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Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати,
А воля стогнала в колючих дротах.

Сини виростали по тюрмах проклятих,
Правдиве життя ми лиш бачили в снах.

Михайло Сорока
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ВСТУП

Протягом останніх років з’явився значний доробок наукових і
науково�популярних праць, присвячених діяльності ОУН і УПА.
Цікавість до цього періоду об’єктивно зумовлена довголітнім замов�
чуванням та викривленням історичних фактів у радянський час, адже
головною метою цих організацій було утвердження Української
Самостійної Соборної Держави. Незважаючи на чималу кількість
історичних розвідок про героїчну боротьбу ОУН і УПА, позитивний
висновок учених урядової комісії щодо визнання членів націона�
лістичного підпілля борцями за волю України, в українському сус�
пільстві триває гостра полеміка навколо методів і засобів діяльності
націоналістичної організації в досягненні поставленої мети. На часі
стало глибоке переосмислення не лише багаторічної боротьби
українського народу за державну незалежність, але й вивчення
здобутків руху через аналіз життєвого шляху керівників ОУН і УПА.

З�поміж відомих діячів національно�визвольного руху середини
минулого століття одне з чільних місць посідає Катерина Зарицька. У
її трагічній постаті віддзеркалилася доля покоління українців 1930�х –
40�х років, які мужньо і жертовно боролися за незалежність Бать�
ківщини. Суспільно�політична діяльність цієї жінки тісно пов’язана з
такими визначними особистостями, як Степан Бандера, Роман
Шухевич, Олекса Гасин, Петро Федун, Роман Кравчук та інші. До�
слідження громадсько�політичної праці Катерини Зарицької є
важливим для відтворення цілісної картини новітньої історії України,
дає змогу ліпше зрозуміти минуле українського народу, пролити
світло на низку неоднозначних подій, навколо яких донині точаться
гострі дискусії серед науковців та широкого загалу.

Зі здобуттям Україною незалежності стало можливим вивчення
різних аспектів національно�визвольного руху, зокрема життя та
діяльності його організаторів і безпосередніх учасників. Персо�
ніфікація історії дозволяє подивитися на недавні події через призму
доль громадських лідерів того часу. Саме тому імена видатних
українських суспільно�політичних діячів, паплюжені радянською
тоталітарною системою, сьогодні привертають пильну увагу фахівців
і громадськості.

Катерина Зарицька була в авангарді національно�визвольного
руху. Вона народилась у сім’ї галицьких інтелігентів і виховувалась у
дусі патріотизму на переказах про визвольні змагання 1917 – 1923
років. Доля дала їй шанс стати на шлях боротьби за волю свого народу,
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і вона його не втратила. У юному віці вступила до Організації Україн�
ських Націоналістів, тому неодноразово була арештована окупацій�
ною владою, а під час Варшавського і Львівського судових процесів
засуджена на ув’язнення.

На основі архівних матеріалів, особистих документів Катерини
Зарицької, які зберігаються у приватній колекції Богдана і Люби Сорок,
епістолярної спадщини діячки, спогадів учасників подій, а також за�
рубіжної та вітчизняної історіографії у книзі простежено формування
світогляду й утвердження громадянської позиції підпільниці, що від�
бувалося в умовах Другої Речі Посполитої, авторитарний режим якої
посприяв розвиткові й активізації радикальних методів боротьби за
українську державність. Членство Катерини Зарицької в ОУН було
своєрідним викликом демократичному світові, який відмовив євро�
пейській нації у праві на існування і з мовчазної згоди якого Україну
було поділено між чотирма сусідніми державами.

У роки Другої світової війни діячка організувала в рамках ОУН(б)
підпільну жіночу мережу, що згодом лягла в основу Українського
червоного хреста, створеного для надання соціально�медичної
допомоги бійцям Української Повстанської Армії та цивільному
населенню. На базі маловідомих і раніше не досліджених архівних
документів висвітлено зародження та діяльність підпільного Укра�
їнського червоного хреста на західноукраїнських землях, роботу
референтури пропаганди, функціонування групи зв’язкових головно�
командувача УПА Романа Шухевича, якою керувала Катерина Зари�
цька. До кола обов’язків цієї групи входило не лише налагоджування і
підтримування контактів між членами Проводу ОУН і УПА, але й
влаштування безпечних хат�постоїв.

Перу підпільниці належить ряд статей політико�ідеологічного ха�
рактеру, підписаних літературним псевдонімом У. Кужіль. Вони були
спрямовані на розвінчання сталінського режиму. Авторка про�
аналізувала і порівняла політику російського царату й радянського
партапарату, яка в обох випадках була наскрізь імперською, спря�
мованою на внутрішню й зовнішню експансію та придушення опору
сусідніх народів, у першу чергу українського. Праці У. Кужіль мали
помітний вплив на теоретиків визвольного руху П. Федуна�“Полтаву”
та О. Дяківа�“Горнового”.

Активна суспільно�політична діяльність Катерини Зарицької не
залишилася поза пильною увагою влади “найгуманнішої країни у сві�
ті”. Відбутий від дзвінка до дзвінка 25�літній термін покарання у
радянських тюрмах і концтаборах великою мірою був особистим
протистоянням тоталітаризму. Перебування у неволі не лише не
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зламало цю мужню жінку, але й загартувало її. Катерина Зарицька була
опорою для інших і все своє життя поклала на те, щоб вести людей до
тих патріотичних ідеалів, у які вірила сама.

∗  ∗  ∗

Автор висловлює щиру подяку всім, хто причетний до створення
цієї книги:

родині Богдана і Люби Сорок – за довіру та цікаві спогади, які
оживили образ Катерини Зарицької і без яких ніколи б не було цього
дослідження;

Дарії Гусяк – за яскраві розповіді, що доповнили образ видатної
підпільниці;

співробітникам Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича,
зокрема акад. Я. Д. Ісаєвичу, проф. Ю. Ю. Сливці, д�рові І. Г. Патеру,
та працівникам Центру дослідження визвольного руху – за цінні
настанови, зауваження і моральну підтримку;

п. Миколі Кулику – за допомогу в появі книги;
проф. Петру Й. Потічному та мґр. Миколі Посівничу – за корисні

поради й зауваги, які суттєво допомогли у написанні цієї роботи.
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БІОГРАФІЯ КАТЕРИНИ ЗАРИЦЬКОЇ

Катерина Зарицька належить до того покоління людей, яке у важ�
ких умовах підпільної боротьби пожертвувало собою задля відрод�
ження України. Її доля – це доля багатьох українських жінок і чоловіків,
для яких сенсом життя була перша заповідь українця�націоналіста:
“Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї”.

Майбутня діячка національно�визвольного руху зростала у сім’ї
освічених українців, які походили з давніх священичих родин. Греко�
католицьке духовенство не лише проповідувало Боже слово, але й
провадило громадсько�просвітницьку роботу, спрямовану на зміц�
нення позицій української мови. У кінці ХІХ століття українська еліта
Галичини поповнилася світською інтелігенцією, більшість якої ста�
новили вихідці зі священичих династій. Родина Зарицьких належала
саме до таких.

Катерина народилася 3 листопада 1914 року в м. Коломия Івано�
Франківської області (тоді Станиславівщина) в сім’ї професора
математики. Народження дівчинки збіглося з початком Першої сві�
тової війни, тому ще в материному лоні дитина відчувала неспокій,
страх, тривогу, які панували довкола. Навчалася Катря у Тернопільсь�
кій українській державній гімназії, а згодом, коли 1925 року сім’я
переїхала до Львова, продовжила студії у приватній жіночій гімназії
СС Василіянок, яку утримувала українська громада за сприяння
митрополита Андрея Шептицького. 24 травня 1932 року дівчина
успішно склала іспит зрілості і вступила до Львівської політехніки на
відділ земельної і водної інженерії (спеціальність “Мірництво”). Ще
ученицею записалася до 2�го пластового куреня ім. Марти Борецької
у гурток “Пчілки”.

Скаутська організація “Пласт” була на той час найдійовішим
молодіжним об’єднанням на західноукраїнських землях. Старше
покоління пластунів відзначилося у підрозділах Українських Січових
Стрільців (УСС) та Української Галицької Армії (УГА). Зв’язковою
другого пластового куреня, до якого належала Катерина Зарицька,
була Олена Степанів�Дашкевич – хорунжа УСС, професор історії та
географії гімназії СС Василіянок.

Поза “Пластом” Катря активно займалася спортом. У той час її
можна було бачити разом зі спортивними гуртками гімназисток на
площі “Сокола�Батька”, де вона виконувала гімнастичні вправи і бра�
ла участь у різноманітних змаганнях: кидала ядро, метала диск, бі�
гала, стрибала. Юначка намагалася завжди бути в добрій фізичній
формі, ніби відчуваючи, що це знадобиться їй пізніше.
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Оточення й атмосфера гімназії плекали в дівчини почуття націо�
нальної гідності, прагнення здобути незалежність для своєї держави,
бажання і готовність віддати всю себе на службу рідному народові.
Вроджений розум, організаторський хист, життєва енергія, добрі фі�
зичні дані, помножені на незламну волю, наполегливість і праце�
любність дозволили Катрі згодом стати визнаним лідером ОУН.

Навчаючись у гімназії, Зарицька належала до “Юнацтва” – під�
пільної молодіжної організації, що була підпорядкована ОУН і об’єд�
нувала молодь віком від 15 до 18 років. Кадри до “Юнацтва” доби�
ралися з�поміж учнів гімназії. У класі була одна, зрідка дві п’ятірки.
Сходини часто відбувалися на лавці у парку. Там дівчата обговорювали
нелегальну літературу, вивчали історію України, вели дискусії на
політичні теми, вчилися працювати в умовах конспірації, передавати
зашифровану інформацію, оволодівали основами військової справи.
Таким чином юні українки готувалися до майбутньої боротьби.

У 1931 – 1932 роках було організовано дівочу бойово�розвіду�
вальну п’ятірку на чолі з Марією Кос. Діяльність боївки, до складу якої
увійшла і Катерина Зарицька, підпорядковувалася Крайовій Екзеку�
тиві (КЕ) ОУН. 8 листопада 1934 року дівчину заарештували в будинку
її батьків. Підставою для затримання стало вбивство міністра внут�
рішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького, сенсаційна звістка про
яке облетіла шпальти не лише польських газет, але широко обгово�
рювалася світовою громадськістю.

Причетність Катерини Зарицької до вбивства Б. Пєрацького не
викликала сумнівів у польських суддів. У ході слідства було доведено
причетність дівчини до вбивства донощика Я. Бачинського, а також
до замаху на підкомісара львівської тюрми Бриґідки В. Кособудзького
та друкарню газети “Праця”, яка публікувала провокаційні статті проти
ОУН. Крім того, слідчі встановили, що К. Зарицька допомогла вбивці
міністра Другої Речі Посполитої Григорію Мацейкові уникнути ареш�
ту. Завдяки старанням адвоката доктора Олександра Павенського її
засудили тільки до чотирьох з половиною років ув’язнення.

Відбуваючи покарання у станиславівській в’язниці, Катря зустрі�
ла товариша своїх дитячих років Михайла Сороку, із яким згодом
одружилася. Та подружнє життя виявилося коротким. 22 березня
1940 року їх обох заарештував відділ НКВС як прихильників ідеології
націоналізму та членів ОУН. Михайла відправили в Сибір, а Катерину,
яка очікувала дитину, залишили у Львові. Відтоді їхні життєві шляхи
розійшлися назавжди.

Подальша громадська діяльність Катерини Зарицької тісно
пов’язана з ОУН. Уникнувши вислання на Сибір, молода жінка дивом
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вирвалася з більшовицької тюрми на початку радянсько�німецької
війни і незабаром долучилася до політичного життя Львова. Спочатку
працювала в легальному українському товаристві “Січ”, потім за до�
рученням Дарії Ребет відновила зв’язок із керівником Галицького
крайового проводу ОУН “Юнацтво” і через деякий час була призначена
керівником курсів інструкторів�пропагандистів жіночої та юнацької
мережі у Львові.

Заняття відбувалися періодично і поширювалися зі швидкістю
блискавки. Незабаром жіночі та юнацькі сітки ОУН, окрім Львівської,
були організовані в інших областях західноукраїнського регіону. З 1942
року Зарицька�“Орися” працювала інструктором крайового проводу
“Юнацтва” і жіночої мережі. Вона проводила практичні заняття з
референтами�пропагандистами обласних осередків ОУН Терно�
пільської, Станіславської, Дрогобицької та Львівської областей.

На початку листопада 1943 року Катерину Зарицьку було введено
до складу Галицького крайового проводу ОУН і призначено рефе�
рентом УЧХ (Українського червоного хреста). Потреба в такій орга�
нізації виникла після утворення Української Повстанської Армії.
Катерина створила крайовий провід УЧХ, що мав свою структуру і
систему розгалужень. До того часу існували окремі санітарні пункти в
селах, але їхня робота не була централізованою і узгодженою. Струк�
тура УЧХ ґрунтувалася на територіальному принципі: кожна провідни�
ця УЧХ була одночасно провідницею жіночої сітки ОУН і входила до
складу проводу певного рівня – району, округи, області чи краю.

УЧХ, організований Зарицькою, складався з чотирьох головних
відділів. Перший, медично�санітарний, відповідав за організацію
невеличких лікарень, бункерів, перев’язувальних пунктів, добирав
медичний персонал, опікувався пораненими і хворими. Другий,
фармацевтичний, займався заготівлею медичних препаратів,
виготовленням ліків та їх маґазинуванням. Третій, суспільної опіки,
піклувався про родини членів ОУН, УПА. Четвертий відділ, госпо�
дарський, влаштовував вишколи медиків і дбав про технічне за�
безпечення. За активну роботу в організації УЧХ Президія Україн�
ської Головної Визвольної Ради нагородила Катерину Зарицьку
Срібним хрестом заслуги, а згодом Бронзовим хрестом заслуги.

У березні 1945 року Провід ОУН у Бережанському районі Терно�
пільської області організував курси пропагандистів. Ними керував
член Проводу ОУН Яків Бусел. Пройшла їх і Катерина Зарицька. По
закінченні курсів вона була скерована в підпорядкування Головного
провідника підпілля Романа Шухевича. Відтоді Катерина (псевдо
“Монета”) стала особистою зв’язковою Шухевича. Вона виконувала
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особливо важливі завдання зі зв’язку й контактування між членами
Проводу, контролювала виконання доручень Шухевича, організо�
вувала криївки, слідкувала за надходженням пошти, брала участь у
вирішенні нагальних проблем краю.

У зимовий період 1946 – 1948 років Катерині Зарицькій було
доручено вести пропагандистську роботу серед населення захід�
ноукраїнських земель, що полягала в роз’яснюванні основних засад
і положень ОУН та викриванні справжніх намірів радянської влади,
яка прагнула різними методами перетворити територію України в
сировинний додаток “країни рад”. Підпільниці доручили писати
пропагандистські матеріали з метою широкого розповсюдження
серед населення. Під псевдами “У. Кужіль”, “Професор Кужіль” вона
написала кілька брошур і статей, зокрема “Науковість діалектичного
матеріалізму”, “Найбільш демократичні вибори”, “Большевики і
національне питання”, “Шляхи російського імперіалізму”, “Чи боль�
шевики ведуть до комунізму”. Громадсько�політичну діяльність
К. Зарицька припинила 21 вересня 1947 року, коли була схоплена на
залізничній станції у м. Ходорів. Під час арешту жінка чинила опір,
навіть спробувала вжити отруту, але її врятували.

У майбутньому підпільницю чекало слідство, в’язниці, камера�
одиночка, а пізніше – концтабори Мордовії. Спочатку Катерина Зари�
цька відбувала покарання у верхньоуральській тюрмі Челябінської
області, згодом – у володимирській в’язниці, що у Володимирській
області. У 1961 році було прийнято новий кримінальний кодекс, за
яким 25�річний термін ув’язнення скасовувався, зокрема щодо жінок.
Проте для Зарицької і ще двох її товаришок – Галини Дидик і Дарії
Гусяк – спеціальним указом було зроблено виняток і вирок щодо них
залишено без змін. Через 22 роки тюремного життя, 3 квітня 1969 р.,
Катерину Зарицьку перевели до табору суворого режиму в с. Лісне, а
потім – у с. Барашево Мордовської АРСР.

Після звільнення Катерина Зарицька не отримала волі, на яку так
довго очікувала. Їй було заборонено жити у західних областях України, за
нею постійно стежили, її цькували. Незважаючи на це, К. Зарицька
знаходила в собі сили допомагати іншим, особливо політв’язням, від�
шукувала кошти на перекази, посилки, бандеролі для тих, хто залишав�
ся за ґратами. Однак пережиті фізичні й душевні страждання не минули
безслідно. На 72�му році життя серце мужньої українки перестало би�
тися. Вона померла вранці 29 серпня 1986 року, а 30�го її поховали на
Личакові в родинному гробівці. Згодом Катерина Зарицька була пе�
репохована поруч зі своїм чоловіком Михайлом Сорокою, тіло якого
вдалося перевезти з Мордовської АРСР 28�го вересня 1991 року.
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РОЗДІЛ 1

СУСПІЛЬНО�ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ

КАТЕРИНИ ЗАРИЦЬКОЇ
Формування патріотичного світогляду

Початок ХХ століття був періодом утвердження чи не найголов�
нішого чинника в розвитку людства – національного. Саме він впли�
вав на формування нового покоління. Перша світова війна стала
поштовхом до побудови національної соборної держави на україн�
ських землях. В Україні виникненню самостійницько�соборницьких
ідей передувало національно�культурне відродження, яке, почина�
ючи від доби романтизму, було властиве всім поневоленим наро�
дам Європи, а його рушійною силою став загальносвітовий процес
демократизації.

“Весна народів” принесла українцям усвідомлення їхньої націо�
нальної окремішності в колі європейських народів. Скасування пан�
щини, піднесення греко�католицької церкви на рівень інших церков
створило умови для розвитку українського національного руху. Роз�
будова австрійської конституційної системи та загальна демокра�
тизація наддунайської монархії сприяли формуванню вищих соціа�
льно�політичних прошарків серед українців. На зламі ХІХ – ХХ століть
на політичну арену вийшло покоління людей, вихованих в дусі “без�
компромісного українського націоналізму на широкій європейській
основі, людей, що вже не задовольнялися самою культурницькою
діяльністю, а хотіли добути для українського народу всю повноту
національних і політичних прав”1.

На базі суспільних течій виникли перші національні партії, що мали
конкретні програми й залучали широкі народні маси до активної
політичної боротьби. У Східній Галичині на межі ХІХ – ХХ століть
з’явилися Русько�українська радикальна (1890), соціал�демократична
(1899) та націонал�демократична (1899) партії. Остання задекла�
рувала потребу перетворення соборної незалежної України “в но�
вочасну культурну державу”2. За її дійової політичної підтримки
відбулося становлення парамілітарних молодіжних товариств “Сокіл”
(1894), “Січ” (1900), “Пласт” (1911), а влітку 1914 р. – двохтисячної

1 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 546.
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національної військової формації – Леґіону Українських січових
стрільців, на основі якого в листопаді 1918 року були створені зброй�
ні сили Західноукраїнської Народної Республіки3. Хоч ідея само�
стійництва не стала основою новостворених партій, вона міцно про�
никла у свідомість українських діячів4. Численна плеяда українських
інтелігентів розгорнула активну громадсько�політичну та культурно�
просвітницьку діяльність. Серед них – Іван Франко, Михайло Гру�
шевський, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Олекса Новаків�
ський та інші. Це був гурт людей, що відзначалися політичною осві�
ченістю, фаховими знаннями у різних ділянках, практичним розумом,
відвагою та рішучістю5.

Ідею самостійної України активно підтримала молода генерація –
українське студентство. За оцінкою Лонгина Цегельського, нове по�
коління під впливом модерних демократичних ідей та новітніх со�
ціальних рухів, з одного боку, і державницької традиції українського
народу, з іншого, об’єднувалося в рядах організацій, що в майбут�
ньому відіграли вирішальну роль у здобутті незалежності6.

Родина Зарицьких не стояла осторонь державотворчих проце�
сів. Прадід Катерини Зарицької – польський шляхтич і лицар гербу
“Новіна” – брав участь у польському повстанні проти Росії в 1863 році,
а після поразки втік до Галичини, де одружився з місцевою україн�
кою, висвятився на греко�католицького священика та мирно доживав
віку в колі своєї великої родини7. Один із його молодших синів –
Онуфрій (дід Катерини) – пішов слідами батька і став священиком у
с. Новому Селі в Збаражчині. Перед висвяченням одружився з Со�
фією Слоневською, надзвичайно енергійною жінкою. Разом вони
виховали трьох синів – Мирона, Родіона, який згодом став інженером
на залізниці, та Романа8. Батько Софії теж був священиком. Варто
наголосити, що через подружні зв’язки родина Зарицьких була

2 Кондратюк К., Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності західно�
українських політичних партій та організацій у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. // Історія. – Частина 1: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу
україністів. – Львів, 1998. – С. 100 – 106.

3 Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990.
– 200 с.; Литвин М., Науменко К. Українські січові стрільці. – Київ, 1992. – 48 с.

4 Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної
системи в Україні в ХХ столітті. – Одеса, 1997. – С. 26 – 27.

5 Холмський І. Історія України. – Нью�Йорк – Мюнхен, 1949. – Ч. 2. – С. 351.
6 Цегельський Л. Молода Україна. Історичний спомин. – Філадельфія:

Провидіння, 1948. – С. 70.
7 Губчак О. Сага роду Зарицьких // Батьківщина. – 1987. – № 5. – С. 6.
8 Там само.
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споріднена з цілою низкою священичих родин Галичини, як�от: Монці�
бовичі, Мандичевські, Яновичі, Габрусевичі, Карпинські, Барановичі,
Слоневські, Зафійовські та інші9. Сім’ї утворювали складні кланові
структури. Одруження зі священицькими дочками відповідало соціа�
льним очікуванням, оскільки дівчатка змалечку призвичаювалися до
ролі “їмості”, подібно до того як сини – до ролі священика. Такі шлю�
би благословлялися родиною, адже давали можливість плекати ду�
ховні, моральні, матеріальні та культурні надбання української сім’ї.

У ХІХ – на початку ХХ ст. серед українського населення Галичини
провідну роль відігравало саме духовенство. Поступово греко�като�
лицька церква стала ідейним натхненником боротьби за незалежність
України 10. Поряд зі шляхтою – нащадками княжих, козацьких чи
польських благородних родів – важливе місце посідали греко�ка�
толицькі священики, які репрезентували місцеву українську еліту.
Вони були чи не єдиними освіченими людьми, які проповідували Бо�
же слово, проводили громадсько�просвітницьку роботу українсь�
кою мовою. У “Книзі пам’яті Галицького району” описано суспільно�
просвітницьку діяльність у галицьких селах, яку ініціювало і провади�
ло переважно греко�католицьке духовенство11. Дід Катрі о. Онуфрій
при освяченні народного дому в Збаражчині виголосив промову,
яку закінчив словами: “Це тут кузня, в якій маємо кувати кращу долю
нашій Україні”12.

Родина була головною інституцією, визнаною і підтримуваною
традиційним укладом життя. Через те родинні зв’язки були сильними
й до обов’язків перед членами родини ставилися серйозно13. Так,
Софія Зарицька, овдовівши (у 1915 р. царська влада вивезла чоло�
віка на Сибір, де він втратив здоров’я), узимку 1917 року сама роз�
шукала своїх старших синів Мирона й Родіона, які воювали у складі
Січових Стрільців. Їх скосив тиф у районі Жмеринки. За родинними
переказами, мати найняла сани і, незважаючи на воєнний хаос, що
панував тоді в Україні, перевезла синів додому.

На початку ХХ століття греко�католицьке духовенство поступово
втрачало позиції еліти, не маючи змоги повністю перетворитися на
своєрідну сільську буржуазію. Міська освіта і стиль життя, засвоєний

9 Губчак О. Сага роду Зарицьких // Батьківщина. – 1987. – № 5. – С. 6.
10 Лисяк�Рудницький І. Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 477.
11 Воля і доля. Книга пам’яті Галицького району. – Галич, 1997. – С. 75 – 86.
12 Губчак О. Сага роду Зарицких // Батьківщина. – 1987. – № 5. – С. 7.
13 Заярнюк А. Соціальні аспекти статі в дискурсі греко�католицького духо�

венства Галичини другої половини ХІХ століття // Україна модерна. – Львів, 2000.
– № 4 – 5. –  С. 53.
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під час навчання, змінили уявлення священицьких дочок про тради�
ційні родинні цінності. Згодом, за словами Наталії Кобринської, це
вплинуло на подальшу емансипацію жінок14. Зміни в галицькому сус�
пільстві призвели до того, що доньки священиків стали вибирати со�
бі пару з�поміж зростаючого числа українських світських інтелігентів,
які теж були переважно вихідцями з духовенства. Родина Мирона і
Володимири Зарицьких – яскравий приклад цього.

Сім’ї як важливому інститутові соціалізації в період раннього ди�
тинства належить велика роль у формуванні світогляду підростаю�
чого покоління. Батьки, як фундамент родини, закладають ті людські
якості та риси характеру, що стають визначальними для дітей.
Катерина була одиначкою у Мирона і Володимири, які походили з
національно свідомих родин греко�католицьких священиків. І Мирон,
і Володимира отримали добру освіту і виховання, тож до своїх
батьківських обов’язків ставилися ретельно.

Мирон народився 21 травня 1889 р. у с. Могильниці Теребовлян�
ського повіту. Початкову школу закінчив у с. Криве у свого діда отця
Антона Слоневського. У 1889 р. вступив до першого класу Бережансь�
кої гімназії, а через два роки – до Тернопільської української гімназії.
Згодом продовжив навчання в класичній гімназії у Перемишлі.
У 1907 р. вступив до Віденського університету на філософський
факультет, а через рік перевівся до Львівського, де у 1913 р. успіш�
но склав випускні іспити на вчителя математики та фізики. Працював
у гімназіях Белза, Збаража, Коломиї, Тернополя та Львова15.

Ще будучи студентом Львівського університету, Мирон вступив до
Українського студентського союзу (УСС) – організації, що ставила пе�
ред собою завдання піднести освітній і культурний рівень молоді й
нав’язати якнайтісніші відносини між усіма молодими українцями, у
тому числі й поза Збручем16. Члени УСС брали активну участь у боротьбі
за український університет у Львові – опору й кузню української інтелі�
генції. Вони пропагували поступ через знання, що могли б виплекати
авангард – політичну і наукову еліту нації17. Згодом члени товариства
поповнили ряди січового стрілецтва. Серед них був і Мирон Зарицький.

14 Кобринська Н. Українське жіноцтво в Галичині у наших часах // Слово. –
1883. – № 142. – С. 81 – 93.

15 Архів Львівського національного університету ім. І. Франка (далі – АЛНУ).
– Ф. 113. Опис особових справ працівників Львівського університету, зданих у
1962 р. – Арк. 6.

16 Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях ХІХ – ХХ ст. –
Львів, 2001. – С. 145 – 146.

17 Янів В. Причинки до питання про участь українського студентства в
культурно�освітнім житті. – Мюнхен, 1970. – С. 170.
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Після розвалу Австро�Угорської монархії Леґіон січових стріль�
ців став зав’язком збройних сил Західно�Української Народної
Республіки. Мирон Зарицький був старшиною Української галицької
армії. Його зарахували до артилерійської старшинської школи, яка
розмістилася в казармах колишнього австрійського гарматного полку
у Станиславові. Туди були зараховані 42 курсанти, але через наступ
Галлера школа так і не здійснила першого випуску. Її реорганізува�
ли в батарею і скерували до 3�го гарматного полку сотника
Ю. Шепаровича 3�ї Бережанської бригади18.

У мирний час Мирон Зарицький присвятив себе математичній
науці. Під впливом професорів Львівського університету Юзефа
Пузини і Вацлава Серпинського зацікавився теорією множин і теорією
функції дійсної змінної. За часів радянської влади працював про�
фесором математики у Львівському університеті імені Івана Франка,
керівником кафедри теорії ймовірності, згодом – загальної мате�
матики та деканом фізико�математичного факультету. Був дійсним
членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові,
Німецького математичного товариства тощо.

Студенти і викладачі ставилися до М. Зарицького з великою
повагою та любов’ю, і не лише як до “правдивого математика”, але й
як до людини стриманої, спокійної, надзвичайно працьовитої і тала�
новитої. Він умів подавати складний навчальний матеріал в ігровій
формі, що надзвичайно подобалося учням. За словами одного з них,
Михайла Сороки, математика у викладі професора М. Зарицького
була чи не найлегшою наукою: “Пізніше виявилося, що алгебра є дуже
зрозумілою, що математика взагалі є чи не  найлегшою наукою, що
там нема що вчити, коли ти її зрозумів. А формули? Їх може кожен
вивести, коли все зрозумів. Усі ми мали гарні оцінки, полюбили те,
чого раніше боялися. Виявилося, що для засвоєння матеріалу не бра�
кує часу, а ще й лишається. І в ті якраз надлишки часу виводив нас на
подвір’я, а то й на вулицю. Геометрія доказувалася практично. У по�
гідний день на подвір’ї, взявшись за руки, рисували коло, відкладали
на обводі проміри (діаметри) і практично знайомилися з “Пі”19.

Коло зацікавлень професора Зарицького не обмежувалося однією
лише математикою. Природничі науки, світова література, мови,
філософія, історія, астрономія, поезія – ось неповний перелік інтересів

18 Литвин М. Українсько�польська війна 1918 – 1919 рр. – Львів: Інститут
українознавства ім. Івана Крип’якевича, 1998. – С. 171.

19 Сорока М. Мирон Зарицький. – Арк. 117 // Зберігається у домашньому
архіві Богдана і Люби Сорок; Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич:
Відродження, 2001. – С. 207.
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цієї непересічної людини. Головним для нього був сам процес
студіювання, відкриття чогось нового. На науку він дивився у першу
чергу як на правду і красу, що підносить людину на вищий щабель
духовного розвитку. Недаремно професора Зарицького називали
“поетом формул”20. Таку любов до науки він прищепив і своїй дочці.
Будучи в’язнем радянського тоталітарного режиму, Катерина зізна�
валася в одному листі з верхньоуральської тюрми: “Вся я пірнула у
науку. Колись Унько (так маленька Катруся називала свого батька –
Л. О.) рисував передо мною всі принади науки, і я хоч завжди любила
вчитися, однак щойно тепер насолоджуюся нею вповні, коли всі інші
можливості відійшли”21.

Володимира Зафійовська, наймолодша з чотирьох сестер,
народилася 19 жовтня 1892 р. в с. Бариші Бучацького району Тер�
нопільської області, де її батько був настоятелем церкви. Невдовзі
після смерті батька сім’я переїхала до Бучача. Там Володимира
закінчила початкову школу, українську гімназію, а вищу освіту
здобувала вже у Львові22.

Будучи студенткою учительського семінару, влаштовувала
різноманітні театральні вистави, шаради у дівочому гуртожитку на
площі Ринок. За спогадами Надії Мудрої, природне почуття гумору
зблизило Володимиру з Мироном Зарицьким, з яким вона побра�
лася восени 1913 р.23. Молодята оселились у Коломиї (нині Івано�
Франківська область), де у них 3 листопада 1914 року народилася
донька Катерина. У той час батька поряд не було. Він воював у лавах
Українських січових стрільців, а опісля – в УГА. Софія Зарицька,
турбуючись про новонароджену онуку, забрала її разом із матір’ю
до Нового Села. Там у будинку свого діда о. Онуфрія Катря провела
перші роки свого життя24.

Важливим чинником, що вплинув на формування національного
світогляду Катерини Зарицької в умовах польської влади, було її
навчання в українських гімназіях спочатку в Тернополі, а згодом у
Львові. Після завершення Першої світової війни сім’я Зарицьких
оселилась на Заруді, у передмісті Тернополя, оскільки 24 листопада

20 Пташник Б. Поет математики // Вісник НТШ. – 1991. – № 2. – С. 135 – 136.
21 Лист Катерини Зарицької від 3 березня 1953 р., №1 // Зберігається у

домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
22 Лагода М. Мати�страдниця Володимира Зарицька // Наше життя. – 1987.

– № 1. – С. 26.
23 Спогади Надії Мудрої, записані Лесею Онишко 03.01.2005 р. // Збері�

гаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
24 Губчак О. Сага роду Зарицьких // Батьківщина. – 1987. – № 5. – С. 6.
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1919 року Катриного батька було переведено на посаду вчителя
математики і фізики у Тернопільській українській гімназії класично�
го типу, де перевага надавалася вивченню латинської та грецької
мов, античної історії та літератури25.

Родина Зарицьких тішилася авторитетом у співгромадян. Сестра
Галини Дидик Ольга свідчить, що Катерина, як активна пластунка,
регулярно відвідувала літні табори. Коли Зарицькі приїжджали про�
відати свою дочку, усі ставилися до них із великою повагою26.

За визначенням Б. Андерсона, у народженні особи участь беруть
не лише батьківські гени, але й соціальні обставини27. Великий вплив
на формування світогляду Катерини Зарицької мало середовище, у
якому вона виросла. Протягом 1923 – 1925 років дівчина як вільна
слухачка навчалась у Тернопільській гімназії28, яку відвідувала з дво�
ма іншими дівчатами – Ольгою Дорожовською і Лесею Танчаківською,
батько якої, учитель класичних мов29, працював тут же30. До шкільної
програми гімназії входили латинська, українська, польська мови, ре�
лігія, математика і природознавство31. Славився цей заклад і своїми
самоосвітніми гуртками, найпопулярнішими з яких були україно�
знавчий, економічний і фізичний. Керівником останнього був Мирон
Зарицький32. Він добре обладнав фізичний кабінет, що став відомий
за межами Тернополя. Сюди приїжджали учні з віддалених повітів,
які цікавилися фізикою й математикою. Немає прямих свідчень того,
що Катерина була членом цього гуртка, але, зважаючи на її подальші
успіхи в точних науках, можна це припустити.

На початку ХХ ст. класична гімназійна освіта для українських дів�
чат була рідкістю. Цей факт пояснюється кількома чинниками, пе�
редусім відсутністю українських гімназій загалом і дівочих зокрема. У
1910 році у Східній Галичині було п’ять українських державних гімназій
і одна філія, а в двох польських гімназіях було відкрито паралельні

25 Пташник Б. Мирон Зарицький // Ювілейна книга української гімназії в
Тернополі (1898 – 1998). – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 438.

26 Галузевий державний архів Служби Безпеки України (далі – ГДА СБУ). –
Ф. 6. – Спр. 75075 ФП. – Т. 5. – Арк. 52.

27 Андерсон Б. Уявлені спільноти. – К.: Критика, 2001. – С. 251 – 252.
28 Сорока Л. Катерина Зарицька // Ювілейна книга української гімназії в

Тернополі (1898 – 1998). – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 660.
29 Там само. – С. 57.
30 Любович У. Про юні роки Катерини Зарицької // Сучасність. – 1987. – № 5.

– С. 73.
31 Губчак М. Українська державна гімназія в Тернополі (1898 – 1930. Нарис

споминів) // Ювілейна книга української гімназії в Тернополі (1898 – 1998). –
Тернопіль – Львів, 1998 – С. 34, 45.

32 Там само. – С. 47.
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українські класи33. Тільки на початку ХХ століття, коли, з одного боку,
галицькі українці переконалися, що лише приватною ініціативою
можна задовольнити свої потреби в галузі шкільництва, а з іншого,
ідеї емансипації жіноцтва, які пропагувала Н. Кобринська, набули
популярності, дівчатам було відкрито доступ до гімназійної освіти
нарівні з хлопцями.

Навчання Катерині давалося дуже легко. Вона швидко засвою�
вала новий матеріал, а додаткові заняття з батьком зробили її “про�
відним математиком” серед однолітків. “Катруся навчалася у батька,
– пригадує гімназійна товаришка Катрі, – інколи сама пояснювала
нову тему для своїх однокласниць. Всі вважали її майбутнім вченим з
точних наук, що, можливо, й перевершить свого батька. Вона і справ�
ді була математиком. Не дивлячись на свій юний вік, помагала учени�
цям вищих класів розв’язувати складні математичні задачі, й нікого
не дивувало, що це робила молодша за віком товаришка. Якось,
дивуючись нашим недолугим відповідям, її батько сказав: “Ма�
тематика – найвища поезія. Невже вона до вас не доходить?” Катру�
ся засміялася і відповіла: “Може, для тата і, може, для мене, бо я
математику розумію і люблю”34.

Жвава і непосидюща, дівчина на перервах “вітром носилася по
коридорах перших класів зі своїми товаришками Лесею і Ольгою”35.
Там уперше зустрілася з Михайлом Сорокою, який у майбутньому
став її чоловіком. Пізніше М. Сорока у листі до сина так згадував про
це: “В Тернополі я перший раз зобачив твою маму. Я тоді був мен�
ший за тебе, а мама бігала по коридорі, аж вітер свистів”36.

У 1926�му – 1932�му навчальних роках Катерина Зарицька від�
відувала приватну жіночу гімназію Сестер Василіянок у Львові. Її
директором у 1921 – 1934 роках був професор Василь Щурат – док�
тор філософії, дослідник історії української літератури, літера�
турознавець і літературний критик, поет, один із найкращих пе�
рекладачів із західноєвропейських мов, а також перший ректор
Українського таємного університету у Львові37.

33 Стеблій Ф. Володимир Гнатюк – дослідник національного відродження на
західноукраїнських землях // Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність. – Львів, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 296.

34 Керч О. Спогади про Катерину Зарицьку // Аванґард. – 1987. – № 1 – 2. – С. 10.
35 Сорока М. Мирон Зарицький. – Арк. 116. // Зберігається у домашньому

архіві Богдана і Люби Сорок.
36 Лист Михайла Сороки до сина від 31 грудня 1955 р. – 1 січня 1956 р. //

Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
37 Лев В. Директори гімназії СС Василіянок // Пропам’ятна книга гімназії Сестер

Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто: НТШ, 1984. – С. 61.
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Гімназія славилася своїм викладацьким колективом. Крім
Катерининого батька, у різні часи там працювали професор Василь
Щурат, професор Олена Степанів�Дашкевич, викладач природо�
знавства Богдан Вахнянин, викладач французької та української мов
д�р Остап Макарушка, викладач греки і латини професор Микола
Ластовецький, знавець української мови та літератури Ярослав Бі�
ленький, відомий історик і географ Мирон Кордуба, Іван Крип’яке�
вич, викладач української і польської мов Северина Париллє, зна�
ний германіст Юрій Рудницький, викладач фізичного виховання та
керівник студії ритміки Оксана Суховерська, літературознавець
Михайло Терешковець, відомий науковець, викладач фізики і мате�
матики д�р Роман Цегельський та інші38. Гімназія співпрацювала з
руханково�спортивним товариством “Сокіл�Батько”, українською
скаутською організацією “Пласт”, товариством “Просвіта”, а мона�
хині греко�католицького ордену Святого Василія Великого вважа�
лися духовними наставницями юних гімназисток. Тісний зв’язок гім�
назії з українськими молодіжними товариствами і сім’ями учениць
сприяв формуванню національно свідомої освіченої людини, гро�
мадянина і патріота своєї землі, якою і стала Катерина Зарицька.

Навчання у гімназії велося українською мовою, але у міжвоєнний
період шкільна кураторія запровадила ведення каталогів і свідоцтв
двома мовами, а також відзначання польських державних свят. З
першого класу учениці вивчали релігію, українську і польську мови,
історію, географію, математику, природознавство, а також рисунок
(малювання – Л. О.) і каліграфію. У старших класах значну увагу при�
діляли вивченню грецької, латинської, а також німецької та французь�
кої мов. Філософію викладали у випускному, восьмому класі. Гім�
назистки повинні були вміти не лише читати і перекладати твори
Гомера, Софокла, Еврипіда, Аристотеля та інших античних класиків,
але й писати власні твори – вірші, оди, привітання, промови (най�
частіше латиною). Окрім загальношкільних предметів, Катерина вив�
чала й інші, зокрема брала приватні уроки іноземних мов. Вона віль�
но читала англійською і німецькою, а французькою – зі словником.

У процесі навчання використовувалися підручники М. Пачовського
та О. Барвінського, “Історія української мови і літератури” М. Возняка
та 5�томна “Історія української літератури” М. Грушевського, розвідки
М. Зерова “Нове українське письменство” та “Від Куліша до Вин�
ниченка” тощо39.

38  Лев В. Директори гімназії СС Василіянок // Пропам’ятна книга гімназії
Сестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто: НТШ, 1984.
– С. 85 – 95.
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Важливе місце в навчальному процесі відводилося шкільним
концертам та вечорам на честь провідників українського народу –
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та інших історичних постатей.
Катерина Зарицька брала активну участь в урочистостях з нагоди
важливих для історії України подій, як�от: Листопадовий чин, бої під
Крутами, Базаром і под.40. Для таких заходів використовували
українські видання “Холодний Яр” (про героїку повстанської боротьби
на Чигиринщині 1920 – 1924 років)41, “Листопадові дні” (про оборону
Львова від польських загарбників під час польсько�української вій�
ни 1918 року)42, “Пекло на землі” (про становище українців на під�
радянській території)43, “Історія Українських січових стрільців”44,
“Кривава книга” (видання уряду ЗУНР про терор і етноцид поляками
українців)45 тощо. В умовах бездержавності відзначання роковин
громадсько�політичних та культурних діячів і пам’ятних дат україн�
ського минулого перетворювалося на справжні національні свята,
хоч офіційна влада часто забороняла такі заходи.

Одним із важливих завдань гімназійної освіти було формування
у дітей християнського світогляду, заснованого на національній тра�
диції. На прищеплення ученицям норм християнської моралі була
спрямована ціла система заходів, у центрі якої знаходився обо�
в’язковий навчальний предмет – релігія, що викладався двічі на
тиждень протягом усіх років шкільного навчання і становив основу
етичного виховання. Головними методами і засобами христи�
янського виховання були: участь у недільних і святкових богослужін�
нях та урочистих академіях, щомісячне прийняття святого причас�
тя, церковні сходини, пропаганда релігійної преси тощо46. Катерина
брала активну участь у цих заходах, наслідуючи своїх батьків і
прабатьків47.

З гімназією співпрацювали молодіжні організації, покликані
сприяти всебічному розвитку юних українців, їх моральному і

39 Садова Л. Перша Українська жіноча гімназія у Львові // Пропам’ятна книга
гімназії Сестер Василіянок у Львові. – Львів: Основа, 1995. – Ч. 3. – С. 41 – 42.

40 Леонтович�Башун Н. Ключ // Там само. – С. 294.
41 Горліс�Горський Ю. Холодний Яр. – Львів, 1992. – 341 с.
42 Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. – Львів, 1931. – 339 с.
43 Юрченко В. Пекло на землі. – Львів, 1994. – 375 с.
44 Думін О. Історія Леґіону Українських січових cтрільців (1914 – 1918). –

Львів, 1934. – 337 с.
45 Кривава книга. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 273 с.
46 Комісар І. Становлення української національної школи в Галичині (1920 –

1939 рр.) // Визвольний шлях. – 2000. – Кн. 1. – С. 34.
47 Сорока М. Мирон Зарицький. – Арк. 143 // Зберігається у домашньому архіві

Богдана і Люби Сорок; Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич, 2001. – С. 215.
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фізичному вдосконаленню. Спортивну і культурно�просвітницьку
роботу проводило товариство “Сокіл”. Разом зі спортивним гуртком
гімназії Сестер Василіянок К. Зарицька виконувала різні гімнастичні
вправи і брала участь у змаганнях з легкої атлетики (метання ядра,
диска, біг, стрибки). У часописі Українського спортового союзу зга�
дується про одне з таких змагань: “9, 11, 13 травня 1934 р. відбули�
ся змагання Українського спортового союзу, де стартувало 7 учас�
ників. Перше місце зайняла К. Зарицька – скок у височінь”48. Дівчина
прагнула бути в добрій фізичній формі. Згодом це допомогло їй
вижити в нелегких умовах ув’язення.

Відвідувала Катерина і студію ритміки Оксани Суховерської, про�
фесійного викладача фізичного виховання і визначного педагога. У
спортивному гуртку проводилися заняття з відбиванки (волейбол –
Л. О.), кошиківки (баскетбол – Л. О.), совгарства (катання на ковзанах
– Л. О.), легкої атлетики, відбувалися лещатарські (лижні – Л. О.)
прогулянки взимку і туристичні мандрівки влітку. Часто влаштовува�
лися спортивні змагання з гуртками інших шкіл.

Катерина Зарицька не полишала заняття фізичною культурою і в
старшому віці. “Я проваджу надзвичайно здоровий спосіб життя під
кожним оглядом. Рано роблю руханку (гімнастика – Л. О.) і масаж
холодною водою, сплю при відкритому вікні, а цілий день заповне�
ний або інтересними заняттями, або розмовами”, – повідомляла в
листі до рідних з Володимирського централу49. Катерина Зарицька
захоплювалася лікувальною гімнастикою: “То я зараз після про�
будження ще на ліжку відмахую свою індивідуальну серію вправ.
Ввечері робимо вправи на кровообіг. Як тільки потепліє і скинемо
бушлати, почнемо серію віддихових вправ на прогулянці”50.

Чи не найбільше плеканню всебічно розвиненої і духовно багатої
молоді сприяв “Пласт” – українська скаутська організація, заснована
на принципах англійського скаутингу з його випробуваними метода�
ми виховання юнацтва на прикладі найліпших представників свого
народу. Діяльність “Пласту” була спрямована на виконання таких
головних завдань: стимулювати молодих українців до всебічної
самоосвіти, заохочувати їх до морального, духовного і фізичного
самовдосконалення; сприяти вихованню свідомих, активних,

48 Часопис Українського спортового союзу. – Львів, 1934. – № 2. – С. 2.
49 Лист Катерини Зарицької від 2 лютого 1954 р., № 2 // Зберігається у

домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
50 Лист Катерини Зарицької без дати (весна 1960 р.), № 9 // Зберігається у

домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.



25

відповідальних громадян; плекати серед молоді традиції предків,
передавати їй знання рідної історії, культури.

При жіночій гімназії Сестер Василіянок був організований
пластовий дівочий курінь ч. ІІ ім. Марти Борецької, що разом із
педагогами був потужною виховною силою, учив дисципліни,
витривалості, товариськості, відданості, жертовності й любові до
України51.

До цього куреня в гурток “Пчілки” у 1925 р. вступила і Заруся (так
Катерину Зарицьку називали у пластовому середовищі). Певний час
курінь очолювала Марія Голувко, товаришка Катерини. Заняття про�
водилися у пластовій домівці на вул. Бляхарській (сучасна вул. Івана
Федорова). Звіт гуртка “Пчілки” за період від 26 червня по 1 листо�
пада 1929 року, складений Катериною Зарицькою, засвідчує пат�
ріотичний характер пластових сходин52. Зокрема, члени гуртка під�
готували і провели свято пластового закону, що вчить бути точним,
ощадним, справедливим, сумлінним, словним (вірний своєму слову
– Л. О.), пильним, корисним, врівноваженим, братерським і добро�
зичливим, увічливим, слухняним пластовій старшині, завжди доброї
гадки, дбати про своє здоров’я, любити красу і дбати про неї53.

Навчаючись у Тернополі, Катря належала до пластового куреня
ХХХІІ ім. Олени Пчілки, заснованого при жіночій гімназії “Рідної шко�
ли”. Опікуном куреня з 1924 року був д�р філософії та відомий суспіль�
но�політичний діяч Никифор Гірняк54. Пластуни під керівництвом
професора часто брали участь у різних урочистостях і церковних
заходах, як�от: Шевченківські та Франківські свята, посвячення могил
січових стрільців, водосвяття тощо. За свідченнями д�ра Н. Гірняка,
тернопільські пластуни і пластунки впорядкували близько півтори
тисячі могил воєнних героїв55.

Ідея і методика українського скаутингу припали Катерині до ду�
ші. У новій школі вона охоче записалася до “Пласту”, радо носила
пластовий зелений однострій з рожевою хусткою на шиї – відзнакою
другого дівочого куреня. Пластунку Зарусю ще до сьогодні пам’ятають
товаришки: “Вона була всюди, де треба було допомогти чи виконати

51 Корінець Г. Пласт в гімназії СС Василіянок у Львові // Пропам’ятна книга
гімназії Сестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто,
1980. – С. 241.

52 Центральний державний історичний архів у м. Львові (далі ЦДІАЛ). – Ф. 389.
– Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 29.

53 Тисовський О. Життя в Пласті. – Львів, 1921. – С. 183 – 187.
54 Шляхами золотого Поділля. – Філадельфія, 1983. – Т. 3. – С. 568, 619.
55 Гірняк Н. Пласт у рідношкільній гімназії // Ювілейна книга української гімназії

в Тернополі (1898 – 1998). – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 219.
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якесь важливе завдання. Спокійна, неголосна, але весела, мала
почуття гумору і була дотепна”56. Дівчина щорічно відвідувала свята
весни, що відбувалися на так званій Сагарі поблизу Брюховичів (сьо�
годні одна з околиць Львова), де пластуни демонстрували свої навич�
ки і вміння виживати у природних умовах. Катерина брала участь у
різноманітних заходах, тим самим заробляючи на пластові потреби.
(Зазвичай юначки куреня заробляли гроші для “Пласту”, розпов�
сюджуючи українські часописи та книжки, допомагаючи батькам і
просто знайомим у домашніх справах, рекламуючи засоби гігієни і
т. ін.) Згодом вона входила до курінного проводу. Зі звітів відомо, що
станом на 1 січня 1930 року курінь нараховував 83 членкині на чолі з
курінним проводом у складі пластунки�розвідниці Марії Голувко
(курінна), Марії Левкович (заступниця курінної), Ірини Воробкевич
(писарка), Катрі Зарицької (скарбнича)57. Дівчина доволі дотепно
вміла збирати пластові внески: “Одна пластунка в курені дуже нера�
до платила так звані “вкладки”, бо не любила позбуватися грошей.
Одного разу вона погодилася позичити “Зарусі” 5 злотих. Скарб�
ничка подякувала, кажучи, що це буде твій залеглий (заборгований –
Л. О.) внесок”58.

Членкині пластового куреня гімназії Сестер Василіянок займалися
не лише організаційними справами. Багато завдань вони змушені
були виконувати потай від польської влади: упорядковували могили
січових стрільців на Янівському та Личаківському кладовищах, носили
їжу політв’язням (для цього раз на тиждень віддавали свої сніданки),
регулярно влаштовували урочистості з приводу знаменних дат історії
України. У своїх спогадах Наталія Леонтович�Башун, товаришка
К. Зарицької, описала святкування Листопадового чину, організова�
не юначками пластового куреня: “Хор на свято 1�го листопада під�
готувала Лена Рінкель, а реферат – Катруся Зарицька. Все це від�
бувалося у пластовій домівці, в закутку пивниці, куди професори не
заходили. Листопадове свято мало відбутися ввечері, а на великій
перерві ми мали пробу – співали “Ви жертвою в бою…” – і, зворушені
словами пісні, не чули, як у дверях домівки з’явилася польська поліція
і наша господиня класу п. Олена Дашкевич. Польські поліцаї наказали
нам виходити, але ми не зрушили з місця. Тоді саме розв’язували

56 Любович У. Про юні роки Катерини Зарицької // Сучасність. – 1987. – № 5.
– С. 74.

57 ЦДІАЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 39.
58 Любович У. Про юні роки Катерини Зарицької // Сучасність. – 1987. – № 5.

– С. 75.
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(ліквідовували – Л. О.) “Пласт” у Львові, чого ми не знали чи не хотіли
знати або й не вірили в це”59.

Основою виховання у “Пласті” було таборування, коли пластуни на
лоні природи демонстрували знання і навички, якими оволоділи
протягом року. Уже на початках свого перебування в цій організації
Катерина радо відвідувала табори. У 1929 р. К. Зарицька стала
учасницею одного з них, розташованого на горі Сокіл (сучасне село
Гринів Івано�Франківської області). Це був перший стаціонарний
пластовий табір, створений у 1926 році з ініціативи верховної
пластової команди і за сприяння митрополита Андрея Шептицького,
який придбав для пластунів землю за власні кошти. До літа 1929 р.
було вже збудовано п’ять житлових помешкань, кухню, штаб для
табірного керівництва, фотолабораторію, встановлено систему
сигналізації60. Згодом у листах із володимирської тюрми Катерина
тепло згадувала про свої подорожі з “Пластом”: “...я пригадую собі
свої подібні від’їзди з дому на екскурсії чи в табір на Соколі. Предобра
Мамуся напаковувала мені завжди теж півнаплечника. Вони обоє, т. є.
Дідусь і Бабця, були ще молоді і за кожний раз приїздили до мене у
відвідини, коли я бувала в таборі на Соколі; а до водного табору над
Дністром приїхав тільки сам Дідусь, бо там далеко треба було йти
пішки. А скільки разів виряджала Мамуся нас обоє з Татусем на водні
екскурсії човнами чи каюками або в гори на мандрівні прогульки!”61;
“Перша наша поїздка в гори була на Хом’як (мені було тоді не більше
6 – 7 років). Ми з Дідусем перші вийшли на самий верх, і я з гордістю
дивилася вниз, як все численне товариство помаленьки підходило до
нас. А потім кожнього року то в табори їздила я, то човнами на водні
прогульки, то над море чи в гори. І всюди і завжди пам’ятали про
мене обоє – Дідусь і Влодзя. В таборах серед веселої, гомінкої юрби
нежданно�негаданно появлялися вони! І все те несподіванкою, щоб
збільшити радість. А потім спільні прогульки, спільне обдумування
маршрута і туристичного виряду”62.

Разом з Катрею табір на горі Сокіл біля с. Підлюте пройшла її
кузина Олена Бурдун, яка розповіла про цікаві заняття пластунок:

59 Леонтович�Башун Н. Ключ // Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок
у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1980. – С. 294.

60 Савчук Б. Український Пласт (1911 – 1939). – Івано�Франківськ, 1996. –
С. 155.

61 Лист Катерини Зарицької від 16 липня 1960 р., № 16 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

62 Лист Катерини Зарицької від 31 серпня 1954 р., № 10 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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мандрівки на гору Сивулю, допомогу місцевим селянам у сіль�
ськогосподарських роботах, зустрічі з митрополитом Андреєм
Шептицьким (на той час він уже сам не ходив і його треба було
виносити на гору). Пані Олена також пригадала деякі епізоди, які
характеризують Катерину як товариську і справедливу людину:
“Одного разу до Катрусі на г. Сокіл приїхали її батьки, і, звичайно,
“Заруся” робить зразу ж великий прийом і ділиться всім, що їй при�
везли. Та коли батьки вирішили завітати на табір ще раз, пластова
старшина попросила їх не робити цього, адже не до всіх дітей мо�
жуть приїжджати батьки. Коли Катря про це довідалася, заборонила
своїм батькам ще раз приїжджати. Вона любила ласощі, і її відмова
від їжі була значною жертвою”63.

1930 року з членами гуртка “Пчілки” Катерина Зарицька була у
таборі в Монастирку над Дністром. Його організувала й провела
старша пластунка Галя Мороз – донька вчителів з Тернополя, яка
належала до куреня старших пластунок “Дністрянки”. Допомагали
провести табір досвідчені пластуни з куреня “Чорноморці”. Метою
заходу, за Галиним задумом, було не тільки зміцнити у дівчат силу
духу, а й навчити їх добре плавати і веслувати64.

У пластовому товаристві Катерина Зарицька, безперечно, була
авторитетом. “Пластова молодь дуже любила “Зарусю”, а на доказ
цього є те, що одного разу вибрали її міс Львівського коша. Слід
зазначити, що це не був конкурс, де жюрі вирішувало, хто найкра�
щий. Молодь купувала кокардочки на шпильках і чіпляла їх до блюзок
пластунів і пластунок тих, яких вважали найкращими. Дохід з прода�
жу призначали для допомоги політичним в’язням. І якраз однією з
таких вибраних була Катруся Зарицька, яка скромно, трохи наче
засоромлено прийняла цей вибір”65.

Хоч у 1930 році “Пласт” було заборонено, члени організації потай
від польської влади далі влаштовували заняття, табори, змагання.
У 1931 р. Катерина разом із пластунами брала участь у водній по�
дорожі через Волинь та Полісся. Пластунська витривалість, уміння
спілкуватися, практичні навички і, головне, жертовна любов до
Батьківщини та ближнього, постійний рух уперед та прагнення до
самовдосконалення стали основою всього її життя.

63 Спогади п. Олени Бурдун, записані Лесею Онишко 04.12.1995 р. //
Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.

64 Шляхами золотого Поділля. – Філадельфія, 1983. – Т. 3. – С. 619.
65 Любович У. Про юні роки Катерини Зарицької // Сучасність. – 1987. – № 2.

– С. 76.
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Опікункою класу Катерини Зарицької і наставницею гімназійного
куреня ІІ ім. Марти Борецької була хорунжа Січових стрільців професор
Олена Степанів�Дашкевич. Відомий громадський діяч того часу Осип
Назарук писав про неї: “Се незвичайна людина! Гарна на лиці, гарно
збудована, високого образовання, з сильним і ніжним почуттям мо�
ралі й етики, з незвичайною силою волі, витривала на труди і неви�
годи”66. Вона вбачала зміст свого життя у служінні рідній нації, а
подвиги на полі бою зробили з неї жінку�легенду ще за життя. Висока
інтелігентність Олени Степанів природно гармоніювала з рідкісною
сміливістю, що створювало навколо неї світлий ореол слави67. Жінка
намагалася прищепити своїм вихованкам такі риси характеру, як
точність, відповідальність перед собою і перед іншими, сумлінність,
доброзичливість, пильність. На історичних прикладах наставниця
демонструвала ученицям велич України та її героїв, непохитне праг�
нення жити у власній державі. Колишня вихованка Ганна Корінець
пригадує: “Вона вщіплювала в нас високі ідеї служби Батьківщині, а
її участь у рядах УССтрільців, у визвольних змаганнях, хоч вона про це
не говорила, ціла її ідейна настанова, засвідчена воєнними чинами,
найкраще промовляла, глибоко проникаючи в душі молодих юначок”68.

Незаперечний авторитет професора О. Степанів�Дашкевич, її
особистий приклад мали величезний впив на пластунок гімназійного
куреня ім. Марти Борецької. У пам’яті своїх учениць вона залишила
прекрасні спогади і як педагог, і як людина, і як духовний наставник69.
Стрілецьке минуле, державницьке світосприйняття, любов до своєї
землі й народу були тим цінним досвідом, який наставниця змогла
передати своїм вихованкам у гімназії СС Василіянок. Згодом дівча�
та пішли в життя випробовувати свої виплекані й ушляхетнені муд�
рим вихованням характери.

Гімназія стала alma mater для кількох тисяч дівчат, які добре
проявили себе не тільки в родинному, але й у громадському житті.
Чимало з них залишило добрий слід у науковій, мистецькій та
літературній ділянках. До цієї когорти ввійшли Галина Захаріясевич
(Липа; митець�маляр), Лідія Туркевич (художниця, поетеса), Ольга Стру�

66 Цит. за: Юсип Д. Корона і вінок терновий. – Івано�Франківськ: Сіверсія –
Галичина, 1998. – С. 9.

67 Там само. – С. 14.
68 Корінець Г. Пам’яті д�р Олени Степанів, зв’язкової 2�го куреня ім. Марти

Борецької // Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк
– Париж – Сідней – Торонто, 1980. – С. 229.

69 Давид І. Олена Степанів. Тріумф і трагедія // Наукові записки НТШ. – Львів,
1993. – С. 58.



30

мінська, Марія Купріян, Марія Мисько, Іванна та Стефанія Оприски,
Дарія Вергановська та інші70. Багатьом колишнім Василіянкам, які ста�
ли суспільними діячками, судилося пройти концтабори. Серед них –
Наталя Березинська (дружина Романа Шухевича), Олександра Бла�
вацька, Марія Боцюрків, Олександра Воробій, Любомира Гайовська
(Рута; зв’язкова К. Зарицької, працювала в підпільному УЧХ), Софія
Кіндій (Мавка; зв’язкова К. Зарицької), Ірина Козак (Лада; організатор
УЧХ на Львівщині), Люба Комар (учасниця “процесу 59�ти”), Стефа�
нія Кордуба (член УВО�ОУН), Дарія Лукіянович, Марія Маяковська
(Блискавка; учасниця “процесу 59�ти”), Олександра Мацкевич (член
“Юнацтва ОУН”, замордована 1941 року у Станіславі), Надія Мудра
(член ОУН), Богдана Наконечна, Ольга Пеленська, Варвара Пере�
шлюга, Надія Пришляк (член ОУН), Іванна Пшеп’юрська, Віра
Свєнціцька (підсудна на Львівському процесі проти членів ОУН),
Богдана Світлик (Світляна; член редколегії оунівського офіціозу “Ідея
і чин”, автор кількох оповідань про життя підпільників), Лідія Світлик,
Елеонора Сенюта, Лукія Содомора, Антоніна Струтинська, Теодозія
Туна, Віра Франко (дочка Петра Франка, в’язень німецького концта�
бору Ревенсбрюк), Зиновія Чорнега (член ОУН)71. Серед плеяди відо�
мих випускниць навчального закладу гідне місце посідає Катерина
Зарицька, бо, як і вони, була не просто свідком, а співучасницею
великих подій, коли жінки воювали в рядах різних формацій (УСС,
УГА, УПА), завжди почувалася відповідальною за свою націю.

Окрім гімназії, Катря також охоче відвідувала Вищий музичний
інститут товариства ім. М. Лисенка, заснований ще у 1907 році для роз�
витку музичної культури на західноукраїнських землях. Директорами
інституту в різний час були такі відомі композитори, як А. Вахнянин,
В. Барвінський, С. Людкевич та ін. У листі до сина Катерина Зарицька
ділилася спогадами про свої музичні заняття: “Людкевича я знаю і
пам’ятаю його ще не таким старим. Коли я ходила в музичну школу
ім. М. Лисенка, він викладав у нас теоретичні предмети, а між іншим
провадив у нашій групі сольфедж. Нам тоді незвичайно подобалося,
що він весь морщився, немов від фізичного болю, коли хто�небудь із
учеників не видержував ритму чи фальшував терції і октави. Ми були
такими шибениками, як Ти з Баньом і Юрком тепер, і часто навмисно
робили промахи, а він ловив себе за вухо і стогнав: “Ай�яй!”72.

70 Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. Частина третя. –
Львів: Основа, 1995. – С. 43 – 44.

71 Алфавітний бібліографічний довідник // Там само. – С. 229 – 263.
72 Лист Катерини Зарицької від 30 січня 1955 р., № 2 // Зберігається у домаш�
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Катерина Зарицька вчилася гри на фортепіано в класі професора
М. Криницької, а теорію музики опановувала під керівництвом
Д. Нижанківського та В. Барвінського. Поряд з відмінними оцінками
з предметів у її свідоцтвах стоять підписи цих відомих музико�
знавців73. Інститут був не лише навчальним закладом, але й місцем
товариських зустрічей. Там часто влаштовували забави, молодіжні
концерти та бали. Катерина залюбки відвідувала ці заходи, була
веселою, товариською дівчиною.

У старших гімназійних класах К. Зарицька часто відвідувала
Товариство наукових викладів ім. П. Могили, що знаходилося у Ль�
вові в Академічному домі. Це студентське об’єднання було створене
ще у 1908 році з метою поширення знань з усіх ділянок життя. У 1929
році з ініціативи студентського діяча Галичини С. Охримовича най�
активніша філія Товариства – львівська – стала легальною формою
діяльності Союзу української національної молоді. Сюди приходила
національно свідома юнь, щоб подискутувати на різноманітні теми,
пов’язані зі становищем західноукраїнських земель у складі Польщі.
“Головним центром, де велися дискусії, був Український Академіч�
ний Дім у Львові, який можна було в деякій мірі порівняти із Запо�
розькою Січчю. Тільки що на Січі вправлялися козаки в боях на шаблях,
а в Академічному Домі студенти вправлялися володіти словом, щоб і
найспритнішого опонента зігнути в “козій ріг”74.

Наприкінці 1920�х років Товариство було центром української
молоді, що трансформувався у своєрідний політичний клуб, куди при�
ходили хлопці та дівчата. Вони слухали і готували доповіді про сучасні
політичні події, дискутували, обговорювали насущні проблеми, що
сприяло формуванню їхнього політичного світогляду і виробленню
активної громадянської позиції. Чимало учасників тих диспутів зго�
дом стали відомими громадсько�політичними діячами. Серед них –
Степан Бандера, Роман Шухевич, Микола Климишин, Микола Лебедь,
Дарія Гнатківська, Катерина Зарицька. У своїх спогадах Роман
Малащук так описав життя Товариства: “…В Академічному Домі сту�
дентське товариство наукових викладів ім. П. Могили, де відбу�
валися виклади і доповіді студентів і запрошених доповідачів на різні,
головне націоналістичні, ідеологічні, правові, політичні та інші теми.
Пам’ятаємо, що одного року головою цього товариства був Роман
Паладійчук. На сходини цього товариства приходило багато студен�
тів, а також студентів�дівчат, з яких згадую Марію Голувко, Надію

73 Свідоцтво зрілості Катерини Зарицької // Зберігається у домашньому архіві
Богдана і Люби Сорок.

74 Климишин М. В поході до волі. – Торонто, 1975. – Т. 1. – С. 98.
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Соколовську, Дору Дмоховську, Віру Свєнціцьку, Катерину Зарицьку,
Дарію Гнатківську. Форум товариства був не раз запальний, а не раз
дуже спокійний, але ж дошкульний для противників словесних дво�
боїв поміж доповідачем і диспутантом, що намагалися переконливими
аргументами подолати один одного. І не раз не один опонент чи
доповідач виходили з цього двобою збитими на квасне яблуко. Це
була дуже добра і потрібна школа. Ми багато там навчилися, це
пригодилося нам пізніше у громадському житті”75.

24 травня 1932 р. Катерина Зарицька отримала свідоцтво зрілості
після випускних іспитів – так званої матури, що складалася з двох
частин: письмової та усної. Письмово складали українську, польську,
латинську, грецьку мови, а також математику, усно – латину, греку,
українську мову і літературу, математику і фізику. Абсольвенти (від�
мінники – Л. О.) гімназії мали право вступу до вищих навчальних
закладів. Серед абсольвенток випуску 1931/32 навчального року була
і К. Зарицька. Це давало їй право продовжити освіту76. Того ж року
Катерина вступила до Львівської політехніки на відділ мірництва
факультету земельної і водної інженерії (сучасний геодезичний
факультет Національного університету “Львівська політехніка”).
Паралельно вона стала членом підпільної молодіжної організації
“Юнацтво”, підпорядкованої ОУН.

“Пласт”, Товариство наукових викладів ім. П. Могили стали
своєрідною політичною школою для Катерини Зарицької. У цьому
середовищі вона ознайомилася з недоступною для загалу
політичною та ідеологічною літературою, опанувала елементи
ораторського мистецтва, навчилася конспірації та виживання у
природних умовах.

Оточена любов’ю (була єдиною дитиною в сім’ї), Катерина Зари�
цька виросла розумною, освіченою, добре вихованою дівчиною, яка
цікавилася всіма ділянками життя. З цього приводу через двадцять
років вона написала у листі до рідних з верхньоуральської в’язниці:
“Взагалі, я мушу подякувати Вам за чудову молодість, дитячі літа, які
я мала завдяки Вам. Тепер, коли я пізнала життя в цілій його глибині і
ширині, можу з успіхом сказати: “Яке ж цікаве, гарне життя у мене
було!”77.

75 Малащук Р. З книги мого життя. – Нью�Йорк – Торонто – Лондон, 1987. –
Т. 1. – С. 145.

76 Свідоцтво зрілості Катерини Зарицької // Зберігається у домашньому архіві
Богдана і Люби Сорок.

77 Лист Катерини Зарицької від 26 липня 1952 р., № 4 // Зберігається у домаш�
ньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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Умови польської окупації, у яких перебувало українське суспі�
льство Східної Галичини, не давали можливості молодим людям по�
ринути у світ власних захоплень, працювати лише для себе і на себе.
Українська громадськість гостро відчувала політичне і культурне
гноблення. Катерина Зарицька змалечку усвідомлювала весь трагізм
становища своєї нації. Виростаючи в українському середовищі, вона
обрала власний шлях, який допоміг їй сформувати характер та роз�
винутись фізично і духовно. Велика роль у цьому процесі належала її
батькам, школі, наставникам і вчителям, друзям�пластунам. Тому не
дивно, що в юному віці Катерина стала активною членкинею скаутсь�
кої організації “Пласт”, охоче відвідувала засідання Товариства нау�
кових викладів ім. П. Могили – осередку Союзу української націо�
налістичної молоді, а двадцятиоднорічною дівчиною потрапила на
лаву підсудних у справі замаху та вбивства міністра внутрішніх справ
Речі Посполитої Польської Броніслава Пєрацького.

Утвердження громадянської позиції

Соціально�політична ситуація в Західній Україні після визвольної
боротьби 1917 – 1920 років не сприяла вирішенню українсько�поль�
ського протистояння легальним шляхом. Поразка державницьких
змагань розцінювалася як національна катастрофа, особливо після
оголошення 14 березня 1923 року рішення Ради послів держав Антан�
ти про анексію Східної Галичини. Усе це стало важким психологічним
ударом для більшості галичан, підірвало їхню віру в можливість на�
лагодження міжнаціональних відносин на засадах свободи і рів�
ноправності, в наднаціональні вартості й загалом у ліберально�
демократичні ідеали.

Аналізуючи причини поразки визвольних змагань 1917 – 1920 рр.,
націоналісти схильні були вважати, що захоплення тогочасного укра�
їнського уряду універсальними ліберальними, особливо соціа�
лістичними, ідеями було шкідливим, гальмувало поширення укра�
їнського націоналізму і дозволило російським більшовикам легко
знищити українську державність на Наддніпрянській Україні. Поси�
лення авторитарних і тоталітарних тенденцій у більшості європейсь�
ких держав у 20�х – 30�х роках минулого століття і, зокрема, тих, які
панували над українським народом, переконливо засвідчило кризу
ідеї демократичного лібералізму. Ще однією причиною провалу
політики національно�демократичних сил була їхня нездатність
виробити платформу, що відповідала б умовам політичного режиму
Польщі.
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Весною 1923 р. розпочався новий етап у розвитку українських
партій, що намагалися пристосувати свою ідеологію до нових зов�
нішніх і внутрішніх політичних умов. Легальні партії, зокрема націо�
нал�демократи (народно�трудова і радикальна), схилялися до пар�
ламентської боротьби в авторитарній польській державі, що нерідко
набувало форм фактичної співпраці з ворожим режимом78.

У 1925 р. на базі УНТП сформувалася нова політична партія –
Українське національно�демократичне об’єднання (УНДО), з яким бу�
ли пов’язані надії на вироблення нового плану дій, пошук нових засо�
бів і методів політичної боротьби. Але страх перед повторною біль�
шовицькою інвазією на західноукраїнські землі та зближення з кле�
рикально�консервативними колами для відсічі навислої небезпеки
до деякої міри відволікали увагу від головної проблеми – власної
бездержавності79.

Після відновлення польської державності абсолютна більшість
політичних партій і суспільних груп уважала Польщу однонаціональ�
ною країною80. Вони намагалися не брати до уваги факт присутності
національних меншин, зокрема 15�мільйонного українського насе�
лення (за іншими підрахунками 7�мільйонного). Це призвело до гост�
рого протистояння між двома народами. Упродовж першого деся�
тиліття перебування західноукраїнських земель у складі польської
держави українська спільнота та її політичні кола зокрема відмовля�
лися визнавати владу Другої Речі Посполитої над краєм81. Головною
причиною такого неприйняття стала політика асиміляції, яку провадив
польський уряд. Як наслідок українці, будучи корінним населенням,
почувалися ніби на окупованій території, були позбавлені права навіть
на історичну назву82. Так, Міністерством освіти Польщі від 5 жовтня
1923 року було заборонено вживати терміни “український”, “українець”
щодо населення Західної України83.

78 Кентій А. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 – 1941).
– К., 1998. – С. 3.

79 Швагуляк М. Степан Томашівський і західноукраїнський консерватизм: від
ідеологічного гурту до політичних партій // Україна: культурна спадщина, націо�
нальна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 308 – 336.

80 Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. – Львів, 2002. – С. 494.
81 Швагуляк М. Українці і польська держава: між конфронтацією та поро�

зумінням (кінець 1920�х – 1935 роки) // Вісник Львівського університету. Серія
історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 370.

82 Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців
(1919 – 1939) // Україна – Польща: важкі питання. – Варшава, 1998. – Т. 1 – 2. –
С. 11 – 28; Айненкель А. Політика Польщі щодо українців у міжвоєнний період.
Вибрані проблеми // Там само. – С. 29 – 46.

83 Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української
буржуазії (1920 – 1930). – К.: Наукова думка, 1985. – С. 122.
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Зважаючи на концепцію однонаціональної польської держави,
уряд ендеків відмовився від ідеї самоврядування у трьох східних
воєводствах. Послідовно були ліквідовані відповідні місцеві органи.
До кінця 1926 року у Східній Галичині було розпущено 80 % сільських
і майже всі повітові та міські ради84. Уряд Польщі провадив політику
відвертої дискримінації українського населення. Для українців дос�
туп до найвищих державних посад, дипломатичної служби був
перекритий. Це зумовило масове безробіття серед інтелігенції,
погіршення її соціально�економічного становища. Наприклад, Мирон
Зарицький змушений був працювати одночасно на трьох роботах,
аби прогодувати свою родину85.

Наступний етап асиміляції почався з ухваленням 31 липня 1924
року закону про державну мову і мову урядування. Згідно з ним дер�
жавною мовою визнавалася польська. Це призвело до закриття укра�
їнських шкіл і створення “утраквістичних” – двомовних. Станом на 1926/
27 навчальний рік у Західній Україні залишалося всього 845 україн�
ських шкіл, де основні предмети викладалися польською86. Зазнали
полонізації й середні українські школи, а справа відкриття у Львові
українського університету взагалі була знята з порядку денного.

Свавілля і беззаконня польської окупаційної адміністрації вик�
ликали глибоке обурення українців. Природно, це позначилося на по�
дальших стосунках народів. У створених на початку 1920�х років
концентраційних таборах перебувало понад 100 тисяч українців, у то�
му числі греко�католицьких священиків87. У передруці “Кривавої кни�
ги”, що вийшла двома частинами в 1919 і 1921 роках у Відні, йшлося
про факти терору й етноциду з боку поляків. У виданні вміщено звіт
селянина з Косівщини про безчинства польської жандармерії. Автор
документа закликав світову громадськість стати на захист уярмленого
українського народу: “Культурний світе, цивілізовані народи, усуньте
п’ятно (пляму – Л. О.) дикунських знущань польської влади на укра�
їнських землях. Провірте цю справу. Візьміть в оборону український
народ Галичини, який ви віддали на поталу Польщі, бо пролита кров
нашого народу не пропаде намарно... Не чужого, але свого ми
бажаємо і не спічнемо (відпочинемо – Л. О.) доти, доки не виборемо
своєї самостійної української держави! Допоки не буде вирішене пи�

84 Діло. – 1926. – 15 серпня, 28 вересня.
85 АЛНУ. – Ф. 113. Опис особових справ, зданих у 1962 р. – Спр. 119. – Арк. 6–7.
86 Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української

буржуазії (1920 – 1939). – К., 1985. – С. 237.
87 Кугутяк М. Українсько�польські стосунки 20 – 30 років: від конфронтації до

“нормалізації” // Українсько�польські відносини в Галичині в ХХ столітті. – Івано�
Франківськ, 1999. – С. 18.
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тання нашого народу в нашу користь, доти на сході Європи не буде
спокою. До того часу тут буде кривавий Балкан, бо жити під звірським,
диким польським пануванням наш народ не погодиться”88.

Схожою була політика окупаційного уряду і в аграрному секторі.
Протягом 1919 – 1929 років у Західній Україні з’явилося 77 тисяч
господарств польських осадників, які захопили 600 гектарів землі.
Сільськогосподарська реформа теж була проведена на користь пе�
реважно поляків89. Влада намагалася позбутись корінного населен�
ня. Вона створювала умови для постійної еміграції українців, усіля�
ко перешкоджаючи їхньому поверненню, щоб не порушити доміну�
вання поляків у господарському житті краю90.

Політика утисків і репресій, якої дотримувався польський уряд,
спричинила активізацію українського націоналістичного руху, пред�
ставленого нелегальною УВО, згодом ОУН. Адже легальні українські
партії, що підтримували ідею державності, були неспроможні про�
тидіяти польській асиміляції та “прометеїзму” стосовно українства,
переживали складні процеси, які характеризувалися чималими внут�
рішніми суперечностями91. Позицію цих партій послаблювали невдалі
спроби нормалізувати стосунки з польськими ліберальними колами.
Якщо в 1928 р. у сеймі і сенаті було 46 депутатів від усіх українських
легальних партій, то в 1930 – всього 2492. Кризу легального сектора
поглибила відмова Спілки української націоналістичної молоді, актив�
ною прихильницею якої була і Катерина Зарицька, співпрацювати з
УНДО для посилення радикально�націоналістичної течії в ньому.
Намагання Є. Коновальця розробити план взаємодії УВО–ОУН і УНДО
теж не мали успіху. Керівництво національно�демократичного табору
хоч і визнавало потребу “дворейкової” політики, але не погоджува�
лося на безпосереднє застосування терору93. Така тактика засвідчи�
ла неспроможність українського легального політичного табору ви�

88 Кривава книга. – Дрогобич: Відродження, 1994. – С. 207.
89 Пандок І. Зміни в національному складі сільського населення Східної

Галичини в результаті польської колонізації 1920�х – 30�х років // Українсько�
польські відносини в Галичині в ХХ столітті. – Івано�Франківськ, 1999. –
С. 256 – 259.

90 Сливка Ю. Українсько�польське протистояння періоду Другої світової війни:
витоки і наслідки. – Львів, 2003. – С. 25 – 26.

91 Швагуляк М. Національно�політична діяльність Дмитра Паліїва у міжвоєнний
період // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. –
Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 404 – 427.

92 Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української
буржуазії (1920 – 1939). – К.: Наукова думка, 1985. – С. 221.

93 Євген Коновалець і його доба / За ред. Ю. Бойка. – Мюнхен, 1974. –
С. 350, 412.
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рішити насущні проблеми парламентським шляхом, підняти націо�
нальну ідею до рівня державної суверенності94.

На противагу легальним силам праворадикальне крило за�
декларувало здобуття Української Самостійної Соборної Держави
нелегальними методами – за допомогою збройних сил, утворених
шляхом таємної воєнізації суспільних структур95. “Війна не закінчена,
зброї не складено, йдеться про те, щоб не дати закріпитися на захід�
ноукраїнських землях молодій польській владі”96, – так сформулю�
вав Є. Коновалець завдання колишніх усусусів.

Праві партії рішуче відкинули вартості лібералізму, заявляючи,
що зорганізоване на авторитарних засадах українське суспільство
зможе з успіхом протистояти чужонаціональним режимам, які
проігнорували щодо українців демократичні правові норми. На
формування радикальних поглядів мала певний вплив ідеологія
авторитарно�тоталітарних режимів Італії та Німеччині, політика яких
була яскравим прикладом ефективного розв’язання внутрішніх
суспільно�економічних проблем та піднесення національно�політич�
ної могутності у світі. З іншого боку, наявність тоталітаризму в
українському націоналізмі також була спробою дати відповідь на
історичний виклик більшовизму, що загрожував самому існуванню
української нації97.

Проголосивши своєю головною метою здійснення національної
революції й побудову незалежної соборної держави, ОУН першо�
рядним завданням визвольної боротьби вважала усунення з
українських земель усіх окупантів. У баченні ідеологів ОУН Польща
поряд з російським більшовизмом фігурувала на першому місці в
ієрархії ворогів української нації98. За оцінкою Збіґнєва Ковалевського,
інтегральний націоналізм, який сповідували українські націоналісти,
був перенасичений ненавистю до поляків99. Власне тому ново�

94 Босак О. Проблеми національного визволення українського народу в
програмних документах УСДП Галичини і Буковини // 50 років возз’єднання
Західної України у складі СРСР: Тези. – Львів, 1989. – С. 44 – 45.

95 Макарчук В., Макарчук С. Доба суспільно�політичних полярностей і напруги
// Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 396.

96 Коновалець Є. Причинки до історії української революції. – Прага, 1928. –
С. 37.

97 Дашкевич Я. Дослідження націоналізму. Вступні нотатки // Україна в
минулому. – Київ – Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 13.

98 Швагуляк М. Українці і польська держава: між конфронтацією та
порозумінням (кінець 1920�х – 1935 роки) // Вісник Львівського університету. –
Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 372.

99 Ковалевський З. Польське питання у повоєнній стратегії Української
Повстанської Армії // Україна: наука і культура. – 1993. – Вип. 26 – 27. – С. 203.
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створений нелегальний табір зайняв непримиренну позицію стосовно
польської влади. Він розраховував на такий розвиток міжнародних
подій, який би зробив можливим у ході наступної війни відновлення
незалежності України100.

Попередниця ОУН УВО на початках своєї діяльності заявила про
себе протестами проти намагання польського уряду запровадити у
краї загальнопольську адміністрацію. Спершу ці дії мали пропа�
гандивний характер, але замахи на голову польської держави
Ю. Пілсудського і львівського воєводу В. Грабовського започатку�
вали бойову історію Організації. Акції непокори, саботажу, бойкоту,
масових протестів здобули УВО підтримку і визнання значної части�
ни української спільноти, особливо молоді, яка вбачала в Організації
виразника своїх максималістських настроїв101. Революціонізація
українського суспільства за допомогою радикальних методів мала
також на меті протидіяти лояльним настроям щодо Польщі, особливо
в середовищі легальних політичних кіл102. Радикальними методами
нелегальний сектор намагався, в першу чергу, здобути прихильність
українського населення, насамперед молодої генерації, яка б стала
в авангарді визвольного руху. За короткий проміжок часу Українська
військова організація перетворилася на найавторитетнішу політич�
ну силу, що боронила інтереси народу103.

Підґрунтям для активізації діяльності УВО стала ідеологія укра�
їнського націоналізму, за якою інтереси нації є найвищою людською
цінністю. “Світ належить до тих, які вміють хотіти, ініціатива меншості
мусить перетворити волю як закон життя в динаміку”, – писав свого
часу ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов104.

Термін “інтегральний націоналізм” запровадив в обіг француз
Шарль Моррас, один із засновників цієї течії105. Причиною виникнення
течії вважається поширення теорій соціалізму, комунізму, капіталізму
та лібералізму, коли широкі верстви населення відчули, що їхній
соціальний статус під загрозою106. Популяризація цих ідей в Україні,

100 Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. – Львів, 2002. – С. 461.
101 Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 107.
102 Швагуляк М. “Пацифікація”. Польська репресивна акція у Галичині 1930

року і українська суспільність. – Львів, 1993. – С. 14.
103 Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. – Дрогобич: Відродження,

1994. – С. 39.
104 Цит. за: Щедрій А. Вплив Донцова на формування ОУН // Визвольний

шлях. – 1983. – Ч. 8 – 9. – С. 904.
105 Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 2000. – С. 129.
106 Alter P. Nationalism. – London – New York – Sydney – Auckland, 1994. –

2�nd. еd. – P. 32.
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на думку українського дослідника Анатолія Русначенка, відбулася
внаслідок поразки визвольних змагань та закріплення колоніально�
го статусу Західної України107.

Велика заслуга у поширенні інтегрального націоналізму в Україні
належить Дмитру Донцову. Упродовж 20 – 30�х років минулого сто�
ліття він редагував популярні серед галичан “Літературно�науковий
вісник” і “Вісник”. У 1926 р. Д. Донцов написав свою головну ідео�
логічну роботу “Націоналізм”. У ній були в основному сформульовані
засади радикальної національної ідеології. Автор абсолютизував
національну спільноту та ідею її всестороннього необмеженого
саморозвитку як найвище суспільне добро, здійсненню якого мають
бути підпорядковані всі інші чинники – індивідуальні чи групові.
“Національна ідея, що хоче жити, має одверто голосити свій
остаточний ідеал власновладства супроти зовнішніх, так як і проти
внутрішніх сил, що сковують її енергію... Мусимо звести з дороги всі
доктрини, що заважають консолідації нації довкола одного ідеалу:
демократизм, соціалізм, всесвітянство, пацифізм. Кожна з цих ідей
має відповісти на питання, чи вона скріплює націю, чи спричиняється
до її могутності, чи, навпаки, її ослаблює”108.

В основу своєї ідеології Д. Донцов поклав світоглядні засади
філософії волюнтаризму: “Всяка філософія гуртової одиниці повинна
бути збудована не на відірваних засадах логіки, лише на цій волі до
життя...”109. Він зумів переконати своїх сучасників у необхідності
створити силу, яка б об’єднала народ навколо ідеї націоналізму. Тією
силою мала б виступити активна ініціативна меншість110. Згодом
ідеолог назвав цю верству “лучшими людьми” (аристократією)111.

Утворення УВО�ОУН – це якоюсь мірою історична відповідь на
заклики Д. Донцова, а лідери національно�визвольного руху, серед
яких була і Катерина Зарицька, стали якраз тою меншістю, що не тільки
спонукала українців боротися за свою державність, але й очолила
український визвольний рух. У програмних матеріалах установчого
конгресу ОУН, що відбувся 1929 р. у Відні, стверджувалося: “Україн�
ська нація є вихідне заложення кожної чинності та метове назначення
кожного прямування українського націоналізму... Безоглядний ідеал
нації... полягає в її стремлінні втриматися в системі світової дійсності

107 Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно�політична думка
1940 – 1980�х років. – К.: КМ Academia, 1999. – С. 11.

108 Донцов Д. Націоналізм. – Лондон, 1966. – С. 327 – 328.
109 Там само. – С. 228.
110 Там само. – С. 286.
111 Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – С. 7.
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в ролі безпосереднього чинника підмету з найширшою сферою
впливу. На шляху до власного самоздійснення в формі найбільшої
інтенсивності історичного значення нація чисельно збільшує запас
своїх біографічних сил на поширеній рівночасно територіальній
базі”112.

Ідеологічно спорідненими з “Націоналізмом” Донцова були статті
визначних ідеологів ОУН Юліана Вассияна113, Миколи Сціборського114,
Дмитра Андрієвського115, Ярослава Стецька116. Їхні праці сприяли
кристалізації та популяризації націоналізму в Галичині у міжвоєнний
період, сіючи радикальні настрої в суспільстві, особливо серед молоді,
та залучаючи людей до організованих форм політичної активності.

Українська галицька молодь 20�х – 30�х рр. ХХ ст., яскравим пред�
ставником якої була Катерина Зарицька, брала безпосередню участь
у діяльності юнацьких організацій. У цей період їх нараховувалося
близько 20�ти. Вони видавали кілька десятків періодичних видань,
розрахованих на школярську, гімназійну та студентську аудиторію
віком у середньому від 14�ти до 25�ти років. Ідеологічне виховання
та формування світогляду зростаючого покоління було одним із го�
ловних завдань молодіжних угруповань.

УВО і ОУН велику увагу приділяли легальним українським гро�
мадським структурам “Просвіта”, “Рідна школа” та юнацьким това�
риствам “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, через які намагалися впливати на
світогляд нової генерації. Українські націоналісти поширювали свої
ідеї за допомогою часописів, різноманітних акцій, спрямованих на
мобілізацію молоді, тощо. Вплив націоналістичної ідеології на
молодих галичан був домінуючим. Це було природно для нації, яка
недавно намагалася здобути державність. Окрім загально�націо�
нальних, поширення націоналізму в Галичині було зумовлене
чинниками локального характеру: політика польської влади усклад�
нювала суспільно�економічне становище молодих українців,
обмежуючи можливості професійного зростання. Тому, за словами
Зиновія Книша, юнаки та дівчата прагнули долучитися до справи
визволення України. “Це були чисті серця, опромінені святим вогнем

112 Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994. – С. 103.
113 Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Розбудова нації. – 1928. –

Ч. 2 – 4. – С. 33 – 42; Його ж. Ідеологічні основи українського націоналізму //
Розбудова нації. – 1929. – Ч. 3 – 4. – С. 65 – 77.

114 Сціборський М. Націократія. – Прага, 1942. – С. 93 – 101.
115 Андрієвський Д. Розбудова Нації // Національна думка. – 1927. – Ч. 7 – 8. –

С. 2 – 8.
116 Стецько Я. Українська визвольна концепція. – Видання ОУН, 1987. – Ч. 1. –

528 с.
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любови до своєї Батьківщини... В своїй масі українська молодь була
величезним резервуаром енергії і безцінним скарбом ідейності”117.

Вагомою причиною росту радикальних настроїв серед юного
покоління були польські репресії проти молодіжних організацій.
Наприклад, із 1926�го по 1930 р. було ліквідовано понад 800 із 1189
осередків спортивно�пожежного товариства “Луг”118. Постійних
утисків зазнавала виховна організація “Пласт”, яка врешті�решт бу�
ла заборонена у 1930 р. Крім того, підростаюча генерація безпо�
середньо на собі відчула політику полонізації освіти. Ці фактори
загострювали у молоді почуття національного обов’язку, творили
сприятливий ґрунт для популяризації ідеології радикального
націоналізму.

У 20�х – 30�х роках минулого століття юні галичани гостро відчува�
ли потребу у створенні власної держави. Їх було дискриміновано як
українців і позбавлено права бути господарями на власній землі.
Цей факт пояснює, зокрема, активну участь жіноцтва у боротьбі за
незалежність України119. Іванна Зельська у своїх спогадах розповіла,
як польські студенти, організовані в боївки, могли в білий день на
вулиці міста побити людей, які розмовляли українською мовою,
плюнути їм в лице або кинути навздогін: “Ти пес із чорним підне�
бінням!”. Уночі поляки громили українські установи, підприємства.
Їх ніхто не карав за сваволю, бо адміністрація закривала на все це
очі, а поліція не втручалася120.

Під впливом націоналістичних ідей у молодих українців розвивався
державницький світогляд. У його основі було закладено волю до
життя, що трансформується у волю до влади. Таке волевиявлення у
формі боротьби нації за власну державність вимагало чітко сфор�
мульованої української ідеї та спрямування всіх сил на її втілення121.
Першочерговим завданням було національне виховання, що охоп�
лювало загальнокультурний, моральний, релігійний, політичний,
державний, суспільно�громадський аспекти, а також торкалося
родинного та приватного життя122. До певної міри виховну функцію

117 Книш З. Дрижить підземний гук. – Вінніпеґ, 1953. – С. 51.
118 Загальний з’їзд підпоручників “Луг” // Вісті з Лугу. – 1934. – Ч. 4. – С. 6.
119 Богачевська�Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті

України (1884 – 1939). – К., 1995. – С. 266; Онишко Л. Роль жінки в українському
національно�визвольному русі середини ХХ століття // Український визвольний
рух: Зб. 3.– Львів, 2004. – С. 30 – 31.

120 Зельська І. Відгомін. – Торонто, 1989. – С. 19.
121 Мотиль О. Дмитро Донцов // Політологічні читання. – 1992. – № 1. – С. 287.
122 Орлик Максим. Ідея і чин України. Нарис ідеологічно�політичних основ

українського націоналізму. – К., 2001. – С. 145.
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виконували пластові гуртки, що плекали у юнаків та дівчат націєтворчі,
державницькі та соборницькі ідеї. “Треба нам знати, що український
народ вріс і закоренився у свою рідну землю, немов кремезний дуб,
так що жадна сила не може їх одне від одного відірвати”, – зазначив
на одній з пластових гутірок д�р О. Тисовський123.

В умовах польської окупації “Пласт” розпочав свою діяльність з
відновлення вже діючих частин, таких, як І полк гетьмана Петра
Сагайдачного у Львові при Академічній гімназії, ІІ полк ім. Марти
Борецької при гімназії СС Василіянок, де навчалася Катерина За�
рицька, і т. д. У перші повоєнні роки необхідно було пристосуватися
до нових обставин, дотримуючись існуючого законодавства. Серед
багатьох чинників, які сприяли розвиткові й діяльності “Пласту” в
Галичині, визначальним був зовнішній фактор: товариство фактично
було складовою частиною міжнародного скаутського руху. Польська
влада не могла цим нехтувати, тому змушена була приділяти “Пластові”
більше уваги, ніж іншим молодіжним організаціям. Це дозволило
товариству стати елементом державної шкільної системи124. З іншого
боку, “Пласт” залишався українською організацією, провідниками якої
були вчителі та відставні старшини української армії. З огляду на це
український скаутський рух справедливо називають кузнею духовних
та політичних лідерів української нації, а також уважають причетним
до утвердження національної ідеї, християнського світогляду, фор�
мування справжнього українця�соборника, загартованого душею і ті�
лом125. Вартий уваги той факт, що багато провідників і активних членів
ОУН (серед них – Богдан Кравців, Степан Охримович, Степан Бандера,
Олекса Гасин, Василь Кук, Роман Шухевич, Катерина Зарицька) були
до 1930 р. активними членами “Пласту”, а перший крайовий про�
від ОУН у 1929 р. складався в основному з пластунів126. Успішній
діяльності Організації сприяла стаття Д. Донцова “Юнацтво і Пласт”,
написана в 1928 р. У ній автор пропагував національну велич і мо�
гутність як найвищу мету “Пласту”, ідеалізуючи силу як вирішальний
чинник у світовій історії та міжнаціональних відносинах127. Після
розпуску товариства значна кількість його членів перейшла до ОУН,

123 Тисовський О. Життя в Пласті. – Львів, 1921. – С. 39.
124 Савчук Б. Український Пласт (1911 – 1939). – Івано�Франківськ, 1996. –

С. 93 – 94.
125 Трофим’як Б. Гімнастично�спортивні організації в національно�виз�

вольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.). – Тернопіль,
2001. – С. 10.

126 Савчук Б. Український Пласт (1911 – 1939). – Івано�Франківськ, 1996. –
С. 220.

127 Донцов Д. Юнацтво і Пласт. – Львів, 1928. – 16 с.
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хоча провід “Пласту” намагався впроваджувати свою виховну мето�
дику в підпіллі.

У 1930�ті роки в гімназіях та середніх школах Галичини панував
дух суперництва між підпільними ОУН і “Пластом”. З цього погляду
показовими є спогади Галини Змієнко�Сенишин, вихованки пере�
миської української гімназії. Їй вдалося чітко зафіксувати тогочасні
події. “Пласт” і УВО�ОУН конкурували між собою в здобутті членства,
але, з іншого боку, ці формації доповнювали одна одну. “Три головні
обов’язки пластуна, чотирнадцять пунктів закону, присяга й плас�
товий гімн виховували й спрямовували молоді душі. Декалог
українських націоналістів інформував, кликав до чину ще не
сформовану запальну вразливу людину”128. Про конкуренцію між
“Пластом” і ОУН згадує у спогадах про Савину Сидорович, учительку
гімназії СС Василіянок, і Надія Мудра: “На перервах у коридорах
гуртувалися окремо прихильники Пласту, окремо прихильники ОУН,
але ворожнечі не було”129.

Певною мірою така конкуренція сприяла доборові кадрів для
майбутнього чину, поширенню революційних поглядів серед плас�
тової молоді, яка, за визначенням Д. Донцова, стала провідником
міцних моральних ідей130. Одну з головних ролей у цьому процесі
відіграли авторитет і популярність УВО й ОУН. Ці організації нама�
галися підпорядкувати собі “Пласт” через демонстрацію ре�
волюційного чину та культу героїзму. За оцінкою І. Лисяка�
Рудницького, в ідеології націоналізму особливе місце належало
культові боротьби й жертви крові (насипання пам’ятних могил,
крутянські річниці тощо)131.

Про вплив нелегальних організацій на “Пласт” немає одностай�
ної думки. Андрій Білинський, німецький дослідник українського
походження, стверджував, що юнаки у 16�річному віці не можуть
зрозуміти найпримітивніші політичні проблеми і розібратися в по�
літичній ситуації, тому легко піддаються впливу. Якщо їм говорять,
що незалежність України можна здобути тільки збройним повстанням
проти всіх окупантів, вони впадають у своєрідний транс, перебувають
ніби у стані гіпнозу132. З іншого боку, Лев Ребет, активний діяч ОУН,
відзначав високий ідейний рівень молоді в ОУН, оскільки вона

128 Змієнко�Синишин Г. Пересаджені квіти України. – Монреаль – Київ,
2001. – С. 142.

129 Пропам’ятна книга Сестер Василіянок у Львові. Частина третя. – Львів,
1995. – С. 59.

130 Донцов Д. Юнацтво і Пласт. – Львів, 1928. – С. 8.
131 Лисяк�Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 2. – С. 249.
132 Білинський А. Світло й тіні ОУН�УПА // Голос України. – 1992. – 1 липня.
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пам’ятала часи української державності, тож знала, за що бореться,
була готова чинити великі діла, робити все краще, ніж це робило
старше покоління133. Справді, український інтегральний націоналізм
був, у першу чергу, ідеологією нації, що втратила державність, тобто
насамперед пропагував принципи національно�визвольного руху134.

Покидаючи школу, юнаки і дівчата були переконані, що саме їм
призначено докінчити справу, яку не зуміли завершити їхні батьки, –
здобути самостійну українську державу. За підтримки проводу УВО
й особисто Є. Коновальця було засновано ідеологічний часопис
“Заграва”, що сприяв популяризації і розростанню націоналістичного
руху. Головним редактором став Дмитро Донцов. Навколо нього не�
забаром згуртувалося коло радикально налаштованих людей, які
створили Українську партію національної роботи (для втаємничених
– Революції). І хоч партія проіснувала недовго, вона зробила значний
внесок у вироблення й поширення ідей націоналізму.

Волелюбними настроями пройнялися молоді українці як у Гали�
чині, так і на еміграції. Протягом 1931 – 1939 рр. члени ОУН керували
діяльністю Союзу українських студентських організацій під Польщею
(далі СУСОП). Союз об’єднував українську молодь п’яти університе�
тів у Польщі та 65 повітових студентських секцій в Галичині і налічував
близько 2500 членів, що становило майже 83 % загальної кількості
студентів�українців135. Відомими лідерами СУСОП були члени ОУН
С. Охримович, В. Янів, Д. Штикало, Р. Волошин та інші.

Молоді люди, у тому числі й Катерина Зарицька, захоплювалися
ідеями радикального націоналізму передусім з огляду на офіцій�
ну політику окупаційної влади, спрямовану на придушення са�
мостійницьких настроїв серед українців Східної Галичини. З іншого
боку, дійовим аргументом на користь радикальних заходів були
відносини українського народу із сусідами. За словами В. Яніва,
“серед молоді є 80 % націоналістів, а серед націоналістів є 80 %
молоді”136.

Першими згуртувалися студенти таємного університету у Львові.
Вони створили Групу української державницької молоді (ГУДМ).
Майже одночасно учні старших класів львівських гімназій заснували
Організацію вищих класів українських гімназій (ОВКУГ). Головним

133 Ребет Л. Світло і тіні ОУН. – Мюнхен, 1964. – С. 14 – 15.
134 Зайцев О. Фашизм і український націоналізм (1920�ті – 30�ті роки) // Ї. –

2000. – № 6. – С. 96 – 101.
135 Енциклопедія українознавства. – Львів, 2000. – Т. 8. – С. 2991.
136 Янів В. До проблеми двох ґенерацій // Студентський шлях. – 1932. – Ч. 11

– 12. – С. 248.
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завданням вони вбачали пропаганду ідей націоналізму і боротьбу
проти полонізації підростаючого покоління. Членами ОВКУГ були та�
кі в майбутньому визначні діячі національно�визвольного руху, як
Роман Шухевич, Володимир Янів, Богдан Підгайний, Степан Бандера,
Олекса Гасин, Дмитро Яців, Зенон Коссак, Степан Ленкавський,
Василь Сидор.

Потреба в консолідації призвела до об’єднання студентських
організацій у Союз української націоналістичної молоді (СУНМ).
Поступово він перетворився на дійову й авторитетну силу, його чле�
ни вирізнялися високим інтелектуальним рівнем. С. Охрімович,
С. Ленкавський, З. Коссак розробили націоналістичну ідеологію,
засновану на засадах ідеалізму. Згодом СУНМ виробив тактику
“перманентної (постійної – Л. О.) революції”, що полягала в постій�
ній, повсякденній роботі агітаційного і диверсійного плану.

Завершальним етапом у процесі формування ідеології без�
компромісної революційної боротьби українського народу стало утво�
рення Організації Українських Націоналістів, яка об’єднала УВО і мо�
лодіжні студентські угруповання. Такий хід подій був закономірним,
зважаючи на потуги українських партій, які діяли в рамках окупацій�
них антиукраїнських законів і були неспроможні готувати кадри для
позапарламентських і, на думку В. Іванишина, більш ефективних форм
і методів національно�визвольної боротьби137. Радикальні шляхи були
знайдені і втілені в життя ОУН. Їй вдалося заручитися підтримкою
активної молоді, насамперед академічної та сільської. Це теж було
закономірно, адже під впливом недавніх подій більш прогресивна
частина старшого покоління усвідомила, що вибороти власну державу
можна лише власними силами, не очікуючи допомоги ззовні. Тому
намагалася пропагувати серед юнацтва революційні ідеї як єдино
можливі в умовах, що склалися.

Невід’ємними структурними підрозділами Організації, відповідно
до прийнятого у 1929 р. “Устрою ОУН”, мали бути “Доріст” ОУН,
членами якого ставали українці віком 8 – 15 років, та “Юнацтво” ОУН,
що об’єднувало старших юнаків і дівчат. Проте вихованням мо�
лодшого покоління в ОУН займалася, головним чином, сама молодь.
Не лише члени, але й провідники Організації в Галичині були, в
основному, людьми віком до 30 років, переважно студенти і стар�
ші школярі. Наприклад, С. Бандера очолив крайовий провід ОУН у
24 роки, а К. Зарицька у 18 років уже входила до складу бойово�
розвідувальної п’ятірки ОУН.

137 Іванишин В. Українська ідея і перспективи націоналістичного руху. –
Дрогобич: Відродження, 2000. – С. 88 – 89.
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Членом підпільної організації “Юнацтво” Катерина Зарицька стала
на початку 1930�х років. Більш точної дати, на жаль, не встановлено.
Єдиним свідченням із цього приводу є спогади Н. Леонтович�Башун,
яка “підозрювала” К. Зарицьку у членстві з огляду на її “мілітарну
поведінку” в старших гімназійних класах138. Меланія Волинець�
Білінська підтверджує цей факт, підкреслюючи, що по закінченні
гімназії у 1932 році дівчина передала їй усі справи, пов’язані з
“Юнацтвом”139.

Логічно припустити, що, як активній пластунці, членові Товариства
наукових викладів ім. П. Могили, Катерині Зарицькій одній із перших
було запропоновано вступити до новоствореної організації. Постанову
про заснування “Юнацтва” було ухвалено на крайовій конференції
Організації Українських Націоналістів, що відбувалася у Львові 22 –
23 лютого 1930 року. Проте, за оцінкою польського дослідника
Р. Висоцького, перші гуртки “Юнацтва” ОУН з’явилися ще 1928 року
з ініціативи членів СУНМ, a протягом 1928/1929 навчального року
функціонувало вже близько 10 підпільних гуртків, до яких належала
львівська шкільна молодь140. Діяли юнацькі відділи й у гімназії СС
Василіянок. Одними з перших членкинь були К. Зарицька, М. Корі�
нець, І. Шухевич, М. Волинець, І. Селезінка, М. Колтунюк141. Завданням
нової структури було виховувати у націоналістичному дусі молодь,
яку керівництво ОУН розглядало як базу майбутнього доросту
Організації142.

Згідно з “Устроєм Юнацтва Організації Українських Націоналістів”,
підрозділ об’єднував хлопців та дівчат віком від 15 до 21 року143.
“Юнацтво” ОУН поділялося на триступеневі групи, окремо хлопчачі та
дівочі, що мали порядковий номер (римське число) і назву, наприклад
ІІІ Жовті Води. 5 – 8 юнаків чи юначок творили провід групи. Кожен із
членів проводу мав свій номер і чітко визначені функції та суб�
ординацію. “Одиничка” – голова; вів і відповідав за всю роботу в групі.

138 Леонтович�Башун Н. ОУН в гімназії СС Василіянок // Пропам’ятна книга
Сестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1980. –
С. 244.

139 Волинець�Білінська М. Катруся Зарицька – “Легенда” // Поклик сумління.
– 1995. – № 26. – С. 6.

140 Wysocki R. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929 –
1939. – Lublin, 2003. – S. 109.

141Леонтович�Башун Н. ОУН в гімназії СС Василіянок // Пропам’ятна книга Сестер
Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1980. – С. 244.

142 Державний архів Львівської області (далі ДАЛО). – Ф. 121. – Оп. 3. –
Спр. 652. Статут, інструкції проведення військових занять і схеми побудови
українських націоналістичних організацій (1929 – 1932). – Арк. 5.

143 Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994. – С. 113.
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“Двійка” – розвідник; навчав правил безпеки. “Трійка” – пропагандист;
учив пропагувати ідеологію ОУН. “Четвірка” – розповсюджувач або
скарбник; займався фінансовими справами, розповсюджував
легальні видання. “П’ятірка” – екзекутор; виконував інструкції голови
групи144. В “Інструкції праці для проводу групи Юнацтва” під�
креслювалося, що основою організаційної роботи є проведення
сходин на задані теми. Вони відбувалися 1 – 4 рази на місяць за
наперед визначеною програмою. Обов’язковими елементами схо�
дин були вишколи трьох видів: а) ідеологічно�політичні (рекомен�
дувалися й обговорювалися питання, порушені в легальних та
нелегальних творах, розвідках, рефератах, а белетристика тракту�
валася як джерело позитивних і негативних ілюстрацій до вишколу);
б) конспіративні (опрацьовувалися теоретичні роботи, але увага
акцентувалася на практичних вправах); в) військові (теоретичні та
індивідуальні студії закріплювалися вправами під керівництвом
інструктора, призначеного шефом військового вишколу)145.

Кожен відділ “Юнацтва” повинен був подбати про власну бібліотеку.
Її головне завдання полягало в тому, щоб допомогти кожному членові
здобути політичну освіту, необхідну для поширення своїх поглядів
серед мас, бо тільки таким шляхом можна було забезпечити належний
політично�ідеологічний вишкіл членства. Рекомендована літерату�
ра поділялася зазвичай на п’ять груп: а) політика, публіцистика, наука;
б) ідеологія і практика революційних рухів інших народів; в) укра�
їнські визвольні змагання 1917 – 1920 рр.; г) технічні підручники;
д) пропагандивна белетристика146. Відповідно до цього був сфор�
мований список книг, з якими мав ознайомитися кожний член
Організації (див. Додаток А). З огляду на суспільно�політичну ситуа�
цію в краї літературу рекомендувалося розміщувати в кількох різних
місцях, але організувати все таким чином, щоб мати точний реєстр
усіх книжок, у тому числі виданих147. За цим стежив бібліотекар відді�
лу. Навчаючись у старших гімназійних класах, Катерина Зарицька
деякий час завідувала бібліотекою підпільної літератури148.

Очолював “Юнацтво” Дмитро Мирон (псевдо Максим Орлик). Він
проводив ідеологічні вишколи, на які запрошувалися тільки “оди�
нички”, представники дівочих та хлоп’ячих секцій у Львові. Факти
дозволяють припустити, що вихованню молоді надавалося велике

144 ДАЛО. – Ф. 121. – Оп. 3. – Спр. 652. – Арк. 2 – 3.
145 Там само. – Арк. 3.
146 ЦДІАЛ. – Ф. 203. – Оп. 1. – Спр. 964. – Арк. 14.
147 Там само.
148 ДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 70118 ФП. – Т. 1 (вкладиш). – Арк. 1.
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значення, бо вона мала поширювати ідеї радикального націоналізму,
покликані сприяти відродженню української держави.

Кадри до “Юнацтва” добиралися серед учнів гімназій, шкіл, юнаць�
ких установ та організацій – словом, серед покоління, на долю якого
випав період поразки у визвольних змаганнях, незважаючи на героїчні
зусилля січових стрільців і вояків УГА. У боротьбі за українську держав�
ність майже кожна сім’я втратила когось із рідних чи близьких. Про ті
часи українці пам’ятали й часто згадували, тож не дивно, що це стало
важливим чинником у вихованні нового покоління борців за волю.

Слід зазначити, що не всі могли стати членами Організації, адже
йшлося не про кількість, а про якість. У розповсюдженій інструкції
того часу докладно виписано вимоги до майбутніх українських ре�
волюціонерів, що гідно понесуть прапор визвольної боротьби.
Пошукова робота покладалася на “організатора” – члена ОУН, який
займався вербуванням кандидатів. Його увагу привертали люди
суспільно активні, ініціативні, творчі, з націоналістичними поглядами.
Певний час “організатор” вивчав минуле “намічених” осіб. Якщо
людина мала правильну психо�вольову установку, позитивний ха�
рактер і достатній рівень інтелекту, “організатор” протягом 3 – 6 мі�
сяців проводив із нею розмови на різноманітні суспільно�політичні
теми і за ними робив висновок про придатність або непридатність
“наміченого”. Кінцевою фазою спостереження була генеральна
дискусія про ідеологічні й політичні засади націоналізму. І лише в то�
му разі, коли громадянська позиція “наміченого” відповідала вимо�
гам, “організатор” міг запропонувати йому вступити до ОУН149. Нові
члени приймалися урочисто, давали присягу на вірність ОУН і кля�
лися на револьвері150. Нема достеменних свідчень про чітке виконан�
ня згаданої інструкції. Зважаючи на тодішню політичну ситуацію в краї
та сувору конспірацію в ОУН, можна припустити, що головні поло�
ження цієї інструкції виконувалися. Хоча, з іншого боку, кожен оунівець
мав свою історію вступу до Організації. Щодо Катерини Зарицької,
то її шлях до ОУН проліг через “Пласт”, Товариство наукових викладів
ім. Петра Могили та “Юнацтво”, членство в яких засвідчило її став�
лення до українського націоналізму та демонструвало активну
громадянську позицію.

До роботи в “Юнацтві” залучали молодь національно свідому,
ініціативну, комунікабельну, із сильним характером та організа�
торським хистом. У класі була зазвичай одна, найбільше дві п’ятірки.

149 Інструкція “Як підбирати людей”. – Машинопис. – 1930. – 5 арк. //
Зберігається у домашньому архіві Володимира Мороза.

150 Сучасна Україна. – 1956. – 20 травня. – С. 9.
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Сходини часто відбувалися в парку на лавочці. Поза сходинами доз�
волялося говорити не “з ким можна, а лише з ким треба”. Зверталися
один до одного тільки на псевдо. На сходинах дівчата вивчали істо�
рію України, знайомилися з нелегальною літературою, вчилися пра�
цювати в умовах конспірації, передавати зашифровану інформацію,
вели дискусії на політичні теми, опановували військове мистецтво.
Усе робилося для того, щоб якнайліпше підготувати юнок до вступу в
Організацію Українських Націоналістів.

За словами однієї з членкинь “Юнацтва”, “найсильнішим засобом
виховання підростаючого покоління були національні свята, такі, як
1 Листопада, які ми святкували в пивниці гімназії між горами вугілля,
чи проби із нагоди Крутянського чину, коли ми раненько ішли до
церкви, а потім цілий день проводили в мовчанці і пості, водночас
заощаджуючи гроші на харчах, які витрачались пізніше для потреб
політичних в’язнів. Практично в “Юнацтві” нас підготовляли до війни
чи повстання, які скоріше чи пізніше мали відбутися і визволити
Західну Україну з�під влади Польщі. Нас інформували про розвідку,
медичну службу, нелегальщину та практично вчили, як це робити.
Дівчата розносили пакунки з літературою, розліплювали летючки,
пізнавали місто, рисуючи плани, допомагали політв’язням і т. д.”151.

Великої ваги провід “Юнацтва” надавав навчанню та позашкіль�
ним гурткам. Освіта трактувалася як один із засобів переваги над
ворогом, а активна участь у діяльності економічних і культурно�освіт�
ніх установ пропагувала, на думку проводу, принципи українського
націоналізму152.

Катерина Зарицька в “Юнацтві” була відома під псевдом “Орися”,
носила номер “три” – готувалася пропагувати ідеологію ОУН. Згодом
дівчина завідувала бібліотечкою підпільної літератури, сама про�
водила заняття з молодшими юначками, які вивчали ідеологію
Організації, історію України.

Перебування в “Юнацтві” передбачало автоматичний вступ до
дійсних членів ОУН по досягненні повноліття. За свідченням самої
Зарицької, десь улітку 1932 року через свою зверхницю Анну
Чемеринську вона була залучена до роботи в ОУН. На той час Катерині
ще не було 18�ти153. Щойно 24 травня 1932 р. вона отримала свідоцтво

151 Леонтович�Башун Н. ОУН в гімназії СС Василіянок // Пропам’ятна книга Сестер
Василіянок у Львові. – Нью�Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1980. – С. 245.

152 ДАЛО. – Ф. 121. – Оп. 3. – Спр. 652. – Арк. 3.
153 Протокол допиту Зарицької К. М. від 30.03.1948 // Державний архів Служби

Безпеки України в Івано�Франківській обл. (далі ДА СБУ ІФО) – Спр. П�31186. –
Т. 1. – Арк. 214.
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зрілості, яке давало їй право здобувати освіту у вищих навчальних
закладах154. Того ж року вступила до Львівської політехніки на відділ
мірництва факультету земельної і водної інженерії (сучасний
геодезичний факультет Національного університету “Львівська полі�
техніка”).

Навчання не завадило дівчині продовжити свою діяльність у
“Юнацтві” ОУН, виконувати різні доручення проводу. Метку, розумну,
надійну дівчину поступово залучали до розвідувальної  роботи, якій
на той час надавалося велике значення. Але Катерині найбільше
подобалося працювати у юнацькій референтурі пропаганди, готува�
ти науково�популярні матеріали для “Юнацтва” та проводити виш�
коли для молодших членів організації. “Протягом шкільного року я
пройшла ще два додаткових вишколи, – згадує член ОУН Марія Сав�
чин (“Марічка”). – Один – з історії України, провела його виховниця
“Юнацтва” Катерина Зарицька, другий – з української літератури,
виховницею була Орися Павловська. Давніше я вже вивчала ці ділян�
ки, а тепер виховники присвятили час глибокому аналізу предметів.
Обі виховниці, студентки університету, були дуже інтелігентні, про�
ведені з ними години давали моєму розуму справжню інтелектуальну
поживу. Виховниці відслоняли грані духовності, що я їх сама ще не
здатна була спостерігати і відкрити”155.

Підростаюче покоління, об’єднане гімназійними та студентськими
організаціями, підхопило революційні кличі та згуртувалося навколо
ОУН. Полковник Михайло Колодзінський так охарактеризував цю
ситуацію: “Нові часи, нові світогляди жадають від нас величезної пра�
ці. Не треба лякатися того вулкану, що тепер кипить в Україні. Треба
станути в кратері самого вулкану, щоб вибух підніс нас догори й ми
могли обняти своїм поглядом… цілу стихію”156. Наведена цитата
влучно відтворює настрої в тодішньому галицькому суспільстві. Як
показав подальший розвиток подій, покоління 1920�х – 30�х років,
до якого належала Катерина Зарицька, обрало революційні методи
боротьби. Цей вибір був зроблений під впливом діяльності перших
радикалів, скаутських і руханкових (гімнастичних – Л. О.) товариств,
січового стрілецтва, УГА, молодіжного формування ОУН “Юнацтво”
тощо. Недавня поразка у визвольних змаганнях виявила неспро�

154 Свідоцтво зрілості Катерини Зарицької // Зберігається у домашньому
архіві Богдана і Люби Сорок.

155 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1995. – Т. 28: Савчин М. Тисяча доріг.
Спогади. – С. 98.

156 Колодзінський М. Українська воєнна доктрина. – Торонто, 1957. – Ч. 1. –
С. 57.
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можність легальних політичних партій захистити українців від
колоніальної політики Другої Речі Посполитої. Саме тому молода
генерація знайшла вихід у створенні нелегального сектора, що покла�
ло початок новому етапові боротьби – під проводом ОУН.

Активним учасником підпільного руху стала і Катерина Зарицька,
життєвий шлях якої дозволяє простежити етапи формування націо�
наліста�революціонера. Першим і найважливішим фактором стало
походження Катерини Зарицької. Волею долі вона народилася в сім’ї
свідомих українців. Окрім родини, на вироблення в дівчини націо�
налістичного світогляду безпосередній вплив мало навчання в
українських гімназіях – тернопільській, згодом СС Василіянок у Львові,
а також перебування в українських скаутській та спортивно�руханко�
вих організаціях, Товаристві наукових викладів ім. Петра Могили.
Педагоги й наставники виплекали в Катерини Зарицької ті риси, що
згодом допомогли їй стати в авангарді українського визвольного ру�
ху, долучитися до активної діяльності в лавах ОУН, а потім УПА.
Другим важливим фактором було суспільно�політичне становище
українців Східної Галичини, які в умовах авторитарної Польщі
почувалися не господарями рідної землі, а підневільними людьми.
Ці два взаємопов’язані чинники мали вирішальний вплив на
утвердження громадянської позиції Катерини Зарицької, тож дівчи�
на однією з перших стала членкинею нелегального “Юнацтва” ОУН,
покликаного готувати професійних революціонерів.
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Катерина Зарицька. Львів. Фото прибл. 1933 р.

Мирон Зарицький,
батько Катерини Зарицької.
Фото прибл. 1933�1934 рр.

Володимира Зарицька
(з Зафійовських),

мама Катерини Зарицької.
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Софія Зарицька (з Слоневських),
бабуся Катерини Зарицької.

o. Онуфрій Зарицький,
дідусь Катерини Зарицької.

Олена Зафійовськака (з Мандичевсь�
ких), бабуся Катерини Зарицької.

о. Іван Зафійовський,
дідусь Катерини Зарицької.
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Брати Роман, Мирон, Родіон Зарицькі з мамою Софією. Фото поч. 1930�х.
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Катруся Зарицька.
Тернопіль, 1917 р.

Родина Зарицьких (зліва направо): Володимира, Мирон, Катруся.1919 р.

Катруся Зарицька.
Коломия, 1915 р.



56

Катруся Зарицька. До першого
причастя. Тернопіль, 1922 р.

Катруся Зарицька. 1919 р.

Катруся Зарицька з кузинами. Катруся Зарицька. 1921 р.
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Мирон Зарицький в колі невідомих.

1921 р. Сидять справа наліво: 1�а – Катерина Зарицька,
3�ій – Мирон Зарицький, 4�а –  Володимира Зарицька.
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Володимира Зарицька

Родина Зарицьких на відпочинку в Карпатах.

Катруся Зарицька в родинному колі. 1921 р.
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Пластунки куреня ч. 2 ім. Марти Борецької. 26 травня 1929 р.
В другому ряді друга справа Катерина Зарицька.

Пластунки на Маківці.
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Пластовий табір. Друга половина1920�х рр.

Пластунське дозвілля. Перша зліва Катерина Зарицька.
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Спортовий гурток гімназіїї СС. Василіянок.
Четверта зліва (під №8) Катерина Зарицька. Львів, прибл. 1927�1929 рр.

Родина Зарицьких на р. Прут в Карпатах ( перша праворуч – Катруся).
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Катерина Зарицька.
Фото початку 1930�х рр.

На відпочинку. Лежить (на передньому плані) Катруся Зарицька.
Сидять: 2�ий зліва  –  Мирон Зарицький, 5�а  –  Володимира Зарицька.

Друга праворуч –
Катерина Зарицька
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Гостина в Слоневських. 1930 р. На передньому плані зліва направо: Віктор
Слоневський (брат Софії Зарицької), Леонтина Зарицька (з Павенських),
Родіон Зарицький. В 2�у ряді зліва направо: Юзя Слоневська, Катруся
Зарицька, Ада Труш,  Ваврик, Ваврикова (Слоневська), мама Софії
Зарицької , Софія Зарицька. Стоять зліва направо: Ярослав Слоневський,
Вітольд Слоневський, Юзьо Слоневський, Мирон та Володимира Зарицькі.

Родини Зарицьких і Слоневських. 1930 р. В 2�у ряді 2�а справа � Катруся.
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Додаток А
Список літератури підпільної бібліотеки

відділів “Юнацтва” ОУН

Річники “Розбудова нації”,
“Літературно�науковий вісник” від 1932 року,
 “Національна думка”,
“Державна нація”;
реферат – Видання Львівської національної групи;
Д. Донців “Націоналізм”, “Що таке інтернаціоналізм”, “Політика
принципіальна і опортуністична”, “Маса і провід”, “Українська державна
думка і Європа”, “Юнацтво і Пласт”, “Підстави нашої політики”, “Сучасне
положення нації і наші завдання”, “Міжнародне положення України і Росії”,
“Похід Карла ХІІ на Україну”, “Поетка Українського рісорджімента”;
Я. Охримович “Розвиток української національно�політичної думки”;
О. Терлецький “Історія Української держави” в 2�х томах;
О. Бурнатович “Українська ідеологія революційної доби”;
К. Левицький “Історія політичної думки галицьких українців”;
В. Старосольський “Теорія нації”;
О. Назарук “Що то є нарід або нація”;
Я. Бачинський “Україна irredenta”;
М. Возняк “Українська державність”;
Г. Вайгінгер “Ніцше і його філософія”;
М. Драгоманов “Думки про українські національні справи”, “Вісті на
Наддніпрянській Україні”;
Свєнціцькій “Драгоманов і Галичани”;
М. Лозинський “Українське національне питання в творах Драгоманова”;
Маркс і Енгельс “Комуністичний маніфест”, “Націоналісти і інтер�
націоналісти”;
Реннер і Хаммер “Національна справа, інтернаціоналізм, імперіалізм і
соціалізм”;
А. Панський “Марксизм і Дарвінізм”;
В. Липинський “Листи до братів хліборобів”, “Україна на переломі”, “Хам і
Яфет”;
Кучабський “Большевизм і сучасне завдання українського Заходу”;
I. Bernhord “System Mussoliniego”, Poznań, 1925;
G. Prezzelini “Faszyzm”, Warszawa, 1928;
T. Dzieduszycki “Teorja ruchu faszystowskiego I państwa syndykalistycznego”,
Warszawa, 1927;
A. Menotti Corwi “Italja współczesna”, Warszawa, 1925;
“Nowy Mussoliniego”, przeklad W. Jabłonowskiego, Warszawa, 1927;
G. Sorfatti “Dux” /статті про фашизм в “Розбудова нації”/;
S. Grabski “Rewolucja”, “Państwo narodowe”;
R. Dmowski “Polityka Polska”, “Myśli Polaka nowoczesnego”;
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Д. Дорошенко “Про Ірландію і ірландців” (вид. Львівської “Просвіти”, 1910);
О. Кониський “Листи про Ірландію”;
М. Григорович “Як Ірландія здобула собі волю”;
А. Лотоцький “За волю Ірландії”;
Sopie O’Braen “Ірландські оповідання”, вступ Дорошенко;
Hanna Kiri “Zamok Deli”;
Pier Benua “Шлях велетнів”;
К. Трильовський “Боротьба італійців за волю і соборність”;
P. Orsi “Włochy nowoczesne”;
М. Загірня “Боротьба англійських колоній амер. за волю”;
С. Русова “Як болгари здобули собі свободи”;
S. Stepniak “Dzuzeppe Garibaldi”;
Л. Кульчицький “Революція російська”;
С. Степ’як “Кравчинський: “Підземна Росія”, “Герої російської революції”;
Wiera Figner “Die Nacht ďber Russland”; тип – “История революционных
движений в России”;
Daniłowski “Bandyci z P.P.S”;
Kwapinski “Organizacja bojowa”;
Piłsudska “Wierna służba”;
Grabiec “Czerwona Warszawa z przed ćwierćwiecza”;
“Materjały do historji P.P.S” – 2 tomy
“12 українців перед Львівським судом”;
T. Roj \ 3 ogr.\ “Cykl szpiegowski”;
Feduniszyn “Kontrszpiegowska słuzba sledcza”; “Domasznyj liter I t.p.”;
Ю. Крук – Мазепинець “Дурні діти”;
П. Карманський “За честь і волю поезії”;
P. Polanyh “Перша ніч”, “Товариші усміху”, “Кімната з одним входом”;
R. Sonahilskyj “Марево війни”;
A. Niemojewski “Ludzie rewolucji”;
S. Brzowseki “Płomienie”;
Zarnowiecki: rok 1974, 1975;
B. Sawinkow “Jak zabilismy min. Alehwego” \Roj\,  “Jak zabilismy W. Ks.
Sergjusza” \Roj\.

Poświadcza się zgodność!

Stryj, dnia 1 czerwca 1930.
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Листівка ОУН з1936 р. із зображенням підсудних на Варшавському
процесі. У нижньому ряді третя зліва – Катерина Зарицька.
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РОЗДІЛ 2

КАТЕРИНA ЗАРИЦЬКA І ОУН
Міжвоєнні роки

Перебування Катерини Зарицької в ОУН хронологічно можна
розділити на три періоди: міжвоєнний, під час Другої світової війни
та після її завершення. Кожен із цих періодів вирізняється ступенем
заангажованості Катерини Зарицької в Організації, характером
діяльності та колом обов’язків. Еволюція ОУН вплинула на гро(
мадянську позицію жінки, адже робота в ОУН тісно переплелася
з розвитком самої Організації.

Досвід, набутий у лавах молодіжної нелегальної організації
“Юнацтво”, дозволив Катерині вже у юному віці стати повноправ(
ним членом новоствореної ОУН. Становлення Організації, як і форму(
вання Зарицької(націоналістки, проходило у складних суспільно(
політичних обставинах, про які мовилося вище.

Друга конференція українських націоналістів схвалила концеп(
цію нелегального і надпартійного характеру ОУН, щоб протиста(
вити себе іншим політичним утворенням і рухам157. Як ідеологічно(
політична формація, яка намагалася охопити всю Україну й була по(
будована на засадах надпартійності й монократизму, ОУН ставила
собі за мету вибороти своєму народові власну державу. “Без країни у
нас немає ні імені, ні прикмет, ні голосу, ані права чи доступу як бра(
тів до товариства народів”158. Ці слова видатного італійського патріо(
та Д. Мацціні точно характеризують тодішні прагнення українських
націоналістів. Першочерговим завданням було знайти найліпший
спосіб досягнення окресленої мети.

Незважаючи на малу чисельність (станом на лютий 1930 року Кра(
йова екзекутива ОУН об’єднувала 600 – 700 осіб159), керівники ОУН
вірили у провідницьку роль Організації в українському національно(
визвольному русі. З самого початку засновникам ішлося не про

157 Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму. – Торонто,
1970. – С. 97 – 106.

158 Цит. за: Мацціні Д. Обов’язки перед країною // Націоналізм: Антологія. –
К.: Смолоскип. – С. 58; Дашкевич Я. Дослідження націоналізму. Вступні нотатки //
Україна в минулому. – Київ – Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 13.

159 Коновалець Є. “Я б’ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки”.
Невідомі документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930. – К.: Темпора,
2003. – С. 12.
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кількісний, а про якісний підбір кадрів, їхню високу організованість
та ідейну стійкість. Голова Проводу ОУН Євген Коновалець в одно(
му з листів до Д. Андрієвського, голови політичної референтури
Проводу, так виклав кредо поведінки членів ОУН в екстремальних
обставинах: “Український націоналіст, а не то член Проводу, не пови(
нен знати таких почувань, як зневіра. Він повинен переборювати
якнайбільші труднощі, і коли бачить, що є щось зле, то повинен
боротися, а не зневірятися”160.

На початку 1930(х років ОУН виробила стратегічний план своєї
діяльності, що базувався на засадах техніки й етики “революційного
чину”. Ще на Першому конгресі ОУН, що відбувався у Відні 28 січня –
3 лютого 1929 року, була затверджена військова доктрина ОУН, яка
стала головним інструментом для досягнення поставленої мети.
Згідно з документом, “організація військової сили поступово буде
розвиватися, а її форми – мінятися відповідно до трьох етапів
політичного стану в Україні: ворожої займанщини, національної
революції та державного закріплення. В обставинах ворожої зай(
манщини підготовку народних мас та її провідників і організаторів до
збройної боротьби перебере окремий військовий осередок. Оборо(
ну упорядкованої держави перебере єдина регулярна національна
армія та флот, що разом із територіальними козачими частинами
будуть збудовані на підставі загальної військової повинності”161. Отже,
на перше місце висувалася діяльність ОУН як військової організа(
ції, що очолить збройну боротьбу за українську державність. Відо(
мий історик Л. Шанковський підкреслював: ОУН постала з УВО, яка
залишилася її стрижнем і “причиною побудови ОУН на військовий
лад”162.

Керівники ОУН, серед яких було чимало офіцерів, глибоко усві(
домлювали нагальну потребу й необхідність формування власних
збройних сил. Євген Коновалець виступив за посилення військового
вишколу в Організації. Підготовка мала проходити у двох напрямках:
налагодження серед молоді пропаганди військового навчання та
створення відповідного центру, до складу якого мали увійти відомі
українські офіцери та генерали. Центр повинен був виконувати такі
завдання: 1) опрацювання планів військових вишколів для молодих

160 Коновалець Є. “Я б’ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки”.
Невідомі документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930. – К.: Темпора,
2003. – С. 15.

161 Посівнич М. Формування військової доктрини ОУН (1929(1939) // Україн(
ський визвольний рух. – Збірник 1. – Львів: Мс, 2003. – С. 34.

162 Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська
(1917 – 1923). – Львів: Світ, 1996. – С. 492.
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старшин, зокрема для старшин генеральної булави; 2) розроблення
загальних планів вишколів, їх проведення; 3) підготовка відповідної
літератури шляхом видання вже готових праць, перекладу робіт
іноземних авторів та всілякої підтримки й стимулювання вітчизня(
них фахівців до написання найдетальніших підручників з військо(
вої справи; 4) праця над теоретичними питаннями організації май(
бутньої української армії; 5) заохочення молоді до професійного
військового навчання163.

На конференції офіцерів у Празі було ухвалено рішення про
обов’язкове проведення військового вишколу та проходження його
всіма членами ОУН без винятку164. На думку керівництва Організації,
унаслідок таких заходів серед українців мав сформуватися авангард,
що зміг би очолити збройний виступ усієї нації, бо здобути національ(
не визволення, на переконання засновників ОУН, можливо лише
революційним шляхом. Цей постулат було виділено і в “Декларації
Проводу українських націоналістів”, де, зокрема, йшлося: “ОУН під(
креслює, що велику проблему національного визволення можна
розв’язати не політикою компромісів, не устремлінням приладнати(
ся до окупаційних умов під гаслом дочасних локальних інтересів та
зі страху перед жертвами, лише напруженим зусиллям цілого
національного організму та аргументом оружної боротьби”165.

Мілітаризацію ОУН на західноукраїнських землях проводили кра(
йові провідники Юліан Головінський, Степан Охримович і особливо
Степан Бандера. У 1932 році було створено десять інструкторських
відділів чисельністю дев’яносто осіб. Також було сформовано окре(
мий вишкільний відділ для дівчат. Навчальний курс складався з
теоретичної і практичної частин – опрацювання військової літерату(
ри та її закріплення практичними вправами в терені. Кожні півроку
члени ОУН, які пройшли вишкільні курси, складали екзамени166.

Окремо проводилися вишколи для осіб, задіяних у розвідувальній
службі. Їх навчали основ розвідки, контррозвідки, конспірації. В ОУН
існував поділ розвідки на внутрішню та зовнішню. Перша займалася

163 Посівнич М. Формування військової доктрини ОУН (1929 – 1939) // Україн(
ський визвольний рух. – Львів, 2003. – Збірник 1. –  С. 35.

164 Бедрій А. ОУН і УПА // Визвольний шлях. – 1983. – Кн. 3. – С. 26.
165 Посівнич М. Формування військової доктрини ОУН (1929 – 1939) // Україн(

ський визвольний рух. – Львів, 2003. – Збірник 1. – С. 37.
166 Посівнич М. Військова доктрина ОУН 1929 – 1939 рр. // Україна: культурна

спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 11.: Українська Повстан(
ська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Гол. ред. кол. Я. Ісаєвич,
упор. і відп. ред. Ю. Сливка. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, 2004. – С. 94.
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слідством щодо членів Організації та викриттям “конфідентів” –
зрадників, друга протидіяла польській службі безпеки й поліції та
збирала точні дані про розміщення окупаційних військових частин
на західноукраїнських землях167. У 1931 – 1934 роках розвідку ОУН
очолював Я. Макарушка, а його заступником був О. Пашкевич.

На зламі 1931(го і 1932(го років було створено бойово(розвіду(
вальну дівочу п’ятірку на чолі з Марією Кос168. До роботи цієї найниж(
чої організаційної одиниці була залучена і Катерина Зарицька, яка
пройшла відповідну підготовку ще членом молодіжного “Юнацтва”.
Дівчатам доручали різноманітні завдання, що передбачали стежен(
ня, збір інформації, а також налагодження контакту між окремими
членами, задіяними у бойових акціях. Діяльність п’ятірки була
докладно висвітлена під час Варшавського і Львівського судових
процесів. Робота дівчат засвідчила радикалізм тогочасної ОУН.

Найдійовішим засобом впливу на окупаційну владу вважалася
збройна революційна боротьба, що виявлялася у бойових акціях. Для
їх успішного проведення були необхідні кадри, добре вишколені як
фізично, так і психологічно. Питанню військової підготовки членів
Організації надавалося велике значення з огляду на: а) міжнародну
суспільно(політичну ситуацію; б) незадоволеність останнім переділом
світу; в) стрімкий розвиток військової техніки у світі; г) необхідність
творення власної армії, яка повинна виборювати українську неза(
лежність та боронити її від зовнішніх ворогів. У журналі “Юнак” чітко
говорилося про неминучість збройного конфлікту: “Весь світ готуєть(
ся до війни, яка може вибухнути в будь(який час, і ми повинні бути
готовими до неї. Стрімкий розвиток науки і техніки у військовому
комплексі призведе до того, що наступна війна буде ще жорстокіша,
ніж попередня. В цій війні Україна стане епіцентром подій. Тому для
захисту українського народу ОУН виробить воєнну тактику малої вій(
ни (партизанської), яка суттєво буде відрізнятися від тактики тепе(
рішніх регулярних армій. Вона має базуватися на використанні
географічних прикмет кожної місцевості та повної підтримки на(
роду”169. Отже, бойові акції ОУН мали стати для українського народу
своєрідним детонатором до майбутнього революційного чину.

Після тривалих дискусій і обговорень, особливо в керівних колах
ОУН, що переважно складалися з тогочасного українського націо(

167 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів //
Упор. М. Посівнич. – Львів, 2005. – С. 92 – 97.

168 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т. 1.– С. 323 – 324.
169 Цит. за: Посівнич М. Військова підготовка Організації Українських Націо(

налістів у 1929 – 1939 роках // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 6. – С. 88 – 89.
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налістичного студентства, виникла ідея перманентної (постійної)
революції, кінцевим етапом якої мав бути всенародний збройний
зрив170. Ідея революції поневоленого народу повинна була по(
ширюватися в період підготовки до зриву шляхом пропаганди,
організації бойових виступів проти окупанта, розбудови і закріплен(
ня організаційної мережі, безперервного підсилення революційно(
го кипіння серед народу. Ці заходи були спрямовані на те, щоб
якнайширші народні маси усвідомили свою належність до українсь(
кої нації й піднялися на боротьбу за свою незалежність. Ярослав
Стецько у ранніх творах писав із цього приводу: “Націоналістичний
рух… видвигав свої власні форми, свою позитивну постановку орга(
нізації суспільного життя, яка відповідала б більше українській ду(
ховності, а затим і скріплювала жагу і агресивність за реалізацію
чолових (головних – Л. О.) постулатів українства взагалі”171.

Ідеї перманентної революції втілювалися в кількох напрямках:
виховання школярства та молоді (це стало першим завданням Кате(
рини Зарицької як членкині “Юнацтва”); розбудова економіки, куль(
турно(просвітніх легальних товариств (напр. “Просвіта”); організація
бойових виступів. При цьому використовувалися різноманітні мето(
ди: масові політичні демонстрації, студентські протести, робітничі
страйки, бойкотування польських товарів, а також збройні акції. Усе
це мало вилитися в єдину безперервну боротьбу проти окупанта.

Бойова діяльність ОУН базувалася на принципах, сформульова(
них іще в 1929 році й опублікованих у газеті “Сурма”, і мала виразний
політичний характер172. Зокрема, було обґрунтовано необхідність
терористичної діяльності, що розглядалася як відповідь на насильст(
во ворога. Терор мав стати найсуттєвішою і найстрашнішою зброєю
в руках підпільної організації, її останнім і найвагомішим аргументом.
Адже він створював атмосферу напруженості й нестабільності, пере(
шкоджав ворожій владі утверджуватися на чужій території, а також
підривав авторитет і силу противника і тим самим підтримував дух
поневоленого народу. Крім того, українські націоналісти вико(
ристовували революційний терор і як засіб ідеологічного впливу:

а) на українців, особливо молодь, змушуючи мислити політично;
б) на окупантів, переконуючи в тому, що український народ веде

постійну боротьбу проти Другої Речі Посполитої й не припинить її,
допоки не здобуде самостійності;

170 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1. – С. 137.
171 Стецько Я. Українська визвольна концепція. – Видання Організації Україн(

ських Націоналістів, 1987. – Ч. 1. – С. 24.
172 Терор, як засіб самооборони // Сурма. – 1929. – № 16. – С. 2.
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в) на світову громадськість, показуючи таким чином, що україн(
ський народ є окремим суб’єктом і прагне своєї незалежності173.

У січні 1933 року (у червні того ж року офіційно) Степан Бандера
став крайовим провідником ОУН на західноукраїнських землях (ЗУЗ).
Він активно підтримував ідею перманентної революції і вважав терор
головним засобом агітації. Як новий керівник він надавав бойовій
діяльності великого значення й особисто цікавився підготовкою кож(
ної акції174. З ініціативи С. Бандери бойова діяльність ОУН була ске(
рована здебільшого на індивідуальний терор проти представників
окупаційної влади та їхніх прислужників175. Усім обласним екзекутивам
(проводам) було доручено організувати окремі бойові п’ятірки чи
трійки. Створена на початку 1932 року дівоча п’ятірка найбільше була
задіяна у різних акціях якраз у період головування С. Бандери. Її склад
назвав Роман Мигаль у ході Варшавського процесу. До п’ятірки
увійшли: Віра Свєнціцька, Катерина Зарицька, Дарія Гнатківська і
Галина Недзвецька. Марія Кос, яка очолювала групу, померла в другій
половині 1934 року внаслідок важкої форми пневмонії176.

У міжвоєнний період головні завдання ОУН – залучити національно
свідомі кадри та виробити власний стиль діяльності – поступово
втілилися у життя. Бойові акції початку 1930(х рр. продемонструва(
ли рішучість українських націоналістів і привернули увагу світової
громадськості до утисків, яких українці зазнавали від окупантів,
особливо поляків. В одній з оунівських листівок того часу говори(
лося, що йде нещадна боротьба українського народу за волю, владу і
землю: “Всі найкращі сини стали вряд і готові покласти і кладуть своє
буйне життя на жертівнику волі. Героїчними ділами, кров’ю і посвятою
цілого свого життя вказують українські націоналісти(революціонери
шлях Тобі, український народе, до великого Твойого майбутнього і
тим дають свідоцтво своїй правді”177.

Яскравим свідченням наполегливості українських націоналістів
стали численні судові розправи над ними. Активна участь у бойово(
розвідувальному відділі привела на лаву підсудних і юну Катерину
Зарицьку. Під час слухання справи широкому загалові стали відомі
деталі її діяльності. Було доведено причетність дівчини до стеження
за підкомісаром львівської тюрми Бриґідки Владиславом Косо(

173 Терор, як засіб аґітації // Сурма. – 1929. – № 17 – 18 .– С.3.
174 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1.  – С. 324.
175 Мірчук П. Степан Бандера – символ революційної безкомпромісності. –
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2005. – С. 166 – 167.
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будзьким, якого підозрювали у жорстокому поводженні з україн(
ськими політичними в’язнями; за студентом Яковом Бачинським,
який був конфідентом (донощиком – Л. О.); за редакцією газети
“Праця”, що друкувала провокаційні статті проти українських
націоналістів. Було також встановлено, що підпільниця сприяла вте(
чі Григорія Мацейка, який за наказом організації застрелив мініст(
ра внутрішніх справ Другої Речі Посполитої Броніслава Пєрацького.
Аналіз цих справ, які розглядалися на суді, дозволяє припустити,
що дівоча п’ятірка була задіяна переважно у внутрішній розвідці, хо(
ча закладення бомби в редакції вказує на бойовий характер діяль(
ності групи.

Інформація про згадані події обійшла шпальти всіх найбільших
газет. Убивство міністра і гучний процес над дванадцятьма членами
ОУН показали польській і міжнародній спільноті, як гостро постала
українська проблема, якщо молоді люди готові жертвувати власним
життя задля добра українського народу. З іншого боку, терорис(
тичний акт проти впливового урядовця засвідчив рішучість намірів
ОУН і виявив, що, крім угодовців, готових прийняти нав’язані прави(
ла гри, “є ще Україна повстанських загонів та бойових п’ятірок”178.
Так, на початку 1934 року між Німеччиною і Польщею та Польщею і
СРСР було укладено пакти про ненапад, які фактично локалізували
українську справу і мали стати для поміркованих українських полі(
тичних сил поштовхом до співпраці з польською владою179. Тому
вбивство Б. Пєрацького було не тільки ліквідацією одного з ініціато(
рів політики пацифікації на західноукраїнських землях, але й про(
тестом проти ізоляції українського національно(визвольного руху
на міжнародній арені.

Політична маніфестація, на яку перетворилися Варшавський, а
згодом Львівський процеси, змусила світову громадськість при(
слухатися до голосу українського народу, що провадив боротьбу за
право бути господарем на власній землі. Другим позитивним на(
слідком процесів стало те, що через засоби масової інформації
було поширено доволі об’єктивні відомості про ОУН. Причини, що
привели молодих людей на лаву підсудних, викликали симпатії се(
ред українського населення.

Разом із тим процеси засвідчили низьку моральну стійкість
окремих провідних кадрів і наявність у лавах ОУН польської агентури.
До середини 30(х років минулого століття польськими органами

178 Український націоналіст. – 1934. – Ч. 5. – С. 2.
179 Кентій А. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 –

1941 рр.). – К., 1998. – С. 52.
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державної безпеки був розроблений детальний план ліквідації ОУН на
всіх її рівнях. Інформація про українських націоналістів збиралася не
лише шляхом аналізу легальної і нелегальної преси, але й за до(
помогою таємних співробітників польських спецслужб, які були впро(
ваджені в мережу ОУН180. Ще 7 травня 1930 року В. Мартинець у
своєму листі застерігав Є. Коновальця від таких дій польської влади181.
Власне діяльність провокаторів і конфідентів – інформаторів з числа
місцевого населення як поляків, так і українців – завдавала великої
шкоди Організації, спричиняла масові арешти і судові процеси над
оунівцями. Керівництво ОУН намагалося протидіяти цьому. Одним
із методів боротьби було фізичне знищення інформаторів. У підго(
товці атентату на одного з польських конфідентів Якова Бачинського
разом з іншими членами боївки була задіяна Катерина Зарицька.

Наказ про вбивство донощика віддав С. Бандера в середині
березня 1934 році, коли підозри щодо співпраці Я. Бачинського з
польською владою підтвердилися. Цю справу спершу було доруче(
но Б. Підгайному і Є. Качмарському, які входили до хлопчачої боївки.
Після перших невдалих спроб Марія Кос та її зверхник Роман Мигаль
доручили Катерині Зарицькій та Романові Сеньківу привести
Я. Бачинського на вул. Кадетську (тепер вул. Гвардійська), де на
конфідента мала чекати боївка Є. Качмарського. Згідно з планом,
замах мав відбутися в околиці трамвайного депо, на одній з алей, що
вела на старий цвинтар у Стрийському парку182. На початку червня
Сеньків і Зарицька зайшли до Бачинського, щоб відпровадити на
вул. Кадетську. Про це їх начебто просив Р. Мигаль, знайомий
Бачинського, бо мав хворе серце й потребував товаришевої до(
помоги. Однак операція провалилася: коли К. Зарицька привела
Бачинського в умовлене місце, боївки Качмарського вже не було.
Згодом у ході Варшавського процесу дії К. Зарицької було
потрактовано згідно зі статтею 221, § 1 КК як злочин проти життя183,
хоч Якова Бачинського вбили Мигаль і Сеньків, до того ж трохи
пізніше, 9 червня 1934 року.

Як член бойової розвідки, К. Зарицька була залучена до стеження
за підкомісаром в’язничної сторожі В. Кособудзьким, який регулярно
відвідував кінні змагання на іподромі. Крайова екзекутива ОУН на ЗУЗ

180 Сич О. Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН. – Івано(
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винесла смертний вирок підкомісарові, як активному прислужни(
кові окупаційної влади. Його загибель мала б іще раз засвідчити
безкомпромісність українців у боротьбі проти польських зайд. У
процесі стеження К. Зарицька часто зустрічалася з Б. Підгайним,
Р. Мигалем, Є. Качмарським і В. Свєнціцькою. За Кособудзьким
стежила до середини серпня 1934 року, хоча на допиті 7 червня
1935 року заявила, що не знала, з якою метою це робилося, і вва(
жала, що планується викрадення в’язнів з Бриґідок184.

На початку 1930(х рр. важливе місце в діяльності ОУН займали
антирадянські агітаційно(пропагандивні та бойові акції, до яких
було залучено дівочу боївку185. Атентат на завідувача канцелярії
генконсульства СРСР у Львові О. Майлова засвідчив певні зміни в
тактиці націоналістів стосовно обох ворогів – Польщі й СРСР – і
фактично започаткував боротьбу з Москвою не словом, а ділом186.
12 травня 1934 року К. Зарицька за дорученням Організації зали(
шила пакунок з вибухівкою в редакції газети “Праця”, що друкува(
ла антиоунівські статті та служила знаряддям провокації в руках
Москви187.

Катерину Зарицьку заарештували 8 листопада 1934 року, о першій
годині дня, в будинку її батьків на вулиці Шимоновича, 5 (тепер
вул. Зарицьких)188. 15 червня 1934 року, після вбивства Броніслава
Пєрацького, польська поліція провела масові арешти українців, при(
четних до нелегальної організації. У Кракові 14 червня 1934 року було
затримано Миколу Климишина, студента філософського факультету
Ягелонського університету, та Ярослава Карпинця, студента(хіміка
того ж університету, яких підозрювали у належності до ОУН. Під час
обшуку у квартирі М. Климишина виявили підпільну хімічну лабо(
раторію, де знайшли шматок бляхи, ідентичної з тією, що з неї було
виготовлено бомбу, загублену вбивцею міністра. Незабаром за(
арештували Степана Бандеру і Богдана Підгайного, які часто від(
відували М. Климишина. Поліція завдяки своїм агентам вистежила і
затримала в м. Свінемінде (Німеччина) Миколу Лебедя, а згодом і

184 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 76. Стенографічний звіт процесу над
керівниками ОУН Бандерою Степаном і іншими членами ОУН. – Т. 3.– Арк. 65.

185 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів. –Львів,
2005. – С. 130 – 133.

186 Кентій А. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 –
1941 рр.). – С. 49.

187 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 10; Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 75.
Стенографічний звіт процесу над керівниками ОУН Бандерою Степаном і іншими
членами ОУН. – Т. 2. – Арк. 147.

188 Діло. – 1934. – 18 червня. – С. 5.
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його наречену Дарію Гнатківську, яка встигла повернутися додому.
Нові докази польська поліція отримала після вбивства влітку 1934
року студента Якова Бачинського та директора гімназії Івана Бабія,
коли виявила, що пістолет, яким застрелено Я. Бачинського, іден(
тичний із тим, з якого вбито Пєрацького.

Упродовж літа й осені 1934 року було заарештовано всіх підоз(
рюваних, причетних до згаданих бойових акцій. “Проведено ареш(
ти винуватців в різних місцевостях Східної Галичини. Всі учасни(
ки арешту – українці”, – писала з цього приводу газета “Діло”189.
Слідство тягнулося майже рік. Затримані перебували в камерах(
одиночках спочатку у Львівській, а згодом у варшавській тюрмі.
Дарія Гнатківська і Катерина Зарицька, яких теж утримували окре(
мо, змогли контактувати за допомогою в’язничної абетки. Але при
цьому ніколи не забували про обережність – говорили лише про
особисті справи190.

З 18 листопада 1935 року по 13 січня 1936 року у Варшаві, на ву(
лиці Мйодовій, 15, проходили судові засідання, відомі як Вар(
шавський процес. Зі сторони обвинувачення виступали прокурори
Казимир Рудницький і Владислав Желенський. Оборону представ(
ляли д(р Лев Ганкевич, д(р Олександр Павенський, д(р Володимир
Горбовий і мґр. Степан Шлапак. Підсудні Роман Мигаль та Іван Ма(
люца від адвокатів відмовилися. Адвокатом Катерини Зарицької, як
і Ярослава Рака та Богдана Підгайного, був д(р Олександр Павен(
ський. Підсудних возили на судові засідання у червоній кибитці
закутими в кайдани по двоє. В одній із кімнат їх розковували та під
посиленим ескортом вводили до зали засідань. Дівчат у кайдани
не заковували. Вхід до зали суду дозволявся за спеціальними пере(
пустками, які видавала місцева поліція. Представникам преси були
відведені спеціальні місця, але туди допускалися лише кореспон(
денти легальних видань. Стенографуванням усього процесу зай(
малася Польська агенція телеграфічна (ПАТ)191.

Варшавський судовий процес увійшов в історію як один із
найгучніших процесів проти членів і симпатиків ОУН на території
тодішньої польської держави. На лаві підсудних опинилося 12 мо(
лодих українців і українок, яких звинуватили у причетності до вбив(
ства міністра Польщі. Цей процес показав, що “одним з головних
слабких місць Польської держави є українська проблема”192. Він мав

189 Діло. – 1935. – 10 жовтня. – С. 1.
190 Лебедь Д. Замість квітів на могилу // Сучасність. – № 5. – 1987. – С. 81.
191 Книш З. Варшавський процес ОУН. (На підложжі польсько(українських

відносин тієї доби). – Торонто, 1986. – Т. 1. – С. 147.
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бути виступом не тільки проти націоналістичного руху, очолюваного
ОУН, а й проти українства в цілому. “Але вже тепер поляки цей процес
капітально програли. Бо до діла мають вони з сильним, організова(
ним рухом, в аванґарді якого ступає молодь”, – зазначала з цього
приводу американська газета “Свобода”193.

Підсудним пред’явили звинувачення за статтями 97, § 1; 93, § 2
(державна зрада), 225, § 1; 26, 27, § 1 (убивство та допомога вбивці)
і за статтею 148, § 1 (підтримка, переховування вбивці та прихову(
вання слідів) Кримінального кодексу Польщі (ККП)194. Загалом акт
обвинувачення охоплював 380 сторінок друкованого тексту, акти
справ містилися у 22 томах. Цей процес – один із найбільших
політичних процесів у Польщі195. Крім юридичного, в звинувачува(
льному акті було звернено увагу на політичний бік справи: діяльність
ОУН, українсько(польські взаємини та фінансову допомогу литов(
ського уряду проводові ОУН196.

Згідно з актом, усім підсудним інкримінували належність до
Організації Українських Націоналістів як нелегального формуван(
ня. Катерину Зарицьку, зокрема, звинуватили у тому, що вона “з 1(го
по 5(е серпня 1934 року в Галичині допомагала Грицеві Мацейкові
(вбивці Б. Пєрацького) зайти з Ясеня у Чехо(Словаччину, на доручен(
ня І. Малюци примістила його в Ямній і товаришувала йому до Ясе(
ня”197. Обвинувальний акт ґрунтувався на зізнаннях арештованих
Б. Підгайного, Р. Мигаля, І. Малюци, Є. Качмарського, Я. Макарушки,
Я. Спольського, а також на відомостях так званого архіву Сеника –
418 оригіналів та 2055 копій організаційних документів, на підставі
яких польська поліція провела масові арешти серед членів ОУН.

З першого дня процес перетворився на політичну демонстрацію:
усі підсудні заявили, що вони відмовляються говорити польською,
хоча добре знають її, бо вважають, що мають право говорити рідною
мовою. Єдиний Р. Мигаль давав свідчення польською мовою. Тому
суд обмежився лише зачитуванням зізнань підсудних, зібраних під
час слідства. Хід процесу висвітлювався як в українській пресі, так і
в закордонній. “Преса цілого світу вислала до Варшави своїх ко(
респондентів. Як(не(як, а на лаві підсудних було 12(ть здогадних чле(
нів широко розгалуженої революційної організації. Всі відчули і

192 Українське слово. – 1935. – 22 грудня. – С. 2.
193 Свобода. – 1936. – 19 січня. – С. 3.
194 Діло. – 1935. – 5 жовтня. – С. 1.
195 Діло. – 1935. – 3 листопада. – С. 1.
196 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1. – С. 246.
197 Діло. – 1935. – 19 листопада. – С. 10.
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зрозуміли, що Варшавський процес – це не тільки сенсація, але й
історична подія”198.

Процес тривав майже два місяці. Перші кілька днів були присвячені
офіційним справам, а згодом суд приступив до допиту підсудних. Їх
вводили до зали засідань по одному, щоб вони не могли почути зізнань
один одного. Катерині Зарицькій випало свідчити на 6(й день проце(
су (понеділок, 25 листопада). Під час слідства на допитах вона по(
слуговувалась українською мовою, зробивши виняток лише для
прокурора Владислава Желенського, коли він попросив її перейти на
польську мову, бо не розумів української. Під час судових засідань
прокурор підкреслив цей факт у своїй промові199. На першому допи(
ті Зарицька заявила, що до ОУН не належала, Мацейка й Малюци не
знає, і заперечила, ніби підсудний Ярослав Рак відвідав її в Ямній.
Згодом визнала, що знайома з Я. Раком і ходила разом із ним у
гори200.

Згідно з протоколом допиту Катерини Зарицької від 8 листопада
1934 року, вона багато чула про ОУН та її ідеологію, що змагала до
самостійності української держави, але про тактику і методи Органі(
зації нічого не знає, тому їй важко висловити власну думку з цього
приводу201. Така позиція Зарицької допомогла їй згодом уникнути
суворої міри покарання. Молоду розвідницю “відтяжив” (вигородив
– Л. О.) і Роман Мигаль, який свідчив польською, оскільки вважав, що
так зможе розповісти всю правду про Організацію. Крім того,
Б. Підгайний, підлеглий Мигаля, ще на слідстві розповів про все по(
ліції (хоча, як виявилося пізніше, це було провокацією). Другою
причиною відвертих зізнань Мигаля було те, що у зв’язку з невдали(
ми атентатами на підкомісара Кособудзького Організація підозрю(
вала його у зраді. Він посвідчив, що “Зарицька не була членом ОУН”,
тільки кандидаткою і працювала в розвідці разом з М. Косівною.
Мигаль опікувався Зарицькою, бо вона говорила, що “батько бере їй
за зле, що займається політикою”202.

Ще в ході слідства було встановлено, що К. Зарицька була
залучена до операції для переховування Г. Мацейка. За наказом
Організації вона з 1 липня і до кінця серпня 1934 р. перебувала у пан(
сіоні своїх батьків, що знаходився у с. Ямна, і допомогла вбивці
міністра перейти польсько(чехо(словацький кордон. Унаслідок цьо(

198 Новий час. – 1935. – 1 грудня. – С. 1.
199 Книш З. Варшавський процес ОУН. Торонто, 1986.  – Т. 1. – С. 246.
200 Діло. – 1935. – 26 листопада. – С. 3.
201 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 61.
202 Діло. – 1935. – 25 листопада. – С. 3.
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го виконавцеві замаху вдалося уникнути переслідування, яке почало(
ся вже у Варшаві, де на вул. Фоскаль, 3, біля Товариського клубу він
залишив важко пораненого міністра203. Під час втечі атентатник загу(
бив пакунок із бомбою, що не вибухнула204, а також літній плащ, у яко(
му було знайдено синьо(жовту стрічку205. Власне це стало одним із
доказів причетності українських націоналістів до цього вбивства. Зго(
дом з’ясувалося, що саморобна бомба була виготовлена в підпіль(
ній хімічній лабораторії Я. Карпинця у Кракові. Деталі, необхідні для
складання бомби, діставав М. Климишин. Після офіційної заяви
ОУН у 4(му числі “Бюлетеня КЕ ОУН” польська поліція остаточно
впевнилася, що вбивство міністра є справою рук українських на(
ціоналістів.

Хвиля арештів у Кракові і Варшаві навела на слід М. Лебедя і
Д. Гнатківської, які після замаху спішно виїхали з Варшави до Данціґа.
Слідство встановило, що вони стежили за Б. Пєрацьким, вивчали його
звички та спосіб життя. В організації вбивства підозрювали керівника
Організації Українських Націоналістів на західноукраїнських землях
С. Бандеру, за наказом якого Б. Підгайний підготував замах. Згодом
стало відомо, що з Варшави Г. Мацейко виїхав до Любліна і зупинив(
ся у Я. Чорнія, а потім прибув до Львова, де на нього вже чекали
Є. Качмарський та І. Малюца, яким було доручено влаштувати без(
печний перехід атентатника через кордон206.

Далі події розвивались у пансіоні у с. Ямна, що належав батькам
К. Зарицької. 26 липня 1934 року відбулася нарада за участю Анни
Чемеринської та Івана Малюци, на якій було вирішено, що Я. Бара(
новський, зв’язковий закордонного представництва ОУН, особисто
проведе Г. Мацейка через польсько(чехо(словацький кордон. Опе(
рацію було заплановано на 5 серпня 1934 року. Напередодні Ма(
цейкові було рекомендовано зупинитися в Ямній, де на нього вже
чекали члени Організації207.

На допиті 12 листопада та 3 грудня 1934 року Катерина Зарицька
визнала, що наприкінці липня 1934 року в пансіоні її батьків перебували
Анна Чемеринська та Іван Малюца, а на початку серпня туди прибули
Я. Рак і В. Свєнціцька, дочка директора Національного музею у Львові.
4 серпня до пансіону приїхав молодий чоловік, у якому К. Зарицька

203 Діло. – 1934. – 18 червня. – С. 5.
204 Українське слово. – 1935. – 1 грудня. – С. 2.
205 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1. – С. 375.
206 Літопис Української Повстанської Армії. (далі – УПА) Серія “Бібліотека”. –

Торонто – Львів, 2004. – Т. 4: Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. – С. 404.

207 Українське слово. – 1935. – 1 грудня. – С. 2.
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за фотографією впізнала Г. Мацейка. Він представився Богданом
Карп’яком і запропонував спільну прогулянку в гори. В. Свєнціцька,
К. Зарицька, Богдан (Г. Мацейко) і Я. Рак домовилися разом
піднятися на гору Кукул. 5 серпня, о 5 год. 20 хв., вони вчотирьох
виїхали до Ворохти, а там, змінивши попередній план, вирушили до
Татарського Просмику у напрямку до польсько(чехо(словацького
кордону. Близько 11 год. дійшли до тріангуляційних знаків. Рак із
Богданом, залишивши дівчат, пішли далі. Близько 16(ї год. по(
вернувся лише Я. Рак і заявив, що Богдана зупинив незнайомий
чоловік, який вибіг з боку кордону з Чехо(Словаччиною. За слова(
ми Богдана, це був його брат. Я. Рак, не дочекавшись супутника,
повернувся до дівчат. Віра і Катерина виїхали до Ямної, а Я. Рак –
до Львова208.

У своєму обвинувальному виступі прокурор Желенський пред(
ставив К. Зарицьку як активну діячку ОУН. У нього не виникало сум(
нівів у тому, що підсудна була добре обізнана зі справами ОУН і
свідомо посприяла втечі атентатника після успішного замаху. Во(
на разом із В. Свєнціцькою як члени бойово(розвідувальної п’ятір(
ки допомагали влаштувати безпечний перехід Григорія Мацейка
через польсько(чехословацький кордон. У ході слідства Р. Мигаль,
І. Малюца та Б. Підгайний достатньо розповіли про свою діяльність в
Організації. Тому прокурор торкнувся причетності Катерини Зариць(
кої до вбивства польського конфідента Якова Бачинського, до зама(
ху на друкарню газети “Праця” та стеження за в’язничним підкомі(
саром Кособудзьким.

Слід зауважити, що у серпні – вересні 1934 року, після вбивства
Я. Бачинського та І. Бабія у Львові, поліція провела масові арешти і
відкрила кримінальні справи, за якими Катерина Зарицька проходи(
ла як підсудна. Варшавський окружний суд не повинен був розгляда(
ти їх, а брати до уваги лише факти, що безпосередньо стосувалися
вбивства міністра Пєрацького. Усупереч існуючим правовим нормам
прокурори залучили до розгляду ще й ті справи, намагаючись таким
чином довести належність Зарицької до ОУН та проілюструвати
активну участь дівчини в діяльності нелегальної організації. Звину(
вачувальний акт прокурора базувався на звинуваченні Зарицької у
порушенні статей 27 § 1 та 225 § 1 КК Польщі. Відповідно до акта,
К. Зарицька як діяльний член ОУН брала участь в організації замаху на
підкомісара Кособудзького209. Щодо вибуху у друкарні газети “Праця”

208 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 64.
209 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 17.
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підсудна зізналася: за дорученням Мигаля заходила у редакцію, але,
хто підклав бомбу, яка вибухнула 2 травня 1934 року, не знає210.

Адвокат К. Зарицької вніс протест проти обговорення цих справ,
оскільки вони належали до компетенції Львівського окружного суду
(ч. 4 “Ц” 162/34). Прокуратура заявила, що за ці дії ніхто не буде за(
суджений у Варшавському процесі, але їх розгляд необхідний для
того, аби довести, що К. Зарицька є активним членом ОУН, зокре(
ма належить до бойової розвідки211.

В обвинувальній промові, виголошеній на 26(й день процесу,
прокурор Желенський представив Зарицьку активною співробітни(
цею бойової референтури, наголосивши, що дівчина свідомо допо(
могла Г. Мацейкові212. Адвокат зробив усе, щоб “заслуги” його під(
захисної перед ОУН були мінімальними. У завершальній промові
д(р О. Павенський підкреслив, що Зарицька прихильно ставилася
до ОУН, але офіційно ніколи не належала до цієї організації. Причет(
ність підсудної до організованої змови з іншими особами з метою
відокремити частину території від польської держави (стаття 97 КК)
не є доведена, оскільки свідчення безпосередніх організаторів зама(
ху, як і решта доказів, не дають достатніх підстав уважати К. Зари(
цьку членом Організації. Відповідно до статті 148 КК, у порушенні якої
теж звинувачували підсудну, дівчина мала знати, що гостить у пансіо(
ні батьків не звичайного українця, а вбивцю міністра внутрішніх справ
Польщі і що допомагає йому втекти. Але доказів цього нема, є тільки
припущення прокурора. Тому Зарицьку не можна звинувачувати за
жодною із цих статей213.

Промова адвоката Зарицької, як, зрештою, і всіх інших захисників,
у тому числі д(ра Степана Шухевича, не вплинула на вирок Вар(
шавського суду, що його у понеділок, 13 січня, о 12(й год. 10 хв.,
виголосив голова трибуналу Посимкевич214. Згідно з вироком,
С. Бандера, М. Лебедь, Я. Карпинець були засуджені на смертну ка(
ру, яку внаслідок амністії було замінено на довічне ув’язнення.
М. Климишин і Б. Підгайний отримали довічне ув’язнення. Усі п’ятеро
підсудних назавжди позбавлялися публічних і громадянських прав.
Щодо інших обвинувачених вирок передбачав різні терміни ув’язнення:

–   Д. Гнатківська – 15 років;
–  І. Малюца, Є. Качмарський, Р. Мигаль – по 12 років;

210 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 68.
211 Діло. – 1935. – 23 листопада. – С. 4.
212 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 16.
213 Діло. – 1936. – 5 січня. – С. 17.
214 Діло. – 1936. – 14 січня. – С. 1.
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–  К. Зарицька – 8 років;
–  Я. Чорній, Я. Рак – по 7 років.
Д. Гнатківську, І. Малюцу, Є. Качмарського, Р. Мигаля, Я. Чорнія,

Я. Рака і К. Зарицьку суд позбавив публічних і громадянських прав на
10 років, зарахувавши їм слідчий арешт до 13 січня 1935 р.

Після оголошення вироку адвокати підсудних звернулися до
апеляційного суду у Варшаві. Його засідання розпочалося 27 квітня
1936 р. і завершилося 30 квітня 1936 р. Протягом 4(х днів відбувався
повторний розгляд справ обвинувачених в організації вбивства та
допомозі вбивці міністра Речі Посполитої. Адвокат К. Зарицької при(
чиною апеляції вказав помилково оцінену справу підзахисної з
фактичного і юридичного боку, а також порушення приписів статті
340 § 3 і 21 – 31 КК польської держави. Згідно зі статтею 97 КК, вина
К. Зарицької полягала у причетності до вбивства Бачинського, до
слідкування за Кособудзьким та замаху на друкарню газети “Праця”.
Але ці справи проти підсудної розглядав окружний суд у Львові. Щодо
обвинувачень К. Зарицької за статтею 148, § 1 КК (переховування
злочинця) варшавський суд виніс вирок без детального вивчення
справи і призначив занадто високу міру покарання215.

30 квітня 1936 року апеляційний суд поліпшив становище тільки
трьом підсудним – Я. Ракові, Я. Чорнію та К. Зарицькій. Двох остан(
ніх було засуджено за статтею 148, § 1 на 4 роки в’язниці. На основі
апеляційного закону їм було зменшено термін на половину. Одно(
часно на основі 31(ї статті апеляційний суд призначив К. Зарицькій і
Я. Чорнію по 4 роки в’язниці та зарахував обом арешт від листопада
1934 р. Крім того, К. Зарицьку і Я. Рака було поновлено в публічних і
громадянських правах. Підсудним було пом’якшено кару, зважаючи
на їхню незначну роль у злочині. З рішення апеляційного суду ви(
пливало, що Я. Чорній не знав, що надавав притулок Мацейкові, а
К. Зарицька і Я. Рак – що допомогли втекти вбивці міністра216.

Олександр Павенський уважав пом’якшення вироку К. Зарицькій
недостатнім. Відповідно до його особистих документів, 30 квітня
1936 р. він подав апеляцію до Найвищого суду у Варшаві на основі
порушення судових приписів та перевищення застосування закону
щодо окремого злочину й призначення кари217. Як показав подальший
перебіг подій, Найвищий суд відхилив апеляційну заяву адвоката218.

215 Павенський O. В справі обжалуваної К. Зарицької. – Львів, 1936. – Арк. 2 –
4 // Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

216 Діло. – 1936. – 1 травня. – С. 6.
217 Павенський О. В справі обжалуваної К. Зарицької. – Машинопис. – Львів,

1936. – Арк. 1 – 2 // Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
218 Діло. – 1936. – 26 червня. – С. 1.
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Ухваленням апеляційним судом вироку про 4 роки ув’язнення
завершився Варшавський процес, що засвідчив перед світовою
громадськістю готовність українців до боротьби за свою незалеж(
ність. Підтвердженням цієї тези може слугувати цитата зі статті по(
льських народовців “Справа найважливіша з важливих”: “Ми, польські
народовці, маємо обов’язок найголосніше сказати про те, що існує
український народ, що він живе і бореться за своє право на життя.
Саме ми мусимо розуміти й цінити героїчне зусилля українського
народу, який протягом сотень років не має своєї державності, що
його русифікують, полонізують, роздирають, а він завжди триває.
Хай українських націоналістів буде жменька, проте напруження
жертовності, посвяти й героїзму тієї жменьки таке наявне, велике,
що його вистачає не лише на те, щоб воскресити, а навіть створити
націю”219.

30(ті роки минулого століття відзначені судовими процесами
проти українських націоналістичних груп. Переважна їх більшість
відбувалася на території південно(східних воєводств міжвоєнної
Польщі: у Тернополі, Стрию, Самборі, Львові та інших містах.
Об’єктивним свідченням послідовної активізації діяльності ОУН
можуть служити статистичні дані. Так, якщо в 1929 р. політичні про(
цеси над націоналістами становили 22,5 % від загальної кількості
процесів над усіма силами українського визвольного руху, то в 1933 р.
– уже 68,3 %220.

У порівнянні з Варшавським судовий процес у Львові не викли(
кав такого широкого зацікавлення світової спільноти. Засідання
відбувалися з 25 травня по 27 червня 1936 року на вул. С. Баторого
(сучасна вул. Князя Романа)221. На лаві підсудних опинилися 23
українці:

– Роман Шухевич, 23 роки, Львів;
– Ярослав Макарушка, 28 років, Львів;
– Олександр Шашкевич, 28 років, Тернопіль;
– Ярослав Спольський, 24 роки, с. Лавочне (тепер Львівська обл.);
– Володимир(Михайло Янів, 27 років, Львів;
– Ярослав Стецько, 24 роки, Тернопіль;
– д(р Богдан Гнатевич, 42 роки, Львів;
– Володимир Коцюмбас, 35 років, м. Бібрка;
– Осип Мащак, 28 років, Львів;
– Іван Ярош, 29 років, Львів;

219 Цит. за: Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1. – С. 397 – 398.
220 Український націоналіст. – 1934. – Ч. 5. – С. 7 – 8.
221 Українське слово. – 1936. – 7 червня. – С. 3.
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– Роман Сеньків, 27 років, Львів;
– Віра Свєнціцька, 22 роки, Львів;
– Анна(Дарія Федак, 24 роки, Львів;
– Осип Феник, 24 роки, с. Опарівка (Кросненський повіт, тепер

Польща);
– Володимир Івасик, 26 років, с. Ставчани (Львівська обл.);
– Семен Рачук, 27 років, с. Ордів (Львівська обл.);
– Іван Равлик, 27 років, с. Коровиця Стара (Любачівський повіт,

тепер Польща);
– Степан Бандера, 27 років, с. Старий Угринів (тепер Івано(Фран(

ківська обл.);
– Богдан Підгайний, 30 років, Львів;
– Роман Мигаль, 25 років, Дубляни (тепер смт. Львівської обл.);
– Євген Качмарський, 26 років, Львів;
– Катерина Зарицька, 22 роки, Львів;
– Іван Малюца, 26 років, Львів.
З 23(х підсудних шестеро – Бандера, Підгайний, Качмарський,

Мигаль, Малюца і Зарицька – були учасниками Варшавського про(
цесу. Їх привезли до Львова 20 травня під наглядом ескорту полі(
цаїв. Підсудних у Львові захищали 11 адвокатів (п’ятьох із них приз(
начив суд). Інтереси Катерини Зарицької та Богдана Підгайного
боронив адвокат д(р Олександр Павенський. До складу суду було
обрано 12 присяжних суддів. Головуючим призначили суддю
Дисевича. Обвинувачення представляв прокурор Прахтель(
Морав’янський. Хід процесу стенографував працівник ПАТ222.

Львівський процес відрізнявся від Варшавського ще й тим, що
польська влада визнала за підсудними право давати свідчення
українською мовою, тому підсудні не були просто мовчазними
демонстрантами, як на Варшавському процесі, а могли виступати
й складали відповідні заяви223.

Підсудні також мали можливість вільно спілкуватися між собою та
з адвокатами, обговорюючи тактику захисту. Суть її була такою: якщо
прокуратура мала незаперечні докази причетності підсудного до
Організації Українських Націоналістів, він був зобов’язаний розповісти
правду про Організацію, щоб таким чином пропагувати ідеї ОУН; ті ж
підсудні, проти яких прямих доказів не було, мали заперечувати своє
членство в ОУН. “Дуже характерною річчю у цьому процесі є гурт
підсудних, які відразу непримушено до того кажуть: “Я належу до ОУН.

222 Діло. – 1936. – 19 січня. – С. 9.
223 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т. 1. – С. 398.
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Так, я був справником (виконавцем – Л. О.) чи учасником того чи іншого
вчинку”. І є гурт, який все заперечує. На цьому процесі існує приказ,
який примушує всіх, що належать до ОУН, явно до цього признатися”224.

З 23(х підсудних свою належність до ОУН заперечили Дарія Федак,
Віра Свєнціцька, Катря Зарицька, Володимир Івасик, Іван Ярош, Ро(
ман Сеньків, Володимир Коцюмбас, Іван Равлик, Осип Феник та Ро(
ман Шухевич. При цьому вони заявили, що за своїми переконаннями
є українськими націоналістами. Крім того, підсудні Б. Підгайний,
Р. Мигаль та І. Малюца під час допитів відкликали свої попередні
свідчення і засудили їх як такі, що не є гідними поведінки українсь(
ких націоналістів.

На Львівському процесі було з’ясовано деталі вбивства студен(
та Я. Бачинського. На прохання Марії Кос К. Зарицька разом із
Р. Сеньківим пішла до Бачинського і попросила його зайти до
Р. Мигаля, який чекав їх на вул. Кадетській (тепер вул. Гвардійська)
між 21.00 та 21.30. Вони прийшли близько 22(ї, але там уже нікого не
було. К. Зарицька сказала, що про вбивство Якова Бачинського
довідалася з часописів. У свою чергу Р. Сеньків заявив, що до
Бачинського вони з підсудною К. Зарицькою ходили на прохання
Р. Мигаля, а не К. Зарицької. Таким чином, Р. Сеньків заперечив
свідчення, дані під час слідства, оскільки “тоді був понервований і
притакував усьому, що йому говорили”225.

Щодо справи Кособудзького К. Зарицька категорично запе(
речила свою участь у стеженні, хоча визнала, що взимку 1934 р. на
прохання Косівни ходила до Бриґідок. З цього приводу свідок Ян
Гірний, поліційний агент у Львові, заявив, що за підкомісаром
Кособудзьким стежили одночасно Р. Мигаль і В. Свєнціцька,
К. Зарицька і Р. Сеньків226.

На 9(й день процесу свідок О. Яськів, управитель друкарні, ска(
зав, що 12 травня 1934 р. до нього прийшла молода білява панна
високого зросту й оформила передплату на часопис “Праця”. При
цьому вона попросила зберегти її пакунок, бо день дуже теплий і їй
важко з ним носитися. Хвилин через 12 після її відходу пакунок
вибухнув. Ще раніше в редакцію приходила дівчина і чоловік. Але в
Зарицькій редактор тієї дівчини не впізнав227.

Адвокат Олександр Павенський у своєму виступі зазначив, що
К. Зарицька не належала до ОУН, оскільки дійсним членом Організації

224 Діло. – 1936. – 28 червня. – С. 5.
225 Діло. – 1936. – 6 червня. – С. 4.
226 Діло. – 1936. – 17 червня. – С. 5.
227 Діло. – 1936. – 13 червня. – С. 5.
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може бути людина, яка досягла 21(річного віку, а підсудній на час
арешту не виповнилося ще й 20(ти. Що до контактів із Марією Кос,
референтом бойової розвідки ОУН, то Катря підтримувала з нею
зв’язок як зі своєю гімназійною та інститутською подругою. Підсудна
пішла до друкарні “Праця”, повідомила Бачинського про хворобу
Мигаля та прогулювалася біля Бриґідок тільки для того, щоб зробити
Косівні товариську послугу. Отже, підсумував Катрин адвокат, “полі(
тикою Зарицька не займалася, пильно стежила за студіями. Найкра(
щим доказом є те, що 20(річна дівчина була вже на ІІІ(му курсі Полі(
техніки”228.

27(го червня суд виніс свій вердикт у справі 23 українців. О 5(й
годині провідник лави присягнув і зачитав присуд: С. Бандера,
Р. Мигаль – довічне ув’язнення;

Б. Підгайний, Є. Качмарський, Р. Сеньків, І. Малюца, О. Мащак –
15 років;

Я. Спольський – 7 років;
К. Зарицька – 5 років; зважаючи на амністійний закон, термін

зменшено до 2,5 років;
Я. Макарушка – 6 років;
І. Ярош, О. Пашкевич, О. Феник, В. Івасик, В. Янів, Я. Стецько,

І. Равлик – 5 років;
Р. Шухевич, Б. Гнатевич, В. Коцюмбас – 4 роки;
С. Рачук – 6 місяців умовно;
А. Федик, В. Свєнціцька – невинні.
На підставі амністії всім засудженим на 5 років було зменшено

кару на половину, а засудженим на 6 – 15 років скоротили термін на
1/3. Зважаючи на вирок варшавського суду – чотири роки – та
львівського – два з половиною роки, львівський окружний суд
призначив Катерині Зарицькій загальну кару шість років229.

22 жовтня 1936 р. адвокат О. Павенський подав апеляцію до суду
у Львові230. Засідання відбулося 15 грудня 1936 р. Весь період від
20 травня до кінця 1936 р. Катря перебувала у львівській в’язниці231.
Після повторного розгляду справи підсудній К. Зарицькій призначили
загальну кару чотири з половиною роки із зарахуванням терміну від
дня арешту, тобто від 8 листопада 1934 року. Покарання К. Зарицька
відбувала в Станиславові та Чорткові. У станиславівській в’язниці

228 Діло. – 1936. – 26 червня. – С. 6.
229 Діло. – 1936. – 16 грудня. – С. 9.
230 Павенський О. В справі обжалуваної К. Зарицької. – Машинопис. – Львів,

1936. – Арк. 1 // Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
231 Нове слово. – 1936. – 5 травня. – С. 1.
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Катерина зустріла Михайла Сороку, товариша дитячих літ, який теж
відбував покарання за причетність до діяльності ОУН. Про їхню зустріч
ходили легенди. Михайло Сорока співав у церковному хорі при
тюремній каплиці, а Катерина Зарицька відвідувала богослужіння,
що дозволялося тюремними порядками. Їх спілкування стало осно(
вою стосунків, що переросли у велике кохання. Катерині й Михайлові
допомагав в’язничний сповідник о. Тарновецький. Ризикуючи життям
і своєю свободою, він передавав листи закоханих232.

Варшавський і Львівський судові процеси засвідчили активний
наступ польської влади на український націоналістичний рух. Унаслі(
док масових арештів ОУН зазнала великих кадрових втрат. За ґрата(
ми опинилося керівництво Крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ, до яко(
го належали С. Бандера, М. Лебедь, Д. Гнатківська, К. Зарицька,
Р. Мигаль, І. Малюца, Б. Підгайний, Я. Старух, Я. Чорній, Я. Рак,
В. Горбовий, д(р Шухевич, В. Герега, Я. Стецько233. У липні 1934 року
у концтаборі Береза(Картузька покарання відбували 150 членів ОУН.
Упродовж 1929 – 1934 рр. до польських тюрем потрапили 1024 члени
ОУН, 4(х засудили на смерть, 16(х – на довічне ув’язнення234.

Кадрові втрати і викликана цим криза обернулися для ОУН по(
зитивними наслідками. У містах, містечках і селах Східної Галичини
населення жваво обговорювало судові процеси. Підсудних уважали
національними героями. Дарія Гусяк, у майбутньому близька това(
ришка Катерини Зарицької, згадувала, як у Трускавці, в будинку її ба(
тька, який виписував українську газету, щовечора збиралися сусіди,
щоб дізнатися про перебіг судових засідань. Їй, тоді ще підліткові,
запам’яталося, як усі прихильно висловлювалися про вчинки юних
націоналістів, а молодь прагнула рівнятися на своїх товаришів235.

У той час як юні українські патріоти мучилися в тюрмах, поза в’яз(
ничними мурами набирав обертів маховик війни. Проголошення
Карпатської України змусило польську владу сконцентрувати в Гали(
чині значні сили поліції та війська. Було посилено терор проти
українців236. На початку жовтня 1938 року у містах Західної України
відбулися демонстрації на підтримку Карпатської України. Загалом
від 15 вересня 1938 р. до 12 квітня 1939 р. лише в Галичині було

232 Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 19.
233 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 3.
234 Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідея. – Дрого(

бич, 1994. – С. 104.
235 Спогади Дарії Гусяк, записані Лесею Онишко 26.06.2005 р. // Зберігаються

у домашньому архіві Лесі Онишко.
236 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т. 1. – С. 568.
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проведено 456 українських демонстрацій, здійснено 52 саботажні та
55 терористичних акцій (атентатів, “ексів” та ін.)237. Польська поліція
використала це як привід до масових арештів, унаслідок чого на(
прикінці 1938 – у першій половині 1939 року слідчі в’язниці були
переповнені, слідчі органи та суди не встигали доводити справи
до кінця. Станом на 1 липня 1939 року у тюрмах Станиславівського,
Тернопільського воєводств і восьми повітах Львівського перебу(
вало 1316 українців, запідозрених у належності до ОУН, а ще 252
залишалися на волі до оголошення присуду.

Наприкінці 1930(х років ОУН у відповідь на політику польського
уряду посилила бойову діяльність. Польський дослідник Ґ. Мотика
підтверджує цей факт. За його словами, після квітневої (т. зв. малої)
пацифікації поліцейські боялися заходити поодинці в села деяких
повітів Східної Галичини238. Активізувати роботу вимагала і міжна(
родна ситуація, яку ОУН намагалася максимально використати, як
і допомогу інших держав. У “Бюлетені Крайової Екзекутиви ОУН на
західноукраїнських землях” за травень – червень 1932 р., зокрема,
йшлося: “Між державами Заходу, в інтерес яких ми можемо вплести
і свої інтереси, є ріжниці (різниці – Л. О.). Наші інтереси мусимо
вплести в цілий комплекс… Ждемо світового конфлікту”239. Отже,
керівництво націоналістичного руху готувалося виступити не в мир(
ний час, а на початку війни, насамперед СРСР з Німеччиною. Цієї дум(
ки дотримується й український дослідник М. Л. Головко240.

В умовах назрівання збройного конфлікту провід ОУН на за(
хідноукраїнських землях на чолі з Володимиром Тимчієм (Лопатин(
ський), окрім налагодження контактів з іншими країнами, посилив
пропаганду на півночі України, що згодом стало однією з причин
успішної боротьби відділів УПА. Також велася робота зі встановлен(
ня зв’язку з українськими землями, що тоді перебували під російсь(
ко(більшовицьким пануванням, і готувалося збройне повстання на

237 Висоцький Р. Спроба ліквідації ОУН польськими владами напередодні
Другої світової війни на території Галичини і Волині // 1939 рік в історичній долі
України і українців: Матеріали Міжнародної наукової конференції 23 – 24 вересня
1999 р. – Львів, 2001. – С. 84.

238 Motyka G. Postawy wobec konfliktu polsko�ukraińskiego w latach 1939 –
1953 w zaleźnosci od pzynaleźnosci etnicznej, państwowej i religijnej // Tygiel narodów.
– Warszawa – Londyn, 2002. – S. 316 – 317.

239 Цит. за: Швагуляк М. Позиція та участь українців у німецько(польській
війні 1939 р. // Україна – Польща: важкі питання. Матеріали ІV Міжнародного
семінару істориків. – Варшава: TYRSA, 1999. – С. 35.

240 Головко М. Суспільно(політичні організації та рухи України в період Другої
світової війни (1939 – 1945 рр.). – К., 2004. – С. 248.
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випадок війни241. Для цього влітку 1939 року було організовано
військові вишколи для членів і симпатиків ОУН. Від 29 липня до
початку вересня навчання пройшло щонайменше 967 осіб242.

Крайовий провід на західноукраїнських землях добре орієнтував(
ся в намірах німецького керівництва. Досвід Карпатської України
показав, що розраховувати на підтримку Берліна не варто. Націона(
лісти хотіли поставити німців перед доконаним фактом – на теренах,
підконтрольних відділам ОУН, проголосити українську державу і
створити український уряд. У разі поразки Польщі у війні з Німеччи(
ною українці повинні були скористатися ситуацією для відновлення
власної держави. На випадок, якби Західну Україну зайняли біль(
шовики, було вирішено не чинити їм опору, а використати момент
для здобуття і магазинування польської зброї243.

У своїх діях оунівці керувалися теорією “будови держави від
першого села”, автором якої був колишній військовий референт КЕ
ОУН, військовий теоретик полковник Михайло Колодзінський. Від(
повідно до цієї теорії, члени ОУН, захопивши під час військових дій
владу в будь(якому населеному пункті, розташованому на етнічній
території українців, повинні були проголосити там українську держа(
ву і народну революційну владу. Таким чином населений пункт ста(
вав територією України, а всі сторонні чинники мусили прийняти це
як незаперечний факт244.

Наприкінці серпня 1939 року відбулося надзвичайне засідання
КЕ ОУН. Референт розвідки повідомив, що польський уряд планує в
найближчі години оголосити мобілізацію, а це свідчило про ймо(
вірність початку війни. Керівництво ОУН мало власні плани на цей
випадок. Того ж дня референт розвідки розіслав накази та інструкції
щодо проведення мобілізації. За словами М. Климишина, Крайова
екзекутива оголосила її на два дні швидше, ніж польська адміні(
страція245. Тож, коли 1 вересня 1939 р. розпочалася війна, ОУН на
західноукраїнських землях була готова до цього. Організація мала
чіткий план дій. Це дозволило їй зберегти сили і врятувати своїх членів
та симпатиків від марного пролиття крові за чужі інтереси.

241 Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник Володимир Тимчій – “Лопа(
тинський”. – Львів, 2004. – С. 87.

242 Кучерук О. Українське повстання вересня 1939 року на Західній Україні //
Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 148 – 149.

243 Державний архів Служби Безпеки України у Львівській області (далі – ДА
СБУ ЛО). – Спр. П(33843. По обвинению Пришляка Г. С. – Т. 1. – Арк. 75 – 76.

244 Гайвас Я. Воля ціни не має. – Торонто, 1971. – С. 156.
245 Климишин М. В поході до волі. Спомини. – Детройт, 1987. – Т. 1. – С. 243.
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Період Другої світової війни та перші повоєнні роки

У травні 1939 року Катерина Зарицька вийшла на волю. Початок
війни зустріла у Львові в родинному колі. Перші воєнні місяці минули
для неї майже непомітно. Восени 1939 року, коли в Західну Україну
вступили війська Червоної армії, Михайло Сорока був звільнений із
гродненської тюрми. Через Волинь він повернувся до Львова, де на
нього вже чекала Катерина Зарицька246. П’ятого листопада 1939 ро(
ку Михайло і Катерина взяли шлюб у Святоюрському соборі. І. Пелех
так описала цю подію: “Восени раннім ранком у храмі святого Юра у
Львові відбулося вінчання Катрусі і Михайла. Пам’ятною, зво(
рушливою була ця подія не тільки через винятковість подружньої
пари, – обоє для тодішньої молоді були легендарними героями, –
але й через час, місце та пору вінчання”247. Після одруження моло(
дята оселилися з батьками Катерини на вулиці Обертинського (су(
часна вулиця Зарицьких, за радянських часів – вул. Воровського).
Здавалося, для них усіх почалося нове життя248. Катерина, спо(
діваючись дитини, відійшла від підпільної діяльності. У протоколах
допиту М. Сорока підкреслив, що його дружина в осінньо(зимовий
період 1939 – 1940 рр. навчалася на другому курсі агрофакультету
Львівської політехніки і жодними організаційними справами не
займалася249.

17 вересня 1939 року Радянський Союз напав на Польщу. Від(
повідно до пакту Молотова – Ріббентропа та угоди від 28 вересня
1939 р., новий кордон між Німеччиною та СРСР мав пролягти по т. зв.
лінії Керзона. Майже всі землі Західної України, за винятком За(
керзоння (Белзчина, Лемківщина, Західна Перемищина, Підляшшя,
Томашівщина, Чесанівщина, Ярославщина), опинялися під російсько(
більшовицьким пануванням. Північно(західні окраїни – Берестейщина
і Пінщина – волею Сталіна були передані Білорусі250. У відозві ОУН ці
події трактувалися як злука українського народу під однією окупацією,

246 Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич, 2001. – С. 18.
247 Пелех І. Замість квітів на могилу... // Пластовий шлях. – 1987. – № 1 – 2. –

С. 70.
248 Сорока М. Мирон Зарицький. – Рукопис. – Арк. 119 // Зберігається у

домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
249 ДА СБУ ЛО. – Спр. 29022. По обвинению Сороки М. М. – П 71(28. – Т. 1. –

Арк. 6, 21.
250 Сергійчук В. Зміна кордонів УРСР у 1939 – 1940 роках // 1939 рік в історич(

ній долі України і українців: Матеріали Міжнародної наукової конференції 23 –
24 вересня 1999 р. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка,
2001. – С. 147 – 148.
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що дає можливість спрямувати всі зусилля на боротьбу з червоною
Москвою251.

На початку Другої світової війни керівництво ОУН розробило план
дій на найближчий період. Головними завданнями були: зміцнення і
розширення Організації, щоб вона була здатна мобілізувати народні
маси до повстання; підготовка старшин і підстаршин, які б очолили
збройне повстання; вивчення терену і ворога; вироблення плану дій,
спрямованих на деморалізацію ворога і здобуття засобів боротьби;
залучення всіх можливих зовнішніх і внутрішніх союзників. Пла(
нувалося, що повстання стане суспільним вибухом, подібним до
революції Богдана Хмельницького, коли було відновлено українську
державу252. Над підготовкою збройного повстання ОУН працювала
під керівництвом В. Тимчія та його наступників – О. Гасина, Д. Гри(
цая, Д. Мирона253.

Незважаючи на присутність у Західній Україні більшовицьких військ
чисельністю 700 – 750 тис., радянське керівництво побоювалося утво(
рення потужної повстанської армії254. Нова влада вважала ворогами
всіх національно свідомих громадян, особливо членів ОУН. З по(
льських архівних та поліційних документів стали відомі імена най(
активніших представників Організації, у першу чергу тих, хто відбував
покарання за належність до ОУН. У березні 1940 року НКВС провело
випереджувальну акцію, унаслідок якої оунівський актив зазнав
відчутних втрат255.

У зв’язку з приходом більшовиків Крайова екзекутива ОУН
розповсюдила інструкцію про перехід усіх зафіксованих у документах
польської поліції членів ОУН за кордон або у підпілля, а ті, хто за(
лишився, повинні були працювати нелегально або під іншим пріз(
вищем256. В інструкції йшлося також про поширення революційної
війни на територію України та проведення акцій протесту проти
масового знищення більшовиками націоналістичного активу на ЗУЗ257.

251 Цит. за: Мороз В. Володимир Тимчій – “Лопатинський” // Визвольний
шлях. – 1998. – Кн. 9. – С. 1133.

252 Патриляк І. Військові плани ОУН(Б) у світлі інструкцій. // 1939 рік в
історичній долі України і українців: Матеріали Міжнародної наукової конференції
23 – 24 вересня 1999 р. – Львів, 2001. – С. 161.

253 ДА СБУ ЛО. – Спр. П(33843. – Т. 1. – Арк. 151.
254 Литвин М., Луцький О., Науменко К. 1939. Західні землі України. – Львів:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – С. 92.
255 Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник Володимир Тимчій – “Лопа(

тинський”. – Львів, 2004. – С. 132.
256 ДА СБУ ЛО. – Спр. П(33843. – Т. 2. – Арк. 118.
257 Бандера С. Перспективи української революції. – Дрогобич: Відродження,

1998. – С. 9.
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Ці заходи керівництва ОУН не були даремними. У директиві № 720
від 15 вересня 1939 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія на(
казував “негайно зайняти всі архіви, насамперед жандармерії і дру(
гого відділу генштабу (розвідки); заарештувати керівників і активіс(
тів контрреволюційних організацій, зокрема ОУН; зайняти в’язниці,
де розгорнути слідство за справами ув’язнених учасників “контр(
революційних” організацій з метою розкриття підпільних організа(
цій і груп, які ставлять собі за мету проведення диверсій, терору,
повстанського руху і саботажу. Усіх причетних негайно заарештува(
ти і т. д.”258. За твердженнями деяких дослідників, упродовж першого
року російсько(більшовицької окупації було репресовано близько
10 % населення Західної України259, депортовано в Сибір, Казахстан,
на Далекий Схід і Крайню Північ 1 173 170 осіб260.

22 березня 1940 р. наряд НКВС прибув на вул. Обертинського, 27
(тепер вул. Зарицьких), з ордером на арешт Катерини Сороки. Того ж
дня був заарештований і її чоловік, хоча на це не було санкції про(
курора. 8(го травня 1940 р. особлива нарада при Народному комі(
саріаті внутрішніх справ засудила Михайла Сороку за статтями 54(2 і
54(11 КК УРСР на 8 років виправно(трудових таборів, як особливо не(
безпечного злочинця, члена контрреволюційної організації, що готує
збройне повстання проти радянської влади. Речові докази у справі
були відсутні, вини своєї Сорока не визнав261. У травні 1940 р. його
етапом відправили на Далекий Схід. Термін ув’язнення відбував у
виправно(трудовому таборі м. Воркута.

Катерина залишилась у львівській тюрмі Бриґідки. Там 2 вересня
1940 року вона народила сина Богдана, який перебував з нею у
в’язниці вісім місяців, поки дозволяли тюремні закони262. Люба Комар,
одна з учасниць “процесу 59(ти”, у своїх спогадах описала почуття
дівчат і жінок у камері смертників, викликані плачем маляти: “Одного
дня ми несподівано почули плач немовляти. Він пробився крізь дошки
нашого вікна і розкотистим звуком торкнувся наших приспаних ді(
вочих почуттів. Ми всі як одна стрепенулися, сіли та стали слухати.

258 Іллюшин І. Оперативно(чекістські групи НКВС в західних областях України
у вересні – жовтні 1939 року // 1939 рік в історичній долі України і українців. –
Львів, 2001. – С. 179 – 180; Органы государственной безопасности СССР в
Великой Отечественной войне: Сборник документов. – М., 1995. – Т. 1. – Кн. 1:
ноябрь 1938 г. – декабрь 1940 г. – С. 79 – 81.

259 Кучерепа М., Вісин В. Радянський режим на Волині (1939 – 1941) // 1939 рік
в історичній долі України і українців. – Львів, 2001. – С. 168.

260 Літопис Нескореної України: Документи, матеріали, спогади. – Львів, 1993.
– Кн. 1. – С. 9.

261 ДА СБУ ЛО. – Спр. 29022. – П. 71(28. – Т. 1. – Арк. 24 – 30.
262 Комар Л. Процес 59(ти // Сучасність. – 1981. – № 10. – С. 43 – 44.
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А дитина кричала сердешним немовлячим “ува(ува”, зачаровуючи нас
і перетворюючи у людські істоти, з людськими несповненними ба(
жаннями, з нездійсненними мріями. Поруч з нашим корпусом був
тюремний шпиталь, звідки, треба думати, Катруся вийшла з дити(
ною на прохід на тюремне подвір’я під нашим вікном”263.

Будучи на волі, Михайло і Катерина обговорювали можливість
арешту. Їх найбільше турбувала доля ще не народженої дитини.
Враховуючи “гуманність” “найгуманнішої держави у світі”, вони
домовилися, що, коли матері не дозволять опікуватися немовлям,
вона повинна залишити на ньому якийсь знак (наприклад, надкуси(
ти вушко), щоб згодом дитину можна було розшукати264. Слідство
щодо жінки завершилося ще у листопаді 1940 року, але народження
сина відтермінувало остаточну ухвалу в її справі. Тому, з дня на день
чекаючи вироку, Катерина хотіла залишити хлопчика в надійних ру(
ках. Наприкінці травня 1941 р. вона віддала сина батькам. Після 22 бе(
резня 1941 року Михайло і Катерина не мали змоги не тільки побачи(
тися, а й листуватися. Шляхи їхні розійшлися назавжди.

Напад Німеччини на СРСР спричинив паніку і хаос у більшовицькій
імперії, у тому числі серед її вождів. Блискавичним ударом з польсь(
кої території німецькі війська буквально за кілька днів зломили позиції
радянських військ на західноукраїнських землях. Розпорошені під(
розділи Червоної армії неорганізовано відступали на схід. Караль(
ним загонам НКВС було наказано знищувати українських в’язнів. За
даними німецької розвідки, у Львові було вбито від трьох до чоти(
рьох тисяч арештантів (за іншими джерелами – близько десяти ти(
сяч)265. Основну частину становили члени ОУН та їхні родини. Усі во(
ни прийняли мученицьку смерть. Згідно зі звітом Служби безпеки
ОУН Бережанського р(ну, людей убивали протягом 27, 28, 29,
30 червня. Згодом їхні тіла знаходили в пивниці тюрми або у річці.
“При наших обчисленнях замордовано в Бережанах 156 людей.
Смерть наступила внаслідок удушення, тільки невідомо, в який спо(
сіб їх душили”, – зазначено у звіті266.

263 Комар Л. Процес 59(ти // Сучасність. – 1981. – № 10. – С. 43 – 44.
264 Спогади Люби та Богдана Сорок, записані Лесею Онишко 07.10.1998 р. //

Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
265 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью(Йорк

– Львів, 1993. – С. 107.
266 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

(далі – ЦДАВОВ). – Ф. 3833. Крайовий провід Організації Українських Націо(
налістів (ОУН) на західноукраїнських землях у 1941 – 1947 роках.– Оп. 1. – Спр. 228.
Списки населення західних областей УРСР, репресованого радянською владою.
– Арк. 31.
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Катерина Зарицька в тюрмі навіть не здогадувалася про події, що
потрясали світ. Звуки пострілів та вибухів долинали до в’язнів, але
вони вважали, що це якісь витівки більшовиків. Наступного дня після
початку війни Зарицьку було внесено у список для відправлення на
схід. Як вона згадувала, вранці 28 червня 1941 року почався не(
звичайний шум серед ув’язнених. Незабаром один із них відкрив
камеру, де перебували жінки, і заявив, що вся тюремна адміністра(
ція відсутня, тому в’язні вільні267.

Захоплені наступом фашистських військ, чекісти розстрілювали
арештантів – живих свідків більшовицького терору і фальсифікацій.
Щоночі було чути постріли. Львів’яни здогадувалися, що відбувається
масове вбивство політв’язнів. Коли ж після німецького бомбарду(
вання настала тиша, ув’язнені почали розбивати двері і визволяти
один одного. Та не всім вдалося врятуватись. Чимало необачних,
сп’янілих від волі полягло на вулицях Львова від рук енкаведистів,
яким начальство наказало повернутись і завершити почату справу.
Катерині пощастило. Вона з кількома жінками заховалася у підвалі
найближчого будинку, а вночі 28 червня вже була вдома268. З роз(
повідей її кузини Олени Бурдун відомо, що в перші дні після звільнен(
ня Зарицька була фізично виснажена, тому її батьки нікого до неї не
хотіли впускати, лише для Романа Шухевича зробили виняток269.
Можна припустити, що він відвідував Зарицьку з кількох причин.
З одного боку, вона була свідком більшовицьких злочинів, жертвою
яких став рідний брат Шухевича Юрій; з іншого – була активною
членкинею ОУН і надалі могла працювати для української справи.

Початок радянсько(німецької війни ОУН (революційна) нама(
галася використати для українського державотворення. Незважаючи
на втрати, ОУН не лише зуміла зберегти свою організацію в період
першої більшовицької окупації, але й посилила свій вплив270. За сло(
вами Юрія Киричука, у кінці червня бандерівці намагалися не зни(
жувати політичний темп, виграти час, “тому їх дії мали певний відби(
ток авантюризму”271. 30 червня 1941 р. Національні збори у Львові
проголосили Акт відновлення української держави. “Волею україн(

267 Протокол допиту Зарицької К. М. від 16.02.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П 31186. – Т. 1. – Арк. 90.

268 Гусяк Д. Незабутня Катерина Зарицька // Шлях перемоги. – 1994. – № 45. – С. 7.
269 Спогади Олени Бурдун, записані Лесею Онишко 04.12.1995 р. // Збері(
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ського народу Організація Українських Націоналістів під проводом
Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за
яку поклали свої голови цілі покоління синів України”272, – говорилось
у документі. Збори також ухвалили декрет про створення Українсь(
кого державного правління на чолі з Ярославом Стецьком273. До
уряду ввійшли не лише члени ОУН, але й відомі українські політи(
ки. Його підтримали авторитетні особистості, зокрема митрополит
Шептицький, архієпископ Полікарп, колишній президент Націона(
льної ради Західної України Кость Левицький та інші274.

Українці Галичини урочисто відзначили відновлення української
держави. У селах і містах створювались органи самоуправління, до
яких входили оунівці. Як відгомін Акту в краї майже два місяці трива(
ло освячення могил борців за волю України та жертв більшовицького
терору. ОУН закликала вшанувати пам’ять загиблих героїв, воскре(
сити ідеї і задуми борців. Українські селяни насипали могили. Ко(
жен уважав своїм обов’язком покласти бодай жменю землі на згад(
ку про загиблих від рук НКВС275.

Катерина Зарицька зустріла проголошення Акта у Львові. Згідно
з даними відомого дослідника націоналістичного руху в Україні
П. Содоля, вона була учасницею зборів 30 червня276. Упродовж серп(
ня – вересня 1941 р. працювала в легальному товаристві “Січ”. Ця
організація мала культурно(просвітницький і спортивний характер.
Її діяльність, заснована на історичних традиціях українців, спричи(
нилася до поширення національної свідомості й пожвавлення полі(
тичного життя в Галичині277. Після розпуску товариства, у жовтні чи
листопаді 1941 р., Зарицька зустрілася з членом Головного проводу
ОУН Дарією Ребет, яка прибула з Кракова. Дарія Ребет доручила
Катерині під організаційним псевдо Орися виконувати обов’язки
пропагандиста юнацької мережі у Львові під орудою крайового ке(
рівника “Юнацтва” ОУН на західноукраїнських землях ”Моряка”
(можливо, Скаськів Ярослав. Він був студентом Львівської політехніки,
крайовим провідником Юнацтва ОУН ЗУЗ у 1942 – 1944 роках278).

272 Зборівські вісті. – 1941. – № 1. – С. 1.
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Референтури юнацтва і жіноцтва творили паралельні, а не окремі
мережі, тому “Орися” співпрацювала з обома референтурами
одночасно.

Нове доручення Катерини Зарицької не було випадковим. Арешти
активу ОУН(б) та обмеження діяльності всіх без винятку національно
зорієнтованих українських формувань ознаменували встановлення
окупаційного режиму в Україні. Та незважаючи на кадрові втрати,
бандерівці зуміли зберегти організаційне ядро. Люди, які входили до
цього ядра, збиралися щонайменше два рази на тиждень, а сходи(
ни проводили двічі на місяць279. Провід ОУН(б) на ЗУЗ зосередився
на кількох напрямках: пропагандивно(освітньому, мілітарному і
суспільному. До Організації рекомендувалося залучати чесних і сві(
домих українців з націоналістичними переконаннями. На початку
вересня ОУН(б) з 200 районів на ЗУЗ діяла в 187. Серед львівських
членів ОУН студентів було 300, робітників – 500, учнів – 300. Жіноча
мережа нараховувала 1000 осіб. Разом ОУН(б) налічувала близько
3 300 станиць і 20 000 членів280. Цю цифру у своєму звіті за липень
1941 року вказав тодішній крайовий провідник на ЗУЗ Іван Климів
(“Легенда”)281.

У квітні 1941 року Другий великий збір ОУН ухвалив ряд постанов,
що стосувалися передовсім вишкільно(виховної та пропагандистської
діяльності. “Сила Організації… залежить у прямому відношенні від
вартості її членів, що мусять бути рівночасно борцями й організа(
торами визволення та державного будівництва… Розгорнення інтен(
сивної пропагандивної роботи є одним із найважливіших завдань
Організації в сучасному стані її боротьби. Цілість пропагандивної
роботи мусить бути зцентралізована й узалежнена від політичної
тактики Організації”282. Організація вважала першочерговим зав(
данням роботу з людьми, бо тільки повна мобілізація українського
суспільства забезпечила б реалізацію мети ОУН.

Ці питання розглядались і на Першій конференції ОУН(б) у верес(
ні 1941 року. На ній було вирішено: розвивати антинімецьку й анти(
радянську агітацію; проводити серед українського населення

279 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкції організаційної
референтури крайового проводу ОУН. – Арк. 1.

280 Русначенко А. Народ збурений. Національно(визвольний рух в Україні й
національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії. – К., 2002. – С. 23.

281 Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник Володимир Тимчій – “Лопатин(
ський”. – Львів, 2004. ( С. 152.

282 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з
боротьби (1929 – 1955 рр.) Збірка документів. – Видання Закордонних Частин
Організації Українських Націоналістів (далі – ЗЧ ОУН), 1955. – С. 39 – 41.
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пропагандистську, роз’яснювальну роботу, спрямовану на підготовку
до активної боротьби з німецькими окупантами; посилити військо(
вий вишкіл молоді тощо283. Незабаром було розповсюджено інст(
рукцію для територіальних осередків, у якій, зокрема, наголошува(
лося: “Впродовж найближчих зимових місяців діяльність ОУН буде
зведена у бік політичного та організаційного опанування суспільно(
національного активу України, а через нього – народних українсь(
ких мас для справи боротьби за суверенність українського народу
на українській землі”284.

У постановах Другої конференції ОУН (квітень 1942 року) черговий
раз було підкреслено важливість організаційної, мобілізаційної та
підготовчої ролі пропаганди у справі поширення націоналістичних
ідей на всіх українських землях й серед усіх прошарків українського
народу, щоб створити відповідну базу для розбудови Oрганізації285.

Катерина Зарицька працювала в одній з практичних галузей, які
були визначені керівництвом ОУН з огляду на нові умови боротьби.
Від “Моряка” Зарицька(“Орися” одержала вказівку організувати і
провести заняття з інструкторами жіночої та юнацької мережі міста
Львова. Завданням молодіжної референтури було опікуватися
юнацтвом і плекати достойну зміну для продовження боротьби за
УССД і державного будівництва. “Лиш добре поставлена робота з
молоддю забезпечить успіх нашої справи та продовжить її на даль(
шу мету”, – ішлося в програмі організаційного вишколу ОУН286.

З протоколів допиту Катерини Зарицької відомо, що суть її роботи
зводилася до викладання історії України в націоналістичному дусі та
програмних засад ОУН. На сходинах під її керівництвом докладно
обговорювали й аналізували історичні події, виробляли власну по(
літичну думку, визначали позитиви й негативи українського полі(
тичного життя. Здобуті знання і досвід мали допомогти майбутнім
пропагандистам у їхній головній роботі. Вони повинні були навчитися

283 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью(Йорк
– Львів, 1993. – С. 189. Див. дет.: Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1983. – Т. 6: УПА
в світлі німецьких документів. – Книга перша: 1942 – червень 1944. – 241с.; Літопис
Української Повстанської Армії. – Торонто – Львів, 1983. – Т. 7: УПА в світлі німецьких
документів. – Книга друга: червень 1944 – квітень 1945. – 269 с.; Літопис УПА. –
Торонто – Львів, 1991. – Т. 21: УПА в світлі німецьких документів. – Книга третя:
червень 1941 – травень 1943. – 271с.

284 Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія:
Історичні нариси. – К., 2005. – С. 92.

285 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з
боротьби (1929 – 1955 рр.). – ЗЧ ОУН, 1955. – С. 72 – 73.

286 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 248. План і програма військового,
політичного, організаційного і інших форм навчання членів ОУН, УПА. – Арк. 95.
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майстерно роз’яснювати сучасну суспільно(політичну ситуацію; по(
рівнювати її з історичним минулим; доступно, на життєвих прикладах
розкривати цілі й завдання ОУН. “Революційна пропаганда має бути
життєва, відповідати психіці даного терену, мусить трапити (влучити
– Л. О.) до психіки і сердець мас, підлягати на пристрасті і порушу(
вати невдоволення мас”, – говорилося в інструкції287.

Заняття проводилися періодично і поширювалися зі швидкістю
блискавки. Незабаром жіночі та юнацькі мережі ОУН, крім Львівсь(
кої, з’явилися в інших областях західноукраїнського регіону. З 1942
року Зарицька(“Орися” працювала інструктором крайового проводу
“Юнацтва” і жіночої мережі. Вона вела практичні заняття з інструк(
торами обласних організацій Тернопільської, Станіславської,
Дрогобицької і, звичайно ж, Львівської областей288.

А. Русначенко докладно описав роботу пропагандистів у Західній
Україні: “Дієвим засобом виховання були курси, які рекомендувало(
ся проводити двічі на тиждень. Одні сходини стосувалися ідеоло(
гічного вишколу, інші – практичної роботи. На курсах вивчали історію
і географію України, розглядали поняття феодалізму, демократії,
соціалізму, націоналізму тощо. Слухачі мали знати кілька пісень па(
тріотичного спрямування. Література для читання мала вже 19 назв і
охоплювала твори: “Борислав сміється” Івана Франка, “Кобзар” Тараса
Шевченка, поезії Лесі Українки, “Спогади про недавнє минуле” Дмитра
Дорошенка і ін. Слухач мав підготувати реферат з курсів, які він про(
ходив”289. Головним завданням пропагандистів було підготувати
надійного члена(активіста Організації. Для ефективнішої роботи
практикувалося створення вишкільних трійок пропагандистів, які
працювали по станицях. Кожна трійка складалася з військовика
(проводив військовий вишкіл), історика (готував історико(ідеологічні
заняття) та організаційного референта (вів організаційно(політичний
вишкіл). Як допоміжний матеріал для них було підібрано комплект
літератури290. Але проведення вишколів вимагало часу для під(
готовки і достатньої кількості матеріалу, тобто тих умов діяльності,
яких катастрофічно не вистачало. Згідно зі звітом суспільно(полі(
тичного референта за червень 1943 року, у Львівському районі

287 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 248. План і програма військового,
політичного, організаційного і інших форм навчання членів ОУН, УПА. – Арк. 1.

288 Протокол допиту Зарицької К. М.від 23.09.47 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П–31186. – Т. 1. – Арк. 22 – 23.

289 Русначенко А. Народ збурений. Національно(визвольний рух в Україні й
національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії. – К., 2002. – С. 70.

290 ЦДАВОВ. – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 3. Копії звітів районних суспільно(
політичних референтів. – Арк. 1.
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вишкільні трійки провели заняття з членами в усіх станицях, за
винятком двох. Сходини відбулися 62 рази, їх відвідало загалом
12 795 осіб291.

Наразі немає докладнішої інформації про роботу Катерини
Зарицької як пропагандиста серед жінок та юнацтва на західно(
українських землях у період німецької окупації. Залишилися
фрагментарні спогади її товаришок і побратимів по роботі в
Крайовому проводі молодіжної і жіночої мережі. Відомо, що, крім
проведення пропагандистських занять, Зарицька(“Орися” роз(
повсюджувала листівки, нелегальну літературу, виконувала функції
зв’язкової керівного складу Галицького крайового проводу.

В умовах німецького окупаційного режиму діяльність К. Зарицької
не була безпечною. 1 серпня 1941 року А. Гітлер підписав декрет про
приєднання Галичини до Краківського генерал(губернаторства, яким
керував Ганс Франк. “Обидва тоталітаризми, – зазначалось у чет(
вертому номері “Бюлетеня ОУН” С. Бандери, виданого наприкінці
квітня 1942 р., – подібні своєю головною метою, різна тільки їхня
тактика. В обох випадках під привабливою маскою – з одного боку
соціалістичний рай, з іншого – щасливе життя у “новій Європі” –
криється той самий ворожий нам імперіалізм”292.

Перша невдача спіткала ОУН(б) на початку липня 1941 року, коли
німецьке командування заарештувало лідерів новопроголошеної
держави на чолі зі Степаном Бандерою. Їх змушували відкликати
Акт 30 червня 1941 року. Та ніхто з них не виявив слабодухості293.

На зламі 1941 і 1942 років німці почали встановлювати на укра(
їнських землях “новий порядок”. Нацисти розглядали Україну як
багатий на сировину і вигідний для експлуатації край, а її населення
підлягало або знищенню, або германізації294. 25 липня 1941 року було
видано наказ арештовувати бандерівців і таємно, без суду й слідства
страчувати їх. За саму лише причетність до ОУН(б) або державницькі
погляди чергова окупаційна влада знищувала людей, не поступаючись
у жорстокості своїй попередниці. Слід зазначити, що окупаційний ре(
жим в Україні мав певні регіональні відмінності і був значно м’якшим
на заході України, ніж на сході. Новим губернатором дистрикту

291 ЦДАВОВ. – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 3. Копії звітів районних суспільно(
політичних референтів. – Арк. 3.

292 Цит. за: Киричук Ю. Нариси з історії українського національно(визвольного
руху 40 – 50 років ХХ століття. – Львів, 2000. – С. 153.

293 Грицак Я. Нарис історії України. – К., 1996. – С. 225; Кульчицький С. Акт
30 червня 1991 року // Проблема ОУН(УПА. – К., 2000. – С. 36.

294 Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома
світовими війнами // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 862.
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Галичина в лютому 1942 року став О. Вехтер, син генерала австро(
угорської армії295. За час його правління у регіоні функціонували вищі
навчальні заклади, гімназії, дитячі садочки, українські культурні то(
вариства, зокрема Український центральний комітет, тощо296.

Після розпуску товариства “Січ” Катерина Зарицька офіційно
залишилася без роботи. А безробітних нова адміністрація “напо(
легливо запрошувала” на примусові роботи в Німеччину. Щоб мати
можливість працювати на рідній землі, жінка продовжила навчання
у Львівській політехніці, на базі якої було організовано вищі технічні
курси. Вона відвідувала їх під прізвищем Сорока. Освіту здобувала
на відділенні будівельної справи за спеціальністю “Топографія”.
11 березня 1944 року отримала свідоцтво про успішне закінчення
курсів297.

Навчання дозволяло Зарицькій легально проживати у Львові,
займатися вихованням сина, опікуватися батьками і працювати в
підпіллі. Досвід роботи у бойово(розвідувальній п’ятірці допоміг їй
уникнути арешту в роки німецької окупації. Жінка вміло викорис(
товувала набуті навички. Організаційні зустрічі влаштовувала побли(
зу продуктового пункту на сучасній вулиці Чайковського, куди ре(
гулярно ходила по молоко зі своїм маленьким сином. Часто її можна
було зустріти серед студентів вищих технічних курсів або поміж
селянок, що привозили до Львова харчі на продаж. Картата спідни(
ця, кабат, дзбанок у руках створювали відповідний образ і не при(
вертали до підпільниці зайвої уваги298.

Діяльність Катерини Зарицької на початку радянсько(німецької
війни відповідала потребам Організації у плані поширення держав(
ницьких ідей ОУН і залучення широких українських мас, у першу чергу
молоді та жіноцтва, для підтримки майбутнього революційного зри(
ву. Ця робота якнайбільше підходила Зарицькій, яка вже мала досвід
пропагандиста, набутий у нелегальному “Юнацтві” ОУН. А навчання
на легалізованих німецькою владою курсах служило надійним при(
криттям підпільній діяльності. Незабаром Катерина стала помітною й
авторитетною фігурою серед активу юнацької та жіночої мережі,

295 Боляновський А. Національна політика нацистської Німеччини в Галичині
у 1941 – 1944 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1997.
– № 1 – 4. – Вип. 32. – С. 231.

296 Антонюк Н. Українське культурне життя в Генеральній губернії (1939 –
1944 рр.) – Львів, 1997. – С. 3 – 232.

297 Залікова книжка Катерини Зарицької // Зберігається у домашньому архіві
Богдана і Люби Сорок.

298 Спогади Анастасії Стецько, записані Лесею Онишко 26.11.1995 р. //
Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
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зарекомендувавши себе як талановитий організатор і теоретик.
Підтвердженням цього може служити той факт, що після завершен(
ня Другої світової війни вона стала співробітником головного осе(
редку пропаганди.

Відповідно до адміністративно(територіального устрою ОУН,
референтура пропаганди творила власну мережу: станиця – кущ –
район – надрайон – округа – область – край – провід. Найвищим
органом у мережі була референтура пропаганди Проводу ОУН
на українських землях. Вона опікувалася низовими ланками:
організовувала вишколи, дбала про оновлення пропагандивного
матеріалу і його розповсюдження, а також видавала підпільний
журнал “Ідея і чин”, співробітником якого згодом стала і Катерина
Зарицька.

Найнижчою ланкою в територіальній будові ОУН була станиця, до
якої входили члени ОУН одного села, фабрики і т. д. Район ОУН
охоплював 25 – 35 станиць і творив адміністративний район.
3 – 5 районів формували округ (надрайон), а 10 – 15 округів
об’єднувалися в область. Край складався з 7 – 10 областей і підпо(
рядковувався Проводові ОУН.

Окружний, надрайонний, районний проводи ОУН поділялися на
такі референтури (відділи): організаційну, військову, пропаганди,
Служби безпеки, згодом Український червоний хрест (УЧХ). Після
відновлення підпільної мережі на ЗУЗ в Галичині було створено
Галицький крайовий провід, до складу якого входили відділи:

організаційний – очолював до 19.07.1944 Юліан Гуляк (“Токар”);
військовий – очолював Василь Сидор (“Шелест”);
пропагандистський – очолював Петро Дужий (“Дорош”);
фінансовий – очолював “Улас”;
юнацький – очолював “Моряк” (імовірно, Ярослав Скаськів);
Служба безпеки (СБ) – очолював Григорій Пришляк (“Мікушка”).
У листопаді 1943 року було створено новий відділ – УЧХ, який

очолила Катерина Зарицька (“Монета”)299. Кожна референтура відпо(
відала за певну ділянку роботи і мала власну мережу. Організаційна
займалася розбудовою підпільної мережі, добирала нових членів.
Військова проводила військові вишколи, формувала оперативні
самооборонні кущові відділи. Пропагандистська референтура за
допомогою публічних виступів, друкованого слова доносила ідеї
національно(визвольної боротьби до народу. Фінансова, або
господарська, референтура опікувалася заготівлею продуктів

299 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 22 – 23.



102

харчування, одягу, необхідного для вояків УПА, будувала криївки,
забезпечувала склади зброєю, розповсюджувала повстанські
облігації – “бофони” (гроші на бойовий фонд революції). Юнацька
референтура дбала про якісне поповнення рядів ОУН. Служба безпе'
ки оберігала ОУН, УПА та збройне підпілля від проникнення ворожої
агентури, деморалізації, сексотства й інших негативних явищ300.

Після завершення Другої світової війни землі Західної України
залишалися ареною напруженого протистояння. Незважаючи на
численні заходи радянської влади, спрямовані на придушення на'
ціонально'визвольного руху, боротьба за створення Української
Самостійної Соборної Держави тривала. Наприкінці 1944 року від'
булася реорганізація проводів ОУН. Сталися зміни й в адмініст'
ративному устрої. Було створено менші організаційні краї, яким
підпорядковувалися збільшені округи, що поділялися на надрайо'
ни й райони і територіально збігалися з районами, визначеними
радянським урядом301.

З приходом більшовиків змінилися методи й умови діяльності
українського національно'визвольного руху. Потрібно було захистити
членів підпілля від тотального винищення з боку радянської влади та
налагодити роботу в нових обставинах. У 1946 році, коли повстанці
опинилися у стані так званої “великої блокади” з боку радянських
каральних військ, Провід ОУН вирішив розпустити деякі референту'
ри на крайовому та обласному рівнях. Залишилися тільки референ'
тури організаційна, пропаганди, Служби Безпеки, на вищих рівнях –
військова, а на нижчих – господарча. Підлягала розпуску і референтура
підпільного Червоного хреста на західноукраїнських землях.

У лютому 1945 р. про ситуацію, що склалася в терені, Катерина
Зарицька'“Монета” доповіла членові Проводу ОУН Дмитрові Маїв'
ському'“Тарасу”. Після попереднього обговорення цієї проблеми
“Тарас” запропонував їй зустрітися з Яковом Буселом'“Галиною”'
“Київським” – керівником політичних вишколів ОУН, який мав орга'
нізувати перепідготовку членів крайового та обласного рівнів
рефентури УЧХ. Незабаром така зустріч відбулася у с. Бишки
Козівського району Львівської області, де “Монета” запропонувала

300 Мизак Н. За тебе, свята Україно! – Чернівці, 1998. – С. 74 – 75. Див. дет.
Літопис УПА.– Торонто – Львів, 2006. – Т.43: Боротьба з аґентурою: Протоколи
допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині 1946–1948. – Книга 1. – 1316 с.;
Літопис УПА.– Торонто – Львів, 2006. – Т.44: Боротьба з аґентурою: Протоколи
допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині 1946–1948. – Книга 2. – 1273 с.;
Літопис УПА.– Торонто – Львів, 2007. – Т.46: Боротьба з аґентурою: Протоколи
допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині 1946–1948. – Книга 3. – 896 с.

301 Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50 років ХХ століття: ідеологія
та практика. – Львів, 2003. – С. 185.
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“Галині”(“Київському” підготувати курси для провідниць УЧХ. Яків
Бусел погодився, тим більше що до нього вже надійшла інформація
від “Тараса” про необхідність таких курсів. Розробкою програми та
їх проведенням займався сам Яків Бусел(“Галина”(“Київський”.

Курси розпочалися 5 березня 1945 року в селі Конюхи Козівсь(
кого району. Туди прибули Катерина Зарицька(“Монета”, Ірина Козак(
“Лада”, Ольга Ільків(“Роксолана”, Галина Дидик(“Анна”, Ірина
Савицька(“Бистра”. Курси мали вишкільний характер. Їхньою метою
було поповнити обласні референтури пропаганди новими добре
підготовленими кадрами, адже масова пропагандистська робота
була невід’ємною складовою успішної визвольної боротьби. Це
відзначили і польські автори А. Щесняк і В. Шота, підкресливши, що
для збройного підпілля характерною була сильна політико(ідеологіча
спрямованість302.

За свідченнями Катерини Зарицької, програма курсів базувалася
на розгляді кількох питань. Зокрема, Яків Бусел доводив учасникам
вишколу хибність теорії Леніна – Сталіна з національного питання. Цю
теорію він розглядав з позицій критики марксизму(ленінізму і тлу(
мачив її в оунівському дусі303. Дану інформацію згодом підтвердила  і
доповнила Галина Дидик(“Анна”. Вона пригадала, що програма також
передбачала вивчення історії та географії України304.

Через численні облави чекістських підрозділів НКВС слухачі курсів
закінчили їх достроково. По завершенні вишколу в Бишки прибув
головнокомандувач УПА генерал(хорунжий Роман Шухевич, щоб осо(
бисто проконтролювати призначення учасниць вишколу. За попе(
редньою домовленістю, Катерину Зарицьку та Ірину Козак скерували
в референтуру пропаганди Львівського обласного проводу ОУН, який
очолював Дмитро Слюзар(“Золотар”, Ольгу Ільків – у Станиславіський
обласний провід референтури пропаганди, Галину Дидик та Ірину
Савицьку – у Тернопільський обласний провід. Та після завершення
роботи курсів “Галина”(“Київський”, зважаючи на обставини, що скла(
лися в терені, скасував попередні призначення. Катерина Зарицька і
Галина Дидик за погодженням із Романом Шухевичем відійшли в
його особисте розпорядження. Ольга Ільків разом з Іриною Козак

302 Szczesniak A., Szota W. Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. – Warszawa, 1973. – S. 235 – 238

303 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 27 – 29.

304 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 16.05.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075(ФП. – Т.1.  – Арк. 21.
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була скерована у Дрогобицький обласний провід референтури
пропаганди, Ірину Савицьку відправили на Захід для налагодження
зв’язку із закордонним проводом ОУН305. Після призначення Роман
Шухевич проінструктував Зарицьку і Дидик щодо їхньої подальшої
роботи. Йому потрібні були надійні й віддані люди для виконання
важливих організаційних завдань та доручень.

У нових умовах українські націоналісти продовжили боротьбу про(
ти значно більших радянських сил, яка перетворилася з повстанської
на підпільну306. За цих обставин на перше місце виступила політ(
виховна діяльність серед населення, що повинна була протидіяти
наступальній більшовицькій агітації. Робота велася в кількох напрям(
ках: влаштовувалися вишколи для членів та симпатиків ОУН і УПА;
розповсюджувалися листівки, підпільні брошури; організовувалися
стихійні мітинги; практикувалася “шептана пропаганда”. “У відповідь
на більшовицьку пропаганду, – йшлося у пропагандивних вказівках,
– вести широку роз’яснювальну роботу серед населення, поши(
рювати скрізь нашу революційну літературу, а якщо такої немає в
задовільній кількості, – перекопійовувати на машинках, циклостилях
і вручну та розповсюджувати скрізь”307. В інших директивах ОУН
говорилося, що політпропагандою слід займатися усім підрозділам
Організації. Для цього політруки ОУН повинні були виступати перед
населенням, вести пропаганду у людних місцях: на вулицях, коло
церков, на заводах і т. д. У виступах слід було використовувати
якнайбільше місцевого матеріалу, переконувати за допомогою
конкретних фактів, а не пишномовності. Вести пропаганду реко(
мендувалося шляхом розмов, бесід і читання308.

У лютому 1945 року під час військової операції чекісти захопили
політвиховника (політрука) ОУН Мартинюка (ім’я не відоме). При ньому
було знайдено пропагандивні вишкільні матеріали на 22(х аркушах.
Текст був побудований за принципом “пропагандивного трикутника”:
а) критика політики німців; б) критика політики більшовиків; в) ідея

305 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.47 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 30 – 34.

306 Детальніше див.: Онишко Л. Програма ОУН про реалізацію української
національної ідеї (40(і роки ХХ століття) // Україна: культурна спадщина, націо(
нальна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 462.

307 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 143. Копії інструкції і положення про
пропагандивну роботу крайового проводу.– Арк. 31.

308 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі (
ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2979. Спецсообщения, докладные записки о
ходе борьбы с украинско(немецкими националистами. – Арк. 73.
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української самостійності309. У рекомендаціях, як організувати і
проводити агітацію в умовах радянської дійсності, на першому
місці стояла безпека проведення заходів і плановість виступу.
Наступний пункт стосувався політичної обізнаності та інте(
лектуального рівня промовців. В інструкціях для надрайонних і
районних пропагандистів детально розглядалися також цілі та
завдання доповіді, способи досягнення кінцевої мети, структура
виступу310.

Шефом пропагандистського відділу при Крайовому військовому
штабі (далі КВШ) УПА(Захід у 1944 – 1946 роках був П. Федун(
“Полтава”, а КВШ УПА(Північ у 1944 – 1945 рр. очолював Я. Бусел(
“Київський”. Окрім газет і журналів, осередок пропаганди готував
статті та брошури, що виходили окремим накладом. Їхнім завдан(
ням було викривати існуючий стан речей в СССР і показувати пер(
спективи української державності. Видання були розраховані на
тривалий час і творили альтернативу радянським зразкам публі(
цистики, історії, філософії. Авторами публікацій були Д. Маївський,
О. Дяків, П. Федун, В. Галаса, Б. Світлик(Литвинко, К. Зарицька. З
уваги на те, що Катерина вже мала досвід пропагандистської роботи,
їй було доручено самостійно підібрати матеріали і по можливості
підготувати кілька статей. В осінньо(зимовий період 1945 – 1946 років
Катерина Зарицька написала дві статті для кадрового складу ОУН311.

Перша стаття підпільниці “Науковість діалектичного матеріалізму”
стосувалася проблем діалектичного матеріалізму на сучасному етапі.
Авторка писала, що для обґрунтування своїх ідей більшовики ви(
користали псевдонауковість для однобічної освіченості радянського
громадянина. Покладаючись на мислення і позитивістське знання,
Маркс не з’ясовував походження і причину буття, а лише називав фак(
ти і явища, що по черзі наступали один за одним. Відповідно до його
теорії, основою людського буття є суспільне виробництво, яке на
різних стадіях історичного розвитку трансформується у певний
соціальний лад. Тому діалектичний матеріалізм базується на
догматичних твердженнях про майбутнє людства. Звідси випливає,

309 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2883. Докладная записка Ровенского обкома
КП/б/У, выписки из докладных записок НКВД УССР, спецсообщения
транспортного отдела НКГБ Южно(Донецкой железной дороги и других о ходе
выполнения решения ЦК КП/б/У о ликвидации оуновского бандитизма в областях
и об аресте агентов немецкого гестапо. – Арк. 8.

310 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1699. Отчет Ровенской области о ходе
борьбы с бандитизмом. – Арк. 39 – 41.

311 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 34 – 35.
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що матеріалізм відкидає скептичну обережність позитивізму і в не
досліджених наукою питаннях опирається на віру в її догми, змушуючи
вірити в це кожного, робить висновок Катерина Зарицька під псев(
донімом У. Кужіль. “Наука не в силі нам дати відповіді на питання, що
відносяться до основних філософських проблем, тому що сьогод(
нішній стан науки може пояснити лише окремі явища, а найновіші
досягнення у фізиці підкреслюють, що положення марксизму не ви(
пливає із ніякого сучасного стану науки, а вся їх теорія – це одна ве(
лика суперечність”, – підсумовує авторка312.

Отже, розвиток суспільства, згідно з діалектичним матеріалізмом,
– це абстрактно побудовані системи, яким важко підшукати під(
твердження у природі й суспільстві. Наслідки такого пошуку можна
побачити на прикладі Радянського Союзу, який задекларував де(
мократичні свободи, але де(факто їх повністю ігнорував. Згодом цю
тезу Зарицької підтримав і Осип Дяків(“Горновий” у своїй статті “СССР
– країна найжорстокішого гноблення народів і визиску працюючих”313.
Він не лише розкритикував теорію Маркса й Енгельса, демонструю(
чи на життєвих прикладах її хибність, але й довів абсолютну помилко(
вість цієї теорії. На відміну від Зарицької, Дяків не заглиблювався у
філософські категорії. Він за допомогою конкретних фактів спростував
марксистську тезу про шкідливість приватної власності. І хоча в СРСР
не було приватної власності, проте визиск людини існував. “В СССР
експлуататорська кляса (клас – Л. О.) утворилася не на основі при(
ватної власності, а на основі необмеженої політичної влади однієї
партії”, – писав “Горновий”314.

Отже, історичний приклад СРСР яскраво засвідчив розходження
теорії з практикою. Власне, у статті Катерини Зарицької чітко показано
псевдонауковість діалектичного матеріалізму і на прикладі фізичних
явищ доведено помилковість марксизму315. Ця робота вперше була
опублікована в десятому номері журналу “Ідея і чин” (орган Проводу
ОУН) за 1946 р. Паралельно вона друкувалась у п’ятому числі журналу
“Пропагандист” за липень 1946 року316.

Перша стаття Катерини Зарицької, написана суто академічним
стилем, не могла бути використана для широкого кола читачів, тому

312 Кужіль У. Науковість діалектичного матеріалізму // Літопис УПА. – Торонто
– Львів, 1995 – 1996. – Т. 24: Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942(1946. – С. 473.

313 Дяків(Горновий О. Ідея і чин. – Нью(Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968. – С. 167 – 218.
314 Там само. – С. 194.
315 Протокол допиту Зарицької К. М. від 30.05.1948 // ДА СБУ ІФО. –

Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 222.
316 Протокол допиту Зарицької К. М. від 15.03.1948// ДА СБУ ІФО. –

Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 128 – 129.
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була рекомендована для вузького вжитку. Варто підкреслити, що
відповідний матеріал підпільниця накопичувала поступово і в міру
можливостей застосовувала його на практиці.

Наступною самостійною роботою Зарицької стала стаття(лис(
тівка, присвячена виборам до Верховної ради і Ради національнос(
тей СРСР у лютому 1946 року. Вона так і називалась: “Найбільш де(
мократичні вибори”. Підпільниця у характерній для неї манері ана(
лізувала невідповідність задекларованих прав і свобод громадян та їх
практичного дотримання. В СРСР керівні вказівки партії не підлягали
обговоренню, були рішеннями в останній інстанції. У статті “Питання
ленінізму” Сталін відверто визнав той факт, що ні одне важливе
організаційне питання не вирішується державними та іншими гро(
мадськими організаціями без директив згори317. Особливо це сто(
сувалося обрання кандидатів до вищих органів влади. У виборчих
бюлетенях фігурував лише один кандидат. “Совітський громадянин
не має між ким вибирати”318, – із сумом констатує авторка, і це було
виявом кричущої суперечності між законом і дійсністю.

Саме проведення виборів не відповідало жодним демократич(
ним нормам, адже комуністичній партії йшлося про те, щоб узаконити
своє панівне становище. З цією метою були використані фашистські
методи, при яких не можливе жодне правдиве волевиявлення. Тому
авторка закликала громадян України бойкотувати вибори, як такі,
що заперечують головні принципи демократії в СРСР та служать ли(
ше для демонстрації “добровільної” підтримки радянської влади
народом України319.

Зимою 1946 – 1947 років Катерина Зарицька далі розробляла
теоретичний матеріал для політичних вишколів членів ОУН. Після
жвавого обговорення з Романом Шухевичем назрілих питань вона
підготувала цікаві статті про суть радянського імперіалізму, його
витоки та наслідки для тогочасного європейського суспільства. Її
праці “Большевики і національне питання” та “Шляхи російського
імперіалізму” підпілля видало окремими брошурами. Вони при(
значалися не тільки для виховних вишколів підпільних кадрів, а й для
масового розповсюдження серед населення. Варто підкреслити, що
стаття “Шляхи російського імперіалізму” була внесена до списку
літератури, що використовувалася при підготовці пропагандистів

317 Кужіль У. Найбільш демократичні вибори // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376.
– Т. 38. – Арк. 7.

318 Там само. – Арк. 8.
319 Там само. – Арк. 11.
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до політичного навчання членів ОУН, УПА, й увійшла до програми
організаційних вишколів320.

У брошурі “Большевики і національне питання” авторка зазначає,
що політика уряду УРСР щодо національного питання має подвійне
завдання: 1) міцно стиснути в лещатах усі національні тенденції в
середині Радянського Союзу, не допустити, щоб вони зсередини роз(
валили Московську імперію; 2) служити приманкою для поневоле(
них народів, змусити їх боротися зі світовим імперіалізмом і надати
СРСР роль покровителя національно(визвольних рухів. Це дово(
дять численні приклади із зовнішньополітичної діяльності більшо(
вицької імперії та двоїсте обличчя партії й уряду (суперечності між
офіційною програмою партії та діями уряду).

Як зауважує Зарицька, ще в часи революційних виступів 1905 –
1906 років національне питання набуло гостроти, бо поневолені
царською Росією народи під впливом революції в Азії та на Балканах
узяли собі за мету створити власні самостійні держави або домогтися
автономії. Відчувши силу національної стихії, більшовики поставили
на перше місце соціальну революцію та боротьбу з капіталізмом.
Побудова соціальної держави мала б згуртувати різні народності в
межах однієї країни. Оскільки самостійницькі рухи не припинилися,
було висунуто нове гасло: “Вся влада робітничим масам!”, бо ро(
бітники – це, власне, вихованці всеросійської пролетарської партії.
Частково приборкавши буржуазні тенденції в СРСР, більшовики
ширше почали використовувати національне питання, що поступово
стає важливим козирем у боротьбі проти західних держав. “Розрухи і
повстання в колоніях і напівколоніях Англії, Франції, а також повоєнні
ферменти на соціальному тлі в ряді європейських держав – це все
вода на радянський млин”321, – зазначає Зарицька. Як наслідок
з’являється новий фронт на захист Москви, для зміцнення якого треба
встановити тісний зв’язок між центром та окраїнами, щоб уся влада
поступово зосередилася в руках центру. З цією метою в 1936 році
було скасовано навіть республіканські комісаріати юстиції внутрішніх
справ – республіканські уряди могли вирішувати лише проблеми
місцевої промисловості, народної освіти та соціального забезпе(
чення. Створення Радянського Союзу повинно було ліквідувати
будь(які національні конфлікти і саму національну проблему, проте
вона виринала знову і знову. Щодо України, то тут самостійницькі

320 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 248. План і програма військового,
політичного, організаційного і вищих форм навчання членів ОУН, УПА. – Арк. 68.

321 Кужіль У. Більшовики і національне питання // Україна проти Москви: Збірка
статей. – Видання ЗЧ ОУН, 1955. – С. 147.
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тенденції найбільше впливали на московсько(більшовицьку політику
з національного питання і змусили більшовиків піти на поступки (неп,
українізація). Поневолені народи розцінили це по(своєму. Вони
використали цей період для зміцнення власного потенціалу, для
розбудови національної культури та пошуку власних шляхів розвитку
суспільних форм та змісту. Але для радянської влади це був до певної
міри тактичний хід, щоб підготувати достатні резерви й остаточно
стерти українське обличчя з України. Підсумовуючи викладений ви(
ще матеріал, У. Кужіль доводить, що між теорією і практичною на(
ціональною політикою Радянського Союзу є великі розбіжності, а
права, задекларовані конституцією УРСР, – фікція322.

Невідповідність дій радянської влади проголошеним принципам
стала згодом провідною темою для Дяківа(“Горнового” і Федуна(
“Полтави”. У вже згаданій статті О. Дяківа докладно проаналізовано
становлення більшовицької тюрми народів, будівники якої, прикри(
ваючись популістськими лозунгами, до кінця 1921 року окупували
більшу частину земель колишньої царської Росії. На відміну від Кате(
рини Зарицької, яка вважала, що народи вдало скористалися періо(
дом НЕПу, “Горновий” вбачав у цьому лише вигоду для більшовиків, які
таким чином пригасили невдоволення народних мас, щоб зміцнити
власне становище323. Услід за Зарицькою він також писав про форма(
льність утворення Радянського Союзу, адже йшлося зовсім не про
добровільне об’єднання, а про фактичне врятування російської імперії
від розвалу. У найкращих традиціях “собіратєлєй зємлі русской”
більшовики продовжили гноблення і визиск робітничих мас324.

Інший аспект цієї проблеми порушив Петро Федун(“Полтава” у
статті “Чому СССР повинен бути перебудований на принципі неза(
лежних національних держав всіх підсовецьких народів”. Публіцист
рішуче спростовує міф про рятівну місію СРСР, який нібито принесе
трудівникам усього світу визволення від капіталістичного рабства.
Навпаки, стверджує “Полтава”, СРСР – це найжахливіша тюрма
народів, країна найжорстокішого національного, політичного і со(
ціального гноблення, бо головною причиною злиднів народних мас
є більшовицький російський імперіалізм, який даліі проводить
політику царату325.

322 Кужіль У. Більшовики і національне питання // Україна проти Москви: Збірка
статей. – Видання ЗЧ ОУН, 1955. – С. 137 – 157.

323 Дяків(“Горновий” О. Ідея і чин. – Нью(Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968. –
С. 172.

324 Там само. – С. 247.
325 Полтава П. Збірник підпільних писань. – Мюнхен, 1959. – С. 90.
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Докладний аналіз політики радянської влади, яка перейняла
досвід царизму у поневоленні інших народів, подано у рефераті
Катерини Зарицької “Шляхи російського імперіалізму”. Зовнішня
політика царського уряду споконвічно мала експансивний характер.
Це незаперечно підтверджується перетворенням сухопутної росій(
ської держави на морську імперію, яке стало можливим унаслідок
завоювання Балтики, здобуття виходу до Льодовитого океану, при(
єднання Поволжя, Астрахані, Білорусії, України, Прибалтики, Далекого
Сходу, Балкан, Середньої Азії. У більшовицькому трактуванні це
загарбництво виглядає як опікування “матушки(Росії” окремими
народностями, захист їх від зазіхання інших імперій326.

Після Першої світової війни великі простори багатонаціональної
російської держави більшовики вважали за свою спадщину й усіляко
приборкували національні рухи, хоч і проголосили право народів на
самовизначення. Опинившись в економічній блокаді, Росія прого(
лосила себе борцем за самостійність різних націй та етносів, уклала
договори з колишніми колоніями Англії та Франції і таким чином
поширювала комунізм, щоб у майбутньому мати привід втручатися у
внутрішні справи цих народів.

З початком Другої світової війни Радянський Союз трансфор(
мувався у справжню імперію. Під гаслом визволення слов’янських
братів СРСР приєднав Західну Україну і Білорусь, частину Фінляндії,
Бесарабію, Північну Буковину і прибалтійські держави – Литву, Латвію
та Естонію, а по війні окупував Балкани – Румунію, Болгарію, Югославію
й Албанію. Керування цими псевдосамостійними державами здій(
снювалося за допомогою окупаційних військ. Отже, політика Радян(
ського Союзу є ще більшою мірою великодержавна й загарбницька,
ніж політика царської імперії. “Більшовицькі вельможі однаково, як
колись царі, примушують російський народ поневолювати інші народи
і виростати їхнім коштом на світову потугу”327.

На окрему увагу заслуговує стаття У. Кужіль “Чи большевики
ведуть до комунізму”, видана окремою брошурою у 1948 році, вже
після арешту підпільниці. У протоколах допиту Зарицька не згадувала
про цю роботу, напевне, з огляду на те, що вона ще не була опублі(
кована. Зрештою, жінка й не могла знати про долю своєї останньої
розвідки. Оригінал брошури зберігається у Державному архіві СБУ
у м. Києві, але без жодних вказівок на те, коли і де її було видано. На

326 Кужіль У. Шляхи російського імперіалізму // Большевики і визвольна
боротьба: Збірка статей. – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – С. 87.

327 Там само. – С. 102.
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титульній сторінці зазначено ім’я автора, назву, рік та місце видан(
ня328. Недостатність інформації ставить під сумнів причетність
Катерини Зарицької до написання цієї статті. З іншого боку, мало(
ймовірною видається думка, що підпілля могло скористатися літера(
турним псевдонімом У. Кужіль і під цим іменем видати чужу працю.
Версію про авторство Зарицької підтверджує характерний для неї
прийом – порівняння задекларованих соціалістичних принципів і
реальної політики радянської влади. Цілком логічним виглядає припу(
щення, що після арешту жінки залишився рукопис статті, який за дору(
ченням Романа Шухевича було видано підпільною друкарнею. Побічно
про це згадує охоронець Шухевича Михайло Заєць(“Зенко”, який у
своїх спогадах описав життя підпільників у с. Княгиничі(“Короленко”.
Він, зокрема, стверджує, що там було створено кілька статей329.

У праці “Чи большевики ведуть до комунізму” У. Кужіль детально
розглянула внутрішню політику СРСР у повоєнний період. На чис(
ленних прикладах авторка показала величезну різницю між радян(
ським суспільно(політичним та економічним життям після Другої
світової війни та теорією Маркса – Енгельса. Така розбіжність
зумовлена подвійною мораллю: задекларовані права і свободи закрі(
пили панівне становише за комуністичною партією (т.  зв. прояв дер(
жавного капіталізму), а робітників і селян перетворили на рабів
системи. “Державно(правова форма совєцького економічного і т. д.
ладів стала соціалістичною. Але чи сама форма могла перетворити
зміст совєцького життя? Вона зробила тільки те, що совєцьку систему
можна узнавати (вважати – Л. О.) радше державним капіталізмом,
бо на підставі розгляду дійсності стверджуємо, що експлуатацію
людини людиною цілком замінила експлуатація совєцької людини
державою”330. Однак радянське суспільство не було однорідним.
Державна політика призвела до розшарування на два класи, відмінні
своїми правами та обов’язками: з одного боку, клас робітників і селян,
з іншого – політична кліка з потужним репресивним апаратом, який і
забезпечував їй панівне становище. “Зникли, щоправда, класи за
капіталістичним критерієм індивідуального посідання на засоби
виробництва, та виринули за іншим принципом – принципом влади.
Ті, які ототожнилися з державою, що з’єднала у своїх руках повноту

328 Кужіль У. Чи большевики ведуть до комунізму // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 15. – Арк. 64.

329 Іщук О., Ніколаєва Н. Доля та спогади охоронця Романа Шухевича Михайла
Зайця – “Зенка”. – К., 2007. – С. 18.

330 Кужіль У. Чи большевики ведуть до комунізму // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 15. – Арк. 67.
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політичної влади і рівночасно усю економіку країни, панують,
експлуатують, мають право, другі фактично безправні, тільки
працюють”331, – зазначала авторка.

Цікаві думки У. Кужіль висловила щодо становища робітників.
Незважаючи на приріст національного валового продукту, мате(
ріальних засобів їм вистачало тільки на жебрацьке існування, а над(
лишки їхньої праці держава використовувала для забезпечення своїх
інтересів та здійснення імперіалістичних планів. Уся радянська
пропаганда була спрямована на виховання громадянина(раба,
позбавленого найпримітивніших предметів широкого вжитку, оскі(
льки результати його праці вкладалися у розвиток важкої індустрії,
військово(промислового комплексу та ін. “Однак на голодних пайках
не закінчується експлуатація працюючих державою. При кожній нагоді
приходить яка(небудь драчка для молоха(держави. То з нагоди ви(
борів здають зерно “понад план”, то знову у великому патріотичному
запалі селяни відмічують (відзначають – Л. О.) роковини жовтня,
здаючи хліб державі, то зі своїх особистих засобів поповнюють зернові
фонди колгоспів і т. д., і т. д. Фіноргани СРСР проводять між собою
соцзмагання, щоб чимшвидше щобільше витиснути від населення”332,
– констатувала авторка. Отже, післявоєнна політика СРСР йшла в
розріз з основними положеннями Маркса і Енгельса, адже планова
організація виробництва спрямовувалась у першу чергу на задо(
волення потреб більшовицьких вельмож, що спричинило нерівність
між класом робітників і селян та політичною клікою.

У статті підпільниця зупинилася на злиденному становищі кол(
госпників. Як влучно зауважила авторка, “совєцький соціалізм відібрав
у селянина навіть те, що він мав за капіталізму. Він позбавив його
вартості праці, можливості поліпшувати свої життєві умови, а в замі(
ну обдарував цього селянина статусом сільськогосподарської артілі
і під його прикриттям веде безжалісну експлуатацію”333.

У відповідь як робітники, так і селяни намагалися самовільно
привласнити результати колективної праці, діючи за принципом:
державі – якнайменше, собі – якнайбільше334. У результаті кому(
ністична система перетворилася на заручника власної політики
подвійних стандартів, коли робітничий клас з примусу бере на себе
зобов’язання, стає учасником політичних заходів і не гребує

331 Кужіль У. Чи большевики ведуть до комунізму // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 15. – Арк. 69.

332 Там само. – Арк. 71.
333 Там само. – Арк. 74.
334 Там само. – Арк. 76.
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самовільним привласненням соціалістичної власності. На основі ви(
кладених фактів автор доходить висновку, що розбіжності між теорією
Маркса й Енгельса та практичним втіленням їхніх ідей Леніним і Сталі(
ним призвели до витворення двох різних за своїми правами і обов’яз(
ками класів. Інтереси держави і політичної кліки ставилися вище за
інтереси “сірої радянської людини”. Це призвело до трагічних наслід(
ків: Сталін і його соратники створили управлінський клас і висунули
ідею вищості російського народу, а це, в свою чергу, посилило прояви
російського шовінізму стосовно інших народів СРСР.

Підсумовуючи теоретичний матеріал, У. Кужіль доходить висновку,
що побудова в Радянському Союзі комунізму як суспільного ладу,
розробленого Марксом і Енгельсом, неможлива. На це існує кілька
причин: першою передумовою переходу до комунізму є безкласове
суспільство, другою – рівноправність націй. При пануванні ж радян(
ської політичної кліки обидві ці умови відсутні335.

Свої статті Катерина Зарицька готувала за дорученням Романа
Шухевича. У протоколі допиту від 23 вересня 1947 року вона заявила,
що Шухевич не вказував їй, які конкретно реферати готувати. Вона
самостійно вибирала тему, а Шухевича інформувала, які саме ма(
теріали зібрала. Усі роботи жінка підписувала літературним псев(
донімом У. Кужіль336. Згодом у провокаційному памфлеті Дмитро
Кропивнюк особливо підкреслив, що “У. Кужіль сплітала сповнені
зоологічної ненависті до всього радянського статті”337.

Ознайомившись із роботами підпільниці, Роман Шухевич доручив
їй зв’язатися з Петром Федуном(“Севером”, який після смерті Дмитра
Маївського (загинув 19 грудня 1945 року) виконував функції референта
пропаганди Проводу ОУН. Зустріч Зарицької із “Севером” відбулась
у травні 1947 року в його бункері поблизу гори Кичера, що на території
тодішньої Дрогобицької області. Одночасно це місце було підпільною
редакцією журналу “Ідея і чин”. Зі свідчень арештованої К. Зарицької
відомо, що Федун(“Север” був добре поінформований про зміст її
статей, однак уважав їх сухими, написаними не в пропагандистському
стилі. Він заявив, що в таких рефератах тепер мало потреби, і надалі
рекомендував писати у суто виховному дусі – легко, доступніше і
зрозуміліше, адже ці твори призначалися для широкого кола читачів,

335 Кужіль У. Чи большевики ведуть до комунізму // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 15. – Арк. 81.

336 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 36.

337 Кропивнюк Д. Не забулося, пані Монето // Радянське Поділля. – 1978. –
11 листопада. – С. 3.
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а не тільки для внутрішньоорганізаційного користування. Як
ілюстративний матеріал він радив використовувати події з історії
України. Запропонував підготувати реферати на такі теми: “Світлі
постаті з історії України”, “Змагання до державності українського
народу”, “Богдан Хмельницький”, “Переяславська рада” та інші338.
Це завдання Зарицька виконати не встигла: 21 вересня 1947 року
її заарештували.

Одночасно з “Монетою” у “Севера” перебували члени редакційної
колегії підпільного журналу “Ідея і чин”. “Світлана” відповідала за сто(
рінку “Вісті з терену”, “Наум” (він же “Артем”) писав пропагандистські
статті разом із “Севером”, “Професор” (філолог за освітою) займався
коректурою, а “Надя” виконувала одночасно функції машиністки
редакції та зв’язкової “Севера”. Усі вони розмістилися в криївці
“Севера”, що знаходилася в районі гірських масивів Поташня – Гур(
кало – Кичера поблизу села Корчин у гирлі річок Велика і Мала.
Криївка – велике підземне приміщення заввишки 2 метри і зав(
довжки майже 30 метрів – була поділена на три великі частини.
Кімнати зліва і справа правили за житлові й робочі, а посередині
складалися продукти, дрова та відходи339.

За словами Зарицької, редакція не мала власної друкарні, а корис(
тувалася машинками та примітивними копіювальними засобами. Ко(
ли робота над журналом була завершена, він відправлявся каналами
зв‘язку до Р. Шухевича на остаточне затвердження. Отримавши доз(
віл, редакція розсилала примірники журналу по терену, а низові лан(
ки вже самостійно його розмножували і розповсюджували340.

П. Федун(“Север” ознайомив Зарицьку з тонкощами роботи ре(
дакційної колегії й допоміг оволодіти прийомами та правилами на(
писання пропагандистських статей, щоб у майбутньому вона могла
раціонально використовувати доступний матеріал. Можливо, саме
під час перебування в районі гори Кичера К. Зарицька стала спів(
робітником редакції, про що згодом було написано в “Повідомленні”
про смерть “Монети”, яке базувалося на відомостях фальшивки,
розповсюдженої агентами МДБ. Разом із тим попередня робота
публіциста давала підпільниці можливість співпрацювати з редак(
цією набагато раніше, ще в зимовий період 1945 – 1946 років.

Наприкінці червня 1947 року до криївки “Севера”, де перебувала
“Монета”, прибули Роман Шухевич(“Тур” та Олекса Гасин(“Лицар”.

338 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 35.

339 Протокол допиту Зарицької К. М. від 16.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 151 – 154.

340 Там само. – Арк. 157.
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Вони поверталися з чергової наради членів Проводу ОУН на україн(
ських землях, що проходила на території Дрогобицької області. На
їхнє доручення було скликано редакційну нараду, у якій взяла участь
і Катерина Зарицька. На засіданні йшлося про план дій Організації на
випадок третьої світової війни. Головними військово(політичними
завданнями ОУН і УПА було визначено такі: 1) охорона етнічних кор(
донів України; 2) контроль над суспільно(політичною ситуацією на
східноукраїнських землях; 3) створення сприятливих для ОУН, УПА
умов на всій території України.

Керівництво визвольного руху передбачало загострення стосунків
між СРСР і Заходом, яке могло вилитись у збройне протистояння. Це
сприяло б зрушенню української справи з мертвої точки. Розглядалося
кілька сценаріїв розвитку подій. Учасники наради припускали неба(
жання англо(американців підтримати український визвольний рух.
За таких обставин варто було погодитися на роззброєння бойових
відділів УПА, але віддати не більше як 10 % зброї, а решту надійно
сховати. У разі нападу чужинців на споконвічні українські землі ОУН
і УПА повинні були організувати збройний партизанський опір341.

Шухевич повідомив працівникам референтури пропаганди, що
рішенням вузької наради членів Проводу ОУН (присутніми на ній,
окрім Шухевича, були керівник ОУН на ЗУЗ Роман Кравчук(“Петро”,
керівник Карпатського крайового Проводу ОУН Василь Сидор(
“Шелест”; Олекса Гасин(“Лицар” через засідку запізнився) ухвалено
інструкцію, яку необхідно розповсюдити. З цією метою Шухевич
організував інструкторську нараду із “Севером”, “Монетою”,
“Лицарем”, “Наумом” і “Світляною”.

Про хід наради К. Зарицька розповіла на допиті. Шухевич звернув
увагу на міжнародну ситуацію та становище Радянського Союзу в
системі міжнародних відносин. Він підкреслив, що два ворожі табори,
очолювані СРСР і США, намагаються залучити якнайбільше при(
хильників, готуючись до рішучих дій. У той час комуністична партія в
Україні підкручувала гайки, намагаючись перетворити українське
населення на слухняних рабів радянської системи. Незважаючи на
неврожайний 1946 рік, партноменклатура підвищила норму дер(
жавних поставок, провокуючи черговий голод. За таких умов ре(
ферентура пропаганди зобов’язана була посилити свою роботу,
відшукати технічні можливості для розповсюдження підпільної
літератури серед населення, наголосив Шухевич. При цьому він дав
конкретні вказівки щодо подальшої роботи. Зокрема, слід було від

341 Кентій А. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929–1941).
К.: 1998. – С. 43 – 44.
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імені Української Головної Визвольної Ради (УГВР) підготувати ряд
документів, де підкреслити, що ОУН бореться не проти Москви і
російського народу, а проти московського імперіалізму. Керівник
висловив сподівання, що війна, яка неминуче вибухне між двома
ворожими таборами на чолі зі США та СРСР, допоможе українсько(
му народові вибороти Українську Самостійну Державу. Шухевич ра(
див посилено висвітлювати в оунівській пресі героїзм членів ОУН і
вояків УПА, налагодити розповсюдження пропагандивних матеріа(
лів, особливо на східних теренах Української РСР342. Тепер можна
твердити про задовільну роботу референтури пропаганди, яка в
окопах, коли найпершим завданням було вижити, змогла не просто
працювати, але й творити. Подальші числа журналу “Ідея і чин”
свідчать: поставлені Шухевичем завдання було виконано. До цього
долучилася й Катерина Зарицька.

Катерина Зарицька була однією з небагатьох дійсних членів ОУН,
хто впродовж майже двох десятиліть витримував, як і сама ОУН, усі
удари долі, демонстрував високу жертовність та відданість ідеї неза(
лежної і соборної України. Перебування жінки в лавах ОУН охоплює
1930 – 1947 рр. – період становлення й активної діяльності Органі(
зації в умовах польської, а згодом радянської окупації. Дослідження
діяльності К. Зарицької в ОУН дозволяє розкрити особливості ево(
люції Організації міжвоєнного, воєнного і повоєнного періодів, про(
слідкувати зміну тактики боротьби. На початковому етапі мав місце
виразний волюнтаризм, який спонукав молодих людей до ради(
кальних методів досягнення задекларованої мети. У ту пору
К. Зарицька належала до дівочої бойово(розвідувальної п’ятірки, що
виконувала накази організаційного референта Крайової екзекутиви
ОУН, а також провідника ОУН на ЗУЗ С. Бандери. Такі групи були
створені для індивідуального терору ворогів українського народу,
що був головним методом боротьби ОУН на початку 1930(х. Як член
п’ятірки дівчина займалася стеженням, прикриттям, виконанням
бойових завдань, що були складовою частиною політики ОУН
міжвоєнного періоду. Діяльність п’ятірки, до якої належала К. За(
рицька, детально висвітлювалася в ході Варшавського і Львівського
судових процесів і мала розвідувальний характер.

З початком Другої світової війни, коли Україна перетворилася на
арену радянсько(німецького протистояння, стало очевидно, що ли(
ше спільними зусиллями якнайширших верств населення можна
реалізувати державницькі прагнення українців. Цей період був

342 Протокол допиту Зарицької К. М. від 30.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П(31186. – Т. 1. – Арк. 164 – 169.
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підготовчим етапом до майбутньої боротьби на два фронти. Завер(
шення війни ознаменувало якісно нові умови боротьби – пропаган(
дистські статті у відповідь на радянський терор. Змінилася й роль
Зарицької: вона стала пропагандистом крайового рівня і відомим
теоретиком під псевдонімом У. Кужіль. Роботи У. Кужіль розвінчують
радянську систему, для якої людина – це лише маленький гвинтик
гігантської системи. Як талановитому публіцистові, Катерині Зари(
цькій вдалося глибоко проаналізувати і зіставити політику російсь(
кого царату і радянського партапарату, що в обох випадках була
глибоко імперською, спрямованою на зовнішню експансію і приду(
шення націоналістичних поривань сусідніх народів, зокрема укра(
їнського. На конкретних прикладах авторка показує безжальність і
злочинність такого способу управління державою. Її думки, висновки
підтвердили і доповнили визначні публіцисти українського підпілля
П. Федун(“Полтава” та О. Дяків(“Горновий”, які неодноразово по(
рушували ці питання у власних творах. Теоретичні праці Катерини
Зарицької і сьогодні мають важливе суспільно(політичне значення.
Як і чверть століття тому, Україна стоїть на розпутті, а наш народ,
отруєний радянською ідеологією, і досі вагається між східним і
західним векторами у зовнішній і внутрішній політиці.
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Річне свідоцтво Катерини Зарицької
з Тернопільської державної гімназії за 1924–1925 навчальні роки.
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Україномовне свідоцтво зрілості, видане Катерині Зарицькій
шкільною кураторією Львівської округи у Львові в 1932 р.
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Титульна сторінка шкільного свідоцтва Катерини Зарицької з приватної
гімназії СС. Василіянок у Львові за І'е півріччя 1930–1931 навчального року.
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Зворотня сторінка шкільного свідоцтва Катерини Зарицької з приватної
гімназії СС. Василіянок у Львові за І'е півріччя 1930–1931 навчального року.
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Титульна сторінка польськомовного свідоцтва зрілості, виданого Катерині
Зарицькій шкільною кураторією Львівської округи у Львові в 1932 р.



123

Зворотня сторінка польськомовного свідоцтва зрілості, виданого Катерині
Зарицькій шкільною кураторією Львівської округи у Львові в 1932 р.
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Студентська посвідка Ч.201 з Львівської політехніки,
видана Катерині Зарицькій 9 грудня1932 р.
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Студентська залікова книжка Катерини Зарицької
з Львівської політехніки за 1932–1933 навчальні роки.
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Титульна сторінка студентської залікової книжки Катерини Зарицької
з Львівської політехніки за 1944 р.
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Зворотня сторінка студентської залікової книжки Катерини Зарицької
з Львівської політехніки за 1944 р.
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Катерина Зарицька. 1931 р.
.

Михайло Сорока. 1935 р.

Катерина Зарицька з кузинками. 1939 р.
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Катруся Зарицька з сином
Богданом. Львів, 1942 р.

Катерина Зарицька з сином Богданом. Львів, 1942 р.

Катерина Зарицька з батьком
Мироном та сином Богданом.
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Катерина Зарицька.
Фото кінця 1920'х рр.

Мирон Зарицький з внуком
Богданом Сорокою. Львів, 1947 р.

Михайло Сорока з сином
Богданом. Львів, 1948 р.

Михайло Сорока з сином Богданом.
Львів, 1949 р.
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РОЗДІЛ 3

КАТЕРИНA ЗАРИЦЬКA І УПА
Участь у створенні та діяльності підпільного

Українського червоного хреста

Діяльність Української Повстанської Армії (УПА) тою чи іншою мі�
рою відома широкому загалові. Армія створювалась у найкритич�
ніший період Другої світової війни, коли українському народові загро�
жувало фізичне знищення та усунення з політичної карти Європи.
Організована за зразком підпільної армії, УПА пов’язувала боротьбу
з ідеєю української державності343. Масовість і національний харак�
тер армії відзначав польський дослідник З. Ковалевський344.

Без допомоги ззовні УПА вела боротьбу на два фронти, а після
завершення Другої світової війни протистояла радянській караль�
но�репресивній системі345. За оцінкою Дж. Армстронґа, це був законо�
мірний процес, бо ще під час першої більшовицької окупації західно�
українське населення безпосередньо зіткнулося з “особливостями”
радянської режиму346. Для успішного функціонування УПА була ство�
рена ціла інфраструктура, що забезпечувала вояків усім необхід�
ним для фронту й запілля. Катерина Зарицька брала безпосередню
участь у цьому процесі.

Поруч із військовою референтурою велика увага надавалася
господарчим структурам і медичній службі, що повинна була піклу�
ватися про здоров’я членів підпілля та бійців, здійснювати огляд
мобілізованих, займатися заготівлею ліків, організовувати лікарні
й амбулаторії, проводити санітарні курси, готувати інструкції347.
Служба здоров’я складалася з двох частин: військової та терено�
вої. Військова діяла в бойових групах і відділах УПА, а теренова
відповідала за роботу підпільних шпиталів як для поранених
повстанців, так і для цивільного населення, а також допомагала

343 Olszański T. Konflikt polsko�ukraiński 1943 – 1947 // Więź. – Warszawa, 1999.
– №11 – 12. – S. 214 – 232.

344 Ковалевський З. Польське питання у повоєнній стратегії Української Пов�
станської Армії // Україна: наука і культура. – 1993. – Вип. 26 – 27. – С. 200 – 232.

345 Армія безсмертних. Повстанські світлини / За ред. В’ятровича В.,
Мороза В. – Львів, 2002. – С. 7.

346 Armstrong J. Ukrainian Nationalism. – Englewood, 1990. – P. 116.
347 Ткаченко С. Повстанческая Армия: тактика борьбы. – Минск – Москва,

2000. – С. 37.
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військово�санітарним відділам348. Згодом, за твердженням Ю. Тиса�
Крохмалюка, обидві частини служби здоров’я увійшли до складу
Українського червоного хреста під керівництвом головного коман�
дування УПА349.

Точна дата виникнення підпільного Українського червоного хреста
досі не відома. Згідно з протоколами допиту Катерини Зарицької, у
листопаді 1943 року на черговій нараді проводу ОУН на українських
землях було ухвалено рішення про створення УЧХ та призначено
Катерину Зарицьку�“Монету” його головою на західноукраїнських
землях. Це твердження викликає деякі сумніви, оскільки УПА була
сформована в кінці 1942�го року і, як кожна регулярна армія, містила
у своєму складі медичну службу350. Тож десь у той самий час мав бути
організований і УЧХ. У “Короткому начерку праці Українського Чер�
воного Хреста” наголошено, що рішення про створення УЧХ було
ухвалене напередодні воєнних дій. Згідно зі спогадами С. Драниць�
кого, разом із першими збройними відділами УПА була сформована
медична служба під керівництвом Люби Гнатюк�“Русалки” і Олени
Мостович�“Верби”. Дослідник історії медичної служби УПА Аретій
Кравець уважає, що Служба здоров’я (Український червоний хрест)
з’явилася на зламі 1942 – 1943 років на Волині, де УПА контролювала
більшу частину території351.

Микола Лебедь, безпосередній учасник і свідок тих подій, у відо�
мій праці про Українську Повстанську Армію констатує: “У травні –
червні 1943 проходить реорганізація збройних відділів та коорди�
нація усіх дій УПА. Команда УПА взялася не тільки охороняти насе�
лення перед німецькою окупацією, але й організувати очищений від
окупанта терен. Це стало поштовхом до побудови держави в державі.
У закріпленому лісовому терені організовувались військові вишколи,
вишколи лікарів�хірургів, зорганізовано УЧХ”352. У наказі команди�
рам груп у функційних та військово�адміністративних справах, під�
писаному 26 вересня 1943 року командиром УПА “Климом Савуром”
(справжнє ім’я Дмитро Клячківський), ішлося про УЧХ як про вже ді�
ючу референтуру: “Приділити коней і возів до господарчого апарату

348 Крапивко С. Медична мережа ОУН і УПА // Матеріали наукової конференції
“Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія: історія,
уроки, сучасність”. – Стрий, 1993. – С. 71.

349 Tys�Krokhmaliuk Y. UPA Warfare in Ukraine. – New York, 1972. – P. 89.
350 Архів Центру дослідження визвольного руху (далі – АЦДВР). – Короткий

начерк історії Українського червоного хреста. – Машинопис. – Арк. 1.
351 Кравець А. Медична служба УПА // Національно�визвольна боротьба 20�х

– 50�х років ХХ ст. в Україні. – Київ – Львів, 1993. – С. 195.
352 Лебедь М. УПА. – Дрогобич, 1993. – Ч. 1. – С. 57.
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і до УЧХ”353. В іншому наказі командира керівникам УПА, підпілля та
УЧХ у санітарних справах від 2�го листопада 1943 року говорилося
про погану організованість УЧХ і медично�санітарної служби в ціло�
му. У зв’язку з цим “Клим Савур” наказав усю санітарно�медичну
роботу передати у відання УЧХ, кожній військовій окрузі призначити
медичного шефа, який відповідав би за здоров’я війська, підпілля,
мирного населення. У стратегічних селах треба було створити сані�
тарні пункти, а на певній відстані від них – окремі приймальні для хво�
рих вояків та цивільних. УЧХ повинен був здійснювати суворий конт�
роль за діяльністю санпунктів і всією санітарною роботою354. Допов�
ненням цього документа був наказ ч. 21 від 12 листопада 1943 року,
згідно з яким керівництво УЧХ мало призначити медичного шефа при
кожній воєнній окрузі (ВО), який і контролював би роботу завідувачів
санпунктів355.

Курінний лікар УПА Богдан Крук�Яньо�“Мелодія” у статті “Праця
Українського Червоного Хреста в Українській Повстанській Армії”
зазначив, що санітарні частини УПА від осені 1943 року почали ре�
формуватися в УЧХ356. Підтвердженням цього факту може служити
інструкція ч. 3 від 23 вересня 1943 р., у якій рекомендувалося
передати аптеки у відання окремої референтури і не пізніше як до
5 жовтня 1943 р. провести інвентаризацію медикаментів, зроби�
ти загальний опис лікарів, фельдшерів, санітарів та вчителів хімії
української національності з помітками, яка кількість із них охопле�
на підпільним рухом357. Вказівки, подані в цьому документі, доповни�
ла інструкція ч. 3/43 від листопада 1943 р. за підписом організацій�
ного референта крайового проводу, у якій рекомендувалося при�
значити при кожному проводі жінку, яка б займалася організацією
санітарних курсів. До 1 січня 1944 р. кожен повіт повинен був мати
не менше ніж 100 вишколених санітарок358.

353 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32: Медична опіка в УПА. – Кн. 2.
– С. 474.

354 Там само. – С. 478.
355 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. Збірник документів про структуру та анти�

радянську діяльність організації українських націоналістів – ОУН і української
повстанської армії – УПА, про методи і прийоми агентурно�оперативної роботи
органів державної безпеки по ліквідації організованого підпілля ОУН та озброєних
банд УПА на території республіки (1943 – 1954). Додаток: Документи і матеріали
ОУН і УПА. – Т. 60. – Арк. 215.

356 УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну
Державу (1942 – 1950). – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – Ч. 1. – С. 76.

357 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29. – Арк. 421.
358 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28. – Арк. 31.
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Аналіз згаданих документів дає підставу припустити, що в
листопаді 1943 року УЧХ на крайових рівнях був реорганізований
відповідно до умов, що склалися, а Катерину Зарицьку призначили
головою підпільного Червоного хреста на західноукраїнських землях.
На новостворену референтуру покладалися функції контролю за
роботою медичної служби, що була зорганізована значно раніше,
восени 1942 року на Волині. Діяльність референтури полягала у
підготовці кваліфікованого медперсоналу, налагодженні роботи під�
пільних аптек, господарського сектора і харитативної (допомогової)
служби, а також в облаштуванні санпунктів (підземних шпиталів),
транспортуванні поранених і хворих та підтриманні гігієни серед воя�
ків і цивільного населення359.

Відповідно до структури УПА 1943 – 1944 років, на чолі Генера�
льної воєнної округи (далі ГВО) стояв командир із двома заступни�
ками – військових і політичних справ – та їхніми штабами. Крім того,
командир ГВО мав двох референтів: зв’язку і УЧХ. Останній
організовував санітарну роботу і додатково займався господар�
ськими справами. Структура підпільної армії виглядала так: ко�
мендантові ОУН підпорядковувалися референти організаційно�
мобілізаційний, СБ, господарських справ, політичний, а також два
підреференти – зв’язку і УЧХ (див. Додаток Б). До компетенції УЧХ
входили організація і навчання жінок санітарної справи, фармації,
залучення їх до допомогово�господарських справ, а також до роботи
служб розвідки, безпеки і зв’язку360. Розподіл сфер діяльності ОУН і
УПА мав упорядкувати і розмежувати обов’язки обох формацій, хоча
на практиці референти УЧХ ГВО і підреференти УЧХ ОУН діяли
злагоджено, у порозумінні з провідниками терену, особливо щодо
організації шпиталів, мобілізації медичного і лікарського персоналу,
постачання необхідного приладдя і забезпечення суспільної опіки
над утікачами. Про це, зокрема, йшлося в наказі ч. 2/44 від 27 серп�
ня 1944 року361.

Традиції Червоного хреста в Україні сягають ще періоду виз�
вольних змагань 1917 – 1918 років. Український червоний хрест як
харитативно�медичну організацію було створено у 1918 році з

359 АЦДВР. – Короткий начерк історії Українського червоного хреста. – Ма�
шинопис. – Арк. 2.

360 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. Збірник документів про структуру та анти�
радянську діяльність організації українських націоналістів – ОУН та української
повстанської армії – УПА, про методи і прийоми агентурно�оперативної роботи
органів державної безпеки з ліквідації організованого підпілля ОУН та озброєних
банд УПА на території республіки (1943 – 1945). – Т. 3. – Арк. 115 – 116.

361 Там само. – Арк. 130 – 131.
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ініціативи з’їзду лікарів у Києві на базі тогочасних місцевих медичних
товариств. Історія організації почалася зі здобуттям Україною своєї
державності, адже за умовами Женевської конвенції тільки та країна
може стати членом міжнародного Червоного Хреста, яка є господа�
рем власної землі й наділена всіма відповідними правами й ознаками.
Одним із атрибутів незалежної держави є наявність армії, де медично�
санітарна служба відіграє важливу роль. Вона піклується не тільки про
загальний стан здоров’я вояків, допомагає пораненим, але й по�
зитивно впливає на моральний дух війська. Тому завданням будь�
якої армії є передовсім налагодити функціонування медслужби при
кожному військовому об’єднанні362.

Коли Україна втратила державність, Український червоний хрест,
відповідно до умов міжнародного договору, не міг більше бути чле�
ном міжнародного Червоного Хреста і користуватися його привіле�
ями. Проте УЧХ (щоправда, не під своєю назвою, а в інших орга�
нізаційно�правових формах) далі діяв і допомагав жертвам збройних
змагань, полоненим, інвалідам, удовам та сиротам363. 1941 року у
Львові діяльність Українського червоного хреста було відновлено
для допомоги полоненим та опіки над ними. Його очолювали док�
тор Л. Курчаба, доктор Г. Врецьона�Біленька, а згодом доктор
Т. Воробець. Але починання українських лікарів дуже швидко були
зведені нанівець фашистською владою, яка восени 1941 року
заборонила УЧХ. І лише Українська Повстанська Армія змогла
зберегти, відродити і плекати в підпіллі найкращі традиції медично�
харитативної служби на теренах України364.

Особливістю Української Повстанської Армії було те, що вона зас�
тосовувала тактику партизанської війни. Через відсутність визна�
ченого підпілля (бази) кожної хвилини існувала можливість удару чи
зустрічі з ворогом365. Такі умови не дозволяли розбудувати орга�
нізаційну структуру за принципом регулярної армії. Особливо це сто�
сувалося медично�санітарної служби. Хоча повстанська армія мала
централізовану систему керівництва, але рівночасно її відділам
надавалася якнайбільша самостійність у діях. Зокрема, до кола
обов’язків командирів належало формування бригад лікарів,
фельдшерів і санітарів366. Те саме стосувалося і медично�санітарної
галузі в УПА.

362 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23: Медична опіка в УПА:
документи, матеріяли, і спогади. – С. 7.

363 Там само. – С. 8.
364 Там само. – С. 101.
365 Там само.
366 ГДА СБУ. – Ф. 13.– Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 132.



136

В основу організаційної структури армії було покладено тери�
торіальний принцип. Відповідно до кількості країв підпільне військо
поділялося на УПА�Північ, УПА�Південь, УПА�Захід, УПА�Схід. Їм
підпорядковувалися воєнні округи, що поділялися на тактичні від�
тинки. На території тактичного відтинка діяло кілька куренів. До складу
куреня входили сотні, чоти та рої. Згідно з цим була організована
санітарна служба Української Повстанської Армії367. Та дуже часто
відділи УПА діяли в інших теренах або перебували в рейдах і не могли
в достатній мірі опікуватися хворими, дбати про задовільний гігієніч�
ний стан вояків і врешті�решт не мали змоги налагодити постійне
постачання потрібних матеріалів. У свою чергу, медично�санітарний
персонал, що працював при відділах, не міг одночасно займатися
лікуванням поранених і доглядати хворих, турбуючись про повне тех�
нічне забезпечення підпільних польових шпиталиків. Тому ці функції
перебрав на себе реорганізований Український червоний хрест.

До організації УЧХ було залучено жіночу мережу ОУН. У наказі
ч. 3/43 йшлося про необхідність призначити жінку, яка б займалася
організацією і вишколом санітарок, збором харчів і медикаментів
для підпільних лікарень, суспільною опікою тощо368. Головою під�
пільного Червоного хреста на ЗУЗ Галицький крайовий провід
призначив Катерину Зарицьку�“Монету”369.

Створюючи підпільний Український червоний хрест на західно�
українських землях, Катерина Зарицька сформувала крайовий про�
від цієї організації. УЧХ мав свою розгалужену структуру. На відміну
від санітарної служби, що існувала в армії, перед УЧХ ставилися шир�
ші завдання у сфері суспільно�політичної роботи. Окрім догляду за
хворими і пораненими та надання допомоги особам, що постраждали
внаслідок комуно�більшовицьких репресій, УЧХ провадив націоналі�
стичну пропаганду серед населення: “УЧХ створить ще один відділ.
Туди виділити якнайбільше вироблених (досвідчених – Л. О.) жінок,
виховниць, пропагандисток, які займуться політичним виробленням
(навчанням – Л. О.) працівників УЧХ, політроботою поміж раненими,
політосвітою посеред загалу жіноцтва”370. Поряд із медичною служ�
бою та ідеологічно�пропагандивною роботою до обов’язків цього
відділу належала організація шпитальних пунктів, постачання ліків та
їх магазинування, забезпечення санпунктів харчами, білизною й

367 Мірчук П. Українська Повстанська Армія (1942 – 1952). – С. 236.
368 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28. – Арк. 31.
369 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23. – С. 9 – 10.
370 Літопис УПА. Нова серія. – Київ – Торонто, 1999. – Т. 1: Видання Головного

Командування УПА. – С. 43.
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устаткуванням, створення якомога ліпших гігієнічних умов у лісі і
т. д.371. Нова референтура повинна була опікуватися хворими, яких
відправляли на лікування крайові лікарі, фельдшери військових округ
чи сотенні санітари; дбати за систематичне поповнення запасів ліків;
проводити агітаційну роботу серед населення і медперсоналу; орга�
нізовувати вишкільні курси для лікарів і санітарів; здійснювати нагляд
за медичним та гігієнічним станом війська і місцевих жителів, які
перебували на території, що належала до компетенції референтури372.
Тоді ж комендант УЧХ розробив “Правильник УЧХ”, датований 10�м
листопада 1943 року. Наразі авторство документа не встановлено,
але підпис “Комендант УЧХ” дозволяє твердити про безпосередню
причетність Катерини Зарицької до створення “Правильника”. Адже
саме до її компетенції входила розбудова мережі підпільного УЧХ і
налагодження його функціонування.

Цей документ подає точну інформацію про обов’язки медичного
персоналу УЧХ. Згідно з “Правильником”, на кожному рівні УЧХ, по�
чинаючи з обласного і закінчуючи районними, було чотири головні
відділи: медичний, аптечний (фармацевтичний), господарський і
харитативний. Завдання медично�санітарного відділу полягало в
організації медичної роботи в бойових частинах, санітарних пунктах,
амбулаторіях, шпиталиках, у тому числі для цивільного населення.
Медичний шеф як референт УЧХ відповідав за санітарну роботу у
війську й підпіллі та за загальний стан здоров’я мирних мешканців.
У санітарній інструкції ч. 1/44 від 11 жовтня 1944 р. медичний шеф
ГВШ УПА�Захід “Софрон” (д�р Теодор Савка, випускник Ягелонсь�
кого університету; у 1944 – 46 рр. працював головним лікарем КВШ
УПА�Захід і одночасно виконував функції керівника медично�
санітарного відділу при крайовому проводі УЧХ, який очолювала
Катерина Зарицька373) наголошував на профілактичних заходах і
щепленнях проти черевного тифу, паратифу А і В та червінки374. У
бойових частинах за санітарну роботу відповідав лікар, фельдшер і
санітар, які були підзвітні медичному шефові. Лікар повинен був
проводити огляд стрільців раз на 2 – 4 тижні і приймати хворих в
амбулаторіях. Фельдшер надавав допомогу пораненим у бою й під
час постою, відповідав за гігієну війська та харчів, побудову апаратів

371 УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну
Державу (1942 – 1950). – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – С. 88 – 89.

372 ЦДАВОВ. – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 4. Копії наказів і розпоряджень
Української Повстанської Армії – Захід – “Замок”. – Арк. 7 – 8.

373 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32: Медична опіка в УПА. – Кн. 2.
– С. 380.

374 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 61. – Арк. 42 – 43.
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для дезінсекції та дезінфекції на випадок спалаху інфекційних хвороб
або застосування хіміко�бактеріологічної зброї, підбирав медика�
менти для санітарів в аптечному відділі УЧХ. Санітар надавав першу
допомогу в бою, доставляв хворих на перев’язувальні пункти, до�
помагав фельдшерові.

Наступний пункт “Правильника” нормував роботу санпунктів, які
поділялися на сім типів. Окремо функціонували шпиталики для ци�
вільного населення, де надавалася перша допомога легко хворим.
Санпунктом керував завідувач. Ним міг бути лікар, медтехнік або
людина, ознайомлена з роботою шпиталю. Контроль за роботою
санпункту належав до компетенції органів УЧХ, командирів та ко�
мендантів. Обласний або районний референти УЧХ, згідно з “Пра�
вильником УЧХ”, слідкували за дотриманням усіх гігієнічних норм і
правил у роботі медичного персоналу свого відділу, а також від�
повідали за дезінсекцію та дезінфекцію. У кожному терені були
створені групи пропагандисток�гігієністок, які дбали за гігієну й
здоров’я населення за допомогою курсів, промов, відозв, рефера�
тів, практичних вправ, під час яких демонстрували способи побудо�
ви дезінфекційних камер і лазень, щоб запобігти поширенню інфек�
ційних недуг, тощо375.

Робота медичного відділу була надзвичайно важлива. Окрім
безпосередньої медичної допомоги, референти медвідділу слідку�
вали за додержанням елементарних гігієнічних правил. Наказ ч. 18
командира УПА “Клима Савура” від 25 жовтня 1943 року застерігав
перед бактеріологічними та хімічними атаками ворога, а тому всім
командирам і бійцям, працівникам підпілля необхідно було зроби�
ти щеплення, суворо дотримуватися особистої гігієни. Документ
містив також інші вимоги: до УПА приймати людей після медогляду;
у кожному повіті треба було організувати бодай одну камеру�дез�
інфектор; уживати відповідно термооброблені продукти; на місцях
постою облаштувати спеціально відведені місця для загального
користування тощо376.

Референтурою УЧХ була розроблена спеціальна інструкція “До
цивільного населення в справі оборони перед бактеріологічним та
хімічним наступом”. Окрім загальних лікарських приписів і гігієнічних

375 Правильник УЧХ // Літопис УПА. Нова серія. – Київ – Торонто, 2001. – Кн. 2:
Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943�1944. Документи і матеріали. – С. 481 –
484.

376 Наказ керівникам УПА, підпілля та медично�санітарним працівникам у
справі хімічно�бактеріологічної оборони // Літопис УПА. Нова серія. – Київ –
Торонто, 2001. – Кн. 2: Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і
матеріали. – С. 481 – 484.
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норм, у ній містилася рекомендація будувати сховища на випадок
газових атак, щоб таким чином “спробу ворога знищити нас уда�
ремнити”377. У “Військовому річному звіті” за 1944 рік наводилися
факти отруєння ліків, що їх військові загони УПА роздобули самостійно
або через спекулянтів378. З початком так званої другої радянської
окупації, коли поряд із військовими методами й терором більшови�
цька партноменклатура широко застосовувала прийоми бактеріо�
логічної війни, такі випадки почастішали. У 1945 – 46 рр. відділи НКВС�
НКДБ штучно викликали епідемію тифу, розповсюдивши тифозні во�
ші по селах, особливо в тих, куди найчастіше заходили відділи УПА, а
це райони Карпат і Полісся379. Профілактичні заходи та вакцинація
вимагали великої кількості медикаментів, яких постійно бракувало.
Тому їх змушені були закуповувати на медичному “чорному ринку”, де
з’явилася велика кількість протермінованих ліків і навіть заражені
бацилою протитифозні щеплення380. Своєчасне попередження під�
пільного УЧХ допомогло вберегти військові відділи і цивільне насе�
лення від масових отруєнь.

Аптечний, або фармацевтичний, відділ займався заготівлею і сор�
туванням різних лікарських трав, заготівлею медичних препаратів
шляхом закупівлі чи нападів на військові аптеки, організовував аптеч�
ні бази, готував рецепти для шпиталів і відділів, займався зберіган�
ням і переховуванням ліків, виготовленням мікстур, мазей, рослин�
них сумішей і стерильного матеріалу за поданими переписами. “В
намаганні до самовистарчальності (самодостатності – Л. О.) фар�
мацевтично�аптекарська підреферентура дбатиме за заготівлю і
продукцію ліків (зелозбірки, організація окружних аптек тощо)”381, –
наголошувалося в одній з інструкцій. За свідченням санітарки УЧХ,
підпільні склади були заповнені препаратами, необхідними для хворих
і поранених. На кінець 1944 року медикаментів було достатньо. Ці
припаси були зібрані та посортовані ще за німецької окупації382.

Шеф аптечного відділу контролював роботу, починаючи від ста�
ниці й закінчуючи ВО (воєнною округою). У станиці за аптечку від�
повідала гігієністка села, яка займалася організацією, сортуванням

377 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 61. – Арк. 86.
378 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 62. – Арк. 23.
379 УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну

Державу (1942 – 1950). – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – С. 87.
380 Ткаченко С. Повстанческая Армия: тактика борьбы. Москва – Минск, 2000.

– С. 326.
381 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29. – Арк. 300.
382 Левицька�Загоруйко М. У кожного своя доля. – Новий Розділ, 1994. – С. 71

– 72.
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та збором лікарських трав, ліків і перев’язувального матеріалу. У
надрайоні повинна була працювати аптечна лабораторія для виго�
товлення препаратів із трав. На території військової округи діяли
аптечні бази, що постачали підпільні лікарні усім необхідним383.

Кваліфіковані фармацевти готували теренових санітарів, для яких
викладали предмет “Лікувальні зела”. Слухачі докладно вивчали
методи збирання цілющих трав, їх сушіння, магазинування і вжи�
вання. Кінцеві іспити приймали лікарі та фармацевти за підручника�
ми доктора Ю. Липи “Зела та їх застосування” і “Ліки під ногами”.
Роботу фармацевтів контролювали обласні аптекарі. Збирання
лікарських трав починалося ранньою весною і тривало до осені.
Засушене зілля фасували в окремі торбинки і відсилали на пункти
призначення, де переробляли на ліки384. Попитом користувалися
полин, материнка, рум’янок, дрік, кривавник, котики, жовтоверх�ник,
хмілець, шишки та ін.385.

Господарський відділ відповідав за організацію трикотажних
артілей, прядилень, пралень, ткалень; займався консервацією яри�
ни та зберіганням харчів, виготовленням макаронів і сухарів; до�
помагав у їх магазинуванні, а також забезпечував необхідними про�
дуктами вишколи медиків386.

Кадрове питання в УЧХ стояло дуже гостро. Вирішували його різ�
ними шляхами. Основу референтури складали студенти старших кур�
сів медінституту, працівники з розформованого німцями УЧХ, ле�
гально практикуючі лікарі. Крім українців, у підпільному Червоному
хресті нерідко працювали особи інших національностей, особливо
євреї387. Часто це були люди, яких українські повстанці врятували з
гітлерівського чи більшовицького полону388. В інструкції від 6 лютого
1944 р. рекомендувалося залучати до підпільної роботи всіх молодих
українських лікарів, якщо треба, – навіть силою, а їхні родини –
забезпечувати всім необхідним389. На місцях лікарі вже самостійно

383 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – Кн. 2. – С. 484 – 485.
384 УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну

Державу (1942 – 1950). – Видання ЗЧ ОУН, 1957.  – С. 93.
385 Літопис УПА. Бібліотека. – Торонто – Львів, 2006. – Т. 7: Ковальчук В.

Діяльність ОУН (б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 – 1944 рр.).
– С. 232.

386 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – Кн. 2. – С. 485 – 486.
387 Кравець А. Медична служба Української Повстанської Армії у визвольних
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С. 69.
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проводили вишколи персоналу, який згодом відправлявся у відділи
УПА. Це були кількамісячні чи кількатижневі курси, що організовува�
лись у різних районах західноукраїнських земель. Такі курси функ�
ціонували, зокрема, в Самбірщині (с. Кульчиці), Миколаївщині
(сс. Довголуки, Рудники), біля Болехова (с. Луковиці), у Чорному лісі
між Журавном і Калушем, на Сколівщині (сс. Труханів, Славське,
Волосянка). Відома школа медичних сестер та лікарів діяла в період
німецької окупації в с. Сільце на Бережанщині (Тернопільська обл.). У
березні 1944 року Галина Дидик (“Ксеня”) організувала курси
медсестер у с. Романівка поблизу Тернополя. За рекомендацією
керівника місцевого окружного проводу ОУН “Богдана” та референт�
ки УЧХ того району вчительки Дубар (“Лискавка”) курси проходило
15 – 17 слухачів. Викладачами були чоловік і жінка єврейської на�
ціональності390. На території Львівської області станом на 10 лютого
1944 року в одному з районів налічувалося 35 досвідчених саніта�
рок, в іншому – 24 санітарки, що якраз мали практичні заняття з
догляду за хворими. “Вишколи систематично переводяться”, –
зазначалося в одному зі звітів жіночої референтури391.

Згідно з розпорядженням організаційного референта крайового
проводу, до 1 січня 1944 року кожен повіт повинен був нараховувати
не менш як 100 вишколених санітарок392. Реальну кількість медичного
персоналу і, відповідно, точність у виконанні цього розпорядження
сьогодні важко встановити з огляду на відомі обставини. Архівні до�
кументи свідчать, що брак медпрацівників відчувався постійно. Отже,
ужиті підпільним керівництвом заходи лише частково змогли задо�
вольнити потреби УПА у кваліфікованих медичних кадрах.

Усі курсанти і курсантки проходили анатомію та фізіологію людини,
першу медичну допомогу, фармакологію, особливості медикамен�
тозного лікування і застосування лікарських трав, основи гігієни,
хірургії, загальновійськовий та ідеологічний вишколи393. Укінці слуха�
чі складали іспити за підручником “Санітарний конспект”, після чого
відбувався розподіл. Марія Бондаренко�Ріпецька згадує про вишкіл
санітарок у містечку Добромиль, що біля Перемишля, який органі�
зувала жіноча мережа ОУН: “Навчання відбувалося в невеличкому
будинку, у двох скромно умебльованих кімнатах… Виклади проходили
планово, починалися щодня о 9�й ранку… Після кінцевих іспитів 13�го

390 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 30.05.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 76 – 77.
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393 АЦДВР. – Короткий начерк історії Українського червоного хреста. – Маши�
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травня 1944 року ми одержали посвідки про завершення санітарних
курсів з підписами викладачів на бланках Добромильської лікарні”394.

Референтка УЧХ Львова та Львівщини Анна Стецько проводила
курси для санітарок та медперсоналу. За її словами, головними умо�
вами зарахування на курси були відповідний рівень освіти (принаймні
шість класів) та відданість справі. Санітарний вишкіл відбувався за
спеціально розробленою програмою, що складалася з теоретичної
та практичної частин. На заняттях подавали елементарні відомості
про анатомію людини, особисту гігієну, мікроби, асептику й антисеп�
тику. Більше уваги приділяли вивченню ран, травм, а також способів
зупинки кровотечі, перев’язки, знерухомлення кінцівок і транспор�
тування поранених. Увечері додатково проводилися ще й загально�
освітні вишколи. Курсантки, які отримали повну або неповну середню
освіту, навчалися за складнішою програмою. “День починався ранньою
руханкою, умиванням на річці або біля криниці. Після спільної молитви
та сніданку проводилися заняття, які тривали до обіду. По обіді ми мали
коротенький відпочинок, а потім знову ішли на заняття. Вечори ми за�
повнювали розмовами, гутірками (бесідами – Л. О.) на актуальні теми
та співом. День закінчувався молитвою. Учасниці курсів називали се�
бе подругами і зверталися одна до одної по прибраних іменах – псев�
донімах”395 ,– згадує одна з курсанток. Про проведену роботу Дидик
(“Анна”, “Нуся”) через заступницю крайового УЧХ Ірину Козак�“Ладу”
звітувала Катерині Зарицькій�“Монеті”.

Тадей�Андрій Плюгавка проводив курси медсестер на Стрийщині.
Десь у квітні 1944 року такі курси діяли в селі Кам’янка біля Сколе. Їх
відвідувало 20 дівчат із навколишніх сіл. Організацією курсів та
ідеологічним вишколом займалася “Мотря”, провідниця жіночої ме�
режі ОУН, а другові Плюгавці було доручено навчити юних слухачок
надавати невідкладну допомогу при пораненнях та нещасних ви�
падках. Курси тривали близько місяця. Харчуванням і охороною курсів
займалися господарська та військова референтури станиці й району.
Навчання проводилося кожного дня, окрім неділі. Зранку були
теоретичні, а після обіду – практичні заняття. Кожна курсантка була
ознайомлена зі способами зупинки кровотечі, різними видами
пов’язок та іммобілізації кінцівок. Крім того, подавалися загальні
відомості про надання першої допомоги при найпоширеніших
захворюваннях. У кінці курсів дівчата складали екзамени у присутнос�
ті районних чи повітових керівників396.

394 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23. – С. 286.
395 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – Кн. 2. – С. 75.
396 Там само. – С. 83.
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На основі спогадів безпосередніх учасників тогочасних подій мож�
на припустити, що проведенню медичних курсів надавалося велике
значення. Адже, крім медичних знань, курсантки засвоювали ідеоло�
гію, завдання та цілі національно�визвольного руху, підвищували
свій загальноосвітній рівень, ознайомлювалися з організацією та
змістом шпитальної справи.

Слід наголосити, що брак необхідного медперсоналу відчувався
постійно. Найбільше не вистачало практикуючих лікарів. Частково ця
проблема вирішувалася за допомогою колишніх студентів�медиків
старших курсів, для яких проводили спеціальне навчання. Так, наприк�
лад, восени 1944 року за рекомендацією “Монети” Галина Дидик разом
зі “Славком” (справжнє ім’я не відоме), аптекарем при референтурі
УЧХ Тернопільського обласного проводу ОУН, організували курси для
майбутніх лікарів УПА. Із семи слухачів четверо були жінки. Курси три�
вали протягом місяця на хуторі Морги, біля с. Литвинів Підгаєцько�
го району Тернопільської області. Викладачами були “Софрон” та
Ярослав Олесницький (за іншими свідченнями Яромир Олесниць�
кий, 1914 року народження397, “Ярий”, випускник Львівського універ�
ситету, убитий на початку 1945 р. у с. Поручин Бережанського району)398.

Харитативний відділ опікувався родичами заарештованих чи від�
правлених на заслання членів УПА, сиротами, яких влаштовували в
сім’ї симпатиків ОУН і УПА, де  ці діти виховувались як рідні. Голов�
ним завданням відділу було “подбати про суспільну опіку, щоб не
занедбувати так моральної, як і матеріальної сторін в населення”399.
Зберігся наказ коменданта підпілля ВО за підписом “Пташка”, у якому
критикується робота харитативного відділу. У документі, зокрема,
написано: “Від довшого часу я не стрічаю в терені з діяльністю під�
референтури УЧХ – харитативного відділу… Харитативний відділ має
стати – вилонити з себе отой допомоговий комітет, який займеться
опікою над потерпівшими від акцій німецько�польських вандалів.
Зверніть головну увагу на дітей”400. Достеменно не відомо про вико�
нання цієї інструкції, але деякі факти дозволяють припустити, що
підпілля не залишало неповнолітніх родичів повстанців без допомоги.
Так, після арешту К. Зарицької Р. Шухевич через Г. Дидик передав
батькам Катерини 10 тисяч рублів на виховання її сина401.
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Найактивніше допомоговий комітет УЧХ діяв у 1943 – 44 рр., ко�
ли багато втікачів зі Східної України, рятуючись від більшовиків,
виїжджали через Львів на Захід. Здебільшого це були науковці,
письменники, митці. Їм було важко адаптуватися до нового сере�
довища, тому ними опікувалася харитативна служба УЧХ402.

До кола обов’язків служби входило також у разі загибелі вояка
УПА повідомляти його родину. Для родичів убитих у боях з відділа�
ми УПА було розроблено спеціальне повідомлення УЧХ, завізоване
печаткою УЧХ і з перекладом польською мовою. У другій частині
“Повідомлення” висловлювалося співчуття, що “(ім’я та прізвище
покійного) був змушений віддати своє життя не за справу свойого
народу, але за інтереси большевицьких окупантів – ворогів україн�
ського і польського народів”403 (див. Додаток Д).

Структура підпільного УЧХ на західноукраїнських землях була така:
Галицькому крайовому проводу підпорядковувалися Львівський,
Станиславівський, Дрогобицький і Тернопільський проводи. При
кожному з цих проводів було засновано підреферентуру УЧХ, яку
очолював обласний референт УЧХ. Керівником Львівської підре�
ферентури УЧХ була Ірина Козак�“Лада”, Тернопільської – Галина
Дидик�“Анна”, Станиславівської – Юлія Ганущак�“Галичанка”,
Дрогобицької – “Модеста”, а Перемиської – Віра Лемеха�“Рогніда”404.
Таку ж структуру мав УЧХ на північно�західних і південно�східних
українських землях, де крайовими комендантами були відповідно
Олена Мостович�“Верба” і “Лариса”�“Сіра” (див. Додаток В).

Обласні референти організовували та проводили курси санітарів
в округах, районах і сотнях УПА; розподіляли, тобто скеровували, учас�
ників курсів; налагоджували в кожному районі і сотні УПА функціо�
нування підпільних шпиталиків для поранених вояків і окремо для
цивільного населення; забезпечували окружні УЧХ медикаментами;
контролювали роботу шпиталиків і УЧХ загалом; забезпечували кур�
си і шпиталі продуктами харчування тощо. Окрім того, обласні рефе�
ренти УЧХ відвідували поранених УПА і вели з ними бесіди на суспіль�
но�політичні теми405.

Найголовніше завдання УЧХ полягало в організації санітарних
пунктів у лісових зонах або в місцях, віддалених від головних доріг та

402 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – Кн. 2. – С. 77 – 78.
403 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 61. – Арк. 87.
404 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –

Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 24 – 25.
405 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 30.05.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 75 – 76.
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різних військових і поліційних об’єктів. Згідно з інструкцією органі�
заційного референта Крайового проводу, до 1 січня 1944 року на
території кожного повіту “у догідному, чистому, здоровому і конспі�
ративному місці” мав бути створений один шпиталь на 20 – 30 ліжок,
забезпечений усім необхідним інвентарем406. Найліпше для цього
підходило село. Там знаходили відповідну хату і влаштовували в ній
санітарний пункт. Траплялося, що підпільні лікарні функціонували і в
лісах. За спогадами колишнього підпільного лікаря Олеся Зеленюка,
йому довелося працювати у санпункті, влаштованому в лісничівці:
“Біля хати – довга будівля з дощок, у якій стояли залізні ліжка, а на них
лежали стрільці УПА, поранені в боях з німецькими каральними
органами”407. На території Тростянецького лісу у спеціально облад�
наних бункерах функціонувало п’ять санітарних пунктів408.

Для організації роботи шпиталиків та лікування поранених і хворих
бійців ОУН, УПА при всіх окружних проводах працював лікар, а в скла�
ді куреня УПА були спеціально навчені санітари409. На території кож�
ного району було організовано по 2 – 3 шпиталики, які обслуговува�
лися спеціально підібраним медичним персоналом. “Такі санітарні
сховища забезпечувалися запасом харчів, ліків, лікувальним зіллям
та перев’язувальним матеріалом, а районні санітарні пункти мали ще,
крім згаданого, необхідні хірургічні інструменти та шпиталики на 6 –
20 ліжок. Районними санітарами були здебільшого студенти меди�
цини. Крім медичної, вони виконували і адміністративну роботу щодо
всіх санітарних пунктів. Звітна система давала точний облік особового
складу, запасів ліків, харчів та й загалом цілої праці персоналу УЧХ.
Звітування відбувалося щомісячно”410. З цією метою було розроблено
взірець санітарного звіту411.

Збереглася спеціальна інструкція для окружних та повітових ре�
ферентів УЧХ від 23 грудня 1944 р. У ній детально описано інвентар
санітарного пункту: “2 – 4 ліжка, накриття (перина, ковдра або 2�ва
коци на ліжко), постіль (подвійне перебрання (зміна білизни – Л. О.),
пішви�коперти (наволочки – Л. О.) на ковдри, простирадла на коци,
простиральця, подушки, сінники, білизна (обов’язково лляна, на дві

406 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28. – Арк. 31.
407 Зеленюк О. З пережитого. Спогади. – Львів, 2003. – С. 51.
408 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 30.05.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 82.
409 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 16.05.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 25.
410 Кравець А. Медична служба УПА // Національно�визвольна боротьба

20�х – 50�х років ХХ ст. в Україні. – Київ – Львів, 1993. – С. 199.
411 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 61. – Арк. 44.
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зміни), рушники (по два на хворого), 2�ва лікарські плащі, 4�ри білі
фартухи, 4�ри хустки на голову, санітарна сумка, ноші, 8�м метрів
лляного полотна, 18�ть метрів білого полотна, посуд (тарілки, миски,
ложки, виделки, горнятка і т. д.), відро або дзбанок, мийниця, плю�
вачка, лампа (ґніт, скло), банки, термометр, посуд для відходів”412.

Денний раціон хворого повстанця складався з 50 г товщу (жиру –
Л. О.), 200 г м’яса, 500 г хліба, 1 кг картоплі, 30 г цукру, а також меду,
сушених фруктів, цибулі, капусти, гороху, різноманітних круп тощо.
Через ворожі акції харчування могло бути і значно скромнішим, але
загалом санпункти були забезпечені продуктами на 5 – 6 місяців413.
В одній із санінструкцій д�р “Софрон” рекомендував стрільцям
споживати якнайбільше молока, яєць, часнику, цибулі й овочів414.
Виконання цих інструкцій покладалося на референтів УЧХ відповід�
них рівнів. Різними шляхами: закуповуванням, захопленням за лінією
фронту, збиранням серед місцевого населення – поранених вдава�
лося забезпечувати потрібними продуктами й ліками415.

До кожного санітарного пункту прикріплювалася санітарка (за�
звичай професійна) і дві помічниці з місцевих. Крім того, чоловіча
мережа зобов’язувалася збудувати для санпункту три спеціальні
криївки: 1) окрему для хворих, яка складалася з двох: великої й ма�
лої, що сполучалися між собою тунелем; 2) запасну на випадок демас�
кування; 3) малу криївку для тяжкохворих, яка мала бути теплою, доб�
ре провітрюваною, з окремими потаємними входом і виходом416.
Шпиталики УЧХ передбачали лікарняні приміщення, кухню та кан�
целярію. Усе в криївці, у тому числі вентиляція, водопостачання і
каналізація, будувалося з урахуванням усіх вимог конспірації.

Крайові референти збирали звіти щомісячно в точно визначений
час і таким чином були поінформовані про ситуацію з медичним
забезпеченням на довіреному їм терені. Час від часу референти по�
силали у підлеглі області бригади лікарів, які, крім власне медичного
обслуговування, займалися ще й вишколами нових кадрів, конт�

412 Спеціальний інвентар для окружних і повітових УЧХ. – Машинопис. – Арк. 1.
// Зберігається у домашньому архіві Володимира Мороза.

413 Крапивко С. Медична служба ОУН і УПА // Матеріали наукової конференції
“Організація Українських націоналістів і Українська Повстанська Армія: історія,
уроки, сучасність”. – Стрий, 1993. – С. 71.

414 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 61. – Арк. 42.
415 Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі

(1941 – 1944 рр.) // Літопис УПА. – Бібліотека. – Торонто – Львів, 2006. – Т. 7. –
С. 231.

416 Спеціальний інвентар для окружних і повітових У.Ч.Х. – Машинопис. –
Арк. 2. // Зберігається у домашньому архіві Володимира Мороза.
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ролювали санітарні пункти, консультували медичний персонал при
відділах УПА: фельдшерів військових округ, сотенних, чотових і
ройових санітарів; під час перепочинків здійснювали перевірку
гігієнічного стану вояків і загальну профілактику; проводили бесіди
на медичні теми, зокрема про надання першої допомоги, про гігієну
повстанця, про небезпечність таких хвороб, як короста, гнилець, тиф,
вітрянка, венеричні недуги, туберкульоз і т. д.

“У мене була одна помічниця – Савицька Ірина�“Бистра”, якій я
час від часу доручала перевіряти роботу обласних провідниць УЧХ”, –
свідчила Катерина Зарицька під час допиту417. Такі заходи були
потрібними з огляду на нестачу гігієнічних засобів, медикаментів,
вакцини для щеплень, що спричиняло інфекційні захворювання,
особливо в селах. Так, наприклад, на території постою групи “Заграва”
було виявлено спалахи корости. Щоб уникнути епідемії, референтам
УЧХ було доручено підібрати відповідні ліки, а також провести до�
даткові заходи: заборонити вечірки, різноманітні зібрання, орга�
нізувати шпиталь418. Рекомендувалося ретельно слідкувати за спа�
лахами венеричних недуг, а в разі виявлення хвороби – негайно по�
відомляти про це419.

Звіти, що надходили від обласних референтів УЧХ, давали
можливість координувати роботу Червоного хреста на всій території
Західної України. На засіданнях крайового проводу ОУН на західно�
українських землях розглядали проблеми УЧХ, які виникали на різ�
них рівнях. “Усі справи обговорювали на засіданнях, кожний рефе�
рував про свій досвід, про особливості труднощів в терені, з чим тре�
ба рахуватися, які треба було внести зміни і т. д. Все це обговорю�
вали спільно, і тоді приймали певні постанови, скажімо, як треба далі
поводитися в терені і на що треба особливо звернути увагу”, – згадує
Ірина Савицька�Козак�“Бистра”, заступниця Катерини Зарицької�
“Монети”420.

Важливе місце в роботі крайового проводу Українського чер�
воного хреста відводилося організації вишколів для районових та
надрайонових працівників УЧХ. Ті дівчата, що прослухали санітарні
курси і виявили бажання працювати в підреферентурі УЧХ, проходили

417 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 24.

418 ЦДАВОВ. – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 5. Лист до працівника Львівського
проводу “Дона”. – Арк. 14.

419 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 136.
420 Савицька�Козак І. Спогади про Катерину Зарицьку в рамках діяльності

підпільного УЧХ // Сучасність. – 1987. – № 5. – С. 87.
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політично�виховні вишколи, у рамках яких проводилися заняття з
основ партизанської тактики, володіння зброєю, елементарних правил
конспірації та виклади на ідеологічні теми. Курсанткам зачитували і
роз’яснювали інструкції, як організовувати санітарні пункти, давали
вказівки щодо збирання та магазинування продуктів, організації
пралень і швалень, ведення звітності, провадження виховної роботи
серед членів та симпатиків повстанського руху тощо421. Зазвичай
працівники УЧХ добре орієнтувалися у політичній ситуації, а в разі
потреби були готові взяти участь у бойових сутичках. Не один пов�
станець завдячував медикам своїм здоров’ям і навіть життям. Під час
облав, коли була небезпека викриття, медперсонал у першу чергу
опікувався хворими, не залишаючи їх ні на хвилину. Восени 1945 року
на село Річище, де розмістилася підпільна лікарня, наступав ворог.
Поранені, які могли ходити, разом із лікарями відступили до лісу.
Двох важкохворих залишили у криївці, а з ними санітарку “Мотрю”.
Відділ НКВС оточив село тісним кільцем. Шукали підпільників, а тому
перекопали всю землю і врешті�решт виявили сховок. У відповідь на
пропозицію виходити пролунало три постріли: оточені воліли ліпше
померти, аніж здатися на ласку ворогів422.

Висока організованість українського підпілля та постійна політи�
ко�ідеологічна робота серед бійців УПА і місцевого населення, яку
систематично проводили референти УЧХ, стали важливими чин�
никами у забезпеченні активної діяльності українського національно�
визвольного руху.

Наприкінці 1944 року  було змінено територіальний поділ та прово�
ди ОУН. Було створено менші організаційні краї, яким підлягали збіль�
шені округи, що поділялися на надрайони і райони, межі яких збігалися
з районами радянської адміністрації423. У західних областях України
створили три краї: Прикарпатський (Дрогобицька, Станіславська, За�
карпатська області та Буковина), Подільський (Львівська і Тернопіль�
ська області), Волинський (Волинська і Рівненська області)424.

З приходом у 1944 р. більшовиків діяльність підпільного Черво�
ного хреста зазнала дошкульного удару. Унаслідок безупинних боїв і
облав, застосування російсько�радянською окупаційною владою

421 Звіт Лариси за час від 19.12.1944 до 25.01.1945 р. – Машинопис. – Арк. 5.
// Зберігається у домашньому архіві Володимира Мороза.

422 Детальніше див.: Онишко Л. Роль жіноцтва в національно�визвольному
русі України середини ХХ ст. // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 10. – С. 69.

423 Літопис УПА. – Торонто, 1986. – Т. 13: Перемищина – Перемиський курінь.
– Книга перша: Денник відділу “Бурлаки” (Володимира Щигельського). – С. 8.

424 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1705. Организационно�инструкторский
отдел ЦК КП/б/У. – Арк. 27.
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тактики хитрощів та провокацій було розгромлено багато шпиталиків,
порушено роботу крайової референтури УЧХ. Згідно з даними агента
НКДБ “Сокола” (справжнє ім’я та прізвище не відомі), восени 1944 р.
Провід ОУН видав наказ про розпуск жіночої референтури, яка була
основою УЧХ. Причинами цього рішення називалися: недотримання
жінками правил конспірації, у результаті чого радянським органам
вдавалося достатньо швидко викривати мережу ОУН, УПА; відсутність
конкретної роботи; швидка згода співпрацювати з органами радян�
ської влади425.  Про реорганізацію окружних проводів говорила на
допиті й затримана референтка УЧХ Марія Болещук�“Мотря”.

До оновлених окружних, надрайонних та районних проводів вхо�
дили такі референтури: територіальна, референтура пропаганди, СБ,
військова, УЧХ426. Затриманий В. М. Чижевський�“Дячук” розповів про
чистку в ОУН і УПА, спровоковану репресіями радянської влади. Орга�
нізація залишала в глибокому підпіллі лише перевірених і відданих
людей, решта членів повинна була легалізуватись і вважалася симпа�
тиками ОУН. За словами Чижевського�“Дячука”, Роман Шухевич
говорив, що чистка в УПА мала завершитися до 20 липня 1945 року –
кінцевого терміну явки з каяттям, оголошеного радянською владою.
Відповідно до свідчень затриманого, підпілля відрядило зі своїх
лав 20 – 25 % особового складу427.

В “Інструкції до виконання 1/45” так охарактеризовано тогочасну
суспільно�політичну ситуацію в краї: “Розвиток міжнародних подій
(мілітарні поразки Німеччини, Кримська конференція) вказує на те,
що в найближчому часі треба сподіватися закінчення совітсько�
німецької війни та певної стабілізації відносин у Радянському Союзі,
яку більшовики схочуть з місця використати до повної ліквідації
українського самостійницького руху. Тому не припиняючи нашої до�
теперішньої роботи, нашим найголовнішим завданням є якнай�
скоріше приготовитися до того “періоду натиску”428. Щоб успішно
продовжувати боротьбу, керівництво ОУН і УПА у згаданій інструкції
рекомендувало скоротити до мінімуму всі штаби, бо жодні вищі керівні
органи не будуть життєздатними429.

425 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1705. Организационно�инструкторский
отдел ЦК КП/б/У. – Арк. 27.

426 Протокол допиту Болещук М. Ф. від 4.09.1945 // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 1. – Арк. 370.

427 Протокол допиту Дячука�Чижевського В. М. // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 2. – Арк. 1 – 3.

428 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкцій організаційної
референтури крайового проводу ОУН. – Арк. 32.

429 Там само. – Арк. 34.
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У нових умовах крайовий та обласний референти не мали змоги
виконувати свої обов’язки належним чином. Тому в березні 1945 року
Галицький крайовий провід ухвалив рішення про розпуск крайової
референтури УЧХ. “Редукувати (скоротити – Л. О.) вищі господарські
референтури, УЧХ, організаційні референтури”430, – говорилося в
документі. Їхня робота була передана безпосередньо окружним та
районним проводам, у складі яких залишалися жінки – члени й
симпатики ОУН, що мали досвід організації санітарної роботи. Вони
й надалі відповідали за діяльність УЧХ в галузях служби здоров’я,
суспільної опіки та фармакології431.

Реорганізований Український червоний хрест поділявся на три
головні відділи: організаційний, медичний і фармацевтичний.
Організаційний відділ узяв на себе обов’язки господарського та
харитативного відділів, а функції медичного й фармацевтичного
залишилися без змін. Згідно з іншою інструкцією УЧХ (рік не вказаний,
але зміст тексту дозволяє припустити, що це середина 1945 року),
структура підпільного Червоного хреста складалася з двох відділів:
медичного (окремо в підпіллі, окремо в армії) і суспільно�політичного.
В армії медичний відділ забезпечував військо медперсоналом вищої,
середньої та нижчої ланок: лікарями, фельдшерами, санітарами. На
чолі відділу стояв медичний шеф, який здійснював нагляд за роботою
шпиталів, амбулаторій, контролював гігієнічний стан відділів, побу�
дову лазень, дезкамер тощо. У підпіллі медичний відділ організовував
вишколи медпрацівників, займався збором і постачанням меди�
каментів. Він поділявся на підрозділи: політвиховний (відповідав за
виховання медперсоналу), господарський (облаштовував шпиталі й
амбулаторії, забезпечував їх білизною, продовольством, необхідни�
ми матеріалами і медикаментами), аптечний (завідував аптекою,
організовував збір лікарських трав і належне їх магазинування).
Окремо діяли бригади лікарів (переважно хірургів) зі своїми мед�
сестрами і санітарами. Суспільно�політичний відділ провадив вихов�
ну роботу в підпіллі, формував інструкторські відділи, які працювали
на місцях432.

Структура підпільного Червоного хреста, створеного “Монетою”,
базувалася на територіальному принципі. Крайовому проводові
підлягав обласний, обласному – окружний, окружному – повітовий, а
останньому підпорядковувався районний провід. На кожному рівні

430 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкцій організаційної
референтури крайового проводу ОУН. – Арк. 35.

431 Там само. – Арк. 22.
432 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 168 – 171.
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діяли організаційний, медичний, харитативний і фармацевтичний
відділи.

В середині літа 1945 року Провід видав “Доручення”, яким,
зважаючи на обставини в терені, було повністю ліквідовано УЧХ
як окрему референтуру. Тепер фахівці вищої ланки підпорядко�
вувалися надрайонним проводам, а рядові медпрацівники – тере�
новим провідникам. Усе майно переходило у відання господарської
референтури. До 22 серпня 1945 року було наказано провести пов�
ний реєстр магазинів і скласти касові книги майна підпільного Чер�
воного хреста433.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що поряд з Укра�
їнською Повстанською Армією був створений і активно функціонував
підпільний Червоний хрест. В умовах німецької, а згодом радянської
окупації Катерині Зарицькій без спеціальної медичної освіти вдало�
ся відродити і налагодити діяльність УЧХ, забезпечити роботу орга�
нізаційного, медичного, харитативного і фармацевтичного відділів.
Відновлення більшовицького режиму на західноукраїнських землях
вимагало від національно�визвольного руху змінити тактику. У зв’язку
з переходом до нових форм боротьби, розрахованих на досягнення
мети у віддаленому майбутньому, на початку 1945 року КВШ УПА
реорганізував керівні структури УЧХ.

Зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича

Після реорганізації УЧХ Катерина Зарицька разом зі своїм штабом
залишилася без роботи, але не надовго. Нові умови боротьби вима�
гали ще більшої конспірації з огляду на масові облави і тотальну
перевірку населених пунктів та лісових масивів. Зважаючи на це,
головнокомандувач УПА створив групу зв’язкових, які підпоряд�
ковувались йому особисто. Їх очолила Катерина Зарицька.

Початок 1945 року ознаменувався широкомасштабними акціями
комуністичної влади проти ОУН і УПА. Радянський Союз, що опинився
серед держав�переможниць, кинув усі сили на ліквідацію внутрішніх
фронтів. “Славнозвісні звернення українсько�російського уряду
Хрущова та різних менших чи більших Рясних чи Строкачів взивали
українських революціонерів скапітулювати і припинити безперспек�
тивну боротьбу з переможним СССР”, – так охарактеризовано
тодішню ситуацію в одному з документів ОУН434. 10 січня 1945 року

433 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28. – Арк. 108а – 109а.
434 Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – Київ,

1996. – С. 451.
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Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постанову про посилення боротьби з
українськими націоналістами в західних областях УРСР. Це пе�
редбачало посилення партійної роботи, створення та розширення
агентурної мережі, перепис місцевого населення віком від 15�ти років
для встановлення місця знаходження кожного жителя, розробку
планових календарних операцій, виселення сімей учасників руху,
створення винищувальних батальйонів тощо435. Виконуючи цю
постанову, обком ЦК КП(б)У й управління НКВС і НКДБ Львівської
області ухвалили рішення про створення кваліфікованої агентури з
числа колишніх активних учасників руху, які, знаючи шифри й паролі,
мали доступ до підпілля. Ті, хто погодився, зараховувалися до скла�
ду бойових груп, що фізично винищували провідників ОУН, УПА. За
період з 1 січня по 1 березня 1945 року на Львівщині з подання аген�
турної мережі було проведено 492 операції. У результаті цих заходів
загинуло 1699 осіб, було захоплено в полон і арештовано за підозрою
у сприянні націоналістичному рухові 3338 осіб436.

Агентурна мережа створювалася шляхом пропаганди, заляку�
вання, вербування, причому не тільки цивільних мешканців, але й
підпільників. “Сексотство, – писав С. Бандера, – це був терор мо�
рально�духовний, економічний, що пронизував цілу державу, систе�
му, виробництво, військо, школу, родину, церкву. Всі інші силові
фактори більшовизму – це тільки слуги і засоби, похідні продукти і
відгалуження системи терору”437.

Часто в села приїздили партійні працівники і скликали збори міс�
цевих селян, де роз’яснювали звернення радянського уряду до насе�
лення західних регіонів, а також запрошували до виступів або зачитували
покаянні “звернення до народу” колишніх учасників ОУН, УПА. Прик�
ладом може бути звернення колишнього командира з’єднання УПА
“Завихост” Стельмащука Юрія Олександровича, яке розповсюджу�
вали серед мешканців західноукраїнських земель. У тексті містився
заклик до командирів усіх оперативно�тактичних одиниць УПА при�
пинити збройну боротьбу проти радянської влади, оскільки, говори�
лось у документі, керівництво ОУН, УПА підтримує тісні зв’язки з німця�
ми і, таким чином, виступає проти українського народу, хоча постійно
твердить про свої здобутки в утвердженні української держави438.

435 Сергійчук В. Десять буремних літ. – Київ, 1998. – С. 195 – 201.
436 Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали.  – С. 358.
437 Бандера С. Плановість визвольної боротьби у краю // Визвольний шлях.

– 1969. – № 10. – С. 1122.
438 Онишко Л. ОУН�УПА – лідер у протистоянні більшовизму // Збірник нав�

чально�методичних і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, 2001. –
Вип. 6. – С. 53.
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Після капітуляції гітлерівської Німеччини 19 травня 1945 року
радянський уряд черговий раз звернувся до повстанців із пропо�
зицією добровільно здатися до 20 липня 1945 року439. Першими до
військкоматів, сільських рад, гарнізонів приходили ті, хто уникав
мобілізації на фронт. Одні переховувались, інші, пробувши кілька
місяців у лавах УПА, виявляли свою нездатність до самопожертви у
важких умовах боротьби. Згодом НКВС спритно використовувало
таких людей. З іншого боку, відомі випадки, коли учасники збройної
боротьби, затримані органами НКВС, приховували свою належність
до підпілля, намагалися видавати себе за інвалідів, неграмотних,
недорозвинених, тих, які ухиляються від служби в Червоній армії.
У серпні й вересні 1945 року великій групі членів ОУН, УПА з Лано�
вецького району Тернопільської області таким чином вдалося
уникнути репресій440. Але такі випадки були поодинокими.

Василь Кук, наступник Р. Шухевича, у своїх спогадах зазначав, що
масові втечі людей у ліси не виправдовували себе, бо у цей час
повстанцям катастрофічно не вистачало обмундирування, і, що
найголовніше, добре підготовлених старшин441. Командири під�
розділів УПА змушені були відправляти втікачів додому, бо утриму�
вати їх не було можливості. Таких вихідців з лісу радянська влада
розглядала як осіб із “бандгруп”, що прийшли покаятися. З інформа�
ції про хід боротьби з “оунівськими бандами”, поданої секретарем
Львівського обкому КП(б)У Грушецьким, відомо, що з 10 січня по
18 лютого 1945 року з каяттям зголосилося 9389 чоловік, ще 1660
було вбито, 9968 осіб узято в полон442. Натомість у звітах ОУН за
лютий – березень 1945 року, що потрапили до рук енкаведистів,
наведено зовсім інші цифри. Відповідно до цих звітів, на заклики
керівництва УРСР з лісів вийшло близько 300 осіб віком від 18 до 45
років; серед них бійців УПА та членів активу ОУН – 70 чоловік (з них
лише 2 кущових), решта 230 – цивільні443. Така відмінність даних
пояснюється специфікою тогочасної звітності як радянської, так і

439 Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська
(1917 – 1995). – Львів: Світ, 1996. – С. 609.
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442 Онишко Л. ОУН�УПА – лідер у протистоянні більшовизму // Збірник нав�
чально�методичних і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, 2001. –
Вип. 6 – С. 54.

443 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2921. О состоянии борьбы c остатками
банд украинско�немецких националистов. – Арк. 186.
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повстанської. Радянські органи вважали учасниками підпілля всіх
місцевих жителів, на яких падала найменша підозра. Підпілля ж не
мало достовірної інформації через масові арешти та репресії, що
значно ускладнювало роботу кур’єрів зв’язку.

За даними Політбюро ЦК КП(б)У, станом на 15 березня 1945 ро�
ку в шести областях Західної України (Львівська, Волинська, Рівнен�
ська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська) налічувалося
270 “банд”, до складу яких входило 8506 осіб444. За підрахунками
д�ра Івана Біласа, у 1945 році внаслідок примусових депортацій,
які в офіційних радянських документах трактувались як “додаткові
заходи для боротьби з бандитизмом”, було виселено 7 393 сім’ї,
тобто 17 497 осіб445.

У “Декларації Проводу ОУН” керівництво підпілля закликало й далі
боротися проти більшовиків, покладаючись на власні сили446. Провід
ОУН звернувся зі “Словом ОУН до українського народу”, у якому
наголошувалося на необхідності продовжити збройний опір. “Треба
ввійти в новий післявоєнний стиль роботи на довшу мету…, пере�
ключитися з масових на індивідуальні форми конспірації”447, –
мовилося в документі. Підпільний офіціоз “Ідея і чин” з оптимізмом
писав: “Український революційний рух, незважаючи на несприятливі
зимові умови, по�геройськи витримав масово стосований терор
большевицьких поліційних банд, так що окупантові не вдалося зни�
щити революційний рух і Організацію Українських Націоналістів, ні
залякати народ репресіями і змусити відмовитися від участі в рево�
люційній боротьбі!”448.

В “Інструктивних директивах ОУН” від 8 квітня 1944 року було
запропоновано заходи зі збереження УПА: не допустити до розгрому
армії, не приймати нових людей без детальної перевірки СБ, не вести
архівів, не записувати псевдо449. Цьому документові передувала
інструкція ч. №7/44, де рекомендувалося до 20 березня 1944 року
переглянути всі організаційні архіви: “Всю інформацію закодувати,

444 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1699. Отчет Ровенской области о ходе
борьбы с бандитизмом. – Арк. 215.

445 Білас І. Репресивний апарат тоталітарного суспільства у боротьбі з націо�
нально�визвольним рухом в часи Другої світової війни // Матеріали наукової
конференції. Стрий, 1993. – С. 21.

446 Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. – Дрогобич, 1994. – С. 163.
447 Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська

(1917 – 1995). – Львів: Світ, 1996– С. 642.
448 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1995. – Т. 24: “Ідея і чин”. Орган Проводу

ОУН. – С. 439.
449 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 112.
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зашифрувати і заховати. Матеріали, що деконспірують організацію,
понищити”450. До початку літа була проведена реорганізація повстан�
ських відділів. Великі підрозділи розформували на дрібніші. У сільсь�
кій місцевості діяла широка мережа підпільних боївок по 10 – 15 осіб.
Було створено ієрархію нелегальних одиниць у вигляді станиць, ку�
щів, районних, надрайонних, обласних та крайових проводів451. Згідно
зі структурою, яку розробив Провід ОУН на початку 1945 року, ЗУЗ
поділялися на три краї: Львівський, Подільський і Карпатський;
Дрогобиччина вважалася областю. До складу Львівського краю
входила вся територія Львівської області (за радянським адмі�
ністративним поділом), за винятком Сокальщини. Подільський край
охоплював Тернопільську область, окрім східних районів і Креме�
неччини, а Карпатський край – Станіславську452.

За свідченнями арештованого члена охоронної боївки організа�
ційно�мобілізаційного референта штабу УПА�Захід В. М. Андрухіва,
схема організаційної побудови УПА�Захід виглядала так. Армія
дислокувалася на території Львівської, Дрогобицької, Тернопільської,
Станіславської, Кам’янець�Подільської областей, згідно з радянським
адміністративно�територіальним поділом. Очолював КВШ УПА�Захід 
Василь Сидор�“Шелест”. Йому підпорядковувався штаб і військові
округи. Особисту охорону командувача складали близько 60 стрільців,
відібраних зі старшинських і підстаршинських шкіл. До штабу УПА�Захід
входили відділи: військово�навчальний (займався організацією та
постачанням навчальної літератури для старшинських і підстаршинсь�
ких шкіл), жандармерії (вів боротьбу з дезертирством і контррозвід�
кою), політичний (відповідав за політичне і моральне виховання під�
розділів повстанської армії), військової розвідки (збирав інформацію
військового характеру), організаційно�мобілізаційний (проводив
мобілізацію і комплектацію підрозділів, займався добором контин�
генту), зв’язку (підтримував контакт між командирами і відділами
штабів) і санітарний (забезпечував медичним персоналом і меди�
каментами). На чолі відділів стояли начальники. Вони мали особисту
охорону, яка використовувалася для зв’язку з воєнною округою та
іншими організаційними підрозділами, і підпорядковувалися без�
посередньо “Шелестові”453.

450 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкцій організаційної
референтури крайового проводу ОУН. – Арк. 8.

451 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. –
К., 1996. – С. 274.

452 Протокол допиту Дужого П. О. від 19.06.1945 // ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372.
– Т. 1. – Арк. 327 – 328.

453 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 199 – 203.
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Напередодні завершення Другої світової війни командування
УПА здійснило ряд військово�організаційних заходів. У наказі № 12
по УПА�Захід від 28 квітня 1945 р. Василь Сидор�“Шелест” вказував
на необхідність проведення чистки в підрозділах, щоб усунути
слабкодухих і ненадійних454. Ішлося про виховання нового типу
революціонера�провідника: “Це фанатик, суспільно�політичний про�
бойовик (військовик – Л. О.), що кожну хвилину використовує на те,
щоб принести рухові якнайбільше користі”455. Підлягали ліквідації
окремі структури УПА: жандармерія, військова розвідка, штаби, а
також підпільний УЧХ.

Описані зміни в армії повстанців були спричинені суспільно�
політичною ситуацією в краї. На перше місце вийшла безпека керів�
ного складу національно�визвольного руху, великі охоронні боївки яких
не могли протидіяти численним і добре укомплектованим загонам
НКВС, що застосовували найбрудніші методи ведення війни. З огля�
ду на це Роман Шухевич створив групу особистих зв’язкових, які від�
повідали за безпечність місць постою, щоб він міг спокійно там жити
і працювати.

Після завершення курсів колишніх провідниць УЧХ (через часті
облави чекістських підрозділів НКВС навчання закінчилося достро�
ково) прибув генерал�хорунжий Роман Шухевич, призначений Го�
ловним командиром УПА на ІІІ Надзвичайному великому зборі ОУН у
серпні 1943 року456, щоб особисто проконтролювати призначення
учасниць вишколу. Попередні домовленості були скасовані. Катери�
на Зарицька і Галина Дидик за погодженням із Романом Шухевичем
відходили в його розпорядження. Ольгу Ільків разом з Іриною Козак
скерували у Дрогобицький обласний відділ референтури пропаганди,
а Ірину Савицьку відрядили на територію Польщі для налагодження
зв’язку із закордонним проводом ОУН457.

Система контактування була надзвичайно важливим елементом
успішної діяльності підпілля. Роман Шухевич – складна і багатогранна
особистість, людина надзвичайної відваги і мужності – мав потребу в
людях, які б відповідали не лише загальноприйнятим критеріям, але і

454 Русначенко А. Народ збурений. Національно�визвольний рух в Україні й
національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940�50�х роках. – К.,
2002. – С. 277.

455 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1716. Копии документов украинско�
немецких националистов. – Арк. 17.

456 Посівнич М. Роман Шухевич (1907 – 1950). Біографічний нарис //
Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 3. – С. 52.

457 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 30 – 34.
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його власним. Він високо цінував сумлінне ставлення людей до
виконання своїх обов’язків. У цьому плані головнокомандувач УПА
був вимогливий до всіх підлеглих, навіть приятелів458. Очевидно,
Романові Шухевичу імпонували риси характеру Катерини Зарицької,
її відданість справі, якій обидва присвятили життя. Керівника й під�
леглу зближувала й те, що вони виховувались і зростали в одному
середовищі. Родинні зв’язки, пластове минуле заклали основу
подальшої успішної співпраці. Ольга Ільків пригадує спільні обіди у
Княгиничах, коли Провідник перекидався жартом з Катериною про
якусь відому їм обом юнацьку бувальщину459. Правильність вибору
Романа Шухевича засвідчує та обставина, що під час другої радян�
ської окупації він займався активною підпільною діяльністю ще про�
тягом п’яти років.

Вступаючи у найважчий період боротьби, Провід ОУН переос�
мислив форми і методи боротьби, пристосовуючись до радянської
дійсності460. Відомий повстанський пропагандист і публіцист Петро
Федун�“Полтава” у популярній брошурі “Про наш план боротьби за
визволення України в теперішній обстановці”, що вийшла у квітні
1950 року, так писав про це: “…тепер на перший план висунено по�
літично�пропагандивну та політично�організаторську роботу. В
теперішній момент основною формою боротьби українського виз�
вольно�революційного руху в СССР є збройне підпілля. Воно діє,
зберігаючи всі вимоги якнайсуворішої конспірації”461.

З метою фізичного збереження кадрів вживалися заходи,
спрямовані на трансформацію ОУН, УПА у глибоко законспіровану
організацію. УПА, що спочатку будувалася на засадах нерегулярної
армії, перетворилася на партизанську. Створювалися відділи, що
вирізнялися легкістю, рухливістю та силою вогню. Вони діяли у гли�
бокому підпіллі й розраховували тільки на власні сили та підтримку
місцевих мешканців, без якої дальша боротьба була б неможлива. За
словами Ірини Козак, Провідник з великою теплотою, любов’ю й по�
вагою ставився до цивільного населення, яке хоч і залишилося без�
боронним перед лицем ворога, але з готовністю взяло на себе всі

458 Прокоп М. Роман Шухевич – Чупринка й ОУН, УПА в 1943 – 44 роках //
Сучасність. – 1976. – Ч. 1. – С. 75.

459 Ільків О. Роман Шухевич у моєму житті // Літопис УПА. – Торонто – Львів,
2007. – Т. 45: Головний командир УПА Генерал Роман Шухевич – Тарас Чупринка.
– С. 414.

460 Детальніше див.: Онишко Л. Програма ОУН про реалізацію української
національної ідеї (40�ві рр. ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність. – Львів, 2000. – С. 459 – 462.

461 Мірчук П. Українська Повстанська Армія. (1942 – 1952). – С. 355.
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удари і беззастережно підтримувало учасників визвольного руху462.
У таких умовах підпільний зв’язок був надзвичайно важливим. Успішне
його функціонування було питанням номер один в умовах радянської
дійсності. Для цього використовували зв’язкових, які проходили
інструктаж і ретельну перевірку СБ. “На зв’язківців давати людей
певних, вартісних, що почуваються до обов’язку”463, – наголошу�
валося в інструкції. Окрім цього, були розроблені спеціальні правила,
як обмінюватися інформацією, пакетами і посилками, як облаш�
товувати пункти зустрічей. Такі заходи забезпечували постійне
функціонування ліній зв’язку і дозволяли, на скільки це було можли�
во, уникати провалів.

Питання безпеки розглядалося на засіданні Проводу ОУН на
українських землях, яке відбулося у першій декаді лютого 1945 року
неподалік Бережан Тернопільської області. Учасники засідання
підкреслювали необхідність подальшої розбудови й укріплення
мережі ОУН, щоб нестійкі, ворожі елементи не змогли пробратися
в підпілля464. В одному з протоколів допиту заарештованого В. І. По�
рендовського, також відомого під псевдонімами В. І. Заболотний,
Ян Молинь, від 15 лютого 1948 року зазначалося, що в умовах нової
більшовицької окупації ОУН перетворилася на суворо конспіративну
організацію. Кожна окрема оунівська ланка прагнула засекретити се�
бе не тільки перед місцевим населенням, а передовсім перед інши�
ми такими ж ланками ОУН, “тому зв’язок між ними здійснювався, як
правило, тільки через “мертві пункти” (місця зустрічей незнайомих
підпільників – Л. О.)”465. У вже цитованій “Інструкції до виконання
1/45” від лютого 1945 року наголошувалося на необхідності пе�
ревірити всі провідні кадри на надійність та активність. Перевірені
члени ставали професійними революціонерами, не зв’язаними з
якимось постійним місцем перебування, родиною і т. д. Їх іменува�
ли “вірними (ідеї самостійності)”466. Керівництво підпілля вдавалося
до таких заходів, аби зменшити ризик викриття провідних членів
Oрганізації каральними органами радянської влади. Тоді ж була
запроваджена нова система зв’язку між членами Проводу ОУН і
УПА. Її особливістю було те, що кожен провідник створював

462 Козак І. З політичного і людського профілю Генерала “Тараса Чупринки”//
Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2007. – Т. 45. – С. 367.

463 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29. – Арк. 302.
464 Дужий П. Степан Бандера – символ нації. – Львів, 1996. – Ч. 2. – С. 247.
465 Кокін С. Анотований покажчик з історії ОУН і УПА у фондах Державного

архіву СБУ. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 157.
466 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкцій організаційної

референтури крайового проводу ОУН. – Арк. 34.
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надреферентуру довірених осіб, які пройшли перевірку СБ і заре�
комендували себе як професійні революціонери.

Слід зазначити, що розгалужена система Служби Безпеки підпілля
доволі успішно протидіяла заходам НКВС�НКДБ. Керівництво ОУН(б)
усвідомлювало, що повернення радянських військ на територію
України поставило їх у важкі умови боротьби, тому вони, проводячи
укріплення організаційної мережі, намагалися якомога частіше і
якісніше поповнювати кадровий апарат СБ467. Згодом МДБ дав ви�
соку оцінку роботі есбістів: “Створена з числа перевірених і найбільш
відданих членів ОУН, “Служба Безпеки” здійснює, і потрібно сказати,
вмілу перевірку своїх рядів з метою виявлення і знищення агентури
органів МДБ, відсіву малостійких і підозрілих членів організації”468.

Після призначення Р. Шухевич проінструктував “Монету” й “Анну”
щодо їхньої подальшої роботи. Керівникові потрібні були спеціально
підібрані довірені особи для виконання важливих організаційних
завдань і його особистих доручень. До кола обов’язків підпільниць
входило: підтримання зв’язку з іншими членами Проводу ОУН; під�
шукування необхідних підпіллю квартир, що одночасно слугували б
місцем проживання і зустрічей підпільників, і забезпечування цих
квартир продуктами; виконання окремих доручень, наприклад
постачання необхідної літератури і періодичної преси, медикамен�
тів тощо, навіть з’ясування причин арешту учасників ОУН469.

Від березня 1945 р. Катерина Зарицька стала особистою зв’яз�
ковою Р. Шухевича. Відомо, що зв’язкові відігравали дуже важливу
роль у діяльності національно�визвольного руху. Від їхньої вправ�
ності і навичок залежав поступ у роботі, бо зв’язок у підпіллі – це наче
кров в артеріях людини. В інструкції “Надрайонним керівникам до
виконання”, зокрема, рекомендувалося: “На зв’язківців назначати
людей певних під кожним оглядом, ідейних і твердих, щоб під час
арештування трималися. Зв’язківців мати професійних, а не при�
нагідних, таких, що знають терен і вміють у терені давати собі раду. На
роботу наставляти людей зі всіма чертами (рисами – Л. О.) ре�
волюційного характеру”470.

467 Єфименко В. Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН(б): спроба
аналізу // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. – К., 1999. – № 1 – 2. – С. 445.

468 Доповідна записка про використання спеціальних агентурних бойових
груп по ліквідації підпілля ОУН і його збройних банд в західних областях Українсь�
кої РСР // За вільну Україну. – 1992. – № 22. – С. 3.

469 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 31.08.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 3. – Арк. 169.

470 ЦДАГОУ. – Ф. 23. – Оп. 1. – Спр. 1716. Копии документов украинско�
немецких националистов. – Арк. 11 – 12.
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Очевидно, Катерина Зарицька відповідала всім вимогам профе�
сійної зв’язкової. Як довірена особа головнокомандувача УПА, во�
на разом з Галиною Дидик була в курсі всіх важливих подій, підтриму�
вала контакт із членами керівного складу ОУН. З кримінальної справи
Зарицької відомо не тільки про діяльність Романа Шухевича, місця
його перебування, механізми зв’язку, але й тактику збройного підпілля.

Проте СБ не оминуло своєю увагою К. Зарицьку. Зазвичай учас�
ники збройної боротьби підлягали ретельній перевірці, особливо
після того, як потрапляли у відділки радянських спецорганів унаслі�
док численних чекістсько�військових операцій із виявлення членів
“бандгруп ОУН і УПА”.

Такі облави почалися ще влітку 1944 року після перенесення лінії
фронту за межі України. Під час однієї з таких облав було заарештовано
Катерину Зарицьку. Це сталося 24 серпня 1944 року поблизу містеч�
ка Олесько Львівської області. Підпільницю утримували шість днів,
допитували. Уранці шостого дня, очунявши після безперервних нічних
допитів, жінка виявила, що залишається в кімнаті одна. Вилізши через
вікно (воно було незаґратоване), покотилася, бо побиті п’ятки не доз�
воляли нормально пересуватися. У полі Зарицька зустріла дівчину
14–15 років, що вела до ветеринара хворого коня, і попросила до�
провадити її до села Валуйки Олеського району Львівської області,
до оселі Галини Турчиняк, дружини, крайового провідника ОУН на
західноукраїнських землях Романа Кравчука�“Петра”. Дівчина (нею
виявилася мешканка с. Валуйки Антоніна Мандюк) не вагаючись ви�
конала прохання. Незабаром “Монета” опинилась у безпеці471.

Керівником СБ Проводу ОУН на українських землях був Микола
Арсенич�“Михайло”. Тільки він міг проводити допит “Монети”, члена
крайового проводу. Оскільки на той момент “Михайло” був відсутній,
то перевіркою К. Зарицької займався Роман Кравчук�“Петро”, якому
безпосередньо підпорядковувалася “Монета”. Провівши невелике
розслідування, він переконався, що розповідь Катрі не легенда (під�
пільницю завзято розшукували в Олеську й Валуйках, до того ж вона
мала побиті ноги, які довго не гоїлися), і звільнив її від підозр472.

Коли К. Зарицька повернулася до виконання обов’язків, перед нею
було поставлено завдання налагодити зв’язок між Р. Шухевичем та
іншими членами Проводу ОУН на українських землях – Дмитром Маїв�
ським�“Тарасом”, Яковом Буселом�“Галиною” та Василем Куком�
“Лемешем”. Попередня лінія зв’язку стала ненадійною, тому Р. Шухевич

471 Проток допиту Зарицької К. М. від 16.02.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 91.

472 Там само. – Арк. 94.



161

прагнув через довірених осіб підтримувати постійний контакт між
членами Проводу. А для цього були потрібні люди інтелігентні, ро�
зумні, які б могли точно виконати те чи інше доручення. Крім цього,
вони повинні були організовувати криївки для особистої безпеки
головнокомандувача УПА.

Перше завдання Катерини Зарицької полягало в організації
надійного “схрону” (криївки, бункера) для Р. Шухевича. Згідно з ви�
могами конспірації, схрон мав розташовуватися, по�перше, в
абсолютно безпечному місці, по�друге, біля лісу, щоб у разі небез�
пеки можна було там заховатися, по�третє, недалеко від інших членів
Проводу473. Це мала бути криївка в населеному пункті, а не в лісі. На
осінньо�зимовий період Р. Шухевич волів переселятися з лісових
бункерів у т. зв. хати, влаштовані на квартирах. А щоб головноко�
мандувач перебував у центрі подій, такі криївки мали розміщуватися
поблизу обласних центрів або районних містечок, гамірні вулиці й
торгові точки яких використовувалися для обміну “ґрипсами” –
маленькими записками на цигарковому папері, які в разі небезпеки
можна було проковтнути, а також для організації “мертвих точок” –
місць зустрічі незнайомих учасників підпілля474.

У період антинімецької боротьби серед повстанців існувало нега�
тивне ставлення до бункерів та криївок. Дружина Р. Шухевича Натал�
ка згадувала, що чоловік уникав їх, “як чорт святої води”475. Федір
Воробець�“Верещака”, який з червня 1945 р. по січень 1946 р. був
крайовим провідником південно�східних українських земель (ПСУЗ),
теж несхвально висловлювався про криївки. Він уважав їх готовими
могилами, на яких зверху можна ставити хрести, і надавав перевагу
стоянкам у лісі чи перевіреним хатам на хуторах476.

Замасковані сховища стали вкрай потрібними після повороту бі�
льшовиків. Командуванню УПА необхідні були надійні хати�сховища
як центри тимчасового постою й обміну інформацією, а також як міс�
ця зустрічей. У такій хаті підпільникові доводилося жити і працювати.
Там часто влаштовували і добре замасковану криївку, де зберігали
запасну зброю й амуніцію, а також медикаменти, гроші, нелегальну
літературу, канцелярське приладдя, харчові продукти тощо. Доля та�
ких хат залежала від організаторів та від їхнього вміння працювати в

473 Протокол допиту Зарицької К. М. від 04.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 136.

474 Кузик С. Конспіративна “хата�квартира” головного командира УПА в
Княгиничах // Шлях перемоги. – 2001. – 31 січня. – С. 5.

475 Цит. за: Prus E. Taras Czuprynka – hetman UPA i wielki inkwizytor  OUN. –
Wrocław: Norton, 1998. – S. 316.

476 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4. – Арк. 279.
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екстремальних умовах. Влаштування бункерів і криївок члени ОУН, УПА
перетворили на справжнє мистецтво. Підтвердженням цього служить
той факт, що деякі криївки фунціонували до половини 1950�х років, а
окремі – аж до розвалу СРСР477.  Сховища робили у лісі, полі, хатах,
стодолах, коморах, криницях, на цвинтарях, під піччю, гнойовищами,
вбиральнями, на горищах тощо. Так, у 1948 році у Станіславі на курсах
підвищення кваліфікації офіцерам МВС і МДБ демонстрували 78 ви�
дів криївок478, а в Архіві внутрішніх військ Українського округу, які бу�
ли на передовій у боротьбі з підпіллям, знаходиться близько 700 різ�
них схем таких укриттів479.

Першу хату для “Тараса Чупринки” Катерині Зарицькій разом з Га�
линою Дидик вдалось організувати в селі Заболотівка Чортківського
району Тернопільської області, у будинку селянки Рузі. То була місцева
мешканка 32 – 33 років, якій підпільники допомагали харчами і
подарували коня480. Г. Дидик згадувала, що криївка розташовувалась
на окраїні с. Улашківці зі сторони Заболотівки481. Можна припустити,
що йдеться про одну й ту ж хату, до того ж свідчення обох зв’язкових
збігаються у датах: квітень – липень 1945 р.

На подвір’ї у Рузі був схрон на 8 осіб, куди незабаром (орієнтовно
на початку квітня 1945 р.) прибув Р. Шухевич із бойовиками “Назаром”,
“Рибаком”, “Чадом”, “Орликом” та Яків Бусел зі своєю охороною. Цю
криївку командир УПА покинув у липні 1945 р., бо тут йому було
незручно контактувати з іншими членами проводу482. Він переїхав у
хату в с. Рай Бережанського району, де перебував протягом міся�
ця. Невдовзі сховище викрили органи НКВС.

Василь Кук описав трагічні обставини, за яких була виявлена ця
криївка. “Маруся” (Стефанія Галушка із с. Бишки; зв’язкова командира
“Білого”, він же Р. Шухевич), після арешту в Бережанах привела спец�
групу НКВС до криївки в с. Августівка (там головнокомандувач
проживав до свого переїзду в с. Улашківці). Жінка мужньо тримала�
ся під час допитів, але стала жертвою підступних більшовицьких
провокацій. Її повезли до с. Бишки і звільнили. Через деякий час там
з’явилася провокаційна група НКВС під виглядом СБ ОУН. Псев�

477 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2002. – Т. 38: Потічний П. Архітектура
резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах.  – С. 27.

478 Гук В. Безстрашний месник “Крук” // Перевал. – 1998. – № 1. – С. 87.
479 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2002. – Т. 38. – С. 27.
480 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 07.06.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 198.
481 Там само. – Арк. 197.
482 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 22.03.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 75075�ФП. – Т. 1. – Арк. 75.
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добоївка схопила підпільницю як сексотку. Під час допиту вона
розповіла правду і показала криївку в с. Августівка, в будинку Петра
Когутяка. На щастя, “Білого” там не було, але в полон потрапив “Чад”,
який і розповів про криївку в с. Рай483.

У під час облави Р. Шухевича у криївці не виявили. Він відправив
Зарицьку�“Монету” на пошуки зв’язкової “Марусі”, Г. Дидик�“Анну” –
у рогатинські ліси для встановлення контакту зі своїм бойовиком
“Демидом”, а сам пішов на організаційну зустріч484. У повідомленні
майора НКВС Соколова зазначено: “Ми негайно виїхали на машині,
але в цій криївці (в подвійному даху) “Білого” не було. Там був його
ад’ютант “Артем” (“Назар”) і окружна провідниця Іванна Легета.
“Артем” застрелив Іванну�“Помсту” (за версією Г. Дидик, дівчина вжи�
ла отруту – Л. О.)485, підпалив хату, хотів утекти, але йому прострелили
ногу із гвинтівки і взяли живим. Легета згоріла. В хаті згоріло також
багато документів і більша сума грошей”486. (Ідеться про Іванну Легету,
1920 р. н. Вона народилась у родині Антона і Марії Легет. У сім’ї було
семеро дітей, троє з яких загинули під час національно�визвольних
змагань. Іванка, найстарша, загинула у с. Рай в кінці серпя 1945 року.
Її тіло карателі витягли гаками, і воно пролежало у полі до зими. Коли
випали сніги, мати дівчини зібрала останки дочки – череп, три ребра
і шматок хребта, загорнула у простирадло, сама відправила пана�
хиду і таємно поховала на місцевому цвинтарі487).

На початку літа 1945 р. Катерина Зарицька отримала від Р. Шу�
хевича наступне завдання. Вона мала зв’язатися з “Тарасом” і пе�
реказати йому, аби він підготував статтю, де була б викладена пози�
ція ОУН щодо переходу греко�католицької церкви у православ’я. Са�
ма ж мала роздобути фальшиві документи для подальшої легаліза�
ції в УРСР.

28 травня 1945 року було створено ініціативну групу, якій уряд
УРСР надав повноваження керувати греко�католицькою церквою в
західних областях України і здійснити “возз’єднання” з російсь�
кою православною церквою. Очолював групу Г. Костельник. У червні

483 Кук В. Штаб�квартири Головного командира УПА // Визвольний шлях. –
2002. – Кн. 10. – С. 26 – 27.

484 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 22.03.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 1. – Арк. 76.

485 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 09.06.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 207.

486 Білас І. Репресивно�каральна система в Україні 1917 – 1953. – К., 1994. –
Кн. 2. – С. 443 – 445.

487 Українська жінка у визвольній боротьбі 1940 – 1950 рр. Біографічний
довідник. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 77.
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1945 року ініціативна група прислала РПЦ України для ознайомлення
два документи – “Про становище церкви” і “Лист ініціативної групи до
всього духовенства УГКЦ”488. У кінці липня 1945 року група провела
наради з деканатами і розпочала агітацію за входження до РПЦ489.
Підпілля спробувало призупинити діяльність ініціативної групи. З цією
метою Р. Шухевич направив К. Зарицьку до шефа пропагандивної
служби ОУН і УПА Дмитра Маївського�“Тараса” із завданням під�
готувати статтю, у якій висловлювалося б негативне ставлення під�
пілля до цієї справи.

В інструкції “Надрайонним провідникам до виконання” від 12 лис�
топада 1945 року містилися вказівки, як протистояти русифікації
церкви: “Бойкотувати всіх священиків, що перейшли на православ’я чи
підписали заяву про входження до ініціативної групи Костельника.
Батюшок, що приїхали зі Сходу, із села виганяти. Якщо більшовики
замикають церкви, хай народ силою розмикає і молиться”490. В одній
з інструкцій до друга “Роберта” (ймовірно, Я. Мельника) “Чумак”
(вірогідно, Р. Шухевич; відомо, що так він себе називав на ІІІ Великому
зборі ОУН491) рекомендував: “Рішуче протистояти русифікації церкви,
забирати із церков портрети Алексія, виганяти священиків, які будуть
служити по�московськи. Якщо служать, нехай народ демонстративно
виходить з церкви. Але не розпалювати ворожнечі на релігійній осно�
ві”492. Відповідно до цих документів УПА здійснювала акції на захист
віри: проводила збори населення, організовувала бойкоти священиків�
зрадників тощо. Так, збори відбулись у с. Дорожів Дублянського р�ну
Львівської обл. Згадані заходи мали місце у с. Тур’є (Дрогобиччина).
О. Винницькому (Жовківщина) за те, що перейняв православ’я, пов�
станці наказали забиратися з району493. З іншого боку, священиків, які
відмовлялися переходити у лоно РПЦ, радянська влада виганяла з
парафій, церкви ж або закривала, або закріплювала за священиками,
що прийняли православну віру. Останні носили зброю, а їхні будинки
були з’єднані телефоном із райцентрами міліції494.

488 Цит. за: Киричук Ю. Український національний рух. – Львів, 2003. – С. 248.
489 Марущак М. Ліквідація УГКЦ – ідеологічна диверсія Москви проти

визвольного руху на західноукраїнських землях // Державність. – 1992. – № 4. –
С. 111.

490 Бондаренко К. Ще один документ з часів боротьби УПА // Україна в мину�
лому. – Київ – Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 162.

491 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4. – Арк. 29.
492 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 302.
493 Греко�католицька церква (1944 – 1991) // Українськиj історичний журнал.

– 1996. – № 4. – С. 110.
494 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4964. – Арк. 93.
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Трагічні події у с. Рай тимчасово перервали зв’язок “Монети” з
головнокомандувачем УПА. Наступна їхня зустріч відбулась у листопа�
ді 1945 р. в лісі поблизу села Підвинне Рогатинського району Стані�
славської області. “Монета” відзвітувала перед Р. Шухевичем про
виконання доручень. По�перше, “Тарас” підготував статтю в різко
негативному дусі про ставлення Організації до переходу греко�
католицької церкви у православ’я. У статті він зобразив українську
греко�католицьку церкву духовною опорою, яку більшовицькі зайди
прагнули зруйнувати і використати це як ще один засіб підкорення
українського народу. (На жаль, доля цієї статті невідома. У знаній праці
Осипа Дяківа�“Горнового” “Ганьба ХХ століття” згадується про
висвітлення акції на захист греко�католицької церкви в підпільній пре�
сі, але без конкретних посилань495). По�друге, Катерина Зарицька по�
дала у Стрийське відділення міліції для легалізації фальшиві доку�
менти на ім’я Гаванчук Анни Михайлівни. Однак паспорт громадянки
УРСР їй вдалося отримати лише в серпні 1946 р.

Зиму 1945 – 1946 років Катерина Зарицька провела в с. Пуків (Рога�
тинщина), на квартирі місцевого священика Миколи Паснюка. Там во�
на офіційно була прописана за фіктивними документами переселенки
з Польщі. За вказівкою Г. Дидик хату організувала мешканка цього ж
села Катерина Соломко�“Надя”. У своєму будинку вона влаштувала
іншу таємну хату, якою підпілля користувалося з вересня 1945 р. по
вересень 1946 р. Зокрема, “Монета” і “Молочарка” (Г. Дидик) про�
водили там організаційні зустрічі з керівником Рогатинського проводу
ОУН “Зеленим”, районним референтом СБ “Зеноном” і його бойо�
виками, а також підрайонним референтом СБ “Коханим”. У кінці
1945 року туди прибув Р. Шухевич з охоронною боївкою. За реко�
мендацією “Наді” у цьому селі для головнокомандувача було орга�
нізовано конспіративну хату в будинку місцевого вчителя Івана Кика
та його дружини вчительки Марії Крупки. Хата їхньої мами Євдокії
Кик знаходилась у зручному місці – на краю села біля лісу496. Там
Шухевич перебував з листопада 1945 р. по травень 1946 р.497.

За дорученням Р. Шухевича “Монета” у цей зимовий період під�
бирала матеріал і готувала статті для кадрового складу ОУН498. Слід

495 Дяків�Горновий О. Ідея і чин. – Нью�Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968. –
С. 398.

496 Дашкевич Я., Кук В., Бойко В., Посівнич М. Про генерала Тараса Чупринку
(Романа Шухевича). – Львів, 2006. – С. 17.

497 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 13.04.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 234 – 237.

498 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.09.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 34 – 35.
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зазначити, що, за даними полковника НКВС Махова, в умовах
більшовицької окупації кожен член підпілля зобов’язаний був зай�
матися пропагандою і не мав права відмовитися від виконання цих
функцій499.

На початку 1946 року радянське керівництво розпочало політич�
ну кампанію, щоб переконати як мешканців держави, так і світову
громадськість у демократичності процесів в СРСР. Суть кампанії
зводилася до підготовки виборів до Верховної Ради СРСР. Вибори
мали, з одного боку, стати прикриттям для запровадженого тоталі�
тарного режиму, а з другого боку – продемонструвати міць системи,
адже не могло бути й мови про вибори на багатопартійній основі, під
міжнародним контролем. “Вибори до СРСР мають велике внутріш�
ньополітичне і міжнародне значення”, – говорилось у директиві
Сталіна. – Вони будуть проходити в умовах мирного розвитку нашої
країни після переможного завершення вітчизняної війни”500. Втілен�
ня цієї постанови полягало у великій військовій блокаді західних регіо�
нів України. Згідно з рішенням Кремля населені пункти Житомирської,
Рівненської, Кам’янець�Подільської, Волинської, Львівської, Терно�
пільської, Дрогобицької, Чернівецької та Закарпатської областей бу�
ло оточено військами Прикарпатського та Львівського військових
округів, Українського і Закарпатського прикордонних округів, Укра�
їнського округу внутрішніх військ501. Від січня до 10 лютого 1946 року
було запроваджено воєнний стан і комендантську годину. Для
зміцнення партійного апарату Політбюро ЦК КП(б)У направило у
західні області УРСР близько 86 тисяч чоловік. На район припадало
орієнтовно по 10 – 20 тисяч чоловік502. Від 18 до 20 січня 1946 р. у
всіх селах перебували постійні військові гарнізони. На одне село було
виділено 25 – 100 бійців, на район – 2 – 5 тисяч503. Такі дії були прямим
наслідком “Плану охорони районних центрів”, який передбачав
мобілізацію всього партійно�номенклатурного резерву. Також був
розроблений оперативний план забезпечення виборів на дільни�

499 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3. – Арк. 216.
500 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2885. Заседание бюро Волынского обкома

КП/б/У о недостатках в работе райкомов КП/б/У, органов МВД, МГБ и внутренних
войск МВД по ликвидации остатков банд украинско�немецких националистов
(1946). – Арк. 65.

501Літопис нескореної України. – Львів, 1997. – Кн. 2. – С. 33.
502 Мизак Н. Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА

у 1939 – 53 роках. – Чернівці, 1999. – С. 137.
503 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992. – Т. 9: Українська Головна Визвольна

Рада. – С. 271.
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цях, згідно з яким на всі районні дільниці додатково посилалися
війська504.

Заходи, вжиті радянською каральною системою, не залишилися
поза увагою українського підпілля, яке теж готувалося до виборчої
кампанії. Наприкінці 1945 року Провід ОУН розробив для надрайон�
них клітин підпілля інструкцію з методичними вказівками, як бой�
котувати вибори. Від учасників підпілля вимагалося досконале
знання змісту сталінської конституції та навички в роз’ясненні
антидемократичної суті виборів505. На виконання інструкції у се�
лах західноукраїнського регіону розповсюджувалися звернення і
листівки, проводилися нічні зібрання і мітинги, здійснювались
акти індивідуального терору проти голів і членів виборчих комісій.
Наймасштабніше бойкотування виборів розгорнулось у Станіслав�
ській, Тернопільській, Рівненській та Дрогобицькій областях506.
Катерина Зарицька теж була залучена до цього процесу. Перед нею
стояло завдання підготувати відповідну пропагандивну листівку,
що згодом була розповсюджена серед місцевого населення507.

Незважаючи на всі зусилля, підпіллю не вдалося зірвати вибори.
За офіційними результатами, блок комуністів і безпартійних підтрима�
ло понад 99 % виборців508. Насправді ж вибори продемонстрували
ворожість місцевого населення до більшовиків. Водночас попри чис�
ленні заходи радянської влади українські націоналісти продовжували
активно їй протидіяти. 14 лютого 1946 р. на засіданні секретарів обкомів
КП(б)У, начальників облуправлінь НКВС, НКДБ, командувачів військо�
вих округів тов. Сабуров зауважив: “В окремих селах ми по п’ять разів
ліквідовуємо підпілля, а воно знову піднімається. Ми не повністю
використали вибори для закріплення в селах”509.

504 Мизак Н. Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА
у 1939 – 53 роках. – Чернівці, 1999 – С. 148.
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банд и подпольем украинско�немецких националистов по Тернопольской обл. –
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структорского отдела сектетарям ЦК КП/б/У товарищам Кагановичу, Хрущову,
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507Протокол допиту Зарицької К. М. від 10.05.1948 // ДА СБУ ІФО. –
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508 Масловський В. В боротьбі з ворогами соціалізму. – Львів, 1984. – С. 127.
509 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2884. Стенограмма совещания секретарей

обкомов КП/б/У, начальников облуправлений НКВД, НГБ, командующих военных
отрядов по вопросам итогов проведения работы по борьбе с украинско�немец�
кими националистами в западных областях Украины, выборов в Верховный Совет
СССР. – Арк. 43.
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Перебуваючи у с. Пуків, Роман Шухевич доручив Дидик�“Анні”
протягом осінньо�зимового періоду 1945 – 1946 років підшукати
йому квартиру у Львові. На початку лютого Г. Дидик із паспортом на
ім’я Борис Цицилії Іванівни виїхала до районного центру. Незабаром
їй вдалося знайти відповідне помешкання на вулиці Сулимирського, 4
(імовірно, сучасна вул. Милятинська. – Л. О.). На початку березня
“Анна” виїхала до Пукова, де зустрілася з Шухевичем. Одягнутого
фірманом, його супроводжувала Зарицька�“Монета”. “Анна” на під�
воді привезла його до Львова, де вже вдвох із Зарицькою вони
влаштували бункер у кухні коло печі. Р. Шухевич перебував там із
березня по травень 1946 р. – до того часу, коли до них приїхала
“Монета”, щоб супроводжувати командира УПА в Рогатинський ліс510.

У кінці червня радянська влада почала згортати “велику блокаду”.
Керівництво українського руху проаналізувало її наслідки, станови�
ще підпілля й України в цілому, а також міжнародну ситуацію на кон�
ференції Проводу ОУН, що відбулась у червні 1946 року в с. Бишки
Козівського р�ну Тернопільської обл. У постанові конференції було
акцентовано увагу на формуванні двох ворожих блоків. До першо�
го входив СРСР, до другого – Англія і США. Обидва блоки вели інтен�
сивну підготовку до війни. Крім того, СРСР прагнув закріпитись у
Центральній Європі, підкорити собі Європу й Азію511. На конференції
було ухвалено рішення про перехід від повстанської тактики бороть�
би до підпільної. У зв’язку з цим відділи УПА розформовувалися і
поповнювали підпільну мережу ОУН512. Ця тактика була детально
прокоментована відомим повстанським публіцистом Петром Феду�
ном. У популярній брошурі “Про наш плян боротьби за визволення
України в теперішній обстановці” він писав: “Починаючи від 1946 року,
український визвольний революційний рух в СРСР почав переходити
від форм широкої повстанської боротьби до форм боротьби глибоко
підпільної. Практично ця зміна тактики виявилася передовсім у та�
кому: 1) поступово, відповідно до обстановки та до потреб в окремих
районах, розформовано відділи УПА, а їхніх учасників – командирів і
бійців – включено в рамки підпілля, до підпільної сітки; 2) увесь побут
підпілля, а теж його роботу глибоко законспіровано; 3) у проти�
лежність до того, як це воно було в період широких дій УПА (головна
мета цих дій – не дати ворогові розтягнути його владу поза області та

510 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 22.03.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 1. – Арк. 80 – 82.

511 ОУН у світлі постанов постанов Великих Зборів, Конференцій та інших
документів з боротьби 1929 – 1955. – Видання ЗЧ ОУН. – С. 143 – 148.

512 Косик В. Історична роль ОУН�УПА в боротьбі за Українську Державу //
Шлях перемоги. – 1992. – 17 травня. – С. 5.
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райцентри), тепер на перший план висунено політично�пропагандивну
та політично�організаційну роботу. В теперішній момент основною
формою боротьби українського визвольно�революційного руху в
СРСР є збройне підпілля. Воно діє, зберігаючи всі вимоги якнай�
суворішої конспірації”513.

В одному з листів Самбірського надрайонного провідника ОУН
“Зова” (загинув у серпні 1947 року) до районних провідників гово�
рилося про необхідність діяти відповідно до інструкції Проводу від
червня 1946 року – виховувати суспільно�політичних діячів, які здат�
ні творити революцію: “Тому, якщо хочемо перемогти, вчімо людей
революції. І так, як ми попередньо завоювали село, так і зараз необ�
хідно закріпитися з натренованими революційними кадрами в місті,
на заводі, на ж/дорозі (на залізниці – Л. О.), в ЧА, школі, адміні�
страції”514. Отже, запроваджувалася нова тактика боротьби,
спрямована на завоювання міста й поліпшення виховної роботи з
кадрами. Враховуючи нові тенденції, Р. Шухевич поступово залу�
чав К. Зарицьку до роботи в осередку пропаганди проводу ОУН
на українських землях.

Улітку 1946 року Катерина Зарицька, проживаючи за фіктивни�
ми документами на ім’я Вирюк Марії Йосипівни в с. Грабовець
Стрийського р�ну Дрогобицької обл., у будинку Анни Тимчишин,
намагалася підшукати чергову конспіративну хату для свого
провідника515.

Зимовий період 1946 – 47 років Р. Шухевич на псевдо “Василь”
провів у селі Княгиничі Букачівського району Станіславської області,
що за десять кілометрів від міста Ходорів. На допиті 15 березня 1948 ро�
ку, який тривав з 23.00 до 6.00, Катерина Зарицька розповіла про
підготовку хати в цьому селі. Раніше на запитання слідчого Гузєєва
про її місце перебування у цей період вона відповідала: “Я жила
легально за фіктивними документами, але місця вказати не можу, бо
заприсяглася власникам квартири нікому про це не говорити”516.

Через Ірину Савицьку�“Бистру” “Монета” зв’язалася з Ольгою
Ільків, яка шукала способів легалізації. “Монета” ознайомила О. Ільків

513 Мірчук П. Українська Повстанська Армія (1942 – 1952). Документи і мате�
ріали. – Львів, 1991. – С. 335.

514 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4969. Отчеты, докладные записки секретаря
обкома КП/б/ секретарям ЦК КП/б/У товарищам Кагановичу Л. М., Мельнико�
ву Л. Г. о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско�немецких нацио�
налистов в Дрогобицкой области. – Арк. 96.

515 Протокол допиту Зарицької К. М. від 02.12.1947 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 61.

516 Там само. – Арк. 63.
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зі своїм планом – як переселенці з Польщі оселитися в одному з
містечок Галичини. Ольга запропонувала залучити свою матір для
більшої правдоподібності їхньої легенди. У жовтні 1946 року по�
мешкання було знайдено в колишньому єврейському поселенні
Княгиничі. Голова сільської ради після перевірки документів виді�
лив для жінок будинок, що в минулому належав пошті. У листопаді
1946 року сім’я Киляр (О. Ільків з матір’ю) із нібито двоюрідною сест�
рою Вирюк Марією Йосипівною (документи на ім’я Гаванчук Анни
“засвітилися” в с. Грабовець) оселились у відремонтованому будин�
ку, у підвалі якого знаходився бункер завдовжки 1,5 м, завширшки і
заввишки 1 м для “великого провідника “Василя” – Романа Шухевича,
що прибув туди зі своєю охороною – “Левком” і “Владком” – на початку
зими 1946 року. Майже безвиїзно головнокомандувач УПА перебу�
вав у Княгиничах до кінця квітня 1947 року517.

Мешкаючи у княгиницькій хаті з кодовою назвою “Короленко”,
Р. Шухевич�“Марійцуня”518 готував організаційні матеріали, отри�
мував і розповсюджував інформацію, накази, листівки, статті, а та�
кож часто обговорював з “Монетою” різні питання. Любомир Полюга,
який перебував у Княгиничах з червня 1947 р. під виглядом чоловіка
Марії Киляр і батька Дзвінки, згадував: “Після сніданку провідник по�
чав працювати з “Манею” (конспіративне псевдо К. Зарицької). Вона
доповідала коротко про події в світі з газетного матеріалу, читала йо�
му свої статті, рукописи. Говорила пристрасно, її мова була багатою,
думка – розвиненою. Своєю доповіддю вона всіх зачарувала”519.
Підтверджує цей факт і Ольга Ільків. У середній робочій кімнаті
Катерина і Роман часто обговорювали і вирішували справи. Вони
щось писали, а часом і дискутували. “Я старалася не заважати, про�
те якось чула, що Провідник щось доказував Катрусі й переконував,
що вона повинна, трактуючи дану тему, дещо змінити”520, – згадувала
підпільниця.

Михайло Заєць�“Зенко”, охоронець Шухевича, у своїх спогадах
відзначав організаторські здібності Катерини Зарицької та її швидку
реакцію. У критичні моменти, коли над криївкою нависала загроза
розконспірації, жінка блискавично знаходила вихід, на каверзні
запитання сусідів негайно придумувала правдоподібну відповідь.

517 Протокол допиту Зарицької К. М. від 15.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 128 – 129.

518 Ільків О. Роман Шухевич у моєму житті // Літопис УПА. – Торонто – Львів,
2007. – Т. 45. – С. 413.

519 Полюга Л. Шляхами спогадів (1944 – 1956). – Львів – Київ, 2003. – С. 60 – 61.
520 Ільків О. Роман Шухевич у моєму житті // Літопис УПА. – Торонто – Львів,

2007. – Т. 45. – С. 414.
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Наприклад, якщо дивувалися, чому так швидко поїли пироги (у
квартирі лише жінки і маленька дитина), “Маня” відповідала, що в неї
діабет, і тому вона багато їсть; коли цікавилися, чому використову�
єте багато води, жінка пояснювала, що Оля щодня купає дитину і са�
ма миється, і т. ін. Одного разу “Зенка” випадково побачила через
вікно сусідка. “Маня” негайно запропонувала йому переодягнутися
в одяг голодного міняйли. З мішком і вимазаними сажею обличчям
і руками “Зенко” ходив по селу та випрошував на хліб521. У результаті
підпільну хату вдалося вберегти від “всипу” (провалу – Л. О.) та
небажаних гостей.

Час від часу їх відвідувала нібито далека родичка родини Киляр
Г. Дидик. Вона приносила свіжі відомості й особисто звітувала
Провідникові про виконання завдань. Більше ніхто не знав про цю
криївку головнокомандувача УПА, навіть підпільна місцева мере�
жа ОУН.

У той час Р. Шухевич регулярно слухав передачі з Лондона, Москви
і Вашингтона, робив політичні огляди, студіював “Історію диплома�
тії”, “Історію громадянських воєн”, твори Леніна, журнали “Світове
господарство і світова політика”522. Паралельно з ним працювала і
Катерина Зарицька. Провідник доручив їй підготувати матеріали для
ідеологічного вишколу членів ОУН і УПА. Для цього вона опра�
цьовувала різні політичні журнали і книги радянського видання, а та�
кож використовувала українську національну літературу: твори
Грушевського, роботу Липинського “Релігія і церква” тощо523. У зи�
мовий період 1946 – 1947 років вона підготувала дві статті. У квітні
1947 року за дорученням “Василя” вона виїжджала до Стрия на зу�
стріч зі “Світланою”, зв’язковою “Севера” (Петра Федуна). Для Шу�
хевича він передав зібраний за зиму літературний матеріал і один
екземпляр віддрукованого журналу “Ідея і чин”524.

Узимку 1947 року стан здоров’я Шухевича погіршився: далися
взнаки тяжкі умови проживання останніх років. “Монета” через свою
зв’язкову “Марту” (М. Пашківська) організувала йому візит до лікаря
у Львові. На початку березня “Василь”, озброєний гранатами, пісто�
летом та ціанистим калієм, під виглядом робітника млина, вбраного

521 Іщук О., Ніколаєва Н. Доля та спогади охоронця Романа Шухевича Михайла
Зайця – “Зенка”. – К., 2007. – С. 18.

522 Протокол допиту Зарицької К. М. від 17.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 150.

523 Протокол допиту Зарицької К. М. від 03.02.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 84 – 85.

524 Протокол допиту Зарицької К. М. від 17.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1.  – Арк. 151.
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у ватяний одяг, стару дідівську шапку та з вимазаними сажею рука�
ми525, поїхав до Львова. Він із “Монетою” зупинився у львівської
перекупки пані Бобиляк. Наступного дня “Марта” повела Шухевича
у поліклініку, що на вул. Піярів, (сучасна вул. Некрасова), до лікаря
Матвія Лотовича. Послугами цього лікаря часто користувалися чле�
ни підпілля. Довіряв йому і Роман Шухевич, тому в разі потреби звер�
тався до нього526.

На допиті 10 липня 1948 року Лотович пригадав, що десь на по�
чатку весни до нього приходив чоловік – якийсь бухгалтер молочарні,
у якого лікар виявив ослаблення м’язів серця, катар шлунка, ревма�
тизм суглобів. Лотович виписав хворому рецепт і рекомендував
дотримуватися спеціальної дієти527.

Наприкінці квітня 1947 року Шухевич, трохи підлікувавшись,
відійшов у рогатинські ліси, де перебував у криївці керівника
рогатинського окружного ОУН “Шпака”. На початку травня генерал�
хорунжий зі своїми бойовиками знову прибув у Княгиничі й доручив
“Монеті” сконтактувати зі зв’язковою “Севера”. Їй було доручено
підготувати запасну квартиру на випадок викриття княгиницької.
Порадившись із Ольгою Ільків, вони через “Марту” розшукали Дарію
Гусяк, яка разом зі своєю матір’ю проживала в м. Трускавець Дро�
гобицької обл. і підлягала адміністративному виселенню. Мати з до�
нькою погодилися допомогти в пошуках помешкання. Незабаром
“Дарія” через “Роксоляну” повідомила, що знайшла відповідну хату у
с. Грімне Комарнівського р�ну Дрогобицької обл. То був цегляний бу�
динок, що належав місцевому священикові, який віддав половину
приміщення “переселенцям з Польщі”. Д. Гусяк зазначила на допиті,
що фіктивні документи на ім’я Бишко Анни й Марії для них виготовила
“Марта” (Пашківська), а Катерина Зарицька виділила певну суму
грошей для ремонту будівлі. Для більшої вірогідності вони видавали
себе за кравчинь і брали роботу додому528. Приблизно на початку
серпня 1947 року “Монета” виїхала в Грімне – “інспектувати квартиру”.
Коли вона доповіла Шухевичу про результати, він запропонував
надіслати туди своїх бойовиків для приготування бункера. За тверд�
женням “Зенка”, влітку командир особито інспектував квартиру.

525 Іщук О., Ніколаєва Н. Доля та спогади охоронця Романа Шухевича –
Михайла Зайця – “Зенка”. – К., 2007. – С. 16.

526 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – С. 385.
527 Протокол допиту Лотовича М. М. від 10.07.1948 // ДА СБУ ІФО. –

Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 219 – 220.
528 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 12.05.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 71180�ФП. – Т. 2. – Арк. 8.
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Він ознайомився з обстановкою і зробив два пробні алярми529. Якби
криївка в Грімному йому не знадобилася, він залишив би її П. Феду�
нові�“Северу” або З. Тершаковцю�“Федорові”530.

Упродовж літа 1947 р. Р. Шухевич час від часу навідувався в
Княгиничі, бо вважав це місце надійним. Після арешту Катерина
Зарицька вперше дала свідчення про село Княгиничі на початку бе�
резня 1948 року, майже через півроку слідства. Уранці 21 вересня
1947 року підпільниця взяла портфель, набитий паперами, і виїха�
ла до Ходорова на організаційну зустріч зі зв’язковою “Севера”
“Надею” (М. Савчин). “Монета” привезла велику кількість оунівських
документів, серед яких були особисті нотатки Шухевича. На початку
вересня в Стрию на останній зустрічі зі “Світляною” (Б. Світлик�
Литвинко) “Монета” передала для “Севера” листівки з нагоди 5�річчя
УПА, відкоректовані Шухевичем531.

Не дочекавшись “Мані” (підпільне псевдо К. Зарицької, під яким
вона була відома у Княгиничах), “Тарас Чупринка”, який 21 вересня
перебував у Княгиничах, наступного дня відрядив Ольгу Ільків у
розвідку. Повернувшись із Ходорова, вона розповіла, що нічого не
довідалася про “Маню” на відомій їй конспіративній квартирі. Однак
повідомила, що в місті ходять чутки, начебто 21 вересня на залізничній
станції кадебісти намагалися затримати якусь жінку; вона відстрі�
лювалася, але зрештою її вбили532. Як свідчить Любомир Полюга,
провідник “Василь” дуже занепокоївся, коли Ольга Ільків повернулася
з такими новинами. Він припустив, що це, напевне, вбили “Маню”,
оскільки за інших обставин вона б обов’язково повідомила про себе.
Після цих слів Роман Шухевич мовчав, наче вилитий з каменю, а тоді
коротко й твердо сказав: “Так умирає українська жінка”533. 24 вересня
“великий провідник” заявив усім, що дуже сумує за “Манею” і біль�
ше не може залишатися в цьому будинку. “Спалив усі свої папери і
25 вересня 1947 року, озброївшись пістолетом, двома гранатами і
автоматом, зі всіма попрощався, і, коли стемніло, попросив мене
супроводжувати його в напрямку до села Дегова Рогатинського
району Станіславської області. Коли добралися до околиці села,

529 Іщук О., Ніколаєва Н. Доля та спогади охоронця Романа Шухевича –
Михайла Зайця – “Зенка”. – К., 2007. – С. 20.

530 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 03.06.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 71180�ФП. – Т. 2. – Арк. 139.

531 Протокол допиту Зарицької К. М. від 23.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 177.

532 Протокол допиту Полюги Л. І. від 24.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 83 – 84.

533 Ільків О. Роман Шухевич у моєму житті // Літопис УПА. – Торонто – Львів,
2007. – Т. 45. – С. 433.
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перейшли залізничне полотно. Зупинилися. Тут “провідник” зі мною
попрощався і пішов”, – так під час слідства Л. Полюга описав свою
останню зустріч з Р. Шухевичем534. За іншою версією, поданою в
опублікованих спогадах, Полюга супроводжував головного команди�
ра УПА до криївки в рогатинських лісах535. За свідченнями Д. Гусяк,
Р. Шухевич разом із Г. Дидик після гаданої смерті Катерини Зариць�
кої упродовж тижня перебував у Грімному, а потім у супроводі бо�
йовиків перебрався до лісу536.

Згодом Катерина Зарицька розповіла рідним деталі свого арешту.
З її слів відомо, що після зустрічі зі зв’язковою “Севера” “Надею” вона
по дорозі до залізничної станції відвідала кравчиню, яка шила для неї
спідницю537. Незабаром у хату ввійшов незнайомий чоловік і попро�
сив позичити сокиру. “Ну який порядний українець у таке свято (21 ве�
ресня – свято Різдва пресвятої Богородиці – Л. О.) буде рубати дрова?
Отже, я зрозуміла, що мені кінець”, – розповідала Зарицька538. На
вулиці до неї підійшли незнайомці й наказали пройти до місцевого
відділу міліції. Вона відстрілювалась і поранила одного з них. Ним
виявився працівник Ходорівського районного відділу МДБ Г. Пікула.
Від отриманих ран він 29 жовтня 1947 р. помер539.

Катерину Зарицьку оточили коло залізничного насипу. Один із
переслідувачів ударив її прикладом по голові. У непритомному стані
жінку сфотографували. Десь у кінці вересня 1947 року світлини начебто
мертвої Зарицької підкинули підпільникам. Таким чином радянські
каральні органи сподівалися осягнути дві мети. По�перше, смерть
зв’язкової головнокомандувача УПА, на їхню думку, мала притупити
пильність вищого керівництва підпільної армії. По�друге, кадебісти
намагалися отримати якнайточнішу інформацію про діяльність самої
Катерини Зарицької. Цей план зазнав поразки з кількох причин. Пе�
ребуваючи у Ходорівському райвідділі міліції, підпільниця вжила
ампулу ціанистого калію, яку постійно носила з собою540. Жінку
врятували, але це відтермінувало початок слідства.

534 Протокол допиту Полюги Л. І. від 24.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 85 – 86.

535 Полюга Л. Шляхами спогадів 1944�1956. – Львів – К., 2003. – С. 73 – 74.
536 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 22.03.1950 // ДА СБУ. – Ф. 6. –

Спр. 71180�ФП. – Т. 1. – Арк. 69.
537 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23. – С. 279.
538 Спогади Люби та Богдана Сорок, записані Лесею Онишко 07.10.1998 р. //

Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
539 ДА СБУ ІФО. – Спр. 31186 За звинуваченням Зарицької К. М. і Полюги Л. І.

– Т. 2. – Арк. 17а.
540 Нескорена Берегиня. Жертви московського�комуністичного терору

ХХ століття. – Торонто – Львів, 2002. – С. 129.
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Як досвідченому в’язню, Зарицькій вдалося протриматися бли�
зько шести місяців. Допомогла вдало обрана тактика: жінка розпові�
дала про “мертві” пункти зв’язку, викриті явочні квартири, членів Про�
воду, які загинули, називала відомі їй псевдо тощо. З іншого боку,
підпілля через дружину Григорія Ґоляша�“Бея” Марію, яка в той же
час перебувала у львівської в’язниці, було поінформоване про долю
Зарицької541. У кінці листопада 1947 року Р. Шухевич написав листа
“Монеті”. Зі слів Г. Дидик відомо, що він таким чином прагнув збе�
регти деякі документи з історії національно�визвольного руху. Цей
лист Дидик залишила у родички Зарицької “Зоні” (можливо, Софія
Захарко або Захарів – Л. О.), але, на жаль, подальша його доля
невідома542. Галина Дидик кілька разів зустрічалася з “Зонею”, але
листа забрати не змогла: “Зоня” нібито залишила його у якомусь селі
біля Львова, в хаті, де розмістився військовий гарнізон.

З приводу інсценізованої смерті Катерини Зарицької, факт якої
підтверджувався ще й світлиною, що потрапила у підпілля, редакція
журналу “Ідея і чин” надрукувала “Повідомлення”: “В особі п. Зари�
цької�“Монети” організація втратила високоідейного, незвичайно
енергійного, із визначним глибоким розумом, широкими знаннями
та практичними здібностями керівного члена”543. Десь у кінці травня
1948 р. цей документ потрапив до рук МВС. У слідчих органів з’явив�
ся повний “послужний список” Катерини Зарицької�Сороки як членки�
ні Організації Українських Націоналістів і довіреної особи головно�
командувача УПА.

Подальша доля жінки була пов’язана зі слідством, тюрмами у
Верхньоуральську і Володимирі, а згодом – із табором у Мордовії.
Попри жахливі умови в’язничного побуту Катерина Зарицька не ли�
ше зберегла людяність, але й завоювала авторитет як серед друзів,
так і серед ворогів.

За умов більшовицької окупації провід національно�визвольного
руху перейшов на індивідуальні форми боротьби з суворим дотри�
манням усіх правил конспірації. На цьому етапі виникла потреба в
довірених людях, які відповідали б за безпечний побут лідерів руху та
їхній зв’язок із членами Проводу. Саме для цього Р. Шухевич сфор�
мував власну групу зв’язкових, до якої у 1945 – 1947 роках входили
К. Зарицька і Г. Дидик. Як довірена особа головного командира УПА
К. Зарицька показала себе професійною зв’язковою, талановитим і

541Протокол допиту Дидик Г. Т. від 23.06. 1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 3. – Арк. 147 – 148.

542 Там само. – Арк. 148.
543 ДА СБУ ІФО. – Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 350.
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винахідливим організатором таємних хат, де Р. Шухевич почувався у
безпеці і міг працювати. Вона була надійною помічницею і коорди�
натором особистих зв’язкових головнокомандувача УПА, які й після
арешту Зарицької забезпечували його надійними місцями постою і
всім необхідним для життя в умовах глибокого підпілля.
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Підпільна брошура “Чи большевики ведуть до комунізму”,
авторства Катерини Зарицької (“У. Кужіль”).1948 р.
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Фальшиве фото нібито вбитої К. Зарицької, яким послуговувалося МҐБ для
провокацій серед арештованих підпільників та збору “компромату” на  саму
“Монету”, яка в той час була заарештована і перебувала під слідством.

Зарицька Катерина Миронівна. 1947 р.
(фото з архівної кримінальної справи МҐБ)
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Повідомлення офіціозу ОУН “Ідея і Чин” про загибель К. Зарицької/”Монети”,
спровоковане слухами “очевидців” та фальшивим фото , підкиненим МҐБ з
провокативною метою в підпілля.
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Станція Барашево (Мордовська АРСР), місце останнього ув’язнення
Катерини Зарицької.

Фальшива посвідка
на евакуацію в УРСР,
якою користувалася
Катерина Зарицька
для леґалізації.
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Поштова картка, датована 12.03.1952 р., яку вперше від часу арешту
змогла надіслати  до родини з ув’язнення Катерина Зарицька.
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Додаток Б
Структура УПА в 1943 �1944 роках

 Генеральна воєнна округа 

Командир 

Військовий 
штаб 

Український 
Червоний Хрест 

Референтура 
зв’язку 

Політичний 
штаб 

Заступник 
командира 

Заступник 
командира 

Внутрішній 
політвідділ 

Зовнішній 
політвідділ 

Оператив�
ний відділ 

Відділ 
розвідки 

Господар�
ський відділ 

Військово�
навчальний 

Політично�
виховний 

Додаток В

Структура УПА станом на серпень 1944 р.

Провід ОУН 
Північ 

Провідник проводу ОУН 

Референтура 
СБ 

Слідчо�
оперативний

Розвідка

Поліційно�
виконавчий

Референтура 
пропаганди 

Референтура 
організаційна 

Референтура 
       військова

 

Інформації 

Видавничий 

Технічний 

Зв’язку

Господарча

Підрефе�
рентура 

фінансова 

УЧХ

УПА/Північ 
/"Клим Савур"/ 
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Додаток Д

Структура медичної служби УПА

Крайовий провід УЧХ 
Катерина Зарицька 

Заступник крайового коменданта УЧХ 
Ірина Козак – "Бистра" 

Обласний провід УЧХ 

Організаційний 
відділ 

Медична служба Фармацевтична 
служба 

Харитативний 
відділ 

Окружний провід УЧХ 

Повітовий провід УЧХ 

Районний провід УЧХ 

Організаційний 
відділ 

Організаційний 
відділ 

Організаційний 
відділ 

Медична служба 

Медична служба 

Медична служба Фармацевтична 
служба 

Фармацевтична 
служба 

Фармацевтична 
служба 

Харитативний 
відділ 

Харитативний 
відділ 

Харитативний 
відділ 
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Додаток Е

Повідомлення

Український Червоний Хрест

Полева пошта УПА 4375

Повідомлення, що дня...........................................загинув

в бою з відділом ........................................, що стверджено

на підставі......................................................................

Повідомляючи про те Вас, просимо повідомити рідню і

знакомих покійного. Висловлюємо при цій нагоді наші

співчуття, що бл. п. ...........................................................

був змушений віддати своє життя не за справу свойого

народу, але за інтереси большевицьких окупантів – ворогів

українського і польського народів.

       Дня .......................... 1946  (печатка УЧХ “4375”)

На звороті переклад польською мовою.



185

РОЗДІЛ 4

В’язниця і мордовські табори

Тисячі українських патріотів пройшли через тюрми і табори ко�
муністичного пекла. Тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи, ідеї
національного визволення свого народу, радянська влада прагнула
перетворити на безкоштовну робочу силу, позбавивши землі, родини,
зв’язків із зовнішнім світом, практично ізолювавши від цивілізації. За
словами Зиновія Красівського, це були часи, коли “людину з гордо
піднесеною головою, високим чолом наряджають у брудні свинячі
шкури, вивовтужують її у нечистотах і, показавши отак світові, зага�
няють у хлів”544. Тож перед політв’язнями стояло завдання не просто
вижити, а зберегти людську гідність, не заплямувати свого сумління.
Це вдавалося не всім. Чимало було таких, що не витримали фізичного
і психічного тиску. Однак траплялися і справжні герої. Саме до них
належить Катерина Зарицька – жінка, яка своєю внутрішньою силою,
інтелігентністю, мудрістю і принциповістю викликала повагу та за�
хоплення і в товаришів, і у ворогів.

Катерина Зарицька не залишила по собі жодних спогадів. Історію
її ув’язнення можна реконструювати лише на основі свідчень інших
осіб: товаришів по нещастю, знайомих і рідних. Ходорів, Львів, Київ,
знову Львів, а згодом етап і пересильні тюрми, Верхнє�Уральськ,
Володимирський централ і мордовські табори – такою була дорога
К. Зарицької до жаданої волі. За спогадами Галини Дидик, що їх у
кінці сімдесятих записали львів’янки Надія Мудра і Ганна Садовська,
можна скласти уявлення про те, що довелося пережити підпільниці
на цьому шляху.

Пекло радянського слідства для Катерини Зарицької почалося
22 вересня 1947 року, коли її в непритомному стані було доставлено
до тюрми на вул. Лонцького (сучасна вул. Карла Брюллова – Л. О.) у
Львові. В акті, який підписали оперуповноважені 211 відділу УМДБ
лейтенанти Фоменко і Петренко, зокрема, зазначалося: “Білизна і
верхній одяг, а також особисті речі, у тому числі брезентова речова
сумка, для дальшого вжитку були непридатні, унаслідок чого їх було
знищено (спалено), а Зарицькій видано нову білизну й верхній одяг”545.

Як і Дидик, Катерина вжила отруту при затриманні, але залишилася
живою. Згодом у своїх розмовах з рідними жінка ділилася враженнями

544 Жага і терпіння. Зиновій Красівський у долі українського народу / Упор.
Р. Коваль, В. Рог. – К.: Діокор, 2005. – С. 132.

545 ДА СБУ ІФО. – Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 11.
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від пережитого: “Коли я опритомніла у в’язничному лазареті, з жахом
усвідомила, що жива”546. Обох жінок, як осіб із найближчого оточен�
ня Провідника Шухевича, допитували про місця постою і зв’язки
головного командира УПА, організаційні архіви, гроші, вимагали
зректися ідеї, за яку віддали життя сотні однодумців. Як згадувала
Галина Дидик, спершу радянські слідчі залякували їх, потім били:
“Приходять їх десять�п’ятнадцять. Ніч темна. Одні сміються, одні
шкірять від злості зуби – вид не із приємних. Б’ють, б’ють і питають”547.
І лиш тоді, коли жертва вже не могла ні на що реагувати і лежала не�
рухомо на мокрій від крові й води долівці, наглядачі забирали тіло і
грубо волокли до камери548.

Дружина лідера Комінтерну фінка Ейно Куусінен у своїх спогадах
описала роботу слідчого відділу вночі. Їй довелося слухати нелюдські
зойки арештованих та звуки безперервних ударів, погрози і брудну
лайку слідчих549. Зрештою, підтвердженням цього служать протоколи
допитів самої Катерини Зарицької. Згідно з цими документами, допит
30.01.1948 тривав від 21.55 до 03.00; допит 03.02.1948 тривав від
23.25 до 03.00; допит 26.02.1948 тривав від 23.10 до 06.00; допит
01.03.1948 тривав від 23.00 до 06.00; допит 04.03.1948 тривав від
22.25 до 06.00; допит 08.03.1948 тривав від 22.20 до 05.10 і т. д.
Цікаво, що обсяг протоколів не великий. Останній, наприклад,
займає тільки шість аркушів, написаних від руки слідчим Гузєєвим,
який мав каліграфічний і доволі крупний почерк550. Постає запитання:
що могли робити слідчі протягом п’яти з половиною – шести годин?
Відповідь очевидна: щоб змусити в’язня заговорити, на нього
чинили сильний психологічний і фізичний тиск, застосовували
залякування і тортури. Для цього радянські слідчі використовували
спеціально виготовлені гумові нагайки з металевим дротом усе�
редині. Нагайки були двох видів: одні круглі, діаметром 2,5 см, інші
плоскі, шириною 4 см. Перші спричиняли нестерпний біль, наче ті�
ло відскакує від кості; від других біль був сильний, але доволі
поверховий. Найважче було витримати удари по п’ятах: вони
відбивали в голову. Галина Дидик розповідала, що після такого

546 Спогади Богдана і Люби Сорок, записані Лесею Онишко 07.10.1998 р. //
Зберігаються в домашньому архіві Лесі Онишко.

547 Зв’язкова генерала Чупринки // Дзвін. – 1992. – № 9 – 10. – С. 113.
548 Паливода В. Спогади українського повстанця і багаторічного в’язня таборів

ГУЛАГу. – К.: Смолоскип, 2001. – С. 161.
549 Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К.: Видавничий дім “Києво�Могилянська

академія”, 2006. – С. 123.
550 Протокол допиту Катерини Зарицької К. М. від 08.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –

Спр. П�31186. – Т. 1. – Арк. 115 – 120.
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катування вона довгі роки страждала від страшних нападів головного
болю і не могла ставати на п’ятки551.

Ще одним видом тортур було безсоння. Між собою в’язні нази�
вали цю форму катування конвеєром, бо воно могло тривати багато
днів і навіть тижнів. Після нічних допитів в’язневі забороняли спати
вдень. Наглядачі постійно стежили за цим через вічка у дверях. Усі
прокидалися о шостій ранку, і до одинадцятої вечора їм не дозволяли
сидіти на ліжках552. Це викликало у людини слухові і зорові галюцинації.
Вона поступово слабшала, боялася збожеволіти, її загальний стан
був дуже тяжкий. Часто слідчі давали арештантам наркотики, щоб ви�
кликати на відвертість, а ще вдавалися до блощиць, від укусів яких
тіло вкривалося пухирцями і страшенно свербіло553. Любомир Полюга
в рукописі “Мої спогади” відзначав, що з початком слідства побої,
терор, карцер, шантаж, безсоння були спрямовані на те, щоб зламати
нервову систему в’язня, знищити його морально, а потім мані�
пулювати ним554. У відомій роботі “Історія ГУЛАГу” Енн Епплбом до�
ходить висновку, що головна мета слідства полягала у тому, аби
показати в’язневі абсолютну владу радянської держави і підневільне
становище людини, підготувати його до життя раба, яким держава
розпоряджатиметься, як захоче555. Через те першочерговим зав�
данням в’язня було протриматися якнайдовше, не зламатися і
зберегти душевний спокій та людську гідність, а це було нелегко:
непокора коштувала здоров’я. Так, на одній з очних ставок Галина
Дидик ледве впізнала Зарицьку, колись таку рухливу, жваву, життє�
радісну особу, коли та зайшла разом зі слідчими Гузєєвим і Солопом.
“Вітається зі мною (а рука в неї маленька, сама вона худенька) і каже:
“На жаль, я жива”, – згадувала подруга ув’язненої556. Любомир Полюга
теж мав очну ставку з Катериною Зарицькою. Його вразило, якою
стомленою і виснаженою вона виглядала557.

26 липня 1948 року начальник відділення слідчої частини МДБ
УРСР капітан Гузєєв склав обвинувальний висновок у слідчій справі
№ 149026 Зарицької Катерини Миронівни і Полюги Любомира
Івановича. Обом інкримінували злочини за ст.ст. 54�1“а” і 54�21 КК

551 Зв’язкова генерала Чупринки // Дзвін. – 1992. – № 9 – 10. – С. 113.
552 Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К., 2006. – С. 136.
553 Зв’язкова генерала Чупринки // Дзвін. – 1992. – № 9�10. – С. 114.
554 Полюга Л. Мої спогади (1944 – 1956). Рукопис. – Олешки, 1990 – 1992. –

Арк. 89 – 90.
555 Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К., 2006. – С. 131.
556 Зв’язкова генерала Чупринки // Дзвін. – 1992. – № 9�10. – С. 114.
557 Полюга Л. Мої спогади (1944 – 1956). Рукопис. – Олешки, 1990 – 1992. –

Арк. 97.
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УРСР. 31 липня 1948 року заступник міністра держбезпеки УРСР
ген.�майор Осипенко затвердив вирок558. А ще раніше, 27 липня,
було визначено міру покарання підпільниці. Зважаючи на злочини і
зв’язки з ОУН, Катерина Зарицька мала відбувати термін у тюрмі
особливого режиму559. Відповідно до витягу з протоколу № 44,
20 листопада 1948 року Особлива рада при Міністерстві державної
безпеки ухвалила: “Зарицьку Катерину Миронівну за участь в
антирадянській банді українських націоналістів і активну націо�
налістичну діяльність направити у виправно�трудовий табір термі�
ном на 25 років, рахуючи термін з 21 вересня 1947 року. Цінності,
вилучені при арешті, конфіскувати”560.

Усі формальності: протоколи слідства, постанови Міністерства
держбезпеки УРСР, засідань Особливої ради (спеціальної комісії,
яка виносила ухвалу про вирок) – слугували зручною ширмою для
репресивної системи. З одного боку, це надавало законності діям
працівників служби безпеки та органів внутрішніх справ, а з другого,
гарантувало СРСР толерантне ставлення Заходу, який дотримувався
нейтралітету і невтручання у внутрішні справи комуністичної імперії.
У той же час за “залізною завісою” панував сталінський режим, що
повністю зневажав права людини. Попри членство СРСР і Українсь�
кої РСР в ООН, а також у Комісії з прав людини радянська влада грубо
порушувала нею ж задекларовану соціалістичну законність і проводила
жахливий терор і репресії, особливо в західних областях України. За
офіційними даними, у Західній Україні протягом 1944 – 1953 років
було заарештовано майже 104 тисячі осіб, а з 1944 до 1952 року
зазнали репресій майже 500 тисяч чоловік561.

До оголошення вироку Катерина Зарицька перебувала у Львові.
Згідно з поширеною в той час практикою, її повинні були етапувати
до табору, розташованого поблизу станції Інта (Мордовія) Печерської
залізниці. Та клопотаннями міністра держбезпеки Української РСР
генерал�лейтенанта Ковальчука жінку, як особливо небезпечну зло�
чинницю, 2 лютого 1952 року засудили повторно. Особлива рада при
міністерстві державної безпеки вирішила замінити виправно�тру�
довий табір на 25 років тюрми. Багаторічий в’язень комуністичного
режиму Зиновій Краcівський у відомому творі “Владимирський

558 ДА СБУ ІФО. – Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 336 – 345.
559 Там само. – Арк. 348 – 351.
560 Там само. – Арк. 352.
561 Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі

суспільного розвитку / Гол. ред. Солдатенко В. Ф. – К.: Парламентське вид�во,
2007. – С. 449.
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централ”, написаному у вигляді листів до дружини Олени Антонів, тонко
передав почуття людини, кинутої за ґрати: “То ніби мокру душу на
сибірський мороз, мозок – у консервну бляшанку, а серце, вирвавши
спочатку з грудей, на ниточки знову підвісили”562. Автор потрапив у
тюрму вже після того, як Зарицька вийшла на волю, але навіть через
вісім років після її звільнення серед в’язнів ходили перекази про
мужність і незламність жінки, однієї з трьох 25�літниць, які зуміли
протистояти системі, стали опорою і прикладом для інших. Своє
захоплення цією особистістю З. Красівський висловив рядками:
“Мозок людини здатен осягнути неосяжне, але цього я осягнути не в
змозі. Нести в собі свою ідею, ідею не відрішення і злиття з Богом, а
ідею живу, ідею свободи Батьківщини, ідею розстріляну, розтоптану,
обпльовану і сто разів захоронену, нести ту ідею тому, що вона єдино
правильна і потрібна народу, – це навіть не подвиг. Це – величність”563.

Після офіційного завершення слідства Катерина Зарицька пере�
бувала у Львові. Слідчий Гузєєв водив її на упізнання тіл підпільників,
убитих під час чекістських операцій. Так, у листопаді 1948 року жінка
засвідчила особу керівника Львівського крайового проводу ОУН
Зиновія Тершаковця564, згодом – Романа Шухевича. Цілком імовірно,
що їй довелося взяти участь в упізнанні тіл інших провідних членів
ОУН і УПА, зокрема керівника Служби Безпеки Крайового проводу
ОУН – “Захід” Володимира Лівого�“Митаря”, керівника СБ Львівського
крайового проводу Ярослава Дякона�“Мирона”565, провідника
Карпатського краю, командира УПА�“Захід”, члена Проводу ОУН на
західноукраїнських землях, який виконував обов’язки генерального
судді ОУН, Василя Сидора (“Шелест”, “Кондрат”, “Кравс”, “Зов”)566.

Слідство у справі Зарицької тривало майже рік. Батьки в цей час
нічого не знали про долю своєї дитини. Лише згодом до них прийшла
жіночка з маленькою фотографією. “Живе,” – шепнула, і рідні зро�
зуміли, що є надія знайти дочку. Якийсь час після арешту Катерини
підпілля вважало її вбитою. Утвердженню цієї думки сприяли світлини

562 Жага і терпіння. Зиновій Красівський у долі українського народу. –
К.: Діокор, 2005. – С. 107.

563 Там само.
564 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп 23. – Спр. 5046. Борьба с вооруженными бандами

украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского подполья. –
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565 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5044. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского подполья. –
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нібито мертвої Зарицької. При затриманні її вдарили прикладом по
голові, унаслідок чого утворилася гематома. Під час першого допиту
в Ходорові підпільниця вжила ціанистий калій, який постійно носила у
комірці сорочки. У непритомному стані Катерину сфотографували.
Фото показували Любомирові Полюзі під час слідства у листопаді�
грудні 1947 року567. На початку 1990�х воно було перезняте з особової
справи К. М. Зарицької та Л. І. Полюги. На світлині можна прочитати:
“Коли вона після отруєння була непритомною, її сфотографували”568.

За свідченням Галини Дидик, уже в листопаді 1947 року стало
відомо, що К. Зарицька�“Монета” жива569. Ця інформація надійшла
від “Бея” (Григорій Ґоляш, уродженець села Бишки Бережанського
повіту в Тернопільщині570). Восени 1947 року за дорученням
Р. Шухевича Галина Дидик виїхала із с. Княгиничі до Львова. На
вул. Війтовського (сучасна вул. П. Козланюка – Л. О.) їй потрібно було
знайти Марію Угринів і за допомогою пароля “Міка�2” встановити
контакт із “Беєм”, який мав підшукати додаткову конспіративну
квартиру для Провідника. На зустріч із Дидик прийшла дівчина і
повідомила, що “Бей” зможе зустрітися з нею на цій квартирі лише
через чотири дні. Як стверджувала Г. Дидик, під час зустрічі “Бей”
спочатку відмовлявся говорити про конспіративну квартиру, моти�
вуючи це тим, що до нього повинна була прийти “Монета”. Коли ж
почув про її загибель, повідомив, що хата готова, проте відмо�
вився вказати, де вона знаходиться. Шухевич доручив Дидик
повторно зустрітися з “Беєм” і довідатися про точне місце роз�
ташування “хати”.

На квартирі М. Угринів Г. Дидик не змогла сконтактувати з Ґоля�
шем, оскільки його зв’язкову арештували органи МДБ571. Згодом
виявилося, що затримана – Марія Ґулай, студентка Львівського
медінституту, дружина “Бея”572. Її спершу утримували у львівській тюрмі
на Лонцького. Там вона дізналася через місцевий медперсонал, що
Катерина Зарицька жива і перебуває під арештом. Цю інформацію

567 Полюга Л. Шляхами спогадів. 1944 – 1956. – Львів – Київ: Піраміда, 2003.
– С. 102.

568 ДА СБУ ІФО. – Спр. П�31186. – Т. 2. – Арк. 350.
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вона передала “Беєві” через свою матір573. На черговій зустрічі з Ди�
дик, яка відбулася пізньої осені 1947 року на вул. Леніна (сучасна
вул. Личаківська – Л. О.) біля пам’ятника танкістам, “Бей” сказав, що
“Монета” жива і що він послав свого зв’язкового Михайла Угрина�
“Мілька” до Зарицьких із запискою про долю їхньої доньки. Одно�
часно він передав ґрипс для Шухевича, де говорилося, що “Монета” у
в’язниці. У свою чергу Шухевич повідомив цю новину Катерининим
батькам574. Г. Дидик підтвердила, що восени 1947 передала відпо�
відну записку через родичку Зарицьких Олену (ймовірно, Олену Бурдун
– Л. О.)575. Ці факти свідчать, що підпілля досить швидко було по�
інформоване про арешт К. Зарицької і відразу сповістило про це її
рідних.

Протягом слідства Катерина Зарицька перебувала в одиночній
камері на Лонцького, зовсім близько до помешкання своїх батьків, які
проживали на вулиці Обертинській (сучасна вул. Зарицьких). Про
вигляд такої камери відомо з опублікованих спогадів Юліяна Магура�
“Марка”: “Там були нари з подушкою, простирадлом та ковдрою.
Електрична лампочка оббита сіткою, а віконце знаходилося під са�
мою стелею. У куті кімнати стояла “параша”. Двері оббиті бляхою. В
них був вирізаний отвір для передачі їжі та маленьке віконце, через
яке наглядачі часто заглядали у камеру”576. Щоправда, львівська
тюрма була доволі чиста і наглядачі тут були людяніші, на відміну,
наприклад, від київської, яка була переповнена, неймовірно брудна
і кишіла вошами577.

“Одиночка” – це був ще один вид тортур. Позбавлена предметів
першої необхідності, повністю ізольована й максимально обмежена у
правах, людина впадала там у відчай. Поступово вона втрачала орієн�
тацію в часі і, щоб не збожеволіти, шукала будь�яке заняття, щоб
відволіктися від буденщини, прогнати невтішні думки. Надія Мудра,
яку на деякий час запроторили в одиночку, описала свої відчуття. Щоб
якось розважитися, вона оглянула всі шпаринки у камері і випадково
знайшла кусок голки. На збереженому шматку полотна вишила шахову
дошку нитками, витягнутими з кольорової блузки, а фігури виготовила
з чорного і сірого хліба. Грою в шахи жінка компенсувала брак живого

573 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 19.04.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 1. – Арк. 250.

574 Протокол допиту Дидик Г. Т. від 05.06.1950 // ГДА СБУ. – Ф. 6. –
Спр. 75075�ФП. – Т. 2. – Арк. 170 – 171.

575 Там само. – Арк. 219 – 220.
576 Магур Ю. Про себе і КДБ розповідає “Марко”. Спогади. – Львів: Поклик

сумління, 1996. – С. 37 – 38.
577 Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К., 2006. – С. 146.
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спілкування. “Ця забава приносила мені велику розраду, коли, крім
Степанова (слідчий Н. Мудрої у в’язниці на Лонцького – Л. О.), не було
з ким перемовитися словом”578, – писала згодом. Олександр Долгун,
якого також тримали в одиночній камері під час слідства, намагався
зберегти здоровий глузд за допомогою ходьби. Він виміряв кроками
довжину камери, приблизно підрахував, скільки кроків у кілометрі, і
почав “іти”: спочатку по Москві до американського посольства, потім
перетнув Європу і нарешті “пішов” через Атлантичний океан додому,
у Сполучені Штати Америки579.

Документальних свідчень і спогадів самої Катерини Зарицької про
перебування в одиночці немає. Як енергійна і товариська натура, вона
боляче переживала вимушену самотність. Про це свідчать дальші роки
у в’язниці. Коли жінка опинилася в загальній камері, то жодного разу
не порушила існуючий порядок: боялася знову потрапити в ізолятор.
Не менше від браку спілкування їй дошкуляла обмеженість руху в
карцері. Дарія Гусяк згадувала, як потім, у Володимирі, товаришка
різко вставала з ліжка і починала міряти кроками камеру: від довгого
сидіння у неї затерпало тіло580.

Після тривалого, виснажливого слідства і майже п’яти років каме�
ри�одиночки, куди заходили тільки працівники органів та наглядачі,
Катерину Зарицьку навесні 1952 року відправили у верхньоуральську
в’язницю. Через “пересилки” (пункти етапу) її везли в окремому ваго�
ні, хоча в інших вагонах тіснилося по 60 – 70 чоловік. Начальники
пересилок не розуміли мети такої абсолютної ізоляції, але виконували
розпорядження слідчих органів, а “небезпечна злочинниця” і далі
страшенно потерпала від самотності. У Верхнє�Уральську начальник
в’язниці спочатку теж помістив її в окрему камеру, проте через брак
місць змушений був підселити до неї кількох осіб. Він попередив За�
рицьку, що за найменше провину її знову посадять у карцер, тому
протягом усього свого тюремного життя вона ревно дотримувалася
тамтешнього режиму.

Перша звістка від Зарицької, датована 12 березня 1952 року,
надійшла до рідних з пересильної тюрми у Києві, коли її направляли
етапом до Верхнє�Уральська: “Я жива�здорова. Не журіться мною, а
тільки дбайте і думайте про себе”581. У наведених рядках зосереджена

578 Мудра Н. Я – не одна, нас було багато. Рукопис. – Львів, 1999. – Арк. 7 //
Зберігається в домашньому архіві Лесі Онишко.

579 Епплбом Е. Історія ГУЛАГу. – К., 2006. – С. 134.
580 Спогади Дарії Гусяк, записані Лесею Онишко 08.12.2000 р.// Зберігаються

в домашньому архіві Лесі Онишко.
581 Лист Катерини Зарицької від 12 березня 1952 р., № 1. // Зберігається у

домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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вся сутність цієї жінки. “Ну уяви собі, що я пішла в монастир. А чи ж там
не можна бути щасливим? Отже, все в порядку! Усміхнися, подумай,
що в Тебе трохи чудаковата дочка, але найважніше – перестань вважа�
ти її нещасною”582, – писала Катерина в наступному листі. Вона завжди
прагнула бути щасливою, у будь�яких обставинах знаходила приємні
сторони, раділа кожній дрібничці і, головне, з мужністю і стійкістю
приймала всі життєві негаразди, була опорою для навколишніх: “Не
раз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна
жити так цілими роками і не попадати у відчай, а найти силу, щоб
створити собі духовне життя і надати йому цінний чи хоч би гарний
зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика і всюди її дух
прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити
того, що хочеться, але можна всюди жити по�своєму”583.

Через півтора року Зарицьку перевели з Верхнє�Уральська Че�
лябінської області у м. Володимир. Михайло Горинь, один із там�
тешніх в’язнів, назвав це місто “колискою російської держави” за йо�
го цікаву історію, храми і централ. (Перед тим як за ним зачинилися
в’язничні ворота, він устиг побачити кілька старих цегляних будинків
та один собор584.)

Місцева в’язниця справляла гнітюче враження. Камери були
розраховані переважно на п’ять чоловік, але існували окремі камери
– “тупикові”, одиночні, т. зв. “тройники”, де тюремна адміністра�
ція розміщувала політв’язнів, інколи разом із кримінальниками.
Особливість тих камер полягала в тому, що там не було ні водогону,
ані унітазів – тільки бляшані параші. Це створювало величезну не�
зручність для в’язнів, оскільки відвідувати туалет можна було лише
двічі на добу.

Традиційно камера була облаштована столом, невеличкою лавкою,
“буфетом” (залізна скриня, усередині розділена на декілька секцій
для зберігання продуктів та посуду), залізними ліжками�нарами,
прикріпленими до підлоги, і металевими дверима, пофарбованими
в темно�червоний колір, з “волчком” (вічко) і “кормушкою” (спеціальна
металева підставка, через яку наглядачі передавали їжу). Та завдяки
жіночій винахідливості цей аскетичний інтер’єр набував привабливо�
го вигляду, а приміщення перетворювалося на охайну кімнату, що
милувала око: “Біло�синьою серветкою я застелила свою шафку, де

582 Лист Катерини Зарицької від 26 серпня 1952 р., № 3 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

583 Лист Катерини Зарицької від 8 травня 1957 р., № 4 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

584 Горинь М. Листи з�за ґрат. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 58.
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держу харчі, і, як це я говорю, довкруги навела естетику”585; “Деякою
розрадою була виставка репродукцій, які я постійно влаштовую на
одному порожньому ліжку і при стіні в ногах свого ліжка. Дві
репродукції в мене висять на шнурочках, а дві оперті на дощинках.
При тому вибір картин буває не довільний, припадковий, а
обдуманий… Я підбираю так, щоб і естетична насолода була, і щоб
одночасно вироблявся мистецький смак і знання збільшувалося”586;
“Опишу Тобі свою поличку, добре? Вона в кутку над батареєю. Це і
поличка, і вішалка заразом. На горішній зліва я положила Грінченка і
ще кілька словників, а на них – “Козу і семеро козенят” на тій сторінці,
де Коза з малими сидять за столом і справляють поминки по Вовкові.
Направо – Богданів дзбаночок. Дотепер в ньому були свіжі квітки,
але нема їх більше, і треба було зробити ікебану… зі засушеної
айстри, що Мамуся прислала. На краю стоїть наш репродуктор. На
нижній поличці зліва мої течки, торбина вишита зі знимками, напра�
во розложився бузько, качка і крілик, а на вішалці висять наші всі речі
з верхнього одягу”587.

До побутових невигод додавалася гнітюча атмосфера в камері,
адже там перебували різні за освітою та світоглядом люди. Одні
постійно скаржилися, що голодні, інші висловлювали маніякальні
асоціації, а треті добірною російською лайкою демонстрували своє
ставлення до співмешканців588. До того ж склад однокамерниць
постійно мінявся. Виснажені голодом, бездіяльністю, жахливими
умовами побуту, люди ставали дратівливими, неврівноваженими,
повсякчас виникали суперечки, сварки, інколи доходило і до бійок.
Потрібно було чимало зусиль, щоб зберегти людську гідність і само�
повагу, тримати себе у визначених етичних межах, дотримуватися
правил доброї поведінки. З цим Катерина Зарицька гідно впоралася.
Усі в’язні дуже шанували її і вважали великим авторитетом. Вона до
всіх ставилася по�дружньому: вміла розрадити, порадити і втішити,
коли хтось був у біді. Ось як описала свою першу зустріч з ув’язненою
підпільницею санітарка УЧХ Ганна Мартинюк�“Ганя”: “Коли закрилися
двері, жінки обступили мене й почали питати, хто я, звідки, за що
сиджу. Я почала відповідати українською мовою. Тоді посипалися
питання українською мовою. Я побачила, що я між своїми. Це мене

585 Лист Катерини Зарицької від 29 квітня 1954 р., № 6 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

586 Лист Катерини Зарицької від 30 січня 1959 р., № 2 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

587 Лист Катерини Зарицької без точної дати (листопад�грудень 1960 р.),
№ 21 // Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

588 Горинь М. Листи з�за ґрат. – Харків, 2005 – С. 74.
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зворушило, і я несподівано заплакала. Тоді до мене підійшла старша
жінка, взяла мене за стан, підвела до ліжка, посадила біля себе. Я
схилила голову на її груди і дала волю своїм сльозам. Після того мені
стало легше на серці, бо відчула, що знайшла друзів. Ця жінка на�
зивалася Катерина Зарицька. Пізніше я довідалася, що вона була
керівником нашого підпільного УЧХ”589. Як інтелігентна, розумна
людина Катерина запам’яталась і табірному стоматологові, з яким
через двадцять років після звільнення Зарицької спілкувалася її
невістка Люба Сорока590.

Володимирська тюрма славилася своїми жорстокими поряд�
ками. Підйом о 6�й з обов’язковим стуканням ключів по залізній ручці
дверей, грюкотом годівниці, лайкою і погрозами. На прогулянці в’язні
повинні були дотримуватися тиші, руки тримати за спиною, не
оглядатися. Цілий день аж до відбою о 22.00 не дозволялося лягати
на нари. За всяке порушення позбавляли на місяць права закупову�
вати в “ларьку” продукти, саджали в карцер. При вході в камеру на�
чальства всі мали встати, виструнчитися, знявши шапки, а черговий у
цей час доповідав про стан справ591.

Для в’язнів у Володимирському централі було запроваджено два
режими: загальний та суворий. Між ними існували деякі відмінності.
Загальний режим передбачав користування радіо, яке було вста�
новлене у лютому 1956 року, а суворий  –  лише вікно з “намордником”
(ґрати). При загальному режимі прогулянки тривали по годині
щодня, при суворому – лише по півгодини, а в неділю прогулянок
узагалі не було. На загальному режимі дозволялися побачення двічі
на рік, а на суворому вони були заборонені. За найменше порушення
в’язнів переводили на суворий режим, який, крім усього, передба�
чав обмеження в їжі: жири і цукор зовсім вилучалися з раціону, а
500�грамовий пайок чорного хліба урізався до 400 г592. В’язні за�
гального режиму мали право користуватися “ларьком” (спочатку
загальна вартість місячної покупки становила 3 крб., після 15 листо�
пада 1961 року її зменшили до 2,5 крб.), а також отримувати посилки:
одну харчову, вагою до 5 кг, та одну речову.

Відмінності між суворим і загальним режимом були не надто
суттєвими, але для в’язня будь�яка дрібничка набувала великого
значення. Показовими з цього погляду є рядки одного з листів

589 Літопис УПА. Медична опіка в УПА. – Торонто – Львів, 1993. – Т. 23. – С. 235.
590 Спогади Богдана і Люби Сорок, записані Лесею Онишко 07.10.1998 р. //

Зберігаються в домашньому архіві Лесі Онишко.
591 Жага і терпіння. Зиновій Красівський у долі українського народу. – К.,

2005. – С. 86 – 87.
592 Марченко А. Мої спогади. – Москва: Вість ВІМО, 1993. – С. 73, 76.
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Зарицької, де вона описувала радість від такої, здавалося б, буденної
події, як слухання радіо: “Все наше життя проходить під знаком радіо.
Місяць тому, в 2 год. після обіду, у нас вмонтували репродуктор.
Спочатку ми, як п’яниці до горілки, кинулися слухати все, зачинаючи
від музики до об’явлень. Ми мовчали, щоб не перешкоджати одна
одній. Нам жалко було йти на прохід, хоч і там роздавався голосник.
Все життя пішло вшкереберть. Найкращі музичні передачі бувають
після 10 год. вечера, отже, після відбою. Лягаємо в ліжко, але слухає�
мо до 12 год. ночі, а в суботу і неділю аж до 2 год. Ні книжки, ні газети
ніхто не брав у руки. Через якийсь час наш музичний голод успокоїв�
ся, ми начали вибирати, що краще”593.

Найстрашнішою карою для ув’язнених залишалися карцери, бо
там, крім холоду і голоду, нестерпно дошкуляла самотність. Після п’яти
років одиночки Катерина Зарицька намагалася не дратувати місце�
ве начальство, жодного разу не порушила в’язничний режим і, від�
повідно, не сиділа у карцері. Досвід перебування у польській в’язниці,
щирість, ерудиція та висока інтелігентність дозволили їй стати опо�
рою для співмешканців. Вона вміла перейматися чужим болем, тому
до неї завжди зверталися по пораду й розраду. В’язні розраховували
на її добре слово і спільні молитви. В одному з перших листів до матері
Зарицька писала: “Чи знаєш, що це значить – утерти комусь сльозу?
Яке душевне вдоволення воно приносить! Взагалі, Мамусю, Ви,
“цивілі”, не маєте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як
можна щиро, від душі сміятися, радіти...”594. Цю рису характеру
підпільниці відзначав син Романа Шухевича Юрій. У своєму листі до
родини Зарицької він підкреслював, що Катерина все своє життя
прагнула допомагати іншим і майже нічого не вимагала для себе595.
Вона старалася в усьому знайти щось приємне, радісне. На відміну
від Зеновія Красівського, який змальовував тюремні будні у похмурих
тонах: “Протягом всіх моїх п’яти із половиною років у Владимирській
в’язниці я перенасичувався чужим болем... Це не йшло ні в яке
порівняння з тим, що кожен день передавалося мені від в’язнів.
Задумані, похилені, зажурені, виснажені постаті. А очі! В декого, зда�
валося, плакали кров’ю”596, Катерина Зарицька бачила доброзич�

593 Лист Катерини Зарицької від 2 березня 1956 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

594 Лист Катерини Зарицької від 3 березня 1953 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

595 Лист Юрія Шухевича від 7 вересня1986 р. // Зберігається у домашньому
архіві Богдана і Люби Сорок.

596 Жага і терпіння. Зиновій Красівський у долі українського народу. – К.,
2005. – С. 102.
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ливість і взаємну підтримку: “Настрій у мене дуже гарний. Сиджу на
свойому ліжку, куди не гляну – бачу добрі, привітливі очі, що з усміш�
кою ідуть мені назустріч; направо на столику гора цікавих книжок, так
що не знаю, за котру раньше взятися, а в недалекій перспективі смачне
снідання в приємнім товаристві. Ну, тепер подумай і скажи сама: як
можна не стверджувати все наново: “А все�таки життя прекрасне!”?”597.

Раз на десять днів в’язнів водили у лазню. Це була велика подія,
адже під час купання можна було передати записку, домовитися про
передачу харчів, довідатися про останні події, дізнатися, кому най�
сутужніше, тощо598. Серед в’язнів Зарицька виконувала функцію
своєрідного мозкового центру. Вона завжди знаходила найрізно�
манітніші можливості обійти тюремний порядок, не порушуючи ре�
жиму, і консультувала з цього приводу інших.

Поодинокою розвагою в’язнів уважалися щоденні прогулянки.
Проте взимку, коли лютували 20 – 30�градусні морози, вони були не�
доречними, особливо для старших і хворих. Для ув’язнених у рваних
бушлатах, без теплого одягу і рукавиць такі прогулянки перетво�
рювалися на справжню муку. Ще гіршим випробуванням була зимова
лазня: “Зимою в передбаннику стояв такий холод, що пара йшла з
рота, а стіни інколи вкривалися інеєм”599. Одного дня, повертаючись
із лазні, А. Марченко зіткнувся з групою жінок, яких вели на прогулянку.
Його настільки вразила ця картина, що він описав її у своїх спогадах:
“Ми здалеку побачили їх. Бачили, як старих вели під руку більш мо�
лодші співкамерниці. У жінок, як і у нас, відбирають теплі речі, їх також
виганяють взимку на прогулянку у старезних бушлатах і холодних
черевиках, також водять у холодну баню. Режим для всіх у тюрмі був
одинаковий що для чоловіків, що для жінок, повне рівноправ’я”600.
Катерина Зарицька змальовує такі сцени з тюремного життя по�
жіночому м’яко: “На прогулянку пішли зразу ж після сніданку. Не�
приємна погода: ні зима, ні весна. Під ногами лід. В таких випадках
я чіпляюся за Поліну (співкамерниця Катерини Зарицької – Л. О.), бо
в неї черевики не ковзають, і вона тягає мене цілих півтора години.
Погода не дописала, але балачка вдалася, і я незвичайно вдоволена
вернулася додому”601.

597 Лист Катерини Зарицької від 3 березня 1953 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

598 Спогади Дарії Гусяк, записані Лесею Онишко 08.12.2000 р. // Зберігаються
в домашньому архіві Лесі Онишко.

599 Марченко А. Мої спогади. – Москва, 1993. – С. 114.
600 Там само. – С. 115 – 116.
601 Лист Катерини Зарицької без точної дати (весна 1960 р.), № 9 // Збері�
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День за ґратами вимірювався сніданками, обідами і вечерями.
Після підйому о 6.00 було вмивання у загальній камері та виніс параші
– незмінного атрибуту централу. Сніданок складався з 500 г хліба,
кількох несвіжих рибин, окропу та 5 г цукру. На обід приносили на
перше баланду (вода з кислою капустою, інколи з картоплею), на друге
– рідку кашу (найчастіше пшоняну, рідше вівсяну). Після обіду в’язнів
виводили на прогулянку незалежно від пори року. Увечері було
незмінне картопляне пюре (100 – 150 г)602.

У 1969 році у самвидаві побачили світ спогади Анатолія Марченка,
який близько двох років провів у Володимирському централі. Тоді ж
громадськість заговорила про жахливі умови тюремного побуту, у
яких жити фактично неможливо, тим більше жінкам. Але Катерина
Зарицька зуміла. Їй навіть вдавалося знаходити свої маленькі радощі
у в’язниці з усіма її жорсткими правилами, порядками і режимами.
“Мені здається, що вам усім неможливо представити собі, що в моєму
положенні можна добре почуватися. А воно так�таки й є”, – стверд�
жувала Катерина в одному з листів603. Так, наприклад, жінка часто
розповідала про свої “винаходи”: “Найперше мушу похвалитися
одним відкриттям, яке я зробила цілковито випадково. Знаєш, у нас
на вечерю звичайно дають бараболю. Вона рідко зварена, і ми не
дуже�то з ентузіязмом забиралися до неї. От одного разу я за�
пропонувала посипати її чорним перцем. Всі їдять, а я думаю, як би
то зробити її менш воднистою. Думала�думала і посипала кришками
зі сушеної булки (я завжди сушу собі булочки з ларку). Перемішала,
дала покуштувати – і всі ахнули. З того вечора не можемо діждатися
вечері, щоб полакомитися гайсе бульбяником, як величаємо цю нову
приправу. Я навмисне описала Тобі свій винахід, щоб Ти бачив, яка з
мене тепер господиня, а по�друге, щоб Ти знав, що треба тільки вміти
влаштовувати собі життя в усяких умовах”604.

Незважаючи на обмежений раціон, жінкам вдавалося економити.
Збережені харчі вони через наглядачів передавали у сусідні камери
для чоловіків, які часто потерпали від голоду605. Катерина Зарицька
вважала за свій обов’язок опікуватися Юрієм Шухевичем, з яким вона
перебувала у Верхнє�Уральську. Разом з Дарією Гусяк вона зібрала

602 Марченко А. Мої спогади. – Москва, 1993. – С. 77.
603 Лист Катерини Зарицької від 26 січня 1960 р., № 2 // Зберігається у
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604 Лист Катерини Зарицької від 16 травня 1961 р., № 10 // Зберігається у
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605 Спогади Дарії Гусяк, записані Лесею Онишко 08.12.2000 р. // Зберігаються
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необхідну кількість продуктів і нелегально передала синові Провідника.
“Незважаючи на небезпеку і голод, вони передали те, що задумали. І
хоч до нас не дійшло то все з незалежних від них та нас причин, але
наші серця були зігріті їх щирістю та добротою”606, – писав згодом
відомий політв’язень.

Жінки придумували різноманітні рецепти з тих продуктів, що їх
можна було отримувати з дому або придбати у тюремному “ларьку”,
який працював двічі на місяць. В обід наглядач приносив список
наявних товарів, потім збирав бланки замовлень, а ввечері чи на�
ступного дня вранці приносив пакунки. “Всі напружено чекали цього
моменту, – згадував Анатолій Марченко. – Одні не мали дозволу на
ларьок, інші мали дозвіл, але не мали грошей”607. На відміну від
багатьох в’язнів, Катерина Зарицька регулярно отримувала грошову
допомогу з дому. На дозволену суму вона купувала потрібні продукти
і щедро пригощала співкамерниць. Крім того, рідні часто присилали
їй харчові посилки, вмістом яких жінка радо ділилася з подругами, не
забуваючи подякувати мамі й усім домашнім за турботу: “Зараз
приготовили до чаю в 4 год. маленьке прийняття, і я з гордістю
вислухувала похвали Твойому цукорняному мистецтву. Смалець я
сховала в коробку у самий далекий куток на чорну годину; цитрину
зацукрила і помаленьку насолоджуюся; ікру їла перший раз в житті,
і дуже мені подобалася. М’ясо прийшло цілком свіже. Взагалі все
прекрасне, чудове і пахне домом!”608.

Водночас жінка не хотіла обтяжувати своїх рідних, особливо
немолодих уже батьків: “Відживлююся дуже раціонально і купую
переважно цукор, масло, цибулю і подібні харчі. Завжди боюся, щоб
Ти не посилала мені більше над свої матеріальні спроможності.
Пам’ятай, що у мене зовсім достатньо харчів,... тому будь розумна”609;
“Запевняю Тебе, що з того всего я не більше як одну четверту, а то й
одну п’яту вживала для себе особисто. Це не значить, що я так мало
їла, бо інші теж діставали і ділилися…”610; “Я можу дістати тут богато
продуктів. От тепер купую молоко, часом мід, мармоляду, завжди є
якийсь товщ, вліті будуть дешеві яйця, морква. Так що якщо Ти

606 Лист Юрія Шухевича від 7 вересня 1986 р. // Зберігається у домашньому
архіві Богдана і Люби Сорок.
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пришлеш час від часу вітамін, гематоген і т. д., м’яса і щось рідного,
солодкого, то я живу, як король”611.

Вдалині від батьківщини, серед сірих тюремних мурів і таких же
днів, що тягнулися безконечною вервечкою, вшанування українських і
християнських свят набувало особливого значення. Там люди гостро
відчували потребу в культивуванні традицій. Це єднало з родиною,
нагадувало про національне коріння. Усі в’язні підкреслювали, що саме
за ґратами людина молиться найщиріше. Це має логічне пояснення.
Коли всякі плани, надії, пов’язані з майбутнім, є дуже непевними, важ�
ливим джерелом, з якого християнин черпає сили і віру у краще, є
молитва. Незважаючи на обмежені можливості, українські політв’язні
відзначали великі християнські свята, особливо Великдень та Різдво,
дотримуючись рідних звичаїв. У листі до сина Богдана Катерина
Зарицька зворушливо змалювала святкування Пасхи: “Хочу поді�
литися з Тобою свіжими враженнями із першого дня Великодня. Гар�
но і святочно провела я його. І традиція вся була! Зайчик у зеленому
вівсі під великим листком лопуха нагадував про вічновоскресаючу
природу; курятко на яйці з піднятою вгору головкою представляло
життя, що завжди наново зароджується; свинка з хріном в зубах
говорила про достаток, а баранчик був символом лагідності і цього
всего, що, неначе лагідна рука, втихомирює біль. Були у нас і крашені
яйця, і малесенька писанка, маленька баба з білим люкром наверху,
паска зі сира, торт, прибраний нарцизами, а все це обвите зеленим
барвінком”612.

Не менш цікаво у в’язниці проходили Різдвяні свята: “Розкажу Тобі
про святкування Різдва. Все у нас було: і символічна кутя, і символіч�
на проскурка, і вже не символічна, а правдива ялинка з березових
прутиків з малесенькими свічечками, і пресмачна вечеря з тортом, а
найважніше – традиція з молитвою і колядками. Не вспіли ми від�
почати, аж тут приходить посилка. Ми знову почали святкувати, тим
більше що у кожної був кусочок уже цілком правдивої ялинки”613;
“Опишу наш Святий Вечір. Після ранішнього проходу зачали вбирати
ялинку. Яка радість, яке величезне зворушення! Багато з нас літами не
бачили живого деревця. Любувалися ним зі всіх сторін, зі всіх кутів, а
спати лягали так, щоб мати його перед очима, коли вночі припадково
збудимося. А співати, коли на ньому горять свічечки! Вечером ми три

611 Лист Катерини Зарицької від 22 квітня 1953 р., № 2 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

612 Лист Катерини Зарицької від 26 квітня 1954 р., № 6 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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(імовірно, разом з Г. Дидик і Д. Гусяк – Л. О.) помолилися, заспівали
“Бог Предвічний”, почастувалися просфоркою, згадали своїх коха�
них і друзів і потім уже всі засіли до вечері. Була риба (краби), ка�
медульська печеня з грибами (зі сушеної булки), струдель з яблоками
(пластівці), кутя (з пшеничної каші), компот, медівник, овочеві куль�
ки і т. д. Одним словом, повна традиція. Гості заявили, що наша
традиція і гарна, і смачна. Вони зложили спеціяльно для нас засто�
льну різдвяну пісню (письменниця і композитор) і подарували нам
усім по примірнику нот зі словами. Ми довго співали, пили (наливку)
і кутю на стелю кидали”614.

Світлий настрій створювали вже самі святкові приготування: “Від
вчора вже запахло святами, бо я мила милом стіни, полакеровані до
половини, двері, батарею, поличку, а Дарка (Дарія Гусяк – Л. О.) –
вікно. Постіль випрана, білизна особиста також; ще кілька мішочків,
пошевки на подушку і ясічок – і готово. Відносно дальших планів мов�
чу, а як все буде в порядку, опишу постфактум. В кожному разі борош�
но на сирну паску прилагоджене. Збирали по коржикові, бубликові,
хто чим вгостив, сушили і зсипали до мішечка”615.

Однією з головних проблем, з якими людина стикалася за ґра�
тами, було заповнення вільного часу. Тут Катерині Зарицькій не було
рівних: ця надзвичайно енергійна, діяльна натура завжди знаходила
собі заняття й поринала в нього з головою. Під час перебування у
в’язниці жінка вирішила усунути прогалини у своїх знаннях і активно
взялася за самоосвіту, весь вільний час присвячуючи навчанню: “Не
думай, що я тут даром сиджу! – писала вона до батька. – Студіюю
завзято, і мої обставини не перешкоджають мені займатися наукою і
насолоджуватися нею”616. Її цікавили мови (німецька, англійська,
французька), література, мистецтвознавство, природничі науки,
філософія, психологія. Тому в одному з перших дозволених листів
Катерина Зарицька просила маму прислати їй підручники: “…я хочу,
щоб Ти постійно висилала мені бандероллю книжки, і тому за частину
мені призначених грошей купуй книжки. Я подам, що мені треба, а Ти
в міру можливості купуй і посилай. 1. Підручник нім. мови для інститутів
чужих мов. Якщо неможливо дістати, то “Учебник немецкого языка”
(для неязыковых высших уч. заведений); автори: Эрлих, Тримм,
Вольер и Бергман. Перший підручник обширніший і основніший (а я

614 Лист Катерини Зарицької від 16 січня 1956 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

615 Лист Катерини Зарицької без точної дати (квітень 1964 р.), № 6 // Збе�
рігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

616 Лист Катерини Зарицької від 26 серпня 1952 р., № 3 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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хочу студіювати серйозно), другий – для вивчення нім. мови як
додаткового предмету в різних інститутах. 2. Німецько�російський і
російсько�нім. словарь. 3. Граматика російської мови (фонетика,
морфологія, синтаксіс); словар російської мови. 4. Підручник
шахматної ігри (цілість). 5. Підручник англійської мови (в такому
самому обсязі, як німецький; тих всіх примітивних мені не треба).
Англійсько�рос. словар. 6. Около 1946 р. зачала виходити серія
“Университет на дому”. Це були підручники зі всіх предметів. Страш�
но цікаві речі. Я бачила тільки випуски “Астрономія” і “Хімія”. Що ті�
льки зможеш дістати з цеї серії, пришли. 7. Взагалі всякі популярно�
наукові книжки чи журнали. Книжки нехай будуть на російській мові,
новокуплені. Ага! Ще моя мрія – “Лис Микита” Івана Франка, але на
українській мові”617.

Помітних успіхів Катерина Зарицька домоглася у вивченні мов.
Вона успішно використовувала набуті знання, читаючи книги мовою
оригіналу: “Мій день поділений на дві частини: до обіду вчуся фран�
цузьку мову, потім сплю або відпочиваю з дві годинки і беруся до
читання. Німецьку і англійську мову я довела до цього, що можу чи�
тати зі словарем, а деякі легші книжки і без нього. Тепер взялася за
французьку, і це справляє мені велику приємність”618.

Неабияку популярність серед ув’язнених мали науково�популяр�
ні журнали, особливо “Наука і життя”, “Иностранная литература”,
“Огонек”, “Літературна газета” та інші. Це засвідчують листи Зарицької,
зокрема такі рядки: “Я тепер вся пірнула в читання. “Наука і життя” –
це одна насолода. А Ти переглядаєш цей журнал, заки післати мені?
Ми читаємо і тихо, і вголос і тішимося без кінця. Крім цього, дістають
тут деякі числа “Иностранной литератури”619.

Велике зацікавлення у Катерини Зарицької викликало обра�
зотворче мистецтво. Це було зумовлене тим, що її син Богдан захоп�
лювався малюванням і обрав професію художника. Щоб бути в курсі
останніх подій у галузі живопису і скульптури й говорити з юнаком
однією мовою, мама із завзяттям студіювала цей предмет. У журна�
лах “Мистецтво” і “Художник” вона знаходила цікаві теми і жваво
обговорювала їх у листах до Богдана: “Питаєшся, коли я позбудуся
тих критичних висловлювань? Тоді, коли більше буду з Тобою лис�
туватися і більшу буду приймати участь, хоч заочну, в Твоїй праці в

617 Лист Катерини Зарицької від 3 березня 1953 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

618 Лист Катерини Зарицької від 1 жовтня 1954 р., № 11 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

619 Лист Катерини Зарицької від 16 січня 1956 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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інституті. Тоді я ближче познайомлюся з поняттями, які у вас панують,
з термінами, вживаними у вас, з оцінкою форми і змісту і т. д. А поки
що я маю справу з мистецтвом тільки за посередництвом журналу
“Художник” і тих статей або книжок, які вдасться мені роздобути і
прочитати”620.

У травні 1957 року К. Зарицьку перевели в іншу тюрму: “Мой адрес
теперь: Рязанская обл., г. Касимов, п/я 2. Я написала письмо на
укр. языке, но пока здесь нет цензора и оно задержалось. Извещаю
Тебя только, что здорова, и жди писем от меня, когда наладится дело
с перепиской”621. Однак уже в кінці листопада того ж року жінку
повернули на попереднє місце ув’язнення. У листі Зарицька зіз�
навалася, що “без жалю покинула Касимів”, адже у Володимирі бу�
ла чудова бібліотека622.

Загалом у Володимирі Зарицька провела майже п’ятнадцять
років. За цей час на зміну хрущовській “відлизі” прийшли брежнєвські
застійні часи. Відповідно до цього мінявся і режим строкової тюрми.
З 1958 року він помітно пом’якшав. Відтоді можна було мати одно�
годинне побачення раз у рік, на яке до матері приїжджав уже дорослий
Богдан. “От видиш, що зробило бачення! Ми побачили себе, і тепер
інакше пишеться, правда? Скажу правду, що я не сподівалася Твого
приїзду, не думала, що даш собі раду в такій дорозі. Ти вже писав до
Тата про бачення зі мною? Тепер я буду мати постійну тему для листів
до нього, заки опишу все”623, – писала жінка після зустрічі з сином.
Тривалість прогулянок збільшилася із півгодини до години, а згодом
і до двох. Ув’язнені вже мали право писати двічі на місяць, якщо не
проштрафилися: “У мене тепер зміна днів писання і висилки листів:
першого листа можу вислати 12 числа кожного місяця, а другого –
десь біля 27 числа”624. Також дозволялося отримувати двічі на рік
посилки з дому вагою 5 кг. Тепер найбільшою турботою для Кате�
рининої матері було роздобути харчі та дещо з одягу, щоб у визна�
чений час передати дочці625.

620 Лист Катерини Зарицької від 12 березня 1961 р., № 4 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

621 Лист Катерини Зарицької від 9 червня 1957 р., № 9 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

622 Лист Катерини Зарицької від 15 листопада 1957 р., № 15 // Зберігається
у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

623 Лист Катерини Зарицької від 9 жовтня 1958 р., № 11 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

624 Лист Катерини Зарицької від 24 жовтня 1958 р., № 12 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

625 Спогади Люби та Богдана Сорок, записані Лесею Онишко 07.07.1998 р. //
Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
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За правління Хрущова в’язні раз на тиждень дивилися телевізор,
двічі на місяць відвідували кінолекторій. Усі ці нововведення входили
до програми перевиховання в’язнів і мали на меті продемонстру�
вати прогрес радянського суспільства. Та в першу чергу перегляд кі�
нофільмів і телепередач був розвагою й урізоманітнював монотонні
будні. Про це красномовно свідчить уривок листа Катерини Зарицької:
“Вчора ми були в кіно на фільмі “Мічман Панін”. Сильно подобався
нам. Там, властиво, нема жіночих ролей, нема любовної інтриги, а
сюжет такий інтересний, що ми цілий час з напруженням слідкували
за розвитком подій. Приємно було вернутися в камеру перед 10 год.
Т. Поля чекала нас з кип’ятком. Ми ще трохи обговорювали найцікавіші
епізоди і, приємно схвильовані, заснули. Йти в кіно – це велика подія
у нас. Найперше те, що пройти чотириста метрів – це вже незвичайна
приємність, коли звичайно наш життєвий простір вимірюється кіль�
кома кроками. Потім чекаємо, який буде журнал перед фільмом, бо в
журналі подорожуємо по всіх усюдах. Ну, і, накінець, сам фільм, хоч
який би він був простенький, дає на якийсь час нові враження”626.

У 1958 році вийшов проект нового урядового указу, згідно з яким
25�річний термін замінювався 15�річним. Крім того, в’язням давали
роботу з відповідною зарплатнею та системою т. зв. заліків. Катери�
на з притаманним їй запалом погодилася працювати. По�перше, їй
не хотілося почуватись неробою, яку все життя утримують батьки;
по�друге, вона розраховувала на скорочення терміну; і зрештою, це
була додаткова можливість чимось зайнятися. Спершу вона плела
сітки. У листі до батька донька так обґрунтувала своє рішення: “І ще
одно “якщо”: якщо буду гарно в’язати авоськи, то мені будуть давати
зачоти, тобто до відсидженого місяця додавати 8 – 13 днів. Таким
чином, чотири роки скоротились би ще на кілька місяців. Та навіть
якби треба було відсидіти до повних 15 років, то для мене чотири
роки – муха! За цей час я ще поправлюся, діб’юся степені “майстра
від авосьок” (майстер в’яже і обв’язує авоську за 45 мінут), дещо
прочитаю, надивлюся в телевізорі спектаклів і наслухаюся прекрас�
них концертів”627.

На початку 1960 року Катерині запропонували роботу швачки:
“Сьогодні питалися, чи підемо на працю – шиття рукавиць на
електричних моторах. Ми погодилися. Коли пічнеться робота, не
знаю. Я в житті на машині не шила, тому поняття не маю, чи вийде з

626 Лист Катерини Зарицької від 12 березня 1961 р., № 4 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

627 Лист Катерини Зарицької від 28 липня 1958 р., № 7 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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мене толк”628. Хоча жінка не мала жодного досвіду у цій ділянці, вона
погодилася, бо це давало можливість оволодіти новим умінням, до
того ж надзвичайно корисним в умовах в’язниці. У листі до батька
Зарицька пояснювала своє бажання навчитися шити: “Розповім Тобі
всю історію, як появилася в мене ідея навчитися шити і як я реалізую
її. Ти знаєш, як ще вдома я відчувала ідіосинкразію до голки. Так я
прожила добрий відрізок життя, не інтересуючись ні шиттям, ні
модами, бо ж і до кравчині я ходила з Мамусею і стояла там перед
зеркалом при примірці наче стовп. Аж всі ті роки, що я тут, я почала
розуміти, яке це горе, коли не вмієш вшити найпростішої речі. Дово�
дилося за кожною дрібничкою звертатися до когось. Іноді люди радо
йшли назустріч, а іноді робили ласку”629.

За допомогою відповідних книг і порад досвідчених кравчинь
Катерина швидко опанувала не знане досі ремесло. Для неї це була
чергова перемога над собою, своєрідна втеча від нудьги тюремного
життя: “Машина вже не втікає мені з рук – підкорилася. Зате воюю з
матеріалом, який ніяк не хоче рівно йти під лапку. Мабуть, нема в мене
швейних здібностей. Не можу віджалувати, що колись на волі не
закінчила кравецької школи. Яка то сатисфакція – вміти гарно шити!
Все�таки для себе зумію зробити все потрібне, а це в моїх умовах
найважливіше”630.

Згодом Катерину Зарицьку перевели на роботу до пральні. Ана�
толій Радигін, який теж відбував покарання у Володимирі, згадував,
як жінка кожного ранку вітала бригади в’язнів, що йшли на роботу:
“У в’язниці її примушували працювати в пральні. Виводили на робо�
ту дещо раніше, ніж нашу столярну бригаду. І ось ми, підштовхувані
сторожею, виходили на асфальтове подвір’я. Перед третім в’язнич�
ним корпусом всі як по команді підносили очі на вікно пральні. Там
уже стояла вона, напівсива жінка. Стояла, не усміхаючись, і вітала нас.
І тоді всі: українці й литовці, жиди і росіяни, молдовани і вірмени –
віддавали їй честь. Одні здіймали шапки, інші ж салютували по�
вояцьки. І всі мовчали. Конвоїри кожного разу бачили цей безмовний
ритуал, але теж мовчали, адже ніхто не порушував спокою. Я був у
Владимирі шість років (з десяти призначених). Три роки виходив на
працю з тих дверей, і протягом трьох років кожного ранку у весняному

628 Лист Катерини Зарицької від 15 березня 1960 р., № 6 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

629 Лист Катерини Зарицької без точної дати (травень 1960 р.), № 14 //
Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

630 Лист Катерини Зарицької без дати (листопад�грудень 1960 р.), № 21 //
Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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сяйві у вузенькому вікні, як образ незламності, стояла жінка,
зустрічаючи і проводжаючи нас”631.

А поза роботою у пральні Зарицька шила, вишивала, в’язала, чи�
тала. За будь�яких умов жити повнокровним життям, а не сидіти в очі�
куванні ліпших часів – це було кредо Катерини Зарицької. Тому�то,
користуючись правом листуватися, вона ніколи не пропускала наго�
ди написати синові. У її листах, незважаючи на обов’язкову цензуру,
через яку проходила вся кореспонденція ув’язнених, відчувається
материнська ніжність і турбота: “Пригадую, раз сиділи ми вдвоє з
Тобою на тапчані в кімнаті Бабусі. Ти був ще маленький. Ми роз�
мовляли, і я запитала Тебе: “Хто такий Богдан і мама?” Ти сказав:
“Богдан і мама – великі приятелі”. Я впевнена, що воно так було і так
залишиться. Очевидно, краще було б нам жити разом. Я б ділилася з
Тобою своїм життєвим досвідом і помагала ставати людиною. Однак,
хоч судьба рішила інакше, нічого не повинно змінитися. Ти мусиш
сам роздумувати і працювати над собою, а я буду укладати своє жит�
тя з думкою про Тебе. І якщо моє життя буде повне гарного і доброго
змісту, то я вірю, що це поможе Тобі. Чи не так?”632.

Зарицька прагнула бути в курсі всіх справ Богдана, хвалила,
підбадьорювала і заохочувала його до добрих вчинків і нових
починань: “Подобалося мені, що Ти вичистив умивальку. Взагалі, ба�
чу, що у Тебе господарські і практичні здібності. Ти ж повинен бути
підпорою Влодзі і Дідуся”633. Та, як мудра жінка, Катерина не була
засліплена любов’ю до дитини і при потребі вміла присоромити,
покритикувати, а часом і насварити хлопця: “Ти вже дорослий. Пора
кинути розмовляти з Тобою, як з дитиною, від якої усувається всі
неприємності з дороги, для якої признається всі права і ніякі
обов’язки”634.

У листах К. Зарицької дивує не тільки її обізнаність, начитаність.
Жінка знаходила в собі сили втішати батьків, підтримувати сина, так
що складалося враження, ніби вона перебуває не за ґратами, а у від�
рядженні. Крім того, турбувалася про свого чоловіка Михайла Сороку,
який поневірявся по радянських тюрмах і таборах: “Ще маю одну
турботу у зв’язку з переїздом Михайла. Не знаю, чи мої посилки підуть

631Радигін А. Життя в мордовських концтаборах зблизька. – Мюнхен:
Український інститут загальнополітичний, 1974. – С. 30 – 31.

632 Лист Катерини Зарицької від 3 березня 1953 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

633 Лист Катерини Зарицької від 22 квітня 1953 р., №2 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

634 Лист Катерини Зарицької від 29 січня 1958 р., № 1 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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за ним. Може, треба буде йому їх викупити, тобто внести додаткову
оплату за пересилку з попереднього місця побуту. А що буде, як в
нього нема грошей? Коли він переїхав? Ну, таке подорожування ніяк
не можна назвати законним!”635.

Листування двох радянських в’язнів не могло бути регулярним
через часті переїзди, зміну адреси і тюремних правил, постійну
цензуру. Так, в одному з листів Катерина із сумом зауважувала:
“Михасю,… звідси не так легко що�небудь вислати, тому на вишивану
пам’ятку треба зачекати на кращі часи”636. Щоб налагодити зв’язок,
подружжя писало один до одного через Львів. У листі додому одна
половинка призначалася для батьків і сина, інша – для Катрі чи
Михайла, а Катеринина мати відсилала адресатові його частину
відірваною або власноруч переписаною.

Головною темою листів подружжя був син, батьки, рідні, знайомі,
а також власні успіхи в самоосвіті. Обоє любили читати, тому нерідко
обмінювалися враженнями від прочитаного, радили одне одному
цікаві статті у сучасних журналах, обговорювали мистецькі новинки:
“Давня “Літ. газ.” тепер називається “Літ. Україна” і з кожним номером
стає щораз цікавішою. Ти не можеш там передплачувати газет?... В
Тебе берізки і верби, а в мене зате другі цікаві речі. Кажу Тобі, що
журнали на диво стають більше і більше інтересними. Наприклад,
останній номер (з квітня) був присвячений питанням з біології, точні�
ше молекулярної біології. І статті, багаті матеріалом з найновіших
відкрить, і до того гарні рисунки і фотографії. Відкрилися мені очі на
новий світ. А які висновки і гіпотези будують на основі останніх
досліджень!”637.

У 1961 році було прийнято новий кримінальний кодекс, за яким
25�річний термін ув’язнення скасовувався. Згідно з законом, будь�
яке полегшення в кодексі мало зворотну дію, тобто поширювалося на
раніше засуджених. Але для К. Зарицької, Г. Дидик і Д. Гусяк спе�
ціальним указом було зроблено виняток. “Якби ви могли уявити, що
таке 25 років тюрми, особливо для жінки, то визнали б за гуманніше
мене розстріляти”, – писала згодом у своїй заяві Галина Дидик638.
Мабуть, К. Зарицьку не раз навідували такі ж гіркі думки, але в листах

635 Лист Катерини Зарицької від 12 квітня 1959 р., № 6 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

636 Лист Катерини Зарицької від 20 жовтня 1957 р., № 14 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

637 Лист Катерини Зарицької до Михайла Сороки від 09 червня 1962 р., № 2 //
Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

638 Борець Ю. Шляхами лицарів ідеї і чину. – [Без місця і часу видання]. –
С. 146.
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додому вона не дозволяла собі їх виказувати, а навпаки, намагалася
підбадьорити рідних: “Ну, якщо судьба не дозволить і якщо нового
кодексу до мене не примінять, то не будемо впадати у відчай, як і до�
сі не впадали, правда?”639.

Одноманітні в’язничні будні скрашували листи та бандеролі з до�
му. Крім того, раз на рік приїжджав син, іноді з бабусею; також було
дозволено передплачувати сучасну пресу та отримувати видання,
що їх кожного року передплачували для неї домашні. Катерина неод�
норазово дякувала рідним за це: “Я думала: добре�то бути і почувати
себе щасливою, коли в тебе є Обертинська вулиця (колишня назва
вулиці, на якій жила Зарицька з батьками – Л. О.), яка здалеку і завж�
ди все освічує своїм теплим ясним промінням”640.

3�го квітня 1969 року, через 22 роки тюремного життя, Катерину
Зарицьку разом із Г. Дидик і Од. Гусяк перевели до табору суворого
режиму в с. Лісне Мордовської АРСР. З цього приводу К. Зарицька
писала додому: “Вже сиджу, як на вокзалі. 3�го квітня ми були на суді,
і нам замінили тюрму на лагер. Отож чекаємо на етап”641.

27�го квітня 1969 року рідні отримали звістку вже з табору: “Отож
я примостилася на сухих полінах під нагрітою сонцем дерев’яною
стіною. Кругом берези, сосни, всяка птаха на свій лад щебече”642. Тоді
ж Катерина прохала рідних вкладати в кожен конверт із листом насін�
ня різних квітів. Та не встигла жінка дочекатися плодів своєї праці, як її
було переведено в табір у с. Барашево, з якого й вийшла на волю: “І
знову сидимо, як на вокзалі: перепроваджуємося на нову квартиру.
Очевидно, там не буде такого зеленого подвір’я, стільки квітів, але
попробуємо і там створити собі затишний, гарний куточок. Наші го�
родники збираються викопувати астри, гвоздики і т. д., щоб там
відразу посадити, – може, якраз прийметься. Я почала трохи крутити
носом, що нема мені спокою. Тільки�но влаштувалася, тільки�но ство�
рилися умови читати, зажити культурним життям, аж на тобі, збирай
манатки. На поміч прийшов Сковорода. Порадив не перейматися
дрібницями, затримати душевний спокій і тішитися внутрішньою
радістю. А причин для неї доволі, хіба не так?”643.

639 Лист Катерини Зарицької від 27 липня 1958 р., № 7 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

640 Лист Катерини Зарицької від 17 квітня 1960 р., № 10 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

641 Лист Катерини Зарицької від 06 квітня 1969 р., № 4 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

642 Лист Катерини Зарицької від 20 квітня 1969 р., № 5 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

643 Лист Катерини Зарицької від 26 червня 1969 р., № 11 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.
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22 червня 1969 року Катерина Зарицька отримала пільгові права
на написання листів та отримання посилок і бандеролей. Вона могла
писати чотири листи на місяць і щомісяця отримувати бандероль
вагою 1 кг, а кожні чотири місяці – посилку вагою 5 кг644. Велику ра�
дість ув’язненій принесла звістка про можливість побачень. У таборі
дозволялися триденні побачення, на які приїжджав дорослий син із
пакунками та смаколиками. Богдан Сорока старанно виконував чис�
ленні доручення матері, яка часто допомагала іншими політв’язням
продуктами та речами. “Я вповні признаю, що я страшенно “мама зі
забаганками”, але Ти сам винуватий, бо так відзивчиво реагуєш на
мої прохання, що я трачу всяку міру”645, – жартома виправдовувалася
Зарицька.

З 1 листопада 1969 року було запроваджено новий порядок для
політв’язнів. У листі до родини жінка детально про нього розповіла:
“Нам пояснили зміст нових правил. Зараз точно познайомлю Тебе з
ними, щоб Ти вже спокійно жила собі: 1) Посилки: одна на рік, вага
5 кг. За працю, поведінку і т. д. можна дістати другу, заохочувальну.
2) Бандеролі: дві на рік, вага – 1 кг (одної бандеролі); зміст – все, крім
книжок, журналів і верхнього одягу (значить, харчі дозволено).
3) Листи: писати – 2 на місяць, отримувати – необмежену кількість.
4) Журнали і газети вільно отримувати тільки передплачені через
Союздрук просто на нашу адресу. 5) Жінки, котрі закінчили 55 років,
мають право купувати харчі в ларку за гроші з поштового переводу,
отримані з дому. (Віват! Як добре мати 55 років!) 6) В ларку маємо
право купувати за 5 карб., на “льготному” (пільговому – Л. О.) – за
7 карб. Я купую за 7 карб.”646.

Жіноча зона в с. Барашево була розташована поряд із тюремною
лікарнею, а через кілька табірних зон, поблизу села Озерне, перебував
Михайло Сорока. Подружжя не бачилося з березня 1940 року, але,
коли Катерина оселилася по сусідству, через Івана Кандибу вони
змогли обмінюватись інформацією один про одного647. Чоловіча і
жіноча зони були розділені декількома дротяними і дощатими пар�
канами. Інколи Михайло Сорока потай вилазив на якесь підвищення і
йому вдавалося побачити свою дружину648. Та все�таки головним

644 Лист Катерини Зарицької від 22 травня 1969 р., № 8 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

645 Лист Катерини Зарицької від 26 червня 1969 р., № 11 // Зберігається у
домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

646 Лист Катерини Зарицької без дати (листопад�грудень 1969 р.), № 27 //
Зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

647 Кандиба І. Присвячується славному подружжю // Нескорена нація. – 1996.
– № 8. – С. 2.

648 Овсієнко В. Світло людей. – Київ: УРП, 1996. – С. 8.



210

пунктом зв’язку між ними залишалася квартира на вулиці Воровсь�
кого у Львові. Так тривало впродовж майже 20�ти років, аж до смер�
ті Михайла Сороки.

Ця трагічна подія сталася 16�го червня 1971 року в с. Озерне
мордовського табору № 17. Серце Михайла Сороки зупинилося на
заході сонця, коли політв’язні виходили на прогулянку перед сном.
Понад п’ять останніх років Михайло, як інвалід другої групи, не вихо�
див на роботу, але працював над своїми науковими розвідками,
допомагав іншим. Після першого серцевого нападу йому були
потрібні належні умови догляду, ліки та харчування, але він був
позбавлений цього. Одного літнього вечора під час прогулянки з
Михайлом Горинем Сороці стало погано, а незабаром він помер.
“Помер Михайло. Ні писати, ні говорити не можу. Помер, прогулю�
ючись зі мною перед сном. Як це жорстоко і несправедливо! Будьте
мужні. Може, щось напишу згодом”649, – телеграфував до рідних
померлого М. Горинь. На місці, де це сталося, посадили кущ троянд,
який потім дуже розрісся. Політв’язні доглядали його і любили від�
почивати біля нього650.

Тіло Михайла перевезли до моргу, що знаходився на території
жіночої політзони, де перебувала Катерина. Тепер їх розділяло якихось
20 метрів та високий тин із колючим дротом. “В с. Барашево жіноча
політзона містилася на території міжтаборової лікарні, куди звозили
зеків усіх мордовських таборів лікуватися і вмирати. Був там, зви�
чайно, і морг. Одного дня в червні 1971 р. привезли тіло Михайла
Сороки, з яким Катруся весь час підтримувала зв’язок через сина:
напише листа – половина аркуша для сина, половина – для чоловіка.
Син відірве татову половину і перешле в зону. Жіноча зона в той час не
була наглухо ізольована від лікарні: політичні жінки�в’язні ходили до
лікарняної кухні по харчі, раз на 10 днів – до лазні”, – згадувала Надія
Світлична651.

Звістка про смерть Сороки швидко поширилася серед політ�
в’язнів. Від імені в’язнів Левко Лук’яненко написав некролог�співчуття
Катерині Зарицькій. Дружина тричі зверталася до табірної адміні�
страції з проханням дозволити востаннє подивитися на коханого
чоловіка, але їй відмовили. Уся зона взялася благати керівництво,
щоб Катрусі дозволили хоча б під конвоєм попрощатися з мертвим.
Але, як це часто бувало, адміністрація раптом зникла кудись із табору

649 Горинь М. Листи з�за ґрат. – Харків, 2005. – С. 267.
650 Кандиба І. Присвячується славному подружжю // Нескорена нація. – 1996.

– № 8. – С. 2.
651 Світлична Н. Зі спогадів про Катерину Зарицьку // Сучасність. – 1987. –

№ 5. – С. 96.
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і з’явилася щойно тоді, як Сороку поховали на табірному цвинтарі в
с. Барашево в могилі з табличкою: “К�8”652.

Термін покарання Катерини Зарицької підходив до кінця, набли�
жалася довгоочікувана свобода. Відбувши присуд від дзвінка до
дзвінка, жінка 21 вересня 1972 року вийшла на волю. Зустрічати її
приїхала дружина Богдана Сороки Люба. І якби не щаслива випад�
ковість (Люба помітила через вагон потяга, як жінок, а серед них і
Катерину, під конвоєм перевозили до Потьми (Мордовська АРСР),
то їм не довелося б так швидко побачитися. Люба негайно повернулася
до Потьми і зустріла маму біля воріт місцевої в’язниці. Катерина пе�
реодяглася в цивільне і перетворилася на поважну елегантну пані, яка
наче й не провела останні 25 років за ґратами653. “Були різні періоди в
нашому тюремному житті. Мінявся режим, мінялося начальство, склад
однокамерниць, але завжди були цікаві знайомства, можна було ви�
користати свій час для особистої користі, а отже, і для загальної.
Катруся завжди пам’ятала, що вона живе не лише для себе, що вона
представляє Організацію і повинна відповідно репрезентувати її. Та�
ких людей тюрма не руйнувала, а будувала. Вийшла Зарицька з тюрми
не зруйнована, а ще більше загартована, сповнена енергії і готовності
далі працювати для загального добра”654, – так писала про Катерину
товаришка по нещастю Одарка Гусяк.

Після звільнення у вересні 1972 року Зарицька повернулася до
Львова, де жили її рідні: мама, син з дружиною Любою та донькою
Соломійкою. Минув місяць, життя ще не ввійшло у звичну колію і сер�
це ще не встигло відтанути біля домашнього вогнища, як у двері по�
стукали люди – нібито з міліції, а насправді з КДБ – і наказали протягом
24�х години покинути місто. Згідно з розпорядженням вищих інстан�
цій, жінці дозволялося проживати лише у Східній Україні. Зарицька
спочатку вибрала Вінницьку область, але, зорієнтувавшись, пере�
бралася до Хмельницької, ближче до Галичини. Вона поселилась у
невеличкому містечку Волочиськ. Не маючи власної хати, змушена
була винаймати помешкання. Не завжди її хотіли пускати в дім:
боялися. Майже рік довелося тинятися по чужих квартирах. Крім того,
Катерина щотижня зобов’язана була приходити у місцевий відділ
міліції для реєстрації. На перших порах часто тягнуло додому, до
матері, сина й онучок – Соломійки та Усті. Та кожен приїзд до Львова
супроводжувався появою “чорного ворона” біля будинку, що від�

652 Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич, 2001. – С. 51.
653 Спогади Люби та Богдана Сороки, записані Лесею Онишко 07.07.1998 р. //

Зберігаються у домашньому архіві Лесі Онишко.
654 Гусяк Д. Незабутня Катерина Зарицька // Шлях перемоги. – 1994. – № 45.

– С. 7.
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возив Зарицьку до місцевого відділку міліції, де їй наказували
вибратися з міста.

Навесні 1973 року Зарицька придбала будиночок, схожий радше
на хатку на курячій ніжці. Купила перше�ліпше житло, аби мати свій
кут і постійно не шукати нової квартири. Після виснажливих ремонтів
дах уже не протікав, оселя стала затишною і привітною, городчик,
“як хусточка до носа”, тішив урожаєм і різнобарв’ям квітів. Через
півтора року до жінки приєдналася її подруга Дарка Гусяк, що по�
вернулася з табору.

Потроху Катерина забувала про важке минуле, у неї завжди було
багато справ. За власними клопотами жінка, однак, не забувала про
своїх товаришів у таборах. Пам’ятаючи про своє перебування там,
вона намагалася зі всіма підтримувати зв’язок, регулярно посилати
необхідні продукти й теплі речі. І не завжди це були друзі чи знайомі –
вона допомагала всім, кому була потрібна її допомога. Тож не дивно,
що, за словами Н. Світличної, “згадували Катрусю в таборі часто, і то
не лише в таборі, а навіть у лікарні й на пересилках. Вона була для
багатьох авторитетом, а то й еталоном гідності та людськості. Про неї
згадували в’язні, згадували й наглядачі. Мені було дивно, як вона
примудрилася лишити по собі добру пам’ять буквально у всіх: у друзів
і недругів, у падлюк і просто байдужих. Не пригадую, коли і хто відкрив
мені таємницю її авторитету. Можливо, й не зовсім такими міркуван�
нями керувалася Катруся, але перадаю їх так, як я сприйняла з пе�
реказів. Вона нібито вважала так: “Я – українка. Люди, з якими мене
звела доля, здебільшого не були на Україні й, можливо, не будуть. Тож
за тим, яке враження зроблю на них я, вони мірятимуть Україну і
українців. Тому я не можу давати волю своїм емоціям, треба гальму�
вати себе”. У неї це виходило чудово”655.

Активна діяльність колишньої ув’язненої не могла залишатися
непоміченою. Крім постійного стеження та нагляду з боку КДБ,
К. Зарицьку ще й публічно цькували. Вона часто знаходила у місце�
вих газетах своє ім’я, затавроване поширеними в ті часи штампами
“українсько�німецький націоналіст”, “ворог українського народу”.
Жінку звинувачували не лише у бандитизмі, але й у розвідуваль�
ній діяльності на користь “американських і західнонімецьких
імперіалістів”, за що вона та її родина начебто отримували значні
гроші656.

655 Світлична Н. Зі спогадів про Катерину Зарицьку // Сучасність. – 1987. –
№ 5. – С. 96.

656 Подолян М. Заокеанська пташка з оунівського піддашка // Літературна
Україна. – 1978. – 15 серпня. – С. 3.
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Але незважаючи на всі наклепи і звинувачення, Катерина Зарицька
залишалася безпосередньою, привітною, товариською. Люди гор�
нулися до неї. У її хатині у Волочиську завжди було людно. Сюди
приїжджали не тільки рідні – господиня запрошувала всіх, хто
потребував її опіки й уваги. Тут відпочивали і набиралися здоров’я й
сил Іван Світличний, адвокат зі Смоленська Борис Меншалін, що
відсидів 25 років у володимирській тюрмі, бувала Галина Дидик, яка
після 25�річного ув’язнення поселилася в с. Христинівка, що на
Черкащині.

Провівши довгі роки у чотирьох стінах, колишня ув’язнена нама�
галася надолужити втрачене, багато подорожуючи. “16 квітня 1977 ро�
ку Катруся та Дарка приїздили до Києва, – згадувала про одну з поїз�
док Надія Світлична. – Разом ми відвідали могилу Тараса Шевченка в
Каневі. Відвідали ми могилу Алли Горської в Берковцях під Києвом.
Йшов дощ, а ми під парасольками за традицією кришили хліб, щоб
пташки прилітали на Аллину могилу, садили чорнобривці та співали
пісні”657. У кінці сімдесятих Катерина Зарицька відвідала Мордовію,
аби пригорнутися до невеличкого піщаного горбика, де під таб�
личкою з написом: “К�8” був похований Михайло Сорока. Вона
приїхала, щоб попрощатися з чоловіком і востаннє помолитися на
його могилі.

Пережиті страждання не минули безслідно. Через деякий час у
жінки виявили рак – хворобу, яка прирікає людину на страшні тілесні
муки. Для лікування потрібні були спеціальні препарати, які не завжди
можна було придбати у радянських аптеках. Катерина потребувала
негайної медичної допомоги, дозвіл на яку давали спеціальні органи.
“Здавалося, випила чашу горя до дна, а ні, ще трохи залишилося.
Приступи болю. Операція. Видалили жовчеві каміння, виявили
новоутвір. Через рік знову почалися приступи невгамовного болю.
Нічим не можна було зарадити: не було обезболюючих. Швидка
допомога мусила мати дозвіл, щоб приїхати до Катерини Зари�
цької”658, – згадувала товаришка. Та пересилюючи свою недугу,
Катерина часто відвідувала родину. Під час одного з візитів померла
її 92�літня мати. Сталося це 30�го липня 1986 року. Володимиру
Зарицьку поховали в родинному гробівці на Личаківському кладо�
вищі, поруч із чоловіком, якого не стало ще 19 серпня 1961 року.

657 Світлична Н. Зі спогадів про Катерину Зарицьку // Сучасність. – 1987. –
№ 5. – С. 96.

658 Волинець�Білінська М. Катерина Зарицька – “Легенда” // Поклик сумління.
– 1995. – № 26. – С. 6.
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Донька пережила свою матір лише на кілька тижнів. Серце муж�
ньої жінки зупинилося на 72�му році. Останні дні її життя найкраще
відтворено в листі Дарки Гусяк: “В останній час важко було їй пити:
руки трусилися. Багато чого не встигла вона. Розраховувала на довше,
а я не могла сказати, що залишилися місяці. Після операції ми знали,
що до року її не стане, а бракувало до того року 3 місяці. Отак я жила
отих три місяці з думкою про неминучу втрату. Ніколи про це не писала,
щоб, бува, вістка ця не повернулася до неї. Вона нічого не знала, а що
сили опускали її, вона пояснювала це результатом операції, старими
болячками. Коли виявили пухлину, було запізно оперувати. Болі в нозі
і спині переносила терпляче. А перший тяжкий припадок був 18�го
серпня. За два дні забрали її до Львова. Там було ще три припадки, і
на 9�й день вона померла. За день до смерті знала, що вмирає.
Померла Катруся 29 серпня рано, а 30�го похоронили на Личакові в
родинному гробівці, де за місяць до того поховали її маму. Їздила
вона з дітьми на похорон і ледве жива повернулася. Після смерті ме�
ні вона декілька разів снилася. В останньому сні ми вибиралися в
дорогу з наплічниками. Зауважила я, що Катрусин наплічник важчий,
і прошу її помінятися зі мною, а вона нізащо не погоджується. Так ми
і пішли – кожна зі своїм. Так і в житті вона часто сперечалася, коли я
хотіла зайвий тягар від неї забрати”659.

На початку 1990�х громадськість виступила з ініціативою пере�
поховати Катерину Зарицьку і Михайла Сороку поруч. Церемонія
відбулася 28�го вересня 1991 року на Личаківському кладовищі у
Львові. Оргкомітет і родина покійних обрали для перепоховання
найпочесніше, відкрите звідусіль місце – одразу праворуч біля
головного входу. Після багатьох років розлуки чоловік і дружина
возз’єдналися. На могилі Катерини Зарицької лежить проста чор�
на плита з датами народження і смерті. За цими сухими числами –
важке, але яскраве життя, що, мов зоря, осяває шлях прийдешнім
поколінням.

659 Лист Дарії Гусяк від 5 вересня 1986 року // Сучасність. – 1987. – № 5. –
С. 99.
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Михайло Сорока. Фото з
ув’язнення. 1967 р.

Катерина Зарицька. Фото з Воло�
димирської тюрми. 4.ІХ.1960 р.

Богдан Сорока. 1967 р.
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Богдан Сорока. 1969 р. Люба Брикайло – Сорока. 1969 р.

Соломія Сорока. 1978 р. Устина Сорока. 1978 р.
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Святий Вечір, 1975 р. Зліва направо: Устина Сорока, Богдан Сорока,
Володимира Зарицька, Катерина Зарицька, Соломія Сорока.

Катерина Зарицька з внучкою
Соломією Сорокою. 1972 р.
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Катерина Зарицька. Осінь 1980 р.
Катерина Зарицька. На задньому
плані –  Тарас Чорновіл. Львів, 1981 р.

Хатина Катерини Зарицької у
м. Волочиську  Хмельницької
області. Середина 1970�х рр.
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Катерина Зарицька з Дарією Гусяк. 1982 р.

Зліва направо: Катерина Зарицька, Устина Сорока, Богдан Сорока,
Соломія Сорока, Володимира Зарицька.
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Катерина Зарицька. Фото кінця1970�х – початку 1980�х рр.
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РОЗДІЛ 5

ІСТОРІОГРАФІЯ

Історія українського національно�визвольного руху середини
минулого століття вивчається досить жваво, але роль безпосередніх
учасників цих процесів висвітлена недостатньо. З уваги на це значний
науковий інтерес становить життєвий шлях і суспільно�політична
праця Катерини Зарицької. Її участь в українському національно�
визвольному русі ще не була об’єктом спеціального наукового аналі�
зу, хоча окремі аспекти діяльності підпільниці розглянуто в діаспор�
ній літературі.

Історіографію досліджуваної теми можна умовно розділити на
вітчизняну і зарубіжну. До вітчизняної належать матеріали радянсько�
го і сучасного періодів та роботи представників української діаспори,
до зарубіжної – праці дослідників інших національностей.

За радянських часів ця тема трактувалась однобоко. Нечисленні
науковці, які висвітлювали національно�визвольний рух, відверто
перекручували факти під тиском комуно�більшовицьких політичних
догм. У своїх працях тогочасні історики представляли учасників руху
опору ворогами радянської влади. Не залишилася поза увагою і
постать Катерини Зарицької. Наприкінці 1970�х, коли українці актив�
но домагалися своїх прав, офіційна влада відповіла їм численними
публікаціями, що трактували діячів національно�визвольного руху
зрадниками та запроданцями західнонімецьких реваншистів і аме�
риканських імперіалістів. Показовою з цього погляду є художньо�
публіцистична стаття Д. Кропивнюка “Не забулося, пані Монето”660.
Окрім тенденційного зображення діяльності Зарицької, що вказує на
відверто замовний характер роботи, впадає у вічі всестороння обіз�
наність автора з минулим діячки. Д. Кропивнюк використав широкий
фактичний і, що найважливіше, маловідомий матеріал, найімовірні�
ше почерпнутий зі слідчої справи підпільниці. Автор статті, зокрема,
торкнувся співпраці К. Зарицької з С. Бандерою на початку 1930�х,
її діяльності як завідувача підпільної націоналістичної бібліотеки,
згодом пропагандиста юнацької мережі та відомого оунівського
публіциста за псевдонімом У. Кужіль. У цьому ж ключі написана стат�
тя М. Подолян “Заокеанська пташка з оунівського піддашка”661.

660 Кропивнюк Д. Не забулося, пані “Монето” // Радянське Поділля. – 1978. –
11 березня.

661 Подолян М. Заокеанська пташка з оунівського піддашка // Літературна
Україна. – 1978. – 15 серпня.



222

На відміну від радянських дослідників, науковці з середовища
української діаспори та еміграції не залежали від більшовицької
ідеології. В “Історії ОУН” П. Мірчук662 на основі доступних йому ма�
теріалів (здебільшого періодики) висвітлив діяльність Організації
протягом міжвоєнного періоду. У монографії детально описано при�
чини, хід і наслідки Варшавського та Львівського судових процесів
проти членів ОУН. Фактично, це перша робота, що торкається діяль�
ності Катерини Зарицької в лавах націоналістичної організації між�
воєнного періоду. В “Історії ОУН” відсутня широка джерельна база,
спостерігається деяка фрагментарність в описі подій. Як зауважив
сам автор, це було зроблено з конспіративних причин, щоб не на�
шкодити тим учасникам (серед інших і Зарицькій), які продовжували
боротьбу з більшовицьким тоталітарним режимом.

Згадані судові процеси стали об’єктом дослідження ще одного
історика з діаспори – З. Книша663. Як і П. Мірчук, він використав
доступні на еміграції джерела й скрупульозно відтворив кожний день
засідань, відомих з газетних репортажів. Як особистий ворог С. Бан�
дери і представник політичної опозиції ОУН(б), З. Книш досить
суб’єктивно і навіть карикатурно змалював крайового лідера Орга�
нізації та його побратимів, не втримавшись від зведення особистих
рахунків. До учасниць процесів автор виявив більшу прихильність,
ніж до чоловіків. За твердженням З. Книша, жінки�націоналістки ста�
ли прикладом для своїх товаришів. Особливо це стосується Катери�
ни Зарицької, яка була наймолодшою серед обвинувачених і одна�
єдина “зберігала спокій і рівновагу духу під час слідства серед тієї
січні в поліції і в суді” 664.

Саме представники української політичної еміграції зробили
вагомий внесок у висвітлення історії визвольного руху середини
минулого століття. 1946 року вийшла у світ книга відомого діяча ОУН
Миколи Лебедя за назвою “УПА”665, перевидана масовим тиражем у
Дрогобичі в 1993 р. Незважаючи на тенденційний характер, – автор у
багатьох місцях грішить саморекламою і замовчує роль інших діячів
національно�визвольного руху, – монографія є цінною з огляду хоча
б на те, що написана, так би мовити, по гарячих слідах. У роботі виз�
начено етапи становлення та розгортання бойових дій українських
повстанців, висвітлено створення інфраструктури УПА, зокрема

662 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Львів, 2003. – Т.1. – 642 с.
663 Книш З. Варшавський судовий процес. – Торонто, 1986. – Т. 1. – 674 с.;

Т. 2. – 535 с.
664 Там само. – Т.  1. – С. 610.
665 Лебедь М. УПА. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 208 с.
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підпільного Українського червоного хреста. Праці діаспорних
дослідників Лева Шанковського666 і Петра Мірчука667 є спробою дати
систематичний огляд діяльності УПА. Але ці автори не приділили
достатньої уваги механізмам функціонування підпільної армії і,
відповідно, особам, які були причетні до цих процесів, імовірно то�
му, щоб не ускладнювати і без того важке становище колишніх учас�
ників визвольного руху в умовах радянської дійсності.

У монографії колишнього дивізійника Юрія Тиса�Крохмалюка “UPA
Warfare in Ukraine: strategical, tactical and organizational problems of
Ukrainian resistance in World War II”668 докладно охарактеризовано
тактику повстанського війська, його матеріально�технічне забез�
печення. У восьмому розділі автор висвітлив діяльність підпільного
Українського червоного хреста, зокрема його структуру, функціо�
нування підпільних лікарень, їхнє медичне і технічне забезпечення,
умови лікування поранених упівців та місцевого населення. Дослід�
ник зосередився на роботі медичної служби уже після завершення
Другої світової війни, тому організація УЧХ та діяльність крайового
проводу на ЗУЗ залишилися поза його увагою.

Гімназійні роки Катерини Зарицької найповніше змальовані у “Про�
пам’ятній книзі гімназії Сестер Василіянок у Львові”669, виданій у двох
частинах Науковим товариством ім. Тараса Шевченка в Нью�Йорку.
Третя частина з цієї серії була надрукована у Львові після відновлення
незалежності України. Редактором перших двох був колишній
викладач цієї гімназії Василь Лев. У першій частині зібрано цікаві
відомості про історію закладу, методи викладання, шкільні гуртки,
подано списки директорів та викладачів, які поширювали еман�
сипаційні ідеї серед юнок покоління 20 – 30�х років минулого століття,
виховували дівчаток національно свідомими громадянками, готували
їх до майбутніх звершень на шляху жертовної праці для свого народу.
Там же надруковано списки учениць гімназії, серед яких за 1931/32
навчальний рік у групі “А” вміщено прізвище Катерини Зарицької, яка

666 Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська
(1917 – 1995) / Упор. Я. Дашкевич. – Львів: Світ, 1996. – С. 482 – 695.

667 Мірчук П. Українська Повстанська Армія (1942 – 1952). Документи і мате�
ріали. – Львів, 1991. – 147 с.

668 Tys�Krokhmaliuk Y. UPA Warfare in Ukraine: strategical, tactical and
organizational problems of Ukrainian resistance in World War II. – New York, 1972.
– 449 p.

669 Пропам’ятна книга гімназії Cестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк –
Париж – Сідней – Торонто, 1980. – 334 с; Пропам’ятна книга гімназії Сестер
Василіянок у Львові. Додаткова частина. – Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто,
1984. – 111 с; Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. Третя
частина. – Львів: Основа, 1995. – 271 с.
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успішно склала іспит зрілості у гімназії Василіянок670. Другу частину
першої книги становлять матеріали з’їзду (доповіді та спогади)
колишніх учителів та учениць закладу, що відбувся 12–13 ве�ресня
1964 р на Союзівці у Сполучених Штатах Америки. Наукову вартість
мають спогади Наталії Леонтович�Башун про ОУН у гімназії СС
Василіянок671, де згадано К. Зарицьку як одну з перших членкинь
підпільного “Юнацтва” ОУН, та її ж спогад “Ключ” про пластові заняття
дівочого куреня гімназії та його заборону тодішньою польською
владою.672. Про “Пласт” у гімназії згадує ще одна колишня її вихованка
Ганна Корінець673. У додатковій книзі вміщено доповнення, відгуки й
зауваження про другий з’їзд колишніх василіянок. Перші дві частини
були видані в останні роки життя Катерини Зарицької. Вона привітала
появу цієї праці в листі до редакції, надрукованому у другій частині
цієї серії 674.

До третьої частини “Пропам’ятної книги” увійшли матеріали, що
збереглися в Україні: художньо�публіцистичні статті, спогади гім�
назисток, віднайдені архівні документи тощо. Меланія Волинець�
Білінська вмістила спогади про Катерину Зарицьку, у яких навела
кілька епізодів з її життя, починаючи від 1932 р., коли Катерина успіш�
но склала “матуру” (випускні іспити) і передала Меланії всі справи,
пов’язані з “Юнацтвом”675. Завершує третю частину алфавітний
біографічний довідник про тих василіянок (серед них і Катерина
Зарицька), які перебували під тоталітарним режимом в України676.
Тут зібрано цінні матеріали, які дозволяють простежити долю учениць
гімназії, більшість із яких прислужилася справі відновлення україн�
ської державності.

Редакція журналу “Сучасність”, видання Українського товариства
закордонних студій, присвятила травневе число за 1987 рік постаті
Катерини Зарицької у зв’язку з її смертю, що наступила 29 серпня
1986 року. У рубриці “Спогади” там зібрано ряд статей художньо�
публіцистично�мемуарного характеру, що змальовують життєвий
шлях Катерини Зарицької від юності до останніх років життя. Перша

670 Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. – Нью�Йорк –
Париж – Сідней – Торонто, 1980. – С. 129.

671 Леонтович�Башун Н. ОУН в гімназії СС Василіянок // Там само. – С. 243 – 246.
672 Леонтович�Башун Н. Ключ // Там само. – С. 293 – 295.
673 Корінець Г. Пласт у гімназії // Там само. – С. 244 – 228.
674 Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. Додаткова частина.

– Нью�Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1984. – С. 46.
675 Пропам’ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. Частина третя. –

Львів, 1995. – С. 78 – 82.
676 Там само. – С. 229 – 263.
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стаття, автором якої є Уляна Любович677 – колишня василіянка, редак�
тор журналу “Наше життя”, містить спогади про шкільні роки Зари�
цької, її членство у скаутській організації “Пласт”. Маловідомою, проте
надзвичайно цікавою є інформація про заняття юних пластунів, які
часто виконували завдання потай від офіційної влади, і традиції
Львівського пластового коша, де Катерина Зарицька мала безза�
перечний авторитет. Наступна стаття згаданої рубрики торкається
діяльності Зарицької в “Юнацтві” ОУН та її участі у Варшавському і
Львівському судових процесах678. Дарія Лебедь як безпосередній
учасник цих подій змалювала заняття юних націоналістів, а також по�
бут українських в’язнів сумнозвісного Павіяку (тюрма у Варшаві), де
вона перебувала разом із Зарицькою. Слід, однак, зауважити, що
стаття містить багато передруків із газетних репортажів, загально�
відомих фактів і дуже мало власної характеристики подій, що змен�
шує наукову цінність публікації.

Особливості керівництва Катерини Зарицької розкриває стаття
Ірини Савицької�Козак (підпільне псевдо “Бистра”) “Спогад про
Катерину Зарицьку в рамках діяльності Українського Червоного
Хреста”679. Публікація цінна тим, що авторка була першою заступ�
ницею Зарицької і, як ніхто інший, обізнана з організаційними
справами УЧХ. З іншого боку, стаття має публіцистично�мемуарний
характер і не розкриває важливі моменти роботи Червоного хреста.
Зокрема, дискусійними залишаються питання про авторство “Пра�
вильника УЧХ”, який регламентував усю роботу медичної служби,
хронологічні рамки діяльності підпільного УЧХ тощо. Надія Світлична
у своїй статті торкнулася перебування Катерини Зарицької у мор�
довських таборах, описала побут політув’язненої, її табірне і після�
табірне життя. Авторка ще до особистого знайомства з Катериною
Зарицькою багато чула про неї з розповідей товаришів по нещастю.
Особистою заслугою Зарицької Н. Світлична вважає те, що цій жінці
вдалося не тільки зберегти людяність у нелюдських умовах, але й
лишити по собі добру згадку буквально у всіх: у друзів, недругів і просто
байдужих680. У статті також наводиться уривок із листа Дарки Гусяк,
яка проживала разом із Зарицькою після звільнення, про останні роки
життя Катерини, її важку невиліковну хворобу681.

677 Любович У. Про юні роки Катерини Зарицької // Сучасність. – 1987. – № 5.
– С. 73 – 79.

678 Лебедь Д. Замість квітів на могилу // Сучасність. – 1987. – № 5. – С. 80 – 85.
679 Савицька�Козак І. Спогад про Катерину Зарицьку в рамках діяльності під�

пільного Українського Червоного Хреста // Сучасність. – 1987. – № 5. – С. 86 – 94.
680 Світлична Н. Зі спогадів про Катерину Зарицьку // Сучасність. – 1987. – № 5. – С. 96.
681 Там само. – С. 95 – 100.
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У журналі “Аванґард” надруковано статтю гімназійної товаришки
Катерини Зарицької Оксани Керч682. Крім цікавих відомостей про
шкільні роки Катерини, авторка розповіла про свою зустріч із Гри�
горієм Мацейком у передмісті Буенос�Айреса. Предметом їхньої роз�
мови була спільна знайома, яка допомогла Мацейкові перейти по�
льсько�чехо�словацький кордон. Переповідаючи слова колишнього
атентатника, О. Керч навела кілька фактів, які не знайшли жодних інших
підтверджень ні в українській, ні в зарубіжній історіографії. Йдеться
про деталі втечі Мацейка, якого Зарицька начебто супроводжувала
від Варшави до Карпат та ще й сама перевела через кордон. Згідно з
матеріалами Варшавського суду, Зарицька не була у Варшаві під час
замаху на Б. Пєрацького, а лише влаштувала Мацейкові мешкання
в пансіоні батьків у Карпатах і разом з В. Свєнціцькою та Я. Раком
супроводжувала його до кордону.

Окремо слід відзначити статтю Осипа Губчака683 про походження
Зарицьких. Це, по суті, єдина публікація такого плану. Автор – кузен
Катерини, колишній учень Тернопільської української державної гім�
назії, якого доля закинула до Чикаґо, – провів своєрідне приватне до�
слідження родоводу відомої діячки ОУН, започаткованого, за пере�
казами, польським шляхтичем гербу “Новіна”. Стаття насичена ціка�
вими деталями з родинного життя Зарицьких, його стилю та укладу.

Після здобуття Україною державної незалежності постать Кате�
рини Зарицької висвітлюється, головним чином, у контексті історії
національно�визвольного руху і загалом діяльності ОУН та УПА. У кінці
1980�х – на початку 1990�х, коли історіографія поступово звільнилася
від цензурних обмежень, світ побачили роботи переважно рецен�
зійного, мемуарного і художньо�публіцистичного характеру, де
Катерина Зарицька показана активною учасницею національно�
визвольного руху. Це, як правило, публікації колишніх побратимів
по зброї, які добре її знали у різні періоди життя. Ім’я визначної діяч�
ки ОУН і УПА стало відоме широкій громадськості з довідково�
інформаційних публікацій І. Пелех684, Д. Гусяк685, М. Капустянської686,

682 Керч О. Спогади про Катерину Зарицьку // Аванґард. – 1987. – № 1 – 2. –
С. 10 – 13.

683 Губчак О. Сага роду Зарицьких // Батьківщина. – 1987. – Ч. 5. – С. 6 – 7.
684 Пелех І. Замість квітів на могилу // Пластовий шлях. – 1987. – № 1 – 2. – С. 23 – 25.
685 Гусяк Д. Нескорені Катерина Зарицька і Михайло Сорока // Молода Україна.

– 1990. – № 9. – С. 4; Гусяк Д. Незабутня Катерина Зарицька // Шлях перемоги. –
1994. – № 45. – С. 4 – 5; Гусяк Д. Наш головний командир // Нескорені. – 2001. –
№ 3. – С. 2.

686 Капустянська М. Катерина Зарицька у спогадах сучасників // Визвольний
шлях. – 1996. – № 9. – С. 1095 – 1102.
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А. Пашко687, М. Волинець�Білінської688, П. Паламар689, А. Марченка690,
А. Радигіна691, Л. Сороки692 та ін. Низка друкованих праць належить і
авторові цього дослідження: “Жінка�символ”, “Катерина Зарицька –
легенда”, “Громадський портрет Катерини Зарицької”693. Серед
таких публікацій вирізняється художнє есе А. Боднарчука “Голгофа
на двох”694.

Перші гімназійні роки Катерини Зарицької змальовує “Ювілейна
книга української гімназії в Тернополі 1898 – 1998” за редакцією
С. Яреми695. У цій гімназії протягом 1923 – 1925 років навчалася Кате�
рина Зарицька, а її батько, д�р Мирон Зарицький, з 1919 по 1925 рік
працював там викладачем математики та фізики696. Надзвичайно
цікаві відомості подано у спогадах Михайла Губчака – викладача
класичних мов, а згодом директора гімназії, який описав устрій цього
закладу ще за роки свого навчання, а згодом учителювання697.
Л. Сорока вмістила статті про колишніх учнів цієї гімназії Катерину
Зарицьку та Михайла Сороку698.

Огляд вітчизняної історіографії не був би повним без праць дос�
лідників молодіжних рухів, активною учасницею яких була Катерина
Зарицька. Скаутському рухові на західноукраїнських землях
присвятив свою роботу “Життя в Пласті” д�р Олександр Тисовський
(“Дрот”), засновник скаутингу в Україні699. Його дослідження про�

687 Пашко А. Катерина Зарицька в житті і в боротьбі // Жінка в світі. – 1994. –
№ 7 – 8. – С. 10 – 15.

688 Волинець�Білінська М. Катерина Зарицька – Легенда // Поклик сумління.
– 1995. – № 26. – С. 8 – 9.

689 Паламар П. Дві долі // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 7. – С. 841 – 843.
690 Марченко А. Мої спогади. – Москва: Вість, 1993. – 148 с.
691 Радигін А. Життя в мордовських концтаборах зблизька. – Мюнхен, 1994. – 100 с.
692 Сорока Л. Катерина Зарицька: життя в ув’язненні // Поступ. – 2000. – 4 листопа�

да. – С. 6; Сорока Л. Її звали ніжно – Катруся // Нескорена Берегиня. Жертви москов�
сько�комуністичного терору ХХ століття. – Торонто – Львів, 2002. – С. 128 – 130.

693 Онишко Л. Жінка�символ // За вільну Україну. – 1996. – 16 листопада; Онишко Л.
Катерина Зарицька – легенда // Пластовий шлях. – 1996. – № 2; Онишко Л. Громадський
портрет Катерини Зарицької // Воля і Батьківщина. – 2000. – № 1. – С. 89�95.

694 Боднарчук А. Голгофа на двоих // Независимость. – 1996. – 3 июля. – С. 4 – 5.
695 Ювілейна книга української гімназії в Тернополі (1898 – 1998). До сторіччя

заснування / Ред. С. Ярема. – Тернопіль – Львів, 1998. – 736 с.
696 Пташник Б. Мирон Зарицький // Ювілейна книга української гімназії в

Тернополі (1898 – 1998)… – С. 438 – 439.
697 Губчак М. Українська державна гімназія в Тернополі в 1898 – 1930 (Нарис

споминів) // Там само. – С. 51 – 60.
698 Сорока Л. Катерина Зарицька // Там само. – С. 660 – 661; Сорока Л.

Михайло Сорока // Там само. – С. 672 – 673.
699 Тисовський О. Життя в Пласті. – Львів, 1921. – 544 с.
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довжили сучасні вчені Борис Савчук700, Роман Ковалюк701, Богдан
Трофим’як 702 та інші.

Суспільно�політичні процеси у Західній Україні міжвоєнного
періоду проаналізовано в роботах Ю. Сливки703, М. Швагуляка704,
О. Зайцева705 та інших. Їхні дослідження розкривають політику
тодішньої польської влади, зокрема економічну, політичну і націо�
нально�культурну дискримінацію українців, яка стала вирішальним
фактором у формуванні радикальних настроїв покоління 1920 – 30�х
років, до якого належала Катерина Зарицька.

Питання діяльності підпільної медичної служби Української
Повстанської Армії в роки Другої світової війни порушує у своїх стат�
тях львівський дослідник Аретій Кравець. На основі спогадів учасни�
ків тих подій він відтворює роботу підпільного УЧХ, очолюваного
Зарицькою706.

Уявлення про діяльність Катерини Зарицької у воєнний та по�
воєнний період було б неповним без загальної характеристики епохи.
Для осмислення тогочасної дійсності, зокрема ролі ОУН і УПА,
важливими є дослідження А. Кентія707, А. Русначенка708, Ю. Кири�

700 Савчук Б. Український Пласт (1911 – 1939). – Івано�Франківськ: Лілея “НВ”,
1996. – 264 с.

701 Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях ХІХ – ХХ ст. –
Львів, 2001. – 420 с.

702 Трофим’як Б. Гімнастично�спортивні організації в національно�визвольному
русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.). – Тернопіль, 2001. – 694 с.

703 Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української
буржуазії (1920 – 1939). – К., 1985. – 273 с.; Сливка Ю. Українсько�польське про�
тистояння періоду Другої світової війни: витоки і наслідки. – Львів, 2003. – 52 с.

704 Швагуляк М. Степан Томашівський і західноукраїнський консерватизм:
від ідеологічного гурту до політичних партій // Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 308 – 336;
Швагуляк М. Національно�політична діяльність Дмитра Паліїва у міжвоєнний
період // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. –
Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 404 – 427.

705 Зайцев О. Фашизм і український націоналізм // Ї. – 2000. – № 6 – С. 86 – 104.
706 Кравець  А. Медична служба УПА // Національно�визвольна боротьба 20�х

– 50�х років ХХ ст. в Україні. – Львів – Київ, 1993. – С. 194 – 211.
707 Кентій А. Нарис історії Організації Українських Націоналістів в 1941 –

1942 рр. – К.: Ін�т історії України НАН України, 1999. – 202 с; Кентій А. Українська
військова організація (УВО) в 1920 – 1928 рр. – К.: Ін�т історії України НАН України,
1998. – 82 с; Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1942 – 1943 рр. – К.: Ін�т
історії України НАН України, 1998. – 288 с.; Кентій А. Українська Повстанська Армія
в 1944 – 1945 рр. – К.: Ін�т історії України НАН України, 1999. – 220 с.

708 Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно�політична думка
1940–1980�х років. – К., 1999. – 324 с; Русначенко А. Народ збурений. Національно�
визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії
у 1940�х – 50�х роках. – К.: Пульсари, 2002. – 517 с.
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чука709, М. Коваля710, С. Ткаченка711, І. Біласа712, Ю. Сливки713,
Ю. Шаповала714, В. Косика715 та інших. Нещодавно світ побачила
праця групи істориків з Урядової комісії вивчення діяльності ОУН і
УПА716. У роботі вміщено чимало нових документів.

Однак в опублікованих працях недостатньо висвітлено гро�
мадсько�політичну діяльність лідерів національного руху, їхній вне�
сок у справу здобуття української державності на різних етапах. На
часі стало вивчення окремих періодів визвольних змагань українців
у контексті біографії керівників боротьби за незалежність, значна
частина яких загинула, а решта потрапила в руки каральних органів
радянської влади, у тюрми і табори.

Частково цю прогалину заповнили сучасні дослідники Олександр
Сич717, Галина Гордасевич718, Ярослав Сватко719, Василь Шпіцер і
Володимир Мороз720. Усі вони присвятили свої роботи провідним
лідерам ОУН, з якими в різні періоди свого життя тісно співпрацю�
вала Катерина Зарицька. Молода дослідниця Леся Бондарук видала
книгу про Михайла Сороку – відомого політв’язня, чоловіка та вірного
соратника Катерини Зарицької721. У другому розділі цієї праці вміще�
но твори М. Сороки. Великий інтерес викликає його робота “Мирон
Зарицький”, присвячена відомому науковцеві�математику, професо�

709 Киричук Ю. Нариси з історії українського національно�визвольного руху
40–50�х років ХХ століття. – Львів, 2000. – 304 с; Киричук Ю. Український
національний рух 40�50�х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.
– 464 с.

710 Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939 –
1956 рр.). – К., 1994. – 336 с.

711 Ткаченко С. Повстанческая армия: тактика борьбы. – Москва – Минск:
Командос, 2000. – 512 с.

712 Білас І. Репресивно�каральна система в Україні 1917 – 1953 рр. – К.: Либідь
– Військо України, 1994. – Кн. 1. – 424 с.

713 Сливка Ю. У пошуках історичної правди // Українська Повстанська Армія:
Збірник праць до 60�річчя УПА. – Львів, 2003. – С. 5 – 13.

714 Шаповал Ю. Війна після війни // Літопис УПА. Нова серія. – Торонто –
Київ, 2001. – Т. 3. – С. 9 – 40.

715 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью�Йорк
– Львів, 1993. – 670 с.

716 Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. –
К.: Наукова думка, 2005. – 495 с.

717 Сич О. Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН. – Івано�
Франківськ: Лілея “НВ”, 1999. – 160 с.

718 Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф. – Львів, 2001. – 208 с.
719 Сватко Я. Євген Коновалець – творець ОУН. – Львів, 2003. – 64 с.; Сватко Я.

Місія Бандери. – Львів, 2003. – 64 с.
720 Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник Володимир Тимчій – “Лопатин�

ський”. – Львів, 2004. – 255 с.
721 Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 19 – 23.
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рові Львівського університету, батькові К. Зарицької722. Командир УПА
Василь Кук написав нарис про Р. Шухевича. У розділі “Штаб�кварти�
ри Головного командира УПА” автор охарактеризував діяльність
зв’язкових Романа Шухевича, зокрема Катерини Зарицької723. Гри�
горій Дем’ян у монографії “Генерал УПА Олекса Гасин – “Лицар”
висвітлив співпрацю Олекси Гасина з Катериною Зарицькою724.

Важливими для розуміння світогляду Катерини Зарицької є праці
історико�філософського плану, у яких з’ясовано суть націоналізму,
окреслено роль національно�визвольних рухів у розвитку народів,
визначено місце українського визвольного руху. До таких праць слід
зарахувати роботи І. Лисяка�Рудницького725, А. Свідзінського726,
Г. Касьянова727, Я. Дашкевича728 та ін. Ці публікації дають можливість
з’ясувати витоки й історію українського визвольного руху, роль
української національної ідеї у формуванні світогляду молоді
міжвоєнного періоду загалом та окремих її представників.

Серед інформативних видань на особливу увагу заслуговує
довідник Петра Содоля про УПА729, у якому автор подає біографічні
нариси про учасників визвольних змагань, у тому числі і про Катерину
Зарицьку. У довіднику, створеному з ініціативи Львівської обласної
організації Всеукраїнської ліги українських жінок730, уміщено 900
коротких біографічних статей про діячок національно�визвольного
руху, у тому числі й підпільного УЧХ, які організаційно були пов’язані
з Катериною Зарицькою. У книзі “Нескорена Берегиня” опубліковано
відомості про 115 жінок – незламних борців за волю України, зокрема
про Віру Свєнціцьку, Ольгу Ільків, Наталію Шухевич, Дарію Гусяк,
Галину Дидик, які у різний час пліч�о�пліч працювали з Катериною

722 Сорока М. Мирон Зарицький. – Рукопис. – 156 арк. // Приватний архів
Богдана і Люби Сорок; Бондарук Л. Михайло Сорока. – Дрогобич, 2001. –
С. 206 – 219.

723 Кук В. Роман Шухевич – Головний командир УПА. – Львів, 2005. – С. 54 – 72.
724 Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин – “Лицар”. – Львів, 2003. – 645 с.
725 Лисяк�Рудницький І. Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – 554 с.; Т. 2.

– 573 с.
726 Свідзинський А. Це складне національне питання. – Київ, 1994. – 67 с.
727 Касьянов Г. Український націоналізм: спроба переосмислення // Віче. –

1997. – № 1. – С. 134 – 136.
728 Дашкевич Я. Націоналізм і демократія // Українські проблеми. – 1994. –

№ 3. – С. 6–9; Дашкевич Я. Дослідження націоналізму. Вступні нотатки // Україна
в минулому. – Київ – Львів, 1995. – Вип. 7. – С.7–17.

729 Содоль П. Українська Повстанча Армія (1943 – 1949). Довідник другий. –
Нью�Йорк. 1995. – 199 с.

730 Українська жінка у визвольній боротьбі 1940 – 1950 рр. / Упор. Мудра Н. –
Львів: Світ, 2004. – Вип. 1. – 192 с.
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Зарицькою731. Показовим із цього погляду є те, що у збірнику “Армія
безсмертних. Повстанські світлини” фотографію Катерини Зарицької
вміщено у розділі “Керівництво воюючої України”732.

Український національно�визвольний рух досліджують і за
кордоном, зокрема такі польські дослідники, як Ґ. Мотика733,
А. Айненкель734, Т. Ольшанський735, А. Щесняк і В. Шота736,
Р. Тожецький737, В. Меджецький738. Роман Висоцький у своїй моно�
графії проаналізував діяльність Організації Українських Націоналіс�
тів у Польщі в 1929 – 1939 роках. У розділі “Юнацтво ОУН” автор
докладно описав створення та діяльність цієї структури739. На особ�
ливу увагу заслуговують статті Збіґнєва Ковалевського740, який
обґрунтував важливість польсько�української співпраці для виз�
вольних рухів обох народів.

Окремо слід відзначити роботу російського автора Олександра
Ґоґуна “Між Гітлером і Сталіним. Українські повстанці”. У монографії
розвінчано міф про створення УПА нацистами, а також докладно
охарактеризовано методи боротьби радянських репресивно�ка�
ральних органів проти українського національно�визвольного руху.
У розділі “Війна проти війни”, де висвітлено операцію зі знищення

731 Нескорена Берегиня. Жертви московсько�комуністичного терору ХХ сто�
ліття. – Торонто – Львів, 2002. – 280 с.

732 Армія безсмертних. Повстанські світлини // За ред. В’ятровича В.,
Мороза В. – Львів, 2002. – С. 23.

733 Мотика Ґ. Антипольська акція ОУН�УПА та польська реакція на дії УПА// Ї.
– 2003. – № 28. – С. 31 – 47, 48 – 56; Motyka G. Postawy wobec konfliktu polsko�
ukraińskiego w latach 1939 – 1953 w zaleźności od przynaleźności etnicznej, państwowej
i religijnej // Tygiel narodów. – Warszawa – Londyn, 2002. – S. 279 – 407.

734 Айненкель А. Відозви КРR та ОУН 1943 р. // Ї.  – 2003. – № 28. –
С. 78 – 85.

735 Olszański T. Konflikt polsko�ukraiński 1943 – 1947 // Więź. – 1991. – № 11 –
12. – S. 214 – 232.

736 Szcześniak A., Szota W. Droga do nikąd. – Warszawa, 1973. – 558 s.
737 Torzecki R. Polacy i Ukraińcy: sprawa ukrainska w czasie II Wojny Swiatowej na

terenie Rzeczypospolitej. Warszawa, 1993. – 316 s.
738 Medrzecki W. The image of the Ukrainian in Polish public dialogue after World

War ІІ // Gespaltene Geschichtskulturen? Die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges
fur die Etablierung nationalstaatlicher Symboliken und kollektiver Erinnerungskulturen
in Ostmitteleuropa Exposes. – L’viv, 2003. – S. 21 – 32.

739 Wysocki R. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929 –
1939: geneza, struktura, program, ideologia. – Lublin, 2003. – 433 s.

740 Ковалевський З. Польська демократична громадськість мусить знати
правду про Українську Повстанчу Армію // Україна: наука і культура. – К., 1991. –
Вип. 25. – С. 76 – 81; Ковалевський З. Польське питання у повоєнній стратегії
Української Повстанської Армії // Україна: наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26 –
27. – С. 200 – 232.
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головнокомандувача УПА Романа Шухевича, автор торкнувся
діяльності Катерини Зарицької як зв’язкової “Тура”741.

Аналіз літератури засвідчує, що українські визвольні змагання
30 – 40�х років ХХ століття привертають усе більшу увагу вітчизняних
та зарубіжних істориків. Суспільно�громадська діяльність Катерини
Зарицької як складова цього процесу описана фрагментарно. Мож�
на виділити два головні моменти біографії діячки, які найповніше
репрезентовано в історіографії:  участь у Варшавському і Львівсько�
му судових процесах та організація підпільного УЧХ. Цей факт є під�
твердженням необхідності ґрунтовно дослідити участь Катерини
Зарицької в українському національно�визвольному русі 1930�х –
40�х років, насамперед у нерозривному зв’язку з ОУН та УПА, а також
з іншими визначними постатями політичної історії України середи�
ни ХХ століття.

ДЖЕРЕЛА

Якнайкращому висвітленню теми сприяє надзвичайно широка
джерельна база, що представлена архівними документами,
епістолярною спадщиною Катерини Зарицької, періодикою між�
воєнного часу та неперіодичними виданнями українського підпіл�
ля. Переважна більшість цих матеріалів розпорошена по різних
архівах України та приватних колекціях.

Суспільно�політична діяльність Катерини Зарицької кінця 20�х –
початку 30�х років минулого століття найповніше представлена у
Центральному державному історичному архіві м. Львова. Документи
і матеріали Варшавського та Львівського судових процесів знахо�
дяться у фонді “Степан Шухевич – адвокат”. Дуже важливою є спра�
ва про членство Зарицької в дівочій бойово�розвідувальній п’ятірці
та участь у бойових акціях742. Матеріали справи розкривають функ�
ціонування боївки, яку можна вважати унікальною, бо на сьогодні
невідомо про існування інших. Цікавим штрихом до загальної картини
можуть служити свідчення О. Яськова, управителя друкарні “Праця”.
У ході слідства він упізнав у Зарицькій дівчину, яка залишила пакунок
із вибухівкою, але згодом, під час судового процесу, рішуче відмо�
вився від попередніх свідчень743.

741 Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. – Санкт�
Петербург: Нева, 2004. – 416 с.

742 ЦДІАЛ. – Ф. 371. Степан Шухевич – адвокат. – Оп. 1. – Спр. 74. Матеріали
у справі керівника ОУН Бандери Степана та інших членів ОУН. – Арк. 10.

743 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 75. – Арк. 147.
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У справі 76 “Свідчення керівника Бандери Степана і інших членів
ОУН” зберігаються протоколи допитів К. Зарицької з листопада
1934 р. по лютий 1935 р.744. Як свідчать документи, вона підтвердила
знайомство з провідними членами ОУН, розповіла про підготовку і
сам таємний перетин Г. Мацейком польсько�чехо�словацького кор�
дону, але заперечила свою участь у вбивстві міністра Другої Речі
Посполитої. У фонді 389 “Молодіжні рухи і організації” зібрано
матеріали “Пласту”, членом якого у гімназійні роки була Катерина
Зарицька. Автор цих рядків віднайшла звіти дівочого куреня ч. ІІ
ім. Марти Борецької за літньо�осінній період 1929 р., які склала й
підписала К. Зарицька745.

У Державному архіві Львівської області є інструкції, листівки,
статутні документи, пропагандивні матеріали юнацьких відділів ОУН
початку 1930�х років, членом яких була Катерина Зарицька. Ці
матеріали містяться у фонді 121 “Львівське воєводське управління
державної поліції”746.

Кримінальна справа Михайла Сороки, чоловіка Зарицької, зна�
ходиться в архіві СБУ у Львівській області. М. Сороку, зокрема, роз�
питували про діяльність дружини в 1930�х роках. Він, як досвідче�
ний допитуваний, – польська влада неодноразово арештовувала його,
– категорично заперечував будь�яку націоналістичну діяльність
дружини. Водночас у справі можна знайти деякі подробиці з ро�
динного життя Зарицьких – Сорок, що доповнюють портрет відомої
українки747.

Надзвичайно цінна колекція матеріалів про політичну діяльність
Катерини Зарицької та її участь в українському національно�виз�
вольному русі зберігається у Державному архіві Служби Безпеки
України у Києві. Це кримінальні справи Катерини Зарицької та Лю�
бомира Полюги748 (до Києва ці справи були нещодавно перевезені з
Івано�Франківського архіву СБУ, де зберігалися майже 50 років,
оскільки Зарицька була заарештована у м. Ходорів, що за тодішнім
адміністративним поділом належав до цієї області), Галини Дидик749,

744 ЦДІАЛ. – Ф. 371. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 61 – 72.
745 ЦДІАЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 49 – 50.
746 ДАЛО. – Ф. 121. – Оп. 3. – Спр. 652.
747 ДА СБУ ЛО. – Спр. 29022 По обвинению Сороки М. М. (почато 22 березня

1940 р., закінчено 6 серпня 1949 р.): У 2 томах. – Т. 1. – 42 арк.; Т. 2. – 81 арк.
748 ДА СБУ ІФО. – Спр. П�31186 За звинуваченням Зарицької К. М. і

Полюги Л. І. (почато 23 вересня 1947 р., закінчено 23 липня 1948 р.): У 2 томах. –
Т. 1. – 343 арк.; Т. 2. – 395 арк.

749 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75075�ФП За звинуваченням Дидик Г. Т. (почато
11 березня 1950 р., закінчено 18 серпня 1951 р.): У 5 томах.– Т. 1. – 313 арк.; Т. 2.
– 318 арк.; Т. 3. – 301 арк.; Т. 4. – 230 арк.; Т. 5. – 340 арк.
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Дарії Гусяк та інших750. Без протоколів допитів Катерини Зарицької
неможливо було б розпочати це дослідження, адже вони містять
факти і деталі, необхідні для розкриття теми.

Основу кримінальних справ становлять протоколи допитів та
очних ставок. Сьогодні широкий загал достатньо поінформований
про методи слідства, якими користувалися радянські каральні орга�
ни. Відомо чимало випадків, коли арештовані підписували протоколи
не читаючи, свідомо наговорювали на себе, щоб уникнути чергових
тортур. Попри це, кримінальні справи – надзвичайно важливе джере�
ло інформації, адже в умовах конспірації підпільники намагалися
якнайменше протоколювати свою діяльність, аби уникнути небезпе�
ки і, що найголовніше, не видати інших.

Кримінальні справи Катерини Зарицької, Дарії Гусяк, Галини Ди�
дик виявляють особливості національно�визвольного руху другої
половини 40�х років минулого століття. У цей період названі підпі�
льниці співпрацювали з головним командиром УПА Романом
Шухевичем і входили до його найближчого оточення. Власне їхні
свідчення, запротокольовані радянськими слідчими Гузєєвим, Кли�
менком, Євстигнєєвим та іншими, допомагають розкрити нюанси
роботи активу визвольно�революційного руху. Після арешту Катерину
Зарицьку допитували, у першу чергу, про місце перебування і
діяльність Романа Шухевича, який був ворогом номер один для
тодішньої влади. Тому у протоколах допиту детально висвітлена
діяльність Катерини Зарицької як зв’язкової головного командира
УПА. Особливо показовими в цьому плані є протоколи допитів
15 – 18 та 30 березня 1948 р. Подану там інформацію доповнили
Галина Дидик і Дарія Гусяк, які в різний час належали до групи
зв’язкових і підпорядковувалися безпосередньо “Тарасові Чуприн�
ці” та своїй провідниці К. Зарицькій (“Монеті”). Їхні свідчення містять
також цікаві відомості про роботу юнацької та жіночої референтур
ОУН і підпільного УЧХ.

Архівні документи проливають світло на деякі обставини побуту
підпільників. Один із протоколів допиту, зокрема, свідчить, що з вес�
ни 1945 року і до дня свого арешту К. Зарицька жила разом (“со�
жительствовала”) із Р. Шухевичем. (Про це вона вперше повідомила
слідству 15 березня 1948 року на допиті, який тривав із 23.00 до
6.00751.) Але однозначно трактувати стосунки підпільниці та Про�

750 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 71180�ФП. За звинуваченням Гусяк Д. Ю. (почато
11 березня 1950 р., закінчено 18 серпня 1951 р.): У 5 томах. – Т. 1. – 316 арк.; Т. 2
– 319 арк.; Т. 3. – 273 арк.; Т. 4. – 247 арк.; Т. 5. – 243 арк.

751 Протокол допиту Зарицької К. М. від 15.03.1948 // ДА СБУ ІФО. –
Спр. П�31186. – Т.1.  – Арк. 123.
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відника як інтимні752, мабуть, не варто, адже, цілком імовірно, що в
той час жінка ще недостатньо володіла російською мовою і не пра�
вильно зрозуміла запитання слідчого.

Окремо слід відзначити колекцію документів архіву СБУ у фонді
13 “Друковані видання” (або “Колекція друкованих видань”), де
знаходяться переважно трофейні документи, захоплені органами
НКВС під час протиповстанських операцій. Велике значення мають
оригінали наказів, директив та інструкцій Проводу ОУН, УПА, а також
витяги з протоколів допитів М. Д. Степаняка753, О. А. Луцького754,
П. О. Дужого755, Ф. В. Воробця та інших756. Ці матеріали відтворюють
особливості співпраці провідної частини ОУН та УПА, еволюцію по�
глядів і механізм прийняття важливих рішень, що визначали тактику
і напрямки підпільної боротьби. Деякі витяги з цих протоколів вне�
сені до анотованого покажчика, підготовленого С. А. Kокіним, го�
ловним науковим співробітником Державного архіву Служби Безпе�
ки України757.

Низку матеріалів об’єднує справа 372 “Збірник документів про
структуру та антирадянську діяльність Організації українських націо�
налістів – ОУН і Української повстанської армії – УПА, про методи і
прийоми агентурно�оперативної роботи органів державної безпеки
з ліквідації організованого підпілля ОУН та озброєних банд УПА на
території республіки (1943 – 1954)”758. Під час написання книги було
використано інструктивні матеріали ОУН про упорядкування і нала�
годження технічного забезпечення УПА, що належало до компетенції
жіночої референтури, яку на території західноукраїнських земель
очолювала Зарицька759. Авторові вдалося відшукати “Інструкцію до
виконання” без дати. Зміст дозволяє припустити, що йдеться про
середину 1944 року, коли німецькі війська відступали, а радянські ще
не повністю заволоділи територією Західної України. У документі
подано оргвказівки на випадок воєнних дій і німецької та радянської

752 Докладніше див.: Motyka G. Ukraińska partyzantka 1942–1960. – Warszawa:
Instytut studiów politycznych: PAN, 2006. – S.178; Літопис УПА. Нова cерія: Життя і
боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–1950). Документи і матеріали. – Київ
– Торонто, 2007. – Т.10.  – С. 457.; Роман Шухевич у документах радянських органів
державної безпеки (1940–1950). – К.: ПП Сергійчук М.І., 2007. – Т. 2. – С.174.

753 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 1. – Арк. 21 – 59.
754 Там само. – Арк. 331 – 356.
755 Там само.
756 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4. – Арк. 230 – 290.
757 Кокін А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах

Державного архіву СБУ. – К., 2000. – Вип. 1. – 207 с.
758 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376: У 86 томах. – Т. 28. – 223 арк.
759 Там само. – Арк. 31.



236

окупації760. Питання конспірації та відповідальності членів Організації
перед своїми зверхниками і підлеглими детально розглянуто у
машинописі “До відома всіх членів і оргклітинам”761.

Окремо слід сказати про машинописи статей У. Кужіль, які були
віднайдені у фонді “Друковані видання” цього архіву. Це стаття
“Найбільш демократичні вибори”762 та брошура “Чи большевики
ведуть до комунізму”763. Ці роботи до недавнього часу не були відомі
у наукових колах. У роботі, присвяченій виборам до Верховної ради і
Ради національностей СРСР, У. Кужіль закликала всіх свідомих гро�
мадян України бойкотувати вибори, як такі, що заперечують демо�
кратичність народного волевиявлення. Брошура У. Кужіль “Чи бо�
льшевики ведуть до комунізму” була видана підпіллям уже після
арешту Катерини Зарицької. Праця розкриває соціальну та економічну
політику радянської влади у післявоєнний період, проте залишаєть�
ся актуальною з огляду на суспільно�політичні процеси, що відбуваю�
ться всередині сучасної української держави.

Ряд цікавих документів знаходиться в Центральному державному
архіві вищих органів влади та управління України у місті Києві. Це
переважно матеріали про діяльність референтури УЧХ, наприклад
“Організація Служби здоров’я при відділах” за підписом д�ра
“Софрона” – головного лікаря КВШ УПА�Захід, із яким у 1944 – 1945 ро�
ках Зарицька тісно співпрацювала764, і “Наказ ч. 9/44” виконувача
обов’язків командира УПА�Захід “Шелеста”765. Обидва документи
вміщені у фонді 3834 “Львівський обласний провід організації укра�
їнських націоналістів на західних українських землях” у справі 4 під
назвою “Копії наказів і розпоряджень Української Повстанської Армії
– Захід – Замок”. У “Наказі” йдеться про виконання інструкції д�ра
“Софрона”, яка стосується організації медслужби при відділах УПА
від найвищого до найнижчого рівня. Таким чином, ці документи до�
повнюють один одного.

У фонді 3833 “Центральний державний архів вищих органів влади
і управління” у справі 47 “Копії інструкцій організаційної референтури
Крайового проводу ОУН” зібрано матеріали, що дозволяють про�
стежити діяльність підпільного УЧХ на західноукраїнських землях у
1944 – 45 роках. Особливо змістовною є “Інструкція ч. 4/44”, що
визначає  відповідальність жіноцтва за роботу УЧХ і тих структур, де

760 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376: У 86 томах. – Т. 28 – Арк. 34 – 38.
761 Там само. – Арк. 68 – 71.
762 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376: У 86 томах. – Т. 38. – Арк. 7 – 11.
763 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376: У 86 томах. – Т. 15. – Арк. 64 – 81.
764 ЦДАВОВ. – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 7 – 8.
765 Там само. – Арк. 1 – 5.
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був задіяний жіночий актив766. В “Інструкції до виконання 1/45”
обґрунтовано необхідність ліквідації підпільного УЧХ на крайовому
рівні767. Велика кількість документів цього фонду стосується діяльності
референтури пропаганди, з якою співпрацювала Катерина Зарицька.
У справі 248 “План і програма військового, політичного, органі�
заційного і інших форм навчання членів ОУН і УПА” вміщено списки
літератури, потрібної для політичної освіти членів ОУН, УПА768. До
програми вишколів, зокрема, увійшла стаття Катерини Зарицької
“Шляхи російського імперіалізму”.

Документи про хід та етапи боротьби радянських органів з укра�
їнським підпіллям, а також матеріали підпілля, захоплені під час
карально�військових операцій, знаходяться у Центральному дер�
жавному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГОУ) Ф. 1
“Центральный комитет компартии Украины”, (“Центральний комітет
компартії України”) оп. 23, спр. 1699, 1701, 1702, 1705, 1716, 2883,
2884, 2885, 2921, 2971, 2977, 3881, 3883, 3884, 3885, 4961, 4963,
4964, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4973, 4974, 4975, 4976,
4977, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047. Окрім суто
звітної інформації, у справах для ілюстрації тих чи інших фактів по�
дано витяги із захоплених документів українського підпілля.
Надзвичайно цікавою є добірка “Информационного бюллетеня”
(“Інформаційного бюлетеня”) за кілька місяців 1945 року, підготована
організаційно�інструкторським відділом ЦК КП(б)У для М. Хрущова.
Зокрема, реорганізація структури ОУН, нові методи і форми про�
паганди описані у 86�му числі “Информационного бюллетеня”769.
Основні напрямки масової та усної пропаганди розглянуто у випуску
за грудень 1945 року770. Цитати з листів активу ОУН, зокрема ке�
рівника Галицького крайового проводу, містяться у справі “О не�
которых итогах выполнения решения ЦК КП/б/У по разгрому ОУН�
УПА” (“Про деякі підсумки виконання рішення ЦК КП(б)У про роз�
гром ОУН�УПА”)771. Зібрані уривки ілюструють становище підпіль�
ників у кінці 1945 року, подають оцінку керівниками визвольного руху
подальшої боротьби. Такі матеріали допомагають виявити особ�
ливості роботи керівництва ОУН і УПА, до якого входила Катерина
Зарицька.

766 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 19 – 23.
767 Там само. – Арк. 32 – 36.
768 ЦДАВОВ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 248. – Арк. 3 – 89.
769 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1705. – Арк. 24 – 41.
770 Там само. – Арк. 162 – 167.
771 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1702. – Арк. 26 – 30.
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Агітація підпільників проти виборів до Верховної ради СРСР
представлена у звітах Рівненської772 і Тернопільської обласних рад773.
Катерина Зарицька була залучена до цієї акції, зокрема готувала
листівки і розповсюджувала пропагандивний матеріал. Згадані звіти
дозволяють зрозуміти роль підпільниці у бойкотуванні виборів.

Ще одним свідченням роботи пропагандистів на різних рівнях
служать документи, захоплені в результаті військової операції 12 лип�
ня 1946 р. у районі Ковельської залізничної станції. Це переважно
інструкції з питань пропаганди, виховання шкільної та студентської
молоді, з боротьби проти агентури МДБ і МВС тощо. Важливими є
витяги з пропагандивних вказівок, процитовані у справі 2979 “Спец�
сообщения, докладные записки о ходе борьбы с украинско�немец�
кими националистами” (“Спецповідомлення, доповідні записки про
хід боротьби з українсько�німецькими націоналістами”)774. У справі
3883 “Докдадная записка Ровенского обкома КП(б)У” (“Доповідна
записка Рівненського обкому КП(б)У”) наведено уривки з “Пропа�
гандивного вишколу”775, що, ймовірно, був розроблений головним
осередком пропаганди, з яким співпрацювала Зарицька. Текст
машинопису побудований за принципом “пропагандивного три�
кутника”: критика німців, критика більшовиків, обґрунтування ідеї
самостійності України. Характеристику ситуації в Україні у після�
виборчий період станом на березень 1947 року було знайдено в
І. П. Синенка (відомий також під псевдами “Яр”, “Ох”, “Сум”), убитого
спецвідділом МДБ на території Тернопільської області. Документ,
зокрема, стосується підпільної роботи, становища кадрів, діяльності
радянської агентури та греко�католицької церкви, тобто тих сфер, які
були визначальними для керівництва національно�визвольного
руху776. Так, за дорученням Романа Шухевича Зарицька навесні – влітку
1945 року зустрічалася з членами Проводу ОУН, аби передати
відповідні матеріали, що стосувалися згаданих питань. В інструкції
надрайонного провідника ОУН “Зова” (справжнє ім’я не відоме)
розглянуто духовно�політичні досягнення й помилки підпілля в 1946
– 1947 роках. Ставилося завдання керувати боротьбою мас, а не
одиниць, тому головна роль у підпіллі відводилася саме пропа�
гандивній роботі777.

772 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1699. – Арк. 7 – 18.
773 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4975. – Арк. 87 – 153.
774 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1699. – Арк. 70 – 73.
775 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3883. – Арк. 8 – 30.
776 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4964. – Арк. 93 – 99.
777 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4968. – Арк. 95 – 103.
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Після арешту Катерину Зарицьку водили на впізнання тіл убитих
повстанців. Механізм ліквідації провідників українського підпілля
висвітлено у справі 5046 “Борьба с вооруженными бандами украинс�
ко�немецких националистов, выявление и ликвидация” (“Боротьба з
озброєними бандами українсько�німецьких націоналістів, виявлення
і ліквідація”)778. Ця справа містить важливі відомості, оскільки Кате�
рина Зарицька, як 25�річний в’язень радянського режиму, неод�
норазово брала участь в ідентифікації тіл убитих лідерів визволь�
ного руху.

Низку цікавих документів зібрав Центр дослідження визвольного
руху. Незважаючи на те, що їхній архів перебуває на стадії формування,
дослідники мають можливість ознайомитися з його фондами. У
роботі використано “Акт обвинувачення Степана Бандери і това�
ришів”779, а також машинопис “Короткий начерк історії Українського
Червоного Хреста”, переданий Асоціацією українців у Великій
Британії780. Начерк (без зазначення автора і дати) торкається більшою
мірою діяльності УЧХ на Закерзонні.

Окрему групу джерел становить періодична преса міжвоєння, де
вперше згадано ім’я Катерини Зарицької, коли вона стала учасницею
Варшавського, а згодом Львівського судового процесів. Серед га�
зет довоєнного часу варто відзначити “Діло” – орган Українського
національно�демократичного об’єднання (УНДО), який часто друку�
вав репортажі з залу суду над членами ОУН. Редакція, наскільки було
можливо в умовах польської цензури, детально описала хід засідань,
зумівши передати настрій, що панував як серед підсудних, так і серед
представників влади. Загальну картину доповнюють віднайдені у
приватному архіві Б. Сороки особисті документи д�ра Олександра
Павенського, адвоката К. Зарицької під час Варшавського і Львів�
ського процесів у 1935 – 1936 роках. Вони стосуються правової
сторони процесів і дозволяють не тільки прослідкувати хронологію
подій, але й проаналізувати діяльність ОУН в умовах Другої Речі
Посполитої, особливо дівочого бойово�розвідувального відділу,
до якого входила Катерина Зарицька.

Велику цінність для з’ясування ролі Катерини Зарицької в
українському національно�визвольному русі мають матеріали,

778 ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5046. – Арк. 1 – 123.
779 АЦДВР. – Акт обвинувачення Степана Бандери і товаришів // Варшавський

акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів / Упор. Посівнич М. – Львів:
Мс, 2005. – 199 с.

780 АЦДВР. – Короткий начерк історії Українського червоного хреста. –
Машинопис. – 6 арк.
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опубліковані в багатотомному виданні “Літопис Української Повстан�
ської Армії”. Більшість їх походить з архіву Закордонного Представ�
ництва УГВР. Найбільш вагомими для написання цієї роботи стали
23�й і 32�й томи основної серії. У 23�му томі в розділі “Документи”
вміщено “Книгу історії недуг”, “Денник�хроніку”, “Звіт референтури
УЧХ”. Особливо цікавими є подані у 32�му томі “Правильник Укра�
їнського Червоного Хреста”, “Інструкція у справі організації санітарних
служб УПА та запілля” та витяги з документів УПА, що стосуються
діяльності УЧХ та медичної опіки. Доповнюють суспільно�політичний
портрет Зарицької, насамперед щодо її діяльності у підпільному Укра�
їнському червоному хресті, джерела мемуарного характеру. На увагу
заслуговують нариси й окремі статті про роль Катерини Зарицької в
організації та розбудові підпільного УЧХ. У розділі “Лікарі й керівники
УЧХ в рядах УПА” вміщено біографічну довідку про Катерину Зарицьку
як голову підпільного УЧХ на західноукраїнських землях781. Цікавими
є спогади медперсоналу, передусім тих, хто працював під безпо�
середнім керівництвом підпільниці, зокрема Анни Стецько�“Нусі”782,
Ганни Мартинюк�“Гані”783 та інших.

Для всебічного висвітлення теми велике значення мають пере�
друковані в “Літописі УПА” періодичні видання українського підпілля.
Це, перш за все, офіціоз ОУН “Ідея і чин”784, журнали УПА “До зброї!”785,
“Повстанець”786 “Самостійність”787, “Бюро інформації УГВР”788. В
оунівській пресі ім’я Катерини Зарицької згадується у “Повідомленні”
з приводу її гаданої смерті. Редакція підпільного журналу “Ідея і чин”
надрукувала некролог восени 1947 року після того, як світлини нібито
мертвої Зарицької потрапили у підпілля789. Це, по суті, єдина публі�
кація підпілля, що подає основні біографічні відомості про Катери�
ну Зарицьку та висвітлює її багатогранну діяльність на користь
української справи, зокрема як співробітника редакції та автора низ�
ки праць, що викривають імперіалістичну сутність радянського
режиму.

781 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23. – С. 319 – 320.
782 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 2001. – Т. 32. – С. 72 – 79.
783 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1992 – 1993. – Т. 23. – С. 218 – 249.
784 Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1995. – Т. 24. – 590 с.
785 Літопис УПА. Нова серія. – Київ – Торонто, 1995. – Т. 1. – С. 1 – 125.
786 Там само. – С. 125 – 269.
787 Літопис УПА. – Львів, 1992. – Т. 9. – Кн. 2: 1946 – 1948. – С. 135 – 360.
788 Там само. – С. 367 – 466; Літопис УПА. – Львів, 1992. – Т. 10: Українська

Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріали. – Кн. 3:
1949 – 1952. – С. 141 – 380.

789 Онишко Л. Громадський портрет Катерини Зарицької // Воля і Батьківщина.
– 2000. – Ч. 1. – С. 94.
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Важливими для розуміння ідейних основ світогляду Катерини
Зарицької є програмні документи ОУН, які відображають становлен�
ня Організації та її політичну еволюцію. Ідеться передовсім про
збірники “ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших
документів з боротьби 1929 – 1955 р.”790 та “УГВР в світлі постанов
Великого Збору та інших документів з діяльності 1944 – 1951 рр.”791 з
цієї ж серії. Видання містять матеріали, які стали джерельною базою
для відтворення політичної концепції ОУН: програмні документи
Організації Українських Націоналістів (Степана Бандери), Української
Повстанської Армії, Української Головної Визвольної Ради; ухвали
зборів, конференцій; декларації, звернення до народу, листівки тощо.

Зміст цих документів доповнюють роботи ідеологів інтегрального
націоналізму, які обґрунтували законне право українського народу на
боротьбу за власну державність. Подією в політичному житті Галичини
в середині 20�х років минулого століття стала поява книги Дмитра
Донцова “Націоналізм”792, де представлено ультраправу форму
націоналізму, відомого як інтегральний націоналізм. Автор обстоює
закон боротьби, закон вічного суперництва націй, бо нація, в кожно�
го одна, складається з найгарніших еманацій волі до боротьби і
боротьби за волю. Ця книга завоювала величезну популярність се�
ред молодіжного активу ОУН. Згодом на основі її ідей було роз�
роблено “Декалог” – 10 заповідей українського націоналіста,
44 правила життя та 12 прикмет характеру, що їх культивували у сво�
єму середовищі члени ОУН793.

Суспільно�політичні погляди Катерини Зарицької, а також ідеї
українського національно�визвольного руху викладено у працях
С. Бандери794, Ю. Вассияна795, Д. Андрієвського796, С. Лен�
кавського797, М. Орлика798, П. Федуна�“П. Полтави”799, Я. Стець�

790 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з
боротьби 1929 – 1955 р. Збірник документів. – Видання ЗЧ ОУН, 1955. – Ч. 1. – 364 с.

791 УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів з діяльності
1944 – 1951. Збірка документів. – Видання ЗЧ ОУН, 1956. – Ч. 3. – 353 с.

792 Донцов Д. Націоналізм. – Лондон, 1966. – 362 с.
793 Мизак Н. Так говорив Донцов // Буковина. – 1993. – 28 січня. – С. 2.
794 Бандера С. Перспективи Української Революції. – К., 1999. – 622 с.
795 Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Розбудова нації. – 1928. –

Ч. 2 – 4. – С. 33 – 42; Його ж. Ідеологічні основи українського націоналізму //
Розбудова нації. – 1929. – Ч. 2 – 3. – С. 65 – 77.

796 Андрієвський Д. Розбудова нації // Національна думка. – 1927. – Ч. 7 – 8. – С. 2 – 8.
797 Ленкавський С. Український націоналізм. Твори. – Івано�Франківськ: Лілея

“НВ”, 2002. – Т. 1. – 600 с.
798 Орлик М. Ідея і чин України. Нарис ідеологічно�політичних основ україн�

ського націоналізму. – К., 2001. – 216 с.
799 Полтава П. Збірник підпільних писань. – Мюнхен: До зброї, 1959. – 300 с.
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ка800, О. Дяківа�“Горнового”801, П. Потічного802 та інших. Найґрун�
товнішою з них є антологія “Націоналізм”, видана за редакцією
працівників Інституту філософії НАН України Олега Проценка і Ва�
силя Лісового803.

Для повної характеристики джерел, використаних у цьому
дослідженні, слід згадати підпільні роботи Катерини Зарицької,
підписані прибраним іменем У. Кужіль. З огляду на тему дослідження
важливе місце займає стаття “Науковість діалектичного матеріа�
лізму”804. У ній У. Кужіль поставила під сумнів науковість марк�
систського вчення та показала його трагічні наслідки для Східної та
Центральної Європи. У публікації “Шляхи російського імперіалізму”
К. Зарицька проаналізувала експансивний характер зовнішньої
політики російських більшовиків, які перейняли практику царату в
підкоренні сусідніх народів805. У 1980�х роках ці статті були перекла�
дені англійською мовою канадськими дослідниками українського
походження П. Потічним та Є. Штендерою806.  Окремою брошурою
була видана праця “Большевики і національне питання”, згодом пе�
редрукована у збірці статей Закордонних Частин ОУН807. У роботі
підпільниця розкрила ставлення радянської влади до прав і свобод
поневолених народів. У машинописі “Найбільш демократичні
вибори” У. Кужіль закликала всіх свідомих громадян України бой�
котувати вибори як такі, що заперечують демократичність народ�
ного волевиявлення.808. Для висвітлення теми велике значення мають
також публікації Якова Бусела, Осипа Дяківа, Дмитра Маївського,
Дмитра Мирона, Мирослава Прокопа, Йосипа Позичанюка, Петра
Федуна та ін.

800 Стецько Я. Українська визвольна концепція. Твори. – Видання ОУН, 1987.
– Ч. 1. – 528 с.

801 Дяків�“Горновий” О. Ідея і чин. Повна збірка творів. – Нью�Йорк – Торонто
– Мюнхен, 1968. – 408 с.

802 Potichnyj P. and Shtendera Y. Political Thought of the Ukrainian Underground,
1943–1951. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1986.   – 406 p.

803 Націоналізм: Антологія // Упор. Проценко О., Лісовий В. – К.: Смолоскип,
2000. – 891 с.

804 Кужіль У. Науковість діалектичного матеріалізму // Літопис УПА. – Торонто
– Львів, 1995 – 1996. – Т. 24. – С. 464 – 474.

805 Кужіль У. Шляхи російського імперіалізму // Більшовики і визвольна
боротьба. Збірка статей. – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – С. 74 – 102.

806 Potichnyj P. and Shtendera Y. Political Thought of the Ukrainian Underground,
1943�1951. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Stadies, 1986.
– P. 127–142; P. 69–96.

807 Кужіль У. Большевики і національне питання // Україна проти Москви.
Збірка статей. – Видання ЗЧ ОУН, 1957. – С. 137 – 157.

808 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 38. – Арк. 7 – 11.
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У новій серії “Літопису УПА”, яку спільно видають “Літопис УПА”,
Інститут української археографії НАН України та Головне архівне
управління України, вміщено матеріали, зібрані в архівах України.
Вони стосуються організації підпільного УЧХ в рамках УПА на за�
хідноукраїнських землях. У роботі використано документи головно�
го командування УПА, що надруковані у першому і другому томах
цієї серії809.

Значну кількість документів у науковий обіг увів Володимир
Сергійчук, випустивши збірники документів “ОУН�УПА в роки війни.
Нові документи і матеріали” та “Десять буремних літ. Західно�
українські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали”810.
Цілий ряд матеріалів, що відображають діяльність українського
підпілля і його учасників, уміщено у збірниках “Україна в Другій
світовій війні” В. Косика811, “Депортації. Західні землі України” за
ред. Ю. Сливки812, “Літопис нескореної України” (упор. Я. Лялька,
П. Максимук і ін.) 813, у матеріалах конференції, присвяченої ОУН та
УПА814, тощо.

Окрему групу становлять мемуари колишніх учасників виз�
вольних змагань. Вони є важливими для розуміння епохи, коли жи�
ла Зарицька. Автори спогадів побіжно торкаються окремих аспек�
тів визвольного руху, зокрема діяльності К. Зарицької в “Юнацтві”
ОУН, її ролі у формуванні підпільного УЧХ, співпраці з Романом
Шухевичем, теоретичної роботи тощо. До групи мемуарів можна
зарахувати спогади Ю. Борця, Г. Пришляка, А. Шифріна, В. Ма�
кара, С. Мечника, д�ра С. Галамая815, колективні збірки “У бороть�
бі за волю – під бойовими прапорами УПА”, “Літопис Голготи

809 Літопис УПА. Нова серія. – Київ – Торонто, 1995. – Т. 1: Видання Головного
командування УПА. – С. 125; Літопис УПА. Нова cерія. – Київ – Торонто, 1999. –
Т. 2: Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. – С. 32 – 34, 36 – 38, 41 – 43.

810 Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К.,
1996. – 463 с.; Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944 –
1953 роках. – К., 1998. – 941 с.

811 Україна в Другій світовій війні. Збірник німецьких архівних матеріалів /
Упор. Косик В. – Львів, 1997. – Т. 1. – 382 с.

812 Депортації. Західні землі України кінця 30�х – початку 50�х рр. Документи,
матеріали, спогади / Ред. Сливка Ю. – Львів, 1996. – Т. 1. – 749 с.

813 Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади /
Упор. Лялька Я., Максимук П. та ін. – Львів, 1993. – Кн. 1. – 797 с.; 1997. – Кн. 2. –
663 с.

814 Матеріали наукової конференції “Організація Українських Націоналістів і
Українська Повстанська Армія (історія, уроки, сучасність)”. – Стрий, 1993. – 125 с.

815 Галамай С. Боротьба за визволення України 1929 – 1989. – Торонто –
Нью�Йорк, 1991. – С. 7.
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України”816. Умови, у яких зростала Катерина Зарицька і під впливом
яких формувалася її громадянська позиція, змальовано у спогадах
представників української діаспори М. Климишина, Р. Малащука,
М. Савчин, І. Зельської817.

Серед таких видань вирізняються спогади Любомира Полюги,
який упродовж кількох місяців перебував під одним дахом із
Катериною Зарицькою у підпільній хаті під кодовою назвою
“Короленко” в с. Княгиничі поблизу Ходорова. Хата була підготов�
лена для головнокомандувача УПА Романа Шухевича, з яким По�
люга безпосередньо зустрічався. У своїй книзі автор не лише по�
ділився враженнями про відомих підпільників, але й відтворив
атмосферу, що панувала в домі, описав побут мешканців, коло
обов’язків кожного з них818.

Джерельну базу роботи доповнюють спогади учасників виз�
вольного руху з приватного архіву автора. Цікаві деталі з дитинства та
юності Катерини Зарицької пригадала її кузина Олена Бурдун. Ольга
Ільків розповіла про роботу жіночої мережі Львова, а також подробиці
функціонування підпільної хати “Короленко” у с. Княгиничі поблизу
Ходорова. Надзвичайно важливою інформацією поділилася Дарія
Гусяк – найближча товаришка Катерини Зарицької, з якою вони разом
перебували у радянській в’язниці, а згодом протягом майже 14 років
проживали у м. Волочиськ Хмельницької області. Подруги часто
обговорювали свою участь у визвольному русі середини минулого
століття. Д. Гусяк зберігає в пам’яті деталі тих розмов. Зокрема,
посилаючись на слова своєї товаришки, вона підтвердила впізнання
Зарицькою тіла Романа Шухевича819.

816 Борець Ю. У вирі боротьби. Спогади учасника повстанської боротьби (1941
– 1948). – К.: Наукова думка, 1993. – 303 с.; Його ж. За Україну, за її волю! – Львів,
1992. – 221 с.; Його ж. Шляхами лицарів ідеї і чину. – [Без часу і місця видання].
– 294 с.; Щеглюк В. Як роса на сонці. – Львів: Фенікс, 1992. – 152 с; Пришляк Г.
Здригнувся світ під звуки сурм // Свобода народів. – 1996. – № 5. – С. 44 – 57;
Шифрін А. Четвертий вимір. – Мюнхен, 1982. – 240 с; Климишин М. В поході до
волі. – Торонто, 1975. – Т. 1. – 429 с; Макар В. Бойові друзі: У 2 томах. – Торонто,
1980 – 1983. – Т. 1. – 470 с.; Т. 2 – 370 с.; Мечник С. Між трьома окупантами. –
Мюнхен, 1967. – 214 с.; Його ж. Люди, роки, події. – Мюнхен, 1986. – 294 с.; У
боротьбі за волю – під бойовими прапорами УПА. – Авсбурґ, 1949. – 176 с.;
Літопис Голготи України. – Львів, 1993. – Т. 1. – 245 с.; 1994. – Т. 2. – 526 с.

817 Климишин М. В поході до волі. – Торонто, 1975. – Т. 1. – 429 с.; Малащук Р.
З книги мого життя. – Нью�Йорк – Торонто – Лондон, 1987. – Т. 1. – 358 с.; Савчин М.
Тисяча доріг // Літопис УПА. – Торонто – Львів, 1995. – Т. 28. – 598 с.; Зельська І.
Відгомін. – Торонто, 1989. – 139 с.

818 Полюга Л. Шляхами спогадів (1944 – 1956). – Львів – Київ, 2003. – 171 с.
819 Спогади Дарії Гусяк, записані Лесею Онишко 08.12.2000 р. // Зберігаються

у домашньому архіві Лесі Онишко.
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Чимало важливих відомостей містить епістолярна спадщина
К. Зарицької, що знаходиться у приватному архіві її сина, Богдана
Сороки, й нараховує кілька сотень листів, написаних під час ув’язнен�
ня. Вони є цінними з огляду на те, що розкривають особливості
характеру цієї видатної жінки, яка завоювала авторитет і повагу на�
віть у ворогів. У приватній збірці Б. Сороки зберігаються й особисті
документи К. Зарицької: атестат зрілості, залікова книжка, рукописи
творів її чоловіка та ін.

Отже, джерельна база дослідження є досить обширною, охоплює
матеріали підпілля, польських і радянських органів влади, а також
особисті документи Катерини Зарицької та її публіцистичний доробок,
що є додатковою запорукою об’єктивності цього дослідження.

ПІСЛЯМОВА

Катерина Зарицька належала до когорти найвидатніших діячів
українського національно�визвольного руху 30�х – 40�х років ХХ
століття. Вона виросла і жила в умовах бездержавності і безправ’я
українського народу. Поразка національно�визвольних змагань,
ухвала Ради послів про анексію Східної Галичини Польщею, коло�
ніальна політика уряду Другої Речі Посполитої щодо українців накла�
ли особливий відбиток на світогляд людей її покоління, які прагнули
здобути незалежність України. Родинна атмосфера, навчання в укра�
їнських гімназіях, участь у молодіжних організаціях, нелегальному
“Юнацтві” ОУН сприяли формуванню в дівчини національно�
патріотичних переконань та утвердженню активної громадянської
позиції. У Товаристві наукових викладів ім. Петра Могили та неле�
гальній юнацькій референтурі ОУН вона здобула практичні навички
розвідника, медпрацівника, пропагандиста, навчилася спілкуватись
із різними людьми, відстоювати власні погляди. Це забезпечило їй
провідну роль в ОУН та УПА і національно�визвольному русі загалом.

Діяльність Катерини Зарицької в ОУН хронологічно поділяється
на три періоди: міжвоєнний, під час Другої світової війни і після її
завершення. У міжвоєнний період вона була залучена до роз�
відувально�бойової діяльності в дівочій п’ятірці, робота якої була
складовою частиною політики ОУН того часу, заснованої на ідеї
“перманентної революції”. Подальша діяльність в Організації допо�
могла Зарицькій стати пропагандистом крайового рівня і відомим
теоретиком. Як інструкторові юнацької та жіночої мережі ОУН на
західноукраїнських землях їй вдалося заручитись активною під�
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тримкою підростаючого покоління, яке згодом стало творцем
Української Повстанської Армії.

Під час Другої світової війни, коли Україна перетворилася на
арену радянсько�німецького протистояння, Катерина Зарицька
зробила значний внесок у реалізацію програми ОУН, успішно
виконуючи відведену їй роль організатора пропагандистської
діяльності. У післявоєнні роки в умовах радянської тоталітарної
системи підпільниця глибоко проаналізувала внутрішню, зокрема
національну, і зовнішню політику керівництва СРСР, викривала її
імперський та експансіоністський характер, спрямований на
поневолення народів Центрально�Східної Європи, насамперед
українського. Згодом ці питання порушували такі відомі публіцисти
українського національно�визвольного руху, як Петро Федун�
”Полтава”, Осип Дяків�”Горновий” та інші.

Катерині Зарицькій належить велика роль у створенні на захід�
ноукраїнських землях медично�санітарної служби – підпільного
Українського червоного хреста. Без спеціальної медичної освіти жін�
ці вдалося налагодити діяльність організаційного, медичного,
фармацевтичного і харитативного відділів, які діяли на кожному орга�
нізаційному рівні та служили потребам не лише повстанської армії,
але й цивільного населення. Сфера діяльності структур УЧХ не
обмежувалася суто медичними питаннями (лікування, санітарно�
гігієнічна профілактика, застереження перед хімічно�бактеріологіч�
ною зброєю і под.), а охоплювала й суспільну роботу, зокрема полі�
тичну пропаганду.

Як довірена особа генерал�хорунжого Романа Шухевича�“Тараса
Чупринки” Катерина Зарицька�“Монета” була координатором групи
зв’язкових головнокомандувача УПА. В умовах радянської тота�
літарної системи їй вдавалося підготувати й утримувати безпечні
хати�криївки для лідера українського підпілля, створювати необхідні
умови для результативної роботи та забезпечувати постійний зв’язок
між членами керівного складу ОУН і УПА. Планом організації підпіль�
них хат, що його розробила Катерина Зарицька, протягом трьох ро�
ків успішно користувалися її наступниці.

Діяльність підпільниці мала велике значення для українського
визвольного руху, спрямованого на здобуття незалежності України.
І хоч ця мета не була реалізованою у другій половині 40�х років
ХХ століття, але зусилля Катерини Зарицької, її вагомий внесок у
популяризацію націоналістичних ідей посприяли розвиткові націо�
нальної самосвідомості та консолідації українців у боротьбі за
самостійність і соборність своєї держави.
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SUMMARY

The volume contains two parts: a monograph on Kateryna Zarytska’s
role in the Ukrainian national liberation movement and her letters from Soviet
prison.

The monograph, which is based on a range of sources not previously
used in the historical literature, describes social and political activities of
Zarytska against the Polish, German and Soviet�Russian occupiers and their
anti�Ukrainian policies. A special mention is made of her organizational work,
as well as her intelligence and propaganda activities.

The situation in Western Ukraine after World War I, when Eastern Galicia
was incorporated into Poland, serves as the background of the story. The
Polish government’s colonial policy deeply affected Zarytska’s thinking
and enhanced her desire to live in an independent Ukraine. Patriotic
upbringing, studies in Ukrainian schools, and participation in Ukrainian
youth societies, (such as the illegal Organization of Ukrainian Nationalists
Youth), helped to formulate her nationalist world view and her position as
an activist in the liberation struggle.

Zarytska’s activity in the OUN is divided into three chronological periods:
the interwar period, the period of World War II and the postwar period. In the
interwar period, as a member of the clandestine young women’s organization,
Zarytska was involved in intelligence gathering for the OUN. As she matured
in years and education she became involved in propaganda activities and,
eventually, during and after World War II, she penned important theoretical
works for the Ukrainian underground. Her essays show deep knowledge of
the Soviet ideology and are sharply critical of Soviet imperialism.

Towards the end of 1943, Zarytska played a very important role in the
organization of the clandestine Ukrainian Red Cross (UChKh) and medical
services in Halychyna (Galicia) which cared not only for soldiers of the
Ukrainian Insurgent Army (UPA) but for civilians as well. As a close collaborator
of Gen. Roman Shukhevych, the Commander�in�Chief of the UPA, Zarytska
was entrusted with the underground liaison coordination. She also organized
and ran “safe�houses” in which Shukhevych lived and worked.

The last part of the book describes Kateryna Zarytska’s life after she
was captured by a special group of Soviet forces dedicated to combating
the Ukrainian underground. For the next 25 years, from 1947 to 1972, she
was imprisoned in the Central Prison of Vladimir in Russia and later, in the
Soviet concentration camp in Mordvinian ASSR
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Могила Катерини Зарицької і Михайла Сороки після перепоховання.
Львів, Личаківське кладовище, 1991 р.
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Вшанування пам’яті Катерини Зарицької і Михайла Сороки.

Могила Катерини Зарицької і Михайла Сороки (сучасний вигляд).
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Вечір, присвячений пам’яті Катерини Зарицької. Львів, 1996 р.

Курінь ч. 30 ім. Катерини Зарицької біля могили Катерини Зарицької на
Личаківському кладовищі у Львові.
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ДОДАТКИ

ЛИСТИ З НЕВОЛІ
Перші листи Катерини Зарицької датовані березнем 1952 року.

Власне тоді, після довгих років слідства та одиночки, її етапом везли
до місця відбування покарання. Протягом 25 років, які Зарицька
просиділа за ґратами, правила листування переглядалися кілька
разів. Спочатку дозволялося писати двічі на рік, 1 січня та 1 липня, і
лише до дуже близьких родичів: батьків, сина Богдана, бабусі Зосі, а
згодом також до чоловіка Михайла. Від середини 1953 року вже можна
було писати один лист на місяць. З 1958 року в’язні отримали право
на два листи, а за добру поведінку могли розраховувати і на третій,
додатковий.

У 1969 році Катерину Зарицьку перевели до табору. Там вона
листувалася вже доволі активно: зуміла відіслати чотири листи за
місяць, і не лише до близьких родичів, а й до інших осіб на волі.
Виняток становив лише Михайло Сорока, багатолітній в’язень
радянської системи. Як чоловік Зарицької, він мав право на без)
посереднє листування з дружиною, проте листи між ними часто
“губилися”, тому подружжю доводилося контактувати через родичів
у Львові. Саме завдяки цьому і збереглися листи Зарицької до
чоловіка: щоб не відривати призначену Михайлові Сороці сторінку,
Катрусина мати переписувала її власноруч. У листопаді 1969 року були
внесені чергові зміни, що торкалися листування: висилання листів
обмежувалося двома на місяць, зате отримувати їх можна було в
будь)якій кількості.

Листи написані дрібним почерком – щоб зекономити місце – на
клаптиках паперу, вирваних зі звичайного шкільного зошита (лише
такий папір був доступний в’язням). Спочатку Катерина Зарицька
писала чорнилом або олівцем, а з кінця 60)х – кульковою ручкою.

На перших порах Катерина Зарицька послуговувалася говіркою,
уживаною в Галичині на початку ХХ століття. Згодом зацікавилася
українською граматикою і під впливом словника Грінченка й новішого,
за редакцією М. Рильського, що налічував 80000 слів та вміщував
багато термінів з різних галузей науки, стала писати мовою,
максимально наближеною до тогочасної норми.

Сім’ї вдалося зберегти більшу частину архіву Катерини Зарицької,
переховуючи його у потайних місцях, а також серед родичів та
знайомих. Уцілілі листи охоплюють період від 1952 до 1970 року.
Листи за 1965, 1966 і 1971 роки втрачено, головно, через численні
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обшуки та залякування, які були справжнім нещастям для родини
Зарицьких. Протягом довгого часу Катеринині батьки навіть тримали
напоготові спаковану валізу на випадок несподіваного арешту.

Листи пронумеровано за хронологічним порядком. Окремо
подано недатовані листи, а також листи й обривки листів, які
неможливо датувати. Стиль і композиція повністю збережені. Під)
креслення й виділення, зроблені в оригіналі, залишено без змін.
Польські та російські вислови наводяться мовою оригіналу з
перекладом у виносках. Пояснення маловідомих слів уміщено в кінці
книги. Пропущені слова подано у квадратних дужках. Коментарі до
власних назв наведено внизу сторінки там, де вони трапляються
вперше, а також там, де можливе сплутування. Імена невідомих осіб
залишено без коментарів.

Епістолярну спадщину Катерини Зарицької можна назвати
своєрідною енциклопедією в’язничного побуту. За описами інтер’єру,
тюремних порядків легко уявити умови, у яких утримувались українські
політв’язні)жінки. Разом з тим реалії побуту подано крізь призму
жіночого бачення. Вони переконливо засвідчують уміння українок
створювати затишок, хай і примарний, навіть у самісінькому центрі
радянського пекла. Дарія Гусяк з усмішкою пригадувала: не встигали
зачинитися за жінками важкі ковані двері, як ті вже наводили лад у
камері: чистили, прибирали, мили, прали.

Крім умов тюремного побуту, листи докладно відтворюють
взаємовідносини між мешканцями камери. Незважаючи на опти)
містичний, навіть піднесений тон, відчувається, що Катерина докладала
немало душевних і фізичних сил, аби зберігати “погідність духу”. У
невеликому приміщенні жило троє, п’ятеро, а то й дванадцятеро
людей. У кожного були свої біди, потреби. Кожен прагнув хоча б
ненадовго усамітнитись, але єдиним місцем, яке в’язень міг назвати
власною територією, було його ліжко. Щоб уникнути суперечок, як)от:
спати при відчиненому вікні чи зачиненому, як часто провітрювати
приміщення, слухати радіо чи студіювати книги, жінки заздалегідь
обговорювали ці питання. Після спільних трапез вони домовлялися
про години самоосвіти (тоді намагались дотримуватися тиші, щоб
не заважати іншим), прослуховування радіопередач, обміну думка)
ми тощо. Такий режим дозволяв уникнути багатьох непорозумінь,
давав можливість найефективніше розпоряджатися часом, ство)
рював товариську атмосферу, де кожна людина мала змогу
задовольнити власні духовні потреби.

Ініціаторкою раціонального розподілу часу здебільшого
виступала Катерина Зарицька. Як досвідчений в’язень (у неї за
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плечима були польська і більшовицька довоєнна в’язниці), жінка
розуміла важливість упорядкованого життя. Замкнені в чотирьох
стінах, приречені на бездіяльність і позбавлені будь)якої можливості
внести різноманітність у сірі будні, люди потребували не лише хліба,
але й якоїсь розваги. Завдяки своїй енергії, життєлюбності й
невичерпному інтересові до життя Зарицька завжди вміла плідно
використати вільний час. У тюрмі вона вдосконалювала знання
іноземних мов, ознайомлювалася з проблемами філософії,
психології, жваво цікавилася питаннями мистецтвознавства. Щоб не
хворіти й підтримувати форму, жінка займалася йогою, дихальними
вправами, фізкультурою, а бажання бути незалежною від інших
спонукало її оволодіти практичними навичками кравчині, в’язальниці,
швачки, пралі. Зарицьку ніколи не полишав запал до пізнання чогось
нового, раніше не звіданого. Завдяки цій рисі характеру жінка зуміла
організувати своєрідний освітній і культурний центр серед спів)
камерниць. Недарма її навіть у поважному віці називали лагідним і
ніжним іменем “Катруся”.

І все ж листи є насамперед неоціненним документом про
внутрішній світ, думки, почуття і переживання авторки. Незважаючи
на нелегкі, іноді нестерпні в’язничні умови, жінці вдавалося втішати
батьків, підтримувати чоловіка і, головне, виховувати єдиного сина
Богдана. За допомогою листування їй вдалося налагодити теплі й
довірливі стосунки з дитиною, яку востаннє бачила шестирічним
хлопчиком. Катерина Зарицька намагалася бути в курсі всіх справ
дитячого, юнацького, а згодом дорослого життя Богдана. Через
цитати з прочитаних книжок мати показувала синові, яким би хотіла
його бачити, спонукала плекати в собі такі риси характеру, як стійкість
перед життєвими негодами, наполегливість, цілеспрямованість,
уважність у ставленні до близьких і рідних, працелюбність, небай)
дужість до всього нового і прекрасного, що оточує людину.

Вражає оптимізм листів Катерини Зарицької. Хтось може закинути
їх авторці втечу від дійсності. Часом здається, ніби вона пише не з
тюрми, а з місця відпочинку – настільки вони життєрадісні. Протягом
двадцяти років листування з рідними Катерина Зарицька не дозволила
собі жодного слова відчаю чи зневіри. Та не слід забувати, кому
адресувалися ці рядки. Відділена від батьківського дому сотнями
кілометрів, жінка намагалася бодай словом підтримати найдорожчих
людей. Разом з тим кипуча життєва енергія, молодечий запал, якими
віє від кожного рядка, справжні, непідробні. Катерина Зарицька вміла,
за влучним висловом Олександра Довженка, у калюжі бачити зорі і
прагнула навчити цього інших.
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Незважаючи на цензуру, листи Катерини Зарицької мають не
офіційний, а лише їй притаманний, особливий стиль. Вони надзви)
чайно сердечні, зворушливі, глибоко інтимні, та крізь кожне слово
проступає вольова, сильна особистість, яка не тільки не кориться
життєвим обставинам, але й перемагає їх. Катерина Зарицька постає
у листах, з одного боку, як яскрава творча особистість – ерудована,
начитана, обізнана з різними сферами життя, а з іншого – як чуйна
донька, ніжна дружина, турботлива мати. У цьому й криється притя)
гальна сила листів.

№ 1
12 березня 1952 року

Мої кохані!
Я жива)здорова. Поки що сиджу у Києві на пересильній. Не

журіться мною, тільки дбайте і думайте про себе.
Цілую всіх, всіх!

Катруся

№ 2
21 березня 1952 року

Мої кохані!
Жива)здорова. Поки що я на пересилці і спішу написати тільки

кілька слів, щоб успокоїти Вас. Ви мною не журіться, адже знаєте, що
я вмію приноровитися до кожних обставин і всюди почуватися добре.
Дбайте про себе, якщо хочете зробити мені що)небудь доброго. Як
можете, вишліть мені грошей – може, мене ще тут застануть.

Цілую всіх дуже.

Катруся

№ 3
26 серпня 1952 року

Дорогий Богдане1!
Тяжко мені повірити, що це від Тебе я дістала листа, що Ти вже

пишеш, і до цього так старанно, без блудів. Коли я Тебе залишила, Ти
був ще таким маленьким і завжди говорив: “Мама і я – це два найбільші
приятелі”, пам’ятаєш? Тепер Ти пізнав Тата2, і я з радістю довідалася,
що Ви оба стали великими друзями. Можу запевнити Тебе, що Ти не

1 Богдан Сорока, син Катерини Зарицької.
2 Михайло Сорока, чоловік Катерини Зарицької.
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найдеш кращого друга в житті від Твойого Тата. Я не можу бути з
Вами, тому думаю, що сповниш мою просьбу: пиши багато до Тата,
пиши про все, що думаєш, що робиш, чим живеш. Не забувай ніколи,
що Ти не живеш тільки для себе одного, що кожний Твій вчинок
находить відзвук у всіх нас. Нехай у Твойому житті не буде нічого такого,
чим Ти не міг би поділитися з Татом. Пишуть мені, що Ти часом краще,
а часом гірше вчишся. Ти сам хитро написав тільки, що склав добре
іспити, а які були оцінки, ніяк не розберу. Я бачила Твій зошит з
першого класу і карточку з оцінками за перші три місяці навчання.
Щось там було з рахунками тільки “4”. Чи так? Невже Дідусь3 байдуже
це приймив? Розказували мені теж, що Ти вчився чужої мови. Це мене
дуже врадувало. Тільки не занедбуй цього і старайся допровадити до
досконалості. Тато писав, що любиш малювати, отже, в наступному
листі не забудь прислати мені який)небудь рисунок і обов’язково свою
знимку. Взагалі, постарайся кожного 2 вересня фотографуватися і
кожну знимку посилати мені, щоб я бачила, як Ти ростеш і роз)
виваєшся. А з кожного Твойого листа я хочу бачити, що Ти стаєш все
кращим і мудрішим. На день Твоїх уродин, 2 вересня, я не зможу до
Тебе написати, і тому тепер бажаю Тобі щастя. Ти, певно, гарно про)
ведеш цей день, а я також буду думками з Тобою і з Татом. Бабця4 не
жалується на Тебе, тільки я не знаю, чи Ти справді не даєш приводу до
цього, чи не хоче вона мене зажурити. Я так раділа, читаючи про Твої
подорожі! Про те, що Ти був у Каневі, я знала вже давно. Тепер Ти
постарайся так заховуватися і так споважніти, щоби Бабця не боялася
пустити Тебе наступних вакацій до Тата. Ти другим разом напиши
мені трохи більше про себе: до якої школи ходиш (на якій вулиці), з
ким товаришуєш, що читаєш. Якщо нема у Тебе особливої склонності
до музики, то радше не берися до гри на скрипці. Взагалі, не
розсівайся, не зачинай нараз багато речей, а радше вибери одне)
друге заняття, а зате допроваджуй його до досконалості. А най)
важливіше – пиши про все до Тата і слухай його ради у всьому. Як
часто посилаєш листи до Тата? Коли будеш писати до мене наступним
разом, не забудь відповісти на всі питання, які я Тобі поставила. Мушу
кінчити, мій коханий хлопчику. Рости і ставай справжньою людиною!
Не забувай, що Ти – одинока потіха Бабці і Дідуся, що Тато і я чекаємо
від Тебе багато)багато.

Цілую Тебе.

3 Мирон Зарицький, батько Катерини Зарицької.
4 Володимира Зарицька, мати Катерини Зарицької.
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Дорога Мамусю!
Твого листа з 12.VІ дістала 4.VII. Перших сто рублів прийшли 13.VI,

а других – 14.VІІІ. Листа від Михайла5 дістала 16.VІІІ. Порозумійтеся з
Михайлом так, щоби Твої і його листи посилати разом, в одній ко)
перті. Цього року наша кореспонденція закінчиться цим листом, а
наступного року, тобто 1953, вишліть мені листа 1 січня, а другого
– 1 липня і чекайте кожного разу терпеливо на відповідь. За кожним
разом, коли одержуєте мого листа, посилайте мені 7 рублів, а коли
пишете до мене, то до звичайної суми додавай 3 рублі. Тільки
пам’ятай, щоб листи від усіх Вас посилати спільно, бо в мене огра)
ничені можливості діставати письма. Відносно грошей нема ніяких
ограничень. Посилай скільки можеш, тільки регулярно – 1 числа
кожного місяця. При тому пам’ятай, що я скорше можу обійтись без
грошей, чим Ви. Я все)таки обезпечена їжою і всім потрібним. Мені
найважніше, щоб Богдан мав усе потрібне, щоб Вам усім нічого не
бракувало. Дуже прошу: не забувайте теж про Оленку6 і Михайла. Я
знаю, як це приємно одержати з дому що)небудь солодкого. Мені не
можна діставати посилок, але як коли)небудь з нагоди свят чи ім’янин
пошлеш їм солодку посилку, то це буде для мене велика приємність і
радість. Я ніяк не можу погодитися з тим, що сталося з Оленкою. Де
був її молодший син? Скажи теті Янці7, що я святкувала день її ім’янин
і завжди буду святкувати. Пам’ятай, що мною не треба так журитися, і
так догоджати, і стільки посилати, як в сороковому році. Я вже
доросла, вмію у кожних умовах уладити собі гарне життя і бути
вдоволеною тим, що маю, і щасливою. Так, Мамусю, щасливою, хоч
як воно Тобі дивним, певно, здасться. Я дуже би хотіла Тебе в цьому
переконати, бо Ти від уродження вдачею своєю була завсіди склонною
винаходити собі яку)небудь журбу. Чи пам’ятаєш, як ми з Татусьом
натягали Тебе в цьому відношенні? Ти звичайно рано сиділа ще в ліжку,
як ми збиралися в школу, цирувала мені панчохи і “журилася”. Не знаю,
в кого я вдалася, але я знова маю здібність у всьому знайти якусь
радість. Чи знаєш, що це значить – утерти комусь сльозу? Яке душевне
вдоволення воно приносить! Взагалі, Мамусю, Ви, “цивілі”8, не маєте
уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро, від душі
сміятися, радіти. А в цілій історії тільки один секрет – треба вміти!
Мені здається, що щастя – це дуже взглядна річ і однієї рецепти на
нього не можна написати. Річ в тому, щоб його відчувати. Отже, Тобі

5 Михайло Сорока.
6 Олена Бурдун, донька Іванни Сіяк.
7 Іванна Сіяк, сестра Володимири Зарицької.
8 Цивільні (пол.).
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повинно бути все одно, де я, що зі мною, а найважніше повинно бути
те, як я почуваюся. Ех, коли б Ви обі з тетою Янкою могли це зрозумі)
ти, було б і Вам легше жити, і нам за Вас було б спокійніше. Адже з
обставинами змінюється і людина. Те, що колись здавалося їй не)
обхідним до щастя, відходить на дальний план, брак цього всего
стає природним; приходять нові бажання, нові духові потреби, нові
радості, нові думки. Одним словом, настрій у мене дуже гарний,
погідний, здоров’я добре, і можу тільки побажати собі, щоб Ви так
почувалися і так про себе дбали, як я. Цілий день у мене занятий
наукою. Скоро стану поліглотом. Колись Дідусь9 звик говорити, що
наука – це великий скарб. Справді, скільки вдоволення і радості вона
дає! Взагалі, я мушу подякувати Вам за чудову молодість, дитячі літа,
які я мала завдяки Вам. Тепер, коли пізнала багато людей і життя в
цілій його глибині і ширині, можу з успіхом сказати: “Яке ж цікаве,
гарне життя в мене було!”. Що з того, що коротке, але зате гарне.
Якщо пишу “коротке”, це не треба розуміти, начебто вважаю, що все
для мене скінчене. Ні! Тільки умовини змінилися, фізична сторінка
відійшла набік, але залишилася така прекрасна душевна частина жит)
тя. Ну уяви собі, що я пішла в монастир. А чи ж там не можна бути
щасливим? Отже, все в порядку! Усміхнися, подумай, що в Тебе трохи
чудаковата дочка, але найважніше – перестань вважати її нещасною.
Чи Ти вкінці заспокоїлась трохи? Ох, як би я цього хотіла! Більше про
себе нічого мені писати, бо зверха моє життя досить одноманітне.
Пригадую собі, колись Ти висказала побоювання, щоб я не стала
огірченою, понурою, меланхолійною людиною. Цього ніколи не буде,
за те можеш бути спокійною.

Отже, переходжу до питань. Хочу знати, що чувати з тетою На)
талкою10, вуйком Адзьом11 і т. д. Кожний Твій лист повинен бути
обширною фамілійною хронікою. Відносно Богдана не пропускай ні
одної подробиці, щоб я могла ясно уявити собі його фізичний і
духовий розвій. Одна важна справа: Богдан повинен якнайбільше
перебувати з Михайлом. Тому, якщо нічого не зміниться, постарайся,
щоб він до нього поїхав на наступні вакації на цілий час. Це моя одинока
просьба, і думаю, що вона буде взята до уваги. Зрештою, в цій справі
повинен децидувати Михайло. Якщо він рішить, що умовини переїз)
ду задовільні, то нехай Богдан їде. Як Ти провела день 28 липня? Я
вже в 6 год. ранку побажала Тобі всего)всего доброго і гарного, а

9 Мирон Зарицький.
10 Наталія Шипайло, сестра Володимири Зарицької.
11 Адріан Зафійовський, брат Володимири Зарицької, греко)католицький

священик; відсидів 10 років у радянській в’язниці.
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найважніше – потіхи з Богдана. 30 серпня також буде в мене
відміченим, а 30 вересня скажи Бабці12, що я перша складаю їй
побажання. Другого листа буду писати по Різдві, тому вже тепер
бажаю спокійних, погідних свят, а на Святий вечір пригадай всім ще
раз це місце мойого листа. Також пам’ятай, щоб післати на свята
Михайлові і Оленці щось доброго і побажати їм обоїм від мене. Ітак,
Ти маєш вже уявлення про моє теперішнє життя. Воно бідне в події,
от таке, як бригідське, але завжди зустрічаються такі добрі, симпа)
тичні люди, багато гарних, цікавих книжок і, найважніше, спокій і
погода духа, так що все в порядку.

Цілую всіх дуже)дуже.

Катруся

№ 1
3 березня 1953 року

Моя коханенька Мамусю!
Пришли в листі почтові марки на 3 р. Вашого листа з 1 січня я не

дістала. Почекала, почекала та й зібралася писати сама. Як дістанеш
мойого листа, зараз сідай і відписуй, але – не забудь!– кілометрового,
зі знимкою і зі всіма подробицями про всіх, а про Богдана передовсім.
Спочатку полагоджу всі інтереси, а потім візьмуся за імпровізацію.
Настрій у мене дуже гарний. Сиджу на свойому ліжку, куди не гляну –
бачу добрі привітливі очі, що з усмішкою ідуть мені назустріч; направо
на столику гора цікавих книжок, так що не знаю, за котру раньше
взятися, а в недалекій перспективі – смачне снідання в приємнім
товаристві. Ну, тепер подумай і скажи сама: як можна не стверджувати
все наново: “А все)таки життя прекрасне!”?

Отже, зачинаю доклад по фінансовій часті. В 1953 р. я дістала
разом 930 руб., в 1953 р. в січні 15.І – 20 руб., 21.І – 203 руб., в лютому
18.ІІ – 203 руб. Можеш уявити собі мою радість, коли по 20 руб. я
дістала якраз 6.ХІІ і 6.І. Може, я помилилася в рахунку, але мені зда)
ється, що всі гроші доходять до мене в порядку. Відживляюся дуже
раціонально і купую переважно цукор, масло, цибулю і подібні основ)
ні харчі. Завжди боюся, щоб Ти не посилала мені грошей більше
над свої матеріальні спроможності. Пам’ятай, що у мене зовсім
достаточний харч і гроші мені потрібні тільки на вище вичислені
додатки, тому будь розумна! Я не хочу пити солодкого чаю і думати
при тому, що це все Вашим коштом. Крім цього, уменши суму

12 Софія Зарицька, мати Мирона Зарицького.
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висиланих грошей ще по такій причині: я хочу, щоб Ти постійно
висилала мені бандероллю книжки, і тому за частину мені призначених
грошей купуй книжки. Я подам, що мені треба, а Ти в міру можливості
купуй і посилай.

1.Підручник нім. мови для інститутів чужих мов. Якщо неможливо
дістати, то “Учебник немецкого языка” (для неязыковых высших
уч. заведений); автори: Эрлих, Тримм, Вольер и Бергман. Перший
підручник обширніший і основніший (а я хочу студіювати серйозно),
другий – для вивчення нім. мови як додаткового предмету в різних
інститутах.

2.
Німецько)російський і російсько)нім. словарь.

3.
Граматика російської мови (фонетика, морфологія, синтаксіс); словар
російської мови.

4.
Підручник шахматної ігри (цілість).

5.
Підручник англійської мови (в такому самому обсязі, як німецький;
тих всіх примітивних мені не треба). Англійсько)рос. словар.

6.
Около 1946 р. зачала виходити серія “Университет на дому”. Це були
підручники зі всіх предметів. Страшно цікаві речі! Я бачила тільки
випуски “Астрономія” і “Хімія”. Що тільки зможеш дістати з цеї серії,
пришли.

7.
Взагалі всякі популярно)наукові книжки чи журнали. Книжки нехай
будуть на російській мові, новокуплені.

Ага! Ще моя мрія – “Лис Микита” Івана Франка, але на українській
мові. За все буду дуже вдячна, а ще більше буду вдячна, якщо Ти бу)
деш робити тільки те, що можеш, і не будеш надривати свойого
здоров’я і кишені.

Тепер буду писати про свої думки, настрої і т. д. до всіх Вас разом.
Від Вас не маю листа. Не знаю, хто писав до мене і що писав, а я стала
трохи забобонною, і не хотілось би мені звертатися так, в невідоме.
Мені інтересно було б знати, яке враження зробив на Вас мій другий
лист, а на всі мої питання прошу відповісти ще раз. Взагалі, забобон,
який я тепер зву життєвим досвідом, поучає не задавати питань, але
цей, що пише, повинен сам розумітися на речі і про все і про всіх
найподрібніше написати. Не дає мені спокою Оленка. Хто помагає їй
матеріально? Чи посилають їй пачки і хто? Я думаю, що Ти не повинна
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також забувати Буськової мами13 і обов’язково післати їй час до часу
пачку. Як досвідчена особа, можу порадити Тобі, що найбільш по)
трібне: солонина, смалець, домашнє печиво (цвібак, винницький
пляцок і т. д.), всякі сушені овочі, халва, всякі відживлюючі і вітамінові
препарати (на зразок гліцерофосфату і т. д.) – одним словом, речі
домашні, легкі, калорійні і вітамінові, бо основні можна діставати
всюди на місці. Конче треба додати пластмасові коробки, щоби було
в чому держати продукти. Ще гематоген в таблетках.

От і не оглянулася я, як половину листа займили жолудкові справи.
Що зробиш, нехотя виходить з чоловіка сибарит. Нічого нового біля
мене, все по)старому, то й нема матеріялу для повного подій листа.
Вся я пірнула в науку. Колись Унько14 рисував передо мною всі прина)
ди науки, і хоч я завжди любила вчитися, однак щойно тепер насо)
лоджуюся нею вповні, коли всі інші можливості відійшли. День
проходить так скоро, і я з ляком завважую, що вже треба йти спати, а
тут ще стільки задач залишилось зробити, стільки інтересного ще не)
дочитала. Думаю, що Унько не так легко дав би мені мата15, а може б,
й від мене дістав. Тепер можеш уявити собі, як я жду першої астрономії,
хімії, а ванілійок теж. До слова, висилаючи книжки, додай до грошей
9 руб., а коли ванілійки – 6 руб. До умових занять приходить трохи
фізичної праці, і в результаті виходить здорове, інтересне життя.
Останнім часом я мало читала художньої літератури, бо була занята
російською граматикою і німецькою мовою. Тепер основи трохи
пройшла і постановила більше присвячувати часу романам, а
передовсім описам подорожей, бо зробився накінець з мене
справжній інфінітів і я не була в стані розмовляти на інші теми, як про
граматичні форми.

Пиши багато про Богдана і за кожний раз вкладай в лист його
знимку. Мене так цікавить його розвій! Невміння зосередитися
одідичив він по мені, але це пройде з літами, бо уже тепер я солідно і
основно займаюся одним предметом. Йому треба вправляти спорт,
багато руху, щоб ще тепер умова праця не перевтомлювала його
занадто. Я знаю, що Ти вже старенька і Тобі тяжко справлятися з таким
шибайголовою, як Богдан, однак одно можеш зробити – привчити
його до почуття обов’язку, до того, що не все можна, що захочеться.
З усього бачу, що з довгих мостів, мабуть, не буде листів, але надії не
трачу. Я переконана, що Зарваницька16 поможе випровадити Богдана

13 Знайома Михайла Сороки.
14 Так дитиною Катерина Зарицька називала батька.
15 Поставив би мат.
16 Чудотворна ікона Зарваницької Богоматері.



261

в люди. Одинока моя гризота – це те, що в Тебе нема моєї вдачі глядіти
на життя з його рожевої сторони. Ти вмієш находити в кожній людині
щось доброго, якусь гарну черту, а я вмію в кожній ситуації знайти
радісний момент і завжди щось, що приносить вдоволення. Уяви собі,
що я виїхала куди)небудь далеко)далеко і там улаштувала собі життя,
яке мені підходить, і я з нього задоволена. А Ти улаштуй своє життя
так, щоб я була за Вас спокійна. Мені приємно подумати, що Ви з
Янцею разом. Уявляю собі Вас: обі в кухні при столі сидите, попиваєте
чай і розмовляєте про всі свої журби, і, напевно, думаєте при тому:
“Як добре, що ми разом! Хоч та мала потіха”. Чи не так?

Вбогий подіями мій лист, але й вбоге подіями моє життя, зате
богате гарними думками, гарними переживаннями і гарними,
погідними, тихими настроями. Найважніше, що з мойого листа Ти
пізнаєш, в якому стані я находжуся, і це повинно Тебе успокоїти. Ти
колись боялася, щоби тяжке життя не зробило мене згіркнілою, а воно
виходить зовсім противно. Чи це роблять літа, а може, ще більше
внутрішня праця над собою, але я стаю щораз більше спокійною,
погідною і вдоволеною зі всього гарного. А гарного є багато! Зачинаю
писати листа до Богдана, а потім закінчу Тобі.

Дорогий Богдане!
Пригадую, раз сиділи ми вдвоє з Тобою на тапчані в кімнаті Бабці.

Ти був ще маленький. Ми розмовляли, і я запитала Тебе: “Хто такий
Богдан і мама?”. Ти сказав: “Богдан і мама – великі приятелі”.

Я впевнена, що воно так було і так залишиться. Очевидно, краще
було б нам жити разом; я б ділилася з Тобою своїм життєвим досвідом
і помагала ставати людиною. Однак хоч судьба рішила інакше, нічого
не повинно змінитися. Ти мусиш сам роздумувати і працювати над
собою, а я буду укладати своє життя з думкою про Тебе. І якщо моє
життя буде повне гарного і доброго змісту, то я вірю, що це поможе
Тобі. Чи не так?

Коли часом зустріну, читаючи книжку, постать симпатичного,
сильного хлопчика, у мене зароджується бажання, щоб Ти був таким
же самим. У вільні хвилини примикаю очі і стараюся уявити собі, що
Ти робиш в цій хвилині і як проходить Твій день. І от бачу: рано в 6
годині Ти встаєш, відкриваєш вікно, робиш ранню руханку і миєшся
весь холодною водою. Пам’ятаю, що Тато ніколи цього не занедбував,
а навіть я, вже сива, миюся холодною водою і, мабуть, для того
почуваюся бадьоро, свіжо і зовсім не простуджуюся. Дальше здається
мені, що Ти завжди в погідному настрою, ввічливий для всіх, а
передовсім для Бабці, Дідуся і тети Янки; що в Тебе немає капризів;
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що Ти стараєшся робити те, що гарне і що треба робити, і не піддаєшся
тільки тому, що Тобі захочеться. А знаєш, що мене журить в Тобі?
Кажуть, що Ти розсіяний, кидаєшся від одного заняття до другого і не
доводиш нічого до кінця. Подумай добре, до чого в Тебе найбільше
охоти – вчитися музики, малювати і т. д., вибери одно і вже не покидай.
Зроби так і в наступному листі напиши, на чому Ти остановився. Я
хотіла б, щоб Ти вивчав чужі мови. В молодших літах це легко при)
ходить, а в старших приносить величезну приємність.

Так я уявляю Тебе. А який Ти справді? Щоб я мала вірний образ
Тебе і Твойого життя, опиши мені один який)небудь свій день з ранку
до вечора, вичисли книжки, які Ти прочитав за останні місяці. І кажу
Тобі: якщо цього не діждусь, то на превеликий встид Тобі попрошу
Бабцю за Тебе це зробити!

19 березня Твої ім’янини. А знаєш, чого я Тобі бажаю? Якось раз
я переглядала вірші Максима Рильського. Там батько питає мале)
нького сина, чим він хоче бути, як виросте. Хлопчик довго думає, не
знає, що відповісти, і врешті каже навпопад: “Людиною!”. Батько
завважує, що це найкраще звання в житті, тільки трудно його добити)
ся, але не неможливо для того, який хоче добитися. От цього власне
звання я Тобі бажаю.

Думаю, що Ти улаштуєш бучне приняття в цей день, запросиш
своїх товаришів. І я також буду здалека приглядатися. Зрештою, Ти
мені опишеш в листі, як це все відбулося, правда? Не забувай, що
Баньо17 святкує ім’янини в цей сам день. Напиши до нього і пішли
йому хоч якусь дрібничку, але щоб він знав, що Ти не забуваєш про
нього.

Пригадується мені, як Ти, бачачи, що я цирую панчохи, сказав:
“Як я виросту, то куплю Тобі золоті панчохи, щоб Тобі не треба було
завжди цирувати”. Забув Ти це чи пам’ятаєш?

Жду від Тебе листа і цілую дуже.
Мама
Заздалегідь бажаю всім погідних, спокійних Великодних свят. Як

будете писати до Оленки, тети Наталки, вуйка Адзя, тітки Палазі18,
тети Марини19 і т. д., передайте від мене також погідних свят. Я хотіла
би, щоб Богдан святкував зі всіми традиціями, а Ви всі щоб не вішали
носів. У нас також заповідається великий пир з двома тортами. А щоб
Ти знала, який ми баль завдали на Різдво і Новий рік! Тепер я Тебе
вчила б, як з нічого робиться щось.

17 Богдан Бурдун, син Олени Бурдун.
18 Пелагія Грегоращук, тітка Михайла Сороки.
19 Марія Яримович, сестра Володимири Зарицької.
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Мамусю, дуже мені хотілось би дістати “Лиса Микиту”. Ще будучи
у Львові, я вивчила напам’ять “Коваля Басіма” і довго ним потішалася,
а тепер і других потішаю. Ну, побалакали ми, пора і честь знати, пора
листа кінчати.

Цілую дуже)дуже.
Катруся
Челябинская обл.
г. Верхне)Уральск, п/я 26
Зарицкая Екатерина Мироновна

№ 2
22 квітня 1953 року

Кохана Мамусю!
20 квітня прийшла посилка і 106 руб. Зараз на другий день від)

бувся величавий пир, бо і як же було не відсвяткувати такої події! Після
стільки літ перші речі з дому, такі добре відомі, такі смачні! А винниць)
кий пляцок став уже символом. Кажеться, незадовго буде дев’ят)
надцятиліття, як Ти перший раз прислала мені його. Пам’ятаєш?

В посилці було все чудесне, все, що потрібне, все, що тут не можу
дістати. Одна цитрина сплісніла і перекинула пліснь на ковбасу і м’ясо,
так що вони покрилися плісню, але я зверха вичистила, і всередині
м’ясо зовсім свіже. З цього наука, що цитрину і взагалі овочі треба
дуже ізолювати, н. пр. (наприклад. – Ред.) в тектурове пуделко.
Пластмасові коробки прекрасні, особливо та, з квіточками. Тепер бу)
де мені куда розгорнутися і завести хозяйство. Всі ліки дістала і вже
напихаюся ними. Взагалі, кожна річ була якраз такою, якою повинна
була бути. А чому Богдан так захоплюється ікрою? Може б, і мені
прислати? Крім цього, кажуть, що чорна ікра має великі відживні
вартості, а я тепер помішана на всему, що особливо відживлює
мозкові клітини, бо умова праця дає мені таку величезну насолоду.
Також корисно і вигідно посилати сушені овочі (сливи, яблока,
шиповник, малину і т. д.), бо овочі тут дорогі і часто взагалі їх нема.
Але найважніше те, що посилку висилай тільки тоді, як будеш добре
почуватися і зможеш вийти з дому. Я можу дістати тут богато про)
дуктів. От тепер купую молоко, часом мід, мармоляду, завжди є
якийсь товщ, вліті будуть дешеві яйця, морква. Так що якщо Ти
пришлеш час від часу вітамін, гематоген і т. д., м’яса і щось рідного,
солодкого, то я живу, як король. Тим більше, що зуби в мене цілі, а
грошей вистарчає мені вповні, включаючи широку гостинність. Якщо
б Ти вдвоє менше присилала, то і так вистарчило б, бо тут основний
харч добрий.
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А тепер друге діло: помаленьки приготовляй мені одіжну посилку:
1) валянки з калошами, 2) ватні штани, 3) ватну безрукавку, 4) ватні
рукавиці, 5) теплу хустку, 6) дві пари теплих скарпеток. Тільки слухай,
Мамусю, будь розумна! Всі ці харчеві, одіжні посилки і бандеролі
приготовляй і посилай помаленьки, в міру фізичних і матеріяльних
спроможностей. Мені з цим всім не спішно, а відносно одежі я
заосмотрена, але краще мати свою на кожний випадок. Можеш бути
певна, що я ані холодна, ані голодна, тільки от бабє сєн в гловє
пшевраца20. Скажу Тобі потихоньку, що одне, чого жду з нетерпінням,
– це підручник для гри в шахи. Куди ходжу, там він мені при)
виджується.

Твоїм послідним листом я дуже вдоволена. Маю ясне пред)
ставлення, як виглядає наш дім, хто де поміщається, і в кожну мінуту
можу уявити собі, що хто робить. Чому Ти не описала мені, як ви
провели Великдень? У нас були два торти, хліб з медом і французська
салатка. Згадали всіх рідних і друзів, а потім веселились на славу.
Мені оставалось тільки побажати, щоб ваш настрій був таким же
погідним в той день, як був мій. Чи Богдан в дійсності так гарно
виглядає, як на знимці? Ніяк не можу освоїтися з думкою, що він уже
такий великий хлопчик! А цей мужеський крій убрання, довгі штани! Я
так хотіла би, щоб він був елегантним! Прошу Тебе, давай йому шити
убрання до доброго кравця (я знаю, що Сливинського21 вже нема).
Мене дуже врадувала ялинка на знимці. Це значить, що традицією ви
не нехтуєте, а традиція стільки чару додає життю! А повна краси і чару
молодість – це скарб для цілого дальшого життя. Це, що ви обоє
запевнили мені такі прекрасні дитячі роки і роки молодості, забез)
печило мене на все життя від згіркнілості. Я відчуваю, що я жила повним
життям, а що тепер прийшлось посипати голову попелом, ну так що
ж! Не можна вимагати від судьби 100 літ безпереривного щастя і
розкоші. Оттака моя життєва філософія.

Якщо Богдан і Баньо здорові, то краще, щоб вони проводили ферії
в русі. В їхньому віці не треба товстіти, а спорт, туристика і взагалі
рухливе життя матиме благодатний вплив на їх моральний і фізичний
розвій. Очевидно, якщо вони занадто худі, то не можна переборщу)
вати. Найкраще осісти на одному місці і звідти уладжувати прогульки,
а по кожній прогульці достаточно відпочити. Думаю, що при добрім
відживлюванні це не повинно виснажувати їх. Мамусю, я так хотіла б,
щоб Баньо не відчував, що він другий по важності. Це буде мати
гарний вплив також на Богдана, розів’є в ньому почуття дружби,

20 Жінці голова паморочиться (пол.).
21 Імовірно, кравець, який обслуговував родину Зарицьких.
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заглушить егоїзм одинака. Мені так приємно було подумати, що Баньо
був разом зі всіми в Яремчу.

Забула написати, що 15.IV прийшов Ваш лист з 22.ІІІ. Багато втрат
в нашій родині. Добре хоч, що тета Наталка останні роки була у Львові.
Чи часто приходила до нас? У листах до Оленки, вуйка Адзя і Стефана22,
тети Палазі і т. д. перешліть від мене привіт. Де Орест23? Чи Бабуня
Михайла живе? Конче передай привіт теті Анді24. Я так мило згадую їх
гостинність, а передовсім мій останній побут у ньої. До Куця пиши
частіше: ану ж дійде! Я знала, що з мостів не буде листів. Це не було
для мене несподіванкою. Трудно. Почекаємо і діждемося. Не знаю,
коли писатиму другий раз, тому на всякий случай пам’ятайте, що на
св. Івана, Володимира, Мирона і Софії я перша складаю побажання
хоч би для того, що в мене на кілька годин скорше сходить сонце, а
по)друге, що я зранку молюся і при тій нагоді згадую ім’янинників. На
ім’янини тети Янки спечи винницький пляцок. Половину занеси їй і
скажи, що це від мене (щоб це було правдою, то обов’язково вишли
мені в липні суму грошей, уменшену на кошт пляцка), а другу половину
хай тета пішле в посилці до Оленки. На свої ім’янини маєш на снідання
пити чай з цитриною і з’їсти два штанглі з бриндзею, а на Унькові
всмажити йому телячі ніжки.

Цікаво мені, куди поїдете на вакації. В кожному разі Ти літом
присилай мені менше грошей, бо я трохи заощадила собі і буду за
них купувати, а хочу, щоб ви всі і хлопці гарно провели і використали
вповні ферії. Тільки Ти [не] бери собі до серця все, що я пишу.
Розписалася я до неможливості, але використовую нагоду, що є
случай вислати листа. Ще на кінець мушу повторити всі свої
напутствованія: вважати на своє здоров’я, бо ж так дуже потрібні для
щастя і спокою других; Богдана не розвозити так, як ви мене
розвозили; писати багато, не чекаючи мойого листа; не журитися
мною і т. д. Я добре виглядаю: ані захуда, ані затовста, якраз в сам
раз, а кілька сивих волосків не вириваю, а оставляю для інтересності.
Гроші і посилки висилай тільки тоді, як дійсно не кривдиш домашніх,
але на книжки трошки нажми, бо жалко, щоб час проходив марно.

Цілую дуже всіх.

Катруся

22 Степан Ратич, дядько Катерини Зарицької.
23 Орест Грегоращук, син Ярослава та Пелагії Грегоращуків; загинув у

лавах УПА.
24 Анна Декайло, дружина Миколи Декайла.
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Дорогий Богдане!
Все описав Ти докладно, тільки ще цікаво мені, хто був Твоїми

гістьми в день ім’янин і як і чим забавлялись. А знаєш, як проходили
Твої ім’янини в мене? Я взяла собі відпустку від своїх звичайних занять
наукою, читала “Давида Копперфільда” і думала багато про Тебе. В
свойому куточку зробила порядок, вимила стіл, поскладала все,
застелила чистими газетами, щоб цей день був іншим, як усі. “Давид
Копперфільд” дуже інтересний, спроваджує такий гарний, погідний
настрій, а крім цього, встрічаються місця, що наводять на роз)
думування про Твій духовий розвій. От я Тобі випишу дещо.

“Но мне никогда не удалось бы сделать того, что мною сделано,
если бы я в то время не приучил себя к пунктуальности, порядку,
усидчивости, если бы не научился сосредотачивать свое внимание
в каждый данный момент на одном деле.

Все, что я в жизни делал, я старался делать как можно лучше,
чему бы я не отдавался, я отдавался всей душой, и во всех своих
делах, больших и маленьких, я неуклонно шел к цели.

Но в битве жизни мы должны скрывать от чужих взоров наши
сердца, если хотим мужественно нести наши обязанности и долг”.

Чи не гарно? Такими думками я була занята 19.ІІІ. Подумай і Ти
над цим. Ти ж вже не такий маленький, якраз зачинаєш ставати
людиною. А які Твої наміри відносно курення і пиття? Найгорячішим
бажанням Тата і моїм завсіди було, щоби Ти не курив і не пив, так, як
ми обоє. Що Ти мені про це напишеш? Я хотіла би в слідуючому листі
дістати на це питання Твою відповідь.

Богдане, невже це Ти намалював ці маки? Ніяк не можу повірити і,
доки не дістану потвердження від Тебе, не повірю. Вони украшали
наш стіл під час пиру з нагоди получення посилки, а тепер украшають
мій стіл.

Напиши, куди остаточно поїдете на вакації і які прогульки про)
єктуєте. Я хотіла би завжди знати менш)більш, де Ти перебуваєш, бо
так легше думати і конкретно уявляти собі, що в даний момент робиш.
Слухай, Ти ще ані разу не написав мені, які відмітки маєш по поодино)
ким предметам. Мені розказували, що Ти вчився англійської мови.
Конечно продовжуй це і напиши, які результати Ти осягнув. Чи зани)
маєшся спортом і яким? Чи належиш до якого)небудь спортивного
товариства? Чи думаєш про те, що будеш студіювати по закінченні
десятирічки? Мене дуже цікавить, які Ти маєш плани на будуче.

Подобалося мені, що Ти вичистив умивальку. Взагалі бачу, що у
Тебе господарські і практичні здібності. Ти ж повинен бути підпорою
Влодзі і Дідуся. Влодзя, вправді, ніколи не нарікає на Тебе, але вона,
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звичайно, дуже дискретна. Чи Ти справді ніколи не причинюєш їй
клопоту? Чи пишеш коли)небудь до тітки Палазі? По одержанні мойого
листа напиши їй і передай від мене дуже)дуже щирий привіт їй самій
і вуйкові Славкові25. Я часто згадую її. Згадую завжди її такий привітний
усміх, сердечність і гостинність їх обоїх. Мало таких людей на світі, як
вони. Чому досі не написали мені, де Орест?

Я рада, що Баньо у Львові. А від Тебе багато залежить, як він буде
у вас почувати себе. Будь дуже уважливим по відношенні до нього.
Завжди уступай йому перше місце, ніколи не давай відчути, що він не
рівний з Тобою по важності в нашому домі. Дружба – це таке прекрасне
почування! Вона облагороднює людину. Тільки тоді можна вповні
оцінити її, коли судьба закине людину далеко від рідного дому, між
чужих людей. І от власне між цими чужими стрінеш стільки тепла,
стільки доброти і зрозуміння, що дивуєшся і рівночасно радуєшся
тому, які гарні люди бувають в житті. Напиши мені докладно, які у Тебе
з ним відношення. Бачиш, скільки питань я Тобі поставила? От Тобі і
зміст Твойого наступного листа. Ага! По чому плаває Твій яхт? А де Ти
навчився плавати і яким стилем плаваєш? Поздорови від мене свою
учительку музики, а сам вправляй пильно, щоб мені не треба було
встидатися за свойого сина)лінюха.

На знимці Ти виглядаєш уже таким дорослим, що я пишу до Тебе
не як до маленького хлопчика, а як до свойого друга. Тим більше, що
Ти, маючи чотири роки, завжди дуже серйозно впевняв мене: “Мама
і я – великі приятелі”. Я не маю змоги часто писати Тобі, але Ти, не
чекаючи мойого листа, пиши багато про себе, щоб я могла слідкува)
ти за всім Твоїм життям.

Між іншим, Стефця26 має рацію, що верещить за Твої заболочені
черевики. Я тепер перу і злощуся: чому люди так не уважають і за)
бруднюють білля? Ну, пора кінчати.

Цілую дуже і жду листа такого докладного, як останній.

Мама

№ 3
1 червня 1953 року

Дорогий Богданчику!
Посилку харчеву і всі бандеролі я дістала. Мою радість можеш

собі уявити. Від шахматного підручника трохи з ума не зійшла. Якщо

25 Ярослав Грегоращук, дядько Михайла Сороки.
26 Стефанія Лотоцька, хатня робітниця Мирона і Володимири Зарицьких.
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коли)небудь гроші, Тобою вислані, вернуться, шукай мене по адресі:
Москва, Кузнецкий мост, № 24. Там знаходиться Главное управление
лагерей, і туди кожний може звернутися. Я здорова, добре почуваюся.
Жди моїх дальших листів і не журися. Треба тільки вміти ждати,
правда?

Цілую всіх дуже.

Мама

№ 4
12 червня 1953 року

Дорогий Татусю!
Хоч Ти до мене не писав, я не дивлюсь на це і перша звертаюся до

Тебе. От саме я довідалася, що Ти викладаєш у Львові і в Ужгороді
рівночасно. Як Ти даєш цьому раду? Я, в кожному разі, дуже зраділа
тому, бо така праця дає Тобі, певне, велике задоволення. Не думай,
що і я даром сиджу! Студіюю завзято, і мої обставини не перешко)
джають мені заниматися наукою і насолоджуватися нею. Ти завжди
говорив мені, що наука – це скарб і завжди може дати людині зміст і
надати вартість життю. Не журися цим, що Твоя мрія не сповнилася і
я не стала яким)небудь науковим робітником. На світі різно буває!
Може, з Богданом Тобі більше пощасливить, тільки Ти конечно при)
вий йому цю любов до знання, яку Ти викликав і виплекав у мене. Зате
саме я Тобі дуже вдячна, бо моє теперішнє життя зовсім не сіре і скуч)
не, як Ти, певно, собі представляєш, а повне умових інтересів. Пові)
риш, що буває й таке, що вже треба йти спати, а тут ще така)то задача
не вирішена, такий)то розділ не дочитаний, така)то проблема не
вирішена. Від книжок, які прийшли від Вас (3 словарі, підручник
анг. мови, “Лис Микита”, шахматний підручник), я була без ума.
Шахматна книжка – це прямо прелесть, а вступ у ній так мене захопив,
що я рекомендую і наказую Богданові зайнятися поважно теорією
шахматної гри. Як колись Ти після обіду на десерт читав півгодинки
яку)небудь математичну книжку, так я тепер беруся за свою “Стратегию
і тактику шахм. искусств”. Поки що не висилай нових книжок і грошей
на мою стару адресу, доки не дістанеш звідти мойого листа, але
книжки, про які я просила, поволеньки збирайте. Тепер зачинаю
справи, що відносяться радше до Мамусі. Отже, якщо будете мати
можливість відписати на цього листа, то: 1) передайте знимки всіх
і вся (Татуся, Мамусі, Богдана); 2) кожний з Вас хай напише кі)
льометрового листа зі всіми новинами (чому Богдан промовчує
вперто оцінки на свідоцтві?); 3) якщо можна буде, то передайте мені
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якісь легкі мешти на низькім (ч. 37) обцасі; 4) якщо можна буде, то
валенки з калошами і ватні штани; 5) всякі можливі препарати, що
помагають голові справно працювати (кажуть, що дуже добрий у тому
відношенні гліцерофосфат); 6) ну, і (це вже, очевидно, забаганка, але
людина тільки людиною!) паюсної ікри і винницького пляцка. Чорної
ікри я в житті не їла і не бачила, і мені встидно признатися в тому
перед інтелігентними людьми, в товаристві яких я перебувала досі.
Якщо ці всі пункти не можливі до передання і до сповнення, то нічого,
підожду до іншого разу. У мене виробився такий філософічний
стоїцизм, що я з вершин свойого світа споглядаю на вас, бідних
людей, які, крім творчої праці, силою факту мусять заниматися і
всякого рода земською суєтою. А рropos27 філософії. До списку
горячо бажаних мною книжок долучи “Історію філософії”. Взагалі,
скоро тільки зачну писати про книжки, апетит мій росте і мушу
примушувати себе, щоб фантазія не розігривалася занадто. От тепер
на мойому столі вісім книжок, кожна із них незвичайно цікава; в
перспективі других вісім і т. д. Ну, скажи сам, чи життя все ж таки не
гарне?

Тепер що я хочу знати про Вас усіх. Куди вибираєтеся на вакації?
Я за те, щоби багато прогульок було. Зрештою, так, як Татусьо завжди
для мене організував це діло: поїхати куди)небудь, осісти там і звідти
побувати у всіх гідних уваги місцях даної околиці. Ну, пора кінчати.
Цілую всіх дуже.

Катруся
Богдане, напиши про свої вакаційні проєкти!

Мама

№ 5
3 листопада 1953 року

Дорога Мамусю!
Як звичайно, йде найперше звіт. Останнього Твойого листа

дістала я при кінці липня, послідні гроші (200 руб.) – в травні, по)
сліднього листа написала Тобі при кінці серпня і передала разом зі
своєю фотографією. Якщо Ти його не дістала, то я постараюся ще
одну післати, бо у мене осталася.

Тепер Твої права і обов’язки. Маєш право присилати мені гроші,
продуктові посилки (4 кг кожна), посилки з одягом. Книжок не можна,

27 До речі (фр.).
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але це не біда, тому що я маю можність купити тут всі потрібні мені
підручники, а ті, що одержала уже від Тебе, послужать мені надовго.
Взагалі, на брак прецікавих книжок не можу жалуватися, щоб тільки
голова хотіла працювати як слід.

Отже, якщо можеш і коли можеш, присилай мені трохи грошей. Я
можу купити тут абсолютно все потрібне для раціонального віджив)
лювання, а також для задоволення лакомства. Тому я думаю, що нема
Тобі сенсу заходитися з посилками і морочити собі ними голову. Хіба
десь)колись на якісь свята приємно було б понюхати домашнього
печива чи чого)небудь іншого, що вийшло із Твоїх рук і приготовлено
так, як ніхто другий на світі не вміє. Це так тільки для приємності, бо
все інше можу мати тут. Зате відносно одягу у мене є просьба, а іменно:
валенки з калошами, теплі скарпетки або онучки, тепла косинка на
голову. Я тепер хожу в своїм одягу, і це мені дуже)дуже здалося би.
Ага! Конечно пришли гумовий термофор, бо я навчилася грілкою
лічити всі недуги. Де не заболить, зараз туди суну грілку – і за півго)
дини здорова. От і всі діла, а тепер можу свобідно забратися до
справжнього листа.

Як я вже згадувала в листі з серпня, я довідалася далеко більше
про Вашу поїздку на Кавказ, чим Ви всі мені написали у Вашому листі.
Мені докладно описали Ваш маршрут і т. д. Чи це не сором? Очікую
докладного справоздання з подорожі зі всіми подробицями. Я вже
згадувала, що подорожувала уявно з Вами, усталюючи на уявній карті
місце Вашого перебування кожного дня, а тепер мені цікаво знати
вражіння після дороги і перший момент після приїзду додому. Не
думайте, що я в цей час скучала! Я також подорожувала і бачила багато
цікавого і гарного. І взагалі, моє життя не таке сіре, яким, може бути,
Ти уявляєш собі його. У мене свої цілі, а здійснення їх заповняє ціка)
вим і корисним змістом мої дні. Тепер я хочу начати вивчення францу)
зької мови, очевидно продовжуючи дальше вивчення англійської і
німецької. Крім цього, читаю багато книжок з ділянки фізики, хімії,
астрономії і взагалі всіх природничих наук, а вже для відпочинку і
мистецької насолоди – що)небудь із художньої літератури. Після обіду
перед дрімкою звичайно читаю газети і переглядаю преріжні журнали,
так що в результаті не вистарчає часу на всякі дрібні хозяйські діла.
Хоч як це неправдоподібно, а в мене нема часу зацирувати панчіх і
занятися своїми шматками)лашками.

Я буду писати до Тебе кожного місяця, а Ти зараз після одержання
мойого листа відписуй і вкладай яку)небудь знимку. От цікаво було б
побачити Ваші знимки з Кавказу! В попередньому листі я заповнила
цілу сторінку питаннями до Тебе і до Богдана. Якщо Ви дістали його,
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то тепер відпишіть на все. Там я також згадувала, що відсвяткувала всі
домашні свята: і тети Янки, і Твої, і Татуся, і Бабці, і день уродин Богдана,
і, звичайно, перша складаю побажання, бо вже в 6 год. рано.

Цей мій лист не буде цікавий, а більше хаотичний, бо він перший
і пишу його поспішно, но і в мене ніяких новин. На другий місяць по
одержанні вістки і новостей від Тебе приготую гарну відповідь. А тепер
хотіла б я знати таке: до котрої школи ходить Богдан і де вона? Що з
Бабцею? Чому Дідусь не хоче взяти (завідування) должності декана
фізмата? Мені казали, що йому пропонували це. Як він ухитряється
викладати рівночасно в Ужгороді і Львові? Опиши мені точно пове)
дінку Богдана, бо він на знимці виглядає чемненьким і добрим
хлопчиком, а на ділі, напевно, страшенно розвезений хлопчище (це
вже заслуга Дідуся!). Які в нього відношення з Баньом? Чи в Богдана
є які)небудь плани відносно цього, що він буде студіювати по закінченні
десятирічки? Одним словом, навіть найменші дрібниці про Ваше
домашнє життя інтересують мене. Чи Михайло нічого ще не писав?
Пиши про всіх і все!

Цілую всіх дуже)дуже.
Катруся

Дорогий Богдане!
Вакації Ти провів незвичайно інтересно, це я знаю. А тепер хотіла

б я знати, чи Ти зумієш так же інтересно описати їх в листі до мене. Як
Ти думаєш? Вже кілька разів я питала Тебе, що Ти думаєш про курення
і пиття алкоголю, і прошу Тебе в слідуючім листі дати мені відповідь.
Ти знаєш, що ані Тато, ані я не п’ємо і не куримо, і нам було б дуже
приємно і радісно почути від Тебе, що Ти також здержишся від (цього)
цієї шкідливої і непотрібної звички. Напиши мені щось більше про
свою школу: на якій вона вулиці, як і що вчишся, яким спортом
занимаєшся і т. д. Скільки і які книжки в Твоїй бібліотеці? Чи багато
читаєш описів подорожей? Ну, а тепер питання, яке мені не сходить з
голови: що думаєш студіювати по закінченню десятирічки? Якій
спеціальності хочеш посвятитися? Чи Ти уже застановляєшся коли)
небудь над цим? Чи вивчаєш яку)небудь чужу мову? Я рішучо на цьому
наполягаю, тому що воно в житті дуже пригодиться, а в молодому віці
легко присвоюється. Тепер ми зможемо частіше обмінюватися
думками (кожного місяця один лист), і я думаю, що ми станемо
добрими товаришами. Влодзя28 ніколи нічого поганого про Тебе не
пише, і я знаю, що не напише. Але це тому, що не схоче мене зажурити,
чи тому, що Твоя поведінка справді бездоганна? Ось в чому вся

28 Володимира Зарицька.



272

заковика! Нічого. Я надіюся, що ми наладимо між собою гарні, щирі,
дружні відносини і Ти будеш гарним не тільки на знимці, але і в своїй
душі, і в свойому житті.

Цілую дуже.
Мама

№ 6
4 грудня 1953 року

Кохана Мамусю!
Короткий звіт: 18.ХІ дістала 150 руб., а 23.ХІ – листа. Дякую. Чи

гроші за червень вернулися з Верхнє)Уральська? Мій розмір буде
тепер, як в 1942 – 3 роках, тобто у мене “лінія” задержана. Найкраще
підходила б мені гранатова спідничка з жакетом, котру шила Нуся29.
Але поки що потрібно мені тільки слідуючих речей: валенки з
калошами, теплі скарпетки, тепла невеличка хустина на голову і теплі
штани. Валенки найкраще сірі, а на зап’ятки треба пришити куски
шкіри, щоби валенки не протиралися до калошів (це все поради
досвідчених людей!). Хустина тепла, але мала, щоб часом і дома я
могла її зав’язати (у мене є велика, але тільки бавовняна). Штани, я
думаю, найліпші були б з бархану або ще краще дуже товстої фланелі,
вшиті, як піжамові або мої спортові “алі)баби”. Я просила ватних
штанів, але за цей час я перемінила клімат, і ватні були б затеплі, а в
“алі)бабах” можу і по комнаті ходити, і на прохід, і т. д. Рукавиці, білля,
светер, різні бавовняні светерки в мене є: добрі люди подарували, так
що лиш вліті треба б післати мені яку)небудь сукончину. Відносно
харчів, то добре було б дістати смальцю, бо він довго держиться і
завжди виручає в скрутну годину. Також добре запастися цитриною,
бо тут чудово її переховують: ріжуть в кусочки і засипають цукром, і
вона лежить зовсім свіжа цілими місяцями. Тут я купую собі тран,
гематоген в плині, вітамін С з шиповника, а крім цього, цукор, масло,
яблочную мармеладу, какао і т. д. Ага! Цибулю, моркву, конфітури з
вишні, сир і т. д. Одним словом, в тому відношенні живу приспівуючи.
Ти тільки вложи в кожний валенок по цитрині!

Я була захоплена Вашими листами про Кавказ. Знаю всі ці місця
з художньої літератури і з описів подорожей і можу уявити собі цю
симфонію кольорів, красу краєвидів і це чарівне поєднання моря і гір
в одному образі. Згадувалися мені мої дитячі літа, адже не так вже
давно Дідусь і Ти возили мене по морю. А пам’ятаєш, як ми годинами

29 Анна Зафійовська, дружина Мирослава Зафійовського.
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стояли перед мавпячою кліткою в Познані? Безконечно радію за
хлопців, що стільки чудового пережили, і радію за Вас, що Ви бачили
їхню радість. Так)так, це вже, видно, Ваша судьба – творити дітям з
життя казку, і мені залишається тільки бажати, щоби Ви правнукам
принесли стільки радості, що мені і Богданові.

А я по)своєму і не менше гарно провела літо. Бачиш, умовини
життя виробляють свої питомі радості, заінтересування, і треба вміти
тільки відкрити їх і використати, а я це вмію. Коли Ти читаєш яку)небудь
книжку, вона буває Тобі, звичайно, розривкою, відпочинком від
щоденних занять. Для мене вона при одноманітності вражінь мойого
будня грає ролю чародійної палочки, що переносить мене в інший
світ. Не думай при тому, що цей другий світ спасає мене від мойого
безнадійного дня. Нічого подібного! У мене такий чудовий, погідний
настрій, що я часто сама дивуюся, звідки він у мене береться. Чи це
вдача у мене така щаслива?

І от коли Ви подорожували по Кавказі, я з книжкою в руках звиділа
з експедицією гори Тянь)Шань, Чукотський півострів, Уссурійську
тайгу, відкривала з Колумбом Америку і т. д. Якщо хтось впевнив би
мене, що Ти відчувала те саме вдоволення, їдучи Чорним морем, як я,
сидячи на свойому ліжку і читаючи про Тянь)Шань, я була би спокій)
на за Тебе. Вертаюся я з такої подорожі зовсім не до мрачного життя,
а до товариства гарних людей, з якими можу інтересно проводити
час за різними заняттями. Як доказ цього всего посилаю Тобі свою
знимку (так я виглядала в липні 1953 року). Тебе, певно, здивує моє
волосся. Ні з того ні з цього захвилювалося само від себе. З моєї
знимки Ти побачиш, що я зовсім не покривджена судьбою людина.
Доки існують на світі гарні люди (а я маю щастя всюди стрічати їх),
завжди можна гарно влаштувати собі життя.

Твоїм листом я дуже вдоволена. Ще хотілося б мені знати все про
Гребенів. Що з Бабцею? Ти, певно, порядно змучилася вакаціями і
відпочила направду тільки вдома. Чому Ти позволяєш Богданові
вередувати і не любити борщу? Мені завжди кажеться, що Ти його
занадто пестиш і він буде таким розвезеним, як я колись була. Мушу
кінчити листа. Не знаю, чи вспію написати до Різдва, тому вже тепер
бажаю всім погідних свят.

Цілую.

Катруся

Мештів легких мені не треба, на літо найкраще були б тапочки.
Зрештою, я напишу. Пока маю сандалі.
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Дорогий Богдане!
В Твоїх літах я також багато подорожувала, і кожні мої вакації були

прекрасним сном. Я до сьогодні вдячна за це Дідусеві і Влодзі, і почуваю
себе багатою, і з погідним усміхом можу глядіти на теперішнє своє
життя. На жаль, я нічого не можу зробити для них, і я так хотіла би, щоб
Ти за мене віддячив їм. Це вдасться зробити вже й тепер, кожного дня,
маленькими знаками уваги для їх привичок і дрібних уподобань. Я
пам’ятаю, наприклад, що Дідусь любить, щоб йому подати чорну каву
зараз після обіду, тютюн і попільничку. Влодзя любить після обіду
відпочивати на своєму тапчані і читати книжку. Тоді треба тихенько
сидіти і не перешкоджати їй. Вона теж любить, щоб рано принести їй
каву до ліжка. Це ніби дрібнички, але Ти, певно, вже розумієш, яке це
приємне почування – знати, що хтось про Тебе думає. За такі чудові
вакації треба і їм принести якусь радість. Розумієш мене? Думаю, що
розумієш, бо Ти так гарно відповів мені на мої питання відносно курення
і пиття. А як буде радіти Тато, коли довідається про Твою постанову!

Ще хочу знати, чи вивчаєш яку)небудь чужу мову. Чи думаєш вже
про дальші студії по закінченні десятирічки? Що вже граєш на фор)
теп’яні? Чи Ти в гарній дружбі з Баньом? Чи справляли Твої уродини?
Чому не прислали мені ніяких знимок? Як Ти живеш в одній комнаті з
Влодзею? Чи вона задоволена з Тебе? Чи це Ти малював маки?

Цілую.

Мама

№ 1
31 грудня 1953 року – 6 січня 1954 року

Кохана Мамусю!
Твори кулінарого мистецтва зробили фурор. Прошу дуже в наступ)

ному листі написати точний перепис (кількість продуктів і спосіб при)
готування) винницького пляцка, ванілійок і цього третього (як його
звати?).

Звіт: 9.ХІІ дістала харчеву посилку, 17.ХІІ – 100 руб., 29.ХІІ –
посилку з одягом. Листа написала Тобі 2.ХІІ, але щось досі відповіді
немає. Там я пишу, що в листопаді дістала листа про Кавказ і 150 руб.

Все солодке було занадто прекрасне, щоб можна було задержати
його надовше. Я спромоглася відложити на Різдво тільки одно пуделко
винницького. Посилка з речами продумана до найменших дрібниць.
Ти не забула навіть про пряжу! Я заосмотрена тепер цілковито, бо білля,
светер, і светерки, і плащ в мене є. Ще лиш на літо здалася б яка)небудь
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сукончина і тапочки. Суконка найкраще простенька, розтята до низу, на
гузики, рукави до ліктя, в поясі також розтята і зморщена або до фігури;
розмір – як цеї гранатової гарсонки, що шила Нуся. Але то аж літом.

Щастя, що Ти не купила ватних штанів, як я просила: я вспіла
змінити клімат, і вони були б затеплі, а райтузи – це якраз сповнення
моїх мрій. Жду негоди, щоб використати грілку.

Грошей мені вповні вистарчає, я навіть відложила дещо на чорну
годину, тому з огляду на одіжну посилку можеш посилати мені кілька
місяців меншу суму. Я купую тут тран, вітамін С, часом гематоген, а з
харчів – масло, цукор, цибулю, яблочну мармеляду, кекси, кісіль
овочевий (заварюю кип’ятком, і виходить моя улюблена лакоминка),
какао, каву, плавлений сир, яйця і т. д. Як бачиш, живу сибаритом, і
якби не ця радість – дістати посилку з дому, то я могла б прекрасно
залишитися тільки на своїх покупках тут.

Звідки такі чудові яблока? Сам запах чого варт! А звідки ті гарні
скарпетки і рукавички? Я взагалі всім захоплена. По)перше, тому, що
це з дому, а по)друге, тому, що все в сам раз і все укладала моя мама.
Я вже примірила кожну дрібничку, парадувала в валєнках на проході,
а тепер сиджу в хустці і пишу листа. Кругом мене йдуть приготування
до зустрічі Нового року. Печуть і крутять какаовий торт, кругом
розносяться запахи, і тільки слинка тече. Якщо думаєш, що в нас не
буде весело і смачно, то дуже помиляєшся. На Різдво я вже відкладаю
з кожної покупки то яйце, то цукор і в другому листі точнісенько опишу,
як святкували)пирували.

Я хочу, щоб і Ви в такому ж погідному настрою засіли при ялинці
до Святої вечері, подумали про мене і про Михайла, як і ми про вас
подумаємо, і не сумували, як і ми не будем сумувати. Обіцяєш?

Чи Оленці післали святочну посилку? А вуйкові Адзьові? Ще кілька
питань. Чи прийшли 100 руб. з Верхнє)Уральська, що Ти вислала в
червні? Що з Бабцею? При якій вулиці і в якому будинку школа
Богдана? Які відносини між Богданом і Баньом? Чи я можу бути спо)
кійна, що традиція і ялинка кожного року будуть? Якщо не дістанеш
мойого листа з грудня, я менш)більш повторю його другим разом.

Всі дні після одержання одягу я була занята укладиванням своїх
речей. Бачиш, я помалу обростаю добром, стаю кулаком. Чекаю
Твойого листа про Гребенів, про ваше щоденне життя)буття, про
Богдана і про все, все.

Цілую всіх.
Катруся

У нас приготування до свят йдуть повною парою. Погода чудова,
і настрій також.
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6 січня 1954 року
Дорогий Богдане!

Кожний зразу сказав, що це Шевченко. Значить, що Ти вмієш
вловити схожість, а це не так легко. Чи Ти зрисував Шевченка з
Татового рисунка, що висить у нас в рамках? Якщо б Ти сам не
підписав рисунка, я не повірила б, що це Ти його рисував. Я рада,
що будеш так гарно малювати, як Тато. Я хочу зробити собі альбом
зі зошита і вклеювати туди Твої рисунки і всі знимки, які присилаєте.
А як Ти оформив свій альбом з марками? Яка окладинка? Інтересно,
які це марки держав, що їх уже немає? А з якого року найстарша Твоя
марка?

Якого рода книжки в Твоїй бібліотеці? Любиш читати описи по)
дорожей? Я недавно читала прецікаву книжку Арсеньєва “Дерсу
Узала”. Це наукова експедиція в Усурійський край на початку ХХ ст.
Дерсу Узала – це туземець)гольд, що случайно прилучився до
експедиції і пройшов з нею весь край. Арсеньєв розказує про нього
незвичайно тепло як про прекрасного товариша в дорозі і людину
взагалі. Один случай особливо запам’ятався мені. Кожного ранку,
коли члени експедиції покидали нічну стоянку, Дерсу приготовляв
кучку сухих дров, дрібних галузок і складав їх під дашок шалаша.
Звичайно ховав туди також дрібку соли і жменю круп, зав’язаних в
шматинку. Козаки дивувалися, пощо він це робить. Дерсу довго не
міг зрозуміти їхнього здивування. Йому казалось таким звичай)
ним і природним приготовити дрова на вогнище і вечеру для
незнакомого мандрівника, що, може, через кілька днів прийде
змучений вечером в той самий шалаш. Арсеньєв, провідник
експедиції, був поражений таким високорозвиненим почуттям
товариськості у неграмотного гольда. Пізніше виявилося, що це
звичай, принятий у всему племені.

Послідні роки я жила між чужими людьми і наглядно переконала)
ся, з якою радістю стрічають всюди людину з високою товариською
культурою. Як легко з такою людиною живеться і як багато чудових
хвилин я сама завдячую таким людям! Я пам’ятаю, з якою усміш)
кою витали завжди Влодзю наші знакомі і вся рідня; хто захворів,
обов’язково переказував і просив, щоб вона прийшла його провіда)
ти. Вона завжди так мало думала про себе, а так багато уваги звертала
на потреби, уподобання других. А щоб Ти бачив, як підіймалась
загальна радість і веселість, коли де)небудь появлявся Дідусь! Про
Тата всі його друзі відзивалися з такою пошаною. І мені так хотілося
б, щоб і Тебе стрічали з ясною усмішкою, щоб про Тебе думали: “Як
добре з Богданом!”.
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Знимками я страшенно втішилася, тільки мусиш дати мені деякі
пояснення. На одній знимці під деревом є Юрко30, Ти з Бунциком31 і
третій хлопчик в білому. Хто це? Чи Тато показує Тобі на карті за столом
Воркуту? Чи це Ти на лещетах з Бунциком? Чому Дідусь такий гордий
на знимці під нашою хатою – Тобою чи Бунциком? Хто знимав вас усіх?
На знимці на площі Дідусь так гарно усміхається, а Ти чого так
нахмурився і руки в кишені вложив? Чи це Тато з Тобою в парку в липо)
вій алеї? З усього бачу, що Влодзя гарно Тебе вдягає. Це мене радує,
бо я хотіла б мати елегантного сина. На останній знимці з січня 1953 р.
Ти показався мені майже дорослим, а це вже рік пройшов, і мені
хочеться відноситися до Тебе як до товариша)друга. Крім цього, Твоя
відповідь відносно алькоголю і курення впевнила мене, що Ти вже
розумний хлопчик і вмієш і можеш рішати для себе не одно важливе
життєве питання. Бажаю Тобі веселих свят! Проведи їх гарно і згадай
при ялинці про Тата, бо ми обоє будемо тоді думати про Тебе.

Цілую.

Мама

№ 2
2 лютого 1954 року

Дорогенька Мамусю!
В січні дістала від Тебе: 9.І – листа з 31.ХІІ, 13.І – 250 руб., 18.І –

посилку, 30.І – листа з 22.І. Здавалося, що після першої солодкої
посилки ніщо вже не може бути смачнішим, а от приходить друга – і
ми вагаємося, чому признати перше місце. Зараз приготовили до
чаю в 4 год. маленьке прийняття, і я з гордістю вислухувала похвали
Твойому цукорняному мистецтву. Смалець я сховала в коробку у са)
мий далекий куток – на чорну годину; цитрину зацукрила і помаленьку
насолоджуюся; ікру їла перший раз в житті, і дуже мені подобалася.
М’ясо прийшло цілком свіже. Взагалі все прекрасне, чудове і пахне
домом! В попередньому листі я писала Тобі, що все в сам раз. Валенки
не завеликі, бо я накладаю туди онучки, калоші теж добрі, а білою
хусткою не можу натішитися. Ношу її безпереривно, треба чи не треба,
бо вона така легенька, і м’ягка, і тепла; а що біла, – це не шкодить: я ж
не маю нагоди її бруднити. Хутряні рукавички видаю тим, кого руки
ломлять, і вони ними дуже тішаться; а у мене ще нема ревматизму, і ці
біленькі пока вистарчають. Подякуй теті Янці за них! Мамусю, чому Ти
завертаєш собі голову алі)бабами? Я ж писала: “Райтузи або алі)

30 Юрій Зафійовський, син Мирослава й Анни Зафійовських.
31 Собака Богдана Сороки.
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баби”! Чому Ти прислала мені стільки грошей в січні і ще посилку? Це,
напевно, відбилося на ваших святах? Дістати посилку з дому – це
величезна радість. Перше – це несподіванка: ждеш, що будуть
виймати з пачки. Потім всі оглядають, куштують. Крик, шум! Потім
пир. Але пам’ятай: ніколи не журися, коли не зможеш вислати з яких)
небудь причин. У мене є запас грошей, і все найпотрібніше можу тут
купити. Просьб відносно харчевих посилок не маю ніяких, бо Ти все
сама відгадуєш. Не раз аж смішно. От я думала, що добре було б
покуштувати ікри і шинку, аж тут витягають з пачки і те, і друге. Зате
прошу: на слідуючий раз вложи в посилку пачку листового паперу і
емальоване горнятко. Добре було б також всякі можливі вітаміни і
гліцерофосфати. (Це вже що дістанеш, бо тепер у нас нема) Я читала
в журналі “Огонек” про вартість і значіння вітамін і помішалася на то)
му пункті. Кажуть, що чудодійно ділає глюкоза з аскорбіновою кисло)
тою в ампулках для застриків дожильних. Не бери собі до серця всіх
цих вітамінових просьб, але як що)небудь припадково дістанеш, то
пішли. Все інше, повторяю ще раз, чудове і в сам раз!!

Я проваджу незвичайно здоровий спосіб життя під кожним
оглядом. Рано роблю руханку і масаж холодною водою, сплю при
відкритому вікні, а цілий день заповнений або інтересними заняття)
ми, або розривками. Я зі своєї сторони пробуджую ентузіазм до шахів
і з гордістю мушу ствердити, що маю в цьому великі успіхи. У нас
зорганізувався кружок любителів шахматного мистецтва, і ми кож)
ного дня занимаємося по шахматному підручнику. Він невичерпане
жерело радості для нас, і говоримо про нього “вони”.

Мамусю, чи ви провели так радісно і гарно всі свята, як ми? На
Різдво пирували чотири повні дні. Ялинка могла йти на змагання з
Богдановою під оглядом винахідливості, а найважніше – миле
товариство дописало.

Скажи Бабці, що 30 вересня я святкувала день її ім’янин. Чи вона
пам’ятає, як я вчила її порядків? Це прекрасно, що наше помешкання
газифіковане. Я уявляю собі, як Ти господарюєш в кухні. Твою знимку
в гуцульському строю я дістала. Ти там правдива пампулька. Невже
справді куриш файку? А хто ця жінка з хлопцями в харківському парку?
Добре, що маєте мою знимку і бачите, що “лихе не пропаде”! Ніс там
у мене не опущений, і така я в дійсності. Це Дідусеві припала честь
провадити Богдана перший раз в школу? Якщо пам’ятаєш ще цю
подію, то опиши її мені. Мені все одно, з якого року знимки, тільки
щоб були. Оріхи дійсно смачні, тільки, на жаль, довго не держаться,
бо завелика покуса їх зараз з’їсти. Чи Ти будеш варити сок з цитрин,
чи тільки консервувати цукром? В послідньому случаї вітаміни
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задержалися б цілковито. З мойого листа бачиш, що я дбаю про своє
здоров’я і свої приємності. А що робиш Ти для себе? Тут, мабуть, не
вмітимеш відповісти. Я певна, що Ти і далі така mіłczennica32, яку ми з
Дідусем натягали колись.

Цілую всіх.

Катруся
Дорогий Богдане!

Мене заінтересував Твій театр. Хотіла би знати про нього доклад)
ніше. Як прийшла Тобі в голову ця ідея? Якої він величини? З чого
зроблений? Кого представляють артисти? Скільки їх і як розміщені? В
зв’язку з цим мені хотілося б також знати, чи Ти думаєш вже тепер
про дальші студії після закінчення десятирічки. Я вже не раз задавала
це питання і не знеохочуюся цим, що не одержую на нього відповіди.
Рішила повторяти його до успішнього кінця. Дальше хочу знати таке:
чи їздиш на лещетах? Чи Ти навчив Баня плавати над Чорним морем?
Чи вивчаєш яку)небудь чужу мову? На цьому послідньому я буду
постійно настоювати, бо знаю, яке величезне значіння має це в житті,
а в молодості вивчення чужої мови не представляє більшої трудності.

Читаючи описи Твоїх вакацій, я незвичайно радуюся. Гарно про)
ведена молодість – це скарб на все життя. А тепер скажи: як і чим Ти
подякував Дідусеві і Влодзі за цю масу радості, краси і здоров’я, що
Ти привіз з Кавказа і Гребенова?

Якщо любиш читати описи подорожей, обов’язково дістань
книжку “Дневники челюскинцев”. Якраз тепер насолоджуюся нею.
Перед очима встає картина непривітної, ворожої, грізної природи
полярних морей, а серед неї горстка людей, що в кожніх обставинах
не тратять сили духа, остають дійсними людьми. Як багато може
людина і як вміє вона все кругом себе наповнити високим, гарним
змістом!

Цілую.

Мама

№ 3
Без точної дати. Імовірно, 2 березня 1954 року

Дорогий Богдане!
Пишу сьогодні, а думаю про 19 березня. Думаю в імені своїм і в

імені Тата, думаю про Тебе і про Баня. Я бажаю, щоби цей день був
гарний для Вас обох, гарний у всіх відношеннях. Дідусь і Влодзя,

32 Мучениця (пол.).



280

напевно, устроять приняття, постараються зробити пам’ятними для
Вас Ваші ім’янини, а ми з Татом також приймемо в тому участь – хоч
здалека, зате сердечно.

А тепер у мене одна просьба до Тебе. Бачиш, Влодзя вже ста)
ренька, а Ти настільки дорослий, що можу звертатися зі всім до Тебе.
А втім, до кого ж іншого мені звернутися, чи ж не так? Отже, колись
случайно я прочитала вірш Рильського про батька, який питає ма)
ленького сина, чим хотів би він стати. Хлопчик відповідає, не
розуміючи всеї глубини цього слова: “Людиною”. Пам’ятаєш, я Тобі
писала про це? Цей вірш запав мені глибоко в пам’ять, але тоді я не
мала змоги вивчити його точно. І от тепер прошу Тебе: найди його
в збірці поезій Рильського (це буде в його ліричних віршах) і перепиши
в цілості в листі до мене, добре?

Поки що я не дістала відповіді на свойого листа за лютий і не знаю,
які в Тебе новини, які досягнення. А мені так хочеться надіятися, що Ти
безпереривно ростеш фізично і духовно, стаєш все кращим і кращим!
За послідній місяць у мене було багато радості: неожиданні приємні
зустрічі, докази пам’яті від милих людей і багато очей, що сміялися
мені назустріч. Богдане, як це все збагачує і украшає життя! Крім цього,
трохи граю в шахи, (але якось ніяк не можу підібрати відповідного
партнера), читаю одні за другими описи подорожей в області Арктики,
переводжу для вправи легкі англійські книжки, а послідними часа)
ми заінтересувалася педагогікою. Читаю “Основы педагогики”
Гончарова, багато думаю над ними, і, як це взагалі буває, коли вгли)
битися в який)небудь предмет, щораз більше цікавих питань стає
перед тобою, розширяються горизонти і бачиш, що життя таке
многогранне. А хто збагне щастя творчості, той в ніяких обставинах
не буде нещасливим і завжди знатиме, пощо живе. А Ти любиш
вчитися, пізнавати світ і життя? Чи хочеться Тобі знати все більше і
більше? Мене безмежно радує Твоя винахідливість, це, що Твій ум
живо працює, що в ньому зароджуються цікаві замисли і що Ти вмієш
і хочеш здійснювати їх. В попередньому листі я просила точніше
описати Твій театр. Що навело Тебе на думку зробити його? Також
цікаво мені, чи думаєш вже коли)небудь про студії по закінченні
десятирічки, чи вивчаєш яку)небудь чужу мову?

Богдане, пиши про все! Твої листи приносять мені багато радості.
Це ж тільки по них я бачу, чим Ти живеш і як розвиваєшся. Твою знимку
в послідній посилці я дістала. Всі в один голос сказали, що Ти дуже
подібний до мене. Таким я пам’ятаю Тебе, але я хотіла би діставати
теперішні Твої знимки, щоби уявляти собі Тебе дорослим. А Ти
пам’ятаєш мене? Мені кажеться, що Тато повинен вже незадовго
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написати до Тебе. От буде для нього радість довідатися про Твої чудові
вакації цього року і про все нове і гарне в Твойому житті!

Цілую дуже.

Мама
Кохана Мамусю!

Звідки Ти вгадала, що мені хотілося б дістати конденсованого
молока? Мені не треба нічого писати, бо Ти якимсь таємним способом
укладаєш посилку так, як би виповняла всі мої замовлення. З другої
сторони, боюся про що)небудь згадати, бо Ти перевиповняєш план.
І ще одно питання: нащо Ти мене строїш на старості літ? Мушу
признатися, що така маленька тепла хустинка на голову була моєю
мрією, але що в мене був уже цілий магазин хусток, то я не вважала
можливим заікнутися про це. А втім, пощо писати, як Ти сама все
знаєш? Якраз сьогодні прийшов лист від Вас (3.ІІІ), а вчера (2.ІІІ) – обі
посилки, а 16.ІІ – 150 руб. Мені, мабуть, не стане місця обговорити
всю радість і всі чудеса з посилок. Отже, хустина чудова, оживляє все
кругом. Добре, що барвиста і густовна, бо, знаєш, жінка завжди
залишається жінкою! Костюм – це моя друга таємна мрія, але нащо і
це, і друге? Він на мене в сам раз, і в такому разі що з Богданом, що
він такий величезний? Горнятко дуже придалося, бо в нас завелося
велике господарство. Ще попрошу прислати маленьке (1/4 л) ема)
ліроване горнятко для пиття чаю. Алюмінійове невигідне, бо пече в
уста. Посилки можна тепер посилати 8 кг. Як буде Тобі бракувати до
ваги, то додай овочевого кісілю в порошку, горохового кісілю, сушених
ягод і т. д. – одним словом, таких недорогих відносно продуктів, а
потрібних і смаколиків для нас. А найважніше, хто надає ці посилки на
почту? Ще раз кажу Тобі: у нас тепер є можливість купити все потріб)
не, і Ти не повинна причиняти собі ніяких непосильних клопотів з
посилками. Послухаєш?

Послідні посилки викликали захоплення. Зараз було приготоване
приняття, після якого наступив вечір пісні і танця. Я гордо збирала
похвали Твойому цвібакові, а відносно мармеляди думки поділилися,
чи вона з чорних порічок, чи зі сливок. Я вже повинна була питати в
листі вияснення, але Ти сама вияснила. Вона чудова! Взагалі, мене
трошки сумління гризе, що я майже безпереривно балюю, а Ви мусите
там тяжко гарувати. Цитриновий сок сейчас був схований в темний
далекий куток на чорну годину, медівнички і оріхи пішли в резервний
фонд, цитрини зацукрили (кілька заплісніло зверха, але середину ми
врятували), шоколадки пішли в залізний фонд, а міськи з обложки
наліплені в зошит і т. д. Одним словом, у нас прекрасно наладжене
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господарство і кожна посилка визиває дискусії, плани і заняття на
довгі дні. Яблока дійшли добре. Полівітамінами дуже задоволена.
У нас я тепер купувала вітамін С і глюкозу з вітаміном С. Гліцерофосфат
уже їм і вірю в нього, бо кажуть, що він добре впливає на голову, а я
хочу вчитися і вчитися. Першу пачку ампулок подарувала, а вже дру)
гу сама зужию. Я захопилася і забула, що ще не подякувала за все.
Але Ти сама знаєш, що я вдячна, а найбільше вдячна, що все так
продумано, підібрано, як не може бути краще.

Мамусю, напиши мені точну дату Великодня, а при можливості
пришли щось вишиваного, але гарного. Я хотіла би мати яку)небудь
вишивку. Вона так украшає обстановку! Може, рушник або котрусь з
наших подушок на тапчані. Крім цього, чи не могла б Ти дістати сушеної
м’ятки, щоб запарювати собі чай? Ти писала, що знимки з вакацій
одна з Тбілісі, а друга з харківського парку. Невже Стефця також туди
їздила? Я пізнала її.

Мамусю, Ти пишеш, що мало виходиш з дому. А хто робить закупи
для дому і для посилок? Значить, що Тобі тяжко приготовляти їх, тому
не треба кожного місяця посилати мені, а час від часу, бо посилки –
це вже люксус, а не перша потреба. Ще одно: як потепліє, замість
м’яса можеш посилати плавлений сир. Він дешевий, вигідний
(опакований в срібло і не псується), вміщає в собі животный белок33,
такий потрібний у раціональному відживлюванні. Я трохи неконсек)
вентна, бо, з одної сторони, пишу, щоб не посилати, а з другої, вига)
дую все нові речі і все нові замовлення. Але Ти сама винна, бо занадто
мене розвозиш. Обіцяю поправитися! Але конденсованого молока
таки пришли. А що посилаєте Оленці?

Цілую всіх.

Катруся

4 березня 1954 року
Дорогий Богдане!

Сьогодні висилаю листа. В міжчасі дістала відповідь від Вас і
відповідь на свої питання. Дуже радію, що вчишся англійської мови,
але нехай Тобі не вистарчає те, що занимаєшся в школі, старайся
поглиблювати її дома. Пробуй читати легкі англійські книжки і пиши
мені завжди, які вже прочитав. Що це таке – “параліпіпед”? Щоб Ти
знав, як я тішуся і горджуся Твоїм театром! Ще тільки скажи, якої він
величини. Де Ти навчився писати на машині? Уважай на Влодзю і
Дідуся. Якщо бачиш, що Влодзя погано почувається, то не позволяй

33 Тваринний білок (рос.).
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посилати мені пачку, а тільки гроші. Бунцик дуже подобався всім, а в
котика побачили навіть те, що в нього жовте око.

Цілую.

Мама

№ 4
3 квітня 1954 року

Дорогий Богдане!
Вчора, 2.ІV, дістала Ваші листи. Твоїми загадками заінтересу)

валася не тільки я сама, але й ми всі. Обов’язково відгадаємо, тільки
не знаю, чи встигну подати розв’язку в цьому же листі. (Якраз сьогодні
день здачі листів) Одна просьба: зараз після одержання мойого листа
пиши відповідь, щоб я дістала її ще перед днем, назначеним у нас для
висилки листів. Також подавай завжди дату одержання мойого листа
і дату висилки грошей чи посилок. Візьми цей обов’язок на себе, бо
Влодзя вже старенька, має і так багато клопотів і їй тяжко все за)
пам’ятати. Даш собі з цим раду? Якщо Тобі самому не вдасться найти
цей вірш Рильського, то я зажду, аж зумієш це зробити, а Влодзі не
треба завертати голову. Бачиш, Ти вже підростаєш і Тобі поволі
прийдеться облегшувати їй усе, подумати про неї і про Дідуся.

У нас теж уже пригріло сонце. Я тріпала надворі свої зимові речі,
і мені пригадалась подібна картина з)перед літ. Ти пам’ятаєш, як ми
вдвійку жили в теперішній бабциній кімнаті? Я виносила постіль і другі
речі у наш городчик, щоб відсвіжити їх на сонці. Тобі було тоді не більше
трьох літ, але Ти помагав мені з усіх сил і впевняв, що, коли виростеш,
не даш мені нічого робити. А що скажеш мені сьогодні?

Або ще така картина. Це був Великдень. Ти, вдягнений у вишивану
сорочку, зі щасливими, сіяючими очима, йшов зі мною до Юра святити
кошичок з писанками і зі всім тим, що вимагає традиція. Це нічого, що
нас було тільки двоє, – ми відчували за троє; це нічого, що по дорозі і
кошичок, і Ти опинилися на землі. Але ми багато сміялися, і багато чого
було розказувати дома Влодзі і Дідусеві, і ясний, погідний спомин
остався. Хотілося б мені, щоб Ти так же гарно і погідно відсвяткував і цей
Великдень. Ти ж гарно малюєш, помислів стільки у Тебе! Чи не попро)
буєш сам зробити писанки, щоб прекрасна традиція не забувалась і
щоб ніколи не забулось, що, хоч нам троїм не довелось бути разом, кож)
ний з нас окремо переживає і буде переживати і святкувати за троїх?

Чи пам’ятаєш, як Тебе хрестили? Тобі було два роки. Знимка Тата
висіла рядом на стіні, і тітка Палазя, Твоя хресна мама, сказала, що він
глядить на Тебе і, напевно, душею відчуває цей момент. Ніколи не
забувай, що на Тебе глядить Тато, де б він не був – тут чи там! Він
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сказав: “…сина безмірно люблю і дуже журюся його судьбою…”. Тож
вважай не засмути його, бо він знатиме так чи інакше.

Влодзя пише, що любиш зелену цибульку. А я пам’ятаю, як був
маленьким, вилазив (бо ще не твердо ходив на ногах) на городчик, і
висмикував з грядок редьківцю, і тут же з’їдав. Я тільки дивувалася, як
Ти по гичці пізнавав її і ніколи не виривав чого)небудь другого.

На Твої ім’янини я також щось дістала – маленький вишитий
альбомчик з віршиками. А що подарували Баньові? Тебе прямо
засипали подарунками. Які книжки це були?

Тепер піде ряд питань. Як Ти провів весняні вакації? Чи укладаєш
уже з Дідусем плани відносно літніх ферій? Яким літним спортом
займаєшся? Хто Тебе навчив так добре плавати? Які нові постановки
будуть у Твойому театрі? Що майструєш? Чи лагодиш своїми інстру)
ментами все, що попсується в господарстві Влодзі? Чи знаєш, що я
кінчила гімназію в цьому самому будинку, де Твоя школа? Які нові
книжки в Твоїй бібліотеці? Я купила собі англійсько)російський словар
на 20.000 слів і маю з нього велику потіху.

Скажи, що Ти пам’ятаєш із моєї вдачі? Чи те, що я часто тріпала
Тебе за непослух, чи те, як розказувала: “…із криниці край городу
принесла Маруся воду…”? Ти дуже любив це оповідання.

Богдане, старайся кожнього дня зробити хоч маленьку приєм)
ність Влодзі і Дідусеві. Вони проготовили Тобі такі гарні ім’янини, і
Тобі треба пам’ятати, що Влодзині ім’янини – 28 липня, а Дідусеві –
30 серпня. Умієш малювати, ліпити, майструвати, так що Тобі легко
буде приготовити для них якусь несподіванку. Довідайся також про
день ім’янин всіх тих, що Тобі складали побажання, і не забудь тоді
про них. За любов і увагу до себе треба бути завжди вдячним і
відплачувати тим же. Ну, я певна, що з цього моменту, як Ти полюбив
математику, Дідусеві не треба вже нічого більше. А яку ж потіху має з
Тебе Влодзя? Накінець)то я довідалася про один Твій недолік, а то
Влодзя постійно вихваляє Тебе, а я же знаю, що Ти шибеник!
Признавайся далі в своїх гріхах. Багато їх? Як далеко Ти зайшов у
музиці? Що тепер граєш? Номця34 хвалить чи ганить Тебе?

Зараз мушу віддати листа, так що розв’язки пришлю в другому.
Голову собі висушу, а обов’язково відгадаю. Вже сей час можу подати
одну розв’язку: 7) По скінченні першого року пес вступає в другий рік
життя. Чи так? Які то книжки із поважнішої літератури Ти вже прочитав?

Ну, пока кінчу. Жду листа і цілую.

Мама

34 Олександра П’ясецька, викладач музики у Богдана Сороки.
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Кохана Мамусю!
Листа одержала 2 квітня, а 200 руб. – 20.ІІІ. Мене незвичайно

втішило це, що Ти не зібралася з посилкою, а ще більше те, що отверто
про це написала. Не треба нічого робити над силу, а правда і отвертість
– це єдино правильний спосіб поступування. Я і так знаю все. Якби ви
всі вміли так погідно переживати життєві невзгоди, як я, тоді я була б
спокійна за Вас. Чи Ти посилала йому гроші? Я, взагалі, думаю, що
літом посилки невигідні, бо довго йдуть, а ми тепер можемо купити тут
навіть консервоване какао з молоком, дактилі і другі смаколики. Хазяйки
у нас теж здібні, так що моє господарство цілком добре наладнане. Я
завжди при кожній господарській проблемі пригадую собі, як Ти це
робила, і мушу ствердити, що досі не найшла рівної Тобі у кожному
відношенні між всіми зустрінутими людьми.

Справді, дивно почути, що всі ці немовлята уже ходять в школу.
Невже ми дійсно старими стали? Ніяк не можу звикнути до цього факту.
Я рада, що Олена фізично так добре держиться і що такий бадьорий
настрій у ньої. Подякуй їй за ковнірчик. Виконання, напевно, було
мистецьке. Макаренкову “Педагогічну поему” читала. Прекрасна річ!

Я зовсім здорова і аж сама дивуюся, звідки його в мене стільки
набралося. Апетит маю прекрасний і, на моє щастя, їм з великим
смаком свою щоденну страву. Хто це та Бабцина няня? Чи Бабця дістає
яку)небудь інвалідну пенсію? Де Орест? З незвичайним теплом завжди
згадую тітку Палазю. Мамусю, відписуй зараз по одержанні мойого
листа, щоб я ще цього самого місяця мала Твою відповідь і могла з
початком слідуючого місяця відписати Тобі.

Цілую всіх.

Катруся
Пришли в листі коперту з малюнком наверху, що тепер вийшли.

№ 5
26 квітня 1954 року

Дорогий Богдане!
Зачинаю листа вже сьогодні, хоч вишлю його в перших днях травня.

Хочу поділитися з Тобою свіжими враженнями із першого дня Вели)
кодня. Гарно і святочно провела я його. І традиція вся була! Зайчик у
зеленому вівсі під великим листком лопуха нагадував про вічно)
воскресаючу природу; курятко на яйці з піднятою вгору головкою
представляло життя, що завжди наново зароджується; свинка з хріном
в зубах говорила про достаток, а баранчик був символом лагідності і
цього всего, що, неначе лагідна рука, втихомирює біль. Були у нас і
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крашені яйця, і малесенька писанка, маленька баба з білим люкром
наверху, паска зі сира, торт, прибраний нарцизами, а все це обвите
зеленим барвінком; до цього прибавилися Влодзині смаколики. І от
скажи мені щиро: хто більше торжественно, багато відсвяткував – Ти
чи я? Після снідання пішли тихі розмови. Я оглядала знимки – і ті
старі, і ті новоприслані, обдумувала листи до вас, витала думками
біля вас і біля Тата. І так погідно було на душі, так погідно гляділи очі
усіх, і ще один ясний день остався на спомин. Коли до діла підійти зі
щирим серцем, з гарними думками, то все і при всіх обставинах можна
зробити гарним!

Над присланими Тобою загадками я поломила собі голову. І от
результати: 1. Має вісім ніг і літає – це хіба галки; 2. Ті, що грали, а не
програли і заробили, – оркестр; 3. З цих ослів той наймудріший, що
відгадає цю загадку; 4. Вариться, смажиться, а не їсться – кості;
5. Якщо оба поїзди стрінуться, то будуть однаково віддалені від
Львова. Між іншим, відносно поїздів. Я взялася серйозно до діла.
Хотіла вже представити собі це на рисунку, уложити рівняння і т. д., аж
нараз усвідомила собі, що мій син хотів натягнути мене, і догадалася,
в чому річ. Шахматні задачі треба подавати так, щоб положення кожної
фігури означати буквою і цифрою, а то може вийти непорозуміння.
Схеми я не дістала, і якщо добре зрозуміла розположення фігур і якщо
один із білих слонів лежить на g4, тоді білі ходом білий король h5 : g5
дають шах і мат. Чи так? А тепер я Тобі подам легеньку задачу. Білі:
король b1, ферзь е2, кінь b7, пішаки a4, d3, h5. Чорні: король d5,
ферзь с3, слонь d4, пішаки b6, g7, h6. Білі одним ходом дають мат.
Якщо відгадаєш, – але самостійно!, – напишу другу, вже труднішу.

29 квітня. Жду з великою цікавістю знимок Твойого театра. Недавно
я читала статтю про китайський кукольний театр. Це невеличких
розмірів коробка, а кукли представляють побутові й історично)релігійні
сценки. Декорації і костюми кукол прекрасні, повні фантазії. А Ти бачив
коли)небудь кукольний театр? Чи у Львові є такий? Цікаво, чи він
заінтересував би Тебе. Думаю, що в кукольному театрі можна
реалізувати багато помислів. Я дуже рада, що часто ходиш до театру.
А на концерти? Мені здається, що в Тебе виявляється правдиве
замилування до прикладного і декоративного мистецтва. Це гарна
спеціальність і може дати велике задоволення, – розуміється, коли
трактувати її глибоко, працювати багато і довести її до високого рівня.
Чи в Тебе не було охоти ходити на лекції малювання? А в Твоїй школі є
спеціальні години рисунків?

Я читала в газеті, що зайшла зміна відносно кінцевих іспитів у
школах. Тобі прийдеться здавати тепер тільки п’ять предметів:
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українську мову, російську мову, алгебру і географію. Чи так? Це було
б велике облегшення. Цього року, я думаю, Ти подаш мені оцінки зі
всіх предметів у Твойому свідоцтві. Бачиш, для мене не важне, щоби
Ти обов’язково по всім предметам дістав “відмінно”, а важне те, щоби
у Тебе було основне загальне образування. Зате по вибраному
предметі, по предметі Твойого замилування, по тому, що має стати
Твоєю спеціальністю, мені хотілося би, щоб у Тебе були можливо
найкращі оцінки. Про Дідуся як про знатока в свойому ділі завсіди
говорили з великим признанням. Невже про мойого сина мали б
говорити гірше? Мені подобався план проведення вакацій в Косові.
Таким чином Ти будеш знати вже три долини Карпат: долину Прута,
Опора і Черемоша. Це мене дуже)дуже радує. Крім цього, гори в Ко)
сові і над Черемошем мають свій питоменний вираз: такі привітливі,
веселі, ясні, нема в них похмурості долини Опора. А як буде з
прогульками? Там же обов’язково треба піти на Попа Івана, Космаць)
ку Лисину, Писаний Камінь, Шибене озеро і т. д. Колись по цих
чудових місцях я з Дідусем ходила і до сьогодні розказую про ті
чудові прогульки. Однак не думай, що я також не устрою собі гарних
вакацій. Я візьму кілька цікавих книжок про подорожі в різні часті
світа і нагляжусь вдоволь на не видану досі природу, на життя не)
відомих людей, що завжди має в собі стільки інтересу, а по вакаціях
розкажемо собі свої враження з наших подорожей, добре? Між
іншим, я тепер залюбки заглядаю в географію. А Ти любиш цей
предмет? Приємно мати уявлення про кожний край, і, коли потім
читаєш газету чи яку)небудь книжку, відразу стає перед очима
картина того, про що пишуть.

Богдане, пам’ятай, що Влодзя їде в Косів на те, щоб також від)
почати. Ти маєш помагати їй там і слідкувати за тим, щоб вона не
перевтомлялася. Вакації не тільки для Тебе, але й для Дідуся і Вло)
дзі, Тобі треба подумати й про них. А з Косова мусиш писати мені, в
чому помагаєш Влодзі і як стараєшся улекшити їй провадження
там домашнього господарства. Ти маленький не давав мені нічого
зробити самій: ходив зі мною по воду, коли водотяги не функ)
ціонували, ходив з Влодзею по дрова в пивницю, а Дідусеві прино)
сив тютюн. Невже тепер Ти міг би змінитися і перестати бути тим
любим, добрим хлопчиком? Багато ще хотілося б мені і написати
Тобі, і запитати Тебе, але папір вже кінчиться. Нетерпеливо жду
знимок театра.

Цілую дуже.

Мама
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Мамусю, 30 квітня прийшла друга посилка. М’ятка чудова!!! У нас
повстав кружок поклонників м’ятки, і вже за два дні вона дала блискучі
результати. Я їм тепер дуже багато, і нічого мені не шкодить. Бриндзя
пишна, нагадала мені Ямне, а вишивки прикрашають кожне прийняття,
яке влаштовується у нас по різним причинам. Біло)синьою серветкою
я застелила свою шафку, де держу харчі, і, як це я говорю, довкруги
навела естетику. Добре, що якраз цю наволочку Ти прислала: я про
неї власне думала. А я навіть забула, що в мене була ця вишивана
блюзочка. Барвінок і базьки зробили фурору. Я взагалі тільки ходжу і
збираю подяки для Тебе. Ікру, консерву і вітамін у сиропі я ще не від)
кривала – залишила це на потім. Бачиш, яка я ощадна господиня?
Мамусю, ще раз за все дуже)дуже дякую. Ага! Тапочки в сам раз. Дуже
ними втішилася, бо літо йде, а в черевиках тяжко було б ходити. Те)
пер я вже все потрібне маю. Їдьте спокійно в Косів, держіть остро
того шибеника Богдана і відпочивайте повною парою. Про мене не
журіться, посилок мені тепер не треба, а час від часу пару центів. Чи
Баньо їде з вами? Чому Богдан не написав нічого, що Баньо дістав на
ім’янини? Кінчу, бо боюся, що лист і так задовгий вийшов.

Цілую.

Катруся
Риночка надзвичайна, і це якраз це, що було необхідне у мойому

хазяйстві для всякого рода заварювання. З горнятка алюмінійового
п’ю чай, бо воно таке зграбне і дуже мені подобалося.

5 травня. Висилаю сьогодні листа і ще раз всіх цілую і дякую за
все. Тапочки прекрасні!

№ 6
30 травня 1954 року

Дорогенька Мамусю!
7.V дістала 100 руб., а 27.V – листа. Мамусю, направду, не треба

Тобі журитися посилками. Я ж купую тут все потрібне: яйця, масло,
тран, цукор, яблочну мармоляду, какао, часом плавлений сир, ово)
чевий кісіль, печення, цукорки, рибні консерви і т. д. З нагоди свят,
очевидно, приємно полакомитися домашнім, але воно зайве кожного
місяця. Мармоляду, що наскладала, візьми з собою в Косів, а я тут і
так живу сибаритом. Зате, як повернешся з гір, пришлеш мені сушених
малин, м’ятки, кміну (і то повну вісімкілеву пачку), і нічого більше. Твої
джеми і конфітури з бросквинь чудові, але я також маю сумління. Між
іншим, я думала, що ця консерва – це молоко. Відкриваю – а там
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шпротки. От правдивий сюрприз! Відносно одягу, то мені абсолютно
нічого не треба. Найважніше – теплі речі на зиму, а цим я власне
цілковито заосмотрена. Якраз закінчила приймати 10 застриків
глюкози з аскорбіновою кислотою і дуже добре почуваюся. Голова
ясна і працездатна, а це в мойому житті тепер основне. Дуже)дуже
дякую за них. Не переймайся, що відразу не можеш відписати. Я
прекрасно розумію, що у вас там гамірня. Важне, щоб я листа дістала
до першого, а тиждень скорше чи пізніше – це все одно. Не похваляю
тільки, що Ти взяла на свою голову клопіт відмічати дати. Абсолютно
не роби цього! Невже Богдан в 14 літ ще такий невідповідальний, що
йому не можна поручити навіть такого маленького обов’язку? Я
боюся, що ви занадто його розвозите, занадто призвичаюєте до
цього, що за нього все буде подумане, зроблене, а в нього самого не
буде ніяких обов’язків по відношенні до других. Не хочу, щоб Ти на
свою стареньку голову брала ще труд пам’ятати, коли приходять листи.
Залиш це. Я вже не раз питала, які відношення у Богдана з Баньом. Чи
вони дружать зі собою? А з Юрком? Не хотіла б я, щоб Богдан виростав
на егоїста.

Коли точно виїзджаєте в Косів? Чи будете там до кінця вакацій?
Тішуся, що не прийдеться Тобі варити в Косові. Уважай, відпічніть
гарненько обоє з Дідусем. А тета Янка залишиться сама дома? 7 липня
я побажаю їй перша, бо вже в 6 годині рано. Стефця також поїде в
Косів? А Бунцик? Як називається котик, що в Богдана на колінах біля
ялинки?

Ти ще одну річ прислала мені, сама не знаючи про те, і тепер дуже
за неї дякую. Сок зі шиповника був завинутий в кусок із старої сорочки
Унька. Показалося, що там зовсім добрий і цілий ковнірчик. Я від)
порола його, пришила до блюзки і парадую в ньому незвичайно
вдоволена і горда, бо він гарно вшитий, не мнеться, а головне –
пам’ятка від Унька. Як буде з листами під час вакацій? Хто буде пе)
ресилати їх в Косів? Історія зі штанами капітальна. Чи Баньо написав
про це Оленці? Я пишу листа рівночасно до Тебе і до Богдана. Трошки
поговорю з Тобою, потім пригадаю собі, що йому хотіла сказати, і
йду писати на другу картку. Гарний тепер настрій. Живу собі спокійно,
кругом мене добрі люди, прекрасна бібліотека, а момент одержування
листа від вас можна зрівняти тільки з найбільше радісними подіями в
колишньому мойому житті. Дуже люблю читати Твої листи, тільки знаю,
що вони змальовують все в рожевих кольорах. Знаю, що ніколи не
напишеш про правдивий стан здоровля вас усіх. Ну, а правди про
того “шаленого” Богдана ніколи хіба не діб’юся. Мамусю, добраніч!
Іду спати. Потім, тобто завтра чи в день висилки, закінчу листа.
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4 червня. Закінчую листа і висилаю сьогодні. Отже, їдьте в Косів і
вертайтеся звідти здоровими, як рижики, і рум’яними, як пампушки.
Ти маєш з Дідусем лежати під сосною і лінюхувати цілий день, нічого
не думати, не журитися, тільки насолоджуватися. Хлопці нехай гасають
скільки хочуть, але держати їх остро, давати їм їсти борщ, а не добагати
через міру. Я рішила також відпочати, робити це, що захочеться,
дивитися на все прижмуреним оком, а вже по вакаціях, на осінь, взя)
тися до систематичної науки. Незвичайно гарні і цікаві книжки у нас. В
мене одна журба: чи вспію все, що хочеться, прочитати? А хто за)
лишиться на господарстві? Як Бабця? Прочитай їй мойого листа, а
ще краще я просто напишу для ньої кілька слів.

Дорогенька Бабцю!
Улюбленою темою моїх оповідань буваєш Ти. Всі дуже люблять

слухати, як Ти носила мені обіди, яка Ти завжди була енергічна, як я
їздила до Тебе до Тернополя і плавала там, мов пончик в маслі. Також
пригадую собі, як)то я воювала з Тобою за порядок і за те, щоби речі
лежали на місті. Я маю Твою знимку, і Ти всім дуже подобаєшся. Часто
просять мене: “Розкажіть що)небудь про Бабцю!”. Як Твоє здоров’я?
Чи маєш потіху зі свойого правнука Богдана? Цілую Тебе дуже і дякую
за все добро, що Ти мені коли)небудь зробила. А зробила його багато)
багато!

Катруся
Мамусю, прочитай це Бабці. Ну, кінчаю і цілую Тебе і всіх дуже)

дуже.

Катруся

29 травня 1954 року
Дорогий Богдане!

Цим разом Ти подав шахову задачу по всім правилам. Я зараз
розложила фігури на шахівниці і побачила, що пішак іде f7 : f8,
переміняється на коня, який дає шах і мат. Рівночасно взялася я ще
раз до першої задачі. Тепер я вже зрозуміла, що положення білого
слона на h3 не грає ніякої ролі, а мат дає знова пішак g7 : f8 (б’є коня).
Це, що Ти відразу розв’язав мою задачу, вказує на те, що Ти вже добре
орієнтуєшся в шахах. У нас над нею початкуючі довго думали. Я така
рада, що Ти любиш гру в шахи і цікавишся нею! В цьому листі подаю
Тобі більше складну задачу. Білі: король e8, бігун b2, пішак a4; чорні:
король h8, бігун h6, пішак g7, пішак h7. Білі зачинають і другим ходом
дають мат. Ну, відгадаєш?
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30 травня. Богдане, чи Ти можеш впевнити мене, що доложиш
всіх старань, щоби Дідусь і Влодзя направду відпочивали в Косові?
Чи пам’ятаєш, що 28 липня – ім’янини Влодзі, а 7 липня – ім’янини
тети Янки? Чи Ти вже подумав над цим, яку б приємну несподіванку їм
приготовити? Чи плануєте які)небудь прогульки в околиці Косова? А
я поїду в Італію разом з Гете. Взяла з бібліотеки його книжку “Путе)
шествие в Италию” і, як тільки закінчу цього листа, примощуся вигідно
на свойому ліжку, положу біля себе щось солодкого – і до побачення!
Ти – в Косів, а я – в Італію. Коли настане липнева жара, поїду з якою)
небудь експедицією на Ледовитий океан. І скажу Тобі правду, що я
ніколи не скучаю. День минає так скоро, заповнений корисним, цікавим
змістом, що зі здивованням оглядаєшся, що треба вже йти спати. Я
тепер дістала оповідання американського письменника Генрі на
англійській мові і ці ж самі оповідання, переведені на російську мову.
Насамперед переводжу англійський текст сама, а потім порівнюю з
російським і дуже багато користаю при такому методі вивчання
англійського. А російсько)англійський словар, присланий Влодзею,
– це правдивий скарб! При його помочі пишу самостійні вправи,
вивчаю цілі фрази, питоменні англійській мові, і переконуюся, що вони
дають мені часто правильне розуміння при читанні англійської книж)
ки. Дуже хотіла би я ще вивчити основи французської мови, щоб чи)
тати французські книжки зі словарем, але чекаю пока на відповідний
підручник. Попала мені теж цікава книжка “Физика ХХ века”. А Ти
цікавишся такими темами? Читаєш популярно)наукові книжки з ді)
лянки природничих наук? Багато в мене занять, вчуся сама і помагаю
другим. А щоб зі всім справитися і завести порядок у своїх заняттях,
я день наперед укладаю собі план, що робитиму завтра, і дуже вдо)
волена собою, якщо все виповню. А в Тебе такі різносторонні заін)
тересування! Як Ти даєш собі зі всім раду? З одної сторони, я
незвичайно рада, що Ти активний, цікавий до всього; а з другої
сторони, боюся, щоб Ти не розгубився у цьому всему, щоб Ти знав,
що найважніше, а що другорядне, як розділити свій час. Це добре,
що Ти з запалом віддаєшся всякому заняттю, але треба завжди
контролювати себе, щоб не залізти в одно і забути про все друге. Я
чекаю, що напишеш мені оцінки зі всіх предметів. Я ж хочу мати Твій
повний образ. Ти також обіцяв мені знимку Твойого театра, а дане
слово завжди залишається словом, і я певна, що дістану її. Ще одне:
мене інтересує все, що відноситься до Тебе. Тому)то я задаю звичайно
так багато питань в кінці листа. Ти рідко мені на них відповідаєш, але я
не трачу надії і вірю, що діждуся листа, в якому будуть відповіді на всі
мої питання. Отже, зачинаю. Яким спортом Ти займався зимою, а
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яким – літом? Чи живеш дружно з Баньом і Юрком? Які в Тебе плани
на вакації, як хочеш їх використати?

4 червня. Богдане! Вкладаю на Тебе три обов’язки. Хочу пере)
конатися, чи Ти вмієш уже серйозно подумати і наскільки сильне у
Тебе почуття обов’язку. 1. 7 липня – ім’янини тети Янки. Ти і Баньо
повинні приготувати їй хоч малесеньку, але милу несподіванку.
Представ собі, що приходить день Твоїх ім’янин і ніхто нічим його не
відмічає. Неприємно, правда? Не дай же теті Янці відчути, що про неї
забули. 2. Уприємнити Влодзі і Дідусеві вакації, не позволити їм нічого
робити, старатися услужити їм, бути їм радістю і поміччю. Потрафиш?
Думаю і надіюся, що від Тебе можна вже багато вимагати. 3. Написати
мені оцінки по всім предметам і як пройшли Твої кінцеві іспити. Не
думай, що зажурюся, якщо не всі оцінки будуть на “5”. Я ж бачу, що Ти
спосібний хлопчик, читаєш багато і охота й зрозуміння до науки в
Тебе є, а це найважніше. От і ці три обов’язки. Я строго буду вимагати
звіту, як Ти виповнив їх. Якщо що)небудь буде погано, то попрошу
Влодзю насварити на Тебе в моїм імені, добре? Не забувай, що цього
самого просив би Тебе Тато, а його Ти не захотів би зажурити, я це
знаю. Ти скоро і самостійно відгадав цю шахову загадку, що прислав
мені? Жаль, що не маєш підходящого партнера. Жду Твойого листа,
знимки театра, багато новостей і т. д.

Цілую дуже.

Мама

№ 7
22 червня 1954 року

Коханенька Мамусю!
8.VІ дістала 150 руб., а 19.VІ – дві посилки, і вони були такого

рода, що хіба цілий лист піде на описування моїх вражень і переживань
із)за них. Зачну цим, що всиплю Тобі порядну “буру”. Нащо мені дві
суконки? Ти, очевидно, поїхала в Косів у своїй предвічній шовковій в
цвіточки? Направду, не потрібно мені стільки речей. У мене є в що
одягнутися. Ці маси хустинок і суконок хіба на це, щоб строїтися. Я
тепер не маю спокою, що стільки грошей пішло на мене. Крім цього,
прийдеться мені перестати думати, бо що тільки прийде в голову,
сейчас появляється в посилці.

Отже, приступаю до обговорення посилок. Харчі прийшли в
порядку. Все, що було наглухо закорковане, – молоко, шипшина, ікра,
майонез, я віддала на склад. Як звичайно, ми сейчас прилагодили
прийняття, і все було таке смачне, що похвалам і подякам не було
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кінця. Кавальчик пляцка покуштували, а решту сховали на чорну
годину, коли скінчиться все, що не може довго лежати. Шинка була
прекрасна. Всі рішили, що найліпша з досі присланих, але її і ковбасу
ми з’їли за два дні, бо я боялася, щоб не зіпсувалися. Сирки дуже
смачні і вигідні; кісільом страшенно втішилася, бо в нас тепер нема;
мармелади і соки розложила по коробках і щотрохи заглядаю туди, а
порічкова – моя улюблена. Молоко якраз в пору, бо теж нема. Про
майонез ми так часто мріяли, що я не здивувалася, коли його
побачила. Взагалі, так цікаво і радісно дивитися, як все щось нового
витягають, і вгадувати, що це буде.

Знаєш, не раз я думала про шовкову хустинку, гранатову, в білі
горошки, і таку саму дістала. Що ж це означає? Бездротний телеграф?
Синя суконка вшита так, як би я ходила чотири рази до міри. Тепер
можеш уявити собі точно, як я виглядаю. Фасон мені дуже подобався,
а спеціяльно рукави. Хто шив? Вона така вигідна і допасована до моїх
потреб, що я сама не могла б краще придумати. Зелена теж гарно
вшита і якраз на мене, тільки я її сховала, бо мені стільки не потрібно,
а може, колись в майбутньому пригодиться. Мешти дуже вигідні,
практичні і сподобалися мені. Куски матеріялів пішли на блюзки
кругом. Одну з маленьких хусточок (зелену) я пізнала. Вона була в нас,
як я ще була дома. Панчохи сховала, бо їх в мене досить, а скарпетки
такі гарні і дібрані, тільки пощо аж дві пари? З мішка, в якому була
друга пачка, я шию підв’язки, а старі панчохи, що обвивали баночки,
переміняться на прекрасні речі. Пряжу дістала, а моліне ні. Одним
словом, все було таке смачне, гарне, дібране, продумане, на всьому
лежав слід дбайливої мамусиної руки, що не тільки я була зворушена,
а навіть появився віршик “Посилка”. Справді, посилки принесли всім
стільки радості, що труд Твій і Дідуся оцінений вповні. Тільки не
присилай речей, без яких я спокійно можу обійтися. Пощо мені тут
магазинувати одяг? А ви там можете краще все використати. Ще
пришли невеличку (1/4 л) посуду алюмінійову, щоб щільно
закривалася, для запарювання зел.

Мамусю, як приїдеш додому, пришли мені посилку, про яку я вже
писала, а саме всіляке зілля. У мене постійна обструкція, а я пам’ятаю,
що після принять і гостей Дідусь постійно казав собі давати “зюлка з
гір Гарцу”. От мені таке здалося б. Багато м’яти, дзюравца, сушених
сливок (обов’язково) і таких зел, що регулювали б шлунок. До цього
додай кілька медівничків (таких, як зимою прислала і які Бунцик
любить), бо вони дуже смачні, ситні, поживні і безконечно довго
можуть лежати. Більше нічого не треба. М’яса і товщу не посилай.
Воно не виплачується мені, дорого коштує, а скоро треба з’їсти. Не
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можна вести з ними раціональної господарки, і тому мені вигідніше
мати продукти, за які я не боюся ніколи, що зіпсуються. Крім цього, я
можу купити собі тут завжди свіжого товщу стільки, скільки треба на
десять днів. Чи в липні тітка35 не могла би мені вислати льняне сім’я?
Мені дуже потрібне.

27 червня. Вчора, 26.VІ, дістала листа. Страшенно втішилася, що
і тета Янка поїхала в Косів, а в серпні поїде туди тітка. Мені так приємно
знати і думати, що ви всі разом зібралися, разом живете, разом
журитеся. Я буду на вакації ждати листів з описами всіх ім’янин. Я
хотіла би, щоб в день ім’янин Тобі і теті Янці подали рано каву і ро)
гальки з маслом і бриндзею, а на підвечерок знову каву з пляцком з
вишнями (бо сливок, мабуть, ще не буде); щоб ви цілий день лежали
під сосною, згадували всі минувші гарні хвилини і надіялись, що все
буде краще. Не забувайте, що 7.VІІ і 28.VІІ в 6 год. рано я складаю вам
побажання, а замість квітів приношу гарні думки і молитву.

Відповідаю на Твої питання. Черевики прямо вимріяні! Якщо б я
була сама просила прислати мені яку)небудь обув, то саме таку. Тільки,
Мамусю, я живу тепер в постійному страху, що Ти знов мені що)небудь
пришлеш, а я все вже маю й нове складаю на чорну годину. Не знаю,
чому прислали телеграфічне повідомлення про вручення посилки.
Може бути, це так принято на почті у Володимирі36. А Стефця і Бунцик
поїхали в Косів? М’ясо зі смальцем я відразу перебрала в свою посуду,
і тому побачила сейчас шинку. Вона була дійсно чудесна, але для мо)
його господарства непрактична. Зате безцінної вартості всяке домаш)
нє печиво, мармоляди і маленькі консервні баночки, бо, коли захочу,
тоді їх зужию. От тепер сиджу за столом, пишу листа і попиваю воду з
порічками. При тому всему не забувай, що без пачки я можу цілком
добре обійтися, зате всілякі зюлка і т. д. мені придались би. Напроти
Преображенки37 був спеціяльний магазин зі зелами, пам’ятаєш? Якщо
будеш посилати зела, напиши, скільки раз їх пити і коли і нащо помага)
ють. Отже, в вересні жду вісімкілограмову пачку, набиту сушеними
сливками і зюлками. Все інше люксус, і сумління мене порядно гризе.

Щоб Ти знала, як мені приємно уявляти собі вас усіх у Косові!
Дідусь покуриває (невже файку?) і з преповажною міною розказує
смішну історію. Мамуся також хоче “пакнути”. Тета Янка усміхається, а
чоло в неї таке ясне, без морщин, і завжди така випрямлена. По
підвечірку Влодзя, Янця і вся молодь ідуть на прохід, а Міросьо38

35 Пелагія Грегоращук.
36 Місто у Володимирській обл. Російської Федерації.
37 Преображенська церква на вул. Краківській у Львові.
38 Мирослав Зафійовський, син Адріана Зафійовського.
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заходиться від сміху за кожним словом Влодзі, як колись в кухні за
обідом ще на Обертинській, ч. 439. А може, ви всі змінилися, спо)
важніли? Я осталася така сама, як була колись. У мене сейчас заняття
на цілий день: то рано, то під час проходу уявляю собі Косів, а в ньому
трьох розбишак і три старенькі, сивенькі і такі милі постаті. Скажи, як
ваші нерви видержують присутність трьох шибеників вкупі? Чи вони
не перевертають хати вверх дном? Сьогодні неділя; у мене так гарно,
погідно на душі, не хочеться думати про поважні речі, а так базікати.
Здалека чути радіо. Такі добрі очі на мене глядять! Мамусю, не думай,
що я одинока. Крім цього, в мене перед очима сонцем залита гірська
долина Косова. Я так хотіла би, щоб хлопці побували на Писаному
Камені і на Шибеному озері! Це ж місця прогульок Дідуся в молодос)
ті, а потім моїх. А тепер він повів би туди вже друге покоління. Чекаю,
як ніколи, листа з Косова, щоб знати, як ви відпочиваєте. А я радуюся
не нарадуюся своїми повними коробками, своїм кулацьким госпо)
дарством і зовсім гарно влаштованим життям. Тож не представляйте
собі, що ви інтересніше проведете вакації, чим я. Па! Закінчу листа в
день висилки.

3.VІІ. Сьогодні відкрила баночку з молоком і насолоджуюся прав)
дивою кавою з молоком. Нічого більше, крім цього, знати не хочу!
Тільки Ти не подумай, що в мене вже нема заінтересувань другого
порядка. Таким епікурейцем і сибаритом я зробилася під впливом
Твоєї посилки. А втім, пригадую собі слідуючу картину. Кімната, де
приймав парохіян вуйко Яримович, 7 год. рано. На одному ліжку
спить тета Янка зі Сянкою40, на другому – Ти зі мною. Входить тета
Марина і несе на таці кавуньку, і навіть такі здержані і опановані особи,
як Ти і Янця, розпливаються в радісній усмішці. Або друга. Спимо в
гарсонієрі. Входить Дідусь в довгому полосатому шляфроку і з тацею
в руках. Всі сіяють, не виключаючи Богдана, який по малості літ
повинен був пити молоко, хоч вже тоді рвався до кави. Нічого не
порадиш, це, певне, вже заложене в крові! Найкраще порадься лікаря
і пришли щось від обструкції і зела для жолудка.

4.VІІ. Коханенька Мамусю, закінчую листа і сьогодні висилаю. Не
дивуйся, що він вийшов таким немудрим, але винувата в цьому
неможлива спека і смаколики, що заїдаю. Ще раз дякую за все і цілую
всіх вас.

Катруся
29.VІ. дістала 150 руб. Кажуть, що на обструкцію чудесно помагає

льняне сім’я. Пришли конечно 4 кг, щоб я мала на рік його.
39 Адреса, за якою проживала Катерина Зарицька з батьками.
40 Оксана Щур, донька Іванни Сіяк.
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№ 8
4 липня 1954 року

Дорогий Богдане!
Ніяк не зберуся в таку спеку написати що)небудь цікавого, та й

ледви в Косові буде час займатися листами. Шахову задачу Ти добре
відгадав, а вона була досить скомплікована. Чи самостійно? Я вже
писала, чому ворона до лісу летить, чи неправильно? Не посилаю
Тобі нової шахової задачі, бо, напевно, не матимеш часу її розв’язувати.
Я ж сама пам’ятаю, як проводиться день на вакаціях в горах. Тепер я
спокійна за відпочинок Дідуся і Влодзі та за всі ім’янини, бо Ти обіцяв
мені занятися цим. Не забудь, що 30 серпня ім’янини Дідуся, і в цьому
случаї треба Тобі буде договоритися з Влодзею. Так добре мати
дорослого сина! Є до кого написати і попросити, щоб зробив за ме)
не це, що я не в силі. Тільки завдяки тому дорослому синові вийшла
досить смішна історія. Після одержання останнього листа першим
питанням у всіх було: “А перейшов Богдан у восьмий клас?”. Я зроби)
ла дурну міну і кажу: “Не знаю”. Що Ти на це?

Як називається ріка в Косові? Мені цікаво, де ви там живете. Якщо
далеко від центру, то добре, бо Косів – містечко і в середині міста нема
враження гір. У мене нічого нового, але, як завжди, не знаю, що це –
скука і що це – пусто і даремно проведений день. А бідного старенького
Бунцика залишили самого дома? Коли тітка Палазя приїде в Косів,
поцілуй її сердечно і моцно від мене і скажи, що я завжди пам’ятаю її
сердечне і ніжне відношення до Тата і до нас усіх. Вуйкові Ярославові41

обов’язково напиши листа і передай привіт від мене.
Цілую.

Мама

№ 9
30 серпня 1954 року

Дорогенька Мамусю!
Знимки ваші лежать переді мною на столі. Мені здається, що я

дома, тим більше що сьогодні небуденний день у нас. На знимці Дідусь
такий самісінький, як я його пам’ятаю: сходить по східках в нашому
городчику, папірос у кутику уст і рука так зложена в кулак, як це він
завжди робить. Одним словом, такий коханий, добрий!

Я ще не маю відповіді на свойого листа і пишу насліпо. Гарно було
б у мене на душі, якби совість мене не гризла. 13 серпня дістала
посилку і тільки тоді зрозуміла, що перервала Тобі вакації. Я уявляла

41 Ярослав Грегоращук.
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собі це простіше і не думала, що Твоя приявність у Львові обов’язкова.
Крім цього, діло з моїм шлунком наладилося. Мені порадили рано
натщо поликати кусок масла, і воно відразу помогло. Я в листі з 2 сер)
пня писала, щоби зюлка вислати у вересні, після повернення до
Львова, але Ти вже тоді посилку післала, і хоч як мене совість мучила,
однак радість була велика. Перше це, що все так дбайливо було ро)
зміщене по гарненьких мішочках. Я їх повісила на поруччя ліжка в
головах, і, коли вечером чи після обіду засипляю, до мене доноситься
запах трав, пригадує скошене сіно на подвір’ї в Ямному. Я часто і
вдень іду туди трошки понюхати і поглядіти на своє багатство. Бачиш,
ми всі свято віримо в зела і їх чудодійну силу. Один погляд на ряд
біленьких мішочків уже оздоровлює. Тепер, коли тільки що)небудь
заболить, сейчас заварюємо якусь траву. Ми закінчили курс пиття
звіробою. Крушинники п’ють, діляться своїми враженнями, як при
[д]жерелі у Трускавці, і з сіяючим лицем хваляться результатами. Льня)
не сім’я і шипшина ждуть чорної години, а м’ятка тішиться загальним
успіхом і вважається у нас панацеєю, а тому, на жаль, тає скоренько.
Ми п’єм її по вечері для гарного і спокійного сна, тоді, коли недобре і
занадто об’їлися, а часом просто для насолоди і для викликання
доброго гумору. Крім цього, вживаємо її замість перцю як приправу
для салаток з огірків, помідорів, посипаємо нею цибулю, рибу і все,
що дасться. Раджу Тобі попробувати! Я думала, що медівнички –
вершок досконалості. Це тому, що забула про існування коржиків з
маком. Питали мене про перепис на них, але я не зуміла сказати. Також
не вдалося мені сховати їх на чорну годину: занадто смачні були.
Бриндзя лежала довго і з кожним днем була смачніша. Про канольди
я багато розказувала, і от вони в мене появилися. Кілька “Золотих
ключиків” ще лежить в пуделочку, а шоколадки з’їла і облизалася.
Молоко залишила в складі на чорну годину, а мід!.. Це друга панацея.
Кожнього дня рано перед сніданням їм його одну ложку і не тільки
вірю, але й бачу його чудодійні результати. Яке щастя, що в нас нема
зеркала, а то я скоро теж не захотіла би заглянути в нього! Шлунок у
мене поправився, їм неможливо і заокруглююся неможливо. Одним
словом, коханенька моя, я заосмотрена всім на довгі місяці. Навіть
коперту з картинкою Ти не забула вложити. В останньому листі я
просила прислати мені окуляри +1,25 діоптрії, але, може, краще було
б купити цвікер. Оправа окулярів може розмірами не підходити мені,
а цвікер як)небудь прилажу на ніс. Більший друк я читаю добре, а
прочитати цілу газету вже втомляє мене, тому хотіла би запастися
окулярами. Ще одно прошу: пришли мені бальончик (лєвативку, в
Бабці був такий червоний). Знаєш, я хотіла б його мати на всякий
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случай, щоб в разі потреби вжити. Ти могла би прислати його разом
з окулярами, але підчеркую: нічого більше, крім цього, мені не треба.
Шкода, що нема Твойого листа. Між іншим, не жди завжди мойого, а
пиши, коли буде час і охота, а потім знова відпишеш мені. Хочу дати
Тобі одну лікарську пораду. (Ти з Дідусем неслухняні, але хоч Богдан
так буде робити) Отже, кожнього вечора перед сном пити сироп: дві
повні ложки цукру і чотири ложки води. Людина спить, а мозок, серце
і т. д. відживляються. Рано з’їсти ложку меду. Я постійно так лічу себе
і дуже вдоволена вислідами.

31 серпня 1954 року
Дорогий Богдане!

Не знаю, що нового у Тебе, не насувається ніяка актуальна тема, і от
хочеться віддатися споминам. Ще й день – похмурий, тихий – так і
наводить на думи. А згадується Дідусь. Не пам’ятаю вакацій, не
приготовлених ним для мене. Перша наша поїздка в гори була на Хом’як
(мені було тоді не більше 6 – 7 років). Ми з Дідусем перші вийшли на
самий верх, і я з гордістю дивилася вниз, як все численне товариство
помаленьки підходило до нас. А потім кожнього року то в табори їздила
я, то човнами на водні прогульки, то над море чи в гори. І всюди і
завжди пам’ятали про мене обоє – Дідусь і Влодзя. В таборах серед
веселої, гомінкої юрби нежданно)негаданно появлялися вони. І все те
несподіванкою, щоб збільшити радість. А потім спільні прогульки,
спільне обдумування маршрута і туристичного виряду. Дідусь завжди
сам купував мені туристичні черевики і наплечник. Влодзя тоді вже
залишалася дома і по свойому звичаю журилася нами. А ми йшли в
гори чи їхали човнами і наповняли душу незабутніми прекрасними
картинами, враженнями і почуваннями. Я часом розказую про ті часи,
і мало хто може сказати: “І в мене так гарно було”.

Тоді я насолоджувалася красою життя і не вміла вповні оцінити
всіх турбот про мене. Тільки зрілі літа принесли зрозуміння і глубоку
вдячність Дідусеві. Не довелось в дійсності, так хоч в мріях я бажаю
йому погідної, безжурної старості.

2 вересня. Багато радості! Вчора Ти пішов у школу, зачав новий
шкільний рік. Я дістала листа з 26.VІІІ і сьогодні в гарному настрою
можу писати Тобі.

Я не бачу великого нещастя в тому, що Ти повторяєш шостий
клас. Тобі буде легше опанувати шкільний матеріял і залишиться
більше часу на читання книжок. Крім цього, в житті буває багато невдач
і треба змолоду привчатися погідно переносити їх і справлятися з
ними, а я думаю, що Ти це зумієш. Постарайся прочитати за цей рік



299

можливо більше загальнообразуючих книжок, кращі твори української
літератури, і таким чином Ти нітрохи не відстанеш у свойому розвою
від Твоїх минулорічних товаришів. Богдане, повір мені, один
страчений рік – це ще нічого. Щоб тільки не втратити бадьорості!
Вона мене ніколи не покидає. Прочитай обов’язково спомини з
кругосвітнього плавання Гончарова “Фрегат “Паллада”. Прекрасно
написане! Читаючи, відчуваєш, що досвідчена людина розумними
очима глядить на окружаючий світ і спокійно, з гумором описує все
тобі. Таким ясним і зрозумілим здається життя, вчишся правильно
підходити до нього і правильно розв’язувати такі, на перший погляд,
скомпліковані проблеми. І так пластично виступають краї і люди! Я
тільки що зачала читати його, а не можу відірватися.

По)твойому, я не можу уявити собі, яка це приємність – їхати нагорі
на грузовій машині. По)мойому, Ти не можеш уявити собі, яка це
приємність – читати листа з описом так гарно і весело проведених
вакацій. Смішно мені читати Твої слова: “Я багато плавав, хоч мені не
можна було”. Ти часто так робиш? А я скакала у воду в Ямному на т. зв.
гуцульській пляжі. Знаєш це місце на Пруті? Там над рікою також скала.
А плавала я клясичним стилем і перепливала Дністер, але не знаю, чи
він в ширину був 600 м. Як закінчилося діло з Говерлею? Чому Стефця
їздила в Ригу? Чому Баньо ходить в іншу школу? Я вірю, що тепер Ти
здоровий, але я хотіла би вірити, що Ти не будеш більше легкодушним
по відношенні до свойого здоров’я. Чи Ти подумав, що Тато сказав
би на це? Гартування і легкодушність – це дві різні речі. Мені цікаво, як
уложаться в Тебе відношення з Твоїми товаришками)дівчатками. Так
хотілося б почути від них про Тебе слово “джентльмен”!

Отже, 30 серпня і 2 вересня писала я листа. Сейчас вже після обіда.
У Тебе, певно, збираються гості, і я бажаю Тобі гарно і весело зачати
п’ятнадцятий рік Твойого життя. Пам’ятай, щоб він не був зап’ятнаний
нічим нечесним і негарним.

Цілую.

Мама

2 вересня 1954 року
Дорогенька Бабцю!

Скільки несподіваної радості приніс Твій лист! Мені прийшлося
відразу прочитати його вголос, адже Тебе всі знають. Завжди кажуть:
“Розказуйте ще щось про Бабцю”. І я розказую про Твою життєву
енергію, зарадність, веселість, про те, як Ти днювала під Бригідками42.

42 В’язниця на вул. Городоцькій у Львові.
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Я вдоволена, що Ти вернулася до нас і маєш потрібну опіку, і окружена
рідними в рідній хаті. Це правда, що були щасливі часи, – значить, є
що згадувати. А тепер моє місце займив Богдан. Ти маєш тепер з
нього потіху, а я щаслива вами і всім життям, що за мною.

Дні мої ніколи не проходять скучно, хоч крім заняття наукою,
шахами і читанням книжок… (кілька слів закреслено. – Ред.). Я вже не
молоденька, і життя, яке тепер веду, дає мені душевний спокій і
вдоволення. Кожний день ходжу на прохід. Літом вдягала майку і
порядно опалилася. Здоров’я у мене добре, аж сама дивуюся. Це
маленьке недомагання, про яке я писала, було наслідком браку руху.
Мамуся прислала мені прерізних зел, меду. Це зразу вилічило моє
недомагання, і я вже здорова. Апетит у мене страшний, цілий день
тільки ходжу і їм. Мамуся писала, що наше мешкання відновлене. Я
хотіла би ще знати, як розставлені меблі в Твоїй кімнаті, щоб точно
уявити собі Твою кімнату і Тебе в ній. Якщо зможеш, пиши до мене.
Твої листи завжди будуть радувати мене. Дякую за халатик. А Ти що
вдягаєш замість нього?

Бабцю, 30 вересня я буду думати про Тебе і постараюся писати в
цей день листа до Тебе, а вже тепер цілую і бажаю з днем ім’янин
багато спокою, радості і ніякої журби, а передовсім здоров’я.

Цілую дуже. Привіт няні Олі43.

Катруся

3 вересня 1954 року
Дорогенька Мамусю!

Передвчора прийшли ваші листи, і я хочу відписати на них. Пер)
ше це, що лист був довгий і багато радісних і цікавих вісток. Ти не
переймайся, що пізно написала мені, – пиши коли можеш і скільки
можеш. Я думала, що це Ти висилала посилку, а тепер успокоїлася,
що не зіпсувала Тобі вакацій. Подякуй теті Янці, що так дбайливо все
уложила, а ті білі акуратні мішочки зворушили всіх. Мамусю, в мене
нема правдивого катару шлунку. Вся біда була в обструкції, але я зачала
поликати масло рано перед сніданням, а тепер п’ю мід, і все як рукою
відняло. Огірки і чорний хліб мені нітрохи не шкодять. Мізерією з
м’яткою ми заїдалися ціле літо, а чорний хліб дуже добре на мене діє.
Відносно трав, то діло в цьому, що часом хочеться щось попити і
взагалі мати зюлка на випадок якої)небудь недиспозиції. Крім цього,
ми свято віримо, що зела прочищують, відсвіжують і т. д. цілий
організм. Льняне сім’я чудесне. Я два рази його пила, і прекрасно

43 Черниця, яка доглядала Софію Зарицьку.
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ділає. Я сама не п’ю багато зел, а тільки якесь одно 10 – 15 днів, а
потім роблю перерву. Тільки річ в тому, що я не одна вірю в зела, а
крім того, якось певніше чуєшся, коли в Тебе мішочки з зелами висять.
Пам’ятаєш жінку Польця? Зі мною сталося таке ж саме легке трав’яне
помішання.

Мені так приємно думати і уявляти собі вас у відновленій хаті!
Молодець Стефця! А коли ім’янини тітки Палазі? Мамусю, посилки
мені вже не треба, тільки в маленькому пуделочку пришли окуляри,
бальончик і цю посуду в футералі.

Закінчую листа і сьогодні висилаю. Твори Лесі Українки прийшли,
але я їх відразу подарувала і навіть не бачила. Якщо можеш, пришли
мені ще один екземпляр, а також всі другі книжки, які Ти приготовила.
Тільки напиши в листі точну дату висилки книжок і точно що висилаєш.
За все буду дуже вдячна. Прошу Тебе, не посилай мені у вересні пачки,
а грошей тільки 100 руб. (за рахунок книжок). Знаєш, їсти у мене
завжди буде досить, харч мій незлий, а Лесю Українку я дуже хотіла б
мати. Не гнівайся за те, що цеї книжки у мене нема, але добре так
зложилося.

Цілую всіх.

Катруся
Якщо Л. Українку тяжко дістати або вона дорога, то купи не це

нове видання, а якесь звичайне або взагалі не купуй, а пришли то, що
маєш.

№ 10
1 жовтня 1954 року

Дорогий Татусю!
Твойого листа дістала 17 вересня. Відписуватиму також по

пунктам, щоби всі питання вичерпати так основно, як Ти це зробив.
Зачну від останнього, тому що він найважніший.

15. Твій лист приніс мені величезну радість. Не “колись”, а
якнайчастіше хотіла би я читати листи від Тебе. Зразу ясно предста)
вився мені цей шибеник Богдан. Мамуся з делікатності прикрашувала
його. Отже, я тепер буду ждати листів і від Тебе. Тільки пам’ятай: пиши
лиш тоді, коли є охота і можливість.

1. Ані на хвилину не подумала я, що ви недопильнували його.
Напротів, я усвідомляю собі це прекрасно, що сама не змогла би дати
йому таких можливостей розвою і такої опіки, як ви. Але що ж подієш
з таким непослушним сотворінням! Мабуть, в мене вдався. Зате не
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вдався в мене по відношенні до науки, бо я залюбки вчилася і з літами
замилування до науки зростало в мене. Я також думаю, що після недуги
він краще зрозуміє життя, зрозуміє, що в нього не тільки його власні
фантазії повинні грати рішаючу роль, але що в нього є й обов’язки,
що від нього чогось ждуть. Ти правильно задецидував не форсувати
переходу у восьмий клас. Краще помаліше, але основно закінчувати
своє образування.

2, 3. Твоє рішення відносно майбутньої професії Богдана і відносно
його записання в школу мистецтва геніальне. Апробую його і захоплю)
юся ним тим більше, коли думаю, що мусіла перетерпіти Твоя любов
до математики. Справді, пощо тягнути Богдана до теоретичних за)
нять, коли в нього мистецькі здібності? Я в попередніх листах писала,
що найважніше бути добрим спеціалістом і знатоком свойого діла, а
ділянку спеціальності підсказує уже нахил кожньої людини. Незвичайно
радію, що він ходить в школу мистецтва і вже тепер підготовляє себе
до своєї майбутньої професії, але середнє загальне образування у
нього обов’язково повинно бути. Зверни увагу на це, щоб він в ніякому
разі не легковажив своїх занять в десятирічці. У мене завжди викли)
кували жалке співчуття люди, що вміли розмовляти тільки про свою
райфайзенку.

4. З математики пам’ятаю не одно. Н. пр.: sin2ë + cos2ë = 1∫x2dx = x.
Чи так?

5. Я читала в “Радянській Україні”, що у Львові недостача викладачів
по математиці. Дуже тішуся, що в Тебе є ще сили до творчої праці.
Алгебра Буля – це нова ділянка математики, якою Ти досі не займався?
Не будь таким певним, що не зрозумію! Пам’ятаєш, як я колись здала
на “відмінно” математику І, бо заложилася, що здам? От і тепер дістану
потрібних книжок, засяду за них і після яких)небудь двох років
зрозумію Твою працю. Що тоді робитимеш?

6. Чи тільки справді “бабські” хвороби показались фіктивними? Я
знаю, що ви там хворієте, але не хочете мені про те писати. У нас теж
мода на лікування. Ми, як і Ти, рішили не вдаватися до лікарів, а
лічитися природними способами, тобто травами і раціональним
відживлюванням. Я кожного дня заглядаю до своїх мішочків і заварюю
якісь зюлка, і мені здається (може, тому, що вірю в них?), що пома)
гають у всякому недомаганні.

8. Одягом я вповні заосмотрена. За гроші можу купити тут все по)
трібне для раціонального відживлювання а навіть для поласування.
Оплачування посилок коштує дорого, крім цього, приготування їх за)
бирає багато сил і часу. Це все вважаю зайвим люксусом, і тому писала,
щоб посилати мені тільки гроші, а посилки – раз)два рази в рік, не більше.
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9. Коцюбинський – мій улюблений письменник. Очевидно, що
можеш вислати його, як тільки маєш можливість. Не журися спеціаль)
но Лесею Українкою. Читати я маю що і можу спокійно ждати.

10. Страшенно мені подобалися Твої плани комплектувати бібліо)
теку Богданові. А де буде поміщатися кабінет? Я зі своєї сторони теж
планую познакомитися з мистецтвом. Як тільки дістану каталог нашої
бібліотеки, випишу собі книжки по історії мистецтва, техніці живописі
і т. д. Нехай Богдан пильнується! Буде мати діло з досвідченими і
образованими критиками і чим)небудь їх не вдоволить.

11. З окулярами також не спішися. Я можу ждати, бо в нас є сво)
бідні окуляри +1. Вони мені якраз підходять, і я ними користуюся при
читанні газети, а книжку читаю свобідно без них.

Закінчила відповідати на Твої пункти. Ще раз з приємністю прочи)
тала Твойого листа. Він для мене як прецікаве оповідання, і на його
канві так приємно ткати мрії про ваше життя)буття! Завтра буду про)
довжати і напишу про себе і про свої заняття.

2 жовтня. Мій день поділений на дві частини: до обіду вчуся
французьку мову, потім сплю або відпочиваю з дві годинки і беруся до
читання. Німецьку і англійську мову я довела до цього, що можу читати зі
словарем, а деякі легші книжки і без нього. Тепер взялася за французьку,
і це справляє мені велику приємність. Одна біда, що нема в мене доброго
підручника і засвоєння матеріялу не йде скоро і легко. З книжок читаю
переважно описи подорожей. Рівночасно переглядаю і пригадую собі
всесвітню географію, і таким чином сухий матеріял підручника географії
доповнюється живими картинами вражень подорожника. Якраз тепер
закінчую “Фрегат “Паллада”, а вже чекає на мене “Дети капитана Гранта”,
“Жень)шень” і багато других прецікавих повістей. Як тільки дістану що)
небудь з ділянки мистецтва, докладно познакомлюся з цим не знакомим
для мене матеріялом і напишу, що нового навчилася.

Ти не повіриш, як шалено скоро минають нам дні. Кожного вечера
здається, що нічого не зробили. Хотілося б більших осягів, та голова
вже не так успішно працює, як колись.

Мені ще й тому так приємно було читати Твойого листа, що в
ньому намічується багато планів, видно снагу до науки, до творчої
праці, до устроєння життя з повноцінним, гарним змістом. Це вповні
відповідає моїм настроям, бо і я в моїх, здавалося б, невідрадних
обставинах не втратила запалу і замилування до знання. У мене свої
плани, які я помаленьки, але основно реалізую і доводжу до
поставленої собі мети. Величезне вдоволення дає це. Причому не
важно, буду я коли)небудь користуватися придбаним знанням чи ні, –
важний сам процес інтелектуального розвою і почуття росту.
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Знаєш, вчора я написала формулу на інтеграл, а потім довго, вже
в ліжку, думала над цим, чи не написала я її противно, а сьогодні до
решти запуталася. Ну, нехай так і залишиться. Мойого листа уже в
ніякому разі не можна буде назвати логічним. Я прямо пишу, як би
розмовляла з Тобою. Листа закінчу в день висилки. Тепер треба мені
дещо позашивати, потім з’їсти друге снідання, і знаю, що тільки візьму
французьку книжку в руки, як подадуть обід. І так ніколи в мене нема
часу. Вам, напевно, здається, що я скучаю? Ніколи! Настрій у мене
погідний, зміст кожнього дня інтересний, а день прихода ваших листів
можна порівнати з оперою, драмою, виїздом у Косів і т. д. Отже, все в
порядку. Тільки ви думайте про себе і будьте цілі і здорові.

Якщо б Ти висилав мені книжки, то обов’язково напиши в листі,
що і коли. Чи Гвардейська вулиця – це давня Кадетська? 3 вересня я
дістала 100 руб.

3 жовтня. Висилаю листа. Трошки неспокійна, що від Мамусі не
було нічого. Буду ждати скорої відповіді. Ви можете писати частіше
до мене.

Цілую всіх.

Катруся

№ 11
31 жовтня 1954 року

Дорогий Богдане!
Твойого листа я дістала 30.Х, але я його ще раз буду читати

третього листопада. Буду переглядати знимки і всі старі листи пере)
читувати, так що однаково будемо разом.

Пишеш, що хотів би поговорити зі мною. Це зовсім можливе, бо
до нас можна приїжджати на бачення. Якщо будете коли)небудь в
Москві, то заїдьте і до мене, це вже недалеко звідти. А пока Твоя остання
знимка переді мною, я пишу листа і ми обоє немовби розмовляємо.
Бачу двох дорослих мужчин, і трудно мені повірити, що це ви оба!

Мені здається, що не така вже велика біда, як не всі предмети в
мистецькій школі залишилися. Важне, що вчишся живописі і скульп)
тури під керівництвом фахівця. Історією мистецтва можеш пока
займатися дома самостійно, читаючи відповідні книжки, ну, а на
композицію треба вже заждати. Отже, згідно з тим, що писав Дідусь,
в Тебе тепер три предмети: малярство акварелями і оліями і ску)
льптура. Чи так? Я незвичайно рада, що Ти знайшов свою ділянку
праці, і хотіла би якнайточніше знати про всі Твої успіхи і про перебіг
Твойого навчання. Кілька днів тому назад я дістала з нашої бібліотеки
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“Историю живописи в Италии” Стендаля. Як тільки закінчу “Берендєєву
чащу” Пришвина, зараз візьмуся до Стендаля, і в другому листі
поговоримо вже на мистецькі теми. Але й тепер я не втерпіла і побіжно
переглянула цю книжку. Є тут багато про Леонарда да Вінчі, Мі)
келанджела, про стилі в малярстві, про італійські школи, про античний
ідеал краси, про новий і т. д. Книжка написана незвичайно цікаво, не
сухо, а людиною, що розуміє життя і бачить його відзеркалення в
мистецтві. Мені здається, що я багато зрозумію і навчуся, прочитавши
її. Так, так, Богдане, чим)небудь Ти не відхрестишся! Я вже тепер
приймаю живу участь в Твоїй науці, і, в міру того як Ти будеш рости як
митець, я ростиму як критик мистецтва.

Хор і перець мене радує, але це третє викликає побоювання за
зміст. Які карикатури Ти нарисував? Це не дивниця, що після пояснень
Дідуся Ти полюбив алгебру. Дідусь же спеціаліст пробуджувати
зацікавлення до науки, а ще до своєї улюбленої математики! А чому ви
з Баньом не записалися до туристичної станції44? Чи Твоє ослаблене
серце не позволяє Тобі приймати участь в екскурсіях? Чи композитор
Кос – брат Марійки Тацьо45?

Я смачно пообідала, подрімала, а тепер знова дивлюся на знимку
і радуюся не нарадуюся, що в мене такий великий син! Отже, слухай,
мій великий сину, може, ми договоримося відносно листів. Влодзя
старенька, і їй довго треба збиратися, пока сяде писати, а я після
висилки листа все думаю: дійшов чи ні, застав їх чи ні? Не можливо би
зробити так: на другий день після одержання мойого листа Ти сідаєш
за стіл, пишеш хоч би коротенько, скільки захочеться і з чим захо)
четься Тобі зі мною поділитися, і цього самого)таки дня самостійно
висилаєш? Тим часом Володзя помаленьки, не спішачися пише від
себе другого і посилає львівську і сімейну хроніку, а я вже спокійно
жду, бо маю Твойого листа і знаю, що ви всі живі)здорові. Ну, поба)
чимо, що з цього вийде. Чи Ти справді великий, як на знимці, і зумієш
самостійно написати і вислати листа, чи так і залишився маленьким?
Іду гуляти, а потім, може, ще щось допишу. От і бачиш, ми зовсім
неначе розмовляєм зі собою.

Сьогодні ще запитаю, яку спеціальність думає вибрати Баньо, і
йду спати, а завтра продовжуватиму далі.

1 листопада. Богдане, пам’ятай, що 21 листопада ім’янини Тата.
Цей день треба нам завжди проводити небуденно. Найкращим
дарунком йому від Тебе буде постанова завжди в житті раньше, чим
зробити що)небудь, подумати: а що сказав би Тато на це?

44 Імовірно, туристичний гурток.
45 Ідеться про композитора А. Кос)Анатольського та його сестру.
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Хочу похвалитися Тобі своїми успіхами. Зачала вивчати
французьку мову. Проходжу матеріял основно і вже начинаю роз)
биратися у французькому тексті. Це дає мені таке вдоволення, що
рано просипаюся з нетерпеливістю, щоб взятися до роботи. Кожний
успіх приносить радість, а прямування до досягнення успіху також
наповнює радістю весь день.

2.ХІ. Мені так хотілося б багато поговорити з Тобою про мис)
тецтво, про Твої плани і замисли. Чи Ти думав вже про те, в якій ділянці
будеш працювати? Якщо Ти так любиш музику і оперу, то, напевно,
посвятишся театральній декорації. Це все мене незвичайно цікавить,
і я завжди так чекаю Твойого листа, щоби прочитати, що нового Ти
навчився, що нового придумав. Я таки не втерпіла і зачала читати
Стендаля. Як гарно робиться на серці від гарного! Скільки нових думок,
нових вражінь! Новий світ відкривається перед очима душі! Я хотіла
би, щоб Ти завжди з високим і чистим ентузіязмом відносився до
мистецтва. Як багато краси може мистець внести в життя! В нас є ще
книжка “Русский театр”. Я її також прочитаю, щоб познакомитися з
проблемами мистецького оформлення постановок. Як виглядає Твоя
постановка третьої дії “Фауста”? Жду і жду знимки Твойого театра.
Скажи, довго ще прийдеться ждати? Напиши мені, чи читаєш що)
небудь про мистецтво. Пам’ятаю, що в нас були дві прекрасно
ілюстровані книжки про живопись, які Дідусь колись привіз із Києва.
Ти переглядав їх? Бажаю Тобі багато успіху у мистецькій школі і вірю,
що здобудеш його.

Цілую.

Мама

2 листопада 1954 року
Дорогенька Мамусю!

Звіт: листа дістала 30 жовтня, одну посилку – 11 жовтня, другу –
23 жовтня, 100 руб. – 23 жовтня, твори Л. Українки і “Смекалку” –
22 жовтня.

Найперше скажи: що це за мудра людина укладала посилки? Тепер
маю те, що, власне, найбільше потрібно і чого тут недостає, – овочі!
Знова половина листа піде на висловлення радості і захоплення. Чим
найбільше я втішилася? Мабуть, повидлами. Це краще, чим сушені
сливки. З них я роблю компот, а часом навіть позволяю собі намазати
хліб. Певно, що мід прекрасний; його вживається виключно для
лікарських цілей. Кістки какао – чудо! Очевидно, я їх не пробувала, але
замагазинувала. Бачиш, у мене появилася жилка магазинування, і так
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приємно глядіти на свої повні спіжарки! Горнятко і мисочка придають
естетики мойому господарству. На мисочці лежить моя щоденна
порція хліба, а в горнятку – масло, а до снідання і одне, і друге украшає
стіл. Хто проєктував і шив червону шапочку на риночку? Про це напиши
обов’язково, бо вона кожний день викликає нові захоплення і всі хочуть
знати її творця. Сухариками я дуже вдоволена. Я приготувала собі до
них какаову масу, і не думай, що вийшло гірше тісточко, чим Твої. Я
тільки боялася, не думаєш Ти припадково, що я аж так хвора на шлунок,
що можу їсти тільки сухарики. А між іншим, я вже здорова, і вилічило
мене це, що їм кожнього дня 500 гр. чорного хліба. Також дуже
втішилася дзюравцом. П’ю його зі смаком замість чаю. Чеколяда
незвичайно цінна річ, але я її також замагазинувала, тобто не всю, а
тільки свою часть. Застрики ми вже зачали приймати і сподіваємося
великих результатів. Дякуємо! Оба гумові інструменти дістала. Ті, що
їх вживають, сіяють і дякують, а я, на щастя, пока не потребую: виручає
мене мід, шиповник і хліб. Дуже дякую за картки з видами. Так приємно
час від часу поглянути на них! Коперти також дістала, але їх посилає
одна мама маленьким дітям. Прочитавши “Перця”, знаю, чому треба
так довго ждати окулярів, та й взагалі цікаво було з ним познакоми)
тися. За книжки дуже)дуже дякую. Із “Смекалки” мами вибирають легкі
загадки і посилають дітям до розв’язання.

Дуже дякую за побажання. Завтра ще раз їх прочитаю, а в дарунок
присилай мені завжди таку знимку товстенької усміхненої мамусі.
Не така Ти вже повна, як писала, а просто кругленька, миленька і
дуже симпатична. Послідний раз я писала тільки до Дідуся, бо в мене
виробився свого рода забобон – писати в адрес того, від кого
дістала листа. Тяжко писати, якщо перед Тобою не лежить письмо
як доказ, що всі живі)здорові. Після одержання мойого листа нехай
Богдан відпише коротенько, а потім Ти пиши помаленьки другого,
розумієш?

Ще опиши мені, як уладжені кімнати Твоя і Дідуся, де і на чому
спить Богдан. Тоді матиму вже повний образ нашого дому і легко
зможу уявити собі, хто де знаходиться в кожній порі дня. Мушу подати
Тобі перепис салатки, яку добре було б робити і для Богдана: дрібно
порізати цибулю, втерти моркву, поляти траном і посипати м’яткою;
якщо є, додати вареної білої риби, покраяної на дрібні кусочки. Я
приготовляю це кожнього вечора, а на другий день рано їм на снідання
з бараболею. Виходить прекрасно!

Цілую.

Катруся
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Дорогенька Бабцю!
Дуже дякую за помадки “Червоний мак”, які Ти, замість сама з’їсти,

прислала мені. Вони були пресмачні, нагадували старого пішінгера46,
і ми гордилися, що вони з нашого Львова. Мамуся описала мені Твою
кімнату, і я докладно уявляю її собі і Тебе в ній. Любиш слухати пісню
“Ой закувала…”? А я також часто її підспівую і згадую, як її витягав
Ципцьо47 в Тернополі.

Цілую.

Катруся

3 листопада 1954 року
Мої коханенькі!

Сьогодні висилаю листа. Рано ходила гуляти і цілу годину гляділа
на гру хмар, думками перенеслася цілком до вас, і взагалі, гарно
зачався для мене день. Тепер гарненько поснідала, набрала в зелене
горнятко смачних речей: шоколаду, сухариків, родзинків, беру всі ваші
листи, знимки, Лесю Українку, Стендаля і йду на своє ліжко насоло)
джуватися весь день. Ще раз дякую всім за побажання і цілую всіх,
всіх, хоч не вичисляю подрібно. Якщо я не пишу до Дідуся, то це не
значить, що я забула про нього. Це ж ясне? Я ж все розумію.

Ну, до побачення! Йду насолоджуватися.

Катруся
Рішила напитися какао з сухариками, але не цього з кісточки, –

жалко його рухати, –  а купленого тут. От і завидуйте мені тепер!
Окуляри добрі, тільки не можу зразу привикнути до цього подвій)

ного шкла, перешкоджає трохи читати. Пока користуюся чужими на
+1 діоптр. Це навіть ліпше.

№ 12
1 грудня 1954 року

Дорогий Богдане!
18.ХІ дістала Твойого листа і з радістю відмітила, що в ньому

появилася дата. Це вселило в мене надію, що в майбутньому воно
вже завжди так буде. А в мене також великі успіхи. Я не на жарти
заінтересувалася мистецтвом. Передовсім зачала читати всі статті в
“Радянській Україні”, що мають яке)небудь відношення до нього. На

46 Вафельний торт.
47 Квартирант Софії Зарицької.
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проході, як гарна похода, гляжу на небо вже не тільки зором роман)
тичного любителя природи, а зором маляря, що підбирає сюжет до
своєї картини. Зокрема, гарно і цікаво раненько. Морозний воздух.
Небо в стороні сходячого сонця легко рожевіє, чимдальше на північ
переходить в темно)синій відтінок. Кругом підносяться з коминів ди)
ми; напротів сонця вони вогняно)червоні, далі перлово)рожеві, сизі і
так зміняються аж до темно)сірого, що в’ється на північній стороні.
Ціла гама красок і відтінків! З даху нашого дому щокілька мінут
зривається стая голубів, описує широкі круги над нами і, неначе
маленьким пензлем, розрисовує все небо тоненькими чорними і
сріблястими зигзачками – контурами крил. Гарно! Але я можу тільки
глядіти, і радуватися, і думати, що малювати це зможе хіба мій син.
Взагалі, у мене в голові зароджується стільки малярських замислів,
як би то не Ти, а я ходила в малярську школу.

Чи Ти читав “Лісову пісню” Л. Українки? От для чого створити б
декорації! Одна із моїх мрій – це побачити постановку “Лісової пісні” в
театрі. Мені розказували, що рік чи два тому назад вона йшла на сцені
одного з московських театрів. А у Львові ставили її?

Я часто думаю, яку ділянку Ти вибереш своєю спеціальністю. Бачу,
що любиш театр. Може, й остановишся на мистецьких оформленнях
театральних постановок? Рівночасно любиш співати, любиш музику
й оперу. Якщо розвинеться в Тебе гарний голос, то, може, схочеш
вчитися співати?

Ти бував у картинних галереях у Львові? Якщо ні, то обов’язково
піди. Мені так хотілося б познайомитися в репродукціях з картинами
визначних малярів! Колись мало інтересувалася цим, а тепер не маю
змоги. Все)таки роблю що можу для мойого мистецького образування.
От прочитала розвідку про російське народне прикладне мистецтво
Володимирської області – про лакові коробки Мстёры. В книжці багато
репродукцій, але вони в одному кольорі, і тому не можуть дати повного
уявлення барвистої картинки, намальованої на кришці. Зате зрозуміла,
в чому заключається стиль російських лакових виробів, і довідалася
про техніку їх виготовлення, пізнала багато тайн праці і процесу твор)
чості маляря і твердо переконалася в цьому, що без наполегливої праці
над оволодінням технікою рисунка сам талан далеко не заїде.

Напиши мені докладніше про композиції до казок, які Ти малював
у школі. Я бачу з радістю, що навчання в малярській школі ведуть
продумано, і Ти, напевно, багато користаєш. А яких танців вчишся у
шкільному гуртку?

Зі Стендаля я прочитала про життя і творчість Леонарда да Вінчі і
далі багато прецікавих думок про суть живописі, про її зміст і т. д.
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Цікаво читалося, цікаво і багато думалося, але в листі всего не
вмістиш, краще було б поговорити про те все. А в Твоїй бібліотеці є
вже які книжки про мистецтво?

Тепер хочу подякувати, що ви скоро відповіли на мойого листа.
Я спокійна, що пока все в порядку, спокійно жду другого і, не
денервуючися, пишу відповідь. Хотіла б я знати, як Ти провів день
21 листопада? Я дістала на спомин цього дня гарно вигаптувану
хустинку з нашими ініціалами і гарним символічним орнаментом. Що
приготовляєш на музичний попис у Номи? Чи Ти залюбки граєш?
Чим інтересується Баньо? Чи в нього проявляються вже опреділені
замилування? На сьогодні добраніч! Може, завтра або в п’ятницю
закінчу, але ще пригадаю, що Ти обіцяв мені знимку свойого театру, а
слово людини тверде!

1 грудня, 8 год. вечора. Дістала листа. Дякую за побажання і мушу
сказати, що кращого дарунку, чим обіцянки бути чемним, Ти не міг
мені придумати. Це саме Ти, певне, обіцяв Татові? Радують мене Твої
п’ятірки, і новий плащ, і курс танців, і все, і все! Твій телеграфічний
стиль листа всім дуже подобався, а найбільше коротке повідомлення,
що Дідусь запускає бороду. Я написала про можливість бачення тільки
тому, щоб ви знали про те. Може, колись, як виростеш і зможеш сам
приїхати, тоді побачимося.

Тепер річ ясна, що Влодзя не може вибиратися в таку далеку
дорогу. Ти навіть не повинен позволити на це. Пока можемо пере)
писуватися. Ваші знимки показують мені, як ви кожночасно вигля)
даєте, а я, як замаринований гриб, держуся без змін. Чи Ти написав
Татові?

Цілую.

Мама
Дорогенька Мамусю!

10.ХІ дістала Твою листівку, де пишеш, що вернулися гроші. Зараз
на другий день, 11.ХІ, я вислала Тобі кореспондентку з повідомленням,
що я на старому місці. Причину звороту грошей мені подали таку: Ти
в адресі написала “Екатерина Ивановна” замість “Мироновна”, і тому
не могли взяти з почти грошей. 18.ХІ дістала вашого листа, 26.ХІ –
100 руб.

Запрошення на концерт дістала. Річниця шлюбу – 5 листопада.
Мамусю, ще раз пригадую Тобі: не журися посилками. Зелами і
вітамінами я заосмотрена надовго. Як вип’ю всю м’яту і звіробой,
попрошу прислати ще, а тепер за гроші куплю собі що схочу тут.
Посилка справляє велику радість, але кожний раз представляю собі,
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як мій старенький товстячок, тобто Ти, метушиться і засапується,
приготовляючи фрикаси, замість цього, щоб розложити два)три
пасіянси. Я вже і не маленька, і не молоденька, а розсудлива госпо)
дарна жінка і вмію сама приготовити собі прерізні смаколики. Отже,
ми договорилися? Замість посилки з якої)небудь нагоди посилаєш
мені листівку, а сама йдеш до театру. Миш’як приймаємо далі і
товстіємо з години на годину, а голова ясна і працює на славу.

1 грудня, 8 год. вечора. Чи можна було дістати кращі побажання і
кращі вістки, чим ті, що я дістала від вас? Чи Ти написала Михайлові
листа? Чи вислала йому гроші? Переписуй мені точно, що він напише.
Якщо переписка між вами наладнається, то і я включуся в неї. Тепер
абсолютно забороняю Тобі висилати мені харчеві посилки, а гроші
тільки в зменшеній сумі. Якщо кабатик справді непотрібний, то
пришли. Буду мати на запас, бо мій светер вистарчить ще рік, а може,
й два. Зате в майбутньому без мойого позволення не присилай ніякої
одежі. Подякуй за побажання Бабці, і Теті, і всім, хто не забуває мене.

Цілую дуже всіх, всіх.

        Катруся
4 грудня. Висилаю листа і жду скорої відповіді, хоч найкоротшої,

хоч листівки. Як будеш писати Михайлові, цілуй його від мене і скажи,
що в мене є його послідний лист з Півночі. Як Богдан вміщається в
білому ліжочку? Та ж він вже такий великий!

Цілую.

№ 1
2 січня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
24.ХІІ дістала листа, 7.ХІІ – посилку, 25.ХІІ – 200 руб. Чари! Перше

це, що посилка прийшла якраз в день ім’янин. Всі одноголосно
ствердили, що тільки мама (а я додала про себе: “Моя мама!”) могла
так влучити і що тільки мама могла вложити все потрібне для приняття
гостей, бо було м’ясо й до м’яса і, як звичайно, казковий оріховий!
Сказали, що ніколи в житті не їли ще такого торта, і просили
обов’язково прислати перепис на помідорову муштарду. Вона, між
іншим, нагадала мені молоді літа і паню Прочкову, бо, здається, там
Ти перший раз зачала приготовляти її. Коржики з маком дістали
чотири голоси, а з кміном – два (в цьому і мій). Це, власне, вже другі
чари, бо вже довгий час пригадувалися мені пальчики з кміном, і я
нітрохи не здивувалася, коли побачила їх. Малиновий сок хотіла
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сховати на випадок недуги, але він занадто манив, і я вечером наливала
своє зелене горнятко чаю з соком, книжку в руки, беркиць на ліжко – і
повна насолода до 10 год., моменту відбою. Якщо тета Янка прочитає
ці стрічки, побачить сама, скільки радості вона принесла мені своїм
подарунком. Взагалі, день ім’янин я провела весело і погідно, дістала
дуже гарну, вишиту по)гуцульськи шабатурку на гребінь. Було пишне
приняття з концертом, погідний сімейний настрій. Стіл вкритий
нашими вишивками, а посередині рибка. Хто її зробив?

Передвчора, тобто 31 грудня, стрічали Новий рік, і знову була нагода
повеселитися. Тепер думаю, як би то традиційно відсвяткувати Різдво.
Наперід не хочу про те говорити, щоб не вректи, а як вдасться, тоді
подрібно опишу. От бачиш, я постійно чим)небудь занята, і буває, що
немає в мене часу зацирувати панчохи. Мамусю, коли будеш висилати
кабатик, скористай з нагоди і вложи в скриньку м’ятки, звіробою (я ще
маю, але буде на запас), кміну, цитварового сім’я (це від глистів; тільки
не думай, що це для мене – я здорова!). Більше мені нічого не треба.

Де живе тепер вуйко Адзьо? Я хотіла би знати точно, щоб і його
включити в уявну картину нашого дому і представляти собі, де він, що
робить. А коли його ім’янини? Знимки дістала. Ти справді бочечка,
але незвичайно симпатична. Тітка зовсім молодо виглядає, Нуся така
ж гарна, як була. А де тета Янка? Баньо неможливо дорослий. А хто це
біля нього на знимці під верандою? Дехто пізнає в ньому Богдана, а я
ні. Взагалі, на знимці над Черемошем не можемо розібратися в
хлопцях, хто вони. А де Юрко? Якщо б я случайно побачила Богдана
на цій камінній лаві в Космачі, я, не підозріваючи нічого, запитала б:
“Пане, а куди тут дорога до Косова?”. Послідні три знимки мені дуже
подобалися. Я часто їх оглядаю і не нарадуюся, що ви так гарно
провели вакації, причому додаю: “Мамцю, прошу ще (знимок)!”. На
сьогодні закінчую. Желаю веселих свят Тобі, Дідусеві, Бабці, теті Янці,
тітці, всім домашнім і всім, всім! Думаю, що традиція не буде
занедбана!

6 січня. Мої всі кохані!
Я вже чисто вдягнена. 4 год. пополудні. Приготування йдуть

повною парою: труть торт, в другому куті приготовляють чудесного
оселедця; компот уже готовий, канапки зі тв. сиром, желе. Про решту
опишу в другому листі. Вишивки чистенькі сміються кругом. Всі заняті,
і я також мушу йти помагати. Бажаю Вам усім, щоб були здорові,
гарно святкували і погідно всміхалися, як я це роблю.

Цілую.

       Катруся
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Дорогий Вуйку48!
Кінець старого року приніс мені стільки радості, що я навіть не

ждала ще одної – листа від Вуйка! Я була незвичайно зворушена, і не
тільки я; цього листа я мусіла читати два рази підряд, і сльози стояли
в очах, і не тільки моїх. Я гордилася, що мене не забувають, що в мене
є Вуйко, який так тепло і щиро мене згадує. Мені не треба було спе)
ціяльно поясняти, хто це до мене пише, бо вже давно я розказувала,
як)то раз на мої ім’янини Вуйко і Мамуся на спілку зробили оріховий
торт для мене; як)то чудово, традиційно святкували ми Святий вечір,
коли Вуйко сидів з нами за столом; як)то ми мандрували до Зарва)
ниці49 і багато)багато других прекрасних споминів.

Уявляю собі, що вечером у мамусиній кімнаті збирається три
покоління, а між ними вже четверо моїх коханих стареньких, і йдуть
нескінченні розмови про гарне минуле і ще краще будуче. Тепер так
приємно буде мені уявляти собі Святий вечір у нас дома. Я спокійна,
що вся прекрасна традиція буде збережена – і молитва перед вечерею,
і спів біля ялинки. Я не забуваю цього ніколи і завжди так святкую.
Будьте певні, що в цей вечір я думатиму про вас усіх і моя молитва
зіллється з вашою.

Вуйку, ще раз дякую, що не забули за мене, але не забувайте і за
Богдана і вчіть його уму)розуму. Бажаю багато радості з поворотом
до рідних, багато радості із внука і багато здоров’я, щоб бути ще довго
радістю для нас усіх.

Цілую і бажаю веселих свят!
Христос рождається!

Катруся

№ 2
30 січня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
10.І дістала посилку, а 29.І – листа. Довго прийшлося мені на нього

ждати. Вже все передумала. Треба зробити так: Ти можеш писати скіль)
ки хочеш і коли хочеш; отже, не зв’язуй себе писанням листа обов’язково
з одержанням мого. Коли прийде настрій і найдеться вільна хвилина,
тоді й берися за листа. Я не буду гніватися, якщо й зовсім не вспієш в
який)небудь місяць відписати, зате прошу ще раз: після мого листа
зараз на другий день післати мені відкритку з повідомленням про
одержання листа і з кількома словами про ваше здоров’я. Це одне,
чого я прошу, все інше – по мірі сил і можливості. Добре?

48 Адріан Зафійовський.
49 Село в Тернопільській обл., місце прощі.



314

Знимки я всі дістала. Прекрасні! Хто їх робив? А чому Богдана
нема на них? Дідусь такий коханий і товстенький, як і Ти, і, як Ти,
закриває собою ціле вікно. Що це за гарний хлопчик у гуцульськім
строю? І гори, і водопад, і церква – все таке рідне, знайоме! Там
справді чудова околиця, і мені подобався проєкт Дідуся провести в
Косові ще й другі вакації. Ваші господарі так симпатично виглядають,
а пригоди Яруся викликують не менше захоплення, чим його власна
фігурка на знимці. Завважую, що з Тебе велика елегантка. Я начислила
аж три суконки. Небувала річ! А плащ який, і торбинка, і мешти! Го)го!
Найбільше мені заімпонував капелюх – фантазійний, як і належить
йому бути в бабці майбутнього мистця. Всім Ти дуже подобалася на
лавочці, кажуть: “Повна маєстатичного спокою жінка”. А мені Ти
найсимпатичніша там, де йдеш прати: кругленька барилочка з
неповторною в природі милою усмішкою.

Розкажу Тобі про святкування Різдва. Все у нас було: і символічна
кутя, і символічна проскурка, і вже не символічна, а правдива ялинка з
березових прутиків з малесенькими свічечками, і пресмачна вечеря з
тортом, а найважніше – традиція з молитвою і колядками. Не вспіли
ми відпочати, аж тут приходить посилка. Ми знову почали святкувати,
тим більше що у кожної був кусочок уже цілком правдивої ялинки. Не
можу Тобі сказати, що найбільше смакувало із усіх оріхових чудес.
Коли я питала про це, ніхто не міг відповісти: ми розгубилися, бо, що
їли, те здавалося найсмачнішим. Шинка і паштет прийшли пресвіжі.
В кого зародилася геніяльна думка вложити в посилку паштет і цвік)
ли? Я перед святами якраз розказувала, що ці дві речі у нас дома
нерозривно зв’язані зі собою, а Ти тут же, як на сміх, потвердила це.
Я сто разів обіцяю собі зачати спартанське життя, а Ти посилками не
даєш мені можливості зреалізувати мою ідею раціонального, але
простого відживлювання. Кабатик можеш вислати мені і літом, а про
зілля я згадала тільки тому, щоб використати нагоду.

Рибка Олі50 викликала велике заінтересування. Я сховала її в
мішочок, де держу печенья, – на щастя, щоб він ніколи не пустував.
Жовтень довгий, а Ти не написала, якого числа ім’янини вуйка Адзя.
Чому не пишеш нічого про Бабцю? Це прекрасно, що Ти кинула курити.
А Дідусь? Я пам’ятаю, як у вересні 1939 р. ви обоє ходили одно поза
друге і питали: “Не маєш що пакнути?”. Що пише Оленка? Де працює?
Заробляє що)небудь? Коли вона вибирається приїхати до вас? Чи в
Богдана є здібності до фортеп’яна? Що говорить Нома про його гру?

1 лютого. Зовсім забула сказати, що навіть шматинки в посилці
були чудові. З червоненької я вшила собі мішочок на нитки, а з білої в

50 Імовірно, черниця, яка доглядала Софію Зарицьку.
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кружки – два ковнірчики. У нас кожна кольорова шматка ціниться на
вагу срібла, а кольорова нитка – на вагу золота.

4 лютого. Висилаю листа. Вчора, ні, передвчора, 2.ІІ, дістала
200 руб. Чому так багато? Ще раз підчеркую: ніяких посилок! Сьогодні
купила цитрини, пряники з меду, моркву і т. д. Чого ж мені ще треба?

Цілую всіх.

Катруся

Дорогий Богдане!
Музикально Ти провів зимові вакації! Я рада, що в Тебе таке сильне

і неповерховне заінтересування музикою, і то поважаю. А на оперети
ходиш? Людкевича я знаю і пам’ятаю його ще не таким старим. Коли
я ходила в музичну школу ім. М. Лисенка, він викладав у нас теоретичні
предмети, а між іншим, провадив у нашій групі сольфедж. Нам тоді
незвичайно подобалося, що він весь морщився, немов від фізичного
болю, коли хто)небудь із учеників не видержував ритму чи фальшував
терції і октави. Ми були такими шибениками, як Ти з Баньом і Юрком
тепер, і часто навмисно робили промахи, а він ловив себе за вухо і
стогнав: “Ай)яй!”. Симфонію “Кавказ” Людкевича я чула давно, не
пам’ятаю вже, котрого року. Цю симфонію виконували вперше.
Диригував сам Людкевич, співав хор “Бояна”, а оркестр не знаю вже
який. Вона зробила на мене велике враження. Сильна і гарна! А Тобі
подобалася? Ми також займаємося музикою, хоч в менших розмірах.
Є в нас свої солісти, а послідними днями зорганізували дует; я співаю
другим голосом (на безриб’ю і рак риба!). Ми приготовили кілька
пісень, і наша маленька публика незвичайно вдоволена. Богдане, чи
Ти не міг би мені точніше з’ясувати, що іменно в опері подобається
Тобі найбільше? Чи від Тата не було ще листа? А звідки він прислав
телеграму? Вважай: якщо буде вістка від нього, сейчас відпиши йому
від себе і від мене, подай мій адрес і проси, щоб написав мені листа.
Не забудь!

Вчора був у мене радісний день, а радше радісно закінчився.
Найперше прийшов лист від вас, а потім принесли мені з бібліотеки
довгождану і горячо бажану французську граматику. Вона мені дає
стільки радості, що годі від неї відірватися. Тут Ти мойого захоплення,
напевне, не зрозумієш, бо Дідусь писав, що в Твойому понятті всяка
граматика варта цього, щоб її ненавидіти. Я же ледви газету можу
прочитати, а то весь вільний час віддаю їй.

Чому не згадуєш про свій театр? Як часто ходиш на совганку і на
котру? А як з лещетами? Я хотіла би, щоб Ти спеціально тепер, в мо)
лодому віці, багато уваги присвячував спортові і взагалі фізкультурі.
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Чи регулярно робиш ранню гімнастику? Бачиш, я вже старенька, живу
в не зовсім нормальних умовинах, а стараюся не пропускати руханки
і натирання холодною водою. Після цього почуваю себе свіжою і
бадьорою на цілий день.

Послідними часами я взялася за історію російського театру. Мене
це зацікавило з огляду на мистецьке оформлення постановок, але
далеко не зайшла, бо потягнуло мене до описів подорожей по Африці
Лівінгстона. Тут ще появилася збірка науково)популярних статей про
теорію відносності Айнштайна, і я уподібнилася до цього ослика, що
то йому дали в одні ясли овес, а в другі – сіно. Як би там не було, а
день в мене завжди інтересний, завжди чого)небудь нового навчуся,
до чого)небудь нового додумаюся. Останньо у нас появилася здібна
декламаторка. З правдивою насолодою ми слухали “На дне” Горького,
“Сорочинський ярмарок” Гоголя, “Мещане” Горького, ще дістали
комедії Островського і т. д. Одним словом, програма велика, а часу
ніяк не вистарчає. Я розписалася так, що одним духом записала май)
же 4 сторінки. Закінчу в день висилки листа.

4 лютого. Богдане, після одержання листа сейчас на другий день
напиши мені відкритку з кількома словами. Я знаю, що в вирі життя
тяжко зібратися на листа, але від відкритки не відступлю. Я питала
Тебе попереднього разу, чи Ти був у львівських картинних галереях і
чи відвідуєш малярські виставки. Що нового рисуєш і що нового
навчився Ти в мистецькій школі? Мені цікаво було б побачити який)
небудь теперішній рисунок для порівняння.

Цілую.

Мама

№ 3
27 лютого 1955 року

Дорогенька Мамусю!
22.ІІ дістала листа, а 23.ІІ – посилку. Ніхто мене не слухає! Замість

кореспондентки пишуть довгого листа. Товстячок сопить, спішиться,
а діло тільки в тому, щоб на картці написати: “Листа одержали.
Здорові”. Потім прислали мені шоколадок. Я до них присілася та й
знову забула про Спарту. Всі одноголосно ствердили, що львівські
шоколадки найліпші. Нашій гордості не було кінця: “Насі ліпсі!”. Що
за геній)ясновидець сидить там у вас? Я аж очі витріщила, коли по)
бачила мочалку в посилці. Я довго сушила собі голову, де б роздо)
бути добру мочалку, бо я маю тепер фйола на пункті гігієни як осно)
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ви здоров’я. Завдяки “Кармен”51 і всі, і все навкруги пахне. Миделка
пока лежать в біллі, а внедовзі зачнуть вживатися. Обов’язково хочу
знати, хто відкрив оріховий сироп. Це панацея! Крім вітамін, він лічить
шлунок. П’ємо натщо по ложці і дивуємося його чудодійній силі. Кабатик
гріє, як пічка. Я його пока не здіймаю взагалі, дуже ним тішуся. Він же
мене грів і в 1938 р. Хто робив пантофлі? Дуже гарні і незвичайно теплі.
Коли я йшла перший раз спати у своїй новій нічній сорочці, мені бажали
гарних снів. І справді, всю ніч снилися скульптурні групи, картки з
прекрасними видами і т. д. Ну, а м’яткою ми заосмотрені на роки.
Мішочок від м’ятки став предметом захоплення; я зложила туди своє
білля. Собачки і вивірки з шоколадок мами посилають в листах дітям.
Як бачиш, найменша дрібничка не пропадає даром і приносить велику
радість. Окуляри добрі, і взагалі все прекрасне, і дуже дякую.

Мамусю, на літо мені нічого нового не треба. Я не хочу накопляти
багато речей. От тільки з рештою зілля пришли білі машинові нитки
№ 80 і українську граматику. Я зовсім відстала від сучасного правопису.
Ти згадувала про твори Коцюбинського. Все це можна вложити в
посилку і навіть долучити листа. Щоб я не забула: панчіх не треба
мені, я тут маю. Чи Ти знаєш, що тепер можна висилати посилки вагою,
здається, до 16 кг? Отже, можна зложити все в більший ящик, щоб не
завдавати собі два рази труду.

Мені так жалко цього гуцулика! Але на це є рада: можна вложити
його знимку в коперту, заадресувати до сільради Дземброні52 і
просити, щоб йому передали. При цьому вияснити, де була ця знимка
зроблена і т. д., а вони вже його пізнають: це ж не велике село. Можна
також післати знимку вашим господарям у Косові. Туди приїзджають
учительки на районні конференції і могли б передати. Прошу Тебе,
зроби що)небудь в цьому напрямі і напиши мені в другому листі.
Подумай, як він вірив і ждав обіцяної знимки! Я в кожному листі буду
питати про нього. Щось мені тяжко повірити, що Богдан не хотів їхати
на “Сокольське”, коли і Юрко, і Баньо туди вибралися. Напевно, була
друга причина. Мені дуже подобалося, що Бабця інтересується, чи
Богдан гарно вдягнений. Мужчина повинен бути елегантний. Якщо
Бабцю все цікавить, то я напишу їй окремо, і Ти їй прочитаєш. Коли
цього року Великдень? Не забудь написати! Ще одно пришли при
нагоді – 2 пластмасові наперстки.

1 березня.
Мені треба взяти ще одну картку паперу, бо сьогодні прийшла

посилка і мені треба описати всі наші ахи і охи. Мамусю коханенька,
51 Назва мила.
52 Село Івано)Франківської області біля підніжжя Чорногори.
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мені трудно рішити, чим ми найбільше радувалися. Здається, що
шматочки і нитки були найбільш пожаданим предметом, але я
справедлива, і кожному щось дістанеться на потіху. Унька ковнірчики
буду носити я сама. Маленька синя рукавичка так подобалася, що
просили дати, щоб сховати собі. Чи це Богдана рукавичка? Як є ще
якась, то пришли, я собі залишу. Фігурки)витинанки вже розділені, а
подвійні лиця кожний для себе перерисовує. Присланими шоколадками
Ти зробила рекламу львівським цукорняним виробам. Зілля маємо на
роки. А що лікує чи протів чого листя толокнянки? Кмін ми і заварюємо,
і даємо до скундраля (розтертий маргарин з швайцарським сиром).
Комплект пластмасових шкляночок чудовий! Кілька днів тому назад
розломилася рибка, зроблена Олею, і прийшлося з’їсти її. Я зажу)
рилася, що це злий знак і моя торбинка від кексів буде пустувати, але
сьогодні вона знова наповнилася. Соки я заховала на чорну годину.
Я ще всіх шоколадок не коштувала, але кажуть, що знамениті. Нещастя!
Фляшка з медом розбилася, але його підігріли, перецідили, і я таки
дістала. Чи нема у вас пластмасових бутилок? Хтось із нас, поглядаючи
на нас, як ми зібралися кругом ниток, витинанок і шматок, сказав, що
ми як діти. А ми справді радувалися, немов діти. Мамусю! Я напишу ще
раз “ох!”, “ах!”, і Ти будеш мати ясне уявлення, як ми привитали посилку.
Оріховий сироп, мід і сушені сливки – панацея! Сухарики пресмачні.
Це домашні, правда? Желатинки знамениті. А взагалі)то, мені
перевернулося в голові і мені здається, що я на курорті.

3 березня.
Таки прийдеться ще одну річ попросити Тебе – тапочки № 35, але

не більші. Я особисто маю все потрібне, і мені було б совісно мага)
зинувати зайві речі.

4 березня висилаю листа. Ще раз за все дякую.
Цілую всіх.

             Катруся
Що з Бунциком?

Дорогий Богдане!
Не нарадуюся своїм дорослим, розумним сином! І Татові пере)

казав що треба, і розказує мені новинки українського музичного життя,
і взагалі одна потіха мені з нього! Так)от слухай: подай Татові мій
адресу і скажи, що він може написати прямо до мене, а як дістанеш
від нього листа, то перепиши мені його дослівно.

19 березня буду думати про Тебе, Тата, Баня і всіх вас. Якщо мені
вдасться, то зачну писати в цей день листа до Тебе, а тепер бажаю
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Тобі всего найкращого, а передовсім вміти творчо працювати і вміти
радуватися красі життя. Передай також Баньові найщиріші побажання.
Мені буде дуже цікаво знати, як ви проведете день своїх ім’янин. Ви
же кожного року стаєте більше дорослими, розумнішими, то й завжди
по)другому обходите такі свята. Моїм горячим бажанням було б, щоб
ви зачали від Зиблікевича53. Яке щастя, що вуйко Адзьо приїхав!

Богдане, 27 березня – день уродин Тата. Обов’язково в цей день
напиши до нього листа з побажаннями від себе і від мене. Постав на
листі дату 27.ІІІ, а вишлеш, коли будеш мати його постійний адрес.
Татові буде незвичайно приємно знати, що якраз в цей день Ти пи)
сав до нього. Я зроблю так само, і він побачить, що ми обоє не забу)
ваємо про нього.

У мене цього місяця радість за радістю: лист від вас з такими гар)
ними новинами, прекрасна посилка, а передвчора мені подарували
французсько)російський словар. Тепер спокійно можу віддаватися
своїй преінтересній французській граматиці. В ній є багато текстів з
[Г]юго , Доде, Мопасана і других класиків французської літератури, так
що корисне поєднується з приємним. Крім цього, почитую подорожі
Лівінгстона по Африці. Яка з нього прекрасна людина! Він пройшов
впоперек Африку з муринами з племені макололо. Відносився до них
дуже ласкаво і, поважаючи в них людину, підніс їх до ступені людини в їх
поступках. Я часто переконуюся, що уважливе відношення до людини
розбуджує її гарні сторони і заставляє відповідати тим же. У Лівінгстона
багато інтересних епізодів із життя звірів. Н. пр., на берегу ріки стоїть
пелікан і ловить рибу. Високо в повітрі літає ястреб. Йому не хочеться
самому трудитися, і він з шумом налітає на пелікана. Пелікан, пере)
страшений, підносить голову вверх і зі здивування широко відкриває
дзьоб, а яструб витягає йому із нутра рибу, яку той тільки що проковтнув.

От і всі новини із мойого життя. А Ти нічого не написав, що читаєш,
що рисуєш, чим живеш. Укладаєте вже які)небудь плани на вакації?

Цілую дуже.

Мама

Дорогенька Бабцю!
Мамуся пише, що Ти, як і раніше, всім цікавишся. От і я хочу

написати до Тебе кілька слів. Передовсім мушу подякувати, що Ти
думаєш про те, щоби Богдан був гарно вдягнений. Колись Ти мене
прибирала на балі, і я до сьогодні маю що згадувати і що розказувати.
Тепер Ти співаєш з Богданом. А пам’ятаєш, як ми обі з Ципцьом
співали часто на три голоси? Всі мої знакомі знають мою Бабцю,

53 Сучасна вул. І. Франка у Львові.
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знають її незабутній дім у Тернополі, як вона днювала під Бригідками,
і кажуть: “Е, вам було добре, як у вас була така Бабця!”.

Тому я сьогодні цілую свою кохану Бабцю, а як той шибеник Богдан
не буде її слухати, то попаде йому від мене на горіхи.

Катруся

№ 4
28 квітня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
16.ІV одержала листа від Дідуся і Вуйка, 23.ІV – листа від Тебе,

13.ІV – 100 руб., 15.ІV – посилку, 19.ІV – другу посилку, 26.ІV – тапочки,
а граматики ще нема.

Одним словом, цього місяця я засипана благами. Стільки листів,
стільки радості, що не знаю, від чого зачинати. Все було пишне! Тільки
взялися за цвікли – відразу чути: “Мамцю, прошу ще”, але вже не було
їх. Вони всім без виїмку пригадали весну, пасхальні свята, традицію і
багато прерізних милих речей. Обов’язково хочу знати, хто подумав
про писанки. Вони до сьогодні у мене на столі і радують і очі, і душу
своєю красотою, ну а на Великдень являлися символом всего
минулого, незабутнього. Не журися, що не можеш післати качки. Твоя
вудженина превищає все. Деякі дивувалися і були трохи розчаровані,
бо привикли бачити на святочному столі шинку і дуже люблять її. Аж
тут на третій день свят нова посилка і… є!! А качку, про яку я згадувала,
привезли з передачею. Очевидно, що в посилці вона зіпсувалась би.
Наперстки розхопили в одній мінуті, і вийшло так, що кожній підходить
якраз на її палець. Сотворіння із зоопарку54 дякує за тапочки: в сам
раз. Властиво, тяжко мені сказати, чим я найбільше тішилася, бо все
було прекрасне і кожня найменша дрібниця радувала; все так дбайливо
придумане, і взагалі, взагалі... Дуже дякую! Добре, що Ти прислала
сушені овочі. Я кожного ранку їла компот зі сливок (з попер. посилки),
і це знаменито ділає мені на шлунок. Так багато всего я дістала, а тут
ще одна просьба в мене. Тільки пам’ятай: не переймайся, не спішися.
Як приготуєш – присилай, як не буде – почекаю. Отже, так: рукави в
мойому светері порвалися, я хочу його перев’язати (в нас є дроти).
Якщо дома є які)небудь старі светери чи що)небудь друге, що можна
пороти, то пришли мені – я скомбіную і зроблю собі новий светер.
Може, які клубки волічки залишилися, то я використаю. Я взагалі хотіла
би навчитися в’язати і мати свої дроти, бо це в мойому положенні

54 Імовірно, співкамерниця Катерини Зарицької.
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незвичайно потрібне і корисне знання. Коли будете в і, може,
там хтось би зробив дроти з дерева або кістяні: довгі – на светер і
т. д. і кілька коротких – на панчохи і скарпетки. Добре мати свої власні
дроти. Тільки не бери собі цього до серця, а спокійно розглядайся.
До зими далеко, і я маю другі теплі речі, так що можу преспокійно
ждати.

Мамусю, не хвилюйся, коли мій лист не приходить вчас. Ти же
знаєш, що я не рішаю про дату його висилки, і притому, Ти знаєш,
часом щось випаде. Я справді зовсім здорова і прекрасно почуваюся.
Сама дивуюся, звідки в мене стільки здоров’я і доброго гумору бе)
реться. Сонце зачинає в нас пригрівати, і я придумую, як скомбінувати
собі щось такого з одягу на літо, щоби якнайбільше опалитися під час
проходів. Я ще раз повторю адрес Михайла, щоби не було помилки:
Ирк. обл., Нижне)Илимский р)н, п/о Шестаково, п/я 90/5)502. Чи так?
Чи Ти подала йому мій адрес і сказала, щоб писав прямо до мене?
А що писав Михайло в послідньому листі? Білі нитки добрі. Це не
шкодить, що менший номер. Щоб Ти знала, скільки радості вони
приносять! Відносно зілля для нехватки кислоти, то я переконалася,
що найкраще діють сливки, яблока, цитриновий сок і т. д. Не шукай
спеціально такої людини, а так случайно розпитай. Чому бабця Люні55

була з ними, а не з Донцею56? А що чувати з Донцею? А тато Бімби?
Малий Віцко57 незвичайно мені подобався. Ще щось такого напиши.
Дякую за Гуцулика. Тільки не забудь довідатися, чи він вже дістав
знимку, і напиши мені. Я хотіла би мати хоч одну виразну знимку
Богдана, щоб видно було вираз очей і всі риси. Чи не можна зробити
знимок у фотографа? Михайло також втішився би такою знимкою.
Квітка Богдана на моїй поличці в загальній шафі, і я часто туди
заглядаю, щоб поглянути на неї. Пам’ятаєш, як ми святкували Свято
матері? Тільки це було в травні, і ця дата більше підходить. Мушу
кінчити, щоб стало місця відповісти всім. Дуже цілую і дякую за все
своїй коханенькій симпатичненькій Мамусі!

Катруся

Дорогий Богдане!
Закінчила я “Историю русс. театра”. І захоплена, і зажурена я в

результаті. Скільки можливостей для приложення і розвернення
творчих сил мистця! Але скільки треба зусиль, щоб станути на висоті!

55 Імовірно, мати Леонтини Зарицької.
56 Христина Зарицька, донька Родіона Зарицького.
57 Вітольд Слоневський, родич Мирона Зарицького.
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Була ще в нас книжка “Письма Пуссена”, і в ній багато репродукцій
його картин, але погано виконаних і невиразних. Все)таки я уважно їх
розглядала, і деякі подобалися мені, а спеціально його автопортрет і
“Избиение младенцев”. Бачиш, як мої знання по мистецтві йдуть
вперед? Узброєна таким чином, приступаю до критичного розгляду
Твойого малюнка. Тяжко повірити, що шибайголова, як Ти, зробив
такі поступи. Рисунок більше точний і впевнений, як був на малюнку з
маками, і перехід тонів від світла до тіні більше гармонічний. І взагалі
бачу, що Дідусь має рацію, говорячи, що Ти при наполегливій праці
дійшов би до чого)небудь. І якраз дивлячися на цю квітку, мені хотілося
би разом з Тобою розглянути її, обсудити, що в ній удачнього, чого
недостає, і разом з Тобою пройнятися ентузіазмом і пристрасним
бажанням рисувати все ліпше, все краще. В мене обмежена кількість
почтового паперу, і мушу кінчити. Як будеш 6 травня складати Юркові
побажання, то побажай йому від мене всего найкращого і успіхів у
краєзнавстві.

Цілую.

Мама

Дорогий Вуйку!
Свята пройшли прекрасно, і настрій був точно такий, якого Вуйко

побажав мені. Усе зложилося на те. Лист Вуйка прийшов якраз в цей
час, коли звичайно в Юра58 начиналася резурекція59. Я постаралася
по мірі можливості уладити все, як повинно бути, як було дома колись.
В суботу вечером стіл вже був святочно накритий, а рано ми замість
яйця з’їли по кусочку бабки і помолилися, і побажали собі, і поспівали,
а потім уже всі разом жирували повних три дні. Жалко, що мої бажання
в певному напрямі не можуть бути зреалізовані, але я вірю, що все
буде так, як треба. Вуйку, дуже)дуже сердечно дякую за пам’ять і за
цей традиційний елемент, що був внесений Вуйка листом у мої свята!

Цілую.

              Катруся

Дорогий Михасю!
Другий лист. (Буду нумерувати листи до Тебе, щоб Ти орієнту)

вався, що дістав, а що ні. Ти роби так же) Сьогодні пишу коротенько,
бо немає більше місця, а кожному хочеться відписати. Як тільки

58 Собор святого Юра у Львові.
59 Великодня відправа.
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одержиш мій адрес, вишли листа прямо мені, а незалежно від цього
і кілька слів через Богдана. Пишуть, що Ти, мабуть, поселився на по)
стійно. Може, накінець зав’яжеться між нами правильна переписка.
Тому що рідко хто з мужчин вміє писати докладні листи)звіти, то я
поставлю питання, на які маєш преточно, обширно і гарно відповісти.
Отже, як здоров’я? Де працюєш? Маєш що)небудь із свойого одягу?
Можеш прислати мені свою знимку? Як виглядає Твій день від ранку
до вечора? Що читаєш? Що вчишся? Що думаєш про науку малярства
Богдана? Чи Тобі прислали мою знимку з надписом? По можливості
опиши своє життя в Красноярську, відвідини Богдана, ваші взаємини,
все, що він говорив і робив, і т. д. Чи тепер маєш поняття, як повинні
виглядати Твої листи? Сьогодні такий ясний, соняшний день, у мене
маса проєктів і планів до зреалізування і я ніяк не можу наставитися на
серйозний, меланхолійний тон, який подобав би мойому положенні.
Кожнього дня стараюся переробити частину лекції з мойого під)
ручника французської мови, рівночасно засвоїти дещо з наукової
книжки (тепер у мене на черзі Джінса “Мир вокруг нас”), а потім ще
почитати щось з художньої літератури (на черзі Р. Ролан “Жан)
Кристоф”), далі газети, журнали, “Огонек”, ну, і послухати прецікаві
оповідання прецікавого життя, а там зашити, залатати, похазяй)
нувати. Ти, напевно, здивуєшся, як я все вспіваю зробити і ще годинку
походити по кімнаті (крім прохода) і про всіх вас подумати, помо)
литися. Таке симпатичне з хвостиками на плечах не забуває Тебе і ця
друга, що, по)мойому, являється найкращою людиною в світі. Одним
словом, радісно на душі, і вже! Пишуть, що Богдан ходить в театр у
краватці. Можеш уявити собі такого кавалера? Не відважся захворіти.
Ти маєш бути здоровий, веселий і писати предовгі листи.

Цілую дуже)дуже)дуже.

               Катруся

Коханий Татусю!
Жду Твоєї фотографії, але нащо з бородою? Чи Ти, може, і файку

знова зачав курити? Чи це від Тебе помадки? Мені треба великої сили
волі, щоб їх одним махом не з’їсти. Пишні! Шукаючи за історією
мистецтва для Богдана, поглядай і за історією філософії для мене.
Мені дуже хотілося б мати таку книжку постійно біля себе, щоб по)
маленьки її вивчати. Моє теперішнє життя створює нахил до кон)
темпляції і медитації. Твоєї праці я, очевидно, нітрохи не зрозуміла.
Це ж теоретична вища математика, а я вивчала прикладну, та й то
давно)предавно. Мене дуже радує, що мій, здавалося б, старенький
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татусьо далі працює науково. Ти так гарно і точно описуєш речі, які
мене цікавлять! Напиши ще більше про Богдана: наскільки у нього великі
здібності в рисуванні; чи буде що з нього; які були в нього оцінки перед
весняними канікулами і т. д. Бачу, що з нього роблять елегантна. Щоб
тільки носа не задирав. Взагалі пиши про все. Навіть кожня згадка про
Бунцика приближує мене додому. Я страшенно вдоволена, що їдете в
Косів. Старше покоління буде походжати та відпочивати, а молоде
вганяти на просторі. Я теж уже приготовлююся до використання літа.

Цілую.

             Катруся

Коханенька Мамусю!
Сьогодні, 29.ІV, прийшла Твоя кореспондентка, і я беру третю

картку, щоб дописати відповідь. Поки Михайло не осяде на постійно,
переписуй мої листи до нього, щоб у Тебе була копія на случай, коли
перший лист не дійде. Я хотіла би, щоби він дістав усі мої листи. Чи
Богдан часом знова не хворий? Мої коханенькі, що)то ви мене так
засипаєте грішми і листами? Мені зачинає в голові перевертатися!

30 квітня. Дістала 300 руб. і граматики (дві книжки). Дуже дякую,
дуже)дуже! Ще як дістану історію філософії і дроти, то буду довго)
довго сидіти тихо.

Бачиш, на яку геніальну ідею впала Твоя дочка? Посилати відкрит)
ки. Тобі забирає це дві мінути, а мені дає неділю радості.

5 травня. Дістала Твою відкритку. Яка в мене розумна і незвичайна
мама! Тепер я дістаю більше вісток, чим хто)небудь. Щоб Ти знала,
яка це приємність – прочитати кілька слів від Вас! Хай живуть від)
критки! Напиши Михайлові, щоб обов’язково писав прямо до мене.
Гроші принесли не одній велику радість, дякують. Якщо б у Косові
можна було купити пряденої вовни, то я зв’язала би собі і светер, і
реформи, бо вовняні в’язані речі незвичайно вигідні і теплі.

6 травня. Висилаю листа. Ще раз за все дуже дякую і цілую всіх, всіх.

            Катруся

№ 5
22 травня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
Вчора, 21.V, дістала Твою відкритку. Ти приносиш мені велику

радість тими відкритками. Я завжди точно вичисляю, коли вона
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повинна прийти, і в день її приходу я дуже вдоволена і спокійна. Дальші
листи – це вже додатковий сюрприз.

Сьогодні неділя. Я була на проході і цілу годину опалювалася на
сонці. Погода у нас в сам раз. Сонце гріє, і вітерець повіває – і не
змерзнеш, і не впрієш. Я дістала в подарунок синю суконку, пере)
шила її на сарафан з глубокими вирізами – і в мене є костюм для
опалювання на літо. Як бачиш, я теж приготовляюся вповні
використати вакації і гарно провести їх. Заздалегідь тішуся вашою
поїздкою в Косів, бо в часи вашого перебування там мої думки і моя
уява бачать вас у сонцем залитих горах, в тіні густих пахучих дерев і
зеленої)зеленої трави. Приємно і радісно розміщати по такому
краєвиді і в такій обстановці моїх коханеньких. А що в мене є знимки із
Косова, то я в точності уявляю собі весь ваш побут там. Тільки не
забудь мойого гуцулика із Дземброні.

Дроти шукай помаленьки, бо пока в нас є (тільки не мої власні). А
відносно волічки я знаю, що її трудно дістати, не Ти одна про це пишеш.
Не треба тим перейматися і в міру можливості потрохи збирати її. Річ
у цьому, що я хотіла би вив’язати собі цілий стрій із волічки: светер,
реформи і панчохи. Це найтепліша і найвигідніша одежа. В мене по)
ка нема і сліду ревматизма, і я хотіла би якнайдальше відсунути цю
нашу “професійну” хворобу. Теплий одяг в мене є і вистане на 2 – 3
роки, тому спішитися нема чого; я тільки думаю про майбутнє і
підготовляюся. Крім цього, я написала Тобі про те, бо ліпше, щоб я
сама в’язала. З одної сторони, я присвою собі корисну вмілість, а з
другої – Ти заощадиш зайвий видаток – заплату за роботу. Тепер
розумієш, в чому річ? Я можу чекати на волічку і цілий рік. Від Михайла
я дістала тільки того першого листа, що Ти прислала. Чи Ти подала
йому мій адрес? Він може писати до мене прямо, а я ні, бо тоді могла
б писати до Тебе тільки раз в два місяці. Крім цього, його адрес часто
зміняється і нема стопроцентової певності, що лист дійде, то нема
сенсу рискувати. Краще вже буду писати вам усім на Твій адрес, а Ти
пересилай Михайлові заказним. Взагалі, доки він не осяде на стало і
доки переписка з ним не наладнається, я здержуся з писанням листів
йому. Це нічого, що Богдан не пише. Щоб тільки був здоровий і гарно
вчився. Як підросте, помудріє і охота переписуватися зі мною сама
прийде. Адже я в його віці теж вганяла і була занята по горло. Тому не
примушуй його. Мені приємніше дістати листа рідше, але написаного
з охотою.

27 травня. Мамусю, я хотіла би сказати Тобі, що ще бракує мені до
повного еквіпунку – коца! Навмисне пишу про те літом, щоб Ти бачила,
що воно – потреба майбутньості. Коц треба було б вдягнути в чехол –
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таке копертове простирало, щоб його цілковито закривало, щоб він
не брукався. Чехол був би найкраще з кольорового в цвіточки
матеріялу, приємного для ока і доброго для прання. Що думаєш про
це? Ще раз підкреслюю: пишу про свої коцові і волічкові плани літом,
щоби Ти не думала, що мерзну. Сьогодні я прочитала в газеті, що
зачалися іспити в школах. Тим разом уже обов’язково хочу знати, які
оцінки дістане Богдан. У нас дощі і холода, і пантофлі незаступимі. А
Ти журилася, що спізнилася з ними!

2 червня. 30 травня дістала відкритку, а 2 червня – листа від Тебе
і Михайла і знимку Дідуся. Коханенька, не тільки премію одержиш від
мене, але й звільнення від листа за місяць червень. Це буде завдяки
двоїм причинам: 1) за те, що чемна і регулярно і часто пишеш
відкритки; 2) в червні збиратимешся в Косів і роботи буде гук; 3) тому
що Тобі прибув ще один адресат і ще один клопіт – Михайло. Отже, в
червні тільки відкритка, а в липні із Косова довжелезний лист. Бачиш,
як добре бути чемною?

Послідний адрес Михайла я записала точно. 100 руб. ще не дістала.
Я веду планове господарство і ніколи не сиджу без грошей, і завжди
мені вистарчає (і не тільки мені). У нас була не погода, а погодисько.
Сьогодні перший соняшній день, і в мене надія, що скоро вдягну свій
сарафан і буду опалюватися і магазинувати ультрафйолетні лучі на зиму.
Що за нога у Богдана? Чи він аж такий високий? Бідна моя Мамуся!
Тільки посилає, висилає, пересилає і т. д. Очевидно, що листа Бабці
завжди треба читати. А чому вона нічого не пише мені? Цей її лист мені
так дуже приємно було читати. Ось я скажу прямо їй кілька слів.

Дорогенька Бабцю!
Добре, що Ти наглядаєш за Богданом, бо він, напевно, вганяє і на

місці не посидить. А чи він слухняний? Напиши мені багато про себе.
Що читаєш? Чи часто слухаєш радіо? Хто приходить відвідувати Тебе?
Чи любиш сидіти при вікні і виглядати в наш городець? Мамуся пише,
що там так гарно і рясно зацвіли квіти.

Цілую Тебе дуже і здоровлю няню Олю.

Катруся

23 травня 1955 року
Дорогий Татусю!

Ну і несподіванка була, коли я побачила поважного вченого зі
срібною бородою! Мушу зазначити, що радість була величезна. Всі
простягали руки і виривали мені знимку, щоб подивитися. Казали:
“Який інтересний!”, “Які розумні очі!”, а деякі навіть казали



327

“вдумливий”. Та ніхто не зрозумів, що це мій, такий свій, такий добрий)
предобрий і прекоханий Унько. Дуже)дуже дякую! Оттаку знимку хотіла
б я мати всіх. Бачу виразно очі, видно вираз обличчя, і відчувається,
ніби людина на знимці з Тобою розмовляє. Тільки чому Ти хоч трохи
не усміхнувся своєю такою милою усмішкою? Напустив на себе строгий
вид, ніби справді голова комісії для дипломантів, а Ти ж зовсім не
такий! Одна просьба: напиши мені точно, як Богдан закінчив одну і
другу школу і від себе додай вірну і точну оцінку за минулий шкільний
рік цього неможливого молодого чоловіка. Добре?

Цілую.

Катруся

Дорогий Богдане!
Що ж, треба написати хоч кілька слів до цього розсіяного

запрацьованого сина. А до Тата пишеш? В мене завівся невеличкий,
дуже гарно вишитий альбом. Туда я вклеїла всі ваші знимки. Він лежить
у мене на столі, і я кожнього дня його переглядаю. І що ж я там бачу?
На першій сторінці сидить хлопчик на тапчані з котиком на колінах.
Приглядаюся до хлопчика, і здається, ніби добра він дитина. Аж тут в
очах блиснула в нього лукава усмішка – значить, він збиточник. А потім
знимки йдуть уже хронологічно. Спочатку такий маленький,
коханенький, здавалося б, ніколи не зможе не послухати своєї мами,
а чимдалі росте – самостійний чоловік. Ось він іде з Дідусем у школу,
а в руках течка, більша від нього; там зав’язали йому краватку,
вдягнули його в довгі штани і він старається приняти таку міну, як у
Дідуся, серйозну. І нараз зовсім несподівано переді мною уже кавалер
(знимки з Кавказу), ну, а з Косова – так цілком дорослий мужчина.
Дивлюся я, приглядаюся і ніяк не розберу, що за людина росте і що в
ній криється. Тим більше не розберу, що ця людина мало до мене
пише, а Дідусь і Влодзя занадто нею захоплені, щоб дати мені її вірний
образ. Ну, і що мені робити? А цікава я дуже, що то за син в мене!

Не думай, що це тільки Ти занятий. Я тепер так захопилася
французьською мовою, що кожнього дня по кілька годин нею
займаюся, тим більше що в мене пара до цих занять. Як тільки дістану
каталог нашої бібліотеки, випишу твори французьських класиків на
франц. мові і їх переклад на російську мову. І тоді до побачення, мене
нема, не маю часу!

Цілую і жду заповідженого “великого листа”.

Мама
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Мамусю, сьогодні 3 травня, висилаю листа. Я хочу написати кілька
слів до Тети Янки, які Ти дай їй прочитати 7 липня, а вас усіх цілую. Па!

Катруся
P. S. На другій сторінці мойого альбома товстячок йде прати

(у Косові), а рядом Дідусь на сходах у нашому городчику. Люблю
часто туди заглядати. Михайла цілуй від мене.

7 липня. Дорога Тето! Ніколи не забуваю. В 6 годині рано замість
квітів пересилаю молитву. Бажаю сповнення мрій і погідньої старості.
Все буде добре, бо інакше й не може бути! Цілую.

Катруся

№ 6
2 червня 1955 року

Коханий хлопчику!
Я дістала від Тата два листа, в яких так багато і так гарно про Тебе

пише, що я вірю, що з Тебе виросте чесна людина. Скажи, Ти не
заведеш наших надій? Тато пише, що Ти бився з кимось на кулаки і
провчив його, що більше не лізе. А чому ж мені про це не згадав?
Повідоми Тата, що в червні вишлю (3 червня) листа прямо до нього і
буду робити так кожнього разу, коли дістану дозвіл на додаткове
письмо. Ти пришлеш Татові і мені один із краєвидів, що їх намалюєш
у Косові? З яким театром, куди і з якої рації Ти вибирався їхати на
гастролі? Правильно зробили, що не пустили! Я подвійно рада, що
маєш апарат, – за Тебе і за себе, бо, може, Тато і я будемо діставати
багато знимок. Скажи, а Ти післав йому мою знимку, як я просила? А
про що таке ви собі розмовляєте з Цьоцею Палазею? Тато не прислав
мені знимки, бо надіявся, що Ти перешлеш мені копію. Бачиш, Тато
живе в таких умовинах і все)таки думає про мотоцикль для Тебе. Отже,
Тобі треба в кожньому листі до нього посилати хоч малесенький
малюнок, а в кожній посилці – щось спеціально від себе. Не забудеш?
Я рада і спокійна, що Ти закінчив шкільний рік і перейшов у 8 клас.
Якщо Ти відмінником у мистецькій школі і серйозно і пильно працюєш
у цій ділянці, то мене не дуже)то журять Твої “2” і “3” у десятирічці.
Який Твій план на вакації у Косові? Чи здоров’я позволить Тобі робити
прогульки і багато плавати? Я тепер вся влізла в шиття і в домашнє
хазяйство. Це буде відпочинком для голови, але скоро вже знову
заберуся до роботи.

Цілую.
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Дорогенька Бабцю!
З якою приємністю читаю Твої листи! Ти не дивися на те, що Влодзя

займає багато паперу, а пиши, як тільки є охота і сила, бо я не маю
ограничень в одержуванні листів. Я рада, що Тебе ще все інтересує: і
те, що в світі діється, і всі домашні справи. Тепер Ти повинна бути
спокійна, бо з Михайлом і зі мною все в порядку, а з Богдана, думаю,
маєш велику потіху. Чи Тобі читають вголос книжки? Пам’ятаю, як Ти
колись кожного вечора засипляла з книжкою в руках і з окулярами на
носі. На вакації, як всі поїдуть, Ти самостійно напиши мені листа або
хоч відкритку. Найменша вістка з дому – величезна радість. 24 липня
ім’янини Олі. В цей день я помолюся за неї, за її здоров’я і побажаю
всего кращого, а тепер дякую, що гарно опікується моєю Бабцею.

Цілую дуже.

               Катруся

Дорога тітко60!
Я також дістала від Михайла два листа, а знимку він думав, що

Богдан перефотографує мені. Я прошу, щоби в листі до Вуйка61

переписати ось ці слова (на 3 стр.):
“Вуйку, я пам’ятаю, як Ви вчили мойого сина: “Будемо пити горівку,

будемо їсти сало і часник, а масла не хочемо!”. Я хочу Вам подякувати
за все, за все: за те, що у Вас таке серце, за те, що у Вас така жінка.
Часом подумаєш: “А все ж є у світі гарні, добрі люди!” – і теплом обвіє
Тебе, і сльози наповнять очі від тихої радості. Дуже цілую і щиро
здоровлю! Катруся.” Це Вуйкові, а Тітці те саме. Мені так приємно, що
ви до нас приїзджаєте і дружно живете, але невже Вас залишать саму
на весь час у Львові? Сорочка підходить мені, як би три рази міряна.
Дуже дякую. Мені так хочеться ще писати, писати і згадувати все ясне,
прожите з Вами, але я ограничена в папері, тому пока.

Цілую.

Катруся

2 червня 1955 року
Дорогий Татусю!

Я страшенно тішуся Вашим турне по Карпатах. Тішуся тим, що
хлопці багато побачуть, тішуся тим, що Ти, хоч старенький, дальше
по)молодечому строїш плани маршрутів і наповняєш красою і радістю

60 Пелагія Грегоращук.
61 Ярослав Грегоращук.
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молодість тепер уже внуків. Я жду від Вас усіх тепер довжезних звітів
із ваших вакацій, а від Тебе – листа з класифікацією поведінки і занять
Богдана. А що я не маю можливості скористати разом з вами з пре)
красних наших гір, то Ти взамін повинен дати мені рівно прекрасний
подарунок, який я зараз опишу. Є такий научно)популярний журнал
“Знание – сила” (здається, видавництва “Молодої Гвардії”). В кожному
разі, це має бути журнал, в якому в популярній формі подавали б
найновіші досягнення науки у всіх ділянках. Якщо не “Знание – сила”,
то може бути й другий, але популярно)науковий, бо нам дуже хочеться
не відставати від життя. Отже, цей журнал запренумеруй на мою адресу,
а квіт пришли мені в листі і повідоми мене, що це зроблено, щоб я
могла тут довідатися, чи вже прийшов. Розуміється, це все у вересні,
як вернетеся додому, але я згори дякую за виконання моєї просьби.
Бачиш, яка я хитра? Бажаю гарно відпочати і дуже цілую!

             Катруся

№ 7
30 червня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
18.VI дістала відкритку, 24.VI – листа, 15.VI – 100 руб., 25.VI –

200 руб., 29.VI – посилку.
Спочатку, як звичайно, господарські справи. Зачинаю від по)

силки, бо вона завжди являється подією, що вносить радісний шум,
метушню, величезне оживлення в нашому хазяйстві і т. д. Я подрібно
описую це все, бо Тобі, напевно, приємно довідатися, яке враження
зробила кожня річ. Сорочка і кольором, і фасоном мені дуже
подобалася, а найважніше, що прийшла в цей вечір, коли вперше
сонце так пригріло, що в зимовій годі було б уже спати. Ми знову
відмітили, що Ти точно знаєш, коли і що треба прислати. Реформи
пригодяться мені в холодніші дні вдягати поверх моїх тут. Тапочки
гарні і вигідні, але мої минулорічні ще зовсім добрі. Однак я ношу нові,
бо вони подобалися мені бронзовим кольором. Не забудь написати,
скільки вони коштують і як їх називають в крамниці, бо деякі хочуть
писати своїм рідним, щоб їм прислали такі самі. Бідна Ти моя ко)
ханенька, скільки ниток білих наслала! Буде на всіх і вся. Кольор
шовкових панчіх прекрасний. З них буде вишиватися подушка, тільки
ще бракує помідорової і помаранчевої нитки. В пуделочку тримаємо
нитки, наперстки і т. д. Ним тішимося, як малі діти, бо воно ярке, веселе
і радує око. Хто придумав його прислати? Ти будеш сміятися, але ми
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якраз перед одержанням посилки говорили про консервовані по)
мідори і що добре б їх мати. Вони знамениті і в нашому господарстві
неоціненні. З білої риби і помідорів ми робимо прекрасні потрави і
взагалі додаємо їх до всього можливого. Відносно оріхових чудес
можу тільки повторити одні і ті захоплення. Кажуть, що останні ва)
нілійки перейшли самих себе, а ми, львов’яни, носа задираємо.
Ковбаса пишна і свіжа прийшла, ікру пока віддали на склад. Одним
словом, все прекрасне і живемо сибаритами. Окуляри (оправа) якраз
на мій ніс, але мушу знати, яка діоптрия, бо тепер вживаю +1. Якщо
вони +1,5, то почекаю, бо й так у мене зір поправився. У Косові купи
мені цілу барилку бринзі і, як приїдеш у вересні додому, пришли. Буду
мати звіринний білок на цілу зиму, та ще й в такій смачній формі. Крім
цього, прошу кілька пачок гірчиці в порошку і сильного матеріялу на
станички. Ще одно – кілька тубок ланолінового крему до лиця. Не
думай, що ми зрезигновані старі бабці і подалися на пенсію. Другі
кругом мастяться, а нам завидно. Також не думай, що бабє в гловє
пшевруцілося62. Для себе самої я не попросила би. Розуміється, все
це у вересні. Я написала просьбу, щоб мені видали дроти, бо на
металеві треба окремого дозволу. А тепер хочу за все подякувати
дуже)дуже. Відповідаю на листа. Я справді ледви прочитала
Богданового листа. У нього почерк справжнього художника і з кожним
місяцем робиться більше фантазійним. Жду Дідусевого листа з ясною
і правдивою оцінкою цього молодого чоловіка. Ще раз прошу: не
переймайтеся волічкою і дротами. Мені зовсім не спішно, і можу че)
кати й цілий рік.

1 червня. Сьогодні видали мені дроти. Знавці кажуть, що вони
дуже добрі. Вчора, 30.VI, дістала два листа від Михайла. Повідоми
його, що в один час з листом до вас напишу прямо до нього, бо маю
дозвіл на додаткового листа цього місяця. Одним словом, у мене
пока “не жизнь, а малина”! Відповідаю дальше на листа. У нас почалася
гарна погода. Опалююся по дві години на сонці і поволі перемінююся
в рекламу на крем до опалювання “Еліди”. Цукру і товщу можу купувати
скільки завгодно, а крім цього, у нас появився свіжий сир (творог) і
зелена цибуля. Я певна, що не один на свободі може нам позавидувати
в цьому відношенні. Справді, дивно читати, що Леськи63 дочка – панна,
а в других уже свої діти. Найбільше мене врадувала вістка, що Куцьо
мешкає з Анною. Там у них, напевно, щастя і сміхи без кінця. А що
пише Оленка? Як закінчили рік Юрко і Баньо? А чому не згадуєш тету
Янку? Чи вона не поїде з вами в Косів? А де буде вуйко Адзьо? Чи тітка

62 Жінці в голові запаморочилося (пол.).
63 Імовірно, Леонтина Зарицька, дружина Родіона Зарицького.
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Палазя залишиться у Львові весь час? Не забудь написати, коли її
ім’янини, я вже кілька разів питалася. Скільки літ Бабці? Куди ви)
бирається Стефця? Я, очевидно, бажаю Вам всім гарно провести
вакації, але не будьте зарозумілі і не представляйте собі, що ми не
зуміємо ще краще їх використати.

Пока цілую свого коханого товстячка.

             Катруся
2.VI. Показалося, що дроти добрі тільки робити хустку або для

дуже грубої волічки на светер.
3 червня. Висилаю листа і, очевидно, жду обширного від Вас.

Рівночасно висилаю Михайлові.

3 лист до Михайла Сороки
3 червня 1955 року

Коханий, дуже коханий Михасю!
Мій перший лист був відповіддю на Твойого першого. Мені дуже

залежало на тому, щоби Ти його дістав, отже буду повторяти при)
близно його зміст, поки до Тебе не дійде. Крім того, пишу прямо
Тобі, а не через Богдана, і можу більше свобідно виразити свої думки
і почування. Твойого першого листа (через Богдана) я дістала, мабуть,
у березні, а другого і третього – 30 червня. Знимки Твої Богдан мені
не прислав. Якщо можеш, зроби це сам, бо вони тепер поїхали в Косів
і мені прийшлося би довго ждати. Коханий мій, першу вістку про Тебе
після Верхнє)Уральська я мала в березні минулого року. Спочатку було
страшно, але чомусь скоро в мене вселилася певність, що ми будемо
ще разом, чи, вірніше, будемо ще розмовляти, хоч би листовно. Во)
ни64 так гарно про Тебе говорили, так дуже тяжко переживали разом
зі мною. Я читала Твойого листа до них, він у мене. Я знала, що Ти не
вспів написати мені. Весь цей час до кінця 1954 р., тобто до вістки з
Магадану, я молилася, і Тобі було б приємно знати зміст цієї молитви,
але про те іншим разом. “Під Твою милість...” говорю і рада, що Ти не
забув. Коли Тобі подарували хрестик, Ти відповів, що з Тебе поганий
християнин, пам’ятаєш? Ах Ти! А вона65 найкраща людина в світі, і я
рада, що можу про Тебе обмінятися думками. На слова, що від)
носилися в цьому листі до мене, я тепер не можу нічого відповісти.
Про те можна тільки говорити, та й то лиш в хвилини тихого вечірнього

64 Галина Дидик і Дарія Гусяк, свідки судового процесу над Михайлом
Сорокою у Сиктивкарі.

65 Імовірно, Володимира Зарицька.
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настрою. Можу сказати одне: мій лист із Верхнє)Уральська я писала
щиро і написала б його багато тепліше, якби він йшов прямо у Твої
руки. Тепер, само зрозуміло, я ждала першого слова від Тебе, щоб
відповісти. Рішення, очевидно, в Твоїх руках. В тому ж першому листі
я сама дала Тобі побажання з нагоди 27.ІІІ. Крім потіхи з Богдана, я
бажала Тобі ніколи не мати причини зробити самому собі докору, як
досі Ти не маєш. Моє окруження завважило, що я пам’ятаю про Твої
дні, і минулого року на Твої іменини подарували мені хустинку – гарно
вигаптувану, з ініціалами Твоїми і моїми, із символікою в одному розі.
Це правда, що коли Віра66 мене бачила, не було усміху в моїх очах, але
тоді я ледви дихала. Однак недуга буває в мене звичайно сильна, але
короткотриваюча, і я тепер почуваюся прекрасно і фізично, і психічно.
Не знаю, може, тут причиною моя легкодушна вдача, але мені не треба
бадьоритися. Здавалося б, нема причини до радості, а мені хочеться
жити і в кожній обстановці щось робити і найти хоч би найменший
елемент щастя. Характеристику мойого настрою подали Тобі із
Горького: “Она была настоящая женщина! Она умела жить тем, что
есть, но каждый день для неё был кануном праздника, она всегда ждала,
что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда)
то придут необыкновенно интересные люди, разыграются необыкно)
венные события”. От як я живу! А тепер мені ще краще, бо Ти пишеш
до мене. Бачиш, в Твоїх листах я відчуваю якийсь сум. Правда, Ти
завжди був спокійний і зрівноважений, але це не те. Мене бере
нетерплячка. Я хотіла би сейчас побігти до Тебе і навести порядок.
Крім цього, не пиши так стрипіхато, бо всі ті хвостики займають багато
місця, а можна би більше вмістити на такому папері. Незважаючи на
ці Твої недостатки, я Тебе дуже)дуже цілую. Тепер буду переглядати
Твої листи і відповідати. Пишеш, що “тоді хотів передати щось ніжного
і ласкавого”. Я вважаю, що було потрібно тоді, тепер стало ще більше
потрібним. Так, я жалувалася на Твою “спокійність”, але це тому, що я
занадто неспокійна і я до певної міри завидувала Тобі. Твоя “спо)
кійність” часто заставляла Тебе дивуватися моїй поведінці. Очевидно,
що не може бути й мови про неприязне відношення до Віри. Спочатку
тільки було дивно почути про ці “тенденції до реалізму”. Якщо вона й
мала б у дечому рацію, то треба було активно виступити на захист
своєї рації. Але ясно, що в ніякому разі не можна робити чого)небудь
протів своєї волі і переконань. Це зрозуміло, і ніяких претензій не може
бути. Не відважуйся свої заробітки ділити і посилати що)небудь мені.
Я з дому дістаю стільки, що живу прямо розкішно і пири у нас не

66 Віра Свєнціцька, мистецтвознавець, донька директора Національного
музею у Львові Іларіона Свєнціцького.



334

кінчаються. Очевидно, що буду відказувати на “мало”! Якщо в Тебе є
можливість і час писати всякі подання, то має бути час писати мені
багато і часто, а подяка буде ще краща, чим за позитивні відповіді,
ясно? Кожний раз, коли дістану дозвіл на додаткового листа, писатиму
прямо до Тебе, а кожного місяця – через Богдана. Твій адрес
непевний, і, крім цього, Ти не міг би мої листи пересилати їм, правда?
Ну, а тепер про одного молодого чоловіка на ймення Богдан. Так)так,
це вже справді молодий чоловік! Ти бачив його теперішню знимку?
Пише Мамуся, що він кожного дня прасує штани на кант, чистить нігті
і плекає зачіску догори, але часто виходить в нього “натуральний”
проділ. Зимою ходив на шкільний курс танців і на шкільних вечерницях
танцював мазурку, польку і ще там якісь приняті тепер танці. Що Ти на
це? Захоплюється театром, і останніми часами Мамуся пише, що мріє
поступити в балет і при кожній нагоді вправляє балетне па. Я сейчас
написала листа і строго заборонила всякий балет. В останньому листі
він сам жалується, що хотів їхати з театром на гастролі, але з дому
його не пустили. Не без того, щоб у нього не було якої)небудь дівчини,
але про те пока ніхто нічого не згадує. Що ж, пора нам лагодитися в
свекра і свекруху. Дідусь з жалем пише: “Математиком він не буде”. Я
особисто нічого не маю протів, що в нього мистецькі нахили і що
його записали в мистецьку школу. Якщо тільки в нього є спосібності,
хай буде мистцем. Перший курс у мистецькій школі він закінчив
відмінником. Виліпив птицю, з якої зробили гіпсовий відлив і дали на
шкільну виставку. Ти, певно, знаєш, що він влаштував собі вдома з
дикти невелику сцену і до неї робить щораз то нові декорації. Виглядає,
що вийде з нього театральний декоратор. Це гарна ділянка праці, і,
коли до неї підійти з творчим запалом, можна в ній зреалізувати
множество мистецьких задумів і найти велике душевне вдоволення. Я
потрохи зачинаю цікавитися цією ділянкою і вже багато могла б йому
підсказати. Богдан тепер у телячому віці, але мені здається, що його
заінтересування мистецтвом і театром на поверхні. З літами помудріє,
стане більш серйозним, і тоді можна буде з ним по)другому
поговорити. Мушу зробити тут одне відступлення від теми. Я так
записалася, що мені здавалося, немов на ділі розмовляю з Тобою.
Знаєш, як я не стараюся, а не вдається мені споважніти. Думаю, що
ми втрійку представляли б собою цікаву групу. Тяжко було б розібрати,
хто тут діти, а хто батьки. Між іншим, я з Богданом на “ти”. Я привикла
до цієї форми звертання, вона для мене зближує людину. На “ви”
звучить для мене якось офіціально. Ну, але це діло привички з
дитинства. Ти завважуєш, якого об’єму мій лист? Що ж по відношенні
до нього Твоїх кілька сторінок, записаних рідко та ще й стрипіхатими
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буквами?! Але вертаюся до перерваної теми. Чи Ти вже знаєш, що
Дідуся назначили головою екзаменаційної комісії в Ужгороді і оба
хлопці і Влодзя їдуть туди, а потім через Рахів у Косів, де проведуть
вакації? Богдан і Баньо не можуть під цим оглядом нарікати: вакації
вони завжди проводили прекрасно. В 1953 р. їздили в Крим і на
Кавказ, потім я діставала захоплені листи від Богдана. Так приємно
знати, що вони оба завдяки Дідусям будуть мати такі гарні спогади з
молодості! Крім того, подорожі незвичайно образують. Я часто пишу
Богданові про його відношення до Баня. Мені хотілося б, щоб Баньо
не чув себе другим у нас дома. З листів бачу, що у матеріальному
відношенні оба хлопці менш)більш однаково трактовані. Богдан,
здається, трохи розбещений, і я боюся, щоб він не дав Баньові відчути,
що любимець дома – це він. Напиши Богданові про це. Чи Тобі
прислали мою знимку, яку я їм вислала з Москви 1953 р.? Не радуйся,
що я справді так гарно виглядаю. Це фотограф)художник постарався
так, а на ділі я досить посивіла, але не зігнулася і далі не можу
відівчитися сидіти на нозі. Коли я була в Москві, я багато читала, і, між
іншим, “Синю птицю”. Я тоді зрозуміла, чому Ти колись писав, щоб я
прочитала цю книжку. Вона зробила на мене незабутнє враження.
Читаючи її, я думала багато про Тебе і думала, що гарно було б бачити
“Синю птицю” в театрі нам обоїм разом. Чи так? Бачу, що мій папірний
ліміт кінчається. І так всего за один раз не напишеш. Ти не думай, що
якщо Ти далеко, то Тебе мій гнів не досягне. Тому не відважуйся
захорувати! За гроші, які заробиш, купуй цукор і кожного вечора перед
сном і ранком натщо їж ложку цукру і попивай водою. Напиши мені, які
ягоди і які продукти можеш там дістати. Тоді я по)своєму вичислю
Тобі калорії і вітаміни і зіставлю переписи на раціональне
відживлювання. В ділянці раціонального відживлювання я тепер
спеціаліст, і Ти попробуй не виконувати всіх моїх вказівок! Зачинаю
цілувати на прощання, бо не стане місця. Па!

Катруся
Не дивуйся веселому тону мойого листа, але мені радісно на душі.

№ 8
27 липня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
19.VII дістала Твойого і Михайлового листа. Де квітка, про яку він

згадує? 26.VII прийшов лист від Бабці і вуйка Адзя і 150 руб. З якою
приємністю я читала про ваш рейд по Карпатах! Тепер так легко і
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приємно думається, бо кругом вас бачу Карпати кохані, хоч і окутані
дощем. Мені здається, що для вас усіх найкраще місце відпочинку
Косів. А ще коли господарі – симпатичні люди!… А що ж Ти говорила
на прощальному вечорі в Ужгороді? Я дуже зворушена, що Дідуся так
мило і щиро приймали. Чи хлопці були там теж? Я хочу пригадати, що
28.VII, 30.VIII і 2.ІХ раненько вам побажаю, а потім постараюся писати
листа, щоб якраз в цей день бути думками з вами. Пока жду описів
косівських вражень і подій. Мені інтересно довідатись про нові подвиги
Яруся і чи мій гуцулик з Дземброні дістав накінець свою знимку. Знимка
Богдана гарна, тільки мені треба довго приглядатися, щоб повірити,
що це той самий маленький Богданцьо. А ще та фризура догори! Хто
завів таку моду? Вона підходить йому, тільки я пока не можу привик)
нути. Тепер ряд просьб: 1) Прошу прислати мені: перець, паприку,
гірчицю в порошку, цинамон, гвоздики, сушені скірки з помаранчі і
цитрини, вівсяні платки з цукром, присмажені на маргарині. У нас
можна купити всі основні продукти і є майстри, щоб приготувати
пресмачні потрави, тільки без приправ все їдження дуже мляве. Торти
і шоколади прошу ліквідувати раз на все. Вони і задорогі, і Ти заста)
ренька і затовстенька, щоби з ними возитися, ясно? Ти хвалишся
суницями зі сметаною, а я похвалюся какаом з жовтком. Ну, чиї ліпші?
2) Я хочу вишити Михайлові подушку, а вам усім – маленькі подару)
ночки. Може, якраз буде колись можливість передати, а пока мені
буде приємно для вас вишивати. Порадься з Оксаною67, жінкою
Корнеля68, і пришли мені слідуюче: а) кусок матеріалу на подушку, всі
куски чорної і бронзової матерії (зі старих речей) вовняні і шовкові
(однотонні); б) канву або добру рівну марлю; в) візьми всі старі шовкові
панчохи і зафарбуй на кольори бронзовий, бурачковий, червоний,
помідоровий, жовтий, синій, блаватковий, зелений і т. д. Так робить
Оленка, і вони вишивають прекрасні речі; г) всякі кольорові шнурочки,
з яких можна витягати нитки, куски кольорових вовняних ниток; д)
взори. У нас було кілька карток з альбома вишивок. Може, Оксана
щось вибере. Панчохи не пори, а пришли цілі. Ну, Мамусю, Ти дуже
сердишся за нові клопоти? Зате я буду тихенько сидіти, вишивати і
про вас думати, добре? Не забудь мені відповісти, чи можливо буде
виписати для мене журнал “Знание – сила”. Окуляри +1 я маю. Чи Ти
післала Михайлові мою знимку?

Дорогенька Бабцю!
Яка Ти в мене розумна, що написала, не чекаючи на Мамусю!

Всім це дуже подобалося, і сказали, що не така Ти вже старенька,
67 Оксана Сатурська, дружина Корнелія Сатурського.
68 Корнелій Сатурський, родич Катерини Зарицької.
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коли все ще Тебе інтересує і такі симпатичні листи до мене диктуєш.
Вмирати не збирайся! Краще жди, щоб правнук у люди вийшов.
Коханенька, я писала б багато, та все треба мені вмістити на дві
картки. Відносно описування мойого життя)буття, то я пишу про
нього так, як його бачу і відчуваю. Може, хтось другий почував би
себе в моїх умовинах погано, а мене справді погода духа не покидає
ні на хвилину. В мене так багато різного заняття, що не вспіваю все
зробити, а гарні, добрі і прихильні люди всюди найдуться. Пиши
до мене часто. Мені надзвичайно приємно читати Твої листи:
завжди пригадується Тернопіль і молоді літа, хоч я нітрохи не
почуваю себе старою.

Цілую дуже.

                Катруся

Дорогий Вуйку!
Як гарно вийшло! Дома залишилися тільки двоє самих ста)

реньких із нашої родини, а відписали сейчас і так гарно. Хотіла б я,
щоб з Богдана що)небудь виросло, але пока це вітрогон, що навіть
свойому Татові путнього листа не напише. Бажаю Вуйкові гарно
відпочати, поки молоде покоління не нагряне, а з ним шум і крик,
але й радість. Ще раз дякую за пам’ять і прошу не забувати мене у
своїх молитвах. Цілую щиро.

Катруся

Дорогий Богдане, чи краще Вітрогоне!
Приємно мені було читати про Твій казковий карпатський рейд,

але прикро було, що Тато жалується на Твої листи. Подумай тільки:
десь там син росте, а Тато нічого не знає про його життя, що він думає,
як працює. Скажи, чи це в порядку? Ти ж уже дорослий. Ось я дістаю
знимку і довго ломлю свою голову, хто це такий. Кажуть мені, що очі
цього молодого чоловіка в краватці зовсім подібні до моїх, і накінець
я пізнаю в ньому свойого маленького Богданця. Чи ж можна зміняти
фризуру без попереднього повідомлення Тата і Мами? Не дивися,
що я далеко. Ще колись дістану Тебе в свої руки і тоді за все натру
вуха. Одно мене потішає: що малюєш під керівництвом п. Стефи69.
Надіюся, що багато навчишся і що, може, буде)таки нам на старість з
Тебе потіха. Цілую.

Мама

69 Стефанія Ґебус)Баранецька, львівська художниця.
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№ 9
28 липня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
Пополудне, гарний соняшний день. Ти, напевно, сидиш з Янцею під

оріхом, відпочиваєш і насолоджуєшся гірським воздухом. Пливе тиха
розмова, і снуються спомини. Я знову заглядаю до свойого альбомчика
і стверджую, що такої другої симпатичної мамусі зі свічкою не найдеш.
А коли я дістану Твою знимку, зроблену у фотографа? Пока бачу гуцу)
лиху з файкою. Чи Ти ще далі димиш? Тепер скажи: чого Тобі побажати?
Багато потіхи з нас всіх, багато спокою і радості, доброї кавусі і пасіянса!
Ти повинна пам’ятати, що несказанне щастя для нас знати, що там десь
по Косові ходить наш товстячок, і тому Ти повинна робити все, щоб бути
здоровою і сміятися до нас своєю симпатичною усмішкою.

А може, Ти тепер уже “вйотка”? Я цілий день вишиваю краватку
Михайлові і думаю про вас усіх. На проході сиділа дві години на сонці
і смажилася на шкварок. Ну, цілую дужу)дуже свою коханеньку,
симпатичненьку, дуже гарненьку, дуже зграбненьку і дуже взагалі,
взагалі... Мамусю.

Катруся
Якраз дістала другого листа. Мені жаль, що ви вже вертаєтеся до

Львова. Матеріялу на станички не конче треба, я собі пораджу інакше.
Я підожду, аж Богдан помудріє, тоді сам захоче переписуватись зі
мною. Нехай тільки пише стало до Михайла. Чи Ти не помилилася
щодо грошей? Бо я дістала 150 руб., а не 200 руб., як Ти пишеш.

Мамусю, перепиши листа до Михайла і залиш на всякий випадок,
а цей, що я пишу, перешли йому.

2 серпня. Висилаю листа і жду відкритки. Вітрогона посилайте в
Кошляки70: нехай вчиться самостійності, а вам також треба відпочити.
Цілую усіх моїх коханеньких, а Бунця тисну за лапку.

 Катруся

Дорогий Татусю!
Не маю вже місця повністю відповісти на Твойого листа, такого

коханого і повного гумору. Ми щиро сміялися, читаючи його. Ну,
нехай вже тепер Богдан і буде вітрогоном, щоб тільки в майбутньому
став професором, а передовсім чесною людиною. Коли напишеш
знову? Цілую.

Катруся

70 Село в Тернопільській обл., де мешкала родина Михайла Сороки.
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27 липня 1955 року
Четвертий лист

Дорогий Михасю!
30.VI дістала 2 і 3, адресовані прямо, 19.VII – 4, через Богдана.

3.VII написала Тобі прямо. А я Тобі вишиваю краватку. Та куди там
мені вгнатися за молодими дівчатами: у мене ж окуляри на носі! А
все)таки потрохи сліпаю і вишиваю. Може, колись матиму можливість
передати. В кожному разі, на Твої ім’янини скажеш, що “у мене жінка
не палка: вишила мені на ім’янини краватку”. Вона буде вся зашита
двома бронзовими кольорами, взір беж з помідоровими цяточками.
Краватка буде підходити до Твоїх очей і до убрання, так що на концерти
будеш убрання вже разом з нею позичати. Можливо, що Ти дістанеш
її й через 10 літ, та найважніше, що вона вишивається, правда? Квітки
не дістала. Не знаю, на котрій із рогаток вона застряла. Ти нарисуй
мені що)небудь. Пам’ятаєш поросяток, що післав Богданові? От щось
такого. Я люблю рисунки звіряток. Якщо нарисуєш, то передай через
Богдана: в посилці скорше дістану. Мені так гарно, спокійно на душі!
Я тільки хотіла б, щоб Ти був, як колись, погідний і коханий, а то я
вловлюю легкий сум між рядками Твоїх листів. Будеш? Я також хочу
похвалитися своєю “природою”. Опалююся і за дві години упо)
дібняюся рекламі “Еліди”. Часом доноситься запах скошених лугів чи
цвитучої липи, а решту доповнює фантазія і прекрасні книжки. На
сьогодні обіймаю і цілую. Усміхнися і постанови часто і багато мені
писати.

31 липня. А сьогодні про Богдана. Він до мене теж рідко і мало
пише. Я й не дивуюся. У нього свої інтереси, багато різних занять і
зацікавлень; він росте далеко від нас, а найважніше, він у такому віці,
коли ще не вміється, та й нема охоти переливати свої думки на папір.
Я просила Мамусю не змушувати його писати до мене. Хай тільки
розвивається і буде чесною людиною. Ти не думай, що я необ’єктивно
дивлюся на нього. Знаю, що він тепер вітрогон, але незважаючи на
все у нього є)таки замилування до малярства, хоч я не беруся пока
судити, наскільки великі спосібності він має. Дідусі71 дають йому
прекрасні можливості для фізичного і духового розвою. Нам за)
лишається тільки помолитися і горячо)горячо бажати, щоб він став
людиною. Чи Тобі ніхто більше не пише про нього? Мені прислали
його знимку. Я не зразу пізнала його. Дідусь пише, що в Косові він
ходить за малярами, які приїхали туди на вакації, і вчиться у них
малювати краєвиди. Обіцяли навчити його деревориту. Одне, що мене
журить, – це те, що Дідусі розвозять його. Якби хто із нас там був, ми

71 Мирон і Володимира Зарицькі.
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зараз навели б порядок. Ну, може, й так Бог поможе і все буде в
порядку. В очікуванні, коли Богдан помудріє, споважніє і заінтере)
сується нами, ми, старенькі, тобто Ти і я, будемо писати до себе і
потішати друг друга. Мені цікаво, як Ти уладив собі життя на новому
місці. Що нового Тобі вишили? Я далі вожуся зі своїм французьським.
Маю роман А. Франса “Жизнь в цвету” на російській і французській
мовах і насолоджуюся во всю. Зовнішніх подій у мене нема ніяких,
тому й нема новостей, щоб цікаво було про них згадати. Нові фільми
і театральні постановки глядаю в “Огоньке”. Про те, що хотілося б,
папір не видержить. Мені тільки часто дивно, як людина вміє
акліматизуватися, а разом з тим залишатися собою у всяких умовинах.
Це один з найкращих дарів природи – вміти жити всюди і всюди
придавати інтересність життю. Та найбільшою приємністю для мене
діставати і перечитувати ваші листи. Тоді думка снується так легко і на
тлі описаного вирисовує собі коханих людей, тоді радуєшся їх
радостями і тепло огортає душу. Сьогодні неділя. Ти, певно, грієшся
на сонці між своїми стариками (здорови їх!) і байдикуєш. Богдан і
Дідусі якраз сьогодні вертаються до Львова. Я кінчу листа, бо
ограничена в папері. Потім буду читати вголос газету, потім – мотати
нитки на краватку, потім вечеря, потім сюди)туди, почитаєм,
поспіваєм – і спати. А завтра повно планів, повно ожидань чогось
нового і гарного, а між цим гарним – обов’язково листа від Тебе.
Погідно на душі! А в Тебе?

2 серпня. Коханий, сьогодні висилаю листа. Уважаю, що Ти замало
пишеш до мене. Ось Тобі перше напімнення! Нарікаєш на Богдана, а
сам що? Все)таки дуже)дуже цілую.

Катруся

28 липня 1955 року
Дорогенька Мамусю!

Сьогодні 28 липня. Зачинаю листа. Раненько проснулася. Всі ще
спали, а я взяла Твою знимку, довго)довго гляділа і здивувалася: чому
Ти сердишся, дивлячись в зеркало? Це правда, що Ти товстенька, але
незважаючи на те Ти подобаєшся не тільки мені, але й тим, що огля)
дали Тебе в гуцульськім строю. Я так добре пам’ятаю Твої руки і зараз
пізнала їх, пригадала, що власне так, по)своєму, легонько тільки,
опираєшся, як тут на вулик. І ця Твоя лагідна, спокійна усмішка, щоб
всі журби взяти на себе, а нам залишити все радісне, безжурне.
Гляділа)гляділа я на Тебе і післала Тобі молитву в привіт. Ти не жила
даром. Скільки радості, успокоєння Ти внесла в душі людей! Мені так
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приємно згадувати і воскрешати перед очима картини з нашого життя,
де я бачила, як люди шукали Твойого товариства, тягнулися до
спокійної погоди, що промінювала від всієї Твоєї постаті. Відносно
себе можу сказати: моя погода і спокій тепер об’ясняються, головним
чином, цим, що в мене така Мамуся і Дідусь, що я гляжу назад у свою
молодість, як в один ясний момент. І сьогоднішний день пройшов
мені так же ясно. Хоч нічого путнього не зробила, але якось так
ладилось усе. І сьогодні, як і завжди, я думала: чому я не вмію бути
такою, як моя мама? Треба частіше дивитися на Твою знимку. Тоді
моє відношення до людей, вміння жити з ними буде правильним.
Правда, коханенька?

29.VII. Так я думала і писала вчора, а Ти опиши мені точнісенько,
як ви провели цей день. Не забуду я і 30 серпня. Мені так хочеться
знати, що ви йому приготовите. По)моєму, треба влаштувати партію
бріджа і вгостити гостей кавою з рогальками, а я постараюся писати
в цей день листа. Коли ім’янини тітки Палазі? В мене, як бачиш, багато
заняття. Святкую заочно, а ще більше на місці святкую і пирую, а скільки
залишається часу, використовую на читання і науку. Дуже хотілося б
мені мати драми Лесі Українки, українську граматику і якусь добру
історію філософії. Ану, пришли мені. 23.VII дістала 150 руб., а 24.VII –
листа. Вже не раз я стверджувала, що Ти відгадуєш мої бажання. Ти не
читала мойого останнього листа, а, властиво, відповіла на нього. У
мене тепер ясна картина вашого побуту, і на ній у вільних хвилинах я
сную день за днем ваше життя в Косові, неначе все те наблизилося до
мене і я гляжу згори, що ви там поробляєте. Я незвичайно рада, що
ви так гарно і вигідно устроїлися, що місцевість здорово положена,
що товариство дібране для старих і малих, а передовсім, що Ти не
вариш, бо що ж за вакації, коли цілий день приходиться крутитися на
кухні? Скажу одне: дишіть гірським воздухом, насолоджуйтеся красою
природи, їджте овочі і набирайте здоров’я. Мені робиться тепло,
легко на душі, коли представлю собі всю свою кохану громадку в саду
під волоським оріхом у прекрасній гірській долині.

Я же знаю, що нічого сумного не напишеш мені. Не подаю ніяких
рад і просьб відносно того, як вважати на Богдана і що примінювати
для зміцнення його здоров’я, бо знаю, що ви і без мене зробите все
можливе і все найкраще. Згідна я також цілковито з цим, що Ти не
старалася, щоб він перейшов у восьмий клас. По)моєму, здоров’я
основне, а один рік не грає ніякої ролі. Якщо в молодості фізично не
закріпити організму, то це відіб’ється пізніше. Я так відносно легко
переношу всі невзгоди, бо в молодості добре закріпилася. Крім цього,
Богдан же читав, ходив у театр, займався своїм театром, отже його
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духовий розвій ішов вперед. Але тепер уже напиши правду, який
загальний стан його здоров’я. Чому він часто хворіє? Чи він
видержливий і сильний? Жду знимок, тоді сама побачу. Напевно,
пришлеш їх в посилці. Про останні дві посилки я записала майже цілий
лист охами і ахами, тому не повторяю. Відносно слідуючої посилки,
то діло таке. В мене легкий катар шлунка і постійна обструкція, тому
прошу у вересні вислати мені 8)кілограмову пачку з таким змістом:
сушені сливки і яблока, сироп зі шиповника, льняне сім’я, зюлка, що
лічили б шлунок (пам’ятаю, як Ти і тета Янка довго щось пили і дуже
собі хвалили), гематоген (найкраще цей звичайний, дешевий, в
кульочках, кругленьких пастильках), 1/2L посуду алюмінійову, що дуже
щільно закривається, а на неї вший футлярчик з войлоку, щоби доб)
ре держав тепло і добре запарювалися зюлка і компот, окуляри
+1,25 діоптр. по залученому рецепту. Все це загорни в куски старих
сорочок Дідуся, де були б менш)більш цілі ковнірчики. Це все. Одя)
гом я цілковито заосмотрена. Зілля і сушених овочів мені вистарчить
на кілька місяців, а за прислані Тобою гроші я маю тут повну можливість
забезпечити собі раціональне і смачне відживлювання. Отже, від)
почивай, моя коханенька! У Тебе й так забагато клопотів. Я також
хочу похвалитися своїм літнім базаром: купую зелену цибулю, огірки
і дуже смачний яблочний сос. Цілую і здоровлю всіх, хто мене ще
пам’ятає.

           Катруся
Дописую і дописую! Мамусю, ще пришли защитні окуляри від

сонця: хочу пильнувати очі, щоб можна було багато читати. А молока
в порошку у вас нема? І яєць?

Ще одну річ прошу в посилці – серію застриків “мышьяку”. Кажуть,
що це дуже добре для загального зміцнення організму.

30 липня 1955 року
Дорогий Богдане!

Тепер уже розумію, в чому річ була. Ти хворів, а я дивувалася,
чому)то так легковажно відносяться до моїх питань. Не винувата я в
цьому. Чи ж могла я думати, що ви так хитро обманюєте мене? Добре,
що все закінчилося щасливо. Але дійсно воно так? Я хотіла би, щоб Ти
сам описав мені перебіг своєї хвороби: чому захворів; скільки місяців
лежав; чим тоді займався; як тепер почуваєшся; який загальний стан
Твойого здоров’я; чи скоро втомляєшся; чи Ти сильний; як легко Тобі
ходити на прогульки і т. д. Тільки, зачинаючи листа, впевни мене, що
напишеш правду, і я Тобі повірю. Як Ти був ще маленьким і ми жили
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разом, Ти говорив тільки правду і таким остався в мойому понятті.
Відносно втрати одного року, то нема чим журитися. Якщо організм
сильний, можна буде все надробити. З Твоїх листів я бачила, що Ти,
не дивлячись на хворобу, багато читав, ходив у театр, приготовляв
постановки свойого театра і розвій Твій продовжався. Потрібне знання
же завжди вспієш при добрій волі здобути. Дуже жалію, що Дідусь
уже не ходить на прогульки. Такого організатора прогульок не скоро
найдуть. Але цього року Тобі, очевидно, й так не позволили б занадто
висилюватися. Значить, в Косові проходять Тобі вакації приємніше,
чим в Гребенові? Не забудь написати мені, як закінчилася історія з
Говерлею. Нас усіх це дуже заінтересувало.

Богдане, 2 вересня раненько, як тільки проснешся, подумай:
“Якраз тепер моя мама молиться за мене і бажає мені, щоб у цьому
новому році мойого життя я став ще кращим, сильнішим і ліпшим.
Цього самого бажає мені і мій Тато”. У вас, можливо, будуть гості в
цей день, а я хотіла би тоді, якщо вдасться, писати Тобі листа.

Питаєш, що я звиділа, читаючи? Була в мене книжка про рейд
ледокола “Сєдов” з дрейфующою кригою від Чукотського моря через
центральний басейн Ледовитого океана до вихода в Гренландське
море. Потім я сіла в ракету і поїхала в зоряні простори, тобто про)
читала Джинса “Движение миров”. Як прекрасно написане! Читаєш,
мов інтересне оповідання, а перед очима розгортається картина
небесного простору, так пластично виступають обриси всесвіта, і, не
переглядаючи товстих научних книг по астрономії, знаєш останнє
слово сучасної науки в цій ділянці. Крім цього, майже нічим путнім не
займалася: жара розморила нас, і я рішила побайдикувати. Ще й
сьогодні не хочеться укладати якогось мудрого листа, а прямо
поговорити з Тобою. Влодзя пише, що Ти сильно виріс. На знимці з
Харкова Ти вищий, чим Стефця. В такому разі який Ти сейчас? Дуже
жду знимок, щоби Тебе докладно розглядіти.

31.VII. На знимці зі Стефцею Ти такий миленький хлопчик,
виглядаєш послушним, добрим, а з листів віє такою живістю вдачі і
непосидючістю, що я не знаю, як злучити ці два уявлення про Тебе в
одно ціле. На Влодзю не можу надіятися в цьому відношенні. У неї,
крім похвал і суперлативів, не найти других слів. От Тато – цей був би
описав мені Тебе правдиво, точно. Твої листи подобаються мені (і не
тільки мені). Я так жду їх і дуже)дуже помаленьки читаю, щоб довго не
кінчати. Мушу ствердити, що звіт з вакацій в Гребенові був довший, і
тому моя фантазія мусить тепер працювати більше інтенсивно. Чи Ти
справді можеш купатися в ріці? Мені щось не хочеться цьому вірити,
бо після запалення суглобів треба довго берегтися всякого холода.
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Скажи, Твоя недуга була дуже болісна? Чи Ти цілий час лежав у ліжку?
Значить, тепер підеш у школу разом з Баньом? А Ти сам як сприймив
це, що прийшлося повторяти сьомий клас? Я особисто не бачу в
цьому ніякої трагедії. Тепер розумію, чому Тобі замість ровера купили
радіо і адаптер. Між іншим, що це таке – адаптер? Опиши мені
докладно. Ах ви, обманці! Тобі, очевидно, не буде часу читати такого
довгого листа, бо я сама пам’ятаю, як в мене в Твойому віці на вакаціях
у горах ніколи не було часу. На стадіоні Ти граєш відбиванку чи також
вправляєш легку атлетику? А на які прогульки плануєте ще піти? Ще
хочу знати, де провели вакації Стефця і Бунцик. Пам’ятай: їдж багато,
здоровій, щоб бути сильним і витривалим, а тоді зі всім даш собі
раду.

Цілую дуже.

Мама

2.VIІI. Мої коханенькі! Сьогодні закінчую листа і висилаю. В
попередньому я просила сейчас прислати мені льняне сім’я, але тепер
уже так скоро не треба. Я зажду до вересня, бо мені порадили
поликати кусок масла рано натщо і воно помагає. Крім цього, їм
досить чорного хліба. Мамусю, якщо чого)небудь не буде, то не
журися. І взагалі, не спішися, а помаленьки збери ці трави і сушені
овочі і коли)небудь пішли. Зате окуляри придалися б мені, бо коли
багато читаю газету, то очі втомляються. Ще раз цілую всіх вас.

Катруся

№ 10
23 серпня 1955 року

Дорогий Богдане!
Сьогодні я хочу поговорити з Тобою, як з дорослою людиною.

Відгукнешся Ти на мойого листа, на порушені мною питання чи ні – я
все одно буду продовжати писати до Тебе про те, що мене непокоїть
і що хвилює. Найважніше – це Твоє відношення до Тата. Кращого друга,
чим він, у Тебе в житті не буде. Тобі пора зосередитися хвилинку і
подумати, що чимдалі з ростом людини її життя робиться все більше
скомплікованим, все більше трудностей встає на шляху. З ними тре)
ба вчитися справлятися, і без Тата)друга Тобі не обійтись. Тепер
погляньмо з другої сторони на це питання. Найдорожча людина на
світі для Тата – це Ти. Кожня Твоя недбалість по відношенні до нього
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болюче відзивається в його душі. Одиноко можливими відносинами
між вами обома – листи. А які вони? Скільки уваги, пошани, душі і
серця вкладаєш Ти в них? Твої листи залишають багато до побажання.
Ти пишеш їх неуважно, недбало; видно, що постійно спішишся, як би
хотів позбутися тяжкого, неприємного обов’язку; майже ніколи не
відповідаєш на поставлені Тобі питання. Я не жалувалася би і не
згадувала б про це все, якби йшло тільки про мене. Але я ніколи не
згоджуся, щоб Твоє відношення до Тата, поки що виражене тільки в
листах, було в чому)небудь не задовільнююче. Ти вже не маленький
хлопчик. Ти повинен зрозуміти мене і щиро і уважно відповісти на
мойого листа. Яка ж тоді дружба між нами, коли не можна прямо
сказати всего, що непокоїть? Коханий синочку, подумай про це все!
Я так хотіла би вичитати в листі Тата радість, що Ти не втратив свойого
ніжного прив’язання до нього, яке мав маленьким хлопчиком. Коли
нема дійсного життя, живеш листами, і в них читаєш все, що проходить
в душі другого. Постарайся, щоб Тато бачив у Твоїх листах Твою душу
і Твою любов і пошану до нього. 21 листопада – день його ім’янин. Я
вишила йому краватку. Пока не маю змоги передати, але він буде
знати, що подарунок для нього є. Ти намалюй або нарисуй що)небудь
і пішли разом з листом на цей день. Можеш уявити собі його радість?
Богдане, в житті не проходить все на готовому, на веселощах, на
легкому. Праця, наполеглива праця і ще раз праця – от основа радості
життя. Я не переставатиму ставити Тобі питання. Ти, може, будеш
ігнорувати їх. Нічого, я знова повторю, бо мені не байдужий Твій розвій,
мені не байдуже, будеш Ти цінною, повновартісною людиною чи
веселим пустим франтом. Ти мене зрозумів, Богданчику? Я хочу, щоб
Ти їздив до родини Тата, щоб приглядався до життя людей, щоб
вчився жити і працювати серед других і для других. Ну як, будемо
друзями? Ще одне: мені не подобається, що граєш в карти. Я певна,
що і Тато не був би з того вдоволений. А що Ти думаєш на цю тему?

Дорогенька Мамусю!
3.VIII дістала листа, 13.VIII – відкритку, 17.VIII – листа. Слухай

уважно, що скажу, і точно виповни, а то буду сварити. Візьми на чергу
тільки мою знимку для Михайла і книжки для мене. Все інше залиши,
пока не напишу. Вишивання для мене дуже важне. Мені незвичайно
приємна свідомість, що приготовляю подарунок для когось із вас.
Отже, так: моліне, очевидно, краще, але мені треба багато ниток і воно
задорого вийде, тому я просила фарбувати панчохи. Мої плани великі.
Вишивання розтягнеться на рік, а то й більше, тому Ти поволеньки
збирай по старій панчосі у всіх знакомих, поволеньки фарбуй,
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поволеньки посилай. Збирай кожну кольорову ниточку, кожну чорну
шматочку, і так назбираєш за рік і багато грошей не видаш. Остаточно
можна фарбувати і звичайні панчохи, але це вже в крайному случаї.
Всі харчеві закази залиш і харчову посилку пришли аж на Різдво: ме)
ні тепер вигідніше мати гроші. Бачиш, я завжди забуваю про не)
обхідність користуватися паском. Станички я собі вшила, так що не
треба вже матерії на них. Журнали і газети можна виписувати на кожній
почті у відділі “Союзпечати”. Якщо там тяжко, то зараз напиши, і я
постараюся тут виписати. Не бігай, не бери до серця моїх заказів!
Зроби, як я написала, а то замість радості принесеш мені прикрість.
Я незвичайно вдоволена, що Богдан поїхав до Кошляк. Посилай його
туда кожній раз, коли запросять. Нехай вчиться самостійності, нехай
вчиться жити в другому середовищі. Тепер хочу поговорити дещо
про його виховання. Мені здається, що він занадто легкодушний,
замало поважно ставиться до життя. Він знає, що все буде подане
йому готовим, і привикає до думки, що в житті все так легко приходить.
Треба привчати його до обов’язку: нехай знає, що в житті успіхи
здобуваються з зусиллям. Мене непокоять його театральні зна)
йомства. Одне: в ніякому разі не позволяй йому грати в карти. Чи в
нього є склонність до пиття і курення? Я знаю, що в Тебе не вистарчає
сил, щоби покерувати ним, Ти змучена життям, повним турбот і
неспокою, але дещо можна зробити. Н. пр., з листа про Ужгород
видно, що Богдан спав, а Ти сама пакувала речі і приготовляла
снідання. Не привчай його до всего готового! Нехай він приза)
думується над тим, що йому пора зачинати дбати не тільки про себе,
а й про вас. Напиши мені свою думку про ці всі питання. Також не
треба його занадто хвалити. Мені здається, що він не надто уважли)
вий дома. Чи так? Він поволі стає дорослою людиною, і треба йому
давати все більше нагоди для самостійної праці і зусиль. Мамусю,
якраз принесли відкритку. Значить, Ти все)таки виповнила всі закази.
Бідненька моя! Ну, тепер відпочивай і слідуючу харчеву посилку
приготуй аж на Різдво. Як прийдуть, опишу враження. Платки смажать
на маслі, а потім ще гарячі пересипають цукром, щоб увійшов і
змішався з ними. Та ми самі вже це зробимо. Пока цілую, а Ти від)
почивай і збирай кольорові ниточки і чорні шматочки.

1 вересня. Посилки прийшли 30.VIII. Совість не дає мені спати.
Як там десь)то стареньке дриптало і все це збирало! Дуже прошу
слідуючу харчеву посилку прислати аж на Різдво, тим більше що
приправи маю, а решту можу купити. Якщо назбираєш ниточок, то
можеш вислати бандероллю. Це, здається, простіше і дешевше. Я
навіть не сподівалася, що волічка буде така гарна. Скоро забираємося
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до роботи. І шматочки добрі, і все, і все. Гвоздики вже вживали (якраз
на Дідуся ім’янини до наливки), а крім цього, кожнього дня мариную
собі рибку і з кожнього пуделочка що)небудь підсипаю. Дуже)дуже
дякую! Твоїх пуделочок мені не дали, бо вони бляшані. Мені тяжко
сказати, котрі хлоп’я ліпші, бо і ті, і другі знамениті, а приготовляти їх
треба точно так, як Ти це зробила, т. зн. (то значить. – Ред.) без цукру.
Муки не треба підсмажувати на товщі, а просто так, як вона є. З хлоп’я
ми зробили французьські тістечка з кавовим кремом, і всі ахнули.
Попробуй і Ти. Щось незвичайного! Тепер дві поради: 1) Овочі треба
дуже ізолювати від речей, бо кілька грушок зіпсувалося і поплямило
матерії. Але все в порядку вже. Я випрала в гірчиці, і не залишилося ні
плямки. 2) Чи не краще посилати плини у фляшці з тонкою шийкою?
Не знаю, що було у фляшці тій, бо я дала на склад, але трошки протекло,
і також не знаю чому, бо не збилося. А вже величезна подяка за “Науку
і життя”. Я читаю голосно статті, всі другі шиють, і чуємо, що живемо,
що не відстаємо від нових здобутків науки. Хто)то жартом каже, що не
перелякаємося колись, коли побачимо транспортний середник на
атомній енергії. Отже, дякую)дякую і цілую)цілую свою “вйотку”
молоденьку Mамусю.

            Катруся
2.ІХ. Сьогодні дістала 150 руб. Дякую.
3 вересня. Висилаю листа і дуже цілую всіх своїх коханеньких.

Жду відкритки.

            Катруся
Сьогодні взяла сок із складу. Пишний! Здається, що він був замало

щільно затканий, і тому трошки протік.

№ 11
1 вересня 1955 року

Дорогий Татусю!
Ти, певно, дивуєшся, що я не писала 30 серпня? Це тому, що весь

день була занята Тобою. Одна із Твоїх заочних адораторок (старенька)
сказала, що ми не гірші студенти, чим ті в Ужгороді, і запропонувала
відсвяткувати ім’янини професора, вправді старого по літам, але
молодого по листам. Отже, начали приготування. Кожен щось під)
кинув, і вийшов баль. Пили наливку і підносили тости. Адораторка
сказала промову, що, мовляв, на математиці не визнається: ком)
позитор, але по дочці видно, що соленізант – інтересна людина.
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Бажали щастя)здоров’я всім поколінням, начинаючи від Бабці до
Богдана включно, і особливо була підчеркнена роля мамусі; співали
студентські пісні (от зари до зари), і так змучилися цілоденним рухом
від самого рана (а тут ще посилки надійшли), що вже не могли язиком
повернути і пішли спати. От причина, чому я не писала в сам день
Твоїх ім’янин. Був ще проєкт зробити перший крок для приготування
Тобі подарунку, але по технічним причинам треба було відложити. Як
Бог поможе, зробимо пізніше. Так святкували мої знакомі. А я ще
потихенько заглянула в свій альбомчик і подумала, що Татусьо в мене
дуже симпатичний. Як будеш мати час, напиши. Цілую.

Катруся

2 вересня 1955 року
Дорогий Богдане!

Рости всім нам на потіху і будь гідним свойого Тата! Вчора Ти на)
чав новий шкільний рік. Бажаю успіхів і в одній, і другій школі. Мені
цікаво, як Ти провів час у Кошляках і як провадив себе там. Це ж Твоя
перша самостійна поїздка і перша спроба жити в новому окруженні,
без чуйного ока і кожньочасної помочі Дідуся і Влодзі. Дякую за
знимки. В театрі справжні декорації, і Ти там ще такий маленький
миленький збиточник. На другій же знимці трохи невідомий мущина,
і ніяк не вгадаєш, що в ньому сидить. Тепер піде ряд питань, на які я
буду ждати відповіди. Чи думаєш серйозно поставитися цього року
до науки в десятирічці? Яким спортом будеш займатися взимі?
Скільки часу будеш посвячувати фізкультурі і свойому фізичному
вихованню? Що представляють собою ті два шкільні товариші, про
яких Ти мені писав ще зимою? Як приняли Тебе у Кошляках? Чи Ти
поводився там гарно весь час? Що приготовляєш Татові на день його
ім’янин 21 листопада? Чи постараєшся докладно і старанно відповісти
на мої запитання?

Цілую дуже.

Мама

№ 12
2 листопада 1955 року

Дорогенька, коханенька Мамусю!
5.Х дістала 200 руб., 18.Х – відкритку. Светер готовий!! Вийшов

дуже гарний і добре лежить. А теплий! Якщо б були гарні і відповідні
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гудзики (10), то пришли, але тільки дуже гарні, бо які)небудь я і тут
маю. Тепер признаюся, що, пока закінчила і зшила цілий светер,
зробила 3 рукави, 6 передів, 2 1/2 спини, 2 ковнірчики і т. д. Однак
техніку в’язання опанувала, і всі дивуються, що так гарно вийшло, а я
дивуюся найбільше. Залишилося ще кілька клубків волічки (не числячи
темно)червоної на скарпетки), і я планую зробити собі теплі реформи.
Скільки ясно)червоної вовни Ти прислала? Нам цікаво, скільки йде на
светер. А скільки грошей я заощадила Тобі на в’язанні светера і
скарпеток? З нитками знова заковика, але винні ті, що мені радять.
Отже, фарбованими панчохами добре вишивати на темному, а на
білому треба все ж таки моліне, щоб не облазило при пранні. Ми
купили 2 м гарного полотна і маємо в проєкті прекрасні вишивки, але
до білого без моліне не обійдемося. Мамусю, послухай точно, що я
скажу. В листопаді вишли мені тільки 100 руб., а зате купи ниток,
запакуй в коробку від лікарств і вишли бандероллю. Добре? Харчевих
посилок не висилай, аж у листі за грудень: я попрошу Тебе дещо на
Різдво. Ми кожний раз купуємо яблока і відживляємося раціонально і
смачно. Цим разом мій лист буде короткий і непорядний. Це тому,
що я послідний час була зачарована в’язанням і другими госпо)
дарськими роботами, що ледви мала час зачесатися і промити очі.
Газету тільки слухала, як читали вголос, а книжки і в руки не брала.
Зате головні болі зовсім зникли. Значить, треба було дати відпочинок
бідному мозгу. Тепер я рішила жити напівумовим напівростинним
життям (так це у нас називається), тобто до обіду займатися гос)
подарством і ручними роботами, а після проходу по обіді читати і
вчитися. Ще, крім цього, рішаю кожнього вечора бути такою так)
товною, симпатичною і добре вихованою, як моя мамуся, але ледви
рано встану – мій імпульсивний характер уже кричить, діє, а енергія
розпирає і кидає по всім кутам. Сьогодні треба здати листа, а тут вже
кличуть в лазню йти. Біда! Ти колись дивувалася, що я в Бригідках не
мала часу латати панчіх, а тут не менше маю часу, а все хочеться
робити: і вишивати (ах, як хочеться!), і вчитися (ах)ах!), і читати, і
господарити, і співати, а часу не вистарчає.

Цілую дуже всіх, всіх.

Катруся

2 листопада 1955 року
Дорогий Богданчику!

Послідними часами я дуже вдоволена Тобою, хоч пока обіцяний
довгий лист залишився в проєкті. Ти вів себе так гарно і відповідно на
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вакаціях у Кошляках, написав такого гарного листа Татові і мені, Тато
був такий невимовно радий, що гордість за Тебе розпирає мене.
Тільки Ти вважай, не виверни якої штуки і до нашої радості добавляй,
а не відбавляй. Що Ти післав Татові на ім’янини від себе особисто? Чи
Ти читаєш “Наука і життя”, яку Дідусі пересилають мені? Прецікавий
журнал! Так приємно не відставати від всего нового, що винайшли в
різних областях науки. Знаєш, я від Дідуся одідичила це постійне
стремління вчитися, ніколи не уставати в досягненні все нового знання,
і Ти не можеш собі представити, як воно помагає мені жити. Не тільки
жити яким там небудь сірим життям, а вічно інтересним, прямуючим
до чогось. Мені так хотілось би поговорити з Тобою про Твої заняття,
плани, розривки і все, все, що інтересує Тебе і чим живеш. Я знаю, що
Ти ще замолоденький, щоби змогти все це ясно виложити в листах,
але я з радістю замічаю, що Ти вмієш спостерігати, вмієш робити
висновки і взагалі стаєш розумнішим. Ти будеш мати сьогодні право
звернути мені увагу, що мій лист недбало написаний. Воно дійсно так,
але у нас ремонт. Тільки сьогодні трохи осіли, і якраз сьогодні об’явили
день листів. Тільки що я прийшла з бані, а тут вже обід звенить під
дверима. Роботи повні руки, а читати так хочеться, що аж мене
сердять всі ті хазяйські клопоти. Як би там не було, але до свойого
сина, такого серйозного і, як пишуть Дідусі, такого чемного і уваж)
ливого, завжди в мене найдеться час написати хоч одну сторінку. В
жовтні я, крім одної відкритки, не дістала від вас листа і зачинаю тро)
хи непокоїтися. Дуже Тебе прошу, сейчас мені відпиши. Я часто
переглядаю послідні знимки, а спеціально ті, з нашого городчика. Ти
вже зовсім)зовсім великий. Юрка пізнала тільки по очах. Дуже по)
дібний до Нусі, хоч і Блося72 нагадує. Баня ніколи не пізнала би, якби
не знала, що третій мусить бути він. Ви всі такі високі хлопці, що тету
Янку ледви видно. Уявляю собі, якого шуму можуть наробити такі три
зухи! Які нові книжки маєш у своїй бібліотеці? Чи фотографічний
апарат можна направити? Чи ходиш дальше на лекції до п. Номи? Чи
ходиш кожного дня до Бабці? От я ніби нічого не написала, але хвилин)
ку поговорила з Тобою. Я неспокійна і жду листа! Цілую дуже.

Мої коханенькі!
Якраз дістала листа і дуже дякую всім за пам’ять. Чи Дідусь не

хорий, що нічого не написав? Мамусю, Ти не погана, бо написала
вчас відкритку, а це найважніше. Ні, Ти не написала мені, коли ім’янини
Вуйка, тільки згадала раз, що восені. Нічого, я Вуйкові й так побажала,
а на будуче буду пам’ятати. На тій знимці в городчику, де хлопці і тета

72 Мирослав Зафійовський.
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Янка, бракує ще вуйка Адзя. Вуйку, дуже дякую за гарного листа. Він
умиляє до сліз не тільки мене, а й тих, хто його слухає. Я щось знаю,
але не скажу, щоб вдалося, а тоді напишу. Богдане, а мій светер як
жакетик, і також дуже гарний. Я страшенно рада, що Дідусь пішле в
Кошляки гостинця. За таку щирість і прихильність до Тебе треба й їм
зробити приємність. Значить, Тобі подобалися самостійні подорожі?
Я не маю нічого проти, щоб Ти поїхав в Запоріжжя. Дякую Тобі дуже,
що післав картинку Татові, і дякую за ту, що вислав мені, хоч я ще не
дістала. На всі Ваші листи відповім подрібно у грудні, бо тепер мушу
кінчати. Не журися, що пока ліпка не виходить, не здавайся! Я шість
разів порола перед светра, але вийшов таким, як треба. Мені подо)
балося, що Ти не зневірюєшся. Цілую всіх.

Катруся

№ 13
5 листопада 1955 року

Дорогий Богдане!
Ніколи не повірю, що це Ти намалював. Тато писав мені, що 2 ве)

ресня запросив гостей на вечерю. Гості бажали батькам і синові. Усім
хотілось, щоб син ширив красу і щастя, а Тато додав у листі: “Бути
мистцем – це великий дар. Може, якраз Богдан своїм натхненням
буде давати багатьом людям радість”. І ось його слова зачинають
сповнятися. На краю стінної полички, де лежать наші книжки, я
примістила картинку – кусок ліса, малесеньку частинку природи, а
рядом поставила косівський збаночок. Наші очі часто туди по)
глядають, щоб відітхнути, щоб зануритися в спокійну величавість
високих дерев, відчути за зеленню їх вітів простір, залитий сонцем.
Таким умиротворяючим спокоєм віє від цього старого розколеного
велетня! Щаслива мусить бути мама, що її син своїм талантом пора)
дував душу не тільки їй, але й кільком далеким, незнаним; що він пра)
цює над собою, бо видно великий поступ від одної картинки до другої.
Але чи то справді я ця щаслива мама? Очевидно, що я зараз пізнала,
з чого це копія – з картини Труша, яку я найбільше любила з усіх обра)
зів, що були у нас дома. Говорили: “Добре зроблене”, “Молодець!”,
“Сміливо малює”, а я скромно мовчала і думала: чекайте, це ще не
кінець! Він буде вчитися, вчитися і ще не так рисуватиме! Богдане,
дуже дякую. Ти не міг прислати мені кращого подарунку. Радість моя
була тим більша, що в Тата вже також є Твоя картинка. Ти післав йому
ту саму копію? А як Ти вгадав, що саме цей образ Труша я любила?
Я ще раз переглянула Твойого листа і щойно тепер відцифрувала,
що Татові Ти скопіював “Копи” Труша. Чи так?
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23 листопада. Опишу Тобі докладніше нашу “поличку краси”.
Наша кімната після ремонту дуже гарна і чиста. Вся стінна поличка
звільнена від книжок і уладжена так: на правій стороні стоять
Л. Українка, Гоголь і Коцюбинський (те, що Мамуся прислала) і Твоя
картинка – вазонок з квітами. Все це в синьо)попелястому тоні, а
червоні квіти оживляють фон. На лівій стороні “Дуби”, косівський
глечик зі зеленою травичкою, мисочка, писанки – все в тоні жовто)
зелено)бронзовому. Ми сидимо, занимаємося і щотрохи глядимо
туди, щоб порадуватися нашою поличкою.

2 грудня. Дуже не маю часу, бо все в’яжу і в’яжу, а сьогодні треба
здавати листа. Обов’язково напиши Татові гарного листа на Різдво.
Цілую дуже.

Мама

5 листопада 1955 року
Коханенька Мамусю!

4.ХІ дістала посилку. Завважую в собі щораз більше рис прав)
дивого сибарита. Залізаю під свій казковий коц, смокчу шоколадки,
переглядаю “Наука і життя” і думаю про те, як то ви там, бідні, хлопо)
чете, працюєте, а я насолоджуюся. Ні, ціле життя ви мене розвозили,
а тепер ще більше! Ніколи я не сподівала, що дістану такий коц, а
наволочка створює правдивий домашній уют.

23 листопада. 11.ХІ дістала 200 руб. і відкритку, 15.ХІ – відкритку,
19.ХІ – листа. Моя бідненька “погань” звільняється на два місяці з
писання листів, бо дуже багато мала роботи і блискуче вив’язалася зі
всіх завдань. Зате, як я вже грозила в попередньому листі, попрошу в
грудні прислати мені харчеву посилку з продуктами, при помочі яких
плануємо урядити Різдво. Ось вони: сушені гриби, смажена цибуля в
смальці, хлоп’я і толокно, зажарені на товщі (показується, що під)
жарене толокно ліпше), трошки маку, родзинок, горіхів, паприки, цілі
засушені цитринові шкірки, ванільовий порошок, кілька леденців
(обов’язково зелених), багато смерічки, 2 – 3 свічечки, просфорку
(обов’язково). Посилку ми просили б вислати около 20 грудня і
повідомити про висилку відкриткою, щоб ми не денервувалися, що
спізниться, і вспіли все приготовити. Після тієї посилки абсолютно
харчевих посилок не треба висилати, аж на Великдень. Якщо схочеш
від себе що)небудь вложити в посилку, – прошу дуже, гніватись не
будемо. Тепер нитки. З тих, що Ти мені присилала досі, в мене майже
нічого не залишилось, бо мені здавалося, що я не вмію ручних робіт.
Після светера і райтузів мені виросли крила, а після цього, як удачно
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вишила кілька дрібниць, мені зовсім у голові перевернулося від успіхів
і тягне мене до вишивання, як п’яницю до горівки. Послухай мене:
один місяць ті гроші, що звичайно мені висилаєш, поділи на дві
частини. Одну вишли, а за другу купи нам ниток. Я матеріально
прекрасно обеспечена. Михайло прислав мені гроші, а Любка73 – цілий
ящик яблок. Крім цього, я не одна і другі теж дістають. Я певна, що
харчуюся краще, чим ви. Отже, сміло половину грошей можеш видати
на нитки, а коли пришлеш і нитки, і звичайну суму грошей, то мене
совість заїсть, і не буде кому писати Тобі листа. Як мене не послухаєш,
то я звідси буду аж до Львова кричати. Ти вже мене не послухала і
прислала матерію на станички, хоч я відкликала заказ. Ті останні по)
мідорові нитки прекрасні. Такими помідоровими і чорними я хочу
вишити Михайлові подушку. Отже, найбільше треба буде помі)
дорових, потім жовтих, чорних, вишневих, менше зелених, синих, а
один моток гарних темно)фіолетових (біскупіх). Я наперед нічого не
скажу, що кому приготовляю, аж буде готове. Тоді і напишу, і опишу.
Я незвичайно горда, що заощадила Тобі гроші на в’язанні светера і
т. д. Светер легкий і м’який, тільки такий теплий, що я вечером мокра
з нього вилажу. Райтузи вже готові. Вони нижче колін, підшиті три)
котом, і я вже не боюся ніяких морозів. Скарпетки вже зачала. Одним
словом, я вся у вовні і на проході тільки ніс торчить і мерзне, а вся
решта блаженствує. Всі впевняють, що Ти, побачивши твори моїх рук,
ніколи не повірила б, що це я сама в’язала. А що Ти робиш зі старими
светерами Богдана, такими, що їх вже не годен носити? Присилай їх
мені – я буду в’язати скарпетки, рукавички і т. д. На це все шкода
купувати для мене нової волічки. Ну, але це вже справа майбутнього.
Я послухала Твоєї поради відносно іритації і походжаю, як римська
матрона. Після кількамісячної гарівки над в’язанням я збунтувалася і
рішила до обіду шити, а після проходу по обіді вже таки брати книжку
в руки. Ще одно: якщо де)небудь побачиш клаптик чорної, або
бронзової, або другої вовняної чи шовкової матерії, то дальше хватай
і посилай мені. Дані74 і Корнелькові від мене найщиріші гратуляції і
потіхи з дочок. Яка прекрасна вістка про сестри Фони75! Ми цілий
день щасливо усміхалися. Дуже Тобі дякую за посилку Михайлові. Він
ще давніше писав, що кожна посилка зворушує його, бо так видно
багато дбайливості і старань у ній. Ну, поговорила я собі з Тобою – і
від серця відлягло. Як думаєш, що йду робити? Знову шити! Нема
кінця)краю роботі, але треба все впорядкувати. Зате після вечері

73 Любов Цибик, родичка Катерини Зарицької.
74 Богдана Ратич, донька Степана Ратича.
75 Олена і Мирослава, сестри Софрона (скорочено – Фона) Юрчинського.
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обов’язково лягаю і беру книжку в руки. Дуже цілую свою коханеньку і
товстеньку.

27 листопада. Мамусю, чи Ти хочеш, щоб я була щасливою? Якщо
так, то послухай, яке ми винесли рішення: 10 % щомісячної суми грошей
присилай мені у формі ниток до вишивання. Т. зн., якщо вибираєшся
посилати 200 руб., то висилай 180 руб., а за 20 руб. купи ниток і вишли
бандероллю. Якщо 100, то за 10 руб. ниток і т. д. Але якщо пришлеш
200 руб. і, крім цього, ниток, то я буду дуже)дуже нещаслива. Відпиши
мені сейчас своє рішення по цьому питанні. Харчевих посилок не
висилай, крім тої, що я прошу на Різдво, а потім знова перед Великод)
нем. Я зачала вишивати подушку Михайлові, і дуже гарно виходить.
Боюся тільки, чи будуть помідорові нитки, щоб не прийшлося зали)
шити начате. Тому зараз повідоми мене, чи помідорові і чорні можна
завжди дістати. Я не п’ю і не курю, а хочу вишивати, але не коштом вас,
бідненьких, а за ті гроші, що для мене призначені. Тоді мені буде
приємно і легко на душі. Я буду вишивати далі для вас усіх, і мені буде
здаватися, що я для вас також щось роблю. Відпиши на це все.

Цілую.

              Катруся
2 грудня. Мамусю, дуже не маю часу, бо кінчу другу скарпетку. З

трудом, потом і стоном прибралася я через п’ятку і пальці скарпетки,
три рази порола, але зате вийшла на славу. Тепленька, аж пече, а
темно)червона волічка дуже гарна і добра. Ще мушу зв’язати темно)
червоні рукавички, перев’язати старі білі скарпетки і буду готова.
Спішуся, щоб до приходу ниток бути готовою, тому листа пишу і
закінчую сяк)так. Найважніше – ще раз мушу дуже)дуже подякувати
за волічку. Вив’язала я самі шедеври і сміюся в ніс всякому зимну.
Родзинок не присилай, бо я вже тут купила. Від Любки я дістала 50 руб.,
і взагалі з мене цілий куркуль. Висять мішки, повні добра. Можеш
спокійно посилати тільки стільки грошей, скільки справді можеш, а
посилок не треба, крім перед святами. Останньо ми купили ковбаси,
голандського сира, олію, моркви, печенья, какао, батони і всего,
чого душа бажає. Робимо пресмачні салатки, шарлотки з манної ка)
ші і другі чудасії. Отже, нащо посилок? Кінець листа тепер не читай, а
прочитай разом з Богданом і зі всіми на Святий вечір, добре?

Цілую дуже Тебе і всіх.

              Катруся
6 січня. Христос рождається, мої дорогі! Прошу вуйка Адзя, щоб

помолився разом зі всіми за нас усіх і зачав нашу прекрасну, таку
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рідну колядку “Бог предвічний”. Ми в цей час також зачнемо
святкувати. Якщо Бог позволить, то гарно і весело, як плануємо собі,
а як інша буде Його Божа воля, – то тільки молитвою і думками про
наших рідних. Нам буде гарно і погідно на душі. Ми хотіли б бути
впевнені, що ви всі в цей вечір також радуєтесь і надієтесь на все
найкраще, і тоді вже нічого не буде затемнювати нашого погідного
настрою. У нас буде все по старій, ніколи не змінній традиції, і ви, мої
дорогенькі, святкуйте так же. За просфорою наші думки і бажання
зійдуться. Зробіть так, щоб у наших душах з’явився образ вас усіх за
спільним столом, погідно усміхнених і спокійних за нас, бо щастя
заключається не в тому, що маєш, а як відчуваєш. Бажаю веселих свят
вуйкові76, теті77, Бабці і Олі, Дідусеві, Влодзі, Богданові, Баньові,
Юркові, Блосям78, Дані з сім’єю, Стефці і всім, всім.

            Катруся

№ 14
16 грудня 1955 року

Дорогенька Мамусю!
8.ХІІ – листа, 12.ХІІ – відкритка, 10.ХІІ – посилка, 13.ХІІ – 150 руб.

Ах Ти, нечемна мамо! Хто Тобі позволив висилати посилку? Ну і
хитрюга! Птицю запхала в смалець і звідкись)то догадалася, що най)
смачніші конфітури – суниці, і підслухала наші плани, що на Святий
вечір обов’язково треба медівника, і взагалі, взагалі… Все дістала в
порядку. Чи Ти бачила коли)небудь щасливих людей? Як ні, то по)
дивися на нас. Сидимо при столі, а перед нами нитки, нитки всіх
потрібних кольорів. Очі блистять, а руки хотіли б все нараз вишити, та
не вспівають. На щастя, ми якраз зв’язали послідню вовняну нитку і
свобідно змогли взятися за муліне. Дуже)дуже дякую за побажання і
за все, все! Бідний товстячок котився вздовж і поперек Львова, пока
назбирав ниток.

Дорогий Богдане!
Дякую за побажання і терпеливо жду довгого обіцяного листа.

Тато пише: “... і так гарно веде себе Богдан, і так багато прислав мені
знимок...”. Невже все це правда? Приглядаючися до найновіших Твоїх
знимок, я подумала, що для такої чуприни треба мати постійно
гребінчик в кишені, і рішила вишити для всіх трьох молодців фу)
тералики на гребінчики. Один уже готовий. Ти свій повинен завжди

76 Адріан Зафійовський.
77 Іванна Сіяк.
78 Сім’я Мирослава Зафійовського.
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носити при собі в кишені, тільки треба підібрати відповідньої величини
гребінчики. Я така рада, що Твоя мистецька бібліотека поповняється!
Ну, з таким Дідусем легко вчитися і досягати успіхів. Цілую.

Мама

Дорогенький Татусю!
Дякую за побажання і жду вакаційного листа. Відносно здоровля і

лікарів навіть нічого не пишіть, бо я й так не повірю вам усім в тій
матерії. Тепер одна просьба. Я вишила Тобі бронзовий капшук на
тютюн. Положиш його на стіл, за яким працюєш, насипиш туди
доброго тютюну і будеш собі з нього робити папіроси і покурювати,
добре? Я не знаю, як ви там даєте собі раду зі всіми заняттями, бо
мені постійно не вистає часу. Цілую.

              Катруся

Дорогенька Бабцю!
Ти маєш рацію: з нашого тернопільського життя залишилися такі

прекрасні спомини, що перед ними бліднуть всі теперішні невзгоди.
Дуже дякую за побажання Тобі і няні Олі. Мені Оля на знимці дуже
подобалася. І я також згодилася б хорувати коло такої симпатичної
кругленької няні. Цілую всіх.

              Катруся

Дорогий Вуйку!
Отже, цілком не “старий Вуйко”, як Вуйко підписався, а дуже)дуже

молодий, і таким прошу завжди оставатися і завжди бути в нашому
домі, бо тоді спокійно сидиш собі і знаєш, що там у нас світиться ясне
світло, що не дасть нічому поганому пролізти в наш дім. Це світло –
наш не “старий”, а молодий Вуйко. За прекрасну китицю квітів
побажань щиро цілую.

22.ХІІ. Мамусю, вчора дістала Твою відкритку. Нитки Ти купила
прекрасні, і всі пригодяться. Мені треба ще буде на дві подушки 10
мотків чорного і 10 помідорового. Пробки не треба, бо відтінок все
одно який, якщо зразу купиш 10. Якщо до квітня не буде помідорових,
то купи 10 гарної ясно)червоної краски, бо вишневі були б затемні.

30.ХІІ. Сьогодні прийшла посилка. Яка Ти хитра, що прислала
паприку і шкірки в таких гарненьких коробочках! Буде в чому держати
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і на що з приємністю глядіти. І така мудра! Догадалася, що до куті
треба меду, а для традиції – компоту зі сливок. Все, все дістала.
Пластівці прекрасні, і даром Ти їх обмовляла. Дуже)дуже дякую. Тепер,
моя коханенька, відпочивай і пам’ятай: до Великодня ні одної харче)
вої посилки!!! Мені вигідніше буде з грішми, і сумління не буде мене
заїдати. Послідні дні гарую і все думаю про Тебе. Ні, таки такої другої
мами нема. Як би хто своєю мамою не хвалився, а моя таки найліпша,
найсимпатичніша і... найтовстенькіша. Я сама ніколи не просила би
такого і не присилала би Тобі таких заказів, але хочеться другим
зробити приємність і свята. Чи тета Томця79 писала до Тебе? Як вона
почувається?

3.І. Дістала “Науку і життя”, “Науку і жизнь”, “Україну”, “Соц. куль)
туру”. Вдячності немає кінця. Прецікаві статті! Я страшно пишу, але не
маю часу і дуже спішуся.

5 січня 1956 року
Мої коханенькі!

Кінчаю листа. Дуже тішуся на свята. Як Бог дасть, проведу їх гар)
но. Зберу всі знимки, ще раз прочитаю листи, а потому пірну у свої
журнали і буду щаслива, бо там так багато інтересного! Я думками
буду цілий час з вами, бо нігде не є так тепло, добре, як у моїх ко)
ханеньких, ніякі очі не дивляться на Тебе з такою любов’ю, як там, у
мене дома. Я була б ще більше щаслива, якби була певна, що настрій
у вас буде погідний, а згадуватися буде тільки гарне. Знаєш, Мамусю,
мені надоїли господарські клопоти, я вже хочу весь час посвятити
науці, а трохи, коли ясно, вишивати. Страшенно тягне мене до книжки,
бо давно до неї не заглядала. Ну і написала я листа! Як курка лапою.
Обіцяю на другий раз поправитися. Дуже)дуже цілую всіх.

               Катруся

№ 1
16 січня 1956 року

Коханенька Мамусю!
7.І – відкритка, 10.І – посилка, 17.І – 150 руб., 19.І – лист. Вже не

знаю, сваритися чи дякувати: я просила одну святочну посилку, а Ти
прислала три за один місяць. Я не хочу представляти собі Тебе, як
смажишся біля кухні. Ти маєш сидіти за столом у себе в кімнаті і
розкладати пасіянса. Якраз тому вишиваю для Тебе торбинку на дві

79 Співкамерниця Катерини Зарицької, старообрядниця.
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талії карт. Вона буде з підшивки від синього кабатика (до нього я
пришила іншу), отже темно)попелята, а взір буковинський, бла)
ватковим кольором. Дуже приємно вишивати і думати про свою
мамусеньку. Але скажи, як Ти догадалася прислати маківник? Просто
чудеса! Опишу наш Святий вечір. Після ранішнього проходу зачали
вбирати ялинку. Яка радість, яке величезне зворушення! Багато з нас
літами не бачили живого деревця. Любувалися ним зі всіх сторін, зі
всіх кутів, а спати лягали так, щоб мати його перед очима, коли вночі
припадково збудимося. А співати, коли на ньому горять свічечки!
Вечером ми три помолилися, заспівали “Бог Предвічний”, почасту)
валися просфоркою, згадали своїх коханих і друзів і потім уже всі
засіли до вечері. Була риба (краби), камедульська печеня з грибами
(зі сушеної булки), струдель з яблоками (пластівці), кутя (з пшеничної
каші), компот, медівник, овочеві кульки і т. д. – одним словом, повна
традиція. Гості заявили, що наша традиція і гарна, і смачна. Вони
зложили спеціяльно для нас застольну різдвяну пісню (письменниця і
композитор) і подарували нам усім по примірнику нот зі словами. Ми
довго співали, пили (наливку) і кутю на стелю кидали. Просили подя)
кувати вам за все, а передовсім за ялинку. Ну, хто краще і більше
традиційно святкував? Ялинку буду розбирати сьогодні, отже, бачиш,
скільки вона продержалася і як довго радувала наші душі.

24.І. Мамусю, половина торбинки для Тебе вже готова. Дуже
гарно вийшла, як парчева. Ти ніколи не повіриш, що я її сама ви)
шивала. Очевидно, вона була б краща на чорній вовняній матерії або
на сірому полотні, але –  що ж пораджу? –  нема тут. У нас всі повар’ювали
на пункті ниток: їсти не хочуть – тільки вишивати. Якщо можливо,
присилай бандероллю у маленькому пуделочку різні відтіні чер)
воного, жовтого, синього, зеленого – такі, як Ти останньо присла)
ла. Рожевих і бронзових не треба. Послухай мене: відійми кожнього
місяця з призначеної мені суми 10 % і купуй за них ниток. Синих у
мене нічого не залишиться, бо цілі 2 мотки підуть на торбинку. Чому
Ти вислала на січень 150 руб., а не 135 р.? Ах Ти!!! Ти повинна була
відняти собі за ці нитки, що прийшли в послідній посилці. Ніхто мене
не слухає! Михайло знова прислав мені гроші. Тут можу купити з
харчів все потрібне (халва, ковбаса, мармоляда, сир і т. д.), отже
абсолютно не треба ніяких харчевих посилок, тільки трохи грошей і
ниток. Коли я вишиваю, мені здається, що я вже не такий непотріб,
що ціле своє життя висить вам на шиї. Крім цього, приємно, коли
під руками зарисовується щось гарне, та й читати не завжди і цілий
день можна. Пока цілую. Ще раз пригадую, що ниточок на взір не
треба. Які найдеш відтінки, такі купуй. Обов’язково відпиши, що
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думаєш і чи годишся на 10 % у формі ниток. Не забудеш? Дуже цілую
мою коханеньку і товстеньку.

Катруся
Чи льняного полотна можна у вас купити? Мені треба на серветки

для Михайла.
27.І – відкритка. Що з вами? Чи ви дістали спадок? Прийдеться

мені складати гроші на книжочку! Ніхто собі з мене нічого не робить!
Чому не відняли від 200 руб. 10 %?

28.І дістала 200 руб. Дуже дякую.
2.ІІ. Висилаю листа. У нас буде радіо. Ура!!! Закінчила вишивати

торбинку для Мамусі. Цілую всіх дуже.

Катруся

Дорогий Богдане!
Дуже)дуже дякую за карточку. Бачу, що Ти таки вмієш малювати.

Тільки вчися і працюй, працюй над собою, щоби завжди йти вперед і
заслуговувати одобрення і похвали у Тата. Я тепер вся пірнула в чи)
тання. “Наука і життя” – це одна насолода! А Ти переглядаєш цей
журнал, заки післати мені? Ми читаємо і тихо, і вголос і тішимося без
кінця. Крім цього, дістають тут деякі числа “Иностранная литература”.
От що варто було б Тобі запренумерувати. Коштує 10 руб. у місяць.
Романи і повісті з цілого світа. Щось незвичайного! Я прочитала вже
Моріяка “Обезьянка”, Хемінгуея “Старик и море” і багато других. Чи у
вас можна дістати цей журнал? Варто!

24.І. Як Тобі подобається краватка, що я зробила Татові, то я
вишию Тобі таку саму, лиш попеляту з блаватковим взором, бо в Те)
бе сині очі. Тільки мусиш прислати мені попелято)мишині шовкові
панчохи. Ще планую вишити Тобі гарну подушку і серветку, і ще дещо,
бо в кімнаті мистця повинні бути кругом гарні вишивки. Але на те треба
мені гарного сірого полотна. Пане вітрогоне! Я не дивуюся, що Тебе
боялися післати зимою на село. Ти такий вітрогон, що, напевно, десь
у снігу замерз би. Крім цього, Ти вітрогон, бо з засади ніколи не від)
повідаєш на питання. Ану, подумай: як Ти почував би себе, коли б,
н. пр., написав Татові листа і в ньому просив відповісти Тобі на деякі
питання, а Тато цілковито зігнорував би Тебе і написав зовсім про
щось друге? Ти вже давно перестав бути маленьким хлопчиком. До
Тебе ставлять уже вимоги, як до дорослої людини, і, коли Тебе питають,
треба відповісти. В житті шанують в першу чергу не мистців, а людину.
Отже, зачинаймо розмовляти, як дорослі, і Ти мені напиши, чому
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постійно легковажиш собі всі наші питання, добре? Я буду спеціяльно
ждати Твого слідуючого листа. Незвичайно рада, що ходиш плавати.
Це гарний і здоровий спорт. А де крита пливальня? Думаю, що на Ве)
ликдень вже поїдеш до Кошляк, а на вакації обов’язково. Я розумію,
що Дідусі не хотять нікуди їхати. Очевидно, що дома вони найкраще
відпічнуть, ще й як ви всі, хлопці, роз’їдетесь. Для Тебе 2 місяці на селі
зроблять прекрасно. Я не хотіла би, щоб Тебе силували писати до
мене: неприємно діставати листа, знаючи, що його заставили напи)
сати. Але як уже прийде охота й сядеш писати, то переглянь мої
послідні листи і відповідай на них. Я хочу, щоб між нами зав’язалася
правдива дружня переписка. Нехай листи приходять й рідко, але не)
хай вони будуть виміною думок і вражень. Що Ти думаєш про те? На
знимці бачу: стоїть собі тихе, добре хлоп’ятко, а звідки мені знати, що
там в ньому всередині сидить? Побачу, що Ти відпишеш мені. В мене
добра вдача, і надія ніколи не покидає мене. Вірю, що діждуся дня,
коли Ти зачнеш писати правдиві листи. Пока що цілую дуже.

Мама

№ 2
2 березня 1956 року

Дорогий Богдане!
Все наше життя проходить під знаком радіо. Місяць тому, в 2 год.

після обіду, у нас вмонтували репродуктор. Спочатку ми, як п’яниці
до горілки, кинулися слухати все, зачинаючи від музики до об’явлень.
Ми мовчали, щоб не перешкоджати одна одній. Нам жалко було
йти на прохід, хоч і там роздавався голосник. Все життя пішло
вшкереберть. Найкращі музичні передачі бувають після 10 год.
вечера, отже після відбою. Лягаємо в ліжко, але слухаємо до 12 год.
ночі, а в суботу і неділю  аж до 2 год. Ні книжки, ні газети ніхто не брав
у руки. Через якийсь час наш музичний голод успокоївся, ми начали
вибирати, що краще. Рано в 8.20 я записую програму і відмічаю, що
буду слухати. Часто бувають передачі з Києва а навіть зі Львова. Пе)
редавали нові твори Людкевича, Таця Коса і Козака. Я й не знала, що
Козак став композитором. За моїх часів він був тільки дірігентом
ревелерсів. Кос написав гарну річ на тему “Коломия – не помия,
Коломия – місто”. Вчора, в 11 год., передавали італійські арії.
Половину я чула, а половину проспала. Коли мені рано сказали, що
надавали пластинку з Карузо, я мало не плакала зі злості: якраз до
того я захрапіла. Я познакомилася ближче з російськими ком)
позиторами, яких мало знала. Чула Поля Робсона. Богдане, я вже
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знаю голос солістки (сопрано) Львівського оперного театру! Кілька
разів співали “Запорожця за Дунаєм”, була вся опера Чайковського
“Евгений Онегин”… Всего не перечислиш. Я особливо охочуся за
декламацією, мистецьким читанням оповідань, а передовсім за
радіопостановками. У кожньої із нас є вже свої улюблені співаки і
драматичні артисти. Дуже люблю дитячі передачі, точніше передачі
для дітей. Передвчора читали оповідання про те, звідки взялися у
фламінго червоні лапки. Прекрасно! Слухаємо передачі цілих кон)
цертів, що начинаються в 7.30, до 10.30. Кінчимо скоро господарські
заняття і завмираємо, щоб слухати. Мій лист сьогодні тільки про
радіо, але чи ж може бути інакше, коли після стільки років життя мо)
гучою хвилею вірвалося до нас?! Хоч я вся перенята і занята радіо, але
не забуваю, що 19 березня – Твої і Баня ім’янини. Бажаю Вам обом
всего найкращого, а в цей день, як звичайно, помолюся за сповнення
всіх ваших мрій і бажань. Богдане, не забудь, що 27 березня – день
уродин Тата. Думаю, що найдеш час, щоб написати йому на цей день.
Ти не дивуйся, що Татові вишила більше, чим Тобі, але Тато там сам)
один, у нього нема гарних речей кругом, що радували б очі.

Цілую дуже.

Мама
Коли Великдень?

Дорогенька Мамусю!
4.ІІ – лист, 15.ІІ – відкритка, 28.ІІ – журнали, 1.ІІІ – лист. Ціле щастя,

що нема помідорових ниток! Хоч відтінок у них прекрасний, але
вишивати ними можна тільки на темному, бо вони облазять. Це ми
відкрили тільки тепер. Отже, подушку я буду вишивати тими чер)
воними, що в мене є. Взагалі, треба знати, що найліпші і не облазять
нитки з Іванова, Ленінграда і всі штапельні, гірші з Москви, а львівські,
хоч кольори гарні і дуже потрібні, але часто облазять, і тому до білого
не надаються. А втім, мені прийдеться закінчити вишивання, бо не
маю на чому. Полотно, яке ми тут купили, не дуже)то гарно виглядає
під вишивкою, а льняного не можна дістати. Бабці я вишила серветку
на накаслик, теті Янці – закладку до книжки, а вуйкові Адзьові –
колоратку. Не знаю, чи вона вийшла така, як повинна бути, але пам’ятка
буде. Мамусю, Ти маєш повну амністію від листів. Почтівка робить
найважніше: вона повідомляє, що живі)здорові, а лист – це вже люк)
сус, і годі назбирати пльоток на кожний місяць. Історія з ремонтом
будильника мені надзвичайно подобалася, як і всі Твої описи “подвигів”
Вітка, малого Ромця із Косова і т. д. Побажань від тети Янки я не
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дістала: або Ти знова забула вложити, або тут загубили. А я все)таки
дуже за те дякую і дуже хотіла би, щоб вона мала закладку на свої
ім’янини. Ти цілковито маєш рацію, що не пригадуєш Богданові про
писання листів. Нехай сам додумається, я почекаю. Тішуся, що багато
читаєш і не куриш. Молодець! А Богдан не курить і не п’є? Треба заохо)
чувати його до спортів. Я знаю, що у вас були нечувані морози.
Кожнього дня слухаю сводку погоди по радіо і знаю, коли “мерзне,
мерзне вовчий хвіст”, а коли товстячок вилазить з пір’я. У нас морози
доходили до 440, але тоді ми вже не ходили на прохід. В келії було
тепло, та ще й мій кожух)светер не давав пройти ніякому холоду. Час)
то я ще залізала під свій казковий коц, вишивала, слухала радіо і
блаженствувала на свій лад так, як це і подобає літній жінці. (Ти, на)
певно, все ще уявляєш собі мене маленькою дівчинкою?) Про радіо
напишу більше в листі до Богдана. Чи цей молодий чоловік має час
читати мої листи до нього? Ще раз мушу Тобі пригадати, щоб Ти в
ніякому разі не висилала мені харчевих посилок. Я веду раціональ)
не господарство і купую, що мені треба, навіть соєву шоколаду. За
нитками спеціально не ходи, а як мимоходом щось побачиш, то купи.
Дуже добре, що молодий чоловік сам прасує собі штани. Був би ве)
ликий встид, якби старенька бабця ще обслуговувала його. Цілую
дуже свою симпатичну мамусю і других мешканців незабутньої
Обертинської.

Катруся

№ 3
29 березня 1956 року

Дорогенька Мамусю!
17.ІІІ – лист, 19.ІІІ – лист, 14.ІІІ – 200 руб. Дуже тішуся, що

посилаєш Михайлові час від часу харчеву посилку. Вправді, він за)
робляє, але в нього у ларку майже нічого не можна купити. Там глуш і
ларки погано заосмотрюють. Зате в мене всі продукти є. Останньо
купила навіть томатний соус і терті яблока, так що посилок мені зов)
сім не потрібно. Відносно ниток нічого спеціально більше не заказую,
але кожний кусок рівного льняного полотна, кожний кусок вовняної
шматки, кожний моток ниток будуть приняті з великою радістю і з ще
більшою подякою. Отже, що дістанеш і що зможеш, посилай. А не
буде, то нічого, у нас й так гук всякої іншої роботи. Послідні чорні
нитки з Куликова80 були добрі, та й другі львівські, крім помідорових,
не облазять. Виходить, що штапельними не варта вишивати на білому,

80 Містечко поблизу Львова.
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якщо вони після прання розлазяться. Бабцину серветку треба буде
прати легенько і в холодній воді. Довідавшися, що багато читаєш, я
вшила Тобі таку саму закладку, як теті Янці. Обі сестрички будуть мати
однакові закладки. Я пока не можу нарікати на радіо. Вибираємо з
програми те, що нас цікавить. Вчора в 7.30 вечером ми вже були в
ліжку, включили радіо і слухали концерт з Великого театру у Москві,
посвячений Мусоргському. Давали сцени з “Бориса Годунова”, а в
антракті – запись з “Бориса Годунова”, читану Качаловим. Передвчора
була радіопостановка “Мусоргский”. Арії з “Б. Годунова” співав
Шаляпін. Отже, бачиш, що ми насолоджуємося на всі лади і часу не
марнуємо. Цілую Тебе і всіх.

Катруся

Дорогий Татусю!
Тобі я також вишила закладку. Пізнаєш її по монограмі на другій

стороні. Все вишивала я сама, а шила і робила монограми одна з моїх
товаришок. Як завжди, так і тепер Ти укладаєш геніальні вакаційні пла)
ни. Було б чудово, якби Богдан оглянув усі ці картинні галереї. А куди
поїде Баньо? Нехай вони оба разом вибираються на екскурсію. Коли
хлопці поїдуть, то ви, старенькі, нарешті відпічнете по)справжньому.
Влодзю і Янцю треба хоч на тиждень післати в Тернопільщину. Вони ж
так люблять побалакати зі старими знайомими! Відлив ворони мо)
жеш прислати. Відносно книжок мрію про добру історію філософії, про
загальну фізику на університетському поземі (щось вроді давньої
фізики Левицького) і про пренумерату журнала “Иностранная ли)
тература”. Передплата виносить 120 руб. річно, але направду варто.
Ви могли б самі читати, а потому пересилати мені. Я хотіла виписати
тут, та мені відповіли, що можна буде тільки при кінці року на слідую)
чий рік. В кожному разі, у вас це певніше діло. Хоч Ти і дуже старень)
кий, але я все ж таки хочу намовити Тебе, щоб Ти відтягав з моєї що)
місячної “пенсії” кошти моїх заказів. Тоді я почувала б себе спокійною.
Я закінчую основні вишивки, які хочу вислати, а потому з головою
кидаюся до читання і до науки. Хоч і тепер не дармую, бо, вишиваючи,
слухаю літературні і науково)популярні передачі. Твої листи приносять
мені гарний настрій, тому дякую і цілую.

Катруся

Дорогий Богдане!
Якби Ти знав, яку радість приносять Твої листи, Ти писав би

кожнього місяця хоч трошки. Не треба Тобі нічого особливого
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придумувати, а просто бери завжди мойого останнього листа і
відповідай на поставлені питання. Можеш також, як Влодзя, писати
кілька слів на відкритці. Коли я бачу Твоє письмо, успокоююся. На
ім’янини я вишила Тобі і Баньові по закладочці до книжки. Таку саму
закладку, як Тобі, я зробила для Тата і для його приятеля. Ти добре
зробив, що положив гроші на книжечку. Я напишу Татові, щоб думав
трохи і про себе. Та річ у цьому, що він у такій глуші, де рідко можна
купити харчеві продукти. Тато прислав мені дуже гарну касетку, ви)
ложену кольоровою соломкою (напевно, таку, як Тобі). Як Ти можеш
припускати, що я думаю про Тебе менше, чим про Тата?! Я тільки
вишила йому більше, тобто подушку, бо в нього нічого нема, але думаю
про Тебе не менше. Як тільки позволять вислати вишивки, зачну
краватку для Тебе, а потім і другі речі, як тільки матиму нитки і матеріял.
А що Ти хотів би мати вишитого? Напиши мені, добре? Не знаю, чи
передавали Айдіньяна у нас. Знаєш, така повінь прізвищ виконавців і
композиторів, що зразу в усьому важко розібратися. Тепер буду
слідкувати і, як почую, напишу про свої враження. Скільки коштує
альбом Дрезденської галереї і чи легко його дістати? Обов’язково
пішли Татові один примірник. Він так любить картини! А ще як вони
будуть від Тебе! Уявляю собі його радість. Ти розказуєш, що бачив у
театрі, а я пишу, що чула по радіо. Ось якраз 13 год., передають сце)
ни з “Давида Копперфільда” у виконанні артистів Московського
художеств. театра. Ми слухали та й поплакалися – так гарно було.
Ніколи нікому не хотілося б зробити прикрості, вразити болюче. Мій
коханенький хлопчику, я знаю, що Тобі важко справлятися з пере)
пискою і до Тата, і до мене, тому не серджуся, коли довго не пишеш.
Тільки щоб це “довго” не затягнулося на місяці, бо тоді мені вже зачи)
нає здаватися, що Ти захворів. Зрештою, подумай сам: чи ж це дивно,
що я так жду листів від Тебе? Я ж хочу знати, як Ти розвиваєшся, що
нового вмієш, що нового думаєш. Останній Твій лист був такий
розумний, такий милий, що я ще й досі не можу ним нарадуватися.
У Тебе тепер вакації, але я нетерпеливо жду літніх, щоб Ти поїхав на
екскурсію. Це буде щось чудового, і я вже наперед тішуся на листи
від Тебе з враженнями від поїздки. Цілую дуже. Побажай Юркові
6.V від мене.

Мама

4.IV. Мамусю, вчора прийшла відкритка. Ти ніколи не повинна
непокоїтися, якби навіть й місяць)два не було від мене листів, тому
що це речі, від мене не залежні. Якщо б колоратка була зле вшита, то
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проси Нусю перешити, і тільки тоді дай Вуйкові. Незвичайно радуюся
нитками і дуже)дуже дякую. Ми вже плянуємо нові вишивки, але поки
що “до хліба є, а хліба нема”. Ще треба матеріалу, бо на чому ж будемо
вишивати? Як там у вас з льняним полотном? Добре було б не чисто…
(Бракує закінчення. – Ред.).

№ 4
4 липня 1956 року

Дорогий Богдане!
Течку закінчила вишивати, та, коли її дістанеш, сама не знаю: нема

можливості переслати. Опишу пока її. По лівій стороні зверху вниз
йде широкий взір, з правої посередині, там, де має бути замочок, –
невеликий елемент основного взору, тло для замочка. Ти мусиш сам
колись дати оправити течку, бо я не маю змоги тут цього зробити.
Замочок повинен бути такий, як в шкіряній рукавичці бував: з одної
сторони кнопка, а з другої – дірка. У взорі направо я спеціально оста)
вила посередині місце на кнопочку. Дорогенький мій! Вишиваючи
течку, я молилася, щоб вона принесла Тобі радість, щоб навівала гарні
думки, бажання творити красу і додавала сили здійснювати її все своє
життя. Коли негарні, злі думки захочуть оволодіти Тобою, поглянь на
неї. Тоді пригадається Тобі, що Тато і я глядимо на Тебе з надією.
Дідусь називає Тебе Богданцьом, а я чомусь, навіть як Ти був зовсім
маленьким, кликала Тебе просто Богданом. Тоді ми дуже дружили зі
собою. Ти завжди повторяв: “Мама і я – великі приятелі”. Я так не
хотіла би, щоб цей духовий контакт між нами втратився. Мені здається,
що все більше віддаляєшся від мене. Може, воно й до певної міри
оправдане, але погодитися з цим важко.

Дорогенький, пам’ятай, що в липні багато іменинників у нас дома:
і тета Янка, і Оля, і Влодзя. Приймати побажання приємно, але діс)
тавати їх – теж. Ти все ж таки не написав мені оцінок зі всіх предметів.
Чому? Я знаю, що Ти можеш краще вчитися, ліпше опановувати об’єм
шкільних предметів. Чому легковажиш собі науку? Кожний рік без)
поворотно минає. Ти не думаєш про це? Ти вже не маленький, можеш
і мусиш привчати себе до порядку, до систематичності. Мені буде
дуже)дуже прикро, якщо Ти не відповіш мені на оті мої питання, якщо
не прочитаєш уважно мойого листа і не подумаєш про те, про що
пишу. Тоді мені буде здаватися, що я зовсім зайва в Твойому житті,
що в Тебе залишився тільки неприємний обов’язок писати мені час
до часу листа.

Що мене надзвичайно радує – це Твоє замилування до спорту.
Ніколи не буде його забагато. Хлопчику дорогенький, наберися на
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вакаціях багато здоров’я, радості і приїзджай до Дідусів кращим,
сильнішим і добрим! Дуже Тебе цілую.

Мама
Другий квіточок Михайлові

Дорогенька Мамусю!
Найперше підуть іменинні побажання. 7 липня завжди пам’ятаю.

Дай Боже, щоб теті в подарок приїхала Оленка. Помолюся в цей день,
щоб ясний промінчик освітив її старість. 24 липня згадаю Олю. Да)
руночок для ньої готовий, та передати нема як. А потім йде 28 липня.
Наша кругленька Влодзя, така коханенька, в 6 год. рано нехай приймає
побажання від мене. У нас теж є квіти, тільки не городові, а пільні чи
травні. Завжди маємо букетик на столі і полиці. Наш естет уложить їх
так по)мистецьки, що приходиться любуватися. Отже, 28.VII, як Бог
позволить і ніхто мені не перешкодить, я зірву кілька квіточків, і це
буде для Тебе на ім’янини. Сьогодні пришлю засушений цвіточок.
Як тільки цензор не забере, дістанеш від мене.

Ждемо з радістю “Иностр. литературу”. Якраз не дістаємо його тут
більше. Краще мати свій, бо знаєш певно, що кожнього місяця постійно
будеш читати. За цей журнал страшенно дякую. Чи вуйко Ярослав уже
приїхав? Чи листа Ніка81 писала? Ти завжди напиши мені, якщо є яка)
небудь вістка від тет. Мені це все цікаво знати. Що ж ми будемо робити
з нашою “потіхою”, тобто з Богданом? Чи ж нема ніякої ради і управи на
нього? А може, підросте і змудріє? Сама вже не знаю, що з ним робити.
А взагалі він добра дитина чи злий? Чому Ти їдеш до Хмільника на радієві
купелі? Признайся: на що хоруєш? Обов’язково треба, щоб Ви обі з
тетою відпочали і хоч на 2 – 3 тижні кудись виїхали. Богдана абсолютно
на один місяць пішли в Кошляки. Я завважила, що це на нього добре
впливає, бо дома розвозите його до неможливості. Забула я здати
звіт, що дістала: 4.VI – відкритку, 15.VI – лист, 16.VI – лист, 15.VI –
200 руб., 27.VI – журнали. За все дуже дякую.

Біля мене ніяких сенсацій. Опалююся дві години дочорна, п’ю
кефир і байдикую. На голку пока не хочу дивитися, та й читати не дуже
хочеться. Я зробила собі, одним словом, вакації і заповняю день чим
задумається. Мушу признатися, мене муляє трохи моя бездіяльність.
Ще трохи покручуся сюди)туди і засяду до науки, що одна може
вспокоїти і гарно, погідно настроїти. Коли на вакації молодь роз’їде)
ться, Ти матимеш більше часу, і тоді пиши мені про все. Не мусиш
нічого спеціально придумувати, а так просто пиши, що на голову

81 Ніка Керсновська, співкамерниця Катерини Зарицької.
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прийде. Кожня новинка, кожня дрібничка такі цікаві! От я уявляю собі
наш городчик. Де тільки змістилось на ньому 100 тюльпанів? Чи
каштан хоч трошки підріс? А боз був такий маленький і мізерний. На
знимці видно, що каштан дотягнувся вже до Бабциного вікна. Чи Ти
сховала карти до пасіянса в торбинку і де її положила? Скажи Богда)
нові, що радіо має закриватися тоді, як Ти хочеш, а не як він. Нехай
слухає Тебе, а то буде мати зі мною до діла. Цілую Тебе і всіх.

Катруся

№ 5
28 липня 1956 року

Дорогенька Мамусю!
Як мені приємно, що якраз на Твої ім’янини можу написати: “Яка в

мене розумна мамуся!” Це відноситься до Твоєї поїздки в Хмільник.
Накінець Ти зрозуміла свою важність і необхідність! Чи Тета Янка не
зможе поїхати разом з Тобою? Якось вже не можу уявити собі окремо
обі сестрички. Зате у розумної мамусі дочка – велика оферма: сьогодні
я збиралася нарвати для Тебе квітів, та і рано, і після обіду на прогулці
нас зловив такий зливний дощ, що ми прожогом бігли до дверей, і я
забула по дорозі зірвати. У нас на столі у флакончику біленькі ромашки,
якісь жовтенькі і ще біленькі, що нагадують сторчики. Прояснюється.
Може, завтра буде погода, то я ще щось зірву, засушу і знова пішлю
Тобі і Михайлові. Я думаю, він їздить з місця на місце, тому що багато
людей виходить на волю і стягають тих, що залишилися, разом. Добре,
що Ти не вислала йому вишивок: були б пропали. Вуйко Ярослав
вернувся? А Саша? Завжди напиши, хто ще приїхав домів. Чи листа
Ніна писала? Взагалі про тет не забувай згадати в листі.

Ти згадувала про мій літній плащ. Чи він вже старий, чи можна ще
вживати його як плащ? Якщо подертий і абсолютно не потрібний, то
пришли мені. Я вшию собі з нього тут сама (мені вшиють) спідничку,
бо нема в мене ні одної, а також камізельку. Якщо можна легко і без
труда дістати чорного кльоту (або щось в тому роді) і сірого полотна,
як Ти прислала останньо, то, прошу, купи ще зо 2 м і вишли мені. Як
же тішуся “Иностр. лит.”! Щоб тільки скорше прийшла. Накінець)то
хлопці поїхали, трохи спокою будете мати. Чи Ти нічого не чула про
Ірену татунця? Не нагадуй молодому чоловікові, тобто Богданові, щоб
писав. У нас і дочки, і сини заповідають часто довгі “письмища”, і
приходиться ждати їх місяцями. Нехай пише, як сам захоче. Ніякого
скандалу нема, що Ти не змогла зібратися з листом. Бачиш, яка
прекрасна була моя ідея – відкритка: і Тобі мало клопоту, і я спокійна,
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вдоволена. Ти незрівнянна мамуся, і другої такої нема і не може бути.
Від Дідусевого листа і слуху і духу нема. Певно, теж забув адрес. Чи
Богдан не поїде до Кошляк? Хоч на 2 тижні, а я хотіла би, щоб він по)
казувався в родини Михайла. Як ми сміялися, що Дідусь туди вже
поїхав! Ще після відкритки, як тільки Богдан поїхав у Косів, мені го)
ворили: “Побачите, що Дідусь поїде його відвідати”. Так воно і було.
Ну, з Косова)то він не напише. Добре буде, як під листопад лист
підійде. Ти, певне, наставлення йому на дорогу давала, що він такий
звіт прислав. Хотіла би я його побачити власними очима. Тоді зразу
зрозуміла би, що з нього виросло і ще виросте. Звідки Ма їхала і де
тепер мама живе? Я приємно її згадую. Як колись ще зайде, то здорови
щиро від мене. І Славку82 нашу часто згадую. Симпатична вона мені
була. Не називай наших квіточок сумненькими. Вони наша гордість.
Один букет стоїть на столі, а другий – в косівському дзбаночку на
поличці. Тяжко мені уявити собі наш каштан великий, а в городчику
тепер більше квітів, чим раніше. Приємно думати про нашу хату, про
зелень і квіти кругом, та при тому нема в мене суму на душі, радше
гарний і тихий спомин. Хата наша живе, молодь росте, і життя йде
своїм шляхом далі. Чого ж тут спеціально у відчай впадати? Дуже цілую
Тебе і всіх.

Катруся

4 серпня 1956 року
Дорогий Богдане!

Вганяєш по Косові? А може, вже вернувся домів? Коло мене нічого
нового, біжуче життя, що не дає зосередитися і чим)небудь постійним
занятися. Тому про себе нема мені що написати.

Я хочу, щоб Ти обов’язково поїхав до Кошляк. Знаєш, не дуже)то
можна розписуватися, коли не дістаєш відповіді. Бракує теми і кон)
такту. Пишу цим разом коротенько, щоб Ти знав, що не забуваю.

Цілую.

               Мама

Дорогенька Мамусю!
Сьогодні висилаю листа. Вийшов він недоречний, як ніколи ще

досі. Не гнівайся, але справді нема що нового написати. Здорова,
процвитаю, все йде нормально. Хіба напишу так, як Богдан це зробив.
Направду, на другий місяць поправлюся. Взагалі, думаю взятися до

82 Ярослава Яримович, донька Марії Яримович.
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роботи, а то геть розлінивіла, і кінця тому немає. Моя коханенька, як я
Тобі вдячна за нитки! Скільки радості вони принесли! Ті темно)
помідорові червоні прекрасні. Я завжди говорю, що в минулому житті,
чи, радше, в попередньому втіленні, я мусіла бути комашкою, що
сидить на помідорах, бо і помідори)ярину страшно люблю, і по)
мідоровий кольор у всьому. Ага, якщо б Ти присилала літний плащ,
то додай затрісок і гафток. У нас літо не хоче ніяк по)справжньому
завитати: і дощі попадують, і ярини не дуже)то видати. 2 серпня
перший раз купили огірки, а цибуля така гірка і їдка, мабуть, завдяки
дощам. Ще раз повторяю: найважніше – відкритка, а лист – як прийде
час і охота. Дідусь, певно, листа загубив, бо я його так і не дістала.
Добре, що дома трохи молоді прибуло: ви, старенькі, хоч трошки
відітхнете.

Зле в мене те, що я не можу писати листа, коли прийде настрій і
лист сам від себе писався [б]: я зв’язана речинцем.

Ну, нехай на цей раз уже так буде, а в вересні, як Бог дасть,
поправлюся.

Цілую.

Катруся

Мамусю!
Якщо Віра дома, то не посилай закладки, призначеної для неї,

Михайлові, а при нагоді передай їй. На закладці монограм “В. С.”
Подякуй Оленці за поздоровлення і передай від мене привіт. Чи Богдан
вернувся? Нехай їде в Кошляки. А вуйко Славко дома? Пиши, хто
вертається.

Цілую всіх.

Катруся

№ 6
12 листопада 1956 року
Мамусю, якраз дістала Твою відкритку. Дякую всім за побажання.

Про посилку вже написала. Абсолютно не журися, що посилка спіз)
нилася. Я тільки хотіла б, щоб ялинку Ти вислала (якщо взагалі будеш
мати такий намір і зможеш) до 24 грудня, бо як вона не встигне на
свята, то вже стратить на повній своїй вартості. Адресу Михайла я
подала тут, в листі до Богдана, і пояснила, чому він не пише. Думаю,
що на цю адресу можна йому посилати. Навіть якби не застав його
лист, то, певне, перешлють за ним. Богданового листа я дістала і
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власне відписую на нього. Вже тепер знаю, кому дякувати за рамки, а
кому за кицю? Вона водить за нами очима, куди б ми не повернулись.
У нас також надзвичайна осінь. Дощі падали тільки кілька днів, а то
світить гарне осіннє сонце. Мамусю, Ти пиши слово в слово, що пи)
шуть тети, бо тоді таке безпосереднє враження виходить, приємніше,
чим переповідане. Я пишу листа потрохи, а висилати буду 12 числа.
10.ХІ. Сьогодні дістала журнали і книжки. Просто не можемо нара)
дуватися ними. Яка все)таки цінна і прецікава “Иностр. лит.”! Стра)
шенно багато нам дає. Цим разом взагалі дуже цікаві книжки.
Спеціально дякую за “Кибернетику” і за все, все. А Рудницького “Під
чужими прапорами” можна ще дістати? Дуже тішуся і дуже дякую. Ех,
якби так була “Иностр. лит.” і на другий рік! В середу, 12.ХІ, висилати
буду листа. 30 жовтня вислала вам другий лист за жовтень. Богдане,
а Ти переглядав індійські і єгипетські малюнки в “Иностр. лит.”? Але ж
гарні і цікаві! Не проминай їх! Цілую всіх.

Катруся
Повечеряла (м’ясна консерва пишна, а цвікли!!!!) і знова буду пити

з горнятка.

№ 7
29 листопада 1956 року

Дорогенька Мамусю!
Дякую за яблука! А яка радість була відкрити в куточку скриньки

м’ясну консерву! Зі скринькою по дорозі сталася пригода: хтось
“заінтересувався” яблуками і витягнув 1 1/2 кг. Не знаю, чи витягнув
самі яблука, чи ще були там консерви, але я підписала акт про змен)
шення ваги посилки на 1,5 кг. Така пачка, яку Ти зробила, дуже спо)
куслива, бо видно, що всередині. Яблука посилають до наших так, що
у звичайній скриньці просверлювали по кілька дірок. Хоч, правду
кажучи, ті яблука, що Ти минулого року прислала до Касимова83,
прийшли цілковито свіжі, і ті, що на день народження, теж. Ще раз
хочу пригадати про ялинку. Повторюю: не обов’язково треба прислати
її, але якщо схочеш і зможеш, то вишли не пізніше 24 грудня, щоб
можна було на вечір прибрати, бо тоді вона найвартісніша. Якщо ще
маєш ті застрики С, що приготовила для мене, то пришли: сказали
мені, що можна тепер. Тільки не купуй нових, як тих вже нема, бо мені
особливо не потрібно якраз в цей час. Я тільки тому згадала, щоб
даром не пропадали. 12 листопада вислала листа, але ще не маю

83 Селище у Рязанській обл. Російської Федерації.
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ніякого потвердження від вас, що дістали. Прийшли гроші (110 руб.).
Це, певне, знову хитрий Дідусь додав на смаколики. Завтра, 29.ХІ,
висилаю листа. 12.ХІ післала першого і до сьогодні не маю відповіді.
Я досить занепокоєна. Коли я на час не можу написати, це для вас не
повинно бути причиною для журби, бо ж я не рішаю свобідно про дату
і кількість моїх листів; але, коли від вас нема, я журюся. Не обов’язково
писати листа, але відкритку з двома словами завжди можна.

Цілую дуже всіх.

Катруся

Без дати
Дорогий Богдане!

Кілька днів тому вислала Татові бандеролю з “Иностр. лит.” і кіль)
кома книжками. Також післала йому види Львова. Ми наоглядалися і
натішилися – хай і він побачить. Вперше побачила новий парк84, що
біля нас. Годі пізнати давні пустирі. А вхід який імпозантний! Ще не
раз я верталася думкою до Твоєї зауваги, що реалістичний метод не
до всякої тематики треба, і можна, і доцільно примінювати, як теж і
експресіонізм. Якось насунулося мені порівняння з музикою.
Моментальний настрій, якесь одне ярко визначене почуття, один
схоплений яркий відрізок цілості найкраще віддає прелюдія, а в
рисунку підходить експресіоністична манера. Зате до широкого
епічного полотна треба вже реалістичного трактування. Як Ти думаєш?
“Гагілки” Труша в деформації стратили б свій чар, але “Смерть на
площади” Вентуреллі (як шкода, що Ти не бачив!), потрактована
реалістично, не мала б тої сили, бо увага розбіглася б по деталях і все
напруження не було б сконцентроване на одному, найважливішому, і
то вираженому в дуже скупих штрихах. Як же мене це все цікавить!
(Бракує закінчення. – Ред.)

№ 8
Дати нема. Приблизно грудень 1956 року

Коханенька Мамусю!
Якраз прийшли дві Твої відкритки, і я дописую, щоб відповісти на

всі Твої запити. Найперше подякуй всім за побажання на день моїх
ім’янин. Я провела його гарно, тільки трошки непокоїлася, що від Тебе
нема нічого. Виходить, що мої листи чогось довго йдуть, тобто довше,
як перше, і тому я, чекаючи відповіді, неспокійна. Ще раз повторяю,

84 Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького у Львові.
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що цілковито звільняю Тебе з писання листів. Відкритка мені вистарчає,
бо скаже про найважливіше, а одночасно і Тобі не дасть зайвого клопоту.
Всі квіточки і побажання дістала. Я не писала, чи посилати гриби, бо не
хотіла Тебе турбувати, але ми завжди їх з радістю приймемо. Держати
маємо де, але ми довго нічого не магазинуємо, бо апетити в нас
прекрасні, а як нема нічого смачного, то уплітаємо, а спеціально я,
наші каші і риби, а ще тепер, як є оцет, і маринуємо. Одним словом, ми
до їдження молодці і скоренько замагазинуємо все у наших шлунках.
Торжественно обіцяю сама носити светер і прошу прислати мені його.
Він мені незвичайно пригодиться, не говорячи про те, що він дуже
приємний в ношенні. І реформи пришли, а з фланелі вший сорочку. На
кого міряти? Трохи подивися на знимку. Думаю, що ростом я буду, як
Оленка, а в ширину, певне, як Нуся, але в довжину ший, на скільки
вистане матеріалу, бо вона збігнеться, а довга нічна сорочка приємна.
Я тепер вже сама буду вдягати, як щось дістану, бо всі мають свої речі
і з дому дістають. Тішуся, що Вая і Дарка живі)здорові. Дідусь такий
самий старий хитрун, як і Ти! Навіщо мені стільки грошей? Богдан може
посвідчити, що я добре виглядаю і здорова, і половина місячної “пенсії”,
що дістаю від вас, вповні вистарчила б мені на люксусове життя. Не
забувай теж, що я вже й сама заробляю. Таки краще посилати яблука у
звичайній скриньці, бо до мене завжди добре доходять. Багато яблук
не вкрали, бо посилка важила менше тільки щось 1 або 1,5 кг. Отже, як
забрали дві банки м’яса, то ще взяли в додаток кілька яблук. Мені не
потрібно застриків вітаміни С. Я тільки тому згадала, що Ти колись була
купила на мою просьбу. Отже я подумала, що як даремно лежать, то
пришли, а так я добре себе почуваю і можу тут попросити, якби голова
докучала. Ага! Передавали по радіо, що в Москві будуть виробляти
зміцнюючу воду (щось як мінеральна вода), в склад якої буде входити і
китайський лимонник. Наші лікарі кажуть, щоб пити його, бо він дуже
добрий. Я не вживаю його забагато, бо не я одна приймаю його.
Окулярів не треба. Якщо не буде ялинки, не журися.

Ще раз дуже)дуже цілую Тебе, Дідуся і всіх, всіх.

Катруся
Начиталася відкриток і в прекрасному настрою йду спати.

№ 1
Дати нема. Приблизно січень 1957 року

Коханенька моя Мамусю!
Дістала обі посилки, 100 руб., листа Твого разом з Вуйковим і

другого, де мала бути картка з побажаннями, але не було її. Чи то Ти
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забула положити, чи тут не дали, не знаю. Від кого вона була? Листа
від тети Ксені85 не дістала. Також не знаю, чи прийшов мій лист з 2 січ)
ня, бо нічого про те не згадуєш. (Там була така картка з дівчинкою для
Вуйка.) І відкритки від Тебе не було, а ми всі так чекали, бо відкритка
від Тебе – це для нас перша ластівочка, що наші листи дійшли домів.
Кожного року мені давали ялинку, ми вбирали її і держали аж до
Йордану, а цього року перший раз забрали і не дали. Не вмію пояснити
чому. Ну, нехай, і так гарно святкували. Так спокійно, погідно було, ду)
ша відпочивала, і я лінюхувала, мріяла, і читала, і робила що хочеться.
Подякуй Оленці Фоновій86 за цукорки і скажи, що морові бригідники
їх з’їли. Посилки від Ганусі87 дістала. Подякую в другому листі, бо тут
не стане місця. Ну, а Твоя посилка!.. Мені аж смішно, бо знову твер)
дили, що торт ще ніколи такий добрий не був, і питали, як можна спекти
такий смачний маківник. При цвіклах тільки охали. Ми відкрили
чудодійне лікарство на голову, тобто від болів голови. Це мап – витяг
із дріжджів і т. п. Пляшчинка коштує 8 руб. Купуйте собі і при нагоді
замість конфітур присилайте мені. Це можна легко дістати в аптеках.
М’ясо дійшло прекрасно і було з’їджене за два дні, бо було знамените
і наші організми кричать за білком. Дуже Ти файненька, що написала
дослівно, як живе Геня88. Так само дослівно пиши про Ксеню. Як я
живу і що поробляю, Ти перечитуй в листах до інших, щоб не треба
було мені повторяти. Дуже чекаємо на цьогорічні журнали. З Касимова
мені пересилають “Лит. газету”, яку я там запренумерувала. Я дуже
тим мило здивована. Ще чекаю, чи пришлють те, що я виписала на
1958 р. Мені здається, що ви обоє занадто приймаєте все до серця.
Очевидно, ви змучені життям, і мені так хотілося б передати вам хоч
трошки моєї погоди духа чи безжурності. Прийде якась журба – я
пожурюся)пожурюся, а потім подумаю: “Скільки можна журитися?!”
– та й далі забираюся до діла.

Мамусю, я хочу, щоби Богдан прочитав мого листа і сам особисто
відповів мені. Я не згідна з тим, щоби надалі трактувати його як дитину,
з дороги якої усувається всі колючки. Час познайомитися йому з
правдивим життям, яке не завжди буває рожевим. Як же інакше він
буде зустрічати прикрості і удари, які нікого не минають в житті? Мені
здається, що це не прислуга йому – тримати його в теплярняній
атмосфері. Ніколи не погоджуся на його відношення до Михайла, що
він не почувається до найменшого обов’язку сповнити його маленькі

85 Співкамерниця Катерини Зарицької.
86 Олена Юрчинська.
87 Ганна Щеколдіна, родом з Москви; співкамерниця Катерини Зарицької у

володимирській тюрмі.
88 Євгенія Заєць, далека родичка Зарицьких.
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просьби. Остаточно, людина не живе тільки для власної приємності і
для особистого росту тільки. Може бути, що ми обоє для нього –
тільки формальна назва. Якщо це так, то я хочу про те знати. Я
особисто можу погодитися на брак уважливості для мене зі сторони
Богдана, але не погоджуюся на те по відношенні до Михайла. Богдан
давно перестав бути дитиною, і я хочу з ним говорити, як з дорослим.
Його відповідь на мого листа покаже мені, чого я маю від нього спо)
діватися. Тому)то я хочу, щоби він мого листа до нього прочитав
повністю, і від цього вимагання не відступлю. Мамусю, може, Тобі
прикрою буде ціла та історія, але це потрібне. Не можна потурати
йому у всему. Час відповідати йому, як дорослому. Знаєш, Михайло
дуже тяжко прийняв справу усиновлення. Йому здається, що за тим
піде повне відчуження, і я до деякої міри розумію його журбу, коли
Богдан не спроможеться на те, щоб відповісти на питання, які він
порушує у листі. Очевидно, силувати його немає сенсу, але це означає,
що ніякого почуття обов’язку нема, а може, й почуття взагалі. Не гні)
вайся, моя коханенька, що я так написала. І Ти, і Дідусь – найкоханіші
і найкращі мої старенькі. Ви зробили все, що змогли, і я завжди буду
вдячна і буду повторяти, що других таких нема. Я знаю, що обставини
нелегкі, але все)таки сюрприз, який Богдан приготовив мені цієї осені,
цілковито зайвий, і я надіюся, що в цьому році він і закінчиться. Дуже
цілую вас усіх і бажаю здоров’я.

Катруся

№ 2
13 березня 1957 року

Коханенька Мамусю!
13 березня. Не маю терпеливості дочекати квітня, щоби описати

свої враження про посилку, тому вже сьогодні починаю листа. В суботу
вранці я віддала листа, а ввечері видали мені посилку. Мушу сказати,
що все було так підібране, як би я сама собі й укладала, а навіть ще
ліпше, як це вміє зробити тільки мудра добра мамуся. У вересні прошу
точно таку самісіньку, тільки з одною зміною: страшенно хочеться
молока, і крім того, потрібне воно нам для шлунка і до наших каш.
Попроси Ганусю, щоби купила 2 коробки сухих вершків або молока
по 1/2 кг кожна. Там в неї є, бо тета Женя89 нам присилала. Щоб лише
були свіжі (вони в порошку), бо я хотіла б розтягнути їх надовго. Тепер
питання, що викинути з посилки на 1 кг. Отже, так: не клади зеленого
сиру (в кожному ларьку є голандський), ковбаси (час від часу є в

89 Імовірно, Євгенія Грушевська, родом з Москви; співкамерниця Катерини
Зарицької.
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ларьку), кісточки висипи з коробочки у мішечок, ну, і ще трохи зменш
сухих овочів. Якраз назбирається 1 кг. Добре? Всего шкода, але
молоко потрібне. Сухе найбільше економне, але якби ніяк не було, то
хай буде згущене. Все решта точнісенько хай залишиться без змін.
Дуже дякую за повидла і помідори. Не хочу меду. М’ятні цукерки –
розкіш, кісточки – чудеса! Ні одної менше, яринові обов’язково! З
капусти на вечерю і з половини кісточки роблю такий капусняк, про
який Тобі ніколи й не снилося. Дарка90 до всего тицьне по 1/4 кісточки
і насолоджується, а Леся91 з яринових і сухариків приготовляє
знамениті зупи. Кавусю залишаю на свята. Дактилі – ах! ох! Ти стра)
шенно мудра, що положила шкірки і масла, бо якраз цього разу не
було в нас маргарини. Особлива подяка за абц92. Вже лікую склероз
РР93 і Тобі раджу його приймати. Ще пригодилося б А (є таке в плині
в маленькій пляшечці), бо добре на очі і нерви. Зрештою, все чудесне,
а як ще буде сухе молоко, то всі мрії сповняться. Скажи, чи яринові
кісточки справді тільки яринові і не мають домішки м’яса? Тепер чекаю
речеві посилки. Тоді слідувати буде в листі нова сторінка ахів і охів.

Ще така новина: можна діставати бандеролі з журналами. Не знаю,
як часто. Ну, раз на 3 місяці вповні вистане. Гануся згадувала, чи при)
слати мені книжки. Отже напиши їй, що можна. Найбільше хотілося б
мені що)небудь з видань з обсягу філософії, мистецтва, перекладів
художньої літератури, ілюстрованих журналів. Зрештою, що має і
може. Треба попробувати раз на три місяці. Ще є в мене одна за)
повітна мрія – твори Сковороди, які якраз тепер видали з нагоди
200)річчя. Попроси Фонової Оленки, чи не могла би вона нам це
дістати. Ми всі блаженно усміхаємося, коли подумаємо, що можна б
взяти його в руки, розгорнути і читати, читати! Ти післала Ганусі листа?
Ну, сьогодні кінчу, бо чекають мене цікаві)прецікаві “Вопросы фило)
софии”. Я й про них писала б на не одну сторінку захоплень, але не
вистане місця на біжучі практичні справи. Якраз прийшла Твоя
поштівка. Ти могла сміливо додати до того всего ще сметанку, і було
б все в порядку. На другий раз додай. Поки можу купувати ларёк, не
треба мені товщу. Складай посилку, як прошу. Добре, що Богдан хоч
Михайлові “творить” листа, а я вже зачекаю. Ти на встид Богданові
зачни щоденну зарядку, то він вже змушений буде прилучитися до
Тебе. Ех, я і Тебе, і його, напевно, загітувала б! Ви набрали б смаку до
того і вже не уявляли б собі життя без ранкового проруху.

90 Дарія Гусяк, співкамерниця Катерини Зарицької.
91 Співкамерниця Катерини Зарицької.
92 Вітаміни.
93 Вітаміни.
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15.ІІІ. Прийшли гроші – 3 карб., а Галя94 дістала вже другу
бандероль з журналами. Отже, кажи Ганусі, що скільки хоче можна
посилати. Щоб тільки ні грама харчів, ані вітамін не було. От якусь
історію філософії здалося б мені!

26.ІІІ. Сьогодні на прогулянці я сказала, що не буде вже зеленого
сиру. Всі як один запротестували. Отже, давай у вересневу посилку
зелений сир. В такому разі, щоб зробити місце для 1 кг молока сухого,
викидай ковбасу, коробочки з кісточок і сушені овочі. Зрештою,
спокійно можеш додати 1/2 кг до того всего, що було останнім разом.
Як можеш, збільши кількість яринових кісточок.

3.IV. Зараз підуть нові ахи і охи. 26.ІІІ прийшла речева посилка і
лист цей довгий від Богдана і від Михайла. От диво: старе сиве бабись)
ко, а очі розбіглися на вид кремів, хустинки і панчіх! Все дуже гарне, а
властиво, загарне. Я ж виразно писала, щоб не купувати пухової хустки.
Навіщо Ти це зробила? Вона дуже тепленька, легка і гарна, і моя голова
кричить, як я її здіймаю, і вдоволено розкошується, коли пов’яжу.
Панчохи вимріяні. Ну все, все подобалося! Страшенно багато радості
від всего. Чохол так подобався, що… (Бракує закінчення. – Ред.)

№ 3
27 березня 1957 року

Коханенька Мамусю!
В березні дістала журнали, 100 руб., листа і відкритку. Інші листи,

не писані почерком домашніх, не дійшли до мене. Отже, не давай їх:
шкода, щоб пропадали. До Михайла пишу тепер прямо, бо ми дістали
дозвіл писати два листи в місяць. Чи я правильно адресую йому:
Братский район, п. о. Анзеба, п/я 215/3 – 307? Я спалила коперту його
і забула подивитися, чи знова не змінив він адресу. Мамусю, мені
здається, що з тими маленькими вишивочками зайшла помилка. Вони,
мабуть, були призначені домашнім на дарунки, а для мене були тільки
книжки. Переконайся і запитай. Ти, бідненька, журилася, що довго листа
не було від мене? Він якось трохи задержався (цей березневий), але
думаю, що тепер вже все буде в порядку. Дуже дякую за журнали. Так
приємно переглядати “Україну”! Гарні там ілюстрації і завжди бувають
репродукції добрих картин, а я тепер зі замилування і з обов’язку (мо)
же, якраз він буде художником?) цікавлюся мистецтвом. “Иностр. лит.”
присилай мені. Обіцяли мені, що позволять журнали після прочитан)
ня пересилати Михайлові. Це буде найкраща розв’язка, бо ж
пренумерувати по два примірники – це задорога штука. Богданового
листа я дістала і відписала йому у березневому. До тет пиши тільки

94 Галина Дидик, співкамерниця Катерини Зарицької.
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тоді, як прийде від них лист, тобто відписуй їм, але перша не від)
зивайся, щоб не турбувати їх. Якщо мовчать – певно, багато своїх
клопотів у них. Я Тобі вже казала, що до мене вистарчає вислати
відкритку. Я так люблю їх від Тебе діставати і люблю, як мені їх про)
тягають. От заки йдеш на базар, якраз за п’ять мінут ціла відкритка
буде записана. Тобі мало клопоту, а мені багато радості і свіжі новин)
ки. А ми ждали, що московська радіостанція буде передавати
Шевченківський концерт зі Львова, і слідкували за програмою, та так
і не діждались. Я кілька разів чула, як співали сестри Байко. А купите
собі телевізор? Варто! Сидиш собі дома (або й лежиш) і глядиш п’єсу
в театрі. Ми недавно були в телевізорі на американській п’єсі, і
страшенно подобалася нам і п’єса, і гра артистів. Про те і про свій
побут я пишу у загальному листі, щоб кожному зокрема не повторяти.
Я вже й не пишу Тобі тепер, щоб в тому чи іншому напрямку впливати
на Богдана. Хай росте вже, як сам знає. Він і так не послухає, а до)
рослий і сам знає, що треба і як треба. Чи Великдень 13 квітня?
Мамусю, а як здоров’я тещі? Напиши до неї і Ти і подякуй за книжки.
Вона вже працює? Влаштувалася накінець? Це нічого, що вона мачком
пише, – через окуляри якось прочитаєш. Я хотіла б знати, як вона там
живе і що поробляє. Напиши мені. Моя дорогенька, мушу Тобі
передати одну просьбу Михайла. Отже, він чомусь уважає, що його
скривдили з цією історією усиновлення. (Я нічого не знаю, бо мені ж
ніхто не напише, що там у вас діється) В кожному разі, відчуває якийсь
жаль і просить, щоб йому не висилати ніяких посилок, бо він не прийме.
Я не похвалюю його рішення і не погоджуюся з ним, але не беруся
його переконувати, бо раз, що це до нічого не довело б, а по)друге,
як можна порозумітися при такій переписці, як в мене вона виглядає,
та ще й не маючи поняття, що, властиво, діється? Я знаю, що ви обоє
прекрасно до нього відносилися, але довгі літа позбавлення свободи
дуже часто роблять людей надзвичайно дразливими. Може, він і
писати до вас не буде, не знаю. Я думаю, що треба зробити, як він
хоче. Не будете ж накидуватися йому! Я Тебе дуже прошу, щоб Ти не
брала собі цього до серця. Ти найкраща і найліпша мама, і я знаю, що
Ти ніколи в своєму житті не зробила нікому найменшої кривди. Ну що
ж, коли він не хоче договоритися, порозумітися з вами і вияснити все
по)сердечному, то хай буде, як він бажає. Я хочу, щоб Богдан знав
про те. Людей не треба держати в оранжереї і оберігати від най)
меншого подиху холодного вітру. Людина мусить вміти зустрічати і
приємне, і прикре в житті, мусить вміти справлятися зі всім, бо інакше
не стає вона загартованою. Одна в Тебе є хиба, моя коханенька: Ти всі
журби хочеш брати на себе і за других все зробити і перенести, а
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через те Ти вчиш людей не шукати опори в собі. Вони не вмітимуть
поглянути правді в очі і винести її. Тому)то я хочу, щоб Богдан знав
про рішення Михайла, хочу, щоб прочитав мого листа до Тебе. Він
дорослий, нехай знає і нехай має свою думку про те. Мамусю, а чому
Ти уважаєш мене музейним експонатом? Чому Ти нічогісенько не
скажеш мені, що діється дома? Я теж хотіла б приймати участь в
обговоренні домашніх справ і сказати й своє слово. Чому Ти думаєш,
що я не в силі цього робити? Чому Ти усуваєш мене від всего? Я знаю,
Ти боїшся зробити мені найменшу прикрість і боїшся написати мені
яку)небудь неприємну вістку. А Ти повір, що мені більше прикро
почувати себе відсуненою, чим разом з вами переносити турботи.
Чому Ти нічого не напишеш, як закінчилася справа з усиновленням?
Що відповів Богдан на листа Михайла? Як сам Богдан віднісся до
цього проекту? Я завжди вірю в Твої добрі інтенції і вірю, що хочеш
найкращого, але мені було б приємно, якби Ти порадилася зі мною
у справах, що відносяться до Богдана. Хоч би я часом й не по)
годжувалась з якимсь Твоїм рішенням, але Ти завжди будеш най)
ліпшою і найдорожчою. Мамусю, скажи мені так, на розум: маю я так
погодитися з тим, що повинна жити відірвана від домашнього життя
не тільки простором і зовнішніми обставинами, але й повним не)
знанням й ізоляцією від того, що там діється у вас, що думаєте і як
укладається ваше життя? Я хотіла б, щоб Ти зрозуміла, що це не
докори. Я тільки хочу переконати Тебе, що приємніше знати про
домашні турботи і разом, спільно переживати їх, чим почувати себе
ізольованою теплярняною рослиною, яку бережуть від найменшої
неприємності. Твоя похибка не в браку любові, а в надмірній любові.
Ти згадувала про Твардовського, то і я зацитую Тобі слова з ділян)
ки педагогіки: “Строгість не повинна бути суворою, а ласка –
ослаблюючою”. От це одно хотіла б я, щоб змінилося, а за все інше, за
все своє життя я безмежно вдячна Тобі. Може, тому тепер й так легко
мені переносити мою судьбу, що я мала і маю Тебе, що я мала і маю
Дідуся такого. Ну, написала, що думаю і як воно мені представляється,
і думаю, що так найкраще зробити. Приперла я Тебе добре до стіни,
правда? Що ж мені відповіш? Ще зачекаю на листа від Тебе, бо, певно,
вже дістала мого березневого, і тоді знова напишу. Тепер же поба)
жаю вам усім гарного Великодня. Святкуйте радісно, бо і я так буду
святкувати. Пам’ятайте: ждіть мене, бо ану ж я з’явлюся? І що буде,
коли замість бадьорих своїх старичків застану скривлених, зігнених в
дві погибелі людей? Ну, цілую дуже)дуже всіх вас, мої коханенькі.

Катруся
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Дорогий Богдане!
Твоя краватка вже готова, але чомусь не вийшла так, як я цього хотіла.

Трохи заповажна, але це вже вина ниток, які в мене були. Ну, і форма,
мабуть, неправильна. Як бачу в телевізорі, молоді мужчини носять
тоненькі, щось вроді шнурочків, але “дедушка” з передачі для дітей
“Дедушкина копилка” мав краватку солідну, широку. В кожному разі,
пам’ятка Тобі буде. Знаєш, Богдане, я дуже часто думаю про Влодзю.
Так хотілося б мені хоч трошки відплатити їй за все добро! Коли часом
мрію про зміну обставин в моєму житті, то завжди думаю, як би я
окружила Влодзю і Дідуся ніжною увагою і як би зі всіх сил старалася
створити їм погідну, безжурну старість. Святкуй гарно, дорогенький!
Маєш надію добре закінчити обі школи? Цілую міцно і сердечно.

Мама

30.ІІІ. Мамусю коханенька, вчора прийшла Твоя відкритка, і я тішуся,
що накінець Ти дістала вістку від мене. Може, дальше вже точніше будуть
ходити мої листи. Пишеш, що вислала посилку Михайлові, а я одночас)
но передаю його просьбу, щоб нічого йому не посилати. Не знаю,
можливо, що він й справді заверне посилку. Тоді Ти не бери собі цього
до серця. Якби був з вами, то розумів би не одно і не зробив би так.
Дуже прошу Тебе: завжди пиши мені, скільки карток листа дістаєш від
мене. Я хочу знати, чи все в порядку доходить. Ще одна просьба: як
будеш висилати журнали, то пришли мені разом з ними насіння квітів,
які маєш. Очевидно, таких, що їх можна б у скриньці плекати, от)як:
братки, матійоля, резеда і т. д. А маєш цибульки гіацинтів? Не старайся
нічого спеціально, а дай, що дома є. Крім цього, ще насіння трембульки,
кропу – може, вдасться нам дома завести городчик. Ще раз цілую дуже
міцно всіх моїх коханеньких, Стефцю, і хай вона потисне лапку Бунцика
від мене. Гарного Великодня!

Катруся
Листа я звичайно висилаю першого кожного місяця.

Дорогий Богдане!
Ще одна справа до Тебе. Я Тобі розкажу, в чому вона полягає, подам

свою думку, а Ти зроби, як уважаєш, тільки візьми під увагу, що тільки
Ти один можеш в тому щось помогти. Отже, так: Тато почуває себе
огірченим через всю ту історію з усиновленням. Я точно не можу сказати,
як воно йому представляється і наскільки причин він має до того, бо ви
ж не пишете мені нічого і я навіть не знаю, як все закінчилося. В кожному
разі, Тато вважає, що його скривдили, і просив мене, щоб йому з дому
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не посилали ніяких посилок, бо він їх не буде приймати. Повторяю: я
нічого точно не знаю, бо мені невідомо, яка там була переписка між
вами в цьому питанні. Моя думка така: я твердо переконана, що всі
дома дуже добре відносяться до Тата і що Влодзя ніколи нічим його не
скривдила і не могла б скривдити. Якщо й виникло таке враження у
нього, то тільки тому, що він стільки літ відірваний від дому, а таким
листуванням, сам знаєш, всего не наладнаєш, ніякої справи як слід не
обговориш. Тому я уважаю, що Тато не мав основ так зробити і що це
було непотрібне. Можливе є ще й таке, що він відчуває, що Дідусь і
Влодзя є для мене рідними батьками і краще до мене відносяться, а
Тато ніби не рідний їм, і він через те сумнівається в повній їх сердечності
до нього. Не знаю точно. Отже, слухай, що я Тебе прошу, і то я повторяю,
що тільки прошу, бо зробити це можна тільки з власної доброї охоти.
Ти дома і бачиш, як Влодзя віддана нам усім (колись Ти це у всій правді
і глибині зрозумієш, бо тепер Тобі здається, що це в порядку речей і
що так має бути) і як вона до нас усіх відноситься. Якщо Ти перекона)
ний, що є так, як я говорю, якщо відчуваєш, що дома до Тата відносяться
так, як я думаю, то, як хочеш, постарайся переконати і його в тому.
Повторяю: якщо хочеш і якщо Твоє серце і душа штовхає Тебе це
зробити. А як це зробити? Просто написати йому так, як відчуваєш, не
придумувати. Мені годі точніше сказати, бо ж я не знаю, що ви там собі
пишете. Зрештою, коли листа диктує щире почуття і охота, тоді він
буде щиро прийнятим і правдиво зрозумілим. Ти один можеш тут
помогти. Як хочеш, зроби це. Ти повинен тепер частіше писати до
Тата. Я знаю, що часу в Тебе мало, тому не пиши до мене. Я зачекаю, аж
закінчиться шкільний рік.

Вчора прийшов до одної з нас цілий річник “Огонька” за 57 рік.
Там такі чудові репродукції і ілюстрації, що душа радується! Пово)
леньки знайомлюся з картинами визнаних художників, з різними
способами художнього вислову і щораз більше вчуваюся в малярство.
Як мені хотілося б, щоб Ти був не ремісником у тому ділі, а вложив у
нього всю душу! Міцно цілую.

Мама

№ 4
8 травня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Дістала 2 відкритки, 3 посилки і 2 переводи – 150 руб. і 100 руб. Ах

Ти, товстячок впертий! Що понапікала? Але мушу признатися, що весь
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народ ликував. Знаєш, що мало найбільший успіх? Цвікли! Очевидно,
все було чудесне, як тільки Ти вмієш зробити. Одна тут не могла на)
дивуватися какаовому тортові, бо якраз такий найбільше любить, а
решта горою стояла за фундуком. При бабках пили кавусю, музичка
грала, і ми питали себе, де ми, властиво. Дуже за все дякую, а на мої
ім’янини, як Бог дасть дочекати, замовляємо собі посилку всю з
бурачками, не жартую. Від кого писанки? А калина яка мила була! Свята
пройшли якось так безжурно, легко. Гостей в нас не було, то й не
намучилися з крученням і тертям, а їли все готове. І від тіток багато
було. Щодо глюкози, то тета Ксеня порадить, вона розуміється на тому.
Я дуже хотіла б, щоб це можливо скоро було. Також мою “пенсію” за
липень передай Базьові95, дуже)дуже прошу. Мені так навіть вигідніше,
і судьба ласкавіша буде за добре діло, а грошей ми наскладали цілу
масу. Добре було б, якщо б Богдан поїхав на Крим, якщо така нагода і
опіка трапляється. Ну, і Ти відпічнеш разом з Дідусем. На як довго вони
туди поїхали б? Дідусь, певне, казав перекладанець приготовити? Тепер
трошки до всіх напишу, щоб подякувати, що не забувають. Нитки і
полотно від тети Гені96 добрі і гарні.

Дорогий Богдане!
Ти, певно, думав, що я забула про Твої оцінки? Ні, не так. Я по)

думала: скільки разів треба просити свого сина, щоб він накінець
сповнив просьбу? Почислила, і виходить, що тепер ось дванадцятий
раз дуже прошу після закінчення шкільного року виписати мені оцінки
свої зі всіх предметів. Цікаво мені, що Ти зробиш. Богданчику, я так
жду на Твою поїздку на Крим і обіцюю собі багато радості і приємності
для Тебе. Ти їдеш приватно чи як працівник театру?

До Тата пишеш? Значить, на другий рік кінчиш і десятирічку, і
мистецьку школу? А що далі буде? Думаєш про те? Описати Тобі, що
робимо? Властиво, все йде тією самою чергою. Життя уложилося
спокійно, і здається, що так має бути. Не раз мені приходить на думку,
що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не
попадати у відчай, а найти силу, щоб створити собі духовне життя і
надати йому цінний чи хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо
живучість людини велика і всюди її дух прямує до підкорення собі умов,
які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди
жити по)своєму. Я дивилася недавно на Твою знимку і подумала, що
Ти вже не той маленький хлопчик, якого я бачила колись, а дорослий
і писати можна до Тебе, як до товариша. Тільки цей товариш занятий

95 Імовірно, Василь Петращук.
96 Імовірно, Євгенія Заєць.
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тисячами справ і не має часу відписувати. Нічого, я підожду своєї
черги. Тільки гарно проведи і використай дні на Кримі. Щаслива
людина, в якої остаються тільки гарні спомини. Цілую дуже)дуже.

Мама

№ 5
17 травня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Ми переміняємо местожительства97. Куди поїдемо, не знаю. Не

висилай нічого до Володимира, доки не напишу. Дістанеш листа з
нового місця, певно, скоро, бо, мабуть, не дуже далеко поїдемо. Не
журися, здоров’я моє прекрасне, а мала зміна обставин завжди
інтересна. Спішуся, тому цілую всіх.

Катруся

№ 6
19 травня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Пишу з дороги, на нове місце ще не доїхала. Трохи було жалко

від’їзджати, бо вже завелася хазяйством, привикла, та й, правду го)
ворячи, добре мені там було. Однак я вважаю, що пані Судьба краще
знає, що і як треба зробити, тому спокійно спакувала манатки і рушила
в дорогу. На жаль, трохи журналів мусіла залишити, бо не було куди
вже складати. Поволі обросла я всяким багатством, і назбиралося аж
п’ять великих мішків. Надіюся, що на новому місці якось влаштуємося,
одна другій поможе; тільки, напевно, не буде там такої гарної
бібліотеки, і це одне мене журить. Від’їзджаючи з Володимира, я
написала Тобі, щоб нічого туди не висилати і ждати моєї адреси з
нового місця. Глюкозу можеш післати, і гроші теж. Ти порадься в тій
справі з тетою Ксенею. Властиво, було б найкраще, щоб Ти сама
написала до тещі Базя. (Вона тепер живе у Сокалі, вул. Шевченка,
ч. 30). Я дуже хотіла б знати, як його здоров’я і як він поживає. Боюся,
щоб тета Женя98 не вислала посилки до Володимира, тому Ти
повідоми її, що ми виїхали. Я не розписуюся багато, бо що напишеш,
сидячи на валізках? Щодо Базя порадься Ксені99. Ти, може, забула

97 Місце проживання (рос.).
98 Євгенія Грушевська, родом з Москви; співкамерниця Катерини Зарицької.
99 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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тещу? Вона Анна Семенюк. Мій лист прийде, певно, з нового місця
десь при кінці травня або з початком червня. І тут я ще раз хочу
звернутися до Богдана.

Дорогий Богдане! Оцінки свої пришли мені конечно! Я вже не)
терпеливо жду Твоїх вражень з поїздки на Крим. Чи остаточно рішили
ви, що туди поїдеш? Напиши Татові, що я зачинаю так, як він, по)
дорожувати. Думаю, що в червні вже напишу до нього листа. Попе)
реди його, щоб не писав мені до Володимира. 8 травня я ще вислала
звідтам додому листа. Мамусю, листа до вуйка пішли тещі. Прошу
Тебе також, щоб припильнувати, щоб Богдан написав мені оцінки зі
закінчення року, і з мистецької школи теж. Я Тобі вже згадувала, що
Ти можеш спокійно зменшити мені кількість висиланих грошей, бо
всі тепер теж дістають, а для мене одної вистане і третина. Цілую
дуже всіх.

Катруся
А що Дідусь казав вложити до посилок?

№ 7
28 травня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Не знаю, чи Ти дістала мого листа, що я вже виїхала з Володимира,

тому пишу ще раз. Я поки що в дорозі, отже не буду багато розпи)
суватися. Як приїду на місце, тоді повідомлю і подам новий адрес.
(29 або 30 травня повинні ми бути на місці) Тепер тільки деякі справи,
що треба їх полагодити. Чи в нас ще є ті бесаги, що Ти передавала
мені в 40 р.? Якщо є, то пришли при нагоді, бо в дорозі стільки клопоту
я мала з речами! Сама не знаю як, а назбиралося ціле хазяйство (і в
кожної так), що тащимося, ніби переселенці. Як з глюкозою? Ти за)
питай тети Ксені, вона Тобі подасть всі дані, і конечно пішли. Напиши
до тети Жені, щоб до Володимира нічого нам не висилала. Ти, певно,
настрашилася, що стільки поручень, але що ж зроблю, коли сама не
маю змоги, бо в дорозі тепер. Чи тета Ксеня подала Тобі адрес тещі?
На всякий випадок повторю: вона тепер живе у Сокалі, вул. Шевченка,
ч. 30. Запитай її, як здоровля вуйка Василя100, і запитай, чи дістав
глюкозу, як вишлеш. Відносно вишивання. Я хотіла б тепер вишивати
тільки гарні речі і на гарному полотні. Дуже хотіла б вишивати рушники,
але тут треба льняного доброго полотна. Чи його можна дістати? Хочу
взагалі поговорити з Тобою на розум про вишивки. Це правда, що

100 Василь Мойца, родич Михайла Сороки.
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вишивати хочеться, але це справа не спішна. Буде відповідний ма)
теріал, нитки і взори, то буду вишивати, а не буде – зачекаю. Я ж маю
чим займитися. Хочу тому просити Тебе, щоб при нагоді (повторяю:
при нагоді тільки), як буде в крамниці, купити кілька метрів льняного
полотна на рушники, щоб можна було вишивати без канви, отже,
рівного. Дальше, як трапляться нитки, що не облазять, теж купи (най)
важніше чорні і червоні, найкращі помідорові). Дуже прошу, щоб Ти
післала Богдана до Віри, щоб вона дала гарних стилевих взорів на
рушники, сорочки мужеські і подушки. Добре було б, щоб взори були
кольорові. А Оксана101 не могла б передати гарних взорів? Ще раз
повторяю: це річ не термінова, по змозі поволеньки реалізуй, а як не
буде, то ніяка біда. Я про це пишу, щоб Ти орієнтувалася, чого мені
треба, бо жалко псувати очі на що)небудь. Ясно? Не будеш журитися
і бігати за всім? Спішитися нема чого, бо й так в мене других занять
гук. Як вчиться Богдан? Поїде на Крим? В травні я не дістала ще від
вас листа, і тому здається, що так давно мала вістку. Ти, напевно,
дістала мого листа, відписала до Володимира, але мене вже не було.
Нехай Богдан напише Михайлові, щоб не писав, доки не подам нового
адресу. А що Дідусь? На вакації будете дома? Прийшло мені на думку,
що Ти не знаєш, як теща по батькові. Йосифовна Анна Семенюк.
Запитай її, чи Василь працює на давньому місці, і передай привіт від
мене, і скажи, що я йому дуже вдячна, бо багато доброго зробив
мені. Повторяю, що матеріально ми тепер забезпечені, кожна щось
дістає. Отже, на мене одну не треба багато грошей, 50 руб. в місяць
вистане цілковито. Здається, що на новому місці не буде такої біб)
ліотеки, як у Володимирі, тому будемо раді кожному журналові чи
книжці, але і тут повторяю: як буде змога. За кілька днів, як щасливо
доїдемо, напишу з місця вже чорнилом і порядно, а тепер пишу
щонайважливіше і щоб Ти знала, що жива і здорова. Щоб тільки Ти з
Дідусем мали моє здоров’я, то було б все в порядку. Цілую дуже всіх.

Катруся

№ 8
7 червня 1957 року

Мої дорогенькі!
Цей лист буде в першу міру діловий, щоб порозумітися відносно

деяких справ на новому місці. Дістала я тут 150 руб. (3.VI). Мабуть, це
ті, які прийшли до Володимира після мого від’їзду. Мамусю, листи

101 Оксана Сатурська.



385

звідси буду висилати 20 кожного місяця, тому Ти жди слідуючого аж
при кінці липня. Писати можеш скільки і коли хочеш, але Ти знаєш, що
найважливіша для мене відкритка зараз після одержання мого листа,
а решта вже як час позволить. Харчевих посилок тут мені не треба, бо
купити можу все потрібне, навіть молоко, яйця і т. д. Зате з бібліотекою
гірша справа, а ще після володимирської, де був прекрасний вибір і
художньої, і наукової літератури. Властиво, можна сказати, що тут нема
що читати, і вся наша надія на книжки, які дістанемо. Видно, що на цей
рік не вдалося вам виписати “Иностр. лит.” і “Науки і життя”, але
попробуй запренумерувати для мене “Литературную газету”. Це орган
Союза писателей, виходить у Москві три рази в тиждень і має цікавий
і різносторонній зміст з обсягу літератури і досить науково)популярних
статей. На тому мені дуже залежить. Ти можеш заплатити пренумерату
і подати мій адрес, щоб відразу сюди висилали, так що відпадає Тобі
зайвий труд возитися з бандеролею. Я знаю, що Тобі нелегко рухатися,
тому про ніщо більше спеціально не прошу, тільки зазначую, що кожна
книжка – чи то наукова, чи з ділянки музики, чи художньої літератури
(французською мовою або англійською) – буде великою радістю для
мене. Щодо вишивання, то й це інакше, як у Володимирі. Поки що не
маю позволення на таку “небезпечну” річ, але живий живе гадає і все в
природі міняється, тому Ти все)таки поволеньки, по мірі можливості
збирай потрібне. В першу чергу це рівненьке льняне полотно, щоб
можна було без канви вишивати. Крім того, я хотіла б колись вишити
кілька гарних рушників, а це можна тільки на льняному. Далі нитки, що
не облазять, передусім чорні і червоні, а ще краще помідорові, і,
накінець, гарні взори на рушники, сорочки і подушки. Про взори
можна попросити Віру. Вона ж працює в музеї і могла б для нас це
зробити. Як бачиш, вишивання в мене – це пісня майбутнього, тому
нема Тобі потреби журитися і спішитися. З другої сторони, мені жалко
до решти псувати очі на які)небудь вишивки і волію зачекати на гарне
льняне полотно і гарні взори, тим більше що тепер й так не вільно мені
тим займатися. А що з глюкозою для вуйка Василя? Тета Ксеня досвід)
чена і порадить Тобі у всьому. Вуйку, хоч Ви не любите лікуватися, але
таки без глюкози Вам не обійтися. Чомусь я вірю в неї і переконана,
що саме вона основно помогла б Вам. Я навіть не питаюся, як зі серцем
у Вас тепер, бо знаю, що не поліпшилося, якщо не навпаки. Мені так
хотілося б що)небудь радісного довідатися про Вас, але, очевидно,
не тільки так потішаючого, а правдивого, як досі. Не дала судьба
закінчити всіх планів (мабуть, вона краще знає, куди вести), та за те,
що вже позволила, я завжди буду їй вдячна. Ви знаєте, що кожна вістка
від Вас принесе радість, а ще коли в ній буде згадка про спокій і
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погоду!.. Своїх постійних занять я поки що не маю змоги продов)
жувати. Не перестаю фантазувати на педагогічні теми. Вони далі дорогі
й інтересні мені зі всіх оглядів, але нема нічого підходячого до читання.
Правду говорячи, взагалі нема що читати. Недаром кажуть: що край,
то обичай; й коли попередній край можна сміливо назвати Арка)
дією, то теперішній ледви. “Єгмонт” теж не актуальний. Ви, певно,
представляєте собі мене частенько з вишивкою в руках? Я не
відрікаюся своїх планів вишити ще колись в свому житті кілька руш)
ників, як це личить правдивій українці, але чи ж завжди можеш сам
рішати про себе і робити що хочеш? Здалека доноситься музика, а
кілька днів тому чула я навіть невиразно звуки полонеза. І от пишу і
думаю, що в поміч приходить мені моя погідна вдача, за яку не раз
приходилося мені вислухати не одно пробирання. Коли є гарні
спомини, коли є за що зачепитися думкою, коли внутрішній світ має
свій цінний зміст, то решта не таке важливе. Найголовніше, щоби
почувати себе багатим, а це почуття є, правда? Якщо дошкулює мені
що)небудь, то свідомість, що близькі і дорогі мені люди не вміють
прижмуреним оком поглянути на обставини. Пригадалося мені зі
“Щоденника” Короленка місце, де він каже: “По тобі спливає все, як по
гусці вода”. Трохи мене розсердило, що він не зазначив: “Все
несуттєве”, але чи ж можна на нього по)справжньому сердитися? Між
іншим, я під великим впливом тільки що прочитаного і не дивуйтеся,
коли в мої листи частіше буде закрадатися згадка про нього і його
твори. А знаєте, що Кубік осів в якій)то Піпідівці102 вроді Куликова у
всіх відношеннях? Він молодець (не гуска!) і якось дасть собі раду. В
попередніх листах (дістали?) я згадувала, що хочу забратися до
вивчення укр. граматики. Поки що це тільки плани, бо не маю її в руках,
як і других своїх книжок. В загальному то в мене тепер плани з
можливостями у великій розбіжності, але якось чорна година не
находить. От повчитися би декому терпеливості! Переїзджала я гарну
ріку. Довго дивилася на пісчану косу, що далеко вдалася у воду, тільки
птиці літали над нею, і в думці пов’язувалася вершина в Альпах з
церковцею в Карпатах і вічністю. Ітак, жду вістки, що Ви здорові і
настрій погідний у Вас. І воробців, і хороших не забуваю. Коли все
уложиться і судьба позволить, напишу більше. Мамусю, ще давніше я
просила Тебе, щоб час до часу місячні гроші, призначені для мене, Ти
давала вуйкові Василеві на лічення. Отже, в липні не присилай мені,
а дай йому. Дуже Тебе про це прошу, і про глюкозу теж. Про своє
здоров’я нема що писати, бо ніяких змін немає. Як і раніше, хотіла б я,

102 Вигадана назва, що означає будь)яке місце, віддалене від виру життя,
цивілізації; глушина.
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щоб ви обоє з Дідусем мали моє здоров’я, тоді була б спокійніша за
вас. Ще прошу, щоб мені накінець подати оцінки Богдана зі всіх
предметів. Чи їде він на Крим? Що Дідусь поробляє? В попередньому
листі я дякувала Фоновій Славці і Оленці103 за святочні побажання і
цукорки. Чи писанки були від них? Якщо Ти вже відповіла до Воло)
димира на мого останнього листа, то повтори все ще раз, бо я не
дістала нічого. Що пишуть тети Ксеня і Женя? Здорови і цілуй всіх від
мене. Дуже цілую.

Катруся

Дорогенький Богдане!
На цей раз, я думаю, Ти пришлеш мені свої оцінки всіх предметів.

Як же так: незабаром закінчиш десятирічку і я ні разу не побачу Твого
свідоцтва, хоч би переписаного?! Ще рік – і треба Тобі буде за)
становитися і рішити, яку спеціальність вибрати. Я не раз думаю про
те. Тато щось згадував, ніби була мова про мірництво. Чи справді?
Мені здається, що воно не підходить Тобі. Вправді, Ти добре рисуєш,
але головне там математика, а я якось не зауважила в Тебе спе)
ціального замилування до цього предмету. Добре подумай, бо ж тут
децидується вже на все життя і треба вибирати таке, в чому приємно
було б працювати. Не знаю, чи Твої здібності і витривалість у праці
достаточні, щоб піти у вищу мистецьку школу. В кожному разі, я поволі
починаю тим журитися, а найбільше боюся, щоб Ти не вибрав при)
хапцем, по случайності. Від Тебе багато довідатися про Тебе ж не
можу. І так ростеш, стаєш самостійною людиною, а я так мало знаю,
що собою представляєш. Щоб тільки Ти ставав гарною людиною! Хочу
Тобі сказати, що я подарувала на пам’ятку одній гарній людині поезії
І. Франка, які дістала від Тебе. Дарунків не дарується, і мені трохи
прикро було, а властиво совісно перед Тобою, але думаю, що Ти
вибачиш, бо не живу я в нормальних умовинах, а другої нагоди, мабуть,
не було б. Тільки от що сталося: на ту книжку я була наліпила Твій exlibris,
потім хотіла відклеїти його, але він такий тоненький і пірвався зовсім.
Якщо маєш ще, то, прошу, пришли мені. Чи пишеш до Тата? Перепиши
йому мого листа. Давно я не мала нічого від Тебе, і здається, що багато
нового біля вас. Які Твої вакаційні плани? Я була б дуже рада, якби Ти
поїхав на Крим. В які місцевості вибирається театр? Мені ще незручно
писати листа, бо не розгосподарилася на новому місці і життя нітрохи
не наладнане. Не маю при собі нічого зі своїх речей, ні одної своєї
книжки і, властиво, живу, як на залізнодорожній станції. Після

103 Мирослава та Олена Юрчинські.
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упорядкованого вже життя у Володимирі треба привикати до нових
звичаїв і правил. Найбільше жалко мені за моїми музичними за)
няттями. Тут нема ні репродуктора в камері (а знадвору чуєш п’яте
через десяте), ні бібліотеки з Р. Ролланом. На біду, під кінець побуту у
Володимирі я взяла з бібліотеки Роллана “Музыканты наших дней” і
так не вспіла прочитати, а було там про Вагнера, Берліоза і т. д. Ну,
що ж, нехай на тому закінчаться наші турботи. Тепер якось спеціально
жду листа. Таке враження, як би багато)багато часу пройшло і якісь
основні зміни зайшли.

Цілую Тебе.

Мама

№ 9
9 червня 1957 року

Дорогая!
Мой адрес теперь: Рязанская обл., г. Касимов, п/я 2.
Я написала письмо на укр. языке, но пока здесь нет цензора і оно

задержалось. Извещаю Тебя только, что здорова, и жди писем от ме)
ня, когда наладится дело с перепиской. У меня все в порядке. Я про)
сила, чтобы мне выписать “Литературную газету”, но не надо, потому
что выписала здесь.

Целую всех104.

Катруся

№ 10
9 липня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Дістала дві відкритки і 100 руб. Ти дуже розумна і симпатична моя

потіха, що так все гарно полагодила. Уявляю собі, як товстячок з
окулярами на носі діяв. Не тільки я одна така захоплена Тобою. Вуйко,
як тільки оком кинув на Твою знимку, зараз оцінив по достоїнствам.
Цей перший лист буде діловитий, щоб договоритися відносно всего
з нового місця. Отже, листи буду писати 20 числа кожного місяця
(цей винятково скоріше). Посилок харчевих не треба мені, бо тут все

104 Кохана! Моя адреса тепер: Рязанська обл., м. Касімов, п/с 2. Я написала
листа укр. мовою, але поки що тут нема цензора і він затримався. Повідомляю
Tебе тільки, що здорова, і чекай листів від мене, коли налагодиться справа з
листуванням. У мене все гаразд. Я просила, щоб мені передплатити “Літературну
газету”, але не треба, тому що виписала тут. Цілую всіх (ред.).
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можу купити: яйця, молоко, трускавки і все, що є на базарі. Грішми не
журися, скільки можеш, стільки посилай, бо тепер всі у нас щось
дістають. Зате кожній книжці і журналам дуже будемо раді, бо
бібліотека тут маленька, ну, та й такої, як у Володимирі, вже нігде не
буде. Я не подаю ніяких побажань щодо книжок, щоб Ти не пе)
реймалася ними, а так що попаде під руки, то пришли. Я за)
пренумерувала “Лит. газету” і вже дістаю. Відносно вишивок.
Вишивати хочеться, але справа не спішна. Я волію зачекати, але щоб
вже щось гарного зробити. Ниток трохи маю, і полотно можна тут
дістати (часом). Отже, не переймайся, тільки поволеньки поглядай
за гарним льняним полотном з рівненькими нитками, щоб можна було
без канви вишивати, і за чорними і червоними нитками (тільки муліне,
що не облазять). Ті два кольори найважливіші. Повторюю: найдеш –
добре, не трапиться – не біда. Зате обов’язково пішли Богдана до
Віри, щоб відрисував багато взорів на рушники, сорочки і подушки.
Він тепер свобідний, і не завадить йому зробити добре діло. Здорови
сердечно тету Женю. Альбом для неї готовий, та не щастить післати
його. Вона добра і розумна і буде знати, що не забуваю її, а решта не
в моїй силі. Як там Ксеня? Мій дорогенький земстний товстячку, мені
так інтересно все знати: як там діти вчаться, хто жениться і як живе.
Тому завжди слово в слово пиши, що чувати в Олеся чи вуйка. Це ж
наші маленькі, вірніше великі, радості. Чи Маруся105 або теща не писали
до Тебе? Що нового в них? Дуже чекаю вістки звідти, не забувай про
те. Про ім’янини тети Янки пам’ятала, помолилася в той день і по)
бажала їй всего найкращого. Як же будете відпочивати на вакаціях?
Куди поїде Богдан? Напиши трошки більше про Дідуся. Давно вже не
знаю, як він поживає. Властиво, третій місяць йде, як не мала я від
Тебе листа, і здається мені, що дома багато перемінилося, і не можу
точно представити собі, як це колись бувало, що ви всі робите. До
Олеся Ти написала вже? Це така добра душа! Олесь, ну і браві ви оба
молодці! Я так і знала, що Ти зараз візьмешся до діла і у всему наведеш
порядок. Не думай, що тети в Тебе вже зовсім непотріби, і тому подай
точні виміри для сорочки (комірець, плечі, рукав) свої і Влодка.
Сорочки будуть вишиватися! Може, доля й не дасть дістати їх в руки,
але згадувати будем, вишиваючи, незлим тихим словом. Ти не дивися,
що я мало пишу: літа вже не ті, та й інакше живу, як Ти. Зате вістки від
Тебе завжди інтересні і милі. Всего найкращого Тобі і всій сім’ї вашій!
Не забувайте і пишіть.

Тета

105 Імовірно, Марія Петращук.
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Мамусю, справи покінчила і забираюся до Тебе. Хотіла б я, щоб
Ти гарно провела день своїх ім’янин. Сповниш мою просьбу? Дуже)
дуже прошу Тебе, візьми цей день для себе і роби тільки те, що
приносить Тобі приємність. Нагони 28.VII Богдана з хати, нехай сам
промишляє, а Ти відпочивай: піди в парк, читай гарну книжку, а на
снідання випий чай і штанглі (зі сіллю) зі швейцарським сиром, добре?
Тоді я собі подумаю: нехай ніхто не хвалиться своєю мамою, бо все
одно такої, як в мене, в нікого немає! Цілую дуже Тебе, Дідуся і всіх.
Дивилася я на знимку, як)то товстячок йде в Косові на річку, і рішила,
що дуже “притульна”106 і мила і що ніхто так не вміє усміхатися. Правда,
що так? Мамусю, скоро відпиши, бо мені цікаво, як там все.

Катруся

Дорогий Богдане!
Ні у Володимирі, ні тут я не дістала від Тебе листа, тільки тут від)

критку. Знаєш, Богдане, мушу Тобі сказати, що трошки провинилася
я перед Тобою. Дарунків не дарують, а я подарувала поезії Франка, які
дістала від Тебе. Оправдує мене те, що людині гарній подарувала, і ще
умовини мого життя. Найгірше, що там було приклеєне Твоє ехlibris,
і, коли я зачала відклеювати, щоб залишити собі, воно подерлося.
Дуже Тебе прошу: якщо маєш, пришли мені ще одно своє exlibris. Не
забудь написати відзивів на Твої картинки з виставки. Хто там ще
приймає участь? Тільки вважай, щоб Тобі в голові не закрутилося!
Будь скромний, нехай краще Тебе другі хвалять, а Ти мовчи. Богдане,
ще одна просьба. Ти вже вільний від науки, і тільки Твоєї доброї волі
треба, щоб зробити добре діло і приймити за нього велику вдячність
від нас. Піди до пані Віри і відрисуй кольоровими олівцями трохи гар)
них стилевих взорів на рушники, сорочки і подушки. Попроси Віру,
щоб вибрала якихсь гарних. Якби Ти знав, як хочеться щось гарного
вишивати! А самі ми ніяк не можемо собі порадити, а це така приєм)
ність для нас! Зробиш це? Чи картинки на виставку мальовані олійни)
ми фарбами? Чи Ти рішив вже, яку спеціальність вибереш після
десятирічки? Ще один рік – і треба буде здецидуватися. Я часто про
те думаю і трохи пожурююся. Це ж на все життя, і я так не хотіла б, щоб
прихапцем, не по призванні Ти пішов у вищу школу. Цілую.

Мама
Мамусю, Ти дістала мого листа, писаного з Москви? А що з глю)

козою? Не вдалося післати? Відпиши ще раз на мого останнього листа
з Володимира.

106 Привітна (пол.).
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№ 11
20 серпня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Не нарадуюся своїм товстячком – такий він земстний! Тільки тро)

хи лінюх, бо післала вуйкового листа, а сама навіть кілька слів не до)
писала. Завжди хоч коротенько напиши. Зате прекрасно зробила,
що дослівно розказала про тету Ксеню. Роби так далі. Вона була дуже
добра для мене, і кожна вістка від неї мені і цікава, і мила. Те саме з
Олесем і тетою Женею. Від Тебе було: 2 відкритки, лист, лист вуйка,
100 руб., 50 руб. і ще раз 50 руб. Від Михайла листів не маю. Чи мої з
Касімова він вже дістав? Де ця Анзеба? Заки я буду від нього без)
посередньо мати листи, Ти сама пиши, що з ним чувати. Скільки Ти
дістала моїх листів після виїзду з Володимира, з дороги? Я вислала
три. Дуже дякую за глюкозу. Хоч він вже дістав одну, але й друга не
завадить. В сім’ї все пригодиться, а добре діло вернеться добром.
Як будеш писати до тещі, попроси Марусю, хай зайде до Тебе, коли
буде у Львові. Я так хотіла б, щоб Ти з нею ближче познайомилася.
Добре? Глюкозу Ти могла б була через неї передати. Я пишу як курка
лапою. Маруся могла б начисто переписувати, але їй краще видно, як
треба. Запитай її про те. Мамусю, як Ти провела день своїх ім’янин?
Мені приємно уявляти собі моїх стареньких на лавочці в городчику
або на сквері. А чому тети Янки не забираєте зі собою? Я думаю, що
дома ви обоє найкраще відпічнете. Ти добре зробила, що післала
Богдана в Косів на самостійне життя. Нехай привчається самому
давати собі раду, а не мати все готове під руками. Хоч Ти і мене так
розвезла, але я якось не пропадаю, всюди вмію уладити собі куточок,
зорганізувати собі в кожних умовинах життя. І хоч була я правдивою
одиначкою, але даю собі раду на людях. Волосся порядно посивіло, а
руханку роблю кожного дня і ніяк не здаюся. От якби ви були такі
здорові, як я! Я дуже не хотіла б, щоб Богдан надуживав Твоєї і
Дідусевої доброти. Він, очевидно, до мене не пише, але нема чому
дивуватися. Я навіть не огірчуюся, бо розумію, що в нього стільки за)
цікавлень, стільки радості життя, що йому не до писання. Тому ніколи
не примушуй до листів. Хай тільки гарно росте і розвивається! В кого
він у Косові живе і як наладив з харчуванням? Мене зворушило, що
Стефця поїхала поглядіти за ним. Мамусю, зателефонуй до Віри і скажи
так: “Віра, Тебе дуже просять, щоб Ти роздобула десь альбом зі
взорами укр. вишивок і подарувала його нам. Чим скоріше, тим
краще.” Таке саме скажи Оксані, жінці Корнеля. Вони ж обидві
працюють при мистецтві, і не трудно їм буде здобутися на такий да)
рунок, а для нас він буде мати неоціненну вартість. Знимку тети
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пришли. Під керівництвом Дарки я вшила собі суконку з присланої
матерії. Як мудро Дідусь розпорядив, щоби купити більше, бо за)
лишилося на витяту блюзочку без рукавів, яку вдягаю на прохід для
опалювання на сонці. З плаща вийшла спідничка і коротенька камі)
зелька. У Володимирі я ніколи не мала часу, а тут вже обшилася і маю
спокій на довгі часи. Чому Ти скоріше не написала про хворобу Дідуся?
Зате тепер мусиш докладно описати: як і чому все трапилося, як
лікували, що Дідусь говорив, як себе почував, чим вилічився. І
докладнісенько хочу знати, як тепер виглядає, чи придержується
вказівок лікаря і що цілий день робить. Я вважаю, що Дідусь повинен
піти на емеритуру. Що Ти про це думаєш? Зредукувати видатки і на
старості літ тихенько і спокійненько собі пожити. Ти сама розкажеш
про Дідуся, але нехай він хоч кілька слів напише мені, щоб я знала, чи
в нього такий бадьорий настрій, як колись. Взагалі, пишіть трошки
більше, бо довго не було від вас листів і в мене враження, що я не
знаю, що дома діється. Ти відписала Олесеві і післала мого листа?
А Славця і Оленка дістали від мене тих кілька слів ще з Володимира?
Писанки від Тебе були чи від них? 9 вересня піди раненько до вуйка
Адзя, занеси йому гарну далію з нашого городчика, скажи, що це від
мене, і скажи, що бажаю всего найкращого.

Богдане, гарно було у Косові? Маєш якісь знимки? Мамусю, прий)
шов знова Твій і Богдановий лист, що вернувся з Володимира, і
журнали. Дуже)дуже дякую. Щодо журналів. Тут я могла би теж пре)
нумерувати, але думаю, що, н. пр., “Иностр. лит.” скоріше Ти зможеш
дістати, чим я. Мені йде про те, щоб Тобі не було зайвого клопоту з
посиланням. Ти могла б заплатити там пренумерату і подати, щоб
висилали прямо на мій адрес. Тоді мусіла би Ти прислати мені
квітанцію, щоб я могла впоминатися, якщо б журнали не приходили.
Тільки в такому разі ви дома не могли б їх переглядати. Ти добре
подумай, зваж свої сили і час і зараз відпиши, які журнали зможеш
мені висилати. Відпиши сейчас, бо в нас 1 жовтня буде можна
виписувати і я мушу знати остаточно, чи тут пренумерувати, чи ні.
Найбільше боюся, щоб не втратити “Иностр. лит.”, бо тут маленька
бібліотека і журнали для нас – весь зміст життя, іншої розривки нема.
“Природа” трохи затрудна і незрозуміла, зате “Мистецтво” напевно
прекрасне, та ще й була б подвійна користь, бо Богдан міг би ко)
ристати. Ти напиши в редакцію “Мистецтва” і домагайся висилки
бракуючих чисел. Отже, я жду листа і Твого рішення, що Ти зможеш і
будеш виписувати, щоб знати, як мені тут поступити. Ті два числа
“Мистецтва” пришли: дуже хочеться дивитися на гарні ілюстрації.
Скажи теті Ксені, що знимку дістала і дякую, але напишу про це другим
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разом, бо вже нема місця. Зараз буду сварити на Тебе. Я виразно
писала, що можу чекати на полотно і нитки навіть два роки. До тети
Гені в справі ниток не пиши, бо там теж нелегко дістати; крім того,
вона цілий день працює. Як случайно появиться льняне полотно в
крамницях і чорні чи червоні нитки, то купиш, а я не спішуся. Пам’ятай,
що можу ждати і ждати. Полотно потрібне на рушники, отже, щоб без
канви можна було вишивати. Ще одно. Як даєш гроші Базьови, то
вже мені не треба. Я ж маю досить зложених і тільки під такою умовою
просила, щоб йому дати. Я дуже хочу, щоб Богдан їздив до Гнилиць107

чи Кошляк. Дідусь мусить піти на емеритуру! Дуже цілую. Пиши багато.

Катруся

Дорогенький Татусю!
Як Ти смів хорувати?! Чому не береш собі прикладу з мене? Нема

мене дома, а то я навела б порядок. В першу чергу Ти мусиш піти на
емеритуру. Для підвищеного тиснення найважливіше спокій, від)
починок і дуже регулярне життя. Чи Ти точно сповняєш усі приписи
лікарів? Засади Влодзю за стіл і подиктуй їй довжелезного листа, де
подрібно було б виложено, що лікарі приписали Тобі робити і наскільки
Ти сповняєш установлений режим. Чому Ти продовжував виклади на
університеті? Чи це не втомляло Тебе? Я думаю, що скромно можна б
і на емеритуру прожити, а здоров’я найголовніше. Пам’ятай: зараз
сідайте за стіл обоє і пишіть мені про все, а то я нічого не знаю. Богдана
нема, ніхто перешкоджати не буде. І багато)багато і про все пишіть. Я
з нетерпінням буду чекати відповіді від вас і коротеньким листом на
цей раз не вдоволюся. Ще я дуже хотіла б, щоб 30 серпня ви обоє і
Бунцик сфотографувалися в нашім городчику біля далій і прислали
мені на пам’ятку таку знимку. Однак не дуже настоюю, бо ви обоє
старенькі, а то все)таки клопіт. Зате від довгого)довгого листа не
відступлю. І Ти сам теж допиши хоч кілька речень. Татусю, в день ім’янин
я побажаю Тобі раненько, а Ти проведи гарно цей день і згадай разом
з мамусею і мене. Добре було б, якби тоді ви обоє писали мені листа.
Ще хотіла б я знати, які плани в Тебе відносно студій Богдана. Я начи)
наю журитися тим, щоб прихапцем він не рішився і не вибрав фаху,
який не відповідав би повністю його здібностям і уподобанням. Чому
він так зле вчиться? Це брак здібностей, лінивство, розсіяність чи що
таке? Отже, жду дуже нетерпеливо листа. Опиши мені всего Богдана:
що він собою представляє, які в нього здібності, яка вдача, яка по)

107 Село у Тернопільській області, де мешкала родина Михайла Сороки.
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ведінка, які звички. Я хочу мати повний його образ власне тепер, коли
він кінчає десятирічку і вступити має в нову фазу свого життя.

Цілую дуже.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Приближається день Твого народження, а я збираюся трохи

покричати на Тебе. Кінчиш сімнадцять років, і я хочу поговорити з
Тобою вже не як з дитиною. Крім цього, начинається останній рік
десятирічки, отже, досить причин зібралося на такого листа. Я не
вдоволена Твоїм свідоцтвом, тим більше що воно вислідом Твого
легковажного відношення до своїх шкільних занять, а не браком
спосібності опанувати шкільний матеріал. Богдане, чи Ти міг би по)
дивитися Дідусеві і Влодзі в очі і сказати, що Ти в минулому році
зробив все, що зміг? Цей шкільний рік – останній, коли Ти ще можеш
направити пропущене. Дорогенький мій, з яким же Ти знанням підеш
в життя? Чи Ти підготований начати фахові студії і самостійно давати
собі раду в житті? Досі Дідусь і Влодзя забезпечували Тобі всі умовини
для безжурного, гарного життя. Тепер прийшла пора, що Тобі треба
подумати про них. Влодзя написала мені про хворобу Дідуся. Ти досі
ніколи не застановлявся над тим, що мусиш серйозно взятися до
науки, щоб якнайскоріше могти працювати і заробити не тільки для
себе, а й для Дідуся і Влодзі? Власне у вісімнадцятий день Твого
народження я хочу про те говорити з Тобою. Добре подумай над тим,
а я помолюся, щоб Ти найшов в собі силу зрозуміти свої обов’язки і
сповнити їх. Побажаю Тобі ще багато щастя і всего найкращого, чого
тільки можу мріяти для Тебе. Дорогенький мій, цього року інакше
мусять виглядати Твої заняття і Твоя наука. Я не зможу тут спокійно
сидіти, знаючи, що там Дідусь хворий, Влодзя старенька, а Ти якось
безжурно і легковажно глядиш на себе і на зміст свого життя. Я просто
не можу зрозуміти, в чому тут річ. Чи амбіція не підганяє Тебе нітрохи?
Чи настільки слаба в Тебе сила волі, щоб зосередитися і досягнути
бажаного? Невже Ти не бажаєш бути образованою, серйозною люди)
ною, яку можна б було шанувати? Найгірше, що я зовсім безсильна і
нічого не можу помогти. Можу тільки бажати і молитися, щоб Ти
став кращим. Так і начну з 1 вересня. А Ти приложиш всі зусилля,
щоб вислід Твоєї праці над собою за цей шкільний рік приніс радість
нам усім? Цілую.

Мама
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№ 12
Без точної дати. Імовірно, вересень 1957 року

Дорогий Богдане!
В день Твого народження і в перший день нового шкільного року

я начала вишивати для Тебе краватку, подібну, як Татові. Сліпаю, але
пильно вишиваю і думаю, чи Ти з такою ж пильністю і охотою
забираєшся до науки. Знаєш, не просила б я Тебе стільки разів
написати мені оцінки з предметів, якби не непокоїлася Тобою. Не
забувай, що з класу в клас ще можуть Тебе перетягнути, але кінцеві
іспити так не перейдуть. Мені дуже жалко Дідуся, що теж, певно, не
має спокою через Тебе. Тато каже, що тепер на Політехніці нема
архітектурного відділу. Чи це справді так? Мені здається, що
архітектура підходила б Тобі: рисувати любиш і деякий практичний
смисл маєш. А до малярства як такого замало, мабуть, в Тебе
наполегливості в праці, а без того справа не піде. Добре, що Ти
поїхав до Гнилиць. Тато буде дуже тішитися. Я хочу, щоб Ти і на свята
туди вибрався, і то власне на Різдво. Зимна хіба будеш боятися? На
цей рік залиш гру на фортеп’яні і всі спорти і всеціло займися наукою
в школі. Останній рік перед закінченням не можна розсіюватися на
сто різних занять, треба приложити зусиль, щоб одне успішно за)
кінчити. З поганими оцінками не приймуть Тебе в інститут, і я навіть
не можу представити собі, який це був би удар, коли б Ти не здав
кінцевих іспитів. Правду кажучи, мені навіть нічого іншого не хочеться
писати, коли одна думка вертиться в голові, а нічогісенько зробити
і порадити не можу. Богдане, чи Ти позволяєш Влодзі обслуговувати
себе? Я навіть подумати про те не можу! Чи з належною увагою
відносишся до Дідуся? Щось там дома не все в порядку, коли такий
неспокій огортає мене. Слухай, дорогенький, я пишу кілька слів до
тети Віри. Піди з ними до неї і принеси відповідь. Тим разом мою
просьбу мусиш сповнити, і то скоро, щоб до другого листа я вже
знала. Мені було б дуже прикро, якби Ти собі це злегковажив.
Богдане, ще розкажи мені про Дідуся. Що він любить робити, коли ра)
но встає? Чи й далі любить ніччю читати? Ти присвячуєш йому належну
увагу? Помагаєш Влодзі, щоб Дідусеві нічого не бракувало? Пам’ятай,
що Ти повинен віддячити Дідусеві і за себе, і за мене, і за Тата. Чи Ти
заховуєшся тихо, коли він хоче відпочати? Шкода, що я не дістала Твого
листа з Косова. Так і не буду знати, як Ти перший раз самостійно прожив
вакації. Цілую Тебе і все)таки маю надію, що цього року Ти по)другому
зорганізуєш свій час і свої заняття, щоб не розчарувати нас усіх, а
передусім не скривдити самого себе. Відпиши в жовтні.

Мама
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Дорогенький, якраз дістала знимку і листа. Дуже дякую і цілую. Ти
мій коханий синочок!

Дорогенький Татусю!
Хоч Ти сам не можеш писати, але можеш подиктувати коро)

тенького листа до мене. Скільки би хто не писав, а завжди мені все
найясніше з Твоїх слів. І, властиво, математику я розуміла тільки тоді,
коли Ти мені її виложив. Недавно просили мене, щоб я пояснила, як
розв’язувати рівняння з трьома невідомими методом детермінантів.
Уяви собі, що я мов крізь сон побачила формули, які Ти колись прислав
мені у листі до Варшави, а правильно вийшло після справдження.
Щоб Ти знав, як я тепер люблю вивчати щось нового! І найголовніше,
що вмію вчитися, вмію опановувати предмет. Часу даремно не трачу.
Слухай, я хочу, щоб Ти обов’язково пішов на пенсію. Нетерпеливо
жду листа з відповіддю. Маєш багато сидіти коло далій і читати щось
приємного. А які книжки Мамуся Тобі доставляє? Ти точно виповняєш
приписи лікарів чи впертий, як раніше? Цілую дуже.

Катруся

№ 13
20 вересня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Дістала відкритку, листа, а в серпні – 50 руб. Лист від Богдана не

прийшов. Не знаю, де пропав. Дуже Тебе прошу: в кожному листі
зазначуй, що і коли висилаєш, тобто про листи, журнали, гроші. Як
щось пропаде, то хоч буду знати що. …(кілька слів закреслено. – Ред.)
коли гроші приходять. В минулому листі і тепер пишу Тобі …(кілька
слів закреслено. – Ред.) і Ти теж зазначуй, скільки дістаєш. Я знаю, що
Тобі нелегко зібратися до писання, але краще зліквідувати всі інші
клопоти, зв’язані зі мною, щоб залишився час на листа. Я писала, що
можу попробувати тут виписувати журнали, і тільки жду Твоєї відповіді,
щоб ми обі не запренумерували того самого. Також прошу: не посилай
мені посилки на ім’янини, а краще сядьте обоє з Дідусем за стіл і обоє
напишіть листа в цей час, замість печися Тобі коло кухні. Це для мене
якраз тепер багато важливіше, коли Дідусь хворіє, а Богдан кінчить
десятирічку. Знимку тети Ксені я дістала. Мамусю, я хочу, щоби Богдан
якнайбільше їздив до родини Михайла. Вже тепер укладай так, щоб
він обов’язково був на Різдво у Семка108. Також треба, щоб Богдан у
цьому шкільному році відложив набік усі інші заняття, залишив спорт,

108 Семен Юзьвак, брат Михайла Сороки по матері.
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а весь час посвятив школі. Я дуже тим непокоюся. Грибів не присилай.
Одне те, що я не певна, чи дадуть мені, а по)друге, нема тут умовин
для хазяйнування, як це було там. Остаточно, я вдоволена, що вмію
жити по)спартанськи: менше часу трачу на побутові дрібнички, а
більше залишається на читання і слухання радіо. Спіднички і светерка
поки що не треба: маю в чому ходити, а навіщо має нищитися лежачи?
Як буде потрібно, попрошу. Як почувається мама Маші109? Коли по)
бачиш її, дуже)дуже сердечно здорови. Я тепер згадую всіх добрих,
незлобивих людей, а вона до таких належить. Яке тяжке життя в неї
було, а гіркості не оставило. Хоча мало стрічалася з нею, але чомусь
запам’яталися її очі з доброю, прихильною усмішкою. Чи Фонова
Оленка працює і живе у Львові? Кілька слів до тети Гені.

Дорога тето Геню!
Поздоровляємо з новою, власною квартирою! Другими очима

тепер дивитеся на світ, правда? Бажаємо гарно, спокійно в ній жити
вам обом. Виходить, що ми краще “бачили” фестіваль. Знаємо всіх
лауреатів, прослухали всі промови, навіть фестівальний аромат но)
ситься кругом (мило!). Знаєте, приємно довідатися, що десь щось
наладилося і пішло на краще, одного горя менше. Ми сердечними
побажаннями і Вашими шоколадними конфетами святкували Ваше
новосілля. Цілую і здоровлю.

Мамусю, а Ти дослівно пиши про все від тет. Це не шкодить, що й
теща післала глюкозу. Чи Ксеня через те не вислала від себе? Родина
у вуйка велика, і зайва глюкоза пригодиться там завжди. Чи Хелин
сама писала до Тебе? Не знаєш, де вона працює? Розкажи їй про но)
винки від мене, бо мені не вистарчає місця все змістити. Вона гар)но
до мене відносилася. Мамусю, послухай, яка вийшла чудасія!
Об’явили мені нині, що в моїй анкеті не зазначено, що в мене є бать)
ко, мати, муж і син, і на тій основі не дозволяють безпосередньо
переписуватися з Михайлом. Ти не зажурися, якщо й до Тебе за)
боронять писати, доки все виясниться. Я пишу в цій справі до
Львівської прокуратури. Чи Ти не могла б прислати мені… (кілька слів
закреслено. – Ред.) шлюбу? Якщо з тим багато клопоту, то зачекай
ще на відповідь з прокуратури. Я Тобі напишу, що мені відповіли, і
тоді скажу, чи потрібно. Я не думаю, щоб мені не дали (кілька слів
закреслено. – Ред.), тільки на всякий случай попереджую. Ітак, треба
мені закінчувати листа, бо завтра, 20 вересня, буду віддавати. Значить,
як дістану відповідь від Тебе на мого попереднього, то вже аж у жовтні
відповім. Жалко, що не знаю, як там з пренумерацією. Ще раз прошу:

109 Марія Ференцевич)Логаза, шкільна товаришка Катерини Зарицької.
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зазначай, що мені висилаєш, які знимки, листи і т. д. А найважливіше,
як звичайно, – це ваше здоров’я. Не буду мати спокою, доки Дідусь
не піде на пенсію. Чи Стефця дальше працює на університеті? У нас
цього року огірки не зародили, зате напомідорилася я за всі часи. Я
терпеливо буду ждати листа, але відкритку то вже обов’язково мушу
скоро дістати, зараз після того, як мій лист прийде. Може, хоч Стефця
розкаже, як Богдан жив у Косові? Ну, цілую дуже міцно Тебе і Дідуся,
здоровлю Стефцю і всіх, хто ще пам’ятає мене. Бажаю всім мого
здоров’я.

Катруся

Богдане, а нема знимки всіх тих, що ходили на Говерлю?

№ 14
20 жовтня 1957 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твого листа разом з вуйковим, потім відкритку, 100 руб.

і посилку. Ще раз прошу, щоб завжди Ти повідомляла мене, що
висилаєш. От, наприклад, я тільки припадково довідалася, що для
мене прийшли гроші. Також пиши, чи дістаєш в порядку мої листи
(4 картки). Ех Ти, впертюху! Возитися з посилкою то в Тебе був час, а
писати листа нема коли? Звідки такі чудесні яблока? Десятки літ
подібних не їла! Хоч дуже смакували і радості було багато, але це не
спасе Тебе від реприменди. Чому ніхто не відписує на мої питання, які
порушую в листах? Чому ніхто не відповів відносно того, щоб Дідусь
пішов на емеритуру? Невже вуйко не читає моїх листів, що не згадує
про те, що я говорю? Виясни це все. Богдан ні разу ще не відповів ні
на одно моє питання. А як на мої ім’янини пришлеш посилку, а не
напишете всі довжелезного листа, то я вам усім завдам!!! Я тепер
тільки трошки вишиваю Богданову краватку, тому нітрохи не журися
полотном. Такі речі можна вишивати тільки літом, при доброму світлі.
А зрештою, нічого не станеться, як зроблю собі перерву, навіть довшу.
Тому цілковито спокійно жди, поки полотно появиться. Висварилася
я, легше стало, і можу забратися до властивого листа.

Ти чула в радіо, як бідний супутник пікав? Чекаю на дальші номери
“Наука і життя”. Певно, будуть там цікаві статті. Я вже запренумерувала
собі польську газету “Трибуну люду” і російську на французській мові,
а ще обіцяли “Лит. газету”. Тут у нас дістають укр. газети, так що чита)
ти будемо мати що. А що вдалося Тобі виписати? Ми хотіли ще
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виписувати який)небудь ілюстрований журнал, але кажуть, що годі
дістати, бо малий приділ. У нас цього року стільки помідорів було, що
під кінець вже не хотілося дивитися на них. Тепер переходимо на ріпку
і часник. Ми так завжди на що)небудь накинемося, поки не надоїсть.

Згадуєш, що Богдан має охоту йти на архітектуру або до інституту
мистецтва. Про те хочу докладніше поговорити. Чи в нього є настільки
великі здібності, що він зміг би стати справді малярем, а не ремісником
тільки? Що говорять і радять його вчителі з мистецької школи? На
якому поземі цей мистецький інститут у Львові? У “Вільній Україні” я
читала про якесь училище прикладного мистецтва. Чи це те саме?
Дуже прошу, щоб мене держати в курсі справ відносно науки Богдана
в цьому шкільному році і відносно дальших студій. Це децидуючий
рік, і я не можу спокійно почувати себе у повній відірваності. Обов’яз)
ково попроси Віру, щоб прийшла до Тебе і сказала своє слово. Я осо)
бисто чогось більше склоняюся до архітектури. Чи Богдана можна б
було пустити в Київ на самостійне життя? Про все те, дуже прошу,
напиши мені. А чому у Львові знесли відділ архітектури? Та най)
важливіше – чи він взагалі вчиться цього року серйозніше і чи є яка)
небудь надія, що у вищій школі буде вчитися? Не буду мати спокою,
доки не поговориш з Вірою. Як будеш відписувати, то візьми мого
листа і відповідай по порядку на кожне питання. Я тільки цей рік буду
така вимагаюча щодо листів. А Богдан став трохи більше слухняним і
уважливим? Ех, якби я дістала його в свої руки, золото було б, а не
дитина! Ти його розвозиш. Скажи правду: хто більше впертий і тяжкий
до виховування був – Богдан чи я?

Найкращого листа написав таки Дідусь! Два слова, а скільки
радості! Гнівайтеся всі чи ні, але ніхто не вміє так написати, як Дідусь.
Якщо Ти не маєш часу, то Дідусь міг би диктувати листа Богданові.
Тоді я мала б ясне представлення, що там діється. Я ніби кричу на всіх
і вся, але весь мій гнів усмирила знимка Твоя, Дідуся і Бунцика. Яка
вона гарна і мила! Як часто я до неї заглядаю! Такі ви обоє симпатичні,
а Бунцьо теж: хоч видно, що старух, але пристійної зовнішності не
стратив. Ти не дуже товстенька, в кожному разі менше, ніж тоді, в
Косові. Дідусь незле виглядає. А Ти чого очі примружила? Дуже)дуже
дякую за цю знимку. Вона якось спеціально мило вийшла і така дорога
мені. Пам’ятай: при кожній нагоді всі фотографуйтеся і присилайте
мені. Це ж живий образочок дому! Скільки терпеливості Дідусь мав
завжди до мене! Аж дивуюся тепер. Якби ви бачили, як я тішуся цею
знимкою, ви б більше таких присилали.

Знова шкода, що нема листа з відповіддю на мій останній, а я не
можу чекати, бо термін висилки приближається. Ну, нічого, другим
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разом буду відповідати. Я знаю, що Тобі не так)то легко забратися до
писання, але Ти завжди бери мого листа, як відписуєш, то не забудеш,
про що треба сказати. Не забудь запитати тещу, як там з тим всім. Чи
Стефця далі працює на університеті? Чи помагає Тобі в господарстві?
Як Ти даєш собі раду зі всім? Ти здорова? Певно, хворієш, але не
хочеш сказати правди. Цілую дуже всіх. Бунцикові тисну лапку. Чи він
себе добре почуває і бавиться ще коли)небудь? Жду довгого листа.

Катруся
Закінчую листа до Михайла олівцем, бо не дають чорнила. На

другий раз, може, переписуй чорнилом, щоб не запуталися, або
попроси Марусю, бо Ти старенька і Тобі тяжко. Дуже прошу точно і
скоро відповісти на всі питання.

Дорогий Михасю!
Чи Ти вже знаєш, що тут не можу безпосередньо переписуватися

з Тобою? Пиши поки що через Богдана. Я писала в Москву і до Львова,
але справа ще не рішена. Останнього листа мала від Тебе у вересні і
відписала на нього 20.ІХ, а тепер пишу авансом.

Цікаво мені, що Богдан Тобі писав з Косова. Мені він звідтам також
вислав листа, але пропав десь. Знаю, що Ти йому відписав, і Твоя
відповідь теж інтересує мене. Я така рада, що Богдан вдоволений
вакаціями. Каже, що це були найкращі вакації. Як приємно таке читати!
Думкою переходиш ті знані карпатські місця, і фантазуєш досхочу. Я
дістала кілька знимок з Косова. Є там Богдан у гуцульському строю і ще
якась дівчина, теж вдягнена гуцулочкою. Потім був він у Кошляках, і,
видно, добре йому там було, бо планує на другий рік надовше поїхати.
З виразним сантиментом згадує про людей там. Михасю, мушу за)
кінчувати листа олівцем, бо не дають чорнила. Отже, ще раз повто)
рюю: Богдан почуває себе гарно в Кошляках у Василя і в Гнилицях. Це
добре, бо вони можуть мати на нього тільки гарний вплив.

Хоч Ти радиш мені спокійно відноситися до студій Богдана, але я
ніяк не можу. Я написала до Віри кілька слів і просила поговорити з
ним, зорієнтуватися, які в нього здібності і куди було б йому найкра)
ще піти. Відповіді ще не маю. Влодзя вже старенька, щоб справно
відписувати, а Богдан поки що замолодий і зарозсіяний.

Значить, Ти тепер теслею працюєш? Скільки ж у Тебе спеціаль)
ностей вже назбиралося? Ти згадував про мистецький ілюстрований
журнал “Мистецтво”. Чи маєш найновіші його номери? Мамуся
запренумерувала його для Богдана і хотіла потім, після використан)
ня, пересилати мені, але, крім трьох номерів, більше не дістала. В
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“Союзпечати” сказали, що журнал перестав виходити. Яка шкода!
Знаєш, чимраз більше хочеться оглядати гарні картинки, рисунки чи
взагалі ілюстрації. У нас дістають часом старі номери ілюстрованого
журналу “Україна”. Так приємно для відпочинку переглядати собі їх!
Дуже гарні були портрети)мініатюри Трофименко, рисунки дітей
Жукова і пейзажі України Левченка. Переглядаю, перечитую і думаю
про Богдана. Це ще замало, щоб він закінчив мистецький інститут, –
не менше важливе його відношення до своєї праці. Якій галузі ми)
стецтва він пізніше не присвятив би себе, в кожну можна вложити
стільки творчого змісту! Отим, власне, я ще більше журюся. Ти не міг
би від себе написати до Віри? Ти свобідніший у тому відношенні. Вона
працює в музеї, я навіть читала про неї і про Олену Кульчицьку110 в
львівській газеті “Вільна Україна”. Власне вона могла б показати йому
мистецтво з його серйозної сторони. Між знимками, що я недавно
дістала, є одна Богдана на балконі музею. Значить, він був у неї, але не
знаю, коли і яка там у них розмова була. Богдан гарно виглядає, вже
зовсім дорослий мужчина. Мамуся каже, що трохи серйозніше
береться до науки.

У нас по)старому. Я виписала польську газету “Трибуну люду” і
російську на французській мові, щоб дальше вивчати мови. Це таке
приємне і успокоююче заняття, і дозволене у нас. Ще обіцяли мені
“Литературную газету”, але з російськими газетами трудніше, бо ма)
лий приділ, а про журнали нема що й мріяти. Мамуся теж обіцяла
дещо запренумерувати, так що маємо надію не скучати. Очевидно, це
ми тільки надію маємо, бо пані Судьба може по)своєму повернути, а
знаєш, яка вона химерна? Вишивання треба відложити на літо, бо
темнувато, та й очей не вистарчає. Вчора слухали уривки з драм
Пушкіна по радіо. Прекрасно! Яка шкода, що так мало мистецького
читання передають!

Чи Твої давніші приятелі з Тобою? Чому не згадуєш нічого про
Костя Ів.111? Мамуся писала, що в Тебе чудовий воздух і дуже гарна
природа. Добре, що хоч того Тобі не бракує. Михасю, про день Твоїх
ім’янин, як звичайно, буду пам’ятати і побажаю всего найкращого.
Звідси не так легко що)небудь вислати, тому на вишивану пам’ятку
треба зачекати на кращі часи. Чи Ти справді не хворієш, чи просто не
хочеш згадувати про те в листах? Я вже кілька разів питалася, чому
Дідусь не йде на емеритуру, але нічого не відповідають. Цілую.

Катруся

110 Українська художниця.
111 Політв’язень, співкамерник Михайла Сороки.
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№ 15
15 листопада 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Як бачиш, ми черепашиним кроком тягнемося на місце при)

значення. Сказали нам, що вертаємося назад до Володимира. Без
жалю покинули Касимів. Звідтам я повідомила Тебе, що виїзджаю і
щоби нічого вже туди не висилати. Ти дістала? Завжди повідомляй,
скільки листів і звідки дістаєш від мене. Базьові листи переписуй
дослівно і так мені пересилай. Я не хотіла б, щоб пропадали. Перепи)
суй дослівно, бо мене все цікавить. Я здорова, а писати багато так, на
пакунках, не йде якось. Чи Дідусь знову напише мені два слова? Це
найкращий лист! Богдан вчиться? Лист від Михайла до Касімова,
певне, пропаде. Думаю, що у Володимирі вже наладнаємо перепис)
ку, як давніше було. Ще кілька слів до Базя. (Нехай теща завжди
гарненько перепише).

До Москви мені не пиши, бо я тут довго не буду.

Дорогий Василю112!
Взялися накінець до лікування? При нагоді пришлю Вам цілу стат)

тю про артеріосклероз [атеросклероз], а поки що приведу одне
речення: “У виникненні артеріосклерозу велику роль відіграють на)
слідки надмірної втомленості організму, нервових перенапружень”.
Запам’ятайте собі це! Я ще тулач і не можу забратися до довшого
листа. А з новинок хіба це, що судьба (певне, добра фея)лікар) рішила
зайнятися нашим стареньким вуйком і поставити у нього на вікнах
мушкательки (ті давні, привичні, що колись там красувались). Цікаво,
чи він хоч зауважить їх і чи зареагує. Бачите, як воно буває? Ви
поправляйтеся і пишіть веселіше, чим у серпневому листі. Щиро
здоровлю.

Катруся

Дорогий Богдане!
Вчишся? Напиши Татові, що я їду в Володимир і звідтам зараз до

нього напишу. Дуже Тебе прошу: пришли мені виміри краватки, а
головно довжину, бо я кінчу вишивати і хотіла б вшити, а не знаю
точно, яка вона має бути. Цілую тебе, Влодзю, Дідуся, Бунцика.

Мама

112 Василь Мойца.
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№ 16
20 листопада 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Накінець ми знова у Володимирі. Як почуваю себе, прочитай у

листі до Михайла. Сьогодні пишу на скору руку, щоб сказати тільки
найголовніше, бо одне те, що голова шумить: треба було привести і
хату, і речі в порядок, а друга біда, що не дадуть тут багато карток на)
писати. Це хіба одиноке добре було в Касимові, що не ограничували
в кількості листового паперу. Все я дістала. І листи, і посилка вже
чекали мене тут. Можеш уявити собі мою радість. Гроші ще не при)
йшли, а в Касимові діставала, тільки що рідко коли повідомляли мене
про те. Михайлові відписую тепер, а Ганусі і Базьові напишу 1 грудня
(тепер в цей день у нас здають листи). Ах Ти, поганий впертюху! Навіщо
післала посилку? Скільки разів маю говорити, що не треба цього
робити?! Ще й з хворим пальцем! Ще раз прошу: не висилай нічого
на ім’янини. Це правда, що з приходом Твоїх посилок кругом чути
тільки ахи та охи і зауваження, що, здається, цим разом все най)
смачніше, як ніколи досі, і так кожного разу. Але мені водночас так
гірко, що Ти там пихтиш у кухні, а Дідусь, такий хворий, працює. Не
роби цього! Сьогодні не маю сили багато і основно переконувати:
спішуся, щоб вислати скоро листа. Страшенно дякую за всі виписані
журнали. Тут справді будемо мати що читати, але новинки маю[ть]
свою ціну, а гарні ілюстрації – ще більшу. Я виписала в Касімові три
газети, але не знаю, чи тут буду їх діставати. Таки краще пренумерувати
додому, бо є певність, що не втратиться. Ні крихітки Тобі не вірю, що
через палець Ти не могла писати. Певно, хвора була, а на палець скла)
даєш. Припильнуй, щоб Богдан до Віри таки пішов і щоб я дістала ці)
лий доклад)роз’яснення і висновки після розмови з ним. Але його
самого не примушуй писати. Чи Ти післала теті Гені знимку Богдана,
що Гануся її бачила? Дуже Тебе прошу, пішли Ганусі кілька Богданових
знимок, а також мою (ту копію, якщо ще маєш), але зазначи теті Гені,
що це для Ганусі. Вона була дуже добра для мене, і я їй вдячна і люблю
її. Пішли ту передостанню, що він у темному вбранні і в краватці з
горошками. Я писала Тобі в дорозі зі Сасова113 і з Москви. Ти дістала?
Теща нехай гарненько переписує, а Ти дослівно пиши мені, що вуйко
каже і розказує. Чи з пальцем вже все в порядку? Я таки думаю, що
Дідусеві краще не працювати. На емеритуру можете скромно жити.
Цілком не потрібно стільки грошей на мене видавати. Я дуже прошу,
щоб з огляду на виписання стільки журналів Ти зменшила на половину
мою місячну “пенсію”. Зрозумій, що тепер усі щось дістають, а мені

113 Місто в Рязанській області Російської Федерації.
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одній так багато не треба. Уважаю теж, що Богданові вийдуть на
користь скромніші умовини життя; важливіше, щоб ви обоє були
здорові і не замучували себе. Ясно? Отже, всі гроші я дістала, крім
висланих в листопаді (вони прийдуть пізніше, певне, бо мусять відбу)
ти дорогу з Касімова сюди). Я хотіла би якнайменше клопоту Тобі
справляти. Багато Ти мала завернення голови з випискою журналів,
але там ніяк не можна було дістати; та, може, й пропала б пренумера)
та, бо не знаю, чи можна зміняти адрес. “Наше слово” нам дуже
подобалося. Я писала вже про те у жовтні. Ти дістала мого листа з
Касімова, де я коротенько повідомляю, що від’їзджаємо? Отже,
послухаєш і не будеш висилати посилок? Ще вертаюся до знимки, де
Ти з Дідусем і Бунциком. Вона така гарна, і правдиво хтось сказав з
моїх товаришок, що на ній такий чарівний, теплий, осінній настрій.
Дякую за побажання Тобі і всім, хто згадав мене. Цілую дуже.

Катруся

№ 17
11 грудня 1957 року

Дорогенька Мамусю!
Вчора дістала вашого листа. Очевидно, що дам свою згоду на

усиновлення Богдана. Сьогодні, зараз записуюся до начальника і
попрошу, щоби завірив. До Михайла Ти вже писала?

Хто сміє думати, що Ти брехунка?! Адже всі наліво і направо
знають, що найкраща мама – у мене! Чому кажеш, що вийшло інакше?
Я ж трохи жартом говорила, а трохи і правду, що Ти ніколи не хотіла
нічим зажурити другого і дуже часто скривала правду. Скривати прав)
ду а брехати – це дві дуже різні речі. Рацію)то я таки маю в тому від)
ношенні. Ти ж ніколи не пожалувалася на Богдана, хоч я підозріваю,
що він не раз давався і Тобі, і Дідусеві взнаки; ніколи Ти не жалува)
лася, що Ти чи хтось другий хворий, що чогось недостає, що які)небудь
турботи маєш. От тому я й написала так, ясно? Зараз і йому напишу
спростування, якщо хто)небудь міг зрозуміти інакше мої слова.

Я ще раз дуже прошу не присилати мені посилок. Як же можна з
хворим пальцем приготовляти щось і ще більше його роздражню)
вати?! Чи гоїться він? Я вже помолилася, щоб якнайскоріше він
загоївся. Як Ти даєш собі раду з господарством? Чи Стефця помагає
Тобі? Мамусю, нитками і полотном ніяк не журися. Я тепер нічого не
вишиваю й так, бо і нема ясних днів, і дуже хочеться читати. В нас
прекрасна бібліотека, і в Касимові я не могла віджалувати, що багато
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ще дечого не прочитала. Вже кілька разів ходили на телевізійні пе)
редачі і в кіно були на югославському фільмі “Весна”. З Касимова вже
прийшли гроші – ті, що Ти вислала в листопаді, а теж переслали мені
“Литер. газету” за цілий місяць. Не знаю, як буде з тими, що я виписала
на півріччя 1958 р. Дякую за побажання Тобі і всім. Цього року мені
було приємно, бо багато тет не забуло мене. Від Тети Гені і Ганусі
дістала посилку і такі прекрасні картки)репродукції, і маленького
котика, що рухається на лапках і виправляє різні геци. Пиши мені
дослівно, що вони всі пишуть, бо це мені велика радість, а ще краще
присилай їх листи. Вуйко писав до Тебе особисто? Я хотіла б мати
його лист, бо всяка кореспонденція для нас величезна радість. Отже,
уважай на себе, лікуй пальчик і будь весела і погідна, як колись була.
Мною нітрохи не журися. Якби Ти бачила, як я виглядаю і як живу, Ти
була б цілковито спокійна за мене. Цілую.

Катруся
Як дістанеш мою письменну згоду, зараз напиши, чи так треба

було сформулювати і чи добра вона. Як вуйко напише, то пришли.

Дорогенький Татусю!
Як я втішилася Твоїм коротеньким листом! Дуже дякую за побажан)

ня. Скажи мені на розум: навіщо Тобі їздити на виклади і перевтом)
лятися? Чому Ти не йдеш на пенсію? Чи Богдан в інституті міг би
діставати стипендію? Нехай би старався тоді мати добрі оцінки, щоб її
дістати. Час йому подумати про себе. Чи Ти теж розмовляв з Вірою
про дальші студії Богдана? Мені так цікаво було б докладніше знати, що
вона про нього думає і про його спосібності. Теж страшенно цікаво ме)
ні, як виглядала його візита у пані Кульчицької. Як колись найдеш вільну
хвилину, то напиши. Пам’ятай, що найважливіше – Твоє здоров’я і здо)
ров’я Мамусі. Якби Ти бачив, яка я пильна і як цілими днями читаю і
вчуся! З такою пильністю в молодості можна б скоро кілька факульте)
тів закінчити. Від тети Гені дістала кілька англ. книжок і досить легко
читаю їх. Припильнуй, щоб мамуся не висилала мені посилок. З хворим
пальцем не треба їй зайвих клопотів, а на забаганки тепер не час.
Напиши час до часу кілька слів. Дуже цілую і ще раз дякую за знимку.

Катруся

Дорогий Богдане!
Не кожньому попаде щастя побувати в такої людини, як Олена

Кульчицька. Справа не тільки в тому, що вона визначний художник, –
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вона свято відноситься до мистецтва і внесла великий вклад, щоб
своєю такою різноманітною творчістю прикрасити життя. У Віри теж
глибоке відношення до мистецтва. Як було б гарно, коли б Ти вико)
ристовував кожню можливість, щоб побувати в них, ввійти в ту високу
атмосферу правдивої мистецької творчості! Я дістала від Ганусі
карточки)репродукції польської художниці Стриєнської. Просто
натішитися не можемо. Але скільки праці треба, щоб осягнути такий
рівень! Думаю, що в інституті Тобі легше вже буде зосередитися на
одному, бо тепер у Тебе такі різносторонні заняття, а це розсіює ува)
гу і сили. Ти мусиш постаратися діставати стипендію в інституті, бо
Дідусеві давно час піти на емеритуру. Я цілковито переконана, що він
тільки ради нас ще й тепер працює. Дякую Тобі за побажання. А від
кого залежить, щоб я мала потіху зі сина? Дідусь і Влодзя мають потіху
з внука, як Ти думаєш? Чи Влодзя здорова? Я так хотіла б, щоб хтось
мені докладнісенько описав, як виглядають і як почувають себе мої
коханенькі старенькі Дідусь і Влодзя. Цілую Тебе сердечно.

Мама

№ 1
29 січня 1958 року

Дорогий Богдане!
Сьогодні я хочу поговорити з Тобою про Тата. Так дальше не може

продовжатися! Я для себе нічого не вимагаю від Тебе, але ніколи не
погоджуся на таке легковажне, байдуже відношення до Тата. Він
людина і батько без закиду, і другого такого в своєму житті не зу)
стрінеш. Ти вже дорослий. Пора кинути розмовляти з Тобою, як з
дитиною, від якої усувається всі неприємності з дороги, для якої
признається всі права і ніякі обов’язки. Якщо в Твоєму серці не
залишилося ніякого теплого почування для Тата, якщо в Твоєму житті
не знаходиться момента подумати про нього чи зробити що)небудь
для нього, то зайвим вдавати і писати до нього формальні листи. Або
– або! Він дуже тяжко пережив пропозицію усиновлення Тебе
Дідусями. Я вповні розумію його, бо, коли з Твоєї сторони стрічає йо)
го легковажне відношення, в нього зароджується думка, що він не
потрібний Тобі взагалі, навіть як друг. Я подам кілька прикладів, щоб
Ти краще зрозумів це. Листи Твої до Тата писані так недбало, що стає
прикро. Виглядають вони, як би були написані на відчіпного. Ти ніко)
ли не відповідаєш на поставлені Тобі питання. Знова створюється
враження, що Ти не читаєш наших листів, що вони Тобі не цікаві і не
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потрібні, а Ти тільки час до часу кинеш кілька слів як сповнення тяжкого
обов’язку. Ти ніколи не виповнюєш найменшої просьби Тата. А до
кого він може звернутися у своєму незавидному положенні, крім Тебе?
Ось переслав він ще минулого року журнал “Архітектура” з просьбою
віддати його до дому Віри. До сьогодні він не знає, що сталося з ним,
а йому дуже на цьому залежало. Ти легкодушно подивився на це і
цілком не відповів, виконав чи ні. Просив Тебе Тато відвідати близьких
йому людей і передати поздоровлення від нього. Ти послухав? Ти
зробив Татові цю маленьку приємність? Ти відписав йому хоч словом
на його просьбу? Я розумію, чому Тато з гірким болем пише: “Пропала
в мене охота після таких невдач звертатися до нього з якою)небудь
просьбою”. Тобі, може, буде видаватися, що це дрібнички, а це наші
радості, це наші маленькі просьби, бо інших в нас нема (тобто в душі
вони є, але обставини наші на більше нам не позволяють). І Ти, живучи
безжурним життям, яке створили Тобі Дідусі, навіть не догадався, яку
радість принесло б Татові, що його син виконав, що він просив, і тепло
написав йому про те! Чи це така велика жертва? Чи це вимагало так
багато зусиль? Чим це пояснити? Коли б попросити цілковито чужу
людину, вона з певністю не відмовила б і не потрактувала б цього так
легковажно. Я хочу, щоб Ти цього листа прочитав дуже уважно і
серйозно на нього відповів. Я не вдоволюся кількома словами,
киненими наспіх. Відповідь мусить бути основна. (До речі, мусить
відноситися до всіх заторкнених мною справ.) Тільки такого листа я
буду вважати відповіддю. Крім цього, я хочу, щоб Ти відвідав Татових
знайомих, сповнив всі інші його просьби і щоб Твої листи до нього
були листами сина. Якщо це Тобі затрудно і якщо вважаєш це за)
великим тягарем для себе, напиши про те мені відкрито. Доки не
дістану від Тебе листа, якого хочу, я буду мовчати. Я мушу знати, чи в
Тобі я маю близьку людину, друга, чи стала для Тебе знимкою. Цей рік
є для Тебе останнім роком хлоп’ячого віку, і Ти мусиш ввійти в са)
мостійне життя з ясною свідомістю Твого відношення до Тата і до
мене, а передусім до Тата. Життя, крім приємностей, несе зі собою
тяжкі переживання, які повинні загартувати, зміцнити і украсити душу
і зробити з людини Людину! Ти не кермуйся у своїй відповіді спів)
чуттям до мене, як до людини, яку треба пожаліти. Я не належу до тих,
яких треба жаліти. Колись ми з Тобою розмовляли, як два добрі друзі,
і прекрасно розуміли себе. Тепер не зав’язується в наших листах
близькість. Якщо Ти не відчуваєш потреби мати в мені маму)друга, то
жалісливого співчуття я не хочу. Я боюся за Тебе, боюся, щоб Ти ради
легкості життя не забув про його серйозність і про його внутрішню,
духовну красу. Такого листа до Тебе я ще не писала. Тобі прикро його
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читати? Синочку мій дорогенький, треба раз було так написати. В
Тебе гарна зовнішність, але треба ще, щоб і душа Твоя була гарна і
глибока. Скажи: пощо писати такі формальні листи про здоров’я, про
погоду і т. п. фрази, коли нема душевного зв’язку? Це тільки під)
держування товариської приличності, а не родинна близькість. Та,
зрештою, не в мені тут справа. Найважливіше, щоб Тато не відчував
себе таким одиноким і забутим. Невже Ти зміг би забути його? Невже
Ти байдуже читаєш його листи? Мені просто трудно в це повірити!
Побачу ще, яку відповідь дістану від Тебе. Повторяю, що два)три кинені
слова не зможу прийняти за відповідь. Дорогенький мій, я не
погоджуюся на те, що сталося в місяць Твого народження (чи там
восені, бо не знаю докладно: Ти навіть не згадав мені про те). Я надіюся,
що зі закінченням десятирічки закінчиться і та неприємність. Я б не
могла перенести того, коли б воно продовжувалося і на майбутнє.
Хотіла б я ще сказати, як страшенно тішуся, що пані Кульчицька
заінтересувалася Тобою. Та й взагалі, кожний успіх в Тебе – для мене
радість на довгі дні. Але одночасно все, що не так, як треба, лягає тя)
гарем на серце. Оправдай добрі наміри п. Кульчицької навчити Тебе
рисувати, а ще важливіше – свято відноситися до мистецтва. Може,
тепер Ти будеш навіть сердитися на мого листа, але колись, як увійдеш
в самостійне життя, зрозумієш його краще.

Дуже)дуже цілую Тебе.

Мама

№ 2
26 лютого 1958 року

Дорогенький Богдане!
Поки не забула про Твої іменини, – всего найкращого, мій ко)

ханенький і дорогенький Богдане!
От коли б Ти завжди заглядав до мого листа, відписуючи мені,

ми легко договорились би. Я не хочу від Тебе багато, та й, правду
кажучи, для себе я нічого не вимагаю – мені йде про Тата. Я вмію
майже все витолкувати собі і з не одним погодитися. Тато дуже
глибоко відчуває. Крім Тебе, він не має нікого рідного на свободі, і я
вповні розумію, що кожня неувага справляє йому прикрість. Ще раз
постараюся вияснити, про що мені йде. Вірю, коли кажеш, що
відносишся до Тата щиро, але цю щирість треба чимось виказати.
Ти, живучи нормальним життям, може, й не здаєш собі справи або й
просто не знаєш, як це зробити. Нічого трудного і великого ніхто не
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вимагає від Тебе. Бачиш, я вповні розумію, що Ти не вмієш від)
писувати на наші листи: Тобі ще трудно формулювати свої думки. Я
розумію, що не хочеться писати про все, що на душі, коли по дорозі
читають Твої думки. Все це так, але чи ж коли)небудь я дорікала Тобі,
що не згадуєш у листах про свої почування до нас? Зате можна
завжди зробити приємність, виказуючи хоч маленьку увагу. Скажи:
чи справді так трудно, коли сідаєш відписувати Татові, взяти його
останнього листа і по порядку відповісти коротенько на кожне пи)
тання чи справу, яку він заторкує? Повір і Ти мені, що такий лист
приніс би Татові величезну радість. А що він має радісного, крім
листів від Тебе? Скажи: чи справді трудно написати старанно листа
так, щоб в кожній букві не видно було поспіху, який до деякої міри
ображує, бо наводить на думку, що лист був сповненням непри)
ємного обов’язку? Дорогенький, чи можеш заперечити, що,
наприклад, я сім)вісім разів питаюся Тебе про якусь дрібничку, от:
чи поїдеш до Кошляк або чи ходиш на плавання, і Ти не відповідаєш?
Те саме бувало з Татом. Чи мав він основу подумати, що Ти взагалі
не читаєш його листів? Коли люди живуть разом зі собою, тоді не
треба слів, ні запевнень, бо сама поведінка, погляд вистарчають,
щоб відчути таке чи інше відношення до себе. Коли ж доля розділила
і примусила жити окремо, тоді залишається лист, який мусить
заступити все інше. Я повторяю: далека я від того, щоб насильно
збуджувати в Тобі почування прив’язання до Тата, але коли воно є, я
хочу порадити Тобі: зверни увагу на листи. Люди на свободі майже
завжди не здають собі справи, чим є лист для людини в положенні
Тата. Він є всім! Богдане, не треба в ньому високопарних слів, ні
якогось особливого змісту, а трошки уваги до того, що інтересує
Тата, про що хотів би він знати і т. д. Тепер відносно тих знайомих.
Не в тому була справа, щоб Ти з ними здружився. Коли нема симпатії,
що зароджується сама від себе, то навіщо примушувати себе до неї
і вдавати? Але Ти міг хоч раз зайти до них, і то тільки тому, що Тато
просив Тебе і щоб зробити йому приємність, навіть якби Тобі самому
це було не дуже)то миле. Чи не буває так, що треба зрезигнувати з
власної приємності, щоб принести радість другій людині, а ще коли
це – Тато? Повторяю: я раджу тільки Тобі, а Ти роби, як диктує Тобі
серце, бо всякий примус радості не приносить. Хоч як це сумно, але
воно правдиве: я цілком не знаю Тебе. Я вірю, що є речі, до яких Ти
ставишся серйозно, але навіть з Твоїх скупих листів я відчуваю, до
чого відносишся легковажно. За всі ті роки я багато начиталася листів,
що їх писали люди у різному віці, і я трохи навчилася читати між
рядками і відчувати те, про що в листі не згадується. Отже, не треба
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висказувати в листі те, що відчуваєш, а тільки з увагою відписати. Чи
це багато? А Ти сам переконався б тоді, яким вдоволеним і щасливим
був би Тато. Він згадував мені про листа, який Ти написав до нього
ще маленьким до Воркути. Досі не може він його забути, і досі зво)
рушує його спогад про те. Значить, тоді, маленьким, була живіша
нитка між Тобою і Татом, а коли така нитка існує, то й лист легко і
тепло пишеться. Тато погано себе почуває, і від Тебе багато за)
лежить, щоб радість заглянула в його душу. Якщо відізветься в Тобі
співчутлива струна, я буду писати до Тебе на ці теми, якщо ж ні, то
замовчу. Ще раз підчеркую: мене не бери під увагу. Хочу навести
Тобі кілька рядків з листа п. Віри, які відносяться до Тебе: “Дивилась
на роботи Богдана і мушу сказати, що вони, безумовно, свідчать
про здібності, які треба плекати і розвивати. Все залежить від
наполегливої та впертої і послідовної праці. Не завадило б йому
виявляти більший інтерес до того, як працювали і працюють різні
художники, які існують проблеми у мистецтві різних епох, яке може
мати практичне примінення його талант... Богдан обіцяв навіть час
до часу зайти до мене, щоби про дещо корисне поговорити. Одна)
че, мабуть, багато має роботи в школі, бо якось не дуже додержує
слова”. Тепер, справді, кінчаєш дві школи одразу, але якщо по)
щастить Тобі дістатися в інститут, то непростиме було б не вико)
ристати такої нагоди, як знайомство з п. Вірою і ласкава увага
п. Олени114. Бачиш, що від Тебе одного залежить, чим і ким станеш
у житті. Чи Тебе дивує, що Тато і я не байдужі щодо Твоєї майбутності
і якою людиною будеш? Скажу Тобі ще одне: Тато має повне право
сміло судити Тебе! Колись вповні зрозумієш це. Ти давніше згадував
у листі про картину зі старими штанами. Можливо, що було й таке,
але самому виробити собі погляд далеко краще, бо тоді він буде
вірніший і більше зближений до правди і до краси. В такій класифікації
мало об’єктивності, і разом зі старими штанами попадають під осуд
й вартісні речі, які по іншим причинам не подобаються. Пишеш, щоб
краватку зробити тоненьку. Я знаю, що така тепер мода, бо кожний
раз в телевізорі приглядалася до краваток, але тут одна заковика: я
мушу зашивати хрестиками весь матеріал, і тим самим краватка не
може бути вузка і тоненька. Вона вже майже готова, ще треба при)
шити підшевку і докінчити взір. Нічого, мужеська мода теж міняється.
Хай полежить в Тебе, аж прийде на неї час. Влодзя вже знає, що це
за подія була в місяць Твого народження. Ти ж розумієш, що я не
могла спокійно сприйняти це. Скажи правду: Тебе розсердив мій
попередній лист? Не уважаєш, що краще прямо сказати, чим за)

114 Олена Кульчицька.
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таювати, що лежить на серці? Я дальше молюся, щоб Ти знайшов в
собі силу закінчити обі школи і духовно й інтелектуально підго)
товлений увійшов у життя.

Цілую Тебе.

Мама
Побажай Баньові від мене.

26 лютого 1958 року
Дорогенька, коханенька Мамусю!

Ти кажеш, що я не відповіла Тобі відносно “Ин. лит.”, а Ти не за)
бувай, що збираю всі Твої листи і тільки раз в місяць можу відповісти
на всі разом. Я завжди, пишучи, переглядаю їх і ніколи не помину ні
одного питання. Тепер ми дістали дозвіл на другого листа, і в половині
місяця я буду писати прямо до Михайла. Напиши йому, що власне
при кінці лютого я вислала йому листа. Всі Твої листи дістала, і по)
силочку, і 100 руб. Зате, крім листа від Віри, всі інші листи забрали і
не дали мені навіть прочитати. Також зачеркнули те, що Ти писала
відносно тих листів. Отже, по порядку відповідаю на все. Подякуй Вірі
за листа і за все, що зробила для Богдана. Тепер я вже маю ясне
поняття щодо його здібностей і знаю, що решта залежить тільки від
нього. Подякуй теж і Вірі, і Оксані за взори. Це одна краса! Серед тих
останніх кількох від Оксани один вузенький такий гарний, що всі вже
кинулися його вишивати. У вас була “дуже зима”, як кажеш, а у нас –
сирітська зима (на наш клімат), бо ми ще ні разу не змерзли. Виганяй
Дідуся обов’язково кожного дня накоротко хоч, бо свіже повітря для
нього необхідне. Я майже ніколи не пропускаю проходу, хоч часом і
не хочеться йти або просто нема часу. Від тети Гені ще не дістала
“Ин. лит.”. Якщо до 1 квітня не прийде, то вишли мені. Значить, заче)
кай ще на мого листа в квітні, тоді я остаточно скажу, як зробити.
“Літ. газету” висилай Михайлові, бо з Касимова перемінили мою
адресу в “Союзпечаті” і я вже сюди дістаю російську “Лит. газ.” і
французьку; а “Трибуна люду” (польська) теж чомусь не приходить.
А як з “Україною” і “Мистецтвом”? Ти знаєш, що Ціна трошки по)
микитила зі скарпетками і маленькими вишивочками? Це для тещи)
них домашніх. Нічого, Куцьо направить якось.

Я навіть дуже вдоволена листом Богдана, бо це вперше він написав
якось більше безпосередньо і хоч трохи відповів на питання. Тільки я
Тебе дуже прошу, ніколи не заставляй його писати до мене. Ти ж сама
розумієш, що такі листи правдивої радості не могли б принести. Я
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хочу, щоб Богдан знав мою думку про подію з місяця народження. Це
добре, якщо це тільки переходове явище і довше як до вакацій не
буде тривати. Якщо б продовжувалося і в інституті, тоді я з тим вже
ніяк не могла б погодитися. Мамусю, не думай, що я музейний експо)
нат! Не дуже, а вірніше не цілком, я відірвана від життя. Розумію, що
основою сформованого характеру Богдана будуть вроджені
властивості, але є речі, до яких не можна допустити. Забагато від
нього не вимагаю, тільки належної уваги до Михайла. Чи це теж за)
трудне? Мені подобалася думка, щоб ви поїхали на вакації до
Делятина115. Там теж дуже здоровий клімат. Однак треба, щоб
Богдан заглянув і до Кошляк хоч накоротко. Проф. Довбущак вже
поправився? Яка ж в нього недуга серця? А як зі склерозом і серцем
тещі? Думаю, що глюкоза, яку вона діставала літом, повинна була
помогти їй. Напиши мені про її здоров’я і як вона взагалі поживає.
Подякуй їй дуже за словар і другі книжки. Знаєш, вона дуже чутлива
і їй здається, що Ціна неприхильно до неї відноситься. Вона не знає,
що Ціна в листах завжди така здержана. Згадує мені, що кілька разів
вже писала до Ціни, але або не відповідають їй, або скупо, і їй прикро,
і не знає як бути. Теща дуже добра, і я люблю її. Чи тому, що вона
пише мачком, чи з іншої причини не відписують їй? Забула я на)
писати Богданові, що бачила у “Вільній Україні” знимку Гебусівної116

і її картину “Пряха”. Прекрасна річ! Дуже нам подобалася. А її саму на
знимці я не пізнала б. Що то за сіре полотно Ти прислала мені? На
ньому не можна вишивати. Про посилки святочні я написала мину)
лого місяця. Повторяю, що кожного року ялинку мені давали, а цього
року ні, та обіцяли, що на другий рік видадуть (очевидно, як живі)
здорові будемо). Подякуй Фоновій Оленці за цукорки. Карточка від
Ірени так нам подобалася, що приклеїли на сірому шовку і повісили
над моїм ліжком, щоби всі могли дивитися і поглядати, коли за)
хочуть. Збирай усі карточки і разом у посилці перешли. Подякуй
дуже Ірені за поздоровлення і за карточку. Чи Богдан не ходить до
п. Кульчицької у зв’язку з її недугою? Де працює Стефця і скільки
годин? Власне читаю, як Ти і Дідусь працюєте і працюєте. Кажу вам
обоїм ще раз: менше працюйте, а більше доглядайте себе. Ану ж за
кілька років я приїду, то хай мене молодці, хоч старенькі і сиві, але
ще моторні привітають! Якщо мап не помагає на голову, то й не
треба мені його. (Я полюю за всім, що зміцнює голову і збільшує
видайність умової праці, бо хочеться багато читати.) Чи застрики
вітаміна В

12
 легко дістати? Кажуть, що це вітамін)богатир і робить

115 Містечко в Івано)Франківській області, де мешкала сім’я Цибиків.
116 Стефанія Гебус)Баранецька.
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організм молодим. Пиши про все, що біля вас чувати, пиши до)
слівно, що пишуть тети і теща.

Цілую Тебе і Дідуся.

Катруся

№ 3
19 квітня 1958 року

Дорогенька Мамусю!
Дістала відкритку, 2 посилки і 100 руб. Знаєш, що викликало най)

більше захоплення? Хрін! Він був щасливий на руку, бо за ним і другі
дістали кілька їх; ми втерли його, зложили в слоїк, поляли оцтом і
маємо прекрасну приправу до всього їдження. Як звичайно, Твої
кулінарні чудеса викликали слідуючу заувагу: “Здається, що печиво і
торт цим разом найліпші за всі часи!”. Дуже)дуже за все дякуємо.
Базька довго буде прикрашати наш стіл. Нічого не зіпсувалося і дійшло
в цілості. Подякуй тітці Палазі за полотно. Воно якраз таке, якого я хо)
тіла. Дуже милі рисуночки і смішні. Оттак найкраще їх з орішками
перемішати, тоді не пірвуться і принесуть радість. Напиши до тещі і
дуже)дуже подякуй за побажання і пам’ять. Також поясни їй, як вийшла
помилка з вишивочками і другими дарунками, і скажи, що Анна
Семенівна дістане їх назад. Чи вона вже працює? А як її здоров’я?
Вона хворіє на серце, а ще переймається всім і все бере собі до серця.
Чи Ти часто пишеш до неї? Ми вже п’ємо мап і очікуємо блискучих
результатів. Хто ожидає зміцнення серця, а я – ясної і моцної голови.
Це ж дріжджі і повинні помагати в загальному на зміцнення організму,
чи ж не так? Серце в мене здорове, і все інше теж, тільки голова часто
поболює, як забагато читаю. Ти писала до тети Ксені? Це золото, не
забувай її. Я вислала звідси два листа до Михайла і не знаю, чи дістав,
бо я не певна, чи адресу я подала правильну. Тому долучую карточку
до нього. Напиши мені його адресу, щоб я провірила, чи не поми)
лилася. Мені дуже подобалося, що пишеш: “Най буде так, як судьба
несе”. Справді, на віддаль нічого порядно не полагодиш і в такій
заплутаності, коли не знаєш, на що рішитися, треба віддати вищим
силам рішення. Я знаю, що Ти ніякої кривди не хочеш і не зробила
Михайлові. Тяжке життя, можливо, огірчило його, і він став дразли)
вим. Богдан своїм теплим відношенням і піклуванням міг би помогти
і розрадити його, але це мусіло б випливати з його власної волі, бо
тільки тоді буде щирим і подіє. Хотіла б я принести вам хоч трошки
радості, та що зроблю! Доводиться і мені сказати: “Хай буде, як судьба
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рішить”. Як і завжди, бажаю вам обом, моїм коханеньким і старень)
ким, мого здоров’я і мого доброго настрою. Якби ви це мали, легше
вам жилось би, а то виходить парадокс, що я тут процвитаю, а ви там
хворієте, я тут погідно почуваюся, а у вас турботи не переводяться.

Дуже сердечно і багато разів цілую вас усіх.

Катруся
Дідуся з Бунциком виганяй без пардону на городчик, вже тепло!

Подякуй Ганусі за пам’ять, і за всі смачні речі, що прислала, і за кра)
шанки. Невже вона сама пекла вівсяні тістечка? Дуже добрі були. Як
там вона живе? Здорова? Я не забуваю її. Ти дістала картку (дівчинка
Стриєнської)?

№ 4
18 травня 1958 року

Коханий Татусю!
Що Ти собі, властиво, думаєш? Чому не дбаєш про себе? Чому не

придержуєшся режиму? Я бачу, що Ти не прикладаєш зусиль, щоб
здоровим зустріти мене. Мамуся жалується, що Ти неслухняний,
мандруєш по сходах, замість тихенько собі полежувати. Бери собі
приклад з мене. Я кожного дня після обіду сплю, раціонально від)
живляюся, роблю все, що у моїй можливості, щоб заховати здоров’я,
бо знаю, що це вам буде на радість. А Ти? Уважай же, щоб більше на
Тебе скарг не було! Пильно виконуй всі лікарські приписи, скоренько
поправляйся і вертайся домів. Ти ж знаєш, як приємно живеться, коли
Ти і Мамуся обоє здоровенькі і спокійно сидите собі дома. Я якраз
зробила знимку і повинна у вівторок дістати, то післала б вам ще в
цьому листі. А Ти, як прийдеш назад домів, сфотографуйся разом з
Мамусею, Богданом, Стефцею і Бунциком, і пришліть мені знимку.
Татусю, не забувай, що, коли я вернуся, хочу застати Тебе здоровим і
бадьорим, як колись. Тому не можна Тобі устроювати самовільні
прогульки з четвертого поверха вниз. Будеш пам’ятати?

Дуже цілую.

Катруся

Коханенька Мамусю!
Ти справді як та квочка, що вивела каченят. Завдяки Тобі, завдяки

Твоєму самовідреченню і постійній дбайливості про нас ми мали всі
таке гарне, радісне життя. Хотіла б я віддячити вам обоїм і забезпечити
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вам погідну, безтурботну старість. Може, ще Бог дасть. Поки що
виходить так, що ви одне за другим хворієте, а я хоч би що: баба мов
грім! Пиши мені часто про стан здоров’я Татуся, хоч кілька слів на
відкритці. І пиши: коли він не захоче слухати, то я йому всиплю!
Дорогенька моя, якби я знала, що в Тебе стільки клопотів, не давала
і від себе ще їх. Тому дещо переміню зі своїх просьб, а Ти також
послухай. Горобчині гроші можеш дати навіть за 2 – 3 місяці, як
Татусьо повернеться домів. Це не таке термінове. Тільки вже в червні
мені не присилай, а відложи цю суму для нього. Якщо теща в цій справі
не відписує, то треба написати в цій справі до неї ще раз, бо лист
може не дійти, адже різно буває. Мені дуже залежить на тому, щоб Ти
знала, де живе Горобчини мама, а помогти йому то поможеш тоді,
коли в Тебе самої не буде цілої гори клопотів. Я й так дивуюся, як Ти
даєш собі раду зі всім. Горобчина хворіє щось подібно, як Христя117,
тільки що в нього язва в додаток. Дуже жаль його, бо він молодий.
Даруночок Дідусеві і Тобі – це його робота. Тепер далі. У вівторок
обіцяли принести мені знимку. Якщо дістану, то пішлю. Напевно, буду
виглядати як почупудє, бо вона не ретушована. Як зможеш і будеш
мати спокійну голову, дай її до доброго фотографа, щоб зробив з
мене “божечку”. Я хотіла б мати 10 копій. 3 копії пришли мені, а решту
я напишу Тобі, кому дати. Але знимку дай до порядного фотогра)
фічного ательє, щоб не посилати людям на пам’ятку якесь страшило.
Гроші на копії і на вітаміни візьми з моєї “пенсії” за липень; отже, в
червні і липні не присилай мені взагалі грошей. Дуже прошу, щоб Ти
послухала мене. Я дістала якраз 100 руб., отже, маю якраз 300 руб.,
що вповні вистарчить мені на літо. Відносно вітамін. Шлунок в мене у
якнайкращому порядку, тиснення нормальне (кілька років тому було
трошки понижене), отже, одинокою причиною деякої в’ялості є
виключно спосіб і умовини мого життя. Мені ніяково йти до лікаря, бо
нічого не болить і ніякої хвороби в мене не дошукається. Зате я з
практики знаю, що мені могло б помогти на збільшення бадьорості
всего організму. Це власне вітаміни. Я маю прекрасний апетит і з’їдаю
повністю свій пайок, але в ньому замало вітамін. Я думаю, що все,
про що я писала – застрики і лимонник, не пошкодять. Я бачу, що тут
лікарі приписують, і думаю, що це мені поможе. В мене нема хвороби,
а просто брак деяких вітамін. Мені розказувала одна медичка про
досвіди, які вони робили з вітамінами: давали голубам 2 – 3 тижні
їсти тільки рис – і вони ставали цілковито оспалі, в’ялі. Після застри)
ку аскорбінової кислоти відразу оживали, стріпували крилами і
збиралися летіти. Таке саме і зі мною. Властиво, я не можу сказати,

117 Імовірно, Христина Цибик, донька Еммануїла та Любові Цибиків.



416

що фізичної бадьорості в мене нема (Ти сама здивувалася б, коли б
побачила, як я добре держуся і який настрій у мене), але це вже за)
хланність така говорить з мене: страшенно хочеться багато читати і
вчитися, і тому таке забагую собі. Я завжди повторяю, що хотіла б
для Вас мого здоров’я. А Ти справді, як квочка, вже заметушилася і
нагромаджуєш цілу посилку, а я просила тільки лимонник і застрики.
Що вже маєш, то пришли, але більше не треба. Словарем теж більше
не журися, адже книжок у нас маса. Я тому хотіла словаря, щоб не за)
булася, а вірніше щоб виправлялася наша мова на чисту і правильну.
Як буде – добре, а не буде – не велика біда. Михайло писав до мене.
Нехай Богдан перешле йому мого листа. (Я не пишу прямо до нього,
бо тоді не могла б писати вам, а хочу тепер, коли Татусьо на клініці,
післати йому кілька слів) Я нітрохи не гніваюся, що Богдан не пише до
мене. Хай тільки щасливо закінчить обі школи і здоровий буде. Не
зможу на все відповісти, бо я обмежена кількістю листового паперу,
але після першого червня напишу знову. Щоб розкуйовджений не
пропадав (і другі подібні), треба їх з фундуком зложити або з шип)
шиною. А Ти не могла б дослівно переписувати мені, що нового біля
тещі? Скажи Богданові, щоб закінчив обі школи на “люкс”. Мамусю,
уважай на себе, бережи своє здоров’я. Під тим оглядом я можу бути
прикладом для вас. Портфелики вишивала Галя, а нотес Стефці –
Оля118. Мені розказували, що лимонник п’ють у Москві всі письмен)
ники. Його там приписують від умово)нервового змучення. Вітаміни,
які призбирала, вишли раз, і більше не треба. Ти пишеш, що вислала
бандеролею журнали і книжки. Я дістала, але що Ти називаєш книж)
ками? “Иностр. лит.”? Бо книжок інших там не було. Для Анни Йосип.119

вишивала Дарка. “Тихий Дон” я читала і була в кіно у нас на першій
серії. Чудовий фільм! Ти не будь зла, що я надоїдаю Тобі то з тещею,
то з Горобчиною, то ще з іншим, але добре діло вернеться добрим
ділом. Зрештою, стільки доброго від людей я зазнала і зазнаю, що
годі дивитися, як комусь зле. Будьте всі здоровенькі! Хай Дідусь ско)
ро вертається здоровий домів.

Цілую всіх.

Катруся
Щось не несуть знимки. Отже, може, в другому листі передам.
Мап дуже добре вплинув. Треба, значить, чогось, що встряхі)

вало120 б.

118 Ольга Ільків, співкамерниця Катерини Зарицької.
119 Імовірно, Анна Йосипівна Семенюк.
120 Розворушувало (рос.)
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№ 5
27 травня 1958 року

Дорогенький і коханенький Татусю!
Що значить дістати листа від розумної людини і математика! Тіль)

ки два слова – а відразу ясно, і перед очима живе представлення, що
Тобі краще і жартівливо)бадьорий настрій не покидає Тебе. В попе)
редньому листі я трохи насварила на Тебе і маю намір за кожний раз
це робити, бо Ти неслухняний і Мамуся сама не дасть собі ради з
Тобою. Якщо Бог дасть, поправиться Твоє здоров’я і вернешся
додому, то я категорично вимагаю, щоб Ти перестав працювати.
Богдан нехай старається діставати стипендію, а мені вповні вистар)
чає діставати 30 руб. в місяць, бо я і так більше тепер на себе особисто
не видаю. Якщо Ти справді хочеш, щоб ми зустрілися, то подумай
про це і завжди пам’ятай, що цілковито легко мені живеться, коли ви
всі здорові і бадьорі. Намотай все це собі на вус, вертайся скоренько
здоровий додому, і пришліть мені групову знимку Твою, Мамусі,
Богдана, Стефці і Бунцика, зроблену в нашому городчику. Посилаю
свою знимку. Подивися, як я добре виглядаю і дбаю про себе, щоб
вам радісно було, і бери собі приклад з мене. Дуже цілую і бажаю
доброго здоров’я.

Катруся

Кохана Мамусю!
Як тільки захопиш хвилинку вільного часу, дай одну з моїх знимок

(з котрої краще зробити копію) до доброго фотографа, щоб зробив
10 відбиток на “божечку”. Я вийшла трохи повна, але це вина суконки.
Там я зазначила олівцем, які, по)моєму, треба дати контури, але, може,
фотограф краще підбере. Я хотіла б, щоб це робив добрий спеціаліст,
бо давати на пам’ятку треба щось гарного. Очевидно, що копії хай
будуть не кольорові, а звичайні. Мені тут таку зробили, тому й посилаю.
Три відбитки пришли мені, а решту я скажу, кому дати, коли вже будуть
готові. Михайлові пішлю сама. Як я вже говорила, гроші на відбитки
візьми з моєї “пенсії” за липень. Отже, мені гроші можеш вислати аж
на серпень. Дуже прошу послухати мене. Посилку дістала. Зараз на
другий день після виноградного соку ми всі ожили і підняли голову.
Лимонник заживаю три дні і можу сказати, що діє надзвичайно. Як
можеш, при кожній нагоді присилай по кілька плящинок. Як будеш у
Татуся, то запитай там лікаря, як приймати лимонник: чи тоді, коли
відчувається втому, чи постійно якийсь час? Взагалі, як провадити
ним лікування? Мід з цибулею ми їли тільки один день, бо мали одну
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цибулину. Чекаємо тепер, поки не купимо цибулі. Одним словом,
посилка поставила на ноги, чи, вірніше, привела голову в порядок.
Дуже дякую за неї, але більше не треба нічого присилати, крім ли)
монника. Скільки він коштує? Братки і трембулька прийшли живі)
здорові. Ми вже посадили їх в пачку, і трембулька починає “настов)
бурчуватися”, а братки теж підносяться. Страшенно багато радості
вони принесли! Пізніше ще опишу, коли розцвітуть. За кілька днів
будемо садити резеду і настурцію. Я вислала Михайлові всі журнали,
які дістала від Тебе, і “Спогади про Франка”. Дуже тішуся, що мені це
дозволили, бо і ми скористали, і він прочитає. Ті номери укр. “Літе)
ратурної газети”, що Ти вже назбирала, і нові до кінця червня пішли
тещі, а від липня присилай мені, бо я не запренумерувала на друге
півріччя нічого. От бачиш, як діє лимонник? Прийшла з проходу, де
цілу годину ходила на сонці і робила руханку, і без сліду змучення
продовжую писати листа. Як там Горобчина? Теща вже порадила Тобі,
як делікатно це зробити? Карточки прегарні! Ми дуже тішилися ними,
і ще не одному принесуть вони радість. А фіалки мов правдиві! Бачиш,
з фундуком вони не знищаться, а завжди принесуть радість. Знаєш,
дивилася я на ту посилку і думала, що тільки рука мами, і то такої, як
Ти, може так дбайливо і продумано все позбирати і приготовити. Тут
навіть хтось сказав: “Мамуся просто відгадує, що потрібно!”. І я сама
завжди це говорю. Щоб Ти бачила, як наші сусідки тішилися братками!
Сьогодні на прохід винесли свої (я дала їм два корчики) і носилися з
ними: то на сонці ставили, то в тінь; а ми щотрохи числимо, скільки
стебельків трембульки вже піднялося. На високе тиснення добре
помагає мід з кміном. Певно, треба заварювати кмін і пити з медом.
Нехай Татусьо буде на клініці, поки цілковито не поправиться стан
його здоров’я, а потім не дай йому в ніякому разі дальше працювати.
Знаєш, я стала тепер багато спокійнішою, опанованою, чимраз менше
в мене непорозумінь зі співмешканками. Часто пригадую собі, як Ти
поступала в тому чи інакшому случаю, і собі стараюся так зробити.
Очевидно, до Твоєї досконалості не дійду, бо в Тебе вроджений такт і
вміння гідно вести себе, а в мене буйна вдача, нерівна і такого рода
прикмети в мене тільки тяжко випрацьовані, а це вже не те, що
вроджені. Ні, нема)таки таких других коханих Мамусі і Татуся, як в мене!
Ех, як легко пишеться лист, коли голова ясна після лимонника! Інші
теж кажуть, що помагає. Коханенька моя, я дуже)дуже Тобі вдячна за
все. Добре, що відписуєш з моїм листом під носом. Я теж так роблю,
тоді не промину ні одного питання. Ще добре було б, якби Ти дослівно
переписувала, що там теща розказує. Це нічого, що в Богдана багато
роботи, – нехай вчиться працювати. Я тільки тоді добре почуваюся,



419

коли вечером, лягаючи, згадаю, як в мене недаром пройшов день, і
коли багато зробила і навчилася. Жаль тільки, що він не вміє систе)
матично працювати. Якщо тітка Палазя ще у нас, то здорови і цілуй її
від мене. І вуйка Славка також. Скільки разів згадаю їх, – мушу мило і
радісно усміхнутися. Другого листа в червні хочу післати прямо Ми)
хайлові, тому Ти чекай наступного від мене аж в липні. Не журися,
коли часом спізняється прихід листа: це в цензурі, буває, задержить)
ся. Я здорова і спокійна, так що нема найменшої причини до неспокою.
Я певна, що Ти, поглянувши на мою знимку, скажеш: “Поросюк!”. Ну,
що ж, все плявдує мені. А волосся мені на старість, як бачиш, захви)
лювалося. От чудо)диво! І сама не знаю, від чого це. Цілую дуже моц)
но. Дбай про себе.

Катруся
Мамусю, шліть лимонник! Попробуйте і ви його. “Пані, обшийте

собі сукню шутасом!”

Дорогенький Богдане!
Знимка мені подобалася. Гарний вираз очей, тільки губи чого

надув? Зрештою, не можу за це кричати, бо я сама дуже часто так
надуваю, і мені говорять: “Чого губи надула?”. От щоби трошки во)
лосся коротше Ти підстригав, то нічого більше не залишалось би ме)
ні бажати щодо зовнішнього вигляду. Тепер Ти більше подібний до
Тата. А я запустила коси, і бачиш, як посивіла. Ну, приготовляйся до
іспитів, і дай Боже, щоб вони Тобі добре пішли. Я цілий час про те
думаю і досить денервуюся. Не заведи! Цілую міцно і дуже хочу, щоб
вдалося Тобі дістатися в інститут.

Мама
Чорне убрання і випускний вечір з певністю вийдуть на “люкс”. А як

буде зі свідоцтвом з одної і другої школи? Дуже)дуже цілую. Ти
відвідуєш Дідуся? Пиши до Тата, не дивлячись на те, відписує він Тобі
чи ні, а зараз після іспитів вишли йому особливо обширного листа,
адже це переломовий момент і хочеться йому знати, як він у Тебе
пройшов.

№ 6
3 липня 1958 року

Коханенька Мамусю!
В тих днях був у нас ремонт, і я не могла в неділю сісти і спокійно

написати листа, а сама добре знаєш, яке то писання в будній день для
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працюючої людини, якою я останньо стала. Поки що не можу нарікати.
Коли навчуся добре в’язати, то пальці будуть автоматично бігати з
човенком, а я буду слухати радіо або думками літати по милих місцях
і милих людях. Михайло теж написав до мене з нового місця. Вихо)
дить, що він довго подорожував, бо пише, що Великдень провів у
вагоні. Я страшенно тішуся, що дістав журнали і книжки, які я післала
йому на стару адресу, бо думала вже, що пропали. Чому нічого не
пишеш у останніх відкритках про Дідуся? Як то він не втерпів, щоби ще
трохи полежати в лікарні і до кінця довести лічення? Завжди він такий
був. Пам’ятаю, що на дантиста не можна було його намовити, а лікаря
треба було тайком кликати додому. Він десь тішиться, що Богдан
закінчив десятирічку? Чи я довідаюся хоч накінець, які оцінки в Богдана
в атестаті? Добре було б, якби вдалося йому дістатися в інститут, але
й не велика біда, коли не приймуть. Я була б рада, щоб він в такому
разі пішов до праці, яка мала б яке)небудь відношення до його
майбутніх студій, от, напр., в якусь артіль прикладного мистецтва.
Коли б він заробляв уже на себе, тоді серйозніше поглянув би на деякі
справи, набув би життєвого досвіду. Кажу Тобі, я була б навіть до
деякої міри рада тому, що мусів би він трохи самостійно подумати
про себе, а там за рік чи два вже легше пішло з приняттям в інститут.
Як би не було, закінчення десятирічки і художньої школи – це важливий
етап і половина турботи звалилася з плечей. І мені було дуже жалко,
що Дідусь не міг бути на святі посліднього дзвінка. Я пригадала собі
ту знимку, де Дідусь з Богданом йдуть перший раз в школу. Дідусь
веде Бунцика на ліневці, а Богдан з течкою. Все це у нас перед брамою.
Мамусю, Ти не могла б мені прислати ще по одній знимці своїй, Дідуся
і Богдана? Твою я хотіла б ту, що Ти в Косові йдеш прати (у капелюсі),
а Дідуся – ту на сходах у нас в городчику, а Богданова може бути
натуральна. Я трохи вишивала, але тепер у зв’язку з працею не стає
часу. Як вже все уложиться, унормую собі час і так візьмуся потрохи
за вишивання. Хочу всім вам вишити по подушці, і Стефці також. Вже
навіть вибрала взори. Як бачиш, я добре виглядаю, а відколи пе)
ребуваю більше на свіжому повітрі (та й у майстерні в нас відчинене
широко вікно), то і голова на місце стала. Це, однак, не значить, що я
не повторю ще раз: шліть лимонник при кожній нагоді, бо лікар сказала
нам, що він і для шлунка добрий. Казала: “Пейте!”. Чи Ксеня нічого не
писала? А як з поміччю для Горобчини? Я не спішу Тебе, а тільки хотіла
б знати, як Ти це зробила, коли вже вислеш. Чи теща написала Тобі
про його маму?

Липень – місяць ім’янин обох сестричок, тому сьомого піди до
тети Янки і поцілуй її від мене. Коли зацвитуть наші квіти, я зірву один,
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засушу і пришлю замість букету. А 28.VІІ подумай собі, що я Тобі дуже)
дуже дякую за все – за прегарні діточі роки і молодість і за відданість
до сьогоднішнього дня. Хотіла б я бути такою, як Ти! І хотіла б хоч
трошки побути ще разом, щоб Ти накінець відпочала від усіх турбот і
жила погідно і так, як Тобі хочеться, а не як другим треба.

Знаєш, літом у нас добре живеться. Ранішнє сонце таке лагідне, і я
завжди прямо відчуваю, як купаюся в ньому і нагромаджую на цілу
зиму.

Ти не переймайся, що не стає часу написати мені довшого листа.
Коли прийде відкритка з хоч би маленькою доброю вісткою, то я вже
тішуся і надовго це мені вистарчає. Я ж розумію, що там у вас іде своє
життя, зі щоденними заняттями, що не раз всеціло абсорбують. Те ж
саме є і у мене: свої маленькі радості і турботи, свої сенсації і події,
свій круг знайомих і т. д. Одним словом, і в нас є свій маленький світок.
От поділюся з Тобою новинками з нашого ринку. Купую кефір! Такий
смачний, що не стає сили волі розложити його на кілька днів і першу
фляшку випиваю до дна. Зелена цибуля показалася тільки раз, а що
була дуже дорога, то зі встиду сховалася. Їла вже трускавки (гостили
мене з передачі), і огірки теж, і редьку.

Цілую всіх, всіх.

Катруся

№ 7
27 липня 1958 року

Дорогенька Мамусю!
Завтра Твої ім’янини, Ти пам’ятаєш? Раненько, ще перед 6 год.

подумаю про Тебе.
Хитруни ви обоє з Дідусем! В червні не прислали, то в липні додали.

На то конто я зафундувала собі редьки, а всім огірків. Відбиток знимок
розділи так: мені – 4, теті Гені – 1, Ганусі – 1, теті Ксені – 1. Михайлові
я сама вишлю. Також можу послати йому знимки Богдана, але
передайте мені ще, бо ті, що маю, хочу залишити собі. Я Тобі вже
писала, що післала йому три бандеролі з журналами і книжками і він
дістав їх. Якщо він не відповідає на питання, чи вислати газету і знимки,
то не висилай. На мою думку, Ти не зробила нічого такого, щоб
нехтувати Твоїми запитами. Якщо йде про виписування журналів і
стале клопотання, щоб точно доставляли, то кинь це все. Не пре)
нумеруй нічого більше на другий рік і не ходи за цьогорічними. Це
тому, що я можу ці справи полагодити собі тут. У нас дуже добре



422

поставлена виписка газет і журналів. Зрештою, я не маю вже стільки
часу, щоб багато читати, як раніше. І працюю, і на прохід ходжу довше,
і кожний вечір в суботу йду в телевізор, а в неділю – в кіно, так що
ледви вистарчає часу трошки почитати. Нітрохи не журися журналами
і нікуди більше не ходи і не пренумеруй. Видно, що редакції задумали
нагромадити собі капітал коштом передплатників, отже нема сенсу
сприяти їм в тому. Мені здавалося, що я писала, що дістала журнали,
“Людолови” і Чуковського. Від кого ті три книжки? Чи від тещі? Завжди
напиши мені, щоб я знала, кому подякувати. Щодо ліків. Застриків
вітаміна С не висилай: вчора сказали якраз, що ніяких застриків не
можна діставати в посилці. Якщо треба, то тут дадуть. І це правда: як
тільки попросити, зараз лікують. Зате всякі вітаміни до пиття і в
таблетках можна діставати, отже, і сироп зі шиповника, і лимонник.
Ну, якщо йде про лимонник, то і 10 плящинок буде з радістю прийнято,
бо чудодійна його сила доказана. А втім, вийшло, що клонила мені
голову вниз недостача свіжого повітря. Відколи широко відкриті вікна,
голова прояснилась. Я вже оволоділа технікою в’язання авосьок, а
тепер збільшую поволеньки темпо. Досі плелася в хвості, а тепер в’яжу
3 – 4 в день (без обв’язки гачком). Очевидно, що зв’яжу Тобі авоську,
тільки трохи пізніше, як стану заавансованою робітницею і буду мати
деякі осяги, бо ж треба попросити дозволу вислати її. Отже, пам’ятай:
нічого більше не передплачуй і не ходи вічно пригадувати, щоб були
ласкаві за заплачені Тобою гроші висилати журнали. Якщо йде про
смаколики вітамінні, то присилай, коли Тобі вигідно. Може, як поїде
Богдан в гори, ви обоє відпічніть, а потім вишлеш, як буде час. Повто)
ряю, що я тепер цілком добре почуваю себе після сконсумованих
вітамін і після того, як надихалася свіжого повітря. От ще маленька
просьба: як будеш висилати лимонник, то купи в аптеці оливи, що то
дітей смарують після купання (це на красу), але велику фляшку.
Думаєш, що babie się w głowie przewróciło121? Трошки!

Бачу, як тяжко попасти в інститут. Дуже було б добре, якби Богда)
нові пощастило цього року почати студії, але я вже писала, що не
надто буду журитися, коли доведеться йому рік чи два попрацюва)
ти. Це добре підготовить його до життя. Добре, що поїде до Косо)
ва, але обов’язково повинен заглянути до Кошляк і Гнилиць. Най)
важливіше, що Богдан закінчив десятирічку і художню школу, а рік
скоріше чи пізніше дістатися в інститут – це вже не трагедія. Завжди
здорови сердечно від мене Фонову Славцю і Оленку. Хоч мало я
зустрічалася з ними, але вони завжди були мені дуже милі. Чому
теща так тягне з Горобчиною? Він же разом з Куцьом, отже адрес

121 Жінці в голові запаморочилося (пол.)
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знаєш. Тільки щоб подав Тобі точно прізвище і по батькові. Зво)
ротний адрес треба подати мами, щоб не пропало, якби з якоїсь
причини вернулося. От і все. Посилка від тети Гені прийшла. Тепер
пишу до голови дому.

Ще одно. При кожній нагоді присилай гербату: вона добра для
голови і травлення. Вчора дістала картку від Богдана. Пішли йому
карточку, що вкладаю в лист. Він, певне, вже у Космачі. Чи він само)
стійно туди поїхав, чи з кимсь ще? Горобчина ще давно просив
поцілувати Тебе в руку. Твоїх адораторів все збільшується. Особли)
во подобаєшся на знимці, де йдеш прати у Косові. Ну, і я оповідаю
про Тебе в суперлятивах. Дуже цілую і здоровлю всіх.

Катруся

Дорогенький Татусю!
Всего найкращого з нагоди ім’янин і такої погоди і бадьорості,

як завжди у Тебе була! Дуже цілую, а в сам день ім’янин ще раз
поцілую!

Зараз треба мені з кимось із домашніх серйозно поговорити,
отже звертаюсь до Тебе. Ви, певне, читали, що вийшов проєкт
“Основних положень” нового кодексу. Згідно з ним найвищий строк –
15 років. Він повинен відноситись і до нас. Ітак, якщо його справді
примінять до мене, то за чотири роки я повинна бути на свободі. І ще
одно “якщо”: якщо буду гарно в’язати авоськи, то мені будуть давати
зачоти, тобто до відсидженого місяця додавати 8 – 13 днів. Таким
чином чотири роки скоротились би ще на кілька місяців. Та навіть
якби треба було відсидіти до повних 15 років, то для мене чотири ро)
ки – муха! За цей час я ще поправлюся, діб’юся степені майстра від
авосьок (майстер в’яже і обв’язує авоську за 45 мінут), дещо прочитаю,
надивлюся в телевізорі спектаклів і наслухаюся прекрасних концертів.
Справа в тому, щоб Ти сам за ті чотири роки поправив своє здоров’я
і всім домашнім приказав стати здоровими, як горішки. Отже, як буде?
Заключимо угоду на чотири роки чи ні? Якщо судьба дозволить, якщо
новий кодекс примінять до мене, я зобов’язуюся приїхати в квітучому
виді. А до чого зобов’язуєшся Ти, Мамуся і Богдан? Ага, і Бунцик? Ну,
якщо судьба не дозволить і якщо нового кодексу до мене не примінять,
то не будемо впадати у відчай, як і досі не впадали, правда? Я тому
про це пишу, бо це перший закон, який (поки що) повинен бути
примінений і до мене. Отже, коханий Татусю, перебувай з Бунциком
як можна найбільше в городчику на свіжому повітрі і поправляйся, бо
непереливки Тобі буде, як приїду і застану Тебе хворого. Цілую дуже.

Катруся



424

№ 8
17 серпня 1958 року

Дорогий Михасю!
Богдан зачислений студентом художнього інституту на відділі

кераміки. Не знаю, чи вибрав він собі кераміку, чи призначили його
туди просто тому, що місце було вільне.

Багато було мороки з його іспитами і закінченням обох шкіл, і те)
пер всі відпочивають після двохмісячного напруження. Розкажу, що
знаю про те. Художню школу закінчив з добрими оцінками – “4” і “5”.
Десятирічка вийшла гірше, бо в основному трійки і кілька “4” для потіхи
і прикраси. Зараз після одержання атестату почалися вступні іспити в
інститут. Вільних місць 5, а до іспитів зголосилося 29 чоловік. Після
іспитів з рисунку і живопису відпало 21, після других предметів – ще
2. Залишилося 7, а з них прийняли 5, в тому числі й Богдана. Справді,
нелегка це справа попасти в інститут.

Під час іспитів трапилася ще й така історія. Приходить Богдан до)
дому і каже, що з композиції дістав “3”. Зажурились усі, бо це означало
б, що не пройде, але одночасно були й здивовані, бо директор вечірньої
художньої школи дзвонив ще раніше, що оцінка по композиції в Богдана
“5”. Йде він до секретаря приймальної комісії – і переконуються, що
таки “5”. Показалося, що друкарка помилилася і написала “3”, а гризоти
додала тим багато. При кінці липня Богдан поїхав до Космача. Взяли
його з собою автом з консерваторії Колесси122. (В них там є своя хата).
Богдан винаймив собі кімнату на спілку зі старшим якимсь товаришем.
Сплять на сіні і самостійно ведуть господарство. Богдан забрав зі
собою чотири полотна 60 х 80 і має намір малювати два пейзажі і два
портрети. Звичайно наші галицькі художники починали від Космача.
Якось випадково вийшло так, що й Богдан туди подався. Після Космача
хочуть післати його до Кошляк. Він зможе там довше побути, бо нав)
чання в інституті починається щось аж 1 жовтня. Я, очевидно, дуже
була б рада, якби він якнайдовше побував на селі. Дідусь дуже тужить
за Богданом і кожного дня виглядає листоношу.

Між іншим, мені подобалась би для Богдана праця над керамікою.
Великого талану в нього нема, визначним маляром він не буде, а що
вартий пересічний собі художник? Чи не краще присвятити свою твор)
чість естетиці побуту? В останніх числах “України” такі прегарні зразки
кераміки, що годі намилуватись ними! Певне, здивує Тебе, як і нас усіх,
що появилась і одна репродукція Куриласа “Гуцульська пара”. Довго,
довго не видати було його. Маю вже чотири нові примірники
“Иностр. лит.”, але треба ще їх прочитати, а часу тепер обмаль. Хоч

122 Родина львівських музикантів.
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ніхто не гонить і не спішить з роботою, але якось годі відставати. В’яжу
на тиждень 14 сіток. Вечером вже так хочеться спати, що несила братися
за книжку. Думаю, що після стільки літ дослівного сидження треба
привикнути до фізичної роботи. За липень наша чвірка заробила по 13
зачотів кожна. Це дуже добре, бо найвищу ставку – 14 днів – дістала ті)
льки бригадир. Якщо б у нас примінили новий кодекс, то ці зачоти мали
б якесь значення, а в іншому випадку нічого. А як в Тебе зі зачотами?

Здоров’я Татуся не в найкращому стані, хоч після останнього погір)
шення почуває себе вже ліпше. Дістає застрики новокаїни. Це тепер
широко стосований лік. І у нас його приміняють (і то від різних недуг),
і зі свободи звідусіль пишуть про нього. Олена Кульчицька була без)
надійно хвора, не могла сама повернутися в ліжку і находилася в повній
апатії до всього кругом. Після курсу новокаїни виходить сама посидіти
на балкон і зацікавлення до звичайних занять повертається в неї.

Літо у нас пройшло, як би не було його. Не вспіли навіть погрітися,
опалитися, натішитися сонцем – і вже доводиться переглядати зимові
речі. Городчик наш у скриньках на вікні відцвив, але радості було бага)
то. Зате квіти, що ростуть у великих скриньках, розставлених скрізь
по подвір’ї, цвитуть і досі так барвисто і рясно. Це вперше, що ми ціле
літо бачимо квіти.

Прислали мені з дому багато льняного полотна і гарних ниток, та
якраз почали ми працювати, і мови немає про вишивання. Добре, як
вспієш сторінку)другу почитати, а прийде неділя, то не знати, за що
братися. Ми ще трохи не звикли, що в нас нема 16 годин вільного
часу на добу.

Дістала я “Чорне озеро” Гжицького. Читала це давніше і з інте)
ресом взяла в руки, щоб пригадати собі, бо тоді читала зі захоп)
ленням. Воно тепер перероблене, введені нові постаті, щоб під)
креслити ідею твору і по)новому пов’язати дещо. За кожний раз, коли
пишеш до Семка чи Василя, здорови їх від мене. Я й дальше не маю
свободи у листуванні. Здорови теж від нас усіх друзів.

Цілую.

Катруся

№ 9
Без точної дати

Дорогенький Богдане!
Ти, мудрагелю! Пишеш: “...але Ти пробачиш, бо Ти є моя мама!”.

Це Дідусь і Влодзя так Тебе розвезли, а я не дала б так гуляти.
Очевидно, пробачу, що забув про що там у листі, але не пробачу,
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коли не будеш добре вчитися і коли серйозно не подумаєш, що з
кращими оцінками мусиш закінчити десятирічку. Влодзя пише, що не
знає, про що Ти до мене написав, бо Ти скоро приготовив листа і
заклеїв, але я не пояснюю нічого, бо ж можна нам мати свої таємниці?
Бачиш, що я мовчу, як заклята, хоч цікавість муляє мене.

Про прогульку на Говерлю я читала зі зворушенням. Це вже третє
покоління в нашій сім’ї мандрує тими шляхами. Колись Дідусь після
матури ходив туди вперше, потім я з Дідусем, навіть Влодзю раз брали
із собою; Тато не раз там бував, а тепер Ти. Тим більше мені приємно,
що це перша Твоя самостійна прогулька і що так гарно Ти почував
себе на цьогорічних вакаціях. Чи нема знимок з Чорногори? Ви добре
йшли, якщо до 5 год. дійшли від Говерлі до Попа Івана. А хто ця дів)
чина, що на знимці з Тобою в гуцульському строю? Я була б дуже вдо)
волена, якби Ти багато займався туристикою! Правда, як гарно на
Чорногорі? Чому ви не зійшли на Шибене озеро? Його варто побачи)
ти. Незвичайно я рада з Твоїх гарних вакацій. І листа Ти написав гар)
ного, такого безпосереднього за всі часи.

Ну, натішилися ми разом Косовом, а тепер разом пожуримося
Твоїми студіями. Ти ходив до пані Віри з моїм листом? Що пред)
ставляє собою мистецький інститут у Львові? Куди маєш більше охоти
поступити – на архітектуру чи в мистецький інститут? Чи Ти відчуваєш,
що буде в Тебе досить пильності працювати? Що радять Тобі в ми)
стецькій школі? Я жду, як на спасення, на Твою розмову з Вірою. Чи Ти
раніше вже був у неї? Звідки ця знимка Твоя на балконі музею? Я зра)
зу пізнала, що це там. Дуже гарна знимка. Та, що Ти прислав у листі,
також подобалася мені, дуже дякую. Я докладно все оглянула,
зауважила, що добре зав’язуєш краватки. Тільки здається мені, що
фризура трошечки забуйна. Чи це мода тепер така? Мені таки
здається, що Тобі краще було б, якби більше, радше коротше, під)
стригав волосся. Чи Ти бачив супутника? Він пролітав над Львовом?
Ми тільки чули в радіо, як він пищав над Москвою в неділю, 6.Х.
Заговорилася я про супутника, а мені треба знати, як буде з Твоєю
наукою. Хочу почути ще й Твою думку, вона для мене буде спеціально
цікава. Невже таки й далі не будеш відповідати на мої питання? От
якби в Тебе було стільки витривалості, що в мене, що я постійно питаю
і питаю Тебе і не знехочуюся, що відповіді нема!

Другу приємність Ти приніс мені своєю поїздкою до Кошляк.
Добре, що Ти в Косові таки був, бо там одне гарне було, але так само
добре, що відвідав вуйка Василя і вуйка Семка, бо це теж гарне. Якщо
б Ти поїхав туди на другий рік надовше, то вже й не знаю, яким милим
і дорогеньким синочком треба б мені було Тебе назвати. Я тішуся, що
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Ти там переконався цим разом, що таки Тобі в них добре і з ними
добре. Чи Ти не міг би мені вияснити, чому у вуйка Василя почуваєш
себе краще? А Тато радий був, коли довідався? А як Ти думаєш, чи не
повинен Дідусь піти на емеритуру?

Знаєш, у нас є кілька номерів ілюстрованого журналу “Україна”.
Там я оглядала мініатюри Трофименко. Прекрасні! Маленькі роз)
міром, а такі виразні портрети, спеціально очі, повні виразу. Кілька
днів я верталася до них. А Ти не пробував малювати мініатюр? Тобі
подобається цей жанр? Що Ти про нього думаєш? Там був мініатюрний
портрет Мухіної. Якраз в цей самий час по радіо передавали про неї і
про її творчість. Вона подобалася мені. У неї серйозні, глубокі очі.
Читала я і про Олену Кульчицьку. Вони обі, крім скульптури і живописі,
багато працювали над прикладним мистецтвом. Це гарна праця –
вносити естетичне оформлення в побут і тим самим сприяти заро)
дженню естетичного смаку і почуття естетики в людей. Хотіла б я собі
з Тобою поговорити, довідатися, як Ти собі представляєш працю
мистця і в якому напрямі хотів би працювати. Я тепер досить цікавлю)
ся мистецтвом і тому, що воно дає естетичне вдоволення, і ще з огляду
на Тебе. Я дуже люблю рисунки олівцем. У нас є рисунки Жукова –
зарисовки дітей. Здавалося б, кожний з них – кілька штрихів олівцем,
а скільки виразу! А Ти, мабуть, найбільше любиш малювати олійними
фарбами, так? Я витинаю з газет ілюстрації картин і скульптур і всякі
рисунки і збираю в течку. Чи в Тебе є вже улюблений маляр, що біль)
ше других притягав би Тебе і якого Ти більше других розумів би?
Після Твоєї останньої знимки і після останнього листа я вже не можу
говорити з Тобою як з дитиною, як з маленьким хлопчиком, якого я
знала колись. І знаєш, мені якось особливо приємно, хоч і трохи дивно,
що в мене такий дорослий син. Чи Ти пам’ятаєш, як ми собі колись
гарно і дружно розмовляли? Цікаво, як було б тепер? Дуже Тебе ці)
лую і тішуся Тобою.

Мама

№ 10
1 вересня 1958 року

Коханенька Мамусю!
Дістала журнали, газети і книжки, 100 руб. і посилку. За все дуже

дякую. Не дивуюся, що Бунцик не хоче відійти від креденсу, поки не
дістане медівника. Пишні! Очевидно, багато радості приносить
посилка, але кожний раз мені дуже жаль, що Ти, така старенька,
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турбуєшся і заходишся біля неї. Не думай, що п’ю багато лимонника:
на нього багато аматорів, і на мене частина тільки припадає. Одну
плящину сховала на запас, бо добре тепер почуваю себе, голова дуже
рідко болить. Дістала вже всі застрики нікотинної кистлоти і ще 9
глюкоз, які отримала Дарка, і здоров’я моє блискуче. За аптечну оливу
спеціальна подяка. Всі без винятку мажуться. Побачимо, які будуть
результати. Одна порада: як посилати овочі, то добре є проробити
дірки в скриньці, тоді не псуються. Так я бачила у декого. Питаєш, чи
присилати гриби? Очевидно! Тут є можливість все зробити з них, і всі
дуже їх люблять, але це вже люксус, і тому не конечне воно. Зате прошу:
при нагоді пришли мені той светерок, що дала Маші мама. Але перед
тим подивися добре на мою знимку, чи влізе він на мене, бо як малий,
то шкода посилати. Тільки не посилай його з яблуками, щоб вони не
поплямили його. Спеціально гарні були цим разом знимки. Татусьо
страшенно симпатично усміхається. Я така рада, що маю ту знимку!
Як провели ви день ім’янин Татуся? Горобчина просить, щоб і від
нього побажати Татусеві всего найкращого. Богдан трохи похудів,
але гарно вийшов. Коли дивитися на знимку, здається, що це вдум)
чивий, добрий, ніжний хлопчина. Що ж, доведеться погодитися мені
з тим, що не знаю його, чим живе і що думає. І знимки зі свята
останнього дзвінка так втішили мене. Що то за гарненьке дівчатко
помагає садити магнолію? Тут кажуть, що Богдан садить деревце,
але я певна, що це хтось інший. Зрештою, ви написали б. Зате на
другій знимці я пізнала його, тільки не видно добре, хто дає йому
квіти. Смішні і милі ті першокласники! Ми так любимо в кіно, в
телевізорі чи в журналі бачити дітей. Було у нас декілька фільмів
педагогічного змісту, і так гарно грали діти. А чому тета Ксеня не
вислала ще грошей? І скільки їх буде? Чи карточки з ведмедиками теж
від тети? Дуже гарні. Не забудь 9 вересня піти до вуйка Адзя і побажати
йому від мене сердечно з нагоди ім’янин. Чому Ти не прислала по 2
знимки Богданові, щоб я вложила до листа Михайлові? Ви самі
вислали йому прямо? “Чорне озеро” я вже прочитала і по черзі беруть
другі. Горошок з’їли на вечерю до бараболі. Добрий був. Вітамін вже
не треба мені, бо навітамінилась і тут купуємо огірки, помідори, кефір.
Зате хочеться м’яса, і організм кричить за ним, а купити не можна. А
на відбитці я вийшла ще повніша, як на оригіналі. От маєш! Ти післала
копії тим усім, що я просила? Я вже раніше писала, щоб Ти не журилась
тепер ні журналами, ні книжками і не ходила постійно до “Союзпечати”
вияснювати. Будуть журнали – добре, не буде – теж не біда. Вже нема
в мене стільки часу читати, як колись, бо працюю, а бібліотека у нас
пребагата і прегарна, і не встигаю переглянути навіть найцікавішого.
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Також не завертай собі голови посилками. Повторяю: вони прино)
сять радість, але це люксус, і прекрасно можна без них обійтися.
Весною трохи відчувала брак вітамін, а тепер сама виглядаю як
вітаміна. Зрештою, бачила Ти на знимці, що я немов з Одеси з курорту
вернулася.

Отже, я прочитала “Чорне озеро”. Яке ж воно змінене! Просто
жаль бере.

Чи Богдан вже вернувся з Космача? Малює там щось чи привезе
полотно, як повіз? Чи тета Ксеня мала йому купувати полотна для
малювання? Вона щось про те згадувала. Мамусю, як Ти даєш зі всім
раду? Я часом забуваю зачесатися. В’яжу чотири авоськи в день або
обв’язую гачком шість. Обв’язати треба кругом вверху і зв’язати
гачком обі ручки. Я вдоволена, що працюю, бо хоч трошки свобідніше
можу рухатися і деяка зміна все)таки після стільки років дослівного
сидження. Ну, отже, як Ти даєш собі раду зі всім? Після кожного Твого
листа подивляю Тебе і кажу собі, що такою не потраплю бути. А
приємно мати маму, якою можеш захоплюватися. Цілую Тебе дуже)
дуже. Дідуся дуже цілую і люблю дивитися на його знимки в городчику.
Якщо Богдан вернувся, то і його цілую. Всіх здоровлю.

Катруся

№ 11
9 жовтня 1958 року

Дорогенький Богдане!
Зараз після Твого від’їзду, десь після 15.ІХ, я написала листа

додому. Трохи я неспокійна, бо не було відкритки, як звичайно, що
одержали його. Листа Влодзі і Твого я дістала, але вони не були від)
повіддю на мій.

Знаєш, що мене дуже приємно вразило? Що Ти сам заадресував
коперту. Це, здається, вперше таке сталося, а це значить, що само)
стійно і з власного почину писав до мене листа. Та й лист був непо)
дібний до попередніх. Був він ніби продовження нашої розмови. От
видиш, що зробило бачення! Ми побачили себе, і тепер інакше
пишеться, правда? Скажу правду, що я не сподівалася Твого приїзду:
не думала, що даш собі раду в такій дорозі. Ти вже писав до Тата про
бачення зі мною? Тепер я буду мати постійну тему для листів до нього,
заки опишу все.

Дорогенький, подякуй сердечно Хариті123 за знимку. Я вложила її
і Твою знимку в альбом рядом на одній картці і часто люблю заглядати

123 Харитина Колесса.
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туди. Вона усміхнена, а Ти звичайно на знимках задуманий. Справді,
гарне у неї волосся і так мило виглядає. Здається мені, що подібна до
мами. В кожньому разі, відразу чимсь нагадує її. Якраз по радіо
передають про Верді в зв’язку з якимсь там літтям. Тепер часто йдуть
його опери і цілі передачі про нього. Певне, і у Львові в опері що)
небудь будуть давати. Підете обоє? Ще хотіла б я знати, чому Харитя
вибрала саме віолончелю. Я люблю цей інструмент, і не тільки сольо,
а й у квартетах, бо люблю дуже камерні ансамблі. Уявляю собі, як до)
ма на Тебе чекали! Бабця цілого листа про це написала, як Ти ще був
у Москві. Слухай, не забувай, що Ти обіцяв присилати мені знимки
картин, які вже намалював і будеш малювати. В “Иностр. лит.” є
репродукції індійського художника Хеббара. Страшенно цікаві! Ти
оглядав їх, як ще той номер був дома? Це знова вміння викликати
реальне, правдиве враження не цілком реалістичними середниками.
Є там маленький рисунок “Російський танець”. Хоч танцюючі фігури
до деякої міри здеформовані і в дійсності виглядають не так, але
мимоволі виривається оклик: “Власне такий є російський танець!”.
Щораз більше переконуюся, що не завжди реалістичні способи дають
реалістичний ефект. А який в Тебе голос – тенор чи баритон? А чому
Ти хочеш записатися в статисти до театру – для заробітку чи з ці)
кавості? Чи не забагато часу відбере Тобі це? Я також думаю, що
затяжко було б вчитися і в художньому інституті, і в консерваторії
одночасно. Якщо хочеться серйозно працювати, то годі роздвоюва)
тися, а консерваторія не забава вже. Мова йде про фортепіан, так?
Хоч незле було б, якби Ти добре грав. Влаштовували б ви собі обоє з
Харитею домашні концерти. Це така приємна річ! Зрештою, впродовж
першого року в інституті зорієнтуєшся, наскільки залишається Тобі
вільного часу. Знаєш, мене захопив план Влодзі, щоб Ти поїхав на
бачення до Тата. Я не буду в майбутньому про те розписуватися, але
тепер хочу сказати, що це відновило б його, піднесло настрій, оживило
і дало безпосередньо відчути, що сердечний зв’язок з домом не
перерваний. Раніше мені здавалося, що листи все)таки відзеркалюють
відношення одної людини до другої. Тепер бачу, що це не цілком вірне.
От наше побачення було живіше, чим наші листи. Коли живуть стільки
років здалека від себе різним життям, то природно, що виробляєть)
ся свій окремий круг заінтересувань і здається, що нема теми для
листування, тим більше для ограниченого. Але перша зустріч про)
буджує контакт, і я вже знатиму, що ми гарно дружили б, якби були
разом. Ти багато цікавого розповів мені про теперішній стан ми)
стецтва у Львові. Я дуже тим питанням інтересуюся. Спочатку я почала
оглядати репродукції і читати дещо з цієї галузі з огляду на Тебе, що
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Ти планував вибрати працю художника, а пізніше щораз більше при)
падало воно мені до вподоби і чимдалі тим більше стала розуміти
його. Страшенно хотілося б мені бути при тому, як Ти будеш вчитися,
а потім самостійно працювати. Ну що ж, може, хоч листовно буду
приймати участь в Твоїй праці. Дорогенький, в мене одна просьба.
(Хоч я не хочу постійно завертати вам голову, але чомусь завжди щось
необхідного найдеться) Конечно треба мені чорнила до авторучки.
Я позичила плящинку і тепер не можу віддати, бо якраз нема в нашому
ларку. Дуже Тебе прошу, вишли мені 2 – 3. Думаю, що можна банде)
ролею. А звертаюся до Тебе, бо соромно мені турбувати стареньку
мамусю, коли в мене дорослий і такий зарадний син.

Міцно цілую.

Мама

Дорогенька Мамусю!
Я тепер пишу до Михайла через вас, тому пішліть йому мою

знимку самі. Не забудеш? Я прекрасно уявляю собі всі страхи, які ви
обоє з Дідусeм пережили під час Богданової подорожі. Але ви)
платилося, правда? Дуже)дуже дякую, що прислали його, і не менше
дякую за плани післати ще й до Михайла. Для Богдана це буде
незвичайно корисне і разом з тим нове випробування сил, ну, а для
Михайла – велике щастя! До Ганусі напишу другим разом. Якщо
будеш мати вільну хвилинку, то розкажи їй, як)то Богдан побував у
мене. Як Петя ще колись приїде, то здорови його сердечно і скажи,
що не раз згадую наші веселі студентські часи. Не знає він, що з
Лисою? Тета Ксеня вже дала Дзюнкови гроші. Дуже вона добра і
мила! Я страшенно рада. На знимці з Ларисою вона гарно виглядає.
Не маю місця більше писати, про решту розкажу в листі до тещі.
Трохи я неспокійна, бо не було відкритки на мого листа, якого пи)
сала в другій половині вересня.

Цілую Тебе, і Дідуся, і Стефцю.

Катруся

Коханенька Мамусю!
Тільки закінчила писати свого листа – а тут приходить від Тебе.

Тому ще коротенько відповім на Твої питання. Виходить, що лист,
який я вислала 16 вересня, ще досі не прийшов до вас? Не знаю, що
за причина. Там я описувала свої враження після бачення з Богданом.
Казав Богдан, що я була елегантно вдягнена? Я вдягнула була ту синю
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суконку, що в ній я на знимці (від Тебе дістала), а поверха гранатову
спідничку, яку тут нам всім пошили. Вона з досить можливого ма)
теріалу, а Дарка переробила на мене, тобто допасувала до мене. Крім
того, мала на собі синій кабатик, що Ти мені прислала. Ну, а на другий
день вже вдягнула бронзовий светер, що він привіз. Це правда, що
ми обоє багато говорили, і то вибирали, що найважливіше, бо на все
не стало б часу. Я не буду нічого виписувати на 59 рік. Краще, як ви
переглянете журнали, а потім, що зможеш, то мені пришлеш. Оче)
видно, що Грінченка пришли мені. Дуже будемо тішитися. Михайло
писав до мене. Каже, що находиться на пересилці і жде етапу в
режимний лагер. Там відпічне, бо не буде працювати. Нова його
адреса має бути така:

Братский р)н, п. о. Анзеба
п/я 215/3 – 026 “А”
Тільки не знаю, чи він вже туди виїхав. А коперту з адресом пере)

силки я вже спалила, бо це була тимчасова.
Якщо лист з 16 вересня таки не прийде додому, то доведеться

повторити свої враження і описати зі своєї сторони наше бачення.
Цілую міцно всіх!

Катруся

№ 12
24 жовтня 1958 року

Дорогенька Мамусю!
Твого і Богданового листа я дістала. Що з моїми сталося, не маю

поняття. Зараз після від’їзду Богдана я написала одного і вислала
його 16 вересня. Другого віддала до висилки 11 жовтня.

У мене тепер зміна днів писання і висилки листів: першого листа
можу вислати 12 числа кожного місяця, а другого – десь біля 27
числа.

Ти ніколи не журися наперед, бо сама знаєш, що в мене є можли)
ві всякі задержки з листуванням. Богдан потвердив правдивість
моїх слів, що здоров’я у мене в порядку, отже нема чого непокоїти)
ся вам.

Постараюся при кінці місяця написати довшого листа, а тепер
пишу тільки кілька слів, щоб успокоїти вас.

Цілую моцно.

Катруся
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№ 13
30 жовтня 1958 року

Коханенька Мамусю!
Прийшла Твоя відкритка, що нема листів від мене, і я зараз на

другий день написала коротенько листа)повідомлення, що жива)
здорова і на місці. Ти дістала? У вересні я вислала листа Тобі зараз
після від’їзду Богдана, а потім другого 11 жовтня. Не маю поняття,
куди вони поділися. Ти заскоро ніколи не журися, бо ж знаєш, що не
від мене залежить точність приходу листів. Завжди зачекай місяць)
два і тоді вже можеш зачинати непокоїтися. Тепер дата висилки
листів у мене змінена і я буду писати 12 числа кожного місяця, а як
будеш чемна, то і другого листа напишу десь при кінці місяця. В
жовтні дістала 120 руб. Хитруни! Навіщо дозволяєш Дідусеві
додавати? За тих 20 руб. я куплю собі дві пари панчіх. Яблук у нас не
продають, але я досить наїлася, бо дістають наші в посилках. Я в
попередньому листі просила, щоб прислати мені чорнило до
авторучки. Вже не треба, бо купила в нашому ларку. Також просила,
щоб прислати словар Грінченка, і цієї просьби не відкликаю, бо
страшенно хочеться заглядати до нього і з великою приємністю пе)
реглядатимемо, бо вже дуже засмічена наша мова. І ще втішилася,
що будеш знова передплачувати “Иностр. лит.”. Це таки незвичайно
інтересний журнал, і я дуже багато користаю, читаючи його. І завжди
є там дещо про мистецтво, і репродукції цікаві. (А я тепер “спе)
ціалізуюся” в мистецькій критиці, щоб Богдан знав, що не зможе
що)небудь принести зі свого інституту) Я маю тепер більше часу до
читання, як раніше, бо навчилася вже в’язати сітки і скоріше мені йде
робота. Крім того, так унормувала собі час і весь розпорядок дня,
що більш)менш на все стає трохи часу. Зі самого ранку до обіду
обв’язую гачком сітки, в міжчасі – сніданок і прогулка, а після обіду –
час приємності: лягаю собі вигідно і читаю, що душа забажає. Десь
в 4 год. їм підвечірок і разом з Даркою починаємо вчитися. Вона
ходить в заочну школу, а я з нею дещо переробляю. Тепер вчимося
фізику, а скоро візьмемося до геометрії, алгебри і т. д. Я дуже багато
забула, але скоро пригадується. Після вечері знова обв’язую, при
тому слухаю радіо. Звичайно вечером бувають гарні концерти або
театральні постановки, так що поєднується праця з розривкою. В
неділю вже цілий день читаю, а два рази в місяць ходжу в кіно. Як
бачиш, моє життя усистематизоване і не позбавлене змісту і своїх
радостей і приємностей. А яка радість, що тета Ксеня дала Дзюнкові
100 руб.! Страшенно рада і вдячна! За вересень я заробила 20 руб.
і 12 днів заліків. Хто може на мене нарікати? Я вдоволена, що в
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Богдана багато занять, бо переконалася, що коли багато роботи, то
привчаєшся раціонально використовувати кожну хвилину. Зрештою,
праця тільки украшує життя. Значить, Дідусь влаштував собі “на)
блюдательную вышку” біля вікна? Дуже він коханенький, і я уявляю
собі виразно, як він виглядає, чи не йде листоноша. Тільки не по)
добається мені, що він неслухняний і не доводить лікування до кін)
ця. Ох, мене там треба, щоб навести порядок! Обоє ви дуже)дуже
миленькі і коханенькі, і других таких нема! Цілую моцно всіх, а
Бунцикові пштичка в носик.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Які успіхи в інституті? Буде щось з Тебе? Страшенно хотілось би

мені слідкувати за Твоєю роботою. Тато тішиться, що прийняли Те)
бе в інститут? Перешли йому карточку на день ім’янин, яку долучую.
Ти допиши на ній побажання від себе, і буде, як би ми обоє разом
бажали йому в цей день. Ти бачив репродукції Вентуреллі в
“Иностр. лит.”? Як же вони мені подобалися! Хоч іноді тематика мені
чужа, але що значить мистецьке виконання! Мимоволі захоплюєшся
і змістом. Таки вираз і виразність найбільше притягає і, що най)
важливіше, переконує. Як прекрасно зроблені руки в “Забастовка”!
Це руки, а не обличчя і очі, а скільки в них виразу! Повисли, опущені
вниз, безробітні, а власне тільки праця може оживити їх. Якщо Ти не
оглядав їх, то велика шкода. Як гарно було б, коли б ми могли разом
дивитися на них і говорити про свої враження! Там власне живе
обличчя живої людини, що і радіє, і терпить, а не самозадоволена
оптимістична маска. Недавно я слухала струнний квартет Бородіна,
другу частину (ноктюрн). Прекрасна річ! Чи Харитя знає це? Я слухала
і думала про неї, бо там дуже гарна партія для віолончелі. Хотіла б я
послухати, як вона грає. Якщо де)небудь є збір пластинок і можна
найти там цей ноктюрн, то раджу Тобі: послухайте його вдвійку. Не
пожалієте! Дорогенький, до Тата пишеш? Я знаю, що на довші листи
в Тебе тепер мало часу, але Ти купи більше число гарних картинок)
репродукцій і часто посилай йому з кількома словами. Він страшенно
тішився б. Цілую моцно.

Мама
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№ 14
2 листопада 1958 року

Дорогенький Богдане!
Ще раз пригадую, що день висилки листів у мене перенесений

тепер на 12 число кожного місяця. Отже, першого листа треба чекати
не скоріше 20 числа. Другого листа – при кінці місяця – буду посилати
або вам, або Татові. Адреса Татова: Иркутская обл., г. Тайшет, 410/6.
Якраз я дістала листа від нього, але це тимчасовий його побут (пе)
ресилка), бо він жде від’їзду на місце призначення. Чекав)чекав,
що від’їде, і тому не подавав адреси, щоб листи не пропадали, а тут
доводиться так довго там сидіти. Чи ви післали йому мою знимку?
Я звідси не хочу прямо писати до нього, бо ж в мене ограничені
можливості і як лист пропаде, то другого не зможу вислати. А якого
радісного листа він написав! А знаєш чому? Прочитав Твого листа з
Космача, оглянув фотографії Твоїх картинок, довідався, що Ти здав
вступні іспити і прийнятий в інститут, і пише: “Результатом Бог)
данових змагань я надзвичайно задоволений. Кілька днів були для
мене правдивим святом, ніби Великоднем. Тепер вже можна бути
спокійнішим”. І дальше: “Прийшли відбитки його минулорічних ро)
біт. Дуже приємно мене здивували. Я ж останні його спроби бачив
ще перед трьома роками. Найближчі 2 – 3 роки повинні виявити
його можливості, і я чомусь переконаний, що він стане майстром”.
Бачиш, що думає про Тебе Тато і які надії покладає? Бачиш, яку
радість Ти можеш принести? Значить, від Тебе залежить, від Твоєї
праці над собою, що зумієш зробити зі свого талану. Якщо доля не
перешкодить, то в Твоїх руках лежить вирішення, скажеш Ти своє
творче слово в житті чи будеш сірим з’їдачем хліба. Ти згадував, що
в інституті тепер цілий рік будеш малювати акварелі. Тато буде
страшенно задоволений, бо він любить акварелю і пише: “Дуже мені
хочеться, щоби він освоїв акварелю”. Тато просто окрилений, від)
жив, і настрій у нього цілком інший став. Ітак, працюй, дорогенький,
хай Бог Тобі помагає на радість усім нам і славу Батьківщині! Тепер
мені стало дуже цікаво і мило діставати від Тебе листи. Вони живі і
являються ніби продовженням нашої розмови, правда? Дякую Тобі
за побажання. Хочеш, щоб ми вже скоро побачилися? І я хотіла б,
але тепер листування буде дещо заступати. Шкода, що Ти не пере)
глядав... Йдемо в кіно. Може, пізніше ще буду писати. А ви обоє з
Харитею теж кудись підете сьогодні? Це ж неділя. Гарний у нас був
фільм – “Ночной патруль”. Гарно співав Марк Бернес, а Марфу
Потаповну грала Зоя Фёдорова. Виглядала і співала так, як зали)
шилася у мене в спогадах.
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6 листопада. Дорогенька Мамусю, якраз дістала посилку. Знаєш,
чим найбільше втішалася? Горнятком! Цілий час мріяла, щоб з такого
маленького пити чай. Велику радість Ти мені зробила. А всі ми
найбільше тішилися портретом котячої красавиці і... сметаною!
Красавицю повісили в такому місці, щоб кожній було добре видно, а
щодо сметани, то кожна зокрема планує, що з нею зробити: хто хоче
маринувати оселедці, хто – робити салатку з горошку, а я, мабуть,
розпущу свою частину з водою і з’їм з білим хлібом, бо дуже люблю
саму сметану. Кому дякувати за котика і за рамку? Картку і квітки теж
дістала. Взагалі, посилку ту я назвала б веселою, бо таке різне в ній
було і цікаво всего покуштувати. Що це за прекрасний сорт яблук?
М’ясну консерву відкриємо на підвечерок, то ще не знаю, яка вона. Ну,
ванілійки мають свою стару заслужену славу, і при їх виді усміхається
кожний і каже: “А)га!”. Дуже)дуже дякую за все, а Богданові – за
чорнила. Тепер така просьба. Я питалася, чи можу дістати з дому
ялинку, як кожного року досі. Сказали, що можна прислати. Отже, як
буде в Тебе можливість, то пришли, але посилку висилай не пізніше
як 24 грудня, бо інакше вона спізниться. Треба завжди рахувати на 10
днів, поки посилка не попаде в мої руки, бо у нас не кожного дня їздять
на пошту, а я хотіла б украсити ялинку на сам вечір. Одночасно прошу
вже на ім’янини не висилати посилки, бо, як приходить зима, Тобі,
бідненькій, збирається стільки ім’янин, народжень і свят, що, певне,
не встигаєш і виспатися. Поки що кінчу, бо ми тут з Богданом на дуже
важливі теми дискутуємо. Ти, певне, страшенно вдоволена, що він
почав самостійно писати до мене, і Тобі легше тепер з листуванням.
В тому листі з вересня я описувала свої враження після бачення, і дуже
шкода мені, що він не дійшов. Дещо повторяю з того в листах до
Михайла, а дещо і тут пізніше допишу. Зрештою, зараз скажу. Отже, я
і в думці не мала, що Богдан може приїхати до мене, хоч тихенько не
раз про те думала. Мені здавалося, що він все)таки ще маленький і
самостійно в таку дорогу вибратися не зможе: треба ж тут полагодити
всякі формальності, влаштуватися на нічліг і т. д. Крім того, здавалося
мені, що ви обоє не відважитеся відпустити його від себе. Тоді, в
суботу, прийшла відкритка, але я сама собі не вірила і нікому ні слова
не сказала, щоб не вректи. Щойно у вівторок, як прийшли за мною, всі
широко відкрили очі. Про саме бачення пишу в листах до Михайла, а
тут ще раз хочу підчеркнути, що дивилася я і дивувалася без кінця, як
Богдан зі всім давав собі раду, як умів все купити, що я просила, і сам
догадався принести стільки всякої ярини. Не журіться ним, він дасть
собі раду! І не був збентежений – так спокійно собі сидів і розмовляв
зі мною, як би це було дома. Це правда, що наше бачення проходило
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невесело. Дуже)дуже дякую, що ви прислали його до мене, і дуже
вдячна, що плануєте про його бачення з Михайлом, але про це мовчім,
щоб хохлики не підслухали. Я завжди говорила і ще раз повторю, що
такого Татуся і Мамусі більше ні в кого нема. А як мило читалося мені
листа про ваші “страхи” під час відсутності Богдана! Страшенно ви
обоє коханенькі! От якраз пила перший чай з мого нового маленько)
го горнятка і не можу натішитися. Тепер при кожній нагоді буду роби)
ти чай, щоб тільки з нього напитися. А котика хочеться потягнути за
лапку і пошкробати за ушком. Ще не можу здецидуватися, що вло)
жити в рамку. Вона мені дуже подобалася. Цілую моцно)моцно Тебе,
Дідуся, Стефцю, Бунця і всіх, всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане, продовжую листа. Очевидно, що нелегко
дискутувати листовно, але все)таки дуже цікаво пізнати взаємно свої
думки і міркування, та ще й відносно такої важливої справи, як
мистецтво. Воно само по собі може захопити, а тут ще додатково
інтересує як Твоя праця. Дуже шкода, що Ти не переглядаєш
“Иностр. лит.”. Я знаю, що в Тебе мало часу, щоб всю її прочитати, але
маленькі статті і репродукції, які дають в кожному номері, Ти таки
повинен переглянути. Вони ж дають орієнтацію, що діється і що новог)
о у малярстві і мистецтві взагалі в цілому світі. Коли я забираюся
познайомитися з яким)небудь предметом, я стремлюся відразу до
того, щоб мати загальний погляд про нього. Правда, в мистецтві най)
важливіше самому здобути майстерність, але широкий кругозір при
тому надає особливої вартості. От в одному з номерів “Иностр. лит.”
були репродукції мексиканського художника Діего Рівера. Вони мені
не подобалися, не зворушили мене. Зате в другому номері ре)
продукції чілійця Вентуреллі цілковито захопили. Шкода, що Ти не
бачиш їх, бо тоді на конкретному прикладі легше можна розвивати
свої думки. Дорогенький, Твій останній лист страшенно мені
подобався і вселив у мене прегарний настрій на довгі часи. Це вже
не чемні листи до далекої мами, а жива виміна думок. Кілька Твоїх
зауваг навели мене на нові роздумування, вказали на нову сторінку
питання, про яку я досі не думала. Це, в першу чергу, відноситься до
зауваги, що не до всего можна і потрібно застосовувати реа)
лістичний стиль, а по)друге, – що в реалістичному дусі важче
виконати твір. Я ще замало розуміюся на мистецтві, щоб навіть для
самої себе з’ясувати основні питання з цієї галузі, тому не можу
сказати, що вповні маєш рацію; але важливе те, що Твої зауваги ще
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з одної сторони насвітлили мені це питання. Перейду Твого листа по
черзі. “Иностр. лит.” я переглядаю побіжно всю, але читаю тільки те,
що мене особливо інтересує. Очевидно, обов’язково прочитую все,
що відноситься до мистецтва, і те саме раджу Тобі робити. Відносно
реалістичного мистецтва і реалістичного ефекту. Я не противник
реалізма. Я тільки хочу підчеркнути, що свою вартість має і
нереалістичне мистецтво, коли воно справляє на глядача цілком
конкретне, реалістичне враження. Коли б Ти побачив власне картину
Вентуреллі “Смерть на площади”, де представлено в ніби сильветках
тільки дві постаті – вбитого і жінки, похиленої над ним, тоді ця картина
точно ілюструвала би мою думку. Хай пейзаж чи постать людини буде
віддана в їх реальному виді або в дещо здеформованому чи загально
накресленому, але хай глядач відбирає від твору конкретне, реальне
враження. Мені подобається клич, який кинули в Китаї: “Хай розцвітає
сто квіток!”, тільки щоб реалізувати його на ділі. Знаєш, мені якось не
здається, що нових форм шукають тільки ті, які не можуть дати щось
велике в реалістичному дусі. Прикладом може бути Пікассо, призна)
ний сьогодні одним з найвидатніших художників світу. Я не говорю
про тих, які, шукаючи нового, докочуються до абсурду. Мене стра)
шенно інтересує те, що Ти сказав про кольорові плями, де кольор
являється найголовнішим, а рисунок тільки загальний. Я читала про
те і маю, т. сказати б, теоретичне поняття про те, але не бачила ні
одної репродукції в тій манері, не говорячи вже про картину. Дуже
хотіла б побачити. Нема в Тебе відкритки)репродукції такої? Я і не
чула, і не бачила нічого з картин Ерделі (добре я прочитала? Бо Ти так
невиразно пишеш). Я з жадністю оглядаю всі можливі ілюстрації, що
відносяться до мистецтва, і всі репродукції, які попадуть мені в руки.
Минулого року Гануся прислала мені дуже цікавий нім. календар, в
якому представлений був розвиток стилів скульптури від ще єги)
петських часів до сьогодні, а при кожній репродукції – коротке
пояснення. Це дало мені загальний погляд на стилі. Я натішилася ним,
надивилася і післала Татові. Тепер маю з нашої бібліотеки Вазари
“Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих” з багатьома ілюстраціями. Дуже мене це інтересує. Отже,
бачиш, дорогенький мій, хоч ми далеко один від другого, але я ходжу
в інститут з Тобою і дуже живо цікавлюся Твоїми заняттями. Очевидно,
що я терпеливо буду ждати на знимки Твоїх нових картинок. І на листи
буду терпеливо ждати, бо ж знаю, що справді мало в Тебе часу, а крім
того, один сердечний, живий лист успокоює мене надовго. Дякую
Тобі за бажання на день народження. Я, властиво, святкувала його
2.ХІ, коли писала до Тебе листа і пішла в кіно, бо 3.ХІ ми переносилися



439

в другу камеру через ремонт, а сьогодні святкую вдруге, коли прийшла
посилка.

Цілую дуже міцно.

Мама

Сьогодні зробили з грибів казковий пудінг. І спогадами
Рудницького дуже тішуся. Не хочу, щоб Ти працював у театрі
статистом.

№ 15
27 грудня 1958 року

Коханенька Мамусю!
Всім, всім бажаю веселих свят Різдва Христового і всего

найкращого з Новим роком! Кого зустрінеш, тому і побажай, а перед)
усім всім нашим на усіх поверхах.

Як же Тобі не стати забудьком, коли в Тебе справді “вшистко на
моєй гловє”124! Кажу Тобі, постійно дивуюся і подивляю, як Ти даєш
собі зі всім раду. В грудні знову дістала 110 руб. Видно, Татусьо
постановив зробити з мене “паразитний елемент”! Я ж заробляю тепер
25 руб. в місяць, а від решти грошей, що дістаю від вас, “бабє сєн в
гловє пшевраца”, і от купила я собі маленьку чудову чайну ложечку (до
горнятка, щоб був комплект). Я тепер випишу ще в ларку авторучку.
Направду, можете вірити мені, що 50 руб. в місяць для мене вповні
вистарчає, і то на люксусове життя. Справа в тому, що тепер кожна
щось дістає і на мене одну не треба стільки. Та що там впертюхам
витолкуєш! М’ясо дійде добре, бо в нас морози понад 250, і вчора
навіть не ходили на прохід. А в хаті тепло, спимо при відкритій ква)
тирці і вдень рідко замикаємо вікно, хіба що вітер в нашу сторону.
Хто кидав би таке м’ясо в зупу?! Або їмо з картоплею, або трошки
обшкрабаємо – і з хлібом. Не журися, навіть нема часу подумати, як
до нього забиратися, бо в одну мить зникає. Тепер попробуємо
вложити в горячу воду разом з посудою, щоб смалець стопився і
пішов на дно, а м’ясо виймемо. Але й без того всего воно пресмачне.
Скільки сміху було з хлопчиком з мила! Качку я поставила на вікно
разом з іншими фігурками для прикраси нашої кімнати, бо шкода
мені її змилити, а вона дуже симпатична і створює домашній затишок.
А Дзюнко, не знаючи, що хлопчик з мила, кусочок з’їв! Щось йому
показалося підозрілим на смак, і відложив хлопчика до вияснення.
Дуже подякуй Стефці за такі іграшки, бо вони багато радості дають.

124 Усе на моїй голові (пол.)
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До Ксені і тети Гені напишу другим разом. В кого то вродився син – в
Ганусі чи в прибраної дочки тети Гені Галі? Не знаю, що скаже та стара
відьма тета, коли дядя захоче помагати посилками. Побачимо! Твою
відкритку і листа дістала. Тисячний раз повторюю, що дозволяю Тобі
писати тільки відкритки. Чому не згадуєш нічого про Дідуся?

Цілую дуже моцно всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Вчора дістала Твого листа і сьогодні тільки коротенько відписую,

бо хочу, щоб скоро пішли всі карточки і дійшли до вас на самі свята.
На свята вже буду відписувати обширно і напишу Тобі довгого листа.
Я знаю, що Ти страшенно зайнятий, і тепер вже не думаю, що забуваєш
мене, коли не напишеш. Хоч часом і приходить на думку, чи Ти
прочитав мого листа, що ані словом не відізвався. І знаєш, часом
приходить на думку, що мої листи нічого цікавого не можуть принести,
бо нічого цікавого біля мене не діється. Але як тільки я відчуваю, що Ти
чекаєш мого листа, мені зараз хочеться писати, хоч нема подій і
новинок у мене. Сьогодні я спішуся, щоб до обіду віддати листа, бо
потім Новий рік і задержиться висилка. Докладно прочитала я про
реформу шкільництва і тішуся, що Тобі пощастило ще в тому році
дістатися до інституту. І жалко мені Тебе, що так багато праці маєш, і
трохи радію, бо ці труднощі загартують Тебе, зроблять сильнішим,
витривалішим. Бачиш, досі Ти малював більше для розваги. Тобі
це легко давалося. Тепер же Ти зустрівся з дійсністю, пізнав, що
мистецтво – це і тяжкий труд. Це добре! Не бійся, що спочатку, може,
не вмієш зі всім дати собі раду, що здається, ніби “нічого з Тебе не
вийде”. Це спочатку тільки так здається. Згодом переконаєшся, що
чимраз краще зумієш систематизувати свою роботу, багато дечого
навчишся і легше піде, в тому я впевнена. Чи вийде щось з Тебе? Тато
сказав, що вийде, але багато треба для цього потрудитися. Зрештою,
як не вийде Труш, то вийде прекрасний робітник у прикладному
мистецтві. А чи ж не варте труда призвання вводити естетику в
щоденний побут? Це прекрасна ідея і прекрасна праця. А втім, нашим
завданням є працювати, а що з нас вийде, – це вже доля сама ви)
рішить. Якщо будеш відчувати, що Ти робиш все, на що дозволяють
Тобі Твої сили і спосібності, тоді будеш в душі вдоволеним зі себе і
спокійним, тоді будеш вартісною людиною і потіхою нас усіх. Ще раз
впевняю Тебе, що це тільки початок такий трудний і безвиглядний. І
жалію Тебе, і рада, що вмієш так інтенсивно працювати. А Тато як



441

запишається від гордості, що Ти вмієш так працювати! Але на свята
таки відпічни і піди до театру.

Цілую Тебе дуже сердечно.

Мама

№ 16
Без точної дати. Імовірно, квітень 1958 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твого листа і відкритку. Лист спеціально мені подобався і

гарно настроїв, бо Ти хоч трошки підняла “пшилбіцу”125 і я відчула
себе дома, на місці подій. Тепер аж хочеться писати відповідь. Знаєш,
такі листи – тільки описового характеру – трохи зв’язують і відчужують
від дому. Справ назбиралося багато. Спочатку про ліки. Мені не дуже
залежить на В

12
 і вже ніяк не хочеться йти робити аналіз крові. Розкажу

Тобі, в чому справа. Я цілковито здорова, але спосіб життя, який веду
вже довгі роки, тобто брак повітря, руху і т. д., впливає так, що
відчуваю гейби постійну сонливість, якусь в’ялість у голові і т. п. При
тому ні думка, ні душа не в’януть і страшенно хочеться багато читати,
вчитися, все цікавить. Ще тепер у нас радіо, телевізор, кіно. Отже,
можна дуже багато скористати, а голова не дає. Тому я шукаю ліків,
що піднесли б мою працездатність і усували б почуття змученості після
навіть недовгої умової праці. Мап п’ю, але він, мабуть, більше на зміц)
нення серця, а воно в мене нітрохи не слабе. Мені здається, що най)
краще помогли б тут застрики вітаміна С, але без глюкози, бо я не
хочу дожильних. Також добрі є застрики нікотинної кислоти. Якщо
можеш, присилай їх мені час до часу. Це тим більше було б корисне,
що в нашому харчі мало вітаміну С, і то зимою і літом. Ще вичитала я,
що на таке умово)нервове змучення добре діє китайський лимонник.
Його, мабуть, всюди продають в аптеках. Якщо не трудно, то купи.
Якщо б я не хотіла читати і вчитися, а так собі жити рослинним життям,
то не треба було б мені нічого, бо повторяю, що, властиво, я здорова.
Все ясно? Зате правдивої кави не присилай, бо я взагалі не хочу, щоб
Ти там мучилася над посилками. Досить з Тебе того клопоту, що маєш
з моєю кореспонденцією і висиланням журналів. Чому Ти післала теті
Гені гроші на журнал? Ти, може, відчула в її листі легке нарікання на
клопоти? Не думаю, щоб вона справді була невдоволена, бо вона дуже
сердечна людина, хоч це правда, що така метушлива. Тепер далі. Мене
зажурило, що Горобчина знова сильно захворів своєю давною
недугою. Дуже хотілося б мені і зі своєї сторони помогти. Я наскладала

125 Забороло (пол.)
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собі около 300 руб., бо останньо багато посилок до нас прийшло,
тому страшенно прошу Тебе: сповни мою просьбу. Гроші, які Ти мала
б післати мені в травні (або в червні, якщо лист запізно прийде), віддай
йому. Тільки не половину, а всю мою місячну “пенсію”. Ти, може, будеш
в’язатися, як це делікатно зробити. Отже, найкраще порадься тещі.
Вона знає його і його маму, то поможе Тобі в цій справі. Значить, Ти
вже зауважила, що теща любить багато писати? Я задоволена, що
похнюпленість в неї пройшла і бадьоріше пише. Тільки мені цікаво,
де вона працює, при чому. Знимка її, що Ксеня прислала, добра і
подобалася мені більше, чим перша, така “свойська”. Отже, дуже)
дуже прошу, порадьтеся з тещею і зроби, що прошу. Теща знає, що
це збавить мене від не одної неприємності, вона може Тобі розказати.
А як сповниш мою просьбу, то мені на душі буде спокійно. Звірятка з
“Życie Warszawy”126 прекрасні! Ми дуже любимо картинки звіряток.
Всі журнали після прочитання постараюся вислати Михайлові, якщо
дозволять (але обіцяли). “Вільну Україну” посилай, як і досі, коли є
щось спеціально цікаве. Портретика я не дістала. Ти післала його в
листі? Це Богдан рисував? Полотна справді маю досить, бо Ксеня ще
й гарне сіре прислала, та й ниток вистарчає, бо я не збираюся багато
вишивати. Ті окуляри, що маю, добрі, тільки забагато не можу читати
чи вишивати. Щоб розкуйовджений не жувався, Ти перемішай його з
горішками. Тоді він і смачний буде, і я зможу його з’їсти. Я волю за)
чекати і пізніше ним полакомитися, щоб тільки не зіпсувався, бо так
нема користи. Насіння дістала, дякую. Будемо, а вірніше будуть, садити,
бо я і дальше не дуже)то люблю господарити, хоч навчилася і прати, і
трохи шити, і все, що треба для себе і порядку в кімнаті, вмію зробити.
Давно не було такого довгого листа від Тебе, і я дуже ним тішилася. І
від Михайла дістала. Відпишу йому прямо в середині місяця. Я теж
задоволена, що з усиновленням нічого не вийшло. Можливо, що це
усунуло б Богданові деякі неприємності, але одночасно я хотіла б,
щоб він вмів і мав силу і мужність давати собі раду власне з не)
приємностями. Я не хотіла б, щоб він був теплярняною квіткою. Я та)
кож уважаю, що Михайла ніхто не скривдив у тій справі. Він чимсь чи
кимсь упереджений і кожну річ бачить у кривому дзеркалі. Було б ду)
же добре, якби Богдан нав’язав з ним частий і сердечний контакт.
Ти пишеш тепер до нього? А він до вас пише? Це правда, що листовно
у всему я не можу брати участі, але правда й те, що не про все інфор)
муєш мене, навіть коли воно вже пройшло. От коли б я не запитала,
що сталося з усиновленням, і досі не знала б. Це ще питання, що краще
– нічого не знати і відчувати себе музейним експонатом чи знати і

126 “Життя Варшави” (пол.).
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разом з близькими переживати. Та що порадиш з Тобою, як Ти такий
впертюх, ще більше, чим я! Коли вступний іспит до інституту у Богда)
на? Ще хотіла б я знати, яка по вдачі Христя [Харитя] Колесса. Ви
добре живете з її батьками? Маму її я колись знала, хоч не близько.
Вона часто приходить до нас? А Тобі вона подобається? Щоб тільки
Богдан подолав з всіми своїми школами і щасливо дібрався до
інституту! Там вже не буде тієї розкиданості заінтересувань. В “Україні”
є прекрасний портрет сестри пані Кульчицької. Просто надивитися
не можна! Великдень дуже милий у нас був. Лозу поставили у воду, і
вона досі радує наші очі. Здорови Фонову Оленку, поцілуй її від мене
і проси, щоб здоровила і поцілувала Славцю.

№ 1
14 січня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Вже я знаю, навіщо хитрий Татусьо казав додавати 10 руб. до моєї

щомісячної “пенсії”. Це на те, щоб хитра дочка справила собі деякі
дрібнички, що уприємнюють життя. Отцього листа пишу авторучкою.
Останньо я купила собі її в нашому ларку. Вона ленінградська, добра
марка, чорна, а на затичці супутник. Мені тепер приємно братися до
писання, бо не треба розкладатися зі всіми причандалами. Отже, за
цю ручку я дуже дякую Татусеві. Дістала Твою кореспондентку, а 2 по)
силки – аж третього дня свят. Про це зараз обширніше напишу.
27 грудня вислала листа до вас і в ньому п’ять карточок з побажання)
ми. Дістали? Ти добре зробила, що залила шинку смальцем: ми ско)
ристали подвійно, бо шинка була свіжа, як би тільки що зварена, і пах)
ла домом і традицією. Крім того, кожному дісталося по порядній пор)
ції смальцю. Знаєш, всяка птиця пресмачна, але та шинка пере)
плюнула всіх і вся. Ще не було такої! Не дивниця, що вона майже мо)
ментально щезла з лиця землі. Тільки одна тут з нас – такий плюшкін!
– залишила маленький кусочок і обіцяє, що буде нас сьогодні вгощати,
бо Новий рік і щоб ми цілий цей рік “не виходили з м’яса”. А хрін!!!
Тремо його до підливи (часом дають до каші), і виходить знаменитий
хріновий сос. Вчора дістали дуже багато варених буряків і зробили
дуже смачні цвікли, хоч не було оцту. Сметану держимо за вікном, і до
обіду кожна дістає грудку для заправи зупи. Кажу Тобі, що виходить
домашня зупа. Орішки завинули в золотий папір, і на ялинці вони
дуже гарно виглядали, як золоті вогники. Вже я пояснила Тобі, що
робимо з м’ясом: зішкрабуємо смалець – і вже. Він нітрохи не
перешкоджає, зате є запорука, що прийде цілковито свіже, а ми тепер
усі недуги лікуємо тваринним білком. Маленькі тісточка з діркою
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повісили на ялинку, і вона така домашня була! За обі карточки від тещі
ще подякую. Геніальна думка – післати нам каву! Тут у нас дістали багато
молока в порошку, і ми пируємо. А коробочка така гарненька, і я буду
держати в ній масло. Дуже багато було радості, бо всі додатки стра)
шенно пригодилися до торта, який зробила Дарка на Новий рік.
Вийшов він великий, як колесо, і був прибраний кругом укр. вишив)
кою, а посередині надпис: “З Новим роком!”. Вишивка виглядала як
правдива. Була зроблена з какао (бронзове), цитринових квадратиків
і червоних і зелених цукерків, тісто – з сухарів, родзинків, сливок і
цитринової шкірки, а маси – кавова і цитринова. В навечер’я я пішла з
трьома кусками торта до сусідів і побажала їм, а потім ми засвітили
ялинку і пили каву з тортом. Ялинка справді дуже гарна – маленька
лісна красавиця. А тепер слухай. Вже давно я визнаю ідею, що кругом
нас у повітрі носяться невидимі маленькі духи)хохлики. Вони під)
слухують, що люди собі планують, і тут же летять перешкодити і
попсувати “шики”. Так і цим разом було. Багато ми писали, багато
планували, і в результаті, хоч досить скоро Ти вислала посилки, я все)
таки дістала їх щойно на третій день свят. Звідси научка: мовчати і
своє робити. Та, правду кажучи, ялинка свою радість таки принесла.
На Святий вечір у нас було досить галузок, ми прибрали їх, як ялинку,
і засвітити було що ще з минулих років; приготовили пудінг з грибів,
зробили торт і святкували на славу. На третій день під вечір прийшли
посилки. Ми зараз украсили Твою ялинку і до сьогодні ходимо кругом
неї і тішимося. Вона справді цього року найкраща зі всіх попередніх.
Вечером, коли у нас дають вже нічне світло, вона так гарно мерехтить,
освічена своїм світлом! Дуже)дуже дякую. А Дзюнко як дякує! З
гордістю вгощав своїх гостей. З присланих грибів будемо варити
пудінг на Щедрий вечір. Напрацювалася Ти, бідненька, але не пішов
даремно Твій труд. Він перемінився на радість для нас усіх і дозволив
нам пережити гарні хвилини, подібні до тих, які ми колись переживали
дома при спільному столі і біля ялинки. Знаєш, страшенно приємно
було освітити ялинку, як ми вже лежали в ліжку! Тихенько так було,
ялинка оживала. Тоді пересувалися в думках милі спогади, бажання
всего найкращого для всіх рідних і погідний настрій огортав, спокій
розливався у душі. Ми привикли, що так має бути, і нема в нас пекучого
жалю. Хотілося б, щоб такий же спокій був і у вас. Скільки ще свят не
довелось би просвяткувати здалека від вас, але Бог дасть, що святоч)
на погідність не покидатиме нас. Якось не видно, щоб ми скоро
зустрілися. Для кого – закон, а для кого – оговорка, що закон не для
нього. Хай і так. Якщо людина вміє всюди створити собі змістовне
життя, то не пропаде ніде. Я знаю, Тобі важко повірити, що і в нас
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бувають свої маленькі і навіть великі радості, але так воно справді є.
Ти тільки часто посилай мені відкритки, а я буду писати листи, і
побачиш, що нам буде гарно і на віддаль. А у вас була ялинка? Ага!
Застрики прийшли в цілості, і кожної хвилини я можу їх діставати. Але
якраз тепер нічого мені не долягає, голова майже не болить, і лікарка
порадила зачекати, аж знова появиться це відчуття змучення. Нам
обіцяли, що з літом більше будемо перебувати на повітрі, а це також
добре вплине. Минуле літо для нас було дуже гарне і легке, і тому цією
зимою ми краще почуваємо себе. Якщо голова не схоче зачати боліти,
то я все)таки профілактично прийму застрики: сяк чи так вони корисно
вплинуть на організм. Я дальше працюю і дальше завідую “учетною
тетрадью”. Дістаю місячно 25 карб., і з мене тепер справжній трудівник.
Мамусю, чомусь скляна посуда у посилках останньо б’ється, і то не
тільки в мене. Вправді, ми не даємо нічому пропадати, бо пере)
бираємо, але все)таки плин пропав би. Чи не можна б посилати все у
бляшанках? В останній посилці і порічки, і цвікли розбилися, але зверха
ми осторожно зняли скло, і все в порядку. Може, треба більше овинути
чимсь м’ягким або відділити одну посуду від другої? Як живуть і де
працюють Вая і Одарка127? А кому дякувати за новий светерок і т. д.?
А Ти не могла б його носити? А сорочку не можеш залишити собі?
Скажу Тобі правду, що я вдоволена, коли привикаю до тих речей тільки,
які тут дістаю, бо клопоту з ними мало, хоч і мушу признати, що
приємно вдягнути на себе той м’ягенький бронзовий светер. Оттак
мої плани зажити на спартанський лад постійно йдуть вшкереберть,
бо Ти і Татусьо поставили перед собою завдання розвозити мене і
колись, і досі. Не забудь написати, хто придумав портрет киці. Вона зі
стіни водить за нами очима, і нема дня, щоб ми не подивляли її. Ма)
ло пишете мені про Татуся. А чому не пробують його лікувати пчоли)
ною їддю? Від Михайла вже щось два місяці не маю листів. Чи він не
пише, чи знова переїжджає? Чому Ти, упертюху, не переписуєш мені
дослівно листів?

Цілую всіх сердечно!

Катруся

Дорогенький Богдане!
Ще раз прочитала Твого останнього листа і вернуся до того, про

що коротенько згадала попередньо. Повторяю: і жалко мені Тебе, що
стільки праці зразу навалилося на Тебе, і рада я. А ще більше буду
рада, коли зумієш виконати всі роботи і здати все вимагане. Бачиш,

127 Співкамерниці Катерини Зарицької.
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досі Твоя наука проходила як би в ігрі, а тепер це вже життя, з яким
треба вміти змагатися. Це, що Тобі не стає часу, – тільки початок. Ти
навчишся організувати собі роботу, і я впевнена, що другий рік піде
Тобі легше. А яке вдоволення буде в Тебе, коли закінчиш всі роботи і
даш собі раду! Я так хотіла б, щоб Ти вмів працювати і щоб праця не
лякала Тебе. Правда, це трохи шкода, що тепер не можеш ходити до
театру і нема вільної хвилини для читання. Але сама Твоя робота дає
багато для душі, це теж краса, і в процесі роботи Ти і змучений, але й
приємно Тобі. Як же мені хочеться знати, які проекти Ти робиш, які
теми скульптур і рисунків і все, все про Твою працю і про Твоє життя! Я
розумію, що Тобі нелегко описувати про себе і про свої думки в листах.
Ти привик перебувати з людьми безпосередньо і чи то словами, чи
рухом, чи виразом передавати свої враження, а тут треба викладати їх
на письмі, з’ясовувати коротко та ще й при всяких обмеженнях. В мене
ж все духовне життя проходить або мовчки, або на папері, і я вже
привикла перебувати з близькими мені людьми письменно. Я здаю
собі з цього справу, але й Ти зрозумій мене. Тут я хочу торкнутися
питання, чому я не раз не пишу до Тебе або пишу коротко. Причин є
кілька. Мусиш признати, що важко писати, не бачучи чи там не
відчуваючи реакції на свої слова. Тоді мимоволі зароджується думка,
що твої листи непотрібні, не приносять нічого цікавого, тим більше
якщо пишеш з такого місця, де нічого цікавого не діється, ніяких новин
нема, ніякі знаменні події не стаються. Це не є почуття ображеності, а
почуття зайвості. Я не докоряю Тобі, а тільки пояснюю. Мені ясно, що
таких довгих листів, як я до Тебе, Ти не можеш мені писати, але при)
задумайся хвилинку і скажи: чи писалося б Тобі, коли б Ти на свого
листа, в якого Ти вложив багато сподівань і бажань, Ти не дістав
відповіді? Тоді Ти не знав би, що в наступному листі сказати. Мені легко
пишеться, коли я дістаю від Тебе хоч коротеньку відповідь. А так я не
знаю просто, що дальше писати. Отже, Ти нітрохи не огірчуйся, коли я
часом мало до Тебе напишу. Це не значить, що я не думаю постійно
про Тебе. Бачиш, в першу чергу через Тебе я зацікавилася мистецтвом,
а потім сама не зауважила, як воно мене захопило. Мені не раз хотілося
б поділитися своїми враженнями з прочитаного чи з побаченого. Якби
Ти був маленьким, я писала б, не дивлячись, чи маю відповідь. Але Ти
дорослий, і я хочу мати враження, що розмовляю з Тобою, а не веду
монолог зі сцени перед пустою залею.

Богдане, вже другий місяць у мене враження, що дома хтось
захворів або якась інша журба. Я навіть не питаюся, бо й так мені ніхто
на це не відповість. Це теж утруднює мені писання листа, бо хотілося б
нав’язати до настрою, який панує вдома, а поняття не маю, який він.
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Ну, не знаю, що діється у вас, то трохи розповім, що у мене. По)перше,
вислала я Татові бандеролю з журналами і книжками і не знаю, чи
дістав, бо вже два місяці нічого не маю від нього. Як будеш писати до
нього, запитай про це. Останньо я мало прочитала, бо перед святами
дещо треба було приготовити, нав’язати сіток, та й люблю я поспати
доволі. Не могла б я вже працювати вночі, як Ти. Сердить мене, що не
читаю стільки, скільки хотілося б, а такі гарні, цікаві книжки є в мене!
Знаєш, коли святкується, тоді багато часу проговориш, провален)
саєшся, пробайдикуєш, але жаліти не можна, бо часом таке безділля
добре і погідно впливає. Ми називаємо такі години творчим без)
діллям, бо після них краще працюєш. Звичайно, ми небагато роз)
мовляємо, бо за стільки років встигли переговорити все цікавіше і
важливіше. Кожна зайнята своїми думками, своїми справами, своїми
заінтересуваннями. А вже [в] такі святочні дні сходимося при столі на
безжурні балачки. (“Сходимося” – це сказано в переносному значенні,
бо ми й так усі не дальше на метер від стола) Цьогорічні свята якось
особливо погідні були. Вправді, трошки перешкоджало очікування з
дня на день посилок, тобто ялинки в першу чергу, але як вона прийшла,
тоді вже кімната наша наповнилася домашнім затишком, думки не
ворушили ніякі серйозні питання, а просто проводили дні у святочному
безділлі. І направду, якось відпочили від серйозності, так сказати б.
Якраз передають по радіо “Фауста”. Я кожного разу, як слухаю його,
пригадую собі, що Дідусь спеціально любить цю оперу, а передусім
вальси, і не раз казав, щоб я заграла їх. І ще пригадую собі, що він
любить арію Каварадосі з ІІІ дії. Якщо вже святкую, то й листа буду
писати безжурного. Розповім Тобі одну історію з нашого життя вдома,
яку я завжди мило згадую. Дідусь завжди старався, щоб ми з мамусею
ходили в театр, як йшло щось нового або приїздив на гастролі хтось
з визначних співаків чи артистів. Коли я була в 6 класі, приїхав до
Львова Мойсі і мав грати в “Гамлеті”. Дідусь любив робити неспо)
діванки. Отже, приходить на обід, витягає білети і каже: “Збирайтеся
на вечір до театру на “Гамлета”. До самого вечора тільки й про те була
мова. Дідусь розповідав, як)то він бачив у “Гамлеті” якогось виз)
начного артиста у Відні, і демонстрував момент монолога Гамлета
“Бути чи не бути – ось питання!”. Він виступав правою ногою вперед,
праву руку підносив вверх і громовим голосом питався: “Бути чи не
бути?”. Ми з мамусею слідкували за ним зі захопленням і нетерпеливо
ждали вечора, щоб почути, як Мойсі з пафосом пічне свій монолог.
І що ж? Сидимо і бачимо, що на сцені появляється худенький блі)
денький Гамлет. Виходить на авансцену, робить легенький рух рукою
і задуманим тихим голосом, неначе медитуючи про себе, каже: “Бути”
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і т. д. Показалося, що він цілковито по)другому інтерпретував ролю
Гамлета – як душевно роздвоєну, повну рефлексів128 людину, не
спроможну на остаточне рішення і на діло. Дідусь трохи був скон)
стернований, бо ми з претензією дивилися на нього, бо ждали іншо)
го Гамлета, хоч гра Мойсі була, може, й більш глибокою. Довго потім
ми натягали Дідуся. То Мамуся, то я виступали правою ногою вперед
і громовим голосом питалися Дідуся: “Бути чи не бути?”. Запитайся
його, чи він це пам’ятає. Я часто згадую як гарний, соняш)ний момент,
коли ми собі так весело, по)дружньому жили. І пам’ятаю, як я приїхала
до Дідусів до Львова (один рік я була залишилася у Бабці, як мені бу)
ло 11 років) і мене вперше завели до Оперного театру власне на
“Фауста”. Я не знала, куди глядіти – на сцену чи на залу, і була цілковито
очарована. Гарні були часи! Не в кожного були і є такі Дідусі, тому не
кожний має такі ясні спогади, що зогрівають його все життя. А Ти
вмієш оцінити Дідусів? Цілую Тебе міцно.

Мама

№ 2
30 січня 1959 року

Коханенька моя Мамусю!
Сьогодні пишу коротшого листа, як звичайно, бо прийшли такі

часи, що й в мене нема дуже часу. Святкувала я багато, а під кінець мі)
сяця довелось порядно присісти, щоб вирівняти залеглості в сітках.
Очевидно, ніхто нічого не сказав би мені, але я сама хочу чи принаймні
стараюся виконати свою норму. За минулий місяць я знова дістала
13 днів заліків і 25 карб. Ну, заліки практично для мене не мають
значення, а гроші буду складати. Отже, я так змахалася за останні дні,
що навіть книжки в руки не брала. На здоров’ї і на апетиті це не від)
билося, але трохи на самопочутті. Справа в тому, що мені читання
необхідне для погоди і рівноваги духа. Як читаю хоч трошки, але кож)
ного дня, то спокійніше і радісніше почуваю себе. А багато цікавого
завдяки Тобі і Дідусеві є в мене до читання. Деякою розрадою була
виставка репродукцій, які я постійно влаштовую на одному порож)
ньому ліжку і при стіні в ногах свого ліжка. Дві репродукції в мене висять
на шнурочках, а дві оперті на дощинках. При тому вибір картин буває
не довільний, припадковий, а обдуманий. Я так тішуся своєю ви)
ставкою і заходжуюся біля неї, що мушу Тобі докладніше розповісти.
Я підбираю так, щоб і естетична насолода була, і щоб одночасно

128 Тут, очевидно, слід читати “рефлексій” (ред.).
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вироблявся мистецький смак і знання збільшувалося. Завдяки
репродукціям з “України” ми познайомилися з українськими кла)
сиками живописі ХІХ і початку ХХ ст. (Пимоненко, Трушовський,
Васильківський, Крижівський). До них додаю підходячу по сюжету
репродукцію сучасного художника, і таким чином через порівняння
відразу наглядно виступає різниця напрямку, стилю, епохи, техніки і
т. д. Ось якраз на дощинках дві картини:  Пимоненка дівчина і козак
біля криниці і Куриласа гуцул і гуцулка в танці на тлі гір. Пимоненко –
це більше споглядання, ліризм, а в Куриласа – динамізм, стремлін)
ня. Це саме відчувається з порівняння пейзажів Васильківського і
Глущенка. “Зима” першого навіває настрій умиротворення, а “Осінь”
другого (він сучасний) дає картину природи, в якій аж видно жи)
вотворні сили, що в ній нуртують. Очевидно, наші зауваги – це зауваги
ляїка, але добре вже й те, що ці картини викликують в нас визначені
враження. Кажу Тобі, стільки в нас радості з приводу вистав)ки і по
кілька разів в день на її тему починається розмова. На жаль, ре)
продукцій в мене небагато. Багату збірку репродукцій з “Огонька” має
Галя, але вона в себе їх виставляє, а я не хочу позичати. От бачиш, як
можна прикрашувати і уприємнювати собі життя! А є такі бідні люди,
що і на свободі, і з радіо, театром, телевізором і т. д. не вміють ра)
дуватися і хникають при кожній нагоді. А які карточки)репродукції
збирає Стефця? Її котик (портретик) став нашим улюбленцем. Крім
нього, ще прикрашують нашу хату “Дуби” Богдана, ведмідь, що разом
з зайцем несе ялинку, і кошик з тортом (це теж Богдан малював),
Шевченко (Михайло малював і прислав мені) і картка від Ірени (моя
свинка). Цю картку ми дуже гарно приклеїли на тектурці в сірому шовку.
Бачиш, як я розписалася? Якраз була у нас лікарка і впорснула всім у
ніс якусь біду проти грипи (профілактика), і тепер мушу заїдати
цукерками. Ще до неділі в мене маса роботи, а сьогодні хочу віддати
листа, бо кінець місяця, щоб не пропала можливість. Від Тебе дістала
три відкритки, журнали, і газети, і 100 руб. Страшенно тішуся, що
Татусьо приймає маточне молочко, але й Тобі треба його. Попроси,
хай Донця більше пришле. Я читала в “Науці і житті”, що там роблять
крем до лиця на тому молочці. От би нам такого “на красу”! Я таки
рішила приймати В

12
, бо навіщо будуть лежати даром? Наберу

здоров’я на запас. Вітаміновий сок з шиповника дуже добрий, але
його зле посилати. А там у вас нема аскорбінової кислоти у порошку?
Вона добре діє і вигідна до посилання. Маєте знимки Донці з дочкою?
Пам’ятай: точнісінько пиши, що розповідає тета Ксеня чи Геня. А чому
Ти ніколи не напишеш слово в слово, що каже теща? Скільки разів я
вже Тебе питала про це і просила, а Ти не відповідаєш! А я люблю, як
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Ти розповідаєш про Бунцика і про горобчиків. Ще Тобі опишу, як я
роблю компот, бо це дуже вигідний винахід: кидаю в слоїк сушені овочі,
родзинки і багато цукру, заливаю окропом і ставлю в чайник; чайник
накриваю на ліжку бушлатом. За кілька годин маю готовий компот,
дуже солодкий і інтенсивний. Потім набираю його потрошки в
горнятко, додаю окропа і маю завжди теплий смачний компот.
Правда, що хитро придумане? А сьогодні виписала собі в ларку 1/2 кг
сушених яблук і збираюся часто варити компот, бо щось дуже
засмакував мені. У нас часто дають по вареному буряку, то ми вчора
з’їли послідні цвікли з хрону, що Ти прислала. От як треба вміти ха)
зяйнувати і робити життя цікавим! Я сьогодні дуже вдоволена, бо
закінчила сітки і вже вечером збираюся читати. І дальше дозволяю
Тобі писати тільки відкритку. Цілую дуже міцно всіх, всіх.

Катруся

№ 3
12 лютого 1959 року

Коханенька Мамусю!
Назбиралося досить господарських справ, і їх)то хочу в першу

чергу полагодити. Дістала посилку. Хрін на самому верху відразу
викликав радісну усмішку. Чому Ти кілька не положила? Ти, мабуть,
недоцінюєш вартості хрена для нас. Він додає пікантності до наших
потрав. При його помочі ми перетворюємо підливу в хріновий сос, а
варені буряки – в цвікли. І це ще не все. При його помочі лікують собі
печінку. Посилка була дуже смачна і цікава тим, що всего в ній було
потрохи. Ну, а сметана! Як же Ти догадалася післати її? Дуже дякую
Стефці за книжечку. Найкраща – собачка в течці. Ми натішилися,
наоглядали рисунки і тепер пішлемо цю книжечку одній маленькій Ірці
в Якутію, хай і вона там має радість. Звідки таке миделко? Миємо ним
лице два рази в тиждень. Всі речі дуже мені подобалися. Скажи прав)
ду: чи чорний светерок не був призначений для Тебе? Бо він досить
широких розмірів. Я була б не просила прислати його, але той
червоний светер, що Ти прислала волічку і я зв’язала, вкрали мені в
дорозі, коли ми верталися з Касимова. Отже, чорний светерок дуже
придався і приємний в ношенні, бо м’ягенький. Реформи я сховала:
хай будуть на запас, як червоні райтузи порвуться. Сорочка теж дуже
подобалася мені. Внизу я трошки обрізала і разом з тим куском, що
Ти прислала, зшила, і вийшла м’ягенька хустина на голову на ніч. (Ми
спимо при відчиненому вікні, і тому я зав’язую голову.) Я завжди
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збираюся привикати до простоти і до того, щоб обходитися тим, що
є, та якось ніколи досі не вдається мені це. А знаєш, що я зробила з
бесагів? Вийшла дуже гарна спідничка і сердачок, скомбінований з
кусками чорної вовняної матерії, що в нас була. А чому Ти прислала
бесаги? Я пригадую собі, що раз з Касимова просила Тебе прислати
такі дві білі полотняні торби, злучені поясом, що ще колись давно
Ти передала їх мені з речами в 1941 р. Я назвала їх бесагами. Ти
відписала, що їх вже нема, і я купила тут такий простий мішковий
матеріал і вшила торбу на речі. Чи тому Ти прислала бесаги? Вони ж
вовняні, і вийшла з них міцна, і гарна, і тепла спідничка. Тої фланелі чи
баї не присилай мені, вший собі з неї домашню суконку)шляфрок. Я не
хочу нагромаджувати багато речей, бо раз нам дають свої речі, а
другий раз відбирають. Пощо має даром лежати? Перше зношу те,
що вже в мене є. Суконок я тепер не люблю, бо вони не вигідні. Най)
кращий фасон у наших умовинах – це домашня суконка)халатик з
гудзиками до самого низу, як та синя літня, що Ти кілька років тому
прислала мені. Якраз нам дали гарний матеріал – чорний мелюстин,
і ми всі шиємо собі такі халатики з довгими рукавами. Коханенька
моя, це правда, що посилки приносять радість і вносять деяку
різноманітність у наше життя, але все)таки вони є не першою не)
обхідністю, а люксусом, і цілковито можна жити без них. Я хочу внести
деякі зміни, і на цей раз Ти мусиш послухати мене. Я подам причини,
чому такі зміни саме тепер стали особливо актуальними. По)перше,
ви обоє такі вже старенькі, що я хотіла б, щоб хоч тепер ви не несли
тягару опіки і піклування за мене, хоч від того хотіла б я звільнити вас,
якщо вже не можу сама піклуватися вами або хоч що)небудь зробити
для вас. По)друге, Михайло тепер не працює, не має змоги заробити
ні карбованця на найнеобхідніше і, як бачу, йому також посилаєте. По)
третє, я працюю і кожного місяця заробляю гроші, а більше цього я й
так сама на себе не видаю. Беручи все це до уваги, я прошу, але у фор)
мі доручення, щоб мені присилати гроші тільки щодругий місяць або
кожного місяця, але не більше ніж 50 карб. Це я строго вимагаю.
Дальше. Абсолютно забороняю висилати мені посилки! Як виїмок
можеш вислати одну на Великдень, а одну на Різдво, але, підкреслюю,
одну, а не дві. В нашому ларьку я можу купити все необхідне мені. Я
хочу, щоб всю свою енергію і сили Ти вкладала в удержання себе і
Дідуся при доброму здоров’ї. Я ж прекрасно розумію, скільки турбот
Тобі причиняє кожня посилка. За цей час, що Ти приготовляєш її і
несеш на пошту, Ти полежала б собі, прочитала цікаву книжку, а мені
приємно було б уявляти собі Тебе на тапчані з книжкою в руках, чим
змученою біля кухні. Чому ж Тебе болить рука? І Ти нічого не робиш,
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щоб лікувати її? Застрики прийшли цілі. Тепер приймаю В
12

, а С
залишила на літо. Добре, що й Михайло їх має. Йому ще більше при)
годяться, бо я, слава Богу, процвитаю. Добре, що Ти не прислала
мені альбома від тещі. Тепер у нас усі такі дрібнички відбирають, то
навіщо має лежати на складі? Новинами відносно нас не дуже турбуй)
ся. Сьогодні так, а завтра інакше. Зрештою, бувають і більші нещастя.
Найважливіше те, що можемо листуватися, а маленькі радості і в наших
умовах завжди найдуться. Ти тільки будь здоровою і Дідусеві наказуй,
щоб пильнував здоров’я, а все інше добре буде. Чи ж мало радості
дістати листа? А то babie się w głowie przewraca129 і захотілось разом
жити. Ще так добре нема! Добре, що Богдан пильно і наполегливо
працює. Виходить, якщо предмет його інтересує, то він вміє і любить
працювати. Шкода, що Богдан не має часу їздити на лещетах. Я так
вірю в спорт і завжди переконана, що він дуже додатньо впливає і на
фізичне, і на духовне здоров’я. Та всіх зайців не зловиш. Я думаю,
що Богданові тільки спочатку, на першому році, так тяжко, заки не
оволодіє основами і не втягнеться в працю. Я, мабуть, вже писала,
що дістала журнали. Спочатку видалося мені, що “Знання та праця” не
дуже)то цікаві. Коли ж почала читати, дуже подобалося мені. Є там
статті на всі актуальні теми. Про все, що нового у світі науки, там щось
найдеш, і то в такій доступній, популярній формі, що відпочиваєш,
читаючи, а одночасно засвоюєш масу прецікавих новинок. Власне ще
раз прочитую Твого листа, як)то Дідусь жаліється, коли його одного
залишають дома. Дуже прошу, щоб не посилати мені посилок: це ж
зайвий раз треба Тобі вийти з дому. Також ніколи не турбуйся, коли не
маєш часу написати листа: відкритка своє діло зробить, і я нею дуже
вдоволена. Напиши мені точну адресу Михайла, бо я дальше буду
старатися дозволу пересилати йому журнали, що дістаю від Тебе. Як
тільки буде яка)небудь зміна адреси в нього, завжди повідомляй мене.
До тещі напишу в листі при кінці цього місяця. Виходить, що Ти Ганусі
другий раз післала мою знимку, бо раніше вже вона за неї дякувала, а
тепер кажеш, що післала їм обом – Гені і Ганусі. А Ксені післала? Ми
довідалися, що тета Ксеня має багато женихів, а з них всіх вибрала
вдівця, що має вже 17)річну доньку. Не знаю, скільки в тому правди,
бо вона сама нічого не згадує. Більш)менш усі справи і новинки.
Пригадую, щоб усі мої просьби)доручення були точнісінько виконані.
Не забувайте, що найважливіше, щоб ви обоє з Дідусем були здорові
і в доброму настрої. Цілую міцно всіх, всіх.

Катруся

129 Жінці в голові паморочиться (пол.).
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Як будеш писати до вуйка Ромка130, скажи, що я його дуже гарно
згадую. Пам’ятаю до сьогодні, як вони обоє з тетою Стефкою131

заїздили за мною до Бабці, коли їхали до Гаїв132, і такі добрі були для
мене. І пам’ятаю, як тета присилала мені до Варшави пальчики з
кменом. Все пам’ятаю і вдячна їм за гарні хвилини.

Дуже Тебе прошу, Мамусю, не присилай мені більше ніж 50 карб.
в місяць. Це ще й так забагато для мене. Цілую дуже всіх!

Дорогенький Богдане!
Попрацював Ти, але таки вдалося Тобі закінчити сесію. А Ти, певне,

й не думав, що вмієш так інтенсивно працювати, правда? І Тато як
радіє! Пише: “Богданом зараз я дуже вдоволений”. Отже, я рада і за
нього, і за Тебе. Мене чимраз більше захоплює мистецтво, чимраз
більше інтересуюся ним і чимраз краще визнаюся в ньому. Очевидно,
в технічній сторінці, в правильності рисунку і далі нічого не розумію,
але вже [можу] бачити і розгледіти дещо в картині. Тепер на чергу на
моїй виставці прийшла О. Кульчицька. На одній сторінці журналу
вміщені кілька ілюстрацій з її картин, навіть не кольорових, але таких
гарних. Я вже по чомусь невловимому розпізнаю її руку. Дуже подо)
балися мені її “Діти на леваді” і “Дівчина в святковій одежі”. Ти бачив
коли)небудь картини Рокуелла Кента? Це американський маляр, один
із реалістів серед поширеного тепер там абстракціонізму. Цікаво ме)
ні було довідатися, які роботи були в Тебе в інституті. Виходить, це
виглядало, як звичайно буває в художніх інститутах: на початок – ри)
сування гіпсових голов. Пам’ятаєш “Обрыв” Гончарова, як Райський
прийшов подивитися на зайняття в Академію? Дивиться – рисують,
чи, вірніше, копіюють, гіпсові голови. Приходить за два)три місяця –
знову ті ж голови. А він хотів, щоб відразу взяти пензель в руки і стати
малярем без зусилля. А чому ж Ти ненавидиш скульптури? Пригадую,
що Дідусь писав, як Ти у вечірній школі любив ліпити і мав добру оцінку
зі скульптури. Ітак, нічого не вийшло в Тебе з орнаментом? Шкода, що
Дідусь не хоче позувати. Все)таки рисунок живіший буває, ніж знимка.
Приємно було б мати його портрет. А Влодзю Ти не пробував рисува)
ти? Вона, мабуть, була б більше терпеливою. Я зауважила пов’язку у
Дідуся і зараз подумала, чому це так. Добре, що Ти пояснив. Дідусь
на Твому рисунку трошки подібний до вуйка Ромка, ну, а ніс – то
загально стверджено, що в мене такий сам. Вже краще було б, якби
Дідусь передав мені у спадку свої здібності, свій інтелект, ніж таке

130 Роман Зарицький, брат Мирона Зарицького.
131 Стефанія Зарицька, дружина Романа Зарицького.
132 Село під Тернополем.
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носище! Значить, бороду дальше носить? Ми колись дома воювали
проти бороди і проти люльки, а Дідусь час від часу для фантазії
запускав бороду, купував тютюн для люльки в такому гарному
пуделочку з капітаном і попихкував, нітрохи не зважаючи на наші
протести. Властиво, протестувала більше я, бо Мамуся кожному
залишала повну волю. Мамуся пише, що Татусьо перечитує ті журнали,
які потім мені посилають. Мені так хотілося б знати Дідусеву думку
про той чи інший твір. Зрештою, багато дечого хотілося б знати, та
доводиться погодити[ся] з тим, що інакше не може бути. Щоб тільки
ви там усі були здорові і жили собі спокійно, а решта не страшна. До
Тата пишеш часто? Певно, нема в Тебе часу навіть на совгах поїздити?
Цілую.

Мама

№ 4
26 лютого 1959 року

Коханенька Мамусю!
Ти не раз дивуєшся, що я не згадала про одержання листа або

журналів чи посилки. Буває так, що я відішлю листа, а на другий день
дістану що)небудь від вас. Тоді вже мушу чекати на наступну чергу,
щоб відповісти, а Ти думаєш, що я забула. Дістала Твою відкритку і
105 карб. Ще я не придумала, що куплю за Дідусевий додаток. В
кожному разі щось для уприємнення життя. Цим разом теж не багато
напишу. Цілий місяць мала багато роботи: і сітки в’язала поспішно,
бо забирали весь мартеріал для переважування, і шили чорні халатики
(щось ніби шкільні фартушки) з мелюстини для себе. Правду говорячи,
я особисто не шила, зате інше робила за себе і за других, і ні хвилинки
не залишалося часу, щоб взяти книжку в руки. Накінець все шиття
закінчене. Машину ми вже передали в другу камеру, і я вернулася до
звичайного, нормального розподілу дня, але кожну вільну хвилинку
використовую для читання, бо багато назбиралося журналів. Я хочу
все переглянути, бо ану ж дістану дозвіл вислати Михайлові. Ти не
забудеш написати мені його адресу? Не один раз я вже дякувала Тобі
за журнали, та, скільки не візьму в руки, знова хочеться дякувати.
Спеціально не можемо натішитися “Нашою культурою”. Після обіду
люблю лягти і переглядати “Знання і праця”: не втомлюся і про всякі
новинки довідаюся. Дуже цікавий і приємний журнал. Чи Ти не дістаєш,
тобто чи виписуєш, ще “Літературну газету”? Я щойно тепер з “Нашого
слова” довідалася, які там бувають цікаві статті. Якщо не висилаєш її
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Михайлові, то пришли мені. Мені здається, що Михайло тепер не буде
мати доброї бібліотеки, ані журналів, тому добре було б поділити
журнали між нас обоє. Ти запитайся його, як там в нього з книжками.
Можна зробити так: йому посилати “Наука і життя”, а мені – “Знання та
праця”. Справа в тому, що я не можу запевнити, що постійно буду
мати дозвіл на пересилання журналів йому. Отже, науково)популярну
літературу Ти сама могла б поділити між нас. Якщо йде про посилки,
то можеш вірити мені, що в нашому ларьку я дістану всі найнеобхід)
ніші продукти, а в нього в цьому відношенні гірше, та й, певне, гро)
шей в нього нема. Я кожного місяця поки що заробляю по 25 карб.
Маленька, а, властиво, у наших умовах велика, радість в мене: вчора
позичила від Влодка “Російсько)український словник” під редакцією
Рильського. Позичила на два місяці. По сто разів в день заглядаю до
нього і вже багато слів вивчила, як правильно вживати. Мусиш знати,
що в мене появилася нова пристрасть – вивчення укр. мови. Та слава
Богу, що завжди якась пристрасть знайдеться, бо життя постійно не
тратить своєї вартості, а захоплююче заінтересування до чого)небудь
удержує погідний настрій і дає величезне вдоволення. Мамусю, я знаю,
що я страшенний шантажист, але дуже хочеться мати сучасний словник
укр. мови. Здається, й досі нема тлумачного, але є укр.)російські або
російсько)український, як той, що я позичила (він на 80000 слів).
Зазначаю, що він не мусить бути тут же, але колись, при нагоді і т. д.
Коштує він 29 руб. 40 коп. Грипа поки що обходить нас боком. У ніс
нам вдмухували порошок синтомицин. Може, це й він поміг. Ось
бачиш, я заглянула в словник і виходить, що треба казати “грип”, а не
“грипа”. Словник Грінченка дуже гарний, але він головним чином
спирається на народній мові (і літературній) до 1872 р., і нема в ньому
сучасної термінології з нових галузей техніки чи науки. Ага! За
Дідусевих 5 карб. я куплю собі крем ланоліновий (на жаль, “Детского”
нема в нашому ларьку) і пасту до зубів, бо звичайно з ощадності ку)
пую порошок. Яка причина в тому, що болить Тебе рука? Чи це
ревматичне? А чому не пробуєш лікувати пчолами, тобто пчолиною
їддю? (Бачиш, має бути “бджолиним”!) Ти, замість тою рукою)кри)
вулькою смажити мені гуску до посилки, вигрівай її добре. Богдан
прикладається до роботи? Мені подобалося, що він намагається
дігнати в рисунку своїх товаришів. Довжелезного листа від Тебе не
чекаю, бо сама знаю, що це значить, як не вистачає часу, але про
відкритку таки не забувай. У мене на виставці експонуються тепер
роботи фінського різьбаря Аалтонена. Подумай, так тишком)нишком
я почала тямити дещо (слово зі словника!) в образотворчому ми)
стецтві і страшенно рада тому. Вітаміну)богатиря В

12
 ми з Олею вже
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прийняли по 10 уколів і помаленьку перетворюємося самі в богатирів.
Головним чином це проявляється у збільшеній працездатності, а воно
тягне за собою і покращання гумору. Нового в мене не діється нічого,
то й писати нема про що. В лютім ходила два рази в кіно на І і ІІ серію
трилогії Толстого “Хождение по мукам”. Першою частиною була
розчарована, а друга прекрасна. Які будуть кінокартини в березні,
ще не знаю. Пам’ятайте, що маєте бути всі здоровенькі, як горішки.
Цілую дуже міцно всіх, всіх.

Катруся

№ 5
12 березня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Ти питаєшся, чи я дістала листа від Богдана і Михайла. Дістала,

але вийшло так, що я здала свого листа для висилки після обіду, а
надвечір прийшов лист від Богдана. Отже, довелось мені чекати аж
до нового строку, тобто до 12 березня. Тому Ти ніколи не дивуйся, що
я відразу не відповідаю на всі питання. Я звичайно нічого не забуваю,
бо залишаю ваші листи і переглядаю ще раз перед відписуванням.
Дату цього листа я поставила 12.ІІІ, бо в цей день буду висилати, але
пишу в неділю. Люблю писати в неділю, бо не маю ніякої роботи на
голові. Примощуся вигідно на свому ліжку, положу дощинку на коліна
– і нема мене в камері, переношуся до Львова. Коло мене словник, і
часто заглядаю туди, щоб правильні слова находити. Ми маримо тепер
усі словником, бо по сто разів в день виникає питання: так чи інакше
слід сказати? Одним словом, тішимося тим словником, як дідько
цьвочком. Дивуєшся, як з бесагів вийшов ще сердачок? Він без рука)
вів і коротенький, до пояса, та й то тільки переди, а плечі з кусків чор)
ної вовняної матерії, що в Дарки були. І так несподівано маю цілий
комплет, міцний і теплий та ще й дуже підхожий для чорного светерка,
що Ти мені прислала. Бачиш, яка я господарка? Ти вірно думаєш, що
кожна дрібничка вдома інтересує мене, адже, коли я думками пе)
реношуся туди, мені приємно уявляти собі вас усіх, знаючи власне
дрібнички із вашого щоденного життя. От уявляю собі, як Дідусь
заглядає у вікно і жде Тебе, коли вертаєшся з міста. А де обідаєте – в
кухні при вікні чи в тій кімнаті, де Ти раніше спала? Тобі, певне, легше,
бо Богдан обідає в інституті. Я вдоволена з того, бо кожний крок до
усамостійнювання в нього радує мене. Зрештою, йому теж це по)
добається. Пригадую собі, що я колись на Політехніці мріяла про те,
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щоб ходити там в столівку, як другі студенти. Як Богдан пише з дому,
я дістаю його листи, навіть якщо сам адресує, а з Косова – ні. Може,
причина в тому, що треба подавати зворотну адресу домашню?
Пам’ятай: лічися, бо гріх великий не дбати про себе і засмучувати тим
своїх близьких. А вже краще Тобі? На другий раз все інше з посилки
викидай, а хрону – ні одного, бо це величезний смаколик, тим більше
що ми знову купили оцет, а часом дістаємо бурячок – і цвікли готові.
А що може зрівнятися з цвіклами? Правда, вони ніколи не такі запашні,
як ті, що від Тебе приходять, але це вже секрет у дбайливій Мамуси)
ній руці. Отже, за Татусевий додаток (5 карб.) я вже купила собі
ланоліновий крем, а вчора виписала в ларьку м’ятну пасту до зубів.
Все, що я пишу в листі до Тебе, відноситься і до Татуся, але адресую
Тобі, бо ж Ти домашній секретар. Дідусь чекає літа, щоб посидіти на
городчику? А Бунцик буде додержувати йому товариства? Адресу
Михайла маю вже і від Тебе, і від Богдана. 7 березня вислала йому дві
посилки, бо в одну не змістилося. Хотіла післати журнали і вже
скористала з нагоди та попросила дозволу на посилку замість на
бандероль. Вложила в посилку кілька кілограмів цукру, бо знаю, що
там в ларьках, де він перебуває, рідко можна його дістати. Дарка да)
ла дві банки молока, і компоту, і шоколадок; крім того, потрошки
родзинків, часнику і т. д. Журнали і книжки післала всі, що мала від
Тебе. Страшенно хотіла б, щоб він дістав. Сказали мені, щоб посилки
обшити, бо в одній скриньці не приймуть. А Ти як робиш? Якраз те)
пер 27.ІІІ, його день народження, то було б добре, якби посилки
вчас прийшли. Боюся навіть думати, щоб не вректи. Коли цього року
Великдень? Пришли нам скриньку хрону! Коханенька моя Мамусю, я
ще залишила була кілька рядків, щоби дописати, і якраз прийшла
відкритка від Тебе. При кінці лютого післала Тобі листа, як звичайно.
Так Ти послухала моїх розпоряджень про “пенсію” і зробила по)
своєму, тобто післала 100 карб.? Що ж, я буду складати гроші на
книжочку або зачну грати на біржі! А ми теж заглядаємо за пінгвінами.
Чи в телевізорі, чи в кіно – дуже раді побачити їх. Чули по радіо, що
вийшов фільм про пінгвінів з Антарктики “Поема про пінгвінів” зі
спеціально скомпонованою музикою. Там мале пінгвеня вибирається
на роздибенди і дуже ображене, що його негостинно приняли.

12 березня 1959 року
Дорогенький Богдане!

Бачиш, не треба багато задумуватися, щоб написати листа. От
скільки мені матеріалу для думок і уяви дали кілька речень про Твої
заняття в інституті! На якій мові ведуться лекції, тобто яка викладова
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мова в інституті? Якраз я переглядала книжку Вазарі про художників
Італії з часів Відродження. Він розповідає, що Тиціан кольорами і
мазками зображував те, що бачив у природі, або обличчя людини, її
душу, коли малював портрет. До самого рисунку він не прикладав
великої ваги, і в нього він не був на високому рівні. Одного разу Тиціан
приїхав в Рим і зустрівся там з художниками, що власне величезну
вагу прикладали до рисунку, бо це була манера Римської школи – в
основу картини ставити рисунок. Мікельанджело, оглянувши картини
Тиціана, дуже хвалив їх, але потім говорив своїм друзям, що велика
шкода, що в Тиціана майстерність оперувати кольорами, незвичайне
відчуття кольору, вміння передавати кольорами бажане не поєднуєть)
ся з такою ж майстерністю рисунку. Мені дуже подобалися картини
Тиціана, але навіть я, ляїк у мистецтві, бачу точність рисунку в Мі)
кельанджело. Отже, не легковаж рисунку. Мене дуже втішило, що Ти
постановив до кінця року нагнати своїх товаришів по цьому предметі.
Мені здається, що художник тільки тоді може здійснювати повністю
свої замисли, коли він свобідно володіє рисуванням. Це, мабуть, те
саме, що техніка гри для піаніста, коли технічна сторінка твору не
справляє йому ніяких труднощів і він може віддатися всеціло
інтерпретації твору. А Ти завжди так роби, щоб на тій лекції писати до
мене листа. Багато не втратиш, як її прослухаєш. Знаєш, Вазарі (це
сучасник Рафаеля, Мікельанджело і т. д.) не захопив мене. Він реєструє
картини, розповідає деякі факти з життя художників, але не дає
глибокого аналізу ні їх творів, ні їхньої індивідуальності. Тому я взяла і
прочитала Роллана “Мікельанджело”. Він власне зображує його як
людину, що дає ключ до розуміння його творчості. На моїй виставці
тепер експонуються твори Мікельанджело (ілюстрації з книжки Ваза)
рі) – Мойсей, два фрагменти фресок зі “Страшного суду”. Його
скульптури мені більше подобаються, чим твори живописі. Може, то)
му, що більше розумію їх. А Ти нічого не читаєш про життя і творчість
визначних художників? Певне, не маєш часу? Вже як будуть які)небудь
вакації в Тебе, то обов’язково піди в картинну галерею і візьми в
бібліотеці одну)дві книжки з цієї галузі. Я чомусь не можу уявити собі
художника з високою культурою без того, щоб він не знав і глибоко не
вникав у творчість великих майстрів. В інституті є гарна бібліотека? Я
всю свою картотеку репродукцій (ми називаємо її пересувною
виставкою) післала Татові. Залишилося тільки кілька репродукцій
Маковського, бо це Дарчині. Коло репродукцій на сторінці журналу
вміщена статейка про його творчість, так що наша виставка дуже
корисно влаштована. Подобається мені Маковський. Не про великі
ідеї він говорить, не вічні проблеми порушує, а так гостро спостерігає
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сценки зі щоденного життя і з теплотою, з любов’ю до людей передає
їх. Є в нас, між іншим, “Парикмахер”. Ти знаєш цю картину? На селі під
хатою сидить на скриньці молодий здоров’яга, парикмахер стриже,
а рядом стоїть собі якийсь уболівальник. Усі три усміхнені, і така різна
в кожного усмішка: парикмахер лукаво підсміхається і, напевно,
приговорює, що так гарно підстриже, що всі дівчата на нього будуть
зглядатися; клієнт – здоровий парубок – радісно і по)дитячому
сміється; а третій легенько приязно усміхається, прислухуючись до
їхньої розмови. Часом хочеться довше поглядіти на “Мойсея” і
подумати над ним, а іноді приваблює буденне життя, освічене гу)
манним почуттям художника. Всі жанри і всі теми у мистецтві потрібні,
бо кожний з них задовільнює якусь частинку душі чи інтелекту людини.
Не можна ж постійно дивитися на оптимістичну приклеєну усмішку
будівника. Мене дуже цікавить конкурс, на який поїхала Харитя. Дуже
часто ми слухаємо по радіо передачі учасників таких конкурсів.
Недавно грала молода віолончелістка, лауреат міжнароднього кон)
курсу. Гарно грала! Коли Харитя вернеться і прийде до Тебе, попро)
си її, щоб розповіла докладно, як там було, а Ти при ній, з її слів опиши
мені. В кожному разі я буду нетерпляче ждати висліду конкурсу. Це
нічого, коли на перший раз не пройде. Я рада, що Ти обідаєш у буфеті:
і Влодзю відтяжуєш, і знаю, як то приємно з товаришами йти в столівку.
В нас теж часто дають вінегрет, і то багато так, що я ще на другий день
залишаю собі. Зупа з огірків (вірніше, з квашених помідорів) теж буває,
а котлетки – то вже ні. Трохи смішно мені, що Ти сам ходиш до буфету
і замовляєш страви, бо ще так недавно треба було годувати Тебе та
ще й байку розповідати, бо не хотів їсти. Страшенно радує мене кожний
прояв усамостійнення в Тебе. Щоб якнайскоріше Ти міг сам про себе
подбати та ще й Дідусеві і Бабці помогти! Ну, а пишеш як курка ла)
пою! Завжди говорили, що в мене поганий почерк, а Ти далеко пе)
регнав мене в тому відношенні. Просто гієрогліфи якісь, а не букви!
Чия це анатомічна голова? Ніяк не розшифрую. Говориш вже трохи
по)англійськи? Що це за фестиваль буде у Відні? Сьогодні неділя. Ти
відсипляєшся чи [підеш] куди)небудь розважитися? Коли в Тебе кінець
навчального року? Маєш вже проекти відносно вакацій? Добре було
б Тобі поїхати над море і поплавати в солоній воді. Це скріпило б
організм і нерви. Цілую міцно.

Мама
Дорогенький Богдане!

Тут ще окремо хочу скласти Тобі побажання на день Твоїх ім’янин.
Проведи їх гарно! Бажаю Тобі, щоб завжди був хтось, хто пам’ятав би
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цей день і сердечно і тепло витав Тебе з його нагоди. Побажай всего
найкращого Баньові від мене. Цілую.

Мама
А як тепер з давленням в Дідуся? Постараються препарату, про

який писав Тато?

12 березня 1959 року
Дорогий Михасю!

Люблю писати листа, коли в мене є багато що розповісти про на)
ших молодих митців – Богдана і Харитю. Вони обоє такі страшенно
мило забавні! Мамуся каже: “Харитя збирається написати, бо каже,
що має дуже багато до писання”. Богдан повідомляє: “За кілька днів
пішлю листа, де Харитя опише Тобі про свої успіхи”. Уявляю собі, як
вони там обоє радяться, як і що писати. Вчора прийшов лист від
Богдана, дуже симпатичний і розумний. Виходить, що він уміє гар)
но писати, як фантазія прийде, і має що сказати. Він тепер повний
творчого натхнення і запалу: намалював свій автопортрет, заново
рисує Мамусю і дуже вдоволений з неї як з натурщиці, нашкіцував
портретик Славки Яримович133 і т. д. Портрет Мамусі робить спо)
собом площин і все вже описує і пояснює, як справдешній художник.
Страшенно вдоволений і по вуха заболочений вернувся з коман)
дировки в Миколаївський район, де щось там малював у клубі. Голова
колгоспу показався інтелігентним чоловіком, бо вгощав їх щедро в
буфеті, і на пам’ять вони намалювали йому портрет Шевченка. Оче)
видно, настрій у мене також піднесений, як це буває кожного разу,
коли довідаюся, що він заболочений – значить, не боїться всяких
штрапаців – і що знову що)небудь зі запалом малює. Ну, чекаю за)
повідженого листа від них обоє і наступного місяця переповім Тобі.

Симпатично описує Мамуся відношення Стефці до Богдана. Між
ними бувають острі перепалки щодо порядків у хаті, які Стефця під)
держує, а Богдан руйнує. Зате вона готова виколупати кожному очі, хто
з не досить достатнім захопленням говорить про нього. Кожну нову
картинку Богдана вона з “намащенєм”134 презентує кому тільки
вдасться. Мені так приємно і радісно читати, що вони там у такій
приязній атмосфері живуть і що зібралися разом і теща, і вуйко!
Здається мені, що й гнилицькі, і кошляцькі в добрій комітиві з нашим
домом, а особливо Надя135. Останньо писали мені багато про Семко)
вого брата: як він живе, які умови його побуту і т. д. Про криницю теж

133 Ярослава Яримович.
134 З пафосом (пол.).
135 Надія Юзьвак, дружина Семена Юзьвака.



461

згадували. Властиво, треба було б обурюватися, але ж тоді стан обурення
повинен би тривати постійно, бо завжди є причина для того. Тепер я
сама собі виписую журнали “Всесвіт” і “Наука і життя”. Якби дали мені
дозвіл, я дуже хотіла б пересилати їх Тобі. “Всесвіт” особливо цікавий
журнал. Я так привикла до нього, що довго відчувала б його нестачу.
Все)таки якийсь перегляд розвитку людської думки, хоч не повний.
Цікава була в ньому стаття про абстрактну скульптуру і декілька ілю)
страцій. Дуже можливо, що чимало творів абстрактних художників –
це просто трюкачество і шукання надоригінальності, але є в тому чис)
лі й справжні художні твори, тільки справа в тому, щоб їх зрозуміти.
В кожному разі, я поки що здержуюся з повним нехтуванням того
напрямку. Перше мушу переконатися, чи це моє сприймання ще за)
мало розвинене, чи воно справді не має в собі ніякої художньої вартості.
Сумлінно визбирую кожну фразу, яка помогла б мені хоч зрозуміти,
чого хочуть і як пояснюють свою творчість самі ті художники. Можу
сказати, що початкова повна темрява в тому питанні потрохи про)
яснюється. Як воно дивно зложилося! Майже в одному часі ми читали
Челліні і писали про те до себе у листі. Тепер я вдень і вночі думаю, як би
роздобути Фейхтвангера “Гойя”. Нашого Гегеля ми з Галею таки пе)
ребороли і в третій раз читаємо вже легко, насолоджуючися, а не
спотикаючись на кожній закрученій фразі. Біда тільки, що нема в нас
третього і другого тома. Власне грецьке мистецтво, ренесанс і барок)
ко мусять бути в його інтерпретації прегарними. Ти читав його есте)
тику повністю?

Маю Твого листа з 15.І.60136. Ти дістаєш все від мене, тобто одного
листа кожного місяця, а крім того, картки з усяких нагод? Я вже писала
Тобі, що листів з руханкою я не дістала. Був один з поясненням віддихів
і другий з коротеньким змістом основного поняття йогів про душу і
інстинктивний розум. Тепер же є порада, як позбутися зайвих товщів.
Попробую і про результати повідомлю. Чи Ти не маєш випадково тих
номерів журналу “Фізкультура і спорт”, де є про гімнастику йогів? Я
ніде не маю змоги їх роздобути. Я так люблю читати похвали здіб)
ностям Богдана! Надуваюся з гордості, хоч я йому в спадщину не пе)
редала нічого з художника. Він пропонує мені прислати підручник
рисунку, щоб я почала вчитися рисувати. Та нічого з того не вийде, бо
в мене стопроцентова нестача хисту до рисунку. Ще так балакати
про мистецтво я можу, але у виконанні – великий ноль. Ти ж, хіба,
пам’ятаєш, як я потилася над описуванням моїх технічних рисунків і
як асистент на Політехніці сказав, що бачить мої старання і добру во)
лю, але більше як “3” не може мені записати.

136 Імовірно, ідеться про лист, датований 15 січня 1959 року.
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Мушу зібратися з силами і почати систематично виконувати
вправу на відтовщення. Зима кінчається, але березень не несе зі со)
бою радісного весняного подиху, як у нас вдома це буває. Мороз тут
невеличкий, до 8 – 12°, але кілька днів вже північний вітер і трохи
холоднувато. Не занадно, однак достаточно, щоб не хотілося братися
за великі плани. Тобі не писали, який речинець служби Семкового
брата на заводі, де він тепер відбуває практику? Після довшої
перерви ми знову пішли в кіно, хоч дальше не працюємо. Фільм
гарний був і цікавий. Якось у журналах подавали, що під час війни в
одному із міст (мабуть, Курську) німці, відступаючи, залишили
величезний склад снарядів, так старанно замаскований, що 16 ро)
ків ніхто його не відкрив. На тому місці розбудували цілий район
міста, і власне в часі дальшого будівництва екскаватор наткнувся на
міну, при чому загинув екскаваторщик і його дочка. Показалося, що
вивезти снарядів не можна, бо зрушення їх грозить смертельною
небезпекою. Отже, треба зірвати на місці, а це означає зруйнування
новозабудованого району. Та знайшлося 6 відважних бійців, які ро)
зібрали склад, і вивезли по кілька снарядів за місто, і там зірвали. І
ця історія була сюжетом фільму. Гра артистів дуже природна, проста
і така переконуюча, що довелося разом з ними переживати. Особли)
во гарні були сцени з дітьми.

У “Всесвіті” останньо було кілька дуже цікавих перекладів, між
іншим повість з життя камерунських негрів. Автор – негр звідти ж.
Змалював він своїх земляків такими ж, як вони є насправді, з тим, що
вони думають і як живуть. Одним словом, повість не спрепарована, і
тому пізнавально вартісна. В польському журналі “Пшекруй”137 є кілька
ілюстрацій з картин Пікассо. Ми з Галею вглядаємося, думаємо,
розгадуємо, і поки що ніяк не вдається розкрити, що він хотів сказати
і в чому там краса. Справа, мабуть, в тому, що ми підходимо до
модерних художників з критерієм класичної краси, а вони виражують
у своїх творах вже не людину і не людину в русі, а сам рух (це я для
прикладу кажу). Багато є цікавого і нового у світі, і дуже часто сильно
відчувається не так обмеженість простору для пересування, як
обмеженість можливості заглянути в розвиток думки всего людства.
Завжди передавай поздоровлення усім Твоїм домашнім. Мої пе)
редають привіти. Цілую.

Катруся

137 “Przekrój” (пол. “огляд”).



463

19 березня 1959 року
Дорогенький Богдане!

Сьогодні день Твоїх ім’янин, і мені хочеться трошки написати до
Тебе. Цілий день я пробайдикувала, тільки читала прекрасну книжку.
Власне про неї хочу сказати, бо вона з Тобою зв’язана. Відколи Ти
почав ходити в інститут, я постійно уявляю собі там Тебе при праці, і
завжди стільки думок виринає, і так багато хотілося б поговорити з
Тобою. На жаль, не можу слідкувати за Твоїми заняттями, за Твоїм
розвитком і успіхами, хоч так бажала б того. Зате роздумую багато
над питаннями мистецтва і з величезною цікавістю прочитую і пе)
реглядаю все, що попаде в руки. Ласкава доля принесла мені на днях
з нашої бібліотеки надзвичайну книжку. Якщо коли)небудь матимеш
можливість прочитати її, то зроби це обов’язково. Може, вона й є у
вашій інститутській бібліотеці. Це Лионелло Вентури “Художники
нового времени” (видання “Издательство иностранной литературы”
з 1956 р.). Вентури – італійський мистецтвознавець; пише про
визначних малярів ХІХ ст., передусім у Франції (Давид, Делакруа,
Энгр, Домье, Коро, Курбе), і Гойя, і Констебл (це іспанець і англієць).
До тексту долучені прекрасні репродукції. В статтях про поодиноких
художників автор глибоко і страшенно цікаво характеризує інди)
відуальність митця і його творчість. Я просто ходжу як зачарована.
Коли в’яжу сітки, біля мене лежить книжка і я щопівгодини перекидаю
сторінку, щоб все нові картини мати перед очима. Дуже багато питань
мені прояснилося. Як колись після прочитання Роллана “Бетховен” я
по)іншому почала слухати музику, так і тепер іншими очима розглядаю
картини, розумію вже значення рисунку і кольору. І хоч душа моя
клониться до колористів, все)таки я хотіла б, щоб присвоїв собі техніку
рисунку якнайповніше, а там вже час вирішить, якою дорогою Ти
підеш. Подобалася мені така думка автора, що ні один із напрямків –
класицизм, романтизм, реалізм і імпресіонізм – не має переваг перед
другими напрямками, але в рамках кожного із них майстри досягали
художньої досконалості. Я як простий глядач можу сказати, що буває
година чи ситуація, коли картина одного стилю вдоволяє, а в іншу
пору – другого, бо кожний з напрямків зі своєї сторони підходить до
многогранного життя і по)своєму його схоплює і віддзеркалює. З цієї
книжки дуже багато можна скористати, бо автор ілюструє свої
ствердження, посилаючись на ту чи іншу картину, зіставляє їх і т. д.
Напр., незвичайно цікаве зіставлення щодо творчості Констебла: один
і цей самий пейзаж на етюді і в закінченій картині. В етюді маляр йшов
свобідно за своїм натхненням, і малюнок вражає щирістю і без)
посередністю передачі. Вентурі вважає, що етюд є шедевром. Зате
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закінчена картина була призначена на виставку, і митець числився зі
смаком тогочасної публіки. Віддаючи данину тому смакові, умертвив
душу пейзажу, що була в етюді. З цієї причини автор називає закінчену
картину невдачною, вимушеною. Величезна для мене приємність і
користь ця книжка! На жаль, я дістала її тільки на 14 днів (від зміни до
зміни книжок), а ще обіцяла Галі дати на кілька днів. Як було б гарно,
коли б я могла приглядатися, як Ти дома рисуєш! Мені вже хочеться,
щоб Ти скоріше закінчив інститут, щоб видно було, по якому шляху
підеш. Багато мрію на ту тему, але вголос не можна сказати, бо хохлики)
лиходії всюди нишпорять. Старайся якнайкраще опанувати технічну
сторінку, щоб вона не примушувала Тебе шкутильгати. Знаєш, я дуже
люблю рисунки олівцем, але вже в малярстві припав мені особливо
до вподоби живописний спосіб, тобто коли форми виступають і
зарисовуються завдяки кольорам, а не виразним лініям)контурам.
Який прекрасний портрет доньї Зарате Гойя! Кажуть: що кого болить,
про те він говорить. Отже і зі мною таке: з думки не сходять Твої студії.
Бажала б я, щоб Ти вложив в них свою душу і весь запал, хочеться,
щоб Ти дав зі себе все, що буде в Твоїх силах. Справа не в тому, щоб
обов’язково це було щось надзвичайне, бо тут вже рішає талант, даний
природою, але щоб було все, що можеш. Не заведеш? Раненько, ще
перед 6 год., я збудилася і думками перенеслася додому. Помолилася
за Тебе, за нас усіх, побажала всього найкращого і щоб Ти і всі дома
провели погідно цей день. А були в Тебе гості? Знаєш, я дуже рада,
що завдяки Тобі так заінтересувалася мистецтвом, бо воно дуже
багато приємних хвилин мені приносить, а крім того, дозволяє краще
представляти собі Твої заняття і всю Твою працю. Ну, на сьогодні будь
здоровенький! Хай Твоя праця приносить Тобі багато радості! А як
Твої успіхи в рисунку? Доганяєш товаришів? Цілий вечір вже буду
читати Вентурі, щоб гарний настрій не покидав мене і щоб цей день
перебувати серед краси і гарних думок. Листа буду висилати аж при
кінці місяця, то ще допишу пізніше, а сьогодні цілую моцно.

Мама

29.ІІІ. Сьогодні неділя, і я теж пишу до Тебе. Дуже вигідно при)
мостилася на своєму ліжку, а лист лежить на спеціально до писання
приладнаній дощечці. Не люблю писати на столі, бо він вузький і
низький; зрештою, стоїть посередині камери і кожний ходить та
мимохіть штовхне. Там як на перехресті, а в мене затишно, бо моє
ліжко в кутку біля вікна. Над ліжком полиця; я займаю половину, і там в
мене книжки, а друга половина належить Дарці. Отже, слухай. Я вже
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пояснювала, чому часом не згадую, що дістала листа. Іноді прийде
він годину)дві після того, як я здала свій до висилки. Через те у вас
враження, що я забула чи просто не дістала його. Я, вправді, тепер не
зазначую, скільки і коли прийшло листів з дому, але по моїй відповіді
можна зорієнтуватися, що власне на них відповідаю. Щоби в май)
бутньому не було непорозумінь, буду точно повідомляти, що дістаю.
Отже, маю Твого листа перед собою, але дати нема. Ні, перепрошую,
є, але Влодзя залізла на Твою дату, і я в першій хвилині не зауважила.
Значить, дістала Твого листа з 8.ІІІ. Тепер буду чекати на чергового, з
описом Твоїх ім’янин, бо Мамуся вже заповіла його. Раніше Ти говорив,
та й на побаченні сказав, що не вмієш писати листів. А я бачу, що вмієш,
і навіть дуже приємні. Оттак пиши, як останній лист, – безпосередньо,
невимушено, що на думку прийде і що хочеться написати. Мені є вже
тепер про що думати і уявляти собі, як живеш. Такі дрібнички створюють
образ щоденного життя дома і зближують цей дім до мене. В мене таке
враження після таких листів, що я тут тільки так сиджу, але ніби через
прозору завісу бачу, що діється дома. Якраз і Мамуся описала отакі
дрібнички, і я дуже гарно почуваю себе. Тепер одна важлива справа до
Тебе. Під час побачення я замітила, що Ти прекрасно вмієш давати
собі раду і вмієш полагоджувати, що б Тебе не попросити, тому знову
звертаюся до Тебе. Йде про те, щоби Ти намовив Бабцю, хай вона не
висилає мені посилки на свята і хай взагалі не посилає посилок без
виразної моєї згоди на це. (Бандеролі з журналами і книжками можна)
Я Тобі поясню, чому я так хотіла б. По)перше, тепер у нас ларьок досить
різноманітний: появилися м’ясні консерви, яблучне повидло і т. д. По)
друге, Мамуся напрацюється при смаженні і печенні, а я за два)три дні
свою частинку строщу – і нема сліду. Я не хочу, щоб вона стільки турботи
мала зі мною, і ще тепер, коли вона сама хворіє і стільки роботи має
дома. І ще одне. Замість посилки я хотіла б щось інше: замість пекти і
складати пакунок, хай вона сяде і напише мені на свята листа на 7
сторінок. От буду мати радості на місяць! Зумієш полагодити мою
просьбу? Я розраховую на Тебе, бо ж Ти вже не маленький. Зробиш
мені величезну приємність, коли допильнуєш, щоби Мамуся перед
святами і на свята більше відпочивала і читала приємну книжку, ніж
смажилася в кухні. Знаєш, мені страшенно мило було прочитати, що Ти
приніс картоплю з пивниці. Значить, помагаєш Бабці в домашній
роботі? А як в Тебе з девізом: “Обслужи сам себе!”? Держиш свої речі в
порядку чи дозволяєш, щоби старенька Влодзя ходила складала? От
якби Ти відслужив військову службу, Ти привчився б глядіти за своїми
речами. Я навчилася того в пластових таборах. Перенести не можу,
коли хтось недбайливий у тому відношенні, бо це страшенно неприємно,
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коли живеш з людьми в одній кімнаті. Ти поскладаєш все своє і гарненько
прибереш, а така недбалюха порозставляє свої манатки по цілій хаті і в
ніс не дує, що її співмешканки терплять від того; або розведе такий
балаган на своєму ліжку, що нудно стає, коли мусиш дивитися на те.
Тепер по радіо передають часто розмови про культуру побуту. Не над
одною порушеною темою призадумаєшся і застановишся, чи ти
слідкуєш за собою, щоб людям, які живуть з тобою, було з тобою добре.
Наша Влодзя власне належить до таких людей, з якими дуже мило
перебувати, бо вона має вроджене почуття делікатності і незвичайно
тонкої уважливості. Колись, як доведеться Тобі жити між чужими
людьми, вповні зумієш оцінити її. Не раз думаю про те, як)то доля ви)
рівнює свої ласки і неласки: Тата і мене нема з Тобою, зате попробуй
пошукати – зі свічкою! – за другими такими Дідусем і Бабцею, як в
Тебе. Ти бачиш, як я розписалася? Друга картка доходить до кінця, а я
ще сьогодні ні слова не сказала про мистецтво. Тобі важко уявити собі,
як воно мене стало цікавити. Прочитавши аналіз творчості тих виз)
начних малярів у Вентурі, я зрозуміла, що значить рисунок, тобто вміння
рисувати. Хоч одні з них признавали т. зв. чисту лінію, а другі –
живописний контур, але кожний з них вмів майстерно своїм методом
передати форму. Мене страшенно цікавить перебіг і зміст Твого
навчання в інституті, і кожна подробиця звідти має для мене велике
значення. Доганяєш в рисунку товаришів? Чи не було б добре, якби Ти
під час вакацій хоч на один місяць взяв когось для лекцій рисунку? Яка
це радість мусить бути, коли олівець свобідно повинується твоїй руці!
Я дуже тішуся, що Ти зі замилуванням берешся до своїх зайнять в
інституті. Після прочитання Вентурі я страшенно “помудріла” в
мистецькому відношенні, і Ти тепер не можеш мені заливати. Дідусь і
Влодзя, може, прийняли б все на віру, а до мене вже з чим)небудь не
приходи. Ну і почупудє Ти! Похвалився, що Харитя привезла гарний
крем до голення, а про те, як відбувся конкурс, як Харитя грала, хто
приймав участь, – ані слова. Треба буде мені в серйозніших справах,
от як музика, звертатися до неї. Яка була програма Шевченківського
концерта? Зрештою, я знаю, що це риторичне запитання і я не дістану
на нього відповіді. Ти зробив великий крок вперед, що взагалі почав
писати листи, але поки що ще не дійшов до такої досконалості, щоб
відповідати по суті на мої. Я оптимістка, а Ти добра і мила дитина, тому
я не трачу надії, що ще й другий крок в тому напрямку зробиш. Скажи
Тацьові, що нам дуже подобається “Соловейко” і, коли його співає
Руденко, ми притихаємо, щоб ні звука не пропустити. Знаємо і його
“Коломийку”, а більше нічого, бо передачі зі Львова рідко бувають, хоч
часом і з Києва дають музику львівських композиторів. Я бачила його
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знимку в якійсь газеті і очам не вірила, що з нього став такий солідний
громадянин. А чому Ти встаєш в 11 год. вполудне? Хто ж тоді робить
руханку ранком? Невже фізкультура і спорт цілковито пішли в кут138? Це
мене не дуже радує. У нас в четвер, 2.IV, вечером будуть давати по
радіо “Кармен”. Я йду: влаштуюся в ложі – на ліжку, візьму собі сітки для
обв’язування, бо при такій роботі добре слухається, і свищу на всі
турботи (очевидно, ті, що йдуть зі зовнішнього світу, а домашні за)
лишаються, от хоч би галайко)син, якщо такий є в когось). Ти приватно
вчишся по)англійськи? Це добрий метод – слухати читання вголос. А я
тільки вчуся читати книжки, написані іноземними мовами, бо слухати
нема кого. Ти бачиш, скільки я написала? Навіть не зчулася, як на третю
картку зайшла. Треба міру мати, бо ще хочу для Мамусі написати. Отже,
дуже міцно цілую і жду листа.

Мама

Коханенька Мамусю!
Щоб Ти не турбувалася, чи дістаю я всі Твої листи, пічну знова від)

мічувати все отримане. Тільки не забувай, що ваші листи приходять
іноді після моїх і я мушу чекати до другого разу, щоб на них відповісти.
Отже, дістала: дві Твої відкритки, картку Михайла і листа, писаного
Тобою і Богданом. Мабуть, в попередньому листі згадала, що гроші
(100 руб.) прийшли. Також вже відписала на листи Михайлові і
Богданові, які Богдан разом вислав мені. Я, звичайно, дуже акуратно
на все відповідаю, тільки що не можу відразу, а чекаю назначених днів.
А скільки було математичних праць Дідуся всіх разом? Приємно ма)
ти такого мудрого Дідуся, правда? Значить, він такий впертий, як я
колись малою була, і хоче Унько “фума”139? Страшенно хотіла б я собі
з ним поговорити! Ну, і держала б я його остро, на режимі, приписа)
нім лікарем, і мусів би бути взірцевим паціентом. Дідусь любить
читати про мистецтво? Що він каже про роботи Богдана? Подобається
йому? У нас потепліло, а у вас на городчику вже десь весна. Незабаром
Дідусь з Бунциком будуть днювати надворі. Слухай, впертюху, дуже
Тебе прошу: не висилай мені посилки на свята. Я куплю собі все, що
треба, і сама спечу торт, і приготую всяких смаколиків. Зате сядь за
стіл, посади Богдана, і разом напишіть довгого)довгого)довгого
листа про всі домашні дрібнички. Я вже не маленька і не ласунка, як
була колись. Зрештою, навіщо Ти маєш заходитися коло приготування
святочного, коли я сама вмію і можу це зробити? Про “Всесвіт” я

138 Відійшли на задній план.
139 “Сама”, тобто все хоче робити сам.
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читала, і цікаво мені побачити його. Напишу, як подобався. Якщо є у
вас українська “Літ. газета”, то вже не висилай мені, бо в нас Галя хо)
че її запренумерувати. Нічого, що Ти прогавила “Науку і працю”.
Виписувати її спеціально не треба, бо “Наука і життя” теж цікавий
журнал. Присилай що маєш. Там і так є багато цікавого до читання,
щоб тільки встигати. Отже, без мого спеціального дозволу не вільно
Тобі висилати мені посилки, і думаю, що Ти не відважишся таке
зробити. Зате прошу: за кожний раз, як посилаєш бандероль, вложи
зі журналами кілька пуделочок вітаміна С, якого Ти літом минулого
року була прислала мені. Це такі великі зелені горошинки. Вони кислі
сильно і дуже добре мені роблять. Може бути й в іншому виді (білі
пастильки). Щоб тільки була аскорбінова кислота, бо хочеться квас)
ного. Більше абсолютно нічого не дозволяю!!!!! Ніяких посилок, а то
підійму скандал!!!! Пічну авантюруватися!! В мене життя більш)менш
унормувалося. Живу собі спокійненько: трошки працюю, трошки чи)
таю, трошки байдикую, і так проходить день за днем. Вчора були в
кіно. Ще раз бачили “Летять журавлі”, але то такий прекрасний фільм,
що можна і кілька разів йти на нього. Як додаток дали “Пригоди їжака”.
Прекрасні звірятка! Спочатку він загубився в лісі від мами і мусів сам
промишляти, як)то він носив собі листя, щоб вистелити норку на
зимовий сон. Літом його найшов лісник і приніс додому. Скоро
показалося, що це була їжачиха, і вже водила за собою чотири малень)
кі іглясті кульки. Я дуже вдоволена, що знаю розподіл дня дома, що
хто коли робить, бо тоді домашня обстановка для мене реальність.
Дідусь перечитує всі ті журнали? Стефця обідає дома?

Цілую всіх!

Катруся

№ 6
12 квітня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Шли мені відворотною поштою і експресом той словник Риль)

ського, що є у вас. Нічого більше не треба, він вповні вистачає моїм
потребам. Це буде найкращий подарунок на Великдень, і ніяких
посилок на свята і бачити не хочу! Одночасно зі словником кинь у
поштову скриньку відкритку, де буде написано, що Ти слухняна і ко)
ханенька мамуся, виконуєш мою просьбу і не посилаєш мені харчевої
посилки. Чи ж Ти не розумієш, що мені набагато приємніше на свята
заглибитися в словник і уявляти собі Тебе з Дідусем і Бунциком у
нашому городчику, чим змучену і засапану біля кухні? Отже, про те
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договорилися, так? Тільки)но я написала листа щодо вітаміна С, як
прийшов наш ларьок і каже, що можна виписувати С таке саме, як
літом я дістала від Тебе. Таким чином, не посилай вже. Я дуже вірю в
С, бо він проганяє сонливість, а Ти знаєш, що ми обі вже старенькі і
тягне поспати. Різниця між нами тільки в тому, що Ти ще й хворієш, а
я якось держуся на диво. Тепер приймаю ті уколи С, що маю від Тебе.
Вони заступають і брак повітря, і брак руху, і після них я завжди дуже
бадьоро почуваю себе, бо звичайно, крім сонливості, нічого не
долягає мені. Зрештою, я пішла до голови по розум і встановила собі
строгий режим дня, бо треба держати в порядку і фізичні, і психічні
сили, щоб бути працездатною й існувати людям і собі на втіху. Так чи
ні? Отже, я вірю в С і систематично упорядковане життя. Куди не
ткнешся, – про кожну хворобу скажуть тобі: на нервовому підложжі.
Ну, а “нервове підложжя” найкраще лікувати спокійним, розміреним
життям. Опишу пізніше, як живу тепер, бо хочу в першу чергу відпо)
вісти на Твої листи. Після висилки другого листа в березні я дістала
від Тебе дві відкритки і журнали. Як звичайно, вони принесли багато
радості. Найцінніша “Наша культура”. “Літ. газету” щойно починаю
переглядати. Здається, що буде багато інтересно там. Все)таки
висилай її Михайлові. Якщо навіть я ще колись дістала б дозвіл післати
йому бандероль, то передусім буду висилати журнали і “Н. культуру”,
бо посилати ще й всі газети було б забагато в моїх умовах. Крім того,
як я вже згадувала, Галя збирається виписувати “Літ. газету”, отже, в
нас і так вона буде. “Всесвіт”, мабуть, буде цікавий. Поки що я
прочитала тільки одну п’єсу. Другим разом напишу докладніше. Це
щось вроді “Иностр. лит.”, тільки цінне тим, що гарною українською
мовою, а то ми відбилися від неї і говоримо ще по)старогалицьки,
якщо й не гірше. Ще маю одну турботу у зв’язку з переїздом Михай)
ла. Не знаю, чи мої посилки підуть за ним. Може, треба буде йому їх
викупити, тобто внести додаткову оплату за пересилку з попе)
реднього місця побуту. А що буде, як в нього нема грошей? Коли він
переїхав? Ну, таке подорожування ніяк не можна назвати законним!
Знаєш, коли в мене був тільки І том Грінченка, то завжди чомусь треба
було поглянути за словом на “м” чи “з”, а тепер, коли маю ІІ том до “н”,
то обов’язково не знаю, як правильно те чи інше слово на “п”. За все
дуже)дуже дякую, а за словники то вже нема що й казати. До якого
колгоспу поїхав Богдан? Я рада, що трохи потрясе його на машині, а
то й на возі. Хай привикає до невигод. Як йде йому наука в інституті?
Робить поступи? Буде що з нього? Серйозно відноситься до своєї
праці? Мені було дуже приємно читати, що Дідусь вже буває в
городчику; а ще хочу, щоб і Ти там сиділа, тому не смій смажитися
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біля кухні з моєю посилкою! Бунця бери за шкіру – і назад на городець!
Хай гріється на сонці! Скажи, звідки набралося стільки хуліганських
хлопчиськів, де вони розводяться? Тепер розповім Тобі про все)
цілющий засіб від всіх недуг – упорядкований спосіб життя. Ранень)
ко в 6 год. встаю і роблю руханку, миюся, зачісуюся і т. д., і, якщо я не
чергова в цей день, беруся до в’язання сіток. В міжчасі біля 8 год.
сніданок, потім прохід (в різних годинах), обід – і відпочиваю.
Відпочиваю обов’язково, щоб там і громи били, т. зн. посплю з
годинку, полежу, скільки душа забажає, і йду докінчувати сітки, щоб
зробити щоденну норму – обв’язати 6 сіток. Після того я свобідна
людина, роблю що хочу: читаю, вчуся і т. д. Після вечері сюди)туди –
і шубовсть до ліжка, щоб вигідно і спокійно читати газети, журнали
чи слухати радіо, як є гарна передача. Ага, на проході теж роблю
руханку, бо на свіжому повітрі вона особливо корисна і приємна. В
неділю вже не в’яжу, тільки пишу листи і читаю. Страшенно не люблю,
як десь робиться дірка і треба зашивати. Голки ще й досі не полюбила,
хоч не можу сказати, щоб я була лінива до роботи. Голова мене рідко
болить, почуваю себе дуже спокійно, майже не встряваю в супереч)
ки. А все це С і режим! Дарка дістала сухе молоко в порошку і яєчний
порошок, так що ми смажимо щораз яєчню і їмо кашу… (слово за)
терте. – Ред.) з молоком.

Цілую всіх!

Катруся
Татусю, придержуйся режиму, то будеш здоровий. Сиди багато

на городчику. …(слова затерті – Ред.) вітамін С. Я переконалася, що
прекрасно пам’ятаю тригонометрію.

Татусю, а Тобі подобалася п’єса Прістлі і Кеттл?

12 квітня 1959 року
Дорогий Михасю!

Вчора довідалася про Твій черговий переїзд. Знову пічнеться брак
світла, достатнього для читання, потім буде його вистачаюче і...
історія піде з того самого початку. Виходить, що доведеться прийня)
ти це як правило? Мене турбує от що. 7 березня я вислала на Твою
попередню адресу дві посилки з журналами, і дещо з харчів було там.
Хотілося, щоб вони прийшли якраз на день Твого народження, а
сталося так, що, мабуть, не застали Тебе вже там. Як думаєш, підуть
вони за Тобою? За таке пересилання посилок з одної адреси на другу
треба доплатити, щоб викупити їх. А будуть в Тебе гроші на це? Ти
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поцікався там і допитуйся, куди вони поділися і чи не прийшли за
Тобою. Твою картку з гвоздиками дістала. Дякую! І картка гарна, і вістка
була гарна, та не надовго. Постарайся, щоб я скоро дістала другу
таку, але вже з вісткою про більш)менш постійне покращання. Богдан
часто пише до Тебе? Не можу сказати, щоб він навчився вже регулярно
писати листи, відразу відповідати і до того ж на порушені питання,
але деякий поступ у листуванні можна відмітити. А він, дурненький,
уважає, що пише страшенно багато! Якось дістала від нього листа, і
радісно розсмішили мене перші речення в ньому. Він каже, щоб
написати йому, які, властиво, його листи я дістала, бо він стільки вже
багато написав мені, а я й не згадую. Я відразу відписую йому, як
дістану, тільки мушу чекати на означений день, коли у нас збирають
листи; а йому здається, що я не згадую, коли додому прийде лист,
висланий до одержання його листа. Видно, що вдоволений своєю
працею, бо досить пильно займається, розповідає, що рисують, що
роблять на зайняттях композиції і т. д. Тільки не дуже)то захоплений
керамікою і мріє перейти на живописний відділ. Ну, на першому і
другому році це ще не біда, але дальше було б шкода, якби йому не
вдалося дістатися на той відділ, що до вподоби йому. Пишуть з дому,
що поїхав на тиждень в колгосп малювати плакати і др. для клубу. Я
вдоволена тим, бо все, що привчає його до самостійності і пере)
борювання труднощів, вийде йому тільки на користь. Не знаю, чи пи)
сав Тобі, що Харитя їздила в Київ на конкурс. Очевидно, він ні слова не
згадав мені про перебіг і вислід конкурсу, зате написав, що вона
привезла йому звідти дуже гарний крем до голення. Бачиш, який він
розсіяний галайко? Якщо по цій прикметі характеризувати його як
майбутнього художника, то можна сміливо пророкувати, що з нього
буде неабиякий художник. Як його ранком виряджають і кажуть: “В
школу”, то він сердиться, що це не школа, а інститут і він вже справжній
студент. Обідає він не вдома, а в буфеті в інституті, і це йому дуже
подобається; а мені теж, бо Мамусі менше заходу і він привчається
давати собі раду поза домом. Не знаю ще нічого про плани на вакації.
Напевно, пішлють його хоч на місяць в гори, щоб підкріпив здоров’я,
бо ж таки порядно напрацювався за цілий рік. Які в нього оцінки, і
дальше невідомо, але думаю, що перейде на другий курс. Я дістала
знову багато нових журналів, між іншим і “Всесвіт” (це український
відповідник “Иностр. лит.”). Знову збираю все докупки, а чи вдасться
вислати Тобі, це вже залежить від того, що хохлики скажуть. Мені
страшенно цікаво, чи подобається Тобі “Наша культура”. Ну, а тепер
починаю полемічну частину листа. На моє захоплення Вентуреллі Ти
відповів, що Тебе більше приваблюють лінії, чим площі і плями.
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Інстинктивно мене більше тягнуло до неясної лінії (очевидно, в ма)
лярстві), більше до виразистості в представленні, чим до чистоти лінії.
Мене притягала та картина, де з кольорів, зі світла і тіні виступає в
першу чергу вираз, а потім вже форма. Тільки тоді ще мій арсенал
визначень з мистецтва був дуже бідний і я просто не знала, що сказати.
Тепер же я озброєна до зубів, бо прочитала прекрасну книжку Вентурі
“Современные художники”. Це італійський мистецтвознавець; пише
про Гойю, Давида, Коро, Курбе і др. художників Франції XIX ст. А як
пише! Оттаку книжку Тобі – і Ти свистав би на всі переїзди. Я дістала її
з нашої бібліотеки, а якби звідки інде, то зараз післала б Тобі. Отже,
слухай, що каже Гойя: “Завжди одні лінії і ніколи тіла! Але де ті люди
находять в природі лінії? Я бачу тільки темні тіла і ясні тіла, площини,
що приближуються, і площини, що віддаляються, рельєфи і порожнечі.
Моє око ніколи не видить ні ліній, ні деталів. Мій пензель не повинен
бачити краще, чим я”. Очевидно, це не може бути правилом, але має
таке ж саме право на визнання в малярстві, як і “чиста лінія” класиків.
Виходить, що це справа смаку: до чого лежить душа, що більше при)
ваблює. Крім того, взяла ще з нашої бібліотеки альбом сучасної
скульптури, але на захоплення вже не вистачає місця, та й на дальшу
полеміку. Зрештою, я думаю, що Ти й так здався, чи не так?

Цілую сердечно.

Катруся

№ 7
23 квітня 1959 року

Коханенька моя Мамусю!
Звітую, що прийшло в другій половині квітня: відкритка, 100 карб.,

посилка. Дуже багато всяких справ назбиралося, отже, по черзі все
обговоримо. У нас повіяло холоднішим вітром, і вже не буду мати
змоги висилати журнали Михайлові, тому Ти поділи їх між ним і мною
і зроби так: мені висилай “Всесвіт”, “Науку і життя”, “Нашу культуру”, а
йому – “Иностр. лит.”, “Лит. газету”. Що ж до “Нашого слова”, то, щоб
було справедливо, раз посилай йому, а другий раз – мені, добре? У
нас гарна бібліотека, і мені ніколи не забракне матеріалу до читання і
науки. Журнали тим цінні, що говорять про сучасне життя в мистецтві
і в науці. Я вибираю “Всесвіт” тому, що він мені подобався змістом, а
передусім з огляду на українську мову. Якби я була знала, що з
посилками до Михайла так виглядає справа, то була б післала йому
журнали бандероллю. Ти зроби тепер так: пішли йому трохи грошей і
запитай в листі, коли можна вислати чергову посилку, щоб не
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повернули її назад. Одночасно запитай, чи дістав мої. Щойно після
його відповіді можеш вислати йому посилку і тоді вже будеш знати
дозволені речинці. Я думаю, що там він не дуже має змогу купити
потрібні харчі в ларьку, тому посилки були б для нього вартісні і
потрібні. Присилати треба йому в першу чергу основні речі, відживні,
як)от: молоко (конденсоване або в порошку), какао, повидла всякі,
смалець, добре завуджене м’ясо (зимою), консерви м’ясні, часник і
т. д. – одним словом, не так ласощі, як основне. Я в нашому ларьку
можу дістати майже все потрібне; от від травня мають продавати
кефір. Отже, для мене посилка – це надпрограмовий люксусовий
смаколик, а для нього тепер – підстава харчування. Ну, тепер про
посилку. І сердилася я, і тішилася, бо така різноманітна посилка дуже
приємна. Найперше, як тільки відкрили, я подумала, що там один
хрін, аж потім побачила і друге. Гриби ми варимо з цибулею в чайнику.
Юшка з них йде до каші як соус, а гриби їмо з бараболею, як літом
підпеньки зі сметаною. Запізно ми догадалися дати сметани до грибів,
але зате робили собі хріновий соус до картоплі. Павлов, цей фізіолог,
казав, що харч повинен бути поживним, але й різноманітним і
смачним. І це свята правда. Після таких делікатесів настрій у нас під)
нявся і апетит неможливо зріс. Паштети львівські не завстидають
нашого міста: знамениті! А як Ти посилаєш сметану? Наливаєш
солодку сметанку, а вона по дорозі кисне, чи відразу квасну? Вона
приходить дуже густа і свіжа. Знаєш, зі всіх шоколадок таки найліпші
андрути. Пригадую собі, як я бігала до Дюдя або Лясоцького140 за
андрутами по 5 гр. (грошів. – Ред.). Дуже)дуже дякую, але таки по)
силок не відсилай, бо бачиш сама, що це не перша потреба, а люксус.
Карточки на цей раз були найкращі за всі часи. Спеціально гарні дві з
квітами. Я розложила їх вахлярем на другу сторону, і кожна вибирала
собі по дві насліпо. На щастя, мені залишилися маки – ті, що найбільше
подобалися мені. Страшенно любимо такі карточки зі звірятками! У
кожного є маленькі діти – то свої, то сестрині чи братові; і от від України
до Якутії розвеселять вони діточі очка, а то й старих теж. А Богданові
попала гарна дівчинка, що подає йому квіти на святі останнього
дзвінка. Кругленька така! Ну і чуприна в нього стріпіхата! По убранні
видно, що він неабиякий елегант. Мамусю, а він курить? Щоби хоч
не привикнув до того лиха! Я тішуся, що він любить свіже молоко, це
здорове. Пам’ятаєш, як ми хотіли поїти його козячим молоком і
вмовляли, що пані Коза з горбів присилає спеціально для нього своє
молоко? Бідна дитина була дуже зворушена такою уважливістю зі
сторони кози і пробувала пити, але ніяк не могла.

140 Власники цукерень.
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Ти згадувала мені раніше, що Машина мама дала для мене спід)
ничку. Чи вона з легкої вовни і можна би носити її літом? Чи вона вели)
ка, тобто чи довга і широка, що я влізуся в неї? Я питаю тому, що хотіла
б знати, чи могла б вдягати літом на свята і з різних других оказій. Ті два
халатики – гранатовий і голубий в горошки – трошки коротковаті і
тісноваті, бо від прання потрохи корчаться, а Ти ще присилаєш мені
пакунки, і я повнію теж потрохи. Тільки Ти не присилай мені ні спіднички,
ні другого одягу, доки я не скажу. Беру тепер уколи вітаміна С, що Ти
мені прислала, і дуже добре почуваю себе, ані сліду сонливості. Ага!
Вишивок теж не вільно висилати додому. Може, літом при добрім деннім
світлі трохи буду вишивати, але, коли вдасться передати, невідомо.
Цього листа я пишу раніше, бо впереді Травневі свята і листи можуть
на час не відійти, а хочу, щоб на Великдень ви дістали. Хочу, щоб мої
побажання дійшли якраз до вас на свята. Святкуйте гарно, і погідно, і
традиційно! Я збираюся на свята читати “Всесвіт” і робити тільки те,
що душі до вподоби. Буду писати листи, проглядати знимки і карточки,
що вже багато їх назбиралося. У Богдана будуть гості на свята? Мамусю,
пам’ятай, що замість посилки на свята Ти маєш прислати мені поштівку
з кількома реченнями, що лежиш на тапчані і читаєш цікаву книжку, що
Дідусь сидить з Бунциком в городчику, а Богдан пішов з Харитею на
концерт. А що робить Стефця у вільні хвилини? Ще раз повторяю Тобі,
що листів не треба Тобі писати. Мені дуже подобаються Твої поштівки,
я про все довідуюся з них і находжуся в курсі домашніх справ. Я волію
дві поштівки від Тебе, чим одного листа, ясно? Як довго Ти хворіла на
грипу? Що ж тоді вдома діялося? Хто біля Тебе ходив і хто помагав
Дідусеві? Ти вже цілковито здорова? Дідусь не дістав грипа? Я на)
нюхалася того порошку і якось не захворіла. Кілька днів тому давали
нам укол проти черевного тифу, і теж не дуже подіяло на мене: дехто
зляг, а я добре почувалася. Які плани на вакації у Богдана? Я хотіла би
точніше знати, як йде йому навчання в інституті і які будуть висліди в
кінці року. Перейде на другий курс? Не знаю, як часто можна писати
мені до Михайла. Чи в коперту можна вкладати довільну кількість карток?

Тепер трохи про життя у нас. В’яжу помаленьки сітки, виповняю
норму і дістаю 25 карб. (Тих 5 карб. – це додаток за те, що проваджу
книгу виробництва, збираю і записую сітки) Були в кіно на науково)
популярному фільмі про Ціолковського. Дуже гарний і цікавий фільм,
бо не тільки має вартість як навчальний, а сам по собі зроблений по)
художньому і поетично. В суботу, 26.IV, підемо знову на “Ідіота” за
Достоєвським. Фільми у нас бувають звичайно гарні. Обіцяють дати
“Поему про море” за Довженком. Ми вже дуже чекаємо на цей фільм,
бо стільки рецензій начиталися і в “Україні” кадри бачили. Добре, що
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згадала “Україну”. Отже, “Україну” теж посилай раз Михайлові, а раз
мені, як і “Наше слово”. Повторяю: постійно мені тільки “Всесвіт”,
“Науку і життя” і “Нашу культуру”. Зрештою, це не обов’язково завжди.
Я тільки поділила те, що Ти тепер виписуєш. Це не значить, що Ти
мусиш ці журнали постійно виписувати. Вертаюся до нашого кіно.
Отже, ми слідкуємо, які нові фільми появляються, і зараз просимо,
щоб нам їх давали. Іноді це можливе, але не завжди, бо це залежить,
які фільми приходять у Володимир в даний час. Останніми днями у
нас так потепліло, що ми збиралися опалюватися, повитягали літні
речі і влаштувалися на літній лад. А тут випав невеличкий сніг,
потягнуло холодом, і треба було натягати на себе знову всі манатки.
Дуже вигідні ті халатики, що ми собі пошили з казенного матеріалу.
Надягнеш на себе що хочеш, а наверх халат – і порядно виглядає.
Найвигідніший фасон для наших умов життя! Дзюнко за кожний раз
дякує за смаколики, бо теж вкушає. Дуже гарна мова у “Всесвіті”! Багато
зустрічається гарних слів, що варто їх ввести у свою розговірну мову.
Ми привикли були колись користуватися польською термінологією,
коли говорили на теми наукові чи мистецькі. Тепер подібне явище
було з російською термінологією, тому що читали здебільшого
російські книжки. Читаючи переклади у “Всесвіті”, поволі привикаєш
до літературної української мови. Я дуже вдоволена тим журналом.
Багато користі він нам усім принесе. Після прочитання всіми здаю
журнали в нашу бібліотеку. Шкода, що не маю змоги посилати Ми)
хайлові, але нема ради. Надіюся, що та ера колись пройде. Не всему ж
тривати вічно! А словник Рильського пришлеш? Я віддала вже пози)
чений, і нема мені куди заглянути. Щоб Ти не говорила “шинка”, а
“окіст”! Треба слідкувати за своєю мовою, а то в Тебе в поштівках
вкрадаються дивні, чужі слова. Пам’ятаю, як колись Дідусь у нас в
школі впроваджував українську правильну термінологію, напр.
“рівняння” і т. д. Тоді здавалося мені це дивним, а сьогодні я вдячна
йому за те. Взагалі, з роками я трохи помудріла і все більше вмію
оцінювати те, чого від нього навчилася. Найважливіше те, що ніколи
не гасне в мене заінтересування до науки, до всего нового, і тому
життя для мене в ніяких умовах не стає блідим, беззмістовним. Хоті)
ла б я, щоб у Богдана була ця іскра замилування вчитися, вчитися і
ніколи не переставати йти вперед. Ще раз бажаю усім, усім веселих
свят: Тобі, Дідусеві, Богданові, Стефці, вуйкові Адзьові, теті Янці. І
всім, хто прийде до Тебе, скажи від мене: “Христос воскрес!”.

Цілую міцно усіх.

Катруся
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№ 8
10 травня 1959 року

Коханенька Мамусю!
В першу чергу звіт зі всього одержаного: відкритка від Тебе, лист

від Богдана, словник і один номер “Нашої культури”, 110 карб. і дві
посилки. Багате жниво за час від останнього листа, правда? Як же
то я не згадала про Богданового листа, де він пише про Таця, адже
я повністю відповіла на нього? Я розповідала, що дуже любимо пісню
Таця “Соловей”, яку співає Бела Руденко, знаємо його “Коломийку”
про Коломию, і просила сказати йому при нагоді про те. Читали ви
того листа? Якщо так, то повинні були зорієнтуватися, що я власне
на нього відписую. Добре, що Ти запитала Михайла, коли можна
йому вислати чергову посилку, тепер будеш знати. А я вже не пе)
решкоджу Тобі, бо вже дозволу на це не дають. Ти точно пам’ятаєш,
як розподілити журнали між ним і мною? Галя виписала “Літературну
газету”, отже, будемо мати свою. Словник прийшов якраз на другий
день свят, і ми насолоджувалися ним впереміжку з тортом (двома,
які власноручно приготовили). Тепер у нас встановлене чергування
біля словника. Хочеш, певне, знати, як воно виглядає? Отже, кожного
дня хтось з нас чергує коло нього, тобто по кілька разів у день шукає
в ньому вирішення спірних питань або просто у вільні хвилини
вишукує гарні вислови, правильну термінологію і т. д. Дуже)дуже
дякую за нього! Тепер маю все потрібне для вивчення української
мови. Слухай, коханенька, так Ти взяла собі до серця мою заборону?
Виходить, що вона викликала протилежну реакцію, бо після заборони
Ти відразу вислала аж три посилки. В такому разі не я вперта, як мені
іноді вдома говорили, а Ти! Звичайно, святочні посилки були дуже
приємні і радісно було ними господарити, але хто тер масу до тортів
і смажився біля кухні? Як і завжди, вирішили, що таких тортів ще не
було досі. Мені смішно, бо нам так здається кожний раз. А яка Ти
мудра, що до бабки післала вершки і правдиву каву! Хрін вже кінчимо.
Я дуже цікава на ті два слоїчки з надписом: “Земляника со сливками”,
але ще не відкривала її, і смажених суниць теж ні. Шинки також ще
такої не було, і ковбаси. Правду кажучи, Твої смаколики мають одну
дуже погану сторону: вони за... смачні! Зникають вони за кілька днів,
бо придержуємося погляду, що “як святкувати, то святкувати!”. Потім
переходимо на казенний харч і додатки з ларька і також уминаєм на
славу. Тепер чекаємо обіцяного молока в ларьку, тоді наші каші підуть
в рух. Страшенно дякую Стефці за карточки! Тут не можуть нахва)
литися, що в неї такий гарний смак і почуття гумору, що вибирає
прегарні карточки. Я трохи пороздавала, бо всім страшенно по)
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добалися. Ніхто не присилає таких гарних карточок, як вона. А ту
маленьку дівчинку, що зриває яблука і складає в кошичок, я час до
часу вивішую на нашій виставці, і всі мимоволі починають усміхатися,
дивлячись на неї. За Дідусеві гроші “на витребеньки” я планую
приготовити лакоминку, якої світ не бачив! Хай Дідусевий дарунок
принесе людям радість, ну, і я поласую притому. Ту лакоминку я буду
робити перший раз, але, напевне, вдасться, бо раз подібні спроби у
нас робили. Маю надію, що “насі будут ліпсі”. Хочеш знати, що то
буде за диво? От “візьму і так зроблю, зроблю”, як говорила колись
тета Мелася. Подаю Тобі рецепт: наложу печення в коробку і заллю
сильною чорною кавою; за ніч вона наситить печення, і вони по смаку
стануть подібними до бішкоптів з кавовою масою. Коли буду
подавати порцію такого печення (ложкою), то поверха поляю
вершками і приберу суницями. Як Тобі подобалася така ідея?
Спробуєш і собі таке зробити? Ти умовлялася з тетею Ксенею, щоб
вона дала ті гроші Дзюнкові, і з тещею радилася, як йому помогти.
Будеш вже знати? Подякуй всім за побажання на свята для мене.
Спіднички поки що не присилай. Мамусю, я хочу післати теті Гені
одну з карточок від Стефці, бо не маю де дістати, а на тих, що вона
нам прислала, не можу їй написати. Стефця не нагнівається, що її
карточка назад приходить? Не думай, що тільки в Тебе нема часу.
Мені от голова сохне: коли я встигну все зробити? Святкувала я
багато, а робота лежала, та й читати дуже хочеться. Як взяла в руки
Кроніна, то тільки відмугикувала, як хтось звертався до мене. А вчора
відступила від системи і навіть не пішла спати після обіду, щоб
докінчити книжку. Що думаєте робити з Богданом на вакації? У Тебе
після грипи не було ніяких комплікацій? Ех Ти, впертюху! То при)
готовити стільки смаколиків був час, а написати ще одну відкритку
часу нема? Виховуєш мене на черевоугодника! Ви повинні літом
зробити знимку в городчику всі разом, не виключаючи Бунька141, і
прислати мені. Дідусь читає “Іноз. літ.” і “Всесвіт”? Чим інтересується?
Чи, засипляючи після обіду, має коло себе математичну книжку? А
курить він? Щоб тільки Богдан не почав курити. Дідусь любить слу)
хати радіо? Нехай підпишеться в черговому листі.

Цілую всіх дуже!

Катруся

До тещі напишу пізніше: гарую.

141 Бунцик.
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10 травня 1959 року
Дорогенький Богдане!

Відписую на Твого листа з описом пригод в колгоспі. Мені здається,
що дістаю всі Твої листи. Невже Ти не впізнаєш зі змісту, що я на них від)
повідаю? Сьогодні неділя, і я провела її, читаючи гарну книжку. Тепер в
мене гарний настрій і таке враження, немовби я побувала в інтересному
світі далеко звідси. В одному з номерів “Іноз. літ.” є роман англійського
письменника Кроніна, і одночасно прийшла з бібліотеки його книжка
“Цитадель”. От її)то я і прочитала. Страшенно мені подобалася! Він
заглиблюється в проблематику одної, то другої професії і викриває
людей, що працюють в ній для наживи, а не як ідеалісти, віддані душею і
серцем своїй справі. В “Іноз. літ.” він пише про світ журналістів, а в
“Цитаделі” – про лікарів. Дуже гарно подіяв на мене його роман.
Очевидно, я зараз подумала, що варта б йому написати ще роман про
світ художників, а мені – прочитати його. Оттак все зводжу до Твоєї праці.
Мені хотілося б, щоб Ти був ідеалістом у своїй роботі і не працював для
зарплати, а передусім з внутрішнього поштовху. Вчора по радіо чула ще
одну пісню Таця “Ой піду я межи гори”. Прекрасна! Співала Б. Руденко.

Богдане, знаєш, що я придумала? Мені страшенно цікаво, яку
програму для приготовлення дав Хариті Ростропович. Я багато разів
чула його гру по радіо. Не маю надії, щоб Ти сам мені відповів, тому
звернуся до неї просто. Коли вона прийде до нас, Ти прочитай їй цих
кілька рядків і проси, щоб продиктувала Тобі відповідь. Ну, побачимо,
чи я колись дочекаюся, щоб точніше знати про ваше життя, а то мені
завжди мало. Отже, так. Харитю, Ти сама знаєш, який Богдан розсіяний,
і з цього приводу я ніяк не можу видістати від нього інформацій про
Твої музичні зайняття, а мене це дуже)дуже цікавить. Він писав, що
Ростропович слухав Твою гру і дав Тобі програму для підготовлення.
Будь така добра, продиктуй йому, які саме твори і яких композито)
рів маєш приготовити. Ще багато хотіла б я знати, але на перший раз
обмежуся ще трьома запитами: 1) Що Ти грала на конкурсі в Києві?
2) Чи Ти граєш в квартетах? 3) Чи знаєш і сама грала коли)небудь нок)
тюрн із квартета Бородіна? І ще одно, додаткове питання: яких ком)
позиторів найбільше любиш? Я понумерувала питання, бо хочу мати
ясну відповідь, а інакше Богдан все переплутає. Дуже я хотіла б, щоб
Тобі вдалося дістатися до Ростроповича. Може, колись в радіо почую,
як Ти граєш, бо часто дають передачі з Московської консерваторії і
других музичних шкіл. І така ще в мене просьба: навчи Богдана розу)
міти і любити симфонічну музику. Все)таки замало обмежуватися
операми Верді, правда? Бажаю Тобі гарних успіхів! (Слухай, розсіяний
сину, я обов’язково хочу про все те знати!)



479

Пригоди Твої в колгоспі подобалися мені, ну, а сюжети вже менше.
Воліла б я щось більше поетичного. І я теж вдоволена, що не все гладко
пройшло. Якнайбільше треба Тобі подібних знегод, щоб гартуватися.
Чи оцінки і дальше будуть строго засекречувані, чи, може, в інституті я
буду мати вгляд в Твою науку? А після іспитів напишеш, як вони
пройшли і які були теми? Що це за практика в часі канікул? Посилають
кудись на працю з інституту? Які в Тебе вакаційні плани? Чотири місяці
канікул – це багато. Дуже тішуся, що вчишся додатково вдома рисунку.
А хто приходить до Тебе на лекції? Є вже замітні поступи в Тебе? Добре
було б, якби Ти до посилки Татові вкладав 2 – 3 карточки або в лист
одну записану. Я знаю, як хочеться поглядіти на щось гарного, коли
кругом все сіре. Ми, можна сказати, за останні роки трохи наситили
свій голод за кольорами і пейзажами. Обов’язково треба, щоб
“Україну” посилати раз Татові, а раз мені.

В суботу ми ходили в кіно на фільм “Добровольцы”. Приємний
фільм, але це вже не те потрясаюче враження, яке викликає “Ідіот”. Дуже
ждемо на другу серію. В нашій заочній школі теж при кінці травня
починаються іспити. Хоч я сама і не учениця, але спокою не маю, коли
бачу, як пильно вчаться і спішаться з контрольними роботами. У нас є
одна учениця – Дарка. От Тобі трохи з її ретельності! З ранку до вечора
не рухається зі свого ліжка. Гарна Твоя знимка з останнього дзвінка. А
першокласниця попалася Тобі кругленька, мов м’ячик. У нас ніяк літо
не хоче прийти. Буває, що день опалюємося на сонці, а на другий вже
треба тепліше вдягатися, бо вітерець повіває холодний; але дощу не)
ма і дуже гарна погода. Така пора у нас найкраща, бо нема ще спеки і
повітря в камері свіже. Не забувай літом про плавання! Якби я була
вдома, я в 6 год. ранком стягала б Тебе з ліжка на ранню фіззарядку.
Дуже вірю в її цілющі властивості. Та хто там Тебе вдома згонить! Адже
Влодзя занадто жаліє Тебе. А я хочу, щоб Ти був здоровий, загарто)
ваний, не боявся злигоднів, був розумний, працьовитий і... Треба було
б цілої картки на всі прикметники.

Цілую.

Мама

№ 9
21 травня 1959 року

Коханенька Мамусю!
12.V післала листа, а після того був тільки один лист від Тебе. До

Михайла висилай регулярно раз в місяць все, що назбирається, – чи
то від мене, чи то з вас хтось напише, може, щось з того якраз дійде
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до нього. Так може продовжуватися і довше, отже нема сенсу чекати,
треба ризикувати, а якийсь з листів таки попаде. Якщо тільки Ти в
силі, то добре було б йому посилати посилки раз в три місяці. Давати
треба туди в першу чергу основні продукти: 2 – 3 кг цукру, згущеного
молока, якісь повидла, зимою – товщу, м’ясні консерви і т. д. В
безконечність так не буде, якось перечекаємо. В кожному листі
вичисляй, що посилаєш йому. Якщо навіть всего не дістане, то хоч
буде знати, що пишемо. Окремо листа я від нього не мала. Ще раз
пригадую, як робити з журналами: Михайлові посилай “Іностр. літ.”,
“Літ. газету” постійно; мені – “Всесвіт” (якщо маєш), “Нашу культуру” і
“Науку і життя”; “Україну” – раз йому, а раз мені; “Наше слово” пішли
тепер тещі, а потім Михайлові, а накінець мені і так на заміну нам троїм.
Хай кожний з нас полиже і натішиться. Я вчора запоєм читала
“Северний свет”, і страшенно мені подобалося. А сьогодні ми з’їли
суниці із сметанкою, і теж страшенно нам подобалися, але таки аромат
Тобою смажених суниць куди кращий! Невже не дійшов у цілості один
з моїх попередніх листів, що Ти кілька разів питаєшся про Таця? Я ж
відписала на це і розповіла, які його пісні знаємо і як нам подобалися.
Бідненька Ти моя! Значить, як пишеш листа, то вже обіду нема в цей
день? Отже, я великодушно дозволяю Тобі обмежуватися тільки
відкритками, бо я дуже люблю їх діставати, і, як здалека побачу
поштівку, знаю вже, що це для мене. Я думала, що Ти послухаєш і на
свята замість пакунка напишеш листа, а Ти і одне, і друге зробила.
Виходить, що Богданові подобається навчання в інституті, бо оцінки
кращі і більше працює. Якщо знаєш відзиви його викладачів про нього,
то напиши мені. Куди Ти ходила за путьовкою для нього і куди думаєш
його виправити на вакації? До Кошляк він збирається? Я вже кілька
разів питалася, чи Богдан курить. Зле було б, якби привчився, бо
потім вже не кине, а це ні здорово, ні й в інших відношеннях не корисно.
Добре, що він п’є молоко. Знаєш, я дістала посилку від тети Гені, але
не знаю, кому дякувати – їй чи Ганусі. На другий раз напишу до тети. А
може, вона до цього часу щось згадає і довідається. Там був такий
котище з зеленими очима, яких Гануся любить посилати. Подумай
тільки, які добрі люди трапляються у світі! Дуже жаль мені Василя,
що в нього така турбота зі сином. Що це таке, що тепер хлопці так не
хочуть вчитися? До Ксені теж напишу другим разом. У нас
заверниголова, бо нежданно Дарці доводиться здавати перед
вакаціями, а не як воно планувалося, – аж у вересні. Ну, а ми і спів)
чуваємо, і помагаємо, і дуже часу нема. Сьогодні я дістала “в поті
чола” зароблені гроші за квітень – 25 карб. За Дідусевий додаток на
витребеньки буду на днях робити лакоминку. Я вже широко її
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розрекламувала, і всі нетерпеливо ждуть того сюрприза. У нас
почалася гарна погода. Багато сонця, але спеки нема, і приємно
засмалюватися на сонці. Я цілковито схвалюю те, що Дідусь їсть на
сніданок кашу з молоком. Тут у нас Дарка була дістала багато сухого
молока в порошку, і попробували його з кашею. Так нам засмакувало,
що бабам w głowie142 перевернулося і без каші з молоком вже жити
годі. На цей раз у нашому ларьку мають продавати згущене молоко,
то вже купимо, скільки тільки вдасться. Я розпускаю ложечку згуще)
ного молока в горнятку води і маю до порції каші. Що ж Тобі ще
написати про себе? Я кругла, як барилка, голова якось не болить, і
хоч стіни розбивай мною. Якби тільки добрі вістки від вас, то більше
мені нічого й не треба. Скучно мені не буває, завжди є щось інтересне
чи то почитати, чи по радіо послухати. На другу суботу маємо йти в
кіно на фільм “Мой дорогой муж”. Чи Стефця працює на старому місці?
Добре, що вона працює, бо буде мати колись емеритуру. Мамусю, я
дуже хотіла б мати знимку вас усіх, зроблену цього літа на городчику,
але щоб були там всі: і тета Янка, і вуйко Адзьо, і Стефця (ну, про
Дідуся, Тебе і Богдана вже й не згадую). Можливо це буде зробити?
Я, очевидно, дуже тішуся, що Богдан поздавав за перший семестр
все на “4”, але не надивуюся, звідки така пильність взялася в нього.
Сьогодні я знова причіпила до шафки “Гануню” (так назвали ми ту
дівчинку з яблоками на картці від Стефці). Відпочиваємо після вечері
(пили чай зі суницями) і приглядаємося до неї. Ура! Купила в ларьку
10 банок згущеного молока! Буде на півроку до каші. Ми з Дідусем
тепер обоє на каші з молоком сидимо.

20.V. Забирають сьогодні листи. Отже, цілую дуже)дуже всіх
сердечно.

Катруся

№ 10
12 червня 1959 року

Коханенька Мамусю!
На листа з 12.V дістала від Тебе відкритку, потім післала другого

(21.V), але ще нічого нема від вас. Чекаю з нетерпінням на відповідь,
бо надіюся довідатися про багато новин: Богдан здає іспити і Харитя
закінчує школу. Ще цікаво мені, чи Богданові вдасться перейти на
живопись і куди поїде на вакації. Ти згадувала, що стараєшся про
путьовку для нього. Вийшло щось з того? Чи помогли йому лекції
рисунку дома? Дорівняв у рисунку товаришам? Властиво, пишучи

142 У голові (пол.)
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листа, мені більше хочеться ставити питання, чим розповідати про
те, що діється в мене, бо в мене незвичайних подій не буває, а звичайні
Тобі вже давно відомі. Я кілька разів питалася, чи Богдан курить.
Страшенно не хотілося б, щоб він набрався такої поганої привички.
Не знаєш, чи Михайло дістає наші листи? Як прийде час посилати
йому посилку, вложи туди листа, призначеного на цей місяць. Тоді є
певність, що він дістане його. Виходить, що в інституті Богдан краще
працює і оцінки вищі, чим в школі. Я думаю, що при більшій
наполегливості він міг би добитися більших успіхів, бо, мабуть,
спосібності в нього більші, чим вміння і охота наполегливо працювати.
Знаю, що Ти нічого на це не порадиш, але все)таки жалко, як людина
не дає всего зі себе, на що спроможна. Мамусю, я страшенно хотіла б
мати групову знимку вас усіх, зроблену в городчику, але щоб там були
і тета Янка, і вуйко Адзьо, і Стефця, і Бунцик, не говорячи вже про вас
троє. Буде це можливо? Колись зберешся, правда? Значить, з рисун)
ку в Богдана “3”? В такому разі треба, щоб він і під час вакацій не
припиняв лекцій вдома, принаймі в той час, як буде у Львові. Це ж
основний предмет. З такою оцінкою його можуть не перевести на
відділ живопису. Чи він так і до кінця року не підтягнувся, чи на оцінку
вплинули заліки за цілий рік? Як бачиш, мій лист справді виходить
засипаний питаннями, бо я як не читаю, то цілий день думаю, що там
вдома, як виглядає це або друге. От як з Твоєю рукою? Що з Дідусем?
Я вже навіть подрібно не випитую, бо мені хотілося б знати кожну най)
меншу дрібничку. Пам’ятаєш, ще давно Татусьо присилав книжку з
математичними грами і загадками “Смекалку”? Я держала її на чорну
годину, як не буде що читати або як настрій поганий, бо розв’язуван)
ня таких головоломок дуже вспокоює. Кілька днів тому я позичила
“Смекалку” жінкам, що разом з нами гуляють, і тепер на проході як
чіпимося за якусь задачу, то й не зауважимо, що вже півтора години
пройшло і треба йти в камеру. Мені приємно дивитися, як вони живо
беруться до нової загадки, і обсервувати, як з радістю сповіщають,
що відгадали. Особливо коли посваришся з ким)небудь або настрій
поганий, то нема нічого кращого, як “Смекалка”. Отже, хочу ще раз
подякувати Дідусеві за цю книжечку, бо вона і розривка, і бром на
нерви. Я не розстаюся з нею. Ти пам’ятаєш, щоб не присилати мені
всіх журналів і газет і як розділити їх між Михайлом і мною? Ага! І
бідній тещі пішли на цей раз “Наше слово”. Ми трохи ним натішилися,
Михайло буде мати інші журнали, а вона тепер має стільки турбот і
ніякої радості. Значить, вже знаєш, що Дзюнко не котя і не мишеня?
Це добра дитина і бідна, бо хворіє часто, і приємно, як можна помогти
і розрадити. Він за кожний раз просить, щоб подякувати мамусі за
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смаколички. В червні у нас будуть, як звичайно, два фільми – “Отчий
дом” і “Четверо”. Я користаю, що нема сіток, і цілою парою взялася за
книжки, а передусім за українську граматику. Якраз цікаві статті були
на цю тему в “Літ. газеті”, і ми зі запалом беремося до української
мови. Галя виписала “Літ. газету” і від липня буде регулярно діставати.
У “Всесвіті” дуже гарна мова, і ми вдоволені ним. Знаєш, чим більше
літ мені прибуває, тим більше оцінюю Тебе. Пригадую собі то один, то
другий момент з минулого і захоплююся Тобою, як)то Ти вмієш гарно
все зробити, гарно поступити, гарно сказати; таке вроджене в Тебе
почуття міри і такту, і рухи гармонійні, і завжди скажеш і зробиш так
власне, як треба, як слід було. А я така загониста! Уважай дуже на своє
здоров’я, бо страшенно приємно думати і представляти собі, як Ти
тихенько, так чарівно, спокійно крутишся по хаті. Мені здається, що з
такою гармонійністю треба вродитися, а виробити її в собі неможливо,
як би людина не старалася. Я тільки такий товстюх, як Ти, а більше ні в
чому не вдалася в Тебе.

Цілую всіх, всіх!

Катруся

№ 11
21 червня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Вчора в мене такий радісний і піднесений вечір був! Дістала листа

від усіх вас і зараз сьогодні взялася відписувати. Я трохи непокоїлася
в останні дні, бо ваш лист пролежав у цензурі аж 10 днів, а я дивувала)
ся, що так довго нічого нема, і не знала вже, що й думати. Дістала
110 карб., а 12.VI вислала вам листа. Ще не придумала, що купити
собі за Татусевих 10 карб. Кавова лакоминка, про яку я Тобі згадувала,
вийшла дуже смачна. Тепер вже купуємо кефір, і я напиваюся досхочу.
Вчора дістали свіжу зелену цибулю і редьківцю, отже, літній сезон у
нас успішно починається. У Богдана справді жахливий почерк, але я
якось відшифровую. Ти бачиш, що можна купити Михайлові у ларьку?
Виходить, що грошей не варто йому висилати, зате важливі для нього
посилки. Всякі лакімства не принесуть йому багато користі, бо щезнуть
за 2 – 3 дні, а йому потрібно основних харчів, бо ж це тільки раз в три
місяці. Отже, найбільш раціональним буде: цукор, молочні і м’ясні
консерви, повидла, мід, добре завуджена солонина і т. д. Його умови
не будуть продовжуватися в безконечність, треба тільки терпеливо
переждати. Дістала журнали і Грінченка та Сукарно. Дуже дякую. Що)
раз більше подобається нам “Всесвіт”. І мова така гарна, і завжди що)
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небудь зустрінеш з галузі української культури. Ти прекрасно зробила,
що вложила в Грінченка бланки на замовлення книжок в книгарні
Укр. академії. Дуже Тобі за це дякують і зараз туди будуть писати, щоб
їм прислали 2 примірники “Укр. правопису”. Я вже не буду собі його
замовляти, бо й так в мене маса прерізних словників, а буду ко)
ристуватися їхніми. “Иностр. лит.” Ти післала Михайлові? Завжди
розподіляй журнали між нас. Ще раз повторяю, що Михайлом не треба
надто журитися, бо це явище переходове. Сьогодні Зелені свята. У
нас камера заквітчана травою, на столі у флаконі жовті льви)пащі і
шовковиста трава. Льви)пащі так нагадують мені Тернопіль і наш
маленький городчик коло хати. Ти такі прегарні квіти там плекала!
Вчора взагалі найшов на мене день спогадів, і я згадала минуле
вздовж і впоперек. Розповідала навіть, як)то Ти дістала перший в житті
капелюх з вишеньками, як поклала його на подушку і здалека оглядала
зі всіх сторін. Мамусю, я бачу і розумію, що Тобі важко забратися до
писання листа. Чому ж Ти не користаєш з моєї згоди писати тільки
листівки до мене? Мені страшенно подобається, що Ти прийшла до
розуму і дбаєш про себе, що робиш порядок зі зубами. Значить, Ти
не тільки симпатична мамуся, але й розумна жінка і я матиму велику
потіху з Тебе. Їжак у фризієра, напевно, від Стефці. Дякую і я, і та, що
пішле її своїй донечці у дітдом, бо ми насміялися, як зі зайця піт капає,
і хочемо ще й бідних дітей потішити. Я вдоволена Богданом, тобто
його відношенням до навчання в інституті. Ясно видно, що він зрозумів,
що це не жарти. Дуже добре, що бере додаткові уроки рисування,
щоб надолужити. Очевидно, що Крим подіяв би корисно на його
здоров’я. А до Кошляк не вибирається він? Вакації в нього довгі, такі,
що час найдеться хіба. З котрих)то Ратичів143 та Ірка, що заміж
вийшла? Чи не Муськова сестра? А що з Муськом144, з його жінкою і
дитиною? А де вуйко Ратич (Стефан)? Пригадалася мені Славка
Яримович, як була в нас ще в 43 р. Дуже вона тоді була мила і по)
добалася мені. Як колись будеш писати до неї, то здорови від мене.
Оленка і Славця Фонові тепер не навідуються до нас? Історія з
тарілками справді смішна. Так іноді буває в юмористичному опо)
віданні. Дуже моцно і сердечно цілую Тебе, Дідуся і всіх, всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Ну, тепер вже я не буду турбуватися і вичікувати, коли)то наш

художник зволять написати мені листа! В мене, на щастя, появилася
143 Родичі Зарицьких.
144 Мусій Монцібович, родич Зарицьких.
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дуже симпатична і солідна кореспондентка, і я маю надію, що в
майбутньому знатиму все, що буде мене цікавити. При добрій нагоді
попрошу дозволу на безпосереднє листування з Харитею, а поки що
хай так, як досі. От в кого Тобі треба повчитися, як вести листування і
відповідати на заторкнені питання! Харитю, мені дуже сподобався
Твій лист. Знаєш, коли я думками вітаю вдома (а це буває дуже часто)
тоді кожна дрібничка, про яку довідаюся, допомагає мені створювати
собі кожночасно образ життя кожного зокрема. Тепер я, наприклад,
ясно уявляю собі Твої музичні зайняття. Мені буде приємно рахувати,
скільки Ти вже приготовила з програми, скільки часу залишилося до
остаточного вирішення про Твоє прийняття в консерваторію і т. д.
Крім того, мене цікавила Ти, так сказати б, з музичної сторони: я хотіла
знати, що Ти представляєш собою як музикант, які Твої музичні
уподобання і яким є світ музики, в якому Ти живеш. В мене нема особ)
ливої музичної освіти, але я маю багато часу, щоб слухати музику по
радіо, щоб вчитися роздумувати над нею і чимраз краще розуміти її.
Зрештою, це ж природне, що людину живо інтересують не тільки події,
які відбуваються з її близькими, але й в не меншій мірі їхнє внутрішнє
життя. Ти зуміла так гарно і вичерпуюче відписати на все, про що я
питалася, що я прошу Тебе: навчи Богдана відповідати на лист, а не
імпровізувати в хвилину натхнення. Частину листа від Тебе він написав
ще розбірливо, а далі пішов справді мистецький почерк. Одним
словом, як бачиш, без Тебе не обійдеться. Користаю з дозволу зада)
вати запитання, але вони часом будуть відноситися і до Богдана, бо
буває, що я ніяк не можу добитися від нього відповіді. Отже, починаю
нову серію питань. Точнісенько переповідж слова Ростроповича після
прослухання Твоєї гри. В наших умовах жадно збирається найменшу
навіть причину до радості, щоб потім довго її передумувати і все
заново тішитися. Чи, приготувавши задану програму, Ти будеш
здавати вступний іспит і тоді щойно буде вирішене Твоє прийняття в
консерваторію? Чи Ростропович може ще роздумати і відмовити, чи
це вже певне? Значить, що Богдан дав дуже високу оцінку гри
Ростроповича, коли сказав, що він грає навіть краще від Тебе. Чи не
так? Мені цікаво було б ще знати, де Ти виступаєш. Ти згадувала, що
Твоєю публикою були діти. Я мало обізнана з творами для віолончелі,
хоч люблю цей інструмент, бо по радіо рідко передають сольні виступи
віолончелістів. Зате часто слухаю камерні ансамблі, які страшенно
люблю. Десь в одній з книжок про музикантів я прочитала порівняння
квартету з кількома розумними людьми, що ведуть серйозну
задушевну розмову, причому дуже гарно була схарактеризована роля
кожного з інструментів, що ніби перша скрипка піддає все нову тему,
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друга скрипка то потакує, то опонує, а віолончель спокійно і впевнено
висказує рішаючу думку. І в мене подібне враження, коли я слухаю тріо
чи квартети. Недавно ми слухали квартет Филипенка “Герої Брян)
ського лісу”. Дуже нам сподобався. Очевидно, кожний, слухаючи,
створює собі образи до музики, як би вона не була названа. А кілька
днів тому передавали “Кармен” і “Паяци” з Маріо дель Монако. Жаль
тільки, що в нас радіо закривають в 10 год. і ми ніколи не можемо
дослухати до кінця, а в “Паяцах” власне в ІІ акті головні тенорові арії.
Маріо дель Монако – це з тих італійських могучих героїчних тенорів.
Справді прекрасний голос. А у вас які новини з музичного життя? Я
дуже рада, що Богдан ходить з Тобою на концерти. А Ти ходиш з ним
на виставки картин? Очевидно, я тепер ще пильніше буду слідкувати
за радіовими програмами, щоб не пропустити ні одного концерту
камерного ансамблю або віолончелі. Тепер ще кілька питань з іншої
ділянки. Чи Ти була на тому вечері на Новий рік, про який Богдан зга)
дував мені? Про Твою музичну школу і Богдана інститут вже трохи
знаю, але хотіла б ще уявляти собі і другі сторінки вашого життя. Чи Ти
займаєшся якими)небудь видами спорту? Накінець така просьба:
дуже хотіла б я мати спільну знимку вас обоїх на весь зріст десь так у
нас в городці. Можлива до здійснення моя просьба? Треба буде Тобі,
мабуть, добре засукати рукави, щоб відповісти на стільки питань, але
зате я буду дуже)дуже вдячна Тобі. Коли я на побаченні розпитувала
Богдана про Тебе, він сказав, що Ти добра по вдачі. Тепер я хотіла б
розпитати Тебе про Богдана: скажи, а який він? Я не була при ньому,
коли він ріс і розвивався, і тому мені так хотілося б почути, що з нього
виросло. Будь здоровенька! Хай вдасться Тобі задумане! Богдане, я
дуже вдоволена першим роком Твоїх студій. Значить, можеш присісти
фалди145 і забратися до роботи, як є охота? Очевидно, в мене великі
амбіції. На цей рік я ще погоджуюся на “3” з рисунку, але після такої
основної підготовки, як матимеш під час вакацій, вся моя душа буде
бунтуватися проти всяких “3”. Ти повинен стати до благородного
змагання з Харитею за оволодіння майстерністю кожне у своїй галузі.
Мені страшенно приємно довідуватися про її успіхи, але я хотіла б,
щоб і Ти не відставав. На якій вулиці мешкає Харитя? В якому музею
проходиш практику і як довго вона буде тривати? Які є в Тебе шанси
дістатися на відділ живописі? Ти робиш портрет тети Янки олівцем чи
олією? А Ти добрий хитрюка! Навчишся рисувати на портретах Влодзі
і вуйка Адзя, а Харитю вже найкраще нарисуєш. В одному з номерів
“України”, що останньо прийшла, є репродукція Труша “Гуцулки”. Я
вже вмію пізнавати його руку, але тут ніколи не сказала б, що це його

145 Сумлінно працювати (вчитися), налягати на роботу (навчання).
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картина. Дуже нам подобалася і вже висить на нашій виставці. Квітуча
яблуня на тлі неба дуже нагадує японські малюнки, і ці “Гуцулки” ніяк не
в’яжуться з іншими його гуцульськими картинами, такими жовто)
теплими кольоритом своїм. Дорогенький, мене дуже порадували всі
ваші листи. Багато мала я що читати, а ще більше залишиться до пе)
редумування на всі лади. А Дідусь дуже радий, що Ти добре закінчив?
Ходиш трохи плавати? Недобре було б цілком занедбати спорт. Якщо
б Харитя поїхала в Москву, то приїздила б додому аж на вакації? Татові
Ти вже написав листа про свої зайняття і закінчення року? А Ти вже ні
Влодзі, ні Стефці не спричиняєш турбот? Цілую Тебе моцно!

Мама

№ 12
Без точної дати.
Таки мушу ще дописати, бо ж неможливо в безконечність від)

кладати відповідь і полагодження деяких справ, та й про пчолине
молоко хочу докладніше поговорити. Не розумію, що Ти собі,
властиво, думаєш! Чому Ти досі не приймила молочка? Повторяю,
що я буду дуже гніватися, якщо Ти [не] будеш зараз)таки заживати
його. Скільки Ти його ще маєш? Чи не дуже тяжко його дістати від
Родька146? Які перерви треба робити між одним лікуванням і другим?
Я тому випитуюся, щоб знати, якою кількістю молока Ти розпоря)
джаєш. Знаєш, мене це просто обурило, що Ти його не приймала. Я
була певна, що Ти накінець помудріла. Зараз йди і приймай першу
таблетку! Якими дозами і як його приймається? Якщо ще колись його
дістанеш і буде зайве, то й мені можеш прислати. Але чи не можна йо)
го пересипати в пляшечку з вітамін, щоб не попсувалося? Що саме
вивчає Фонова Оленка в музичній школі? Я так чекаю, щоб ви почали
прати на тій машинці, бо мені приємно було б уявляти собі, що прання
скоро йде і мало зусиль потрібно при тому. Теті Стефі і вуйкові Ромкові
подякуй за поздоровлення і напиши їм таке: “Коли мені хочеться
вернутися спогадами в гарні минулі моменти, я дуже часто згадую
саме вас. На протязі всього мого життя ви завжди виказували стільки
ласкавої доброти мені і уваги, що тепер аж дивно мені, чим я це була
заслужила, бо якось не було в мене нагоди віддячити вам тим самим.
Хоч тепер хочу від всього серця подякувати вам за ті милі спогади,
що зв’язані вами. Ті спогади починаються ще з ранніх діточих літ,
коли)то я приходила до тети Стефи і в неї було доволі терпеливості,
щоб без кінця розповідати мені про царя Горошка і його залізні зуби.
Це я добре пам’ятаю. В першій кімнаті від кухні шумів на підлозі

146 Родіон Зарицький, брат Мирона Зарицького.
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величезний самовар, який так дуже подобався і з якого чай був такий
смачний. А потім ті радісні хвилини, коли візок зупинявся біля нашої
хати і ви кожного разу забирали мене зі собою до Гаїв. В посилку до
Варшави тета Стефа ніколи не забувала положити палюшків. Мене це
зворушувало, що вона пам’ятала, що я любила їх. А як гарно було
пізніше, коли я вернулася, їздити з вами по празниках!.. І ще один
образ стоїть мені перед очима. Тоді Мамуся з Богданом гостили у
вас, а я несподівано приїхала і відразу пішла в сад. Під ринвою стояла
бочка з дощівкою. Вуйко нахилився над нею, а Богдан зі щасливим
сміхом мив йому там голову. Яке добре серце треба мати, щоб для
забави дитини давати їй мучити свою голову! Як же ж не згадувати
вас і зі зворушенням не дякувати вам кожний раз? Може, добра доля
за мене віддячить вам. Вуйко товстий, як гарбузик? Значить, ми обоє
пара, бо я тепер як добра диня. А дочка не додержала своєї обіцянки,
яку давала ще цілком маленькою, бо, як її питалися: “Будеш ходити в
школу?” – вона важно відповідала: “Я буду так росла”. Отже, потіхи з
внуків і всяких благ бажаю вам усім. Як на мої умови мені живеться
добре. Моя щаслива вдача помагає мені не тратити гумору і всюди
влаштовуватися, як вдома. Думаю, що я не змінилася, хоч порядно
посивіла, і життя інтерересує мене, як і завжди. Богдане, мені дуже
подобалися відкритки, що Ти писав до Дідуся. Вже другим разом
напишу Тобі. Поки що цілую всіх, всіх! Була б забула: дякую Дідусеві за
книжечку. Якраз я скінчила читати “История философ. антич. Греции”,
то книжечка буде цікава… (слова затерті. – Ред.). Я б хотіла прочитати
ще раз “Правда, краса і математика”.

№ 13
12 липня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Цього листа до Михайла, що тут залучую, я вже була вложила в

лист, який післала 21.VI, але сказали, що забагато, і довелось виймити.
Тепер напишу коротенько, щоб знову не завернули. Дістала дві
відкритки від Тебе, а на попередній збірний лист від вас усіх відповіла
21.VI. Разом зі журналами дістала “Їжака у фризієра”. Приглядалися
до поту, що ллється з бідного зайця, в той час як їжак вдоволено під)
сміхається. Влучно фотограф підхопив момент, Стефця вміє пі)
дібрати карточки, щоб нас розвеселити. Добре, що Ти всім потрохи
розіслала журнали: хай в кожного засвітить промінчик радості. Не
можемо натішитися “Всесвітом”. Останні два номери особливо цікаві,
і гарні переклади. Ти читала “Я навчився стрибати через калюжі”? Ще
поясни мені, чия це дочка – Ірка Ратич. Вона, певне, з молодого на)
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рибку, бо я не знаю, до котрого вуйка Ратича її приєднати. Я страшен)
но люблю читати, як Дідусь з Бунциком сидять на городчику і як Ти
ввечері приєднуєшся до них. Зате не люблю, коли бігаєш і метушишся
забагато. Чи хтось приходить прати, чи Ти сама це робиш? На останнє
питання відповідж докладнісенько. У нас почалися спеки; трохи
душнувато в камері, зате на проході нагромаджую сонячну енергію на
цілу зиму. Дуже чекаю на знимку, тільки щоб всі були. А Харитя теж
буде на знимці? Мамусю, а як Ти збираєшся відпочити літом, коли
Богдан поїде? Листа тети Гені я не дістала. Дуже мені жаль, бо так
хотіла знати, як виглядає її нове помешкання. Найкраще завжди до)
слівно переписувати, що вони розповідають, тільки Ти, бідненька, ні
часу, ні сили на все не маєш. Як щось пам’ятаєш ще з того листа, то
переповідж мені. Добре мене це засмутило, що Богдан іноді для
фасону закурить. Таким способом дуже багато людей привчилося до
курення і вже потім не змогли кинути тютюну. Очевидно, я не маю
змоги переконати його в тому, але хай подумає над тим і буде
осторожним. Так хотілося б мені побачити знимку з портрета тети
Янки! Я дуже тішуся, що Богдан зі замилуванням забрався до ри)
сування. Значить, попав на те, що його інтересує, до чого душа лежить,
і, дасть Бог, буде серйозно працювати. Не хочу більше писати, щоб
не сказали: “Забагато”, та й зрештою, прочитаєш лист до Михайла. А
правду кажучи, нічого нового і цікавого біля мене. Сьогодні неділя.
Буду дочитувати “Сарину”. Вона для мене тим незвичайно цікава, що
з першого жерела можу пізнати думки одного з провідників на)
ціонально)визвольного руху, а не передані і спрепаровані по)своєму.
Дуже)дуже дякую за останні журнали, бо були вони особливо цікаві.
В газеті ми бачили собаку “Відважного” і крілика, що летів на остан)
ній ракеті. Ми здивовані і ображені, що не вважали властивим надати
ім’я і кріликові, бо ж він не гірший астронавт від собак, та й мордочка
в нього не менше смілива.

Дуже моцно цілую всіх.

Катруся
Мамусю, в день Твоїх ім’янин Ти вже повинна так влаштуватися,

щоб робити тільки те, що душа захоче. Зробиш так?

№ 14
21 липня 1959 року

Коханенька Мамусю!
12.VII, як звичайно, відправила листа, а після того дістала одну

листівку від Тебе і 105 руб. Цих останніх 5 руб. “на витребеньки”
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проп’ю, мабуть, на кефірі, бо літом я використовую нагоду, що можу
обпитися молоком. В останньому листі була картка для тети Янки.
Дістала? Як пам’ятаєш, що писала тета Геня, то повтори, бо мені його
не дали. Хотілося б мені знати, як вона влаштувалася у своєму новому
помешканні, тому що це велика радість для неї – мати на старість свій
власний куточок. Я чула по радіо, що хвиля спеки прокотилася над
Україною. У нас кілька днів теж температура доходила до 300, а це в
закритому приміщенні не дуже легко переносити: обливаєшся потом
і не знати, що вдягати на себе, бо все давить і перешкоджає. Зате на
проході нагромадила я багато сонця в собі на довгу зиму. Всі кісточ)
ки вигріла, опалилася, і хоч мури розбивай. На проході кожного дня
роблю гімнастику, бо так вже її пропагують по радіо і журналах, так
захвалюють її лікувальні властивості, що годі опертися спокусі. Адже
обіцяють, що після п’ятьох років систематичної ранньої руханки
людина молодіє на 10 років, а всі недуги розлітаються на чотири вітри.
Крім того, напаковуюся вітамінами: купую В з глюкозою, маю ще від
Тебе В і т. д. Не знаю, що вкінці помогло мені, але ще ніколи голова не
була така свобідна від всякого почуття змучення, сонливості і тиснення
різного роду (хоч тиск крові у мене нормальний). Читала б я тепер
багато, але спека поки що не давала. Мамусю, мені дуже подобалася
Твоя вигадка про знимку Дідуся. Хоч Ти вже старенька, а гумор в Тебе
світлий, молодий і такий милий та м’який. Мені цікаво, чи Богдан
вміє оцінити щастя, що в нього така Бабуся. Я пам’ятаю, що і в ди)
тинстві, і в молодості я завжди любила їхати чи йти куди)небудь з
Тобою або як гості до нас заходили, тому що Ти себе дуже гарно, і
зрівноважено, і страшенно мило вела. Тоді я не вміла словами цього
з’ясувати й усвідомити собі всього чару Твоєї поведінки, але я якось
дуже затишно почувала себе біля Тебе і з гордим вдоволенням
слідкувала, як гарно відносяться до Тебе люди і як ніхто не відважується
ображувати Тебе. Іноді, коли хто)небудь надоїсть чи несправедливо
причіпиться або ж я сама розійдуся (мушу признатися, що це не так
вже рідко буває), я в думках находжу який)небудь спогад про Тебе і
мимоволі мушу радісно всміхнутися, бо зараз овіває мене атмосфера
гармонійності і погоди. Мамусю, чи така вдача і такий спосіб поведінки
Тобі дається легко, чи все воно само із себе виходить, чи Ти слідкуєш
за собою і намагаєшся, хоч трохи прикладаєш зусиль, щоб такою
бути? Я, наприклад, за все життя ні разу не чула, щоб Ти говорила під)
несеним голосом або оприскливо. Богдан казав, що я зовнішньо
подібна до Тебе, а як інколи розповідаю про Тебе, мені кажуть, що в
мене є дещо з Твого погідного гумору; тільки нема ні Твого такту, ні
гармонійності в цілій постаті і в рухах. Це останнє я вже сама
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об’єктивно стверджую. Про Дідуся знову люблю згадувати, коли вчуся.
Не знаю, чи одідичила я по Тобі вмілість забиратися до нового
предмету, систематизувавши собі вивчене, чи Ти навчив мене цього,
але я зауважую)таки, що вмію студіювати. І знаєш (це я звертаюся до
Дідуся), досі я не зустрічала нікого, хто вмів би так ясно і точно
викладати, як Ти, хто так влучно і ясно формулював би свої думки.
Мені приємно і тепер згадувати, як ми з Тобою вчилися математику –
Ти, Петя, Лига і я. Я бачила, що і Лига з новим запалом брався до
науки. Гарні то були часи! Завжди повторяю, що це моє велике щастя,
що я люблю вчитися. Хоч років прибуває і сивію щораз то більше
(Галя і другі чомусь так не сивіють), але інтерес до зовнішнього світу,
прагнення пізнати, зглибили його піддерджує в мене в душі молодість.
Файненькі ви обоє в мене! Чи хоч Богдан трішки вдався в вас? Я хотіла
б, щоб Ти більше описувала мені його вчинки, вдачу і т. д., також щоб
більше розповідала мені про Харитю. Ти дуже чемненька і акуратно
відповідаєш на всі питання, тільки страшенно тяжко витягнути з Тебе
що)небудь, коли йдеться про характеристику осіб. За кого вийшла
заміж Ксеня? Чи гучне було весілля? Мене дуже цікавлять всякі побутові
дрібниці. Я знаю, що Тобі важко розписуватися, бо часу обмаль, але
інколи посвяти кілька речень щоденним подіям.

З великим заінтересуванням читаю книжку Сукарно. Багато проб)
лем навіть не приходило мені в голову, хоч я сама жінка. Може, це
тому, що я ніколи в житті не зазнавала “гнету” зі сторони мужчин?
Пам’ятаю, як в школі ми вчилися з історії, що Французька революція
дала свободу людині. При тому ніхто нам не говорив і ми самі навіть
не догадувалися, що тією “людиною” являвся тільки мужчина.
Зацікавило мене по)новому жіноче питання у зв’язку з книжкою
Сукарно. Здавалося б, що умови нашого життя не сприяють подібним
заінтересуванням, а воно не так. Може, навіть більше часу у нас всім
цікавитись. Звичайно, це зацікавлення носить більше теоретичний
характер, але не менше воно живе. А Тебе інтересує, що я читаю і чим
займаюся? Не раз приходить мені на думку, що мої листи роблять
враження нереальних, гейби відірваних від світу цього. Дідусь
тішиться, як приходить лист від мене? Сам його читає? Звичайно я
засипую Тебе питаннями, а сьогодні якось розповідаю більше, що
біля мене діється. Отже, ще така новина: довелось згорнути нашу
виставку репродукцій, бо прийшла п’ята і зайняла вільне ліжко, де
були розвішані картини. Є надія, що це буде тривати не довше місяця)
двох. З бібліотеки дістали грубезний том Грабаря про російське
мистецтво. Останні журнали вже прочитала, докінчу “Сарину” і
заберуся до Грабаря. Це буде підготовка до розмов з нашим паном
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художником. Між іншим, я дуже цікава, як виходить тета Янка на
портреті. Скільки ж годин їй доводиться позувати? Справді подібна?
На якій вулиці мешкає Харитя? Тепер трохи про господарські справи.
Я навчилася робити квас з хліба, і як гарячо надворі, то випиваю його
цілі літри. А ще як він добре замусує! Апетит в мене, як звичайно,
добрий. Чекаємо огірків, бо обіцяли продавати, як тільки ціни
понизяться. Після обіду регулярно йду спати і вже так привчилася, що
вистане притулити голову до подушки, щоб заснути. Мушу сказати,
що післяобідній сон добре діє, бо потім до вечора свіжа голова і не
відчуваю змучення. В останньому листі я післала Тобі карточку на
ім’янини. Дістала? Тепер ще раз бажаю всего найкращого. Напишеш,
що Ти в цей день робила і чи відпочиваєш хоч трошки. В кіно ходимо,
але якось нема надзвичайних фільмів. Ви не збираєтеся купувати
телевізора? А що з тещою? Пише? Я не можу зорієнтуватися в її
настрою, бо Ти п’яте через десяте переповіш, але знаю, що вона дуже
склонна до всякої хандри. “Наше слово” вона дістала? Посилка
Михайлові пішла в липні? Прикро, що наші листи до нього не доходять.
Нічого не порадиш. Щастя, що такий стан не буде тривати довше чим
два роки, а ми вже всі до не одного привикли і ту біду якось пере)
живемо.

Зараз у нас буде обід, потім йду спати, а в 4 год. віддам листа. Ще
треба мені ввечір пов’язати сіток, а там до ліжочка і послухаю музику
по радіо. Отак ми живемо, приспівуючи.

Цілую дуже всіх)всіх!

Катруся

№ 15
12 серпня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Цей місяць був у мене щасливий на листи. Стільки їх дістала і таких

цікавих! Від Тебе, від Богдана і від Михайла. На всі не зможу відповісти
цим разом, тому решту залишаю на 21.VIII. Я зі задоволенням читала
про Твої ім’янини, тільки не була захоплена, що перед тим Ти в 2 вночі
йшла спати. Дуже була я горда, що Богдан помагав Тобі ввечері. Давно
треба було його привчати до того. Це було б і для нього корисно, і
Тобі було б легше жити, а то, справді, розвозиш усіх, хто тільки
найдеться біля Тебе! Я щойно на чужих людях переконалася, що світ
не має вертітися навкруги мене, а що я в ньому маю відведене місце,
як і кожний інший. Тому)то я була б вже змалку привчала Богдана і
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була б власне свідомо обмежувала його свободу. Ти задобра для таких
типів, як я і Богдан. Колись Богдан помудріє і зуміє оцінити Тебе, як я
тепер, а вірніше вже давно, оцінила. Я дуже тішуся, що Татусьо купив
машину до прання. Як вона виглядає і як функціонує? Я завжди думала,
як там у нас з пранням, а тепер це вже не буде важким питанням. А Ти
задоволена з неї? Я така рада, що Дзюнко перебрався до тещі. Тепер
вона буде ним опікуватися, але Ти прийми його за внука, бо він добра
дитина. Вправді, я іноді вживала до нього ломаки і холодної води, але
він не сердився за те, тільки питався, чи і Ти будеш його ломакою
лікувати. Мені було б дуже приємно, якби Ти так само сердечно
відносилася до нього, як до тещі. Сама кажеш, що тета Геня дуже
добра жінка, а я впевняю Тебе, що і теща, і Дзюнко такі ж самі, тільки
кожний в своєму стилю. Як довідаєшся, як він почуває себе і т. д., то
зараз напиши мені. Пише Михайло, що Семко прислав йому посилку.
А як же було з Твоєю в липні? Невже завернули, якщо там строго раз
на три місяці приймають? За кожний раз пиши йому, що посилаєш і
свої листи, і мої, бо він, виходить, переконаний, що ми не пишемо.
Також у посилку завжди вкладай хоч коротенького листа, то вже
напевно прочитає його. Бідненька моя, скільки в Тебе турботи з нами
усіма! Я така вдоволена, що хоч тепер не висилаєш мені посилок, і
сумління у мене спокійне. Але Ти не думай, що я не маю чим пола)
комитися. Кожного ларька (раз на 10 днів) виписую собі 6 фляшок
кефіру, а тепер обіцяли продавати огірки, помідори і яблука. В
останньому ларьку я купила дуже смачний джем з бросквинь. Зрештою,
виглядаю як пампух і ніяка біда мене не береться. (Масло також завжди
можна дістати) Останні ваші листи були для мене особливо цікаві, бо
багато було в них щоденних дрібничок, які дозволяють мені в думках
ясніше відтворювати собі картину вашого життя, а це для мене велика
приємність. Навіть Богдан навчився потрохи відповідати на питання і
писати докладніше про свої повсякденні зайняття. Чи то так Харитя
позитивно вплинула на нього? Тепер я буду чекати на листа після
Дідусевих ім’янин. Я вже питалася, чи карточка, яку я вложила теті
Янці на ім’янини, прийшла. Також кілька разів я питалася, чи Стефця
помагає Тобі в господарстві, а Ти не відповіла. За Бунциком усі
жалують, а Дзюнко радив взяти знову маленьку собачку і теж назвати
Бунциком. Про Бунцика я розповідала, і зі знимок його знали, так що
він усім був добре знайомий. У нас спека потрохи спадає, і можна
буде взятися до роботи, тобто до книжки. Цікаво, як там Богдан
влаштується. Він у самій Феодосії буде мешкати? А тепер Дідусь вже
не непокоїться за нього, що він сам туди поїхав? Мамусю, я б хотіла
знати, що говорять про його здібності, про його працю викладачі і
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той художник, що давав йому лекції рисунку. Взагалі, що говорять
про його рисунки? Якої думки про нього в тому відношенні Дідусь?
Цікаво, що я ніяк не можу довідатися про вдачу Богдана. Ти ви)
мічуєшся, і Харитя відпекується від відповіді. З листів я зауважую, що
він посерйознів. Але який він по відношенні до людей і т. д.? Хоч би
хто описував мені багато подробиць з його життя, то я скоріше могла
б зорієнтуватися. До Гнилиць він не поїде? Якщо Тебе цікавить, що
читаю і чим займаюся, то я не раз про те розповім. Властиво, я й досі
про те згадувала то в листі до Михайла, то до Богдана, а Ти вже звідтам
можеш знати, щоб не повторяти. Ще хотіла б повторити, яку радість
приносять журнали, і то не тільки мені, а й всім, хто з них користає.
Хочеться бути в курсі справ у кожній із ділянок життя, а вони це власне
додають. На початку листа я згадувала про тещу, Дзюнка і т. д. Вони
всі (і тети теж) стільки приємних хвилин мені принесли, що я завжди
буду їм вдячна. В моїх умовах кожне прихильне слово багато, дуже
багато вартує, а від них я не один раз зустріла сердечність і добре
серце. З листів Михайла бачу, що він починає бути захопленим
Богданом. Мене трохи турбує, що Львівський інститут не стоїть на
високому рівені, і непокоюся, чи Богдан багато скористає в ньому. А
що Ада147 говорить про цей інститут? Що вона говорить про Богданові
рисунки? Я рада, що він подобався їй своєю зовнішністю і поведінкою,
але що вона думає про нього як про кандидата на художника? Я Тебе
засипую питаннями, але звідки ж інше я довідаюся про це все? Мені
подобалося, що Богдан згадав раз у своєму листі, що ви всі робите
ввечері: Ти смажиш конфітури, Дідусь п’є чай , а він йде спати.

Цілую всіх, а Дідуся цілую спеціально вже на ім’янини.

Катруся

№ 16
21 серпня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Ранком 18 серпня відправила листа, а ввечір прийшов лист від

Тебе і Богдана, а на другий день дістала ще й той лист від Михайла.
Попрошу дозволу на додаткового листа, щоб відразу і всім відписати.
Може, якраз пощастить. Очевидно, що син в мене ананасик, але ма)
муся – то вже цілий ананас. Так Тебе пекли ті пару рублів, що ще
залишилися в Тебе в кишені, і таки не втерпіла Ти, щоб вислати по)
силку? Не буду вдавати, що аж дуже невдоволена, бо посилка прийшла

147 Аріадна Труш, донька Івана Труша, дружина Вітольда Слоневського.
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на самого Спаса зранку і ми справили собі святковий обід. Признаю)
ся, що подумали в цей день більше про тіло, чим про духа, і до 4 год.
після обіду пролежала я, відпочиваючи. Загально рішили, що най)
смачніший зі всіх  шоколад – андрут і Тобі якийсь добрий дух
підповідає, що вибирати. Сьогодні я почала медове лікування, а як
прийде кефір, будемо мішати чорні порічки з кефіром, бо тоді
цілковите враження, як би Ти їв свіжі ягоди зі сметаною. Сьогодні теж
мають принести нам ларьок і помідори, тоді відкриємо лосося. Ну, а
карточки, як звичайно, чудові. Щоб Ти бачила, як ми ними тішимося,
як обдумуємо, кому яка припаде, кому яку післати! З відкриток ми
також зробили виставку: на першу чергу пішли квіти, а між ними та
маленька парочка, що обіймається. Ще раз кажу: стільки радості!
Мамусю, а Ти добре і мудро зробила, що разом з відкритками дала
квіточки і лісьцік. Завжди так роби, спеціально Дзюнкіни або такі
подібні. Але що сталося з посилкою для Михайла? Невже через
Семкову Ти не змогла післати своєї? Чи хоч його була повновартісна?
Ти договорися з Семком, щоб ви собі взаємно не лізли в дорогу. І ще
одно: Ти в кожну посилку або бандероль вкладай листа, як посилаєш
Михайлові. Тоді вже не пропаде і будуть мусіли йому дати. Страшне
там безправство! В нас нічого подібного не було б можливе. Тому так
спокійно мені живеться, що в нас тут панує законність і я завжди знаю,
що можна, а чого ні. Я також не зажурилася, що в Піонерськім148 нема
зелені. Найважливіше – це морська вода і морський воздух, а зелень
мав Богдан кожного разу в горах, та й у нас вдома біля парку досить
дерев. Також я рада, що це не людний, модний курорт, бо в тишині
краще відпічне. Одним словом, я надзвичайно вдоволена і хотіла б,
щоб він кожного літа хоч трошки побував над морем. Я чомусь
спеціально вірю в море і його солі. Коханенька моя, я ж розумію, що
кожного разу годі посилати Богдана на побачення. Зрештою, тепер
черга на Михайла. Якщо б можна було на другий рік зорганізувати
Богданову поїздку до нього, то навіть і тоді не конечно треба завертати
до мене, бо це був би новий видаток, а я знаю прекрасно, що на гроші
у вас нелегко. Зате було б добре, якби Богдан хоч на тиждень заглянув
до Гнилиць: Михайло так просив його намалювати для нього
гнилицьку церкву і хату Бабуні. Я вже бачила Богдана, а бідному
Михайлові треба хоч би ту приємність зробити, як не можна навіть
посилки післати. Можна б ті рисунки вислати разом з бандероллю.
Подумай про те. Справді, бідненька наша Влодзуня мусить постійно
“пішла стара, мов каламар”. Не раз думаю, кому більше турбот і кому
важче живеться, і приходжу до висновку, що таки Тобі, хоч Ти на волі.

148 Місто в Калінінградській обл. Російської Федерації.
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Зате такої другої Влодзі нема на цілому світі! Зрештою, трошки і Твоя
вина, бо Ананасик міг подумати заздалегідь і взяти більшу кількість
картону зі собою, але Ти його розвезла. Що цікавого пише Дзюнко?
Ти трошки докладніше розповідай мені про це, а також чи дуже
сердишся, чи, може, вдоволена, що в родині прибуло одним внуком
більше. А знаєш, Ананасик добре зробив, що післав листа до мене
через Тебе, бо кожного літа, як пише просто до мене, я ніколи не
дістаю. Ага! В посилці прийшло все ціле і в порядку. Конфітура зроб)
лена вітамінним способом, правда? Мені дуже подобається, що Юрко
займається туристикою. Він, певне, здоровий хлопець. А чому Богдан
на прогульки не їздить? Це таке приємне і здорове. Може, й тому я
якось тримаюся, що стільки товклася по прогульках. Чи Богдан не
загартований і не так фізично сильний, чи не любить прогулькових
штрапаців? Ще одна дуже важна справа: Михайло постійно журиться,
щоб Богдан не відставав з рисунком. Це правда, що його товариші
були краще підготовані в тому відношенні, бо покінчили більше
підходячі школи. Чи не могла б Ти ще й на цей рік зорганізувати Бог)
данові уроки рисунку вдома? Хто цей художник, що його досі вчив?
Не можу віджалувати, що не пощастило Богданові продовжувати
уроки в пані Кульчицької. В неї він не тільки навчився б рисувати, але
вона багато дечого передала б йому зі свого розуміння суті мистецтва,
і, якби він показався пильним, вона передала б йому дещо зі свого
досвіду. Йому конечно потрібно вже тепер мати керівником якогось
серйозного художника. Не вдалося йому дістатися на відділ живопису,
а на кераміці ледви чи є хтось, що на потрібному рівені провадив йому.
З усіх цих оглядів добре було б, щоб хтось з більших художників
прийняв його приватно в ученики, тобто щоб давав йому уроки хоч
раз в тиждень, і то рисунку і малювання. В інституті Богдан може багато
підівчитися, але добрий керівник – мистецький керівник – необхідний
йому, якщо він хоче посвятити себе живописі. Чи не могла б Ти
порадитися з Адою і зорганізувати це? Я страшенно тішилася, як
довідалася, що пані Кульчицька згодилася зайнятися Богданом, а
потім дуже жалувала, що вона захворіла. Очевидно, що такі уроки в
більшого художника коштували б багато. Треба на місці зорієнту)
ватися, як зробити, але все)таки Богданові треба доучуватися ще десь
збоку, крім інституту, хоч би раз на два тижні побувати в майстерні
справжнього художника. Поговори при нагоді про це з Адою і напиши
мені, що вона про те думає. Останньо я дістала досить листів від вас
усіх, і це дуже оживило мене. Мені зараз хочеться відписувати,
приймати там у всему участь, бо відчуваю живий контакт; а іншим
разом сама не знаю, що писати, бо в мене одне і те саме і неможливо
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вічно його повторяти. А сьогодні перо аж бігає і я ніби одною ногою
вдома. В попередньому листі я післала дві карточки – вуйкові Адзьові
і Михайлові. Чи знимку Ніки прислала тета Ганя? На другий раз відпишу
їй. Ти викопуєш далії на зиму? Ми сперечалися про те. Галя каже, що
їх треба викопувати, а я не можу собі уявити, щоб таку масу далій, як у
нас, кожного року викопувати і наново садити. Дуже мені було приємно
писати цього листа, бо стільки питань насувалося і хотілося про все
сказати. Цілую всіх моцно, а Дідуся ще раз з нагоди ім’янин. Чи Стефця
задоволена з Одеси? Будете брати маленького Бунцика на виховання?
Цілую)цілую.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Ти мене дуже приємно розчарував цього місяця. Коли Ти поїхав у

Феодосію, я ніяк не надіялася на листа від Тебе. В кожному разі, не
очікувала, що напишеш зараз після приїзду туди. І навіть на Твого
листа, що Ти писав разом з Харитею, я відповіла аж в другій половині
місяця: думала собі, що приїдеш додому і тоді прочитаєш. Аж тут
заглядаю в камеру – а там лист від пана Галайка! Я вирішила відкупити
свою вину за підозріння, що мій син лінюх до писання, і прошу дозво)
лу на додаткового листа, щоб зараз відповісти Тобі. Не можу на)
радуватися, що цілий день мокнеш у солоній воді. Це під кожним
оглядом дуже добре подіє на Тебе. Я завжди за тим, щоб Ти вліті
старався побувати над морем. Слухай, а що то за “приємні хлопці”
живуть з Тобою в кімнаті? Вони молоді чи старі, що вже жонаті? А де
їхні жінки? Це дурниця, що нема там зелені, бо море, як справедливо
зауважуєш, заступає все. А чому Ти не їдеш на прогульки, як Юрко?
Ми з Дідусем були завзятими туристами і майже кожного року кудись
мандрували. Ти не любиш туристики чи стан Твого здоров’я не
дозволяє на це? Богдане, бачиш, Дідусь не в силі післати Тебе на
побачення до Тата, бо це великий видаток. Зате Ти можеш зробити
Таткові велику приємність чимось іншим, тим більше що він власне
тепер у таких поганих умовах живе. Тато не раз просив Тебе, щоб Ти
нарисував для нього церкву в Гнилицях і хату Бабуні, де він виріс. До
Гнилиць Ти міг би скочити хоч на тиждень, а Тато був би в сьомому
небі, якби Ти зробив для нього ці рисунки. Одне те, що вони були б
нарисовані Твоєю рукою на його просьбу, а друге – це місця, які завжди
будуть зворушувати його. Тато тепер вдоволений Тобою. Пише: “Ніби
якось посувається все у нього вперед і з успіхом”. Він, очевидно, і не
підозріває, який з Тебе “ананасик”, як Влодзя влучно підмітила. Не
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відмов йому, бо йому тепер якраз нелегко живеться. Я добре знаю,
що це значить – жити в таких умовах. Якщо Ти малював стільки етюдів,
що аж картону не стало, то пришли хоч один мені. Не говорю вже про
те, що Татові треба післати кілька, хай розкритикує Тебе. Тато жу)
риться, що Ти з рисування слабше підготований, ніж Твої товариші.
Чи художник, що приходить до Тебе на уроки, – добрий рисівник? Чи
не думаєш, що добре було б Тобі займатися у когось з поважних
художників (як)от пані Кульчицька хотіла вчити Тебе) хоч два рази в
місяць, крім звичайних зайнять в інституті? Багато плаваєш? Я хочу,
щоб Ти обов’язково займався якимось спортом. Не йде тут про
розряди, але для здоров’я воно необхідне. Систематична кожно)
дневна руханка робить своє. Я дуже непокоюся тим, що Ти тепер за)
недбуєш фізичну культуру. І Харитя мусить теж займатися спортом.
Інакше не хочу вас обох знати! Мені сьогодні добре пишеться, бо
багато листів дістала, але місця вже нема. Як приїдеш додому,
напиши. Цілую дуже.

Мама

Дорогенький Богдане!
Дуже багато радості приніс мені Твій останній лист. Багато дечо)

го передумала. А знаєш, що мене, між іншим, страшенно втішило?
Напевно не вгадаєш! Це Твої слова, якими жалуєшся, що Тобі нелегко
доводиться в інституті, бо не мав Ти і не маєш добрих викладачів. Та
Твоя заувагу тому мене втішила, бо вона вказує, що Ти щораз сер)
йозніше відносишся до своїх зайнять. Ти вже відчуваєш, що Тобі треба
більше від Твоїх вчителів, що хочеш більшого досягнути. Це прекрасно!
А знаєш, яка на це рада? Ти шукай ще й поза інститутом людей, що
могли б дати Тобі, чого брак відчуваєш. Тепер розумієш, чому я хотіла
так, щоб Ти бував у Віри, а через неї у пані Кульчицької? Таке пере)
бування в кругах художників дає дуже багато для тих, що вибрали
мистецтво змістом свого життя. Я знаю, що для Тебе в першу чергу
важливі всі тайни художньої майстерності, технічна сторінка, але й
багато дечого з тої галузі Ти міг би побачити, підмітити на виставах
картин, в майстерні художника чи навіть в музеї. Я наді все хотіла б,
щоб у Тебе була власне ця снага до шукання. Якщо в інституті не можуть
дати всего, Ти бери звідти і навчися всего, що можеш там найти, а
решту шукай в майстернях художників. Бачиш, це правда, що в Хариті
були добрі педагоги, але вона багато років інтензивно працювала,
оберталася в музичних кругах, ходила часто на концерти, а це залишає
великий слід. Ти ж працюєш серйозно тільки один рік, і скажеш, Ти
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відвідуєш вистави картин, стараєшся зблизитися з художниками,
приглянутися, як вони працюють? Очевидно, Віра не навчить Тебе
рисувати, але дуже багато дечого може  Тобі розповісти і в багато
дечому помогти. Якщо є гаряче хотіння і наполегливість, то мож)
на добитися великих успіхів. Я якраз тепер читаю “Историю
русс. искусства” Грабаря і бачу, що не кожному художникові легко
укладався шлях навчання. Оглядала я недавно репродукції Коріна і
читала його біографію. Він же був звичайним іконописцем в Палехові,
але відчував, що цього йому мало. Поїхав шукати в Москву, зустрівся
з художником Несторовим, і та зустріч була для нього переломовою.
Якщо будеш наполегливо працювати і наполегливо шукати, де б
навчитися більше, то найдеш. Повторяю, я рада, що вже відчуваєш
брак і вже хочеш вищого рівня праці. Я дуже хотіла б, щоб Тато побачив
кілька Твоїх найновіших рисунків. Тоді він дав би мені справжню оцінку
Твоїх досягнень за останній рік, власне цей рік, коли Ти вперше з
повною свідомістю взявся за роботу. В жовтні Влодзя повинна б, якщо
буде можливо, посилати Татові посилку. Ти обов’язково вложи туди
кілька своїх рисунків і малюнків, але не фотографій, а таки рисунків.
Татові необхідно побачити оригінали, і тоді я теж буду мати деяке
уявлення на підставі його оцінки. В цей час, коли я пишу листа, Ти над
морем. Це теж тішить мене, бо я вірю в морську воду і в морське
повітря. Вони справді цілющі і обновляють психічно і фізично.
Нетерпеливо чекаю на листа від Тебе, бо хочеться знати, як Ти жив
там і чи вдоволений. Все)таки я думаю, що роки в інституті не про)
падуть даром, бо, як би не було, технікою таки зможеш оволодіти.
Також думаю, що після інтензивної праці ще цей рік більше будеш
мати шансів, щоби перейти [на] відділ живопису. Мені здається, що я
не хвилювалася б так, якби Ти був вибрав іншу професію, а художником
треба вже бути порядним або ніяким. Ти знаєш картини Климашина?
Вони мені особливо подобаються. Якщо знаєш що)небудь про нього,
напиши мені. За Харитю як музиканта я не боюся, бо в неї і педагоги
добрі, і є в неї вироблений навик працювати, не говорячи про здіб)
ності. А мені здається, що в Тебе ще цього навику нема, хоч Твоє
відношення до праці з минулого року і тепер – це небо і земля. Дай
Боже, щоби в тому напрямку розвивалося воно дальше! Щоб тільки
добра доля післала ще когось, хто керував би Твоїм навчанням! Знаєш,
я завжди була амбітна, а тепер моя амбіція перейшла на Тебе, і мені
ніяк не хочеться, щоб Ти остановився на посередньому. Тепер до
Хариті. Я теж воліла б, щоб Ти безпосередньо писала мені, але нічого
не вдіємо, мусить бути так, як є. Як же то Богдан сміє розкритиковувати
і зміняти Твої листи? Якщо ми тільки обі візьмемося за нього, то він у
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нас тихенький буде! Він користає з нагоди, що я не можу дібратися до
нього, і страшенно усамостійнюється, тому я вже рахую на Тебе. Ти
пишеш, що Богдан тішився разом з Тобою словами Ростроповича.
Але ще більше, ніж ви обоє, тішилася я. У вас, на волі, багато різно)
родних зайнять і думка і почуття перебігають з одного предмета на
другий. В мене ж багато часу, а подій мало, тому є коли радуватися,
але й горювати. От я вже і передумуваю Твоє навчання у Ростропови)
ча на всі лади. А вправляєш багато? Я хотіла б знати, що зі заданої
програми Ти вже приготовила і коли вибираєшся їхати в Москву.
Тепер я уважно слідкую за музичними передачами по радіо і відмічаю
спеціально все, що відноситься до віолончелі. Кілька днів тому слухала
знову ноктюрн з квартету Бородіна. Справді, прекрасна там партія
віолончелі! Я читала про виступи Ростроповича в Брюсселі на останній
всесвітній виставці. Мені подобалися його слова, сказані Тобі. Це
вказує на те, що він не тільки сам знаменитий музикант, але й добрий
педагог, а що найважливіше – розумна, гарна людина. Це справжнє
щастя – дістатися в такі руки! Але тепер уважай не підведи, бо бачиш,
як всі тішаться і багато чекають від Тебе! Ну, на тому відтинку все
гаразд, але не радує мене те, що ні Ти, ні Богдан не займаєтеся
спортом. Я не маю на думці, щоб йому посвячуватися настільки, щоб
досягати ступеня майстра спорта. Однак таки треба посвячувати йому
трохи часу, стільки, скільки потрібно для здоров’я. От хоч би можна
завести звичай кождодневної ранньої руханки. Ви обоє тепер молоді
і не здаєте собі справи, яке важливе значення має для здоров’я і для
фізичного розвитку взагалі фізкультура. Вона надовго задержує
бадьорість і надовго продовжує працездатність. Бачиш, ми тут вже
добре посивіли, а рання фіззарядка увійшла у нас в привичку, як миття
зубів. Коли часом не порухаємося ранком, то цілий день чогось
бракує. Я думаю, що це в деякій мірі піддержує в мене погідний стан і
те, що життя так ще інтересує мене у всіх своїх різносторонніх проявах.
І знаєш, люди, які в своєму житті призначують місце фізкультурі,
завжди залишаються молоді духом. Ти не дивуйся, що я так пропагую
зайняття спортом і руханкою, але я вірю в них і в їх чудодійний вплив у
фізичному й духовному відношенні. А в що віриш, те й пропагуєш,
правда? Плавання – це прекрасний спорт. Добре, що саме те Ти
вибрала. От як будеш працювати весь день, тоді потім підеш по)
пливати – і відразу освіжишся. А довго в Богдана буде тривати нехіть
до викликування фотографій? Бо якщо з добрий десяток років, то я
побачу на знимці вас обоє вже посивілих, а мені цікаво, як ви саме
тепер виглядаєте. Хоч Ти не хотіла описувати вдачі Богдана, а все)
таки з Твого листа я дещо довідалася про нього. Отже, я Тобі опишу
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його, добре? Він трохи лінюх, бо не хочеться йому перемогти себе,
щоб зробити знимки, і не догадається, що інакшим способом я не
маю змоги побачити вас; але й не злий він хлопець, бо вміє поті)
шитися успіхом другої людини (це я щодо Ростроповича і Тебе). І ще
багато іншого я прочитала з Твого листа, хоч говорила Ти про друге,
бо хоч я не бачу Тебе перед собою, але дочитую більше, чим написане.
Накінець хочу сказати, що Твій лист з дописками Богдана приніс ме)
ні багато радості і дав тему на довгі дні для приємних розміркувань.
Цілую Тебе і Богдана.

Богдане, бажаю з днем народження всего найкращого і сповнен)
ня якраз тієї мрії, що найбільше Тебе в цю пору займає. Цілую Тебе
сердечно і сьогодні, і в цей день.

Мама
Знаєш, це дуже добра ідея – ілюструвати листи! Чекаю дальше

подібних рисунків. Поки що бачу, як художник з ентузіазмом спить за
столом, а цікаво було б ще побачити, як він з ентузіазмом ліпить чи
малює. Я страшенно хотіла б побачити хоч одну картинку або рисунок,
які привезеш з Криму.

Коханенька Мамусю!
12 серпня вислала листа. Після того дістала тільки гроші (110 руб.).

За Дідусевих 10 руб., призначених на витребеньки, куплю огірків (вже
два місяці обіцяють їх в ларьку) і наквашу собі. В попередньому лис)ті
я вже на все відписала. Також просила Тебе, щоб Ти гарненько ві)
дізвалася до Дзюнка, як він буде називати Тебе бабцею. На третьому
листку буду описувати лікування маточним молочком у природному
виді на пасіці, а не в таблетках. Прочитай докладно і при першій нагоді
проведи таку курацію собі і всім домашнім. Ми чули це по радіо.
Говорив спеціаліст, що займається дослідами в цій галузі. Як там з
пральною машиною? Це була мрія моя від давніх часів, щоб такий
“мебель” завівся у нас в хаті. Ну, як же там з пранням тепер? Скорень)
ко опиши перше прання. Чи, може, вона вже стоїть зіпсована?
Маленького Бунценятка ще нема у вас? Ти не відповіла мені, чи
прийшла з моїм листом при кінці червня картка для тети Янки. Тепер
посилаю 2 картки – Михайлові і вуйкові Адзьові. Дідусеві ще раз
складаю побажання на день ім’янин і хочу, щоб він написав мені
власноручно vivat!149, а Ти щоб описала, як святкували його ім’янини.
Богдан пише до вас з Феодосії? Я вже не раз просила написати мені,
що говорять про його рисунки знавці і півзнавці, от, напр., той

149 Привітання (лат.).
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художник, що приходить до нього на уроки, Ада і т. д. Я дуже рада, що
Ада добре відноситься до Богдана, бо вона мені завжди подобалася.
Вона часто до нас приходить? З ким вона в найбільшій приязні? З
Тобою? Добре було б, якби Ада брала зі собою Богдана на вистави
картин, щоб він прислухався до виміни думок між художниками; добре
також було б, якби уможливила йому бувати в майстерні художника
якогось, щоб він придивлявся, як вони працюють. Мамусю, тепер нема
Богдана вдома, велика частина клопотів спала з Тебе, то можеш
написати вже мені довгого листа про всіх і вся. Можна очікувати? Ще
лишу трохи місця на день, коли буду висилати: може, ще якась
відкритка появиться. Я звичайно пишу в неділю, бо тоді не працюю,
святковий настрій і добре пишеться, а висилаю 12 і 21 кожного місяця,
тому й дату таку ставлю, хоч пишу в інші дні. Сьогодні теж неділя, 16.VIII.
Зараз буду слухати передачу музичну про молодість Моцарта. От
місця більше нема, отже вже сьогодні цілую всіх дуже моцно.

Катруся
Сьогодні, 18.VIII, мабуть, здам листи.

№ 17
12 вересня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Стільки всего я дістала за останній час, що голова закрутилася,

перевернулося в голові і я маю враження, що я ніби одним оком вдома.
Отож прийшло таке: 3 відкритки, лист, журнали і посилка. Це все після
21.VIII, коли то я післала вам першого листа в серпні. Може, не встигну
на все відповісти, то відложу до другого разу дещо. Ти попробуй
вложити ту мою картку в лист до Михайла – може, якраз не викинуть.
Я ж кожного місяця пишу до нього, то ніколи б не вистало місця ще й
на картку. Попробуй. Як не вдасться, то не будеш продовжувати. Ту
карточку з братками, що тепер долучую, вложи до посилки, що будеш
йому посилати. Я страшенно тішуся, що дістала такий гарний листовий
папір. Кожному вділила потрохи, а сама буду писати на них до
Михайла, хай і він порадується. Чи не Стефці це помисл? Ти, певне,
думаєш, що, як прийшли журнали, в першу чергу рвалися до Твоїх
журналів? Ні! Все, що живе, кинулися до діточих книжечок. Я взяла їх зі
собою на прохід, і там те саме повторилося. І старе, і молоде, і вчене,
і простеньке хапало за собачку, що йде на лови, за “Козу)Дерезу” і
т. д. На кожному обличчі розквітала усмішка, і кожна просила дати їй
на день)два пооглядати. Дітей і звіряток кожний любить, а нас вони
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особливо зворушують, тому що довкруги нас насичене все сер)
йозністю і сірим тоном, а вони вносять атмосферу повної без)
турботності, ні крихітки в них злоби, і сповнені вони приязню і такі
нескомпліковано радісні. Усі просять дуже)дуже подякувати Стефці.
Карточки (по дві) витягали насліпо. “Журавель і Лисичка” поки що
висять на всю довжину у нас на стіні, а потім частинами поїдуть до
львівського дітдому. Ну, але Стефця товстенька! Не відстає від нас. Я
пам’ятаю її цілком худою. Дуже гарно виглядає і молодо держиться.
На тій знимці, що в морі, я була б її не впізнала, а найбільше подібна
до тої, яку пам’ятаю, на параході, де сидить на палубі. Шкода, що
Стефця не захопила зі собою відкриток з видами Одеси. Розпо)
відають, що це дуже гарне місто. Дуже гарна карточка “Олені в лісі”.
Добрий смак вона має. А відкритки)репродукції з картин вона теж
збирає? Які в неї є?

Ти не думай, що Твоїм журналам теж не віддали належної ціни.
Передусім заглянули у “Всесвіт” – без нього життя було б не таке цікаве
– і з радістю найшли роман Кроніна, нашого улюбленого письменника.
А Ти таки виписала “Наука і праця”? Дуже)дуже за все дякуємо! Реклами
цікаві. Як відкрили скриньку, я аж охнула. Ні одна слива не зіпсувалася,
і ми полакомилися на славу. Добрий сорт сливок. Чи Ти їх такими
доспілими вложила, чи вони по дорозі доспіли, бо були солодкі одна
в одну? Мушу признати, що Твій помисл був справді рисковний, але
вдався, бо овочі прийшли свіжі, немовби тільки що куплені. Браво!
Лісьцікі також не зіпсувалися, і я дуже тішилася ними. Завжди так їх
запаковуй, разом з гербаткою, то не пожуються, а я буду мати багато
радості. Є тут одна маленька просьба: як побачиш випадково на
виставі в крамниці засувані припинки (але не запинані) до волосся, то
пришли з десяток. Тільки не блукай по місті і не шукай їх так, як за
пружиною і закруткою, а, йдучи мимоходом, кинь оком, бо це не таке
важливе. Вони навіть не для мене, а для Олі. Вона давно про такі ти)
хенько мріє, а їй не має хто прислати, бо діти в дітдомі, а більше нема
кому. Зрештою, навіть не знаю, чи такі тепер будуть. Ті запинані нічого
не варті. Цікаво було б побачити і почути, як то після повернення
Стефці і Богдана не було кінця розповіданням. Цілковито я не забуваю,
як Тобі здається, бо завжди відписую, маючи ваші листи перед собою.
Ти щойно пізніше написала, що тета Янка дістала мою карточку, тому
я й питалася. Але це дрібниці. Нетерпеливо жду на листа з описом
Дідусевих ім’янин. Ти справді заслужила ордена, бо за останній [час]
засипала мене листами, посилками і журналами, що я не встигаю
відповідати. Зате я аж розпухла від задоволення. Відзив художника
про Богдана окрилив мене, і треба такі речі точно і подрібно мені



504

подавати: мені ж хочеться таки якусь потіху з того ананасного
Соколика мати! Ті таблетки маточного молока з’їдж тепер Ти, якщо
Богдан і Дідусь вже приймали їх. Це моє бажання, від якого я не від)
ступлю. В кожному листі буду питатися про це, і Ти зробила б мені
велику прикрість, якби не сповнила тієї просьби. Я з вас усіх най)
здоровіша, і якщо ще колись матимеш зайві і багато більше тих
таблеток, то тоді й мені пішлеш для відмолодження більше, бо
здоров’я в мене й так не шванкує. Нема де більше писати. Цілую всіх,
всіх!

Катруся
Заживай пчолине молочко!!!! Дякую Дідусеві за vivat! Приємно

побачити його почерк.
Скільки даєш цукру на кілограм порічок, коли робиш вітамінові

конфітури? Вони пишні.
Дорогий Богдане! Напишу другим разом, бо я обмежена па)

пером.

№ 18
21 вересня 1959 року

Коханенька Мамусю!
В серпні я ще написала Тобі третього, додаткового листа, а Ти

якось не згадуєш, чи дістала. 12.ІХ вислала листа, як звичайно. Дістала
105 карб. (ще не знаю, що куплю за Дідусевих 5 “на витребеньки”) і
вчора листа Твого і від Михайла. В попередньому я докладно описала,
що сливки прийшли в прекрасному стані і ні одна не зіпсувалася. Та)
кож написала про журнали і все, що дістала від Стефці. Мамусю, я ду)
же хотіла б посилати Михайлові, крім листа, ще й одну карточку, бо це
так приємно поглянути на щось гарного, коли кругом все сіре та й
сіре! Може, зробимо так: я буду писати до нього листа на трьох
сторінках “Алёнушки”150, а четверту залишу для Тебе. Може, тоді й
карточку можна буде  вложити. Скоро відповідж мені на те, щоб я
знала, як в жовтні зробити. Радості моїй немає кінця, що Богдан поїхав
до Гнилиць і накінець намалює Михайлові те, чого він так бажає. Хай
Соколик трохи побродить по осінньому болоті. Всякі штрапаци тільки
на здоров’я йому вийдуть, бо ж розвезений він до неможливості.
Правда, я теж була колись ойцец Тасємка151, але тільки вдома, а в
іншому відношенні таки була з мене користь. Я хочу сказати, що вміла

150 Серія поштівок.
151 Безпорадна людина.
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я підпорядковувати свої забаганки. Твоя характеристика Богдана не
дуже)то мене потішила. Бачу, що вдався в свою маму. Хоч би своєю
роботою в мистецтві оправдав свою розвезеність вдома. Ну, Бог
поможе! Ти дуже файненька, що багато написала мені вісток про
нового внука. Бачиш, мені страшенно приємно діставати листи, бо це
живий контакт з живими людьми і вони вносять різноманітність у наше
життя без подій. Зрештою, чи ж не приємно, коли люди не забувають?
Ти також часом напиши до нього. Він буде страшенно тішитися. Я
набрала синього чорнила до ручки, і тому почала писати одним, а
закінчую писати другим. Останній Твій лист був такий милий! Всего
потрохи про дім я довідалася. Мені приємно уявити квіти на нашому
городчику, а про дике кошеня зараз на проході розповім одній лю)
бительниці звіряток і птахів. Вона завжди інтересувалася Бунциком і
сумувала, довідавшись про його кінець. Хоч пізна осінь (у нас вона
раніша і холодніша), а на нашому столику ще квіти. Дуже прикрашують
кімнатку. Про алое я давно чула. Якщо його багато в Тебе, то зроби з
нього такий лік: меду – 400 гр; цитрини – 5 штук; алое – 200 гр. Все це
разом змели зі шкіркою і розмішай, і приймай 2 ложки кожного дня:
одну ложку натщо ранком, а другу – перед спанням. Воно дуже добре
діє на загальне зміцнення, а передусім лікує болі голови. Нагодуй цею
мікстурою всіх вдома (себе теж не забувай!), а потім і мені пришли.
Кажуть, що вона не псується і довго можна її держати. Ти, бідненька,
добре намучишся з Богданом, щоб привчити його до порядку. Нічого,
мабуть, з того не вийде, бо Ти задобра для того. От як піде він між
чужі люди колись, то самі обставини життя змусять його переглянути
свою поведінку і багато дечого корисного навчать його. Я тепер вже
не дуже журюся, що він на керамічному відділі. Якщо в нього є справді
талант до живопису і снага до праці, то найде собі шлях і можливості
для дальшого росту і вдосконалювання майстерності, а якщо нема,
тоді хай буде добрим працівником у прикладному мистецтві. Це теж
непогана і вдячна професія. Думаю, що все, що Ви змогли йому дати,
ви дали, підготовили його до самостійного життя, помогли придбати
освіту і перші основи для зайнять в інституті, а тепер треба, щоб він
сам почав думати про себе. Якщо є хист, – проб’ється, а як нема, то
ніяка сила за вуха не потягне. Богдан згадував, що збирається на цей
рік працювати статистом у театрі. Я не маю нічого проти. Навпаки,
така праця поможе йому скоріше зрозуміти, що все готове не падає з
неба. Не можна ж так останні жили зі себе тягнути! Я й так не збагну, як
Ти зводиш кінці. На щастя, я вже працюю і стала матеріально
самовистарчальною, так що нітрохи не журися, якби Дідуся перевели
на пенсію і Ти не мала б змоги розвозити мене смаколиками. Помогти
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я нічим не можу, але хоч можу звільнити з турбот про мене. Конечно
старайся призвичаювати Богдана, щоб думав про себе сам і сам
полагоджував свої справи. Невже він сам не в силі пошукати собі
потрібних пензлів? Посилка для Михайла дуже раціонально зложена,
і Ти майстер в тому, як ніхто другий. Оля каже, що завжди любить ди)
витися, як приходить від Тебе пакунок, бо так гарно, вміло і акуратно
поукладане все і запаковане. Просить сказати, що конфітура з чорних
порічок – чудо! Подай пропорцію цукру і порічок і як це робиш. Цілую
Тебе, Дідуся, Стефцю і всіх, всіх!

Катруся

№ 19
12 жовтня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Дістала листівку і спільного листа від Тебе і Богдана. Також при)

йшло 148 руб. від другого внука. Намни йому порядно чуба, бо не
маю поняття, звідки він їх витряс. Я тішуся, що пішлеш молочко, тільки
точно опиши, як його приймати, яка доза і т. д. Скільки пастильок в
одній пляшечці? Чи одна серія – це 30 таблеток? Якщо їх буде подвійна
порція, я поділилася б з Олею, бо вона справжня пушка духу152, а ніякої
помочі не має. Мусиш докладно все написати, щоб я знала, яке мі)
німум на один курс лікування, і щоб воно принесло повну користь.
Вправді, я тепер цілковито добре почуваю себе, але хто ж не хоче
помолодіти духом і тілом! Молочко пришли разом з гербаткою і фун)
дуком, щоб не зіпсувалося. Можеш також додати зо два лісьцікі. Я
вичитала в “Науці і житті”, що на повищене тиснення добре діють уколи
кисня і лікування йонізованим повітрям. Ви не пробували того для
Дідуся? Рибалок пішли тещі, це буде для обох. Ти пишеш безпосе)
редньо до Ганусі чи до тети Гені? Не розумію, що там твориться. В
другому листі напишу їй. А що в листах від других тет? Нетерпеливо
чекаю вісток. Ти дуже миленька і мудренька, що так подрібно про все
мені пишеш. Щоб Ти знала, скільки радості приносять мені листи! Ще
раз прошу написати, скільки таблеток молочка потрібно на один курс
лікування. Ти завжди пиши, що від кого, а то я навіть не подякувала
теті Гені за листовий папір. Що пише Ника? Тяжко мені уявити собі
Донцю дорослою жінкою. Ти не могла би прислати мені їхні знимки? Я
пізніше відіслала б Тобі їх назад у листі. А цікаво було б подивитися, як
усі повиростали чи постарілися. Невже Донця – сполечніца? І радісно,
і дивно. Ти написала вуйкові Ромкові, що я переказую їм? Отже, я буду

152 Очевидно, слід читати “пучка духу”; дуже кволий, слабий.
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писати Михайлові раз на місяць листа, а картку з нагоди різних оказій
то вже будеш вкладати йому до посилки. За кожний раз пиши йому,
щоб сам вирішував, як, що і коли висилати. Ти кажеш, що Дзюнко –
дітвак. Це трохи правда, але його домашні мало опікувалися і дбали
про нього, а кожній людині хочеться теплого слова і доброї згадки. Я
страшенно чекаю на знимки і вже наперед тішуся. Не хочу надоїдати
Корнелькові, бо він вже й так зробив добре діло, що сфотографував
вас усіх, але все)таки чемненько попроси його ще й від мене, щоб
помаленьки викликував. Страшенно тішуся!! Добре, що молодий
чоловік буде елегантний. Я зворушена, що вуйки не забувають про
нього. Подякуй їм і від мене. Чи будете зараз давати шити? Якщо він
ще має в чому ходити, то краще зачекати, бо, може, підросте, та й
мода дещо зміниться. А Ти вшила собі домашню суконку з тої матерії,
що хотіла мені посилати? Щоб Ти знала, яку я маю потіху зі спіднички
з бесагів! Якраз тепер вона дуже пригодилася мені. У нас починають
палити аж 15 жовтня, то я вдягнула бесагову спідничку, чорний
светерок і сердачок (перед з бесагів, а спинка з чорної шерстяної
матерії) і свищу на всякі холоди. Я вдоволена, що Богдан почав
працювати. Мені здається, що праця для заробітку подіє на нього.
Очевидно, краще було б інше місце праці, от хоч би в якійсь художній
майстерні прикладного мистецтва, тільки що це забирало б йому
години вдень, а воно перешкоджало б йому в науці в інституті. Пиши
мені докладніше, що він там робить в театрі, як себе там почуває і т. д.
Бідненька Ти! Я щораз то прошу: напиши про те, розповідж про тамте,
напиши сюди і туди; але зате я страшенно вдячна. Мамусю, чому нічого
не згадуєш про дике котеня? Тут любительки звіряток вже запитують,
чи воно привикло і чи дозволило на зиму взяти себе в хату, тож не
забувай про вістки з того фронту теж.

Дорогенький Богдане!
Вітаю Тебе зі вступом на роботу! Справді тішуся з приводу цієї

події, що Ти започаткував самостійне життя. Очевидно, тепер буде
Тобі трохи важче поєднувати і навчання і роботу, але воно матиме і
свої дуже корисні сторони. Я думаю, що заробіткова праця допомагає
людині ставати дозрілою, відповідальною за себе. Це вже обов’язок,
що примушує точно виповняти його і тим самим упорядковує людину.
Краще було б, щоб Твоя праця мала відношення до мистецтва, але
поки що нема ради. Зрештою, при добрій волі Ти й там можеш багато
скористати. От якби Тобі вдалося познайомитися з художниками, що
оформляють постанови театральні, якимсь чином проникнути в
майстерню театральних декораторів і згодом туди перейти пра)
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цювати! А Ти не міг би постаратися, щоб після закінчення другого
курсу Тебе спрямували на практику в художню майстерню Оперного
театру? Подумай про це. Я весь час мрію, щоб Ти туди попав. Взагалі,
хочу, щоб обставини дозволяли Тобі якнайбільше навчитися, якнай)
більше вмілості і знання придбати. І ще одно: не дуже мене радує
товариство, яке будеш зустрічати в театрі. Щось не надіюся, щоб в
них були глибші заінтересування і високі вимоги духовного порядка.
А втім, все залежить від Тебе. Якщо сам будеш розумний і чесний, то
все вийде Тобі на користь. Я хотіла б більше знати про умови Твоєї
праці там і як зі всім даєш собі раду. Ти ж розумієш, що це неабияка
подія – син став на роботу! Гнилицьку церкву будеш закінчувати вдома?
А коли пішлеш Татові? Я думаю, що найкраще в черговій посилці.
Хати Ти не нарисував? Шкода! Хоч би був зробив ескіз олівцем.
Пам’ятаю, коли ми з Тобою відвідували Татову рідню, нас тоді теж
всюди частували вишнячком і радісно приймали. Очевидно, Ти був
тоді не студентом і працівником Оперного театру, а смішним
маленьким чоловічком в білих штанятах. Раз вуйко Іван153 поніс Тебе
до себе додому, і коли Тебе частували вареними грушками, Ти до)
магався: “А для мами?”. Усі не могли надивуватися, як)то Ти дбаєш
про мене. Чому ж Ти зі мною не хочеш подискутувати, як з вуйком
Іваном, на страшенно серйозну тему? Вуйко ще далі малює і інте)
ресується мистецтвом? Я дуже цікава, що скаже Тато на твій етюд, як)
то він розкритикує Тебе. Ти не боїшся його критики? Всі етюди будеш
здавати в інституті для оцінки? Я вже також чекаю, коли дістану один з
них. Багато Ти їх намалював. Виходить, що по одному на день. Невже
над ними не треба працювати, тільки так, від руки накладати фарби?
Невже вуйко Славко вчить Тебе курення, ще й люльки? Дам я йому!
Коли я з Тобою була в них, він брав Тебе на руки і говорив: “Ми не
хочемо молока – ми будемо їсти сало і часник і пити горілку”, а Ти
захоплено повторяв: “Ми будемо їсти сяйо і пити горійку”. Нема що й
казати, добра кумпанія! Тета Степка справді має чим бути вдоволена,
коли працює від 6 до 8 ввечері. Мені дуже приємно читати, як Ти
описуєш відвідини в Кошляках і Гнилицях, і завжди згадується наша
спільна подорож туди. Цьоця Палазя завжди така була, що останню
птицю на подвір’ї прикінчувала, як хтось від нас приїздив. Тоді,
пам’ятаю, качку зарізала. Вони обоє надзвичайно добрі люди. У нас
настала похмура осіння погода. Темновато в хаті, але я по кілька разів
перечитувала ваші листи – і на душі сонячно, є про що думати і рисувати
в уяві сонячні картини. Щоб тільки з Тебе потіха була! Знаєш, я була б
дуже рада, якби Ти в кожному листі написав щось про Дідуся і про

153 Іван Ваврух, родич Михайла Сороки.
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Бабцю. Хай це будуть дрібнички, але мені так мило було б собі
представити їх у щоденному житті! Як звичайно, чекаю Твоїх листів.
Цілую дуже.

Мама
Мамусю, в попередньому листі Ти згадувала, що Дідусь може

цього року перейти на емеритуру. Як остаточно полагоджена ця
справа? Дуже прошу, напиши мені докладно. В зв’язку з тим я хотіла
б ще раз успокоїти Тебе, бо Ти, напевно, думаєш, що мені треба так
багато посилати, як це Ти робила досі. Запевняю Тебе, що з того
всего я не більше як одну четверту, а то й одну п’яту вживала для себе
особисто. Це не значить, що я так мало їла, бо інші теж діставали і
ділилися… (Бракує закінчення. – Ред.).

№ 20
21 жовтня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твою листівку, 110 карб. і посилку. Все прийшло в порядку.

Мені смішно читати Твої пояснення в листівці, коли Ти хочеш оправдати
позачергову посилку. Завжди знайдеш якийсь претекст, чому треба
було знову посилати. Молочко треба ковтати разом з капсулькою чи
висипати на ложечку? Я на хвилинку кладу капсульку в воду і ковтаю її
цілу. Добре так? Як Ти догадалася спекти? Я якраз говорила, що Ти
давно)давно не присилала їх. Мудрагель! Груші пишні і прийшли
свіженькі. Зі сметани робимо чудеса: суниці зі сметаною, Галя
приготовила салатку з цибулі і квашеного помідора, а сьогодні салатка
з оселедця зі сметаною. Ти страшенно розумна, що вложила каву, бо
я знову закупила собі на зиму згущеного молока. Вчора пили каву з
пальчиками. Квіточки справді дуже гарно засушені, а лісьцік нітрохи
не зіпсувався і страшенно смакував мені. Присилай їх завжди! Я так
тішилася! Дякую за карточки. Особливо ми раді з тих двох ре)
продукцій. У нас є репродукції з “Огонька” і передовсім російських
малярів, а це старинний художник, і нам цікаво буде його мати.
Почнемо збирати альбом листівок)репродукцій. Послухай, як дивно
вийшло: десь 2 – 3 тижні тому назад Галя каже, що варта б витинати з
журналів ілюстрації, що відносяться до балету, щоб ближче по)
знайомитися з цим родом мистецтва, аж тут маєш: в посилці
приходить якраз карточки з персонажами балетів. Що Ти на це? До
фотографій треба додавати пояснення, а то я не знаю, що таке дієть)
ся з Богданом на знимці. Він літає в повітрі чи з гойдалки скаче?
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Натюрморт його? Про нього я напишу докладніше в листі до Михайла,
бо хочу висказати деякі свої зауваги і хочу дістати від нього відповідь
на них. Все)таки я хотіла б побачити хоч одну картину Богдана в
оригіналі, щоб знати, яке це в нього відчуття кольорів. Мені був
обіцяний етюд з Криму. Де ж він? Етюди з Криму добре в нього
вийшли? Я вже чекаю, що скаже Михайло на ту картинку, яку повинен
був дістати до цього часу. Ти зі своєї сторони також розповідж, що
говорили про етюди знавці. Молочка тепер Михайлові не висилай,
бо, напевно, не дадуть йому. В кожному разі, зачекай, аж він точно і
ясно напише, що можна. Шкода, якби така цінність пропала. Думаю,
що доки не змінить місця перебування, то нічого не вийде. Пригадую
собі, що в Донці є донька. Її знимку теж прислали? Як називається?
Мамусю, чого Ти не написала хоч трохи Дзюнкові? Йому буде зда)
ватися, що Ти й знати його не хочеш, а він добрий хлопець. Зрештою,
як уважаєш. Що там пише тета Ксеня? Незадовго її ім’янини. Я хотіла
б післати їй карточку, але чекаю, щоб довідатися, що там коло неї, і
вже відразу про все написати. А Ніка? Мамусю, свинная тушенка154

справді дуже смачна, але паштет нітрохи не уступає її. Немає більше
листів від вас, отже я буду закінчувати листа і здавати для відправлення.
Якраз слухаю оперу “Князь Ігор”. Зараз вже ляжу і так, слухаючи, засну.
Сон у мене нівроку. Після молочка почуваю себе дуже добре, а обличчя
цілком як екліптика. У нас тепер приємно: надворі досить тепло,
погода гарна, в хаті палять і так затишно! Читаю багато, відпочиваю і
поки що на долю не можу нарікати. От щоби ще знимки прийшли!
Нічого там не чувати, чи Корнелько збирається висвітлювати? В неділю
була гарна передача про Блока. Качалов читав “Двенадцать”. Я далеко
більше люблю художнє читання, чим спів, більше враження воно на
мене робить. Особливо люблю мелодраму і всяку декламацію, супро)
воджену музикою. Кінчу читати третій том Пруста “В поисках за утра)
ченным временем”. Дальших томів, мабуть, в нашій бібліотеці нема,
але я вже маю деяке поняття, що собою представляє Пруст, і, правду
кажучи, нема в мене тепер терпеливості заглиблюватися разом з ним
в тайні глубини людської підсвідомості і всякі психічні закамарки –
багато інших цікавих книжок чекає, щоб взятися до них. Знаєш, я вже
давно вірю в теорію вирівняння, яка полягає в тому, що доля посилає
дні полегші і радості після днів похмурих. Застановляюся, як пояснити
мої теперішні дні: чи це заплата за якісь минулі неприємності, чи вони
– приємний час, за яким прийде щось менше спокійного? А як подіяло
на Тебе молочко? Богданові помогло? Що і як лікуєте алое? Мій рецепт
подобався Тобі? Я вже Тобі згадувала, що мене допитуються про ту

154 Тушкована свинина (рос.).
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дику кішочку, а я не можу подати нових вісток про неї. Вам, звичайно,
передають привіти і подяку за гарне відношення до звіряток тутешні
приятелі котів і всяких других живих сотворінь. Напиши, як робиш ту
вітамінну конфітуру з чорних порічок: скільки цукру, а скільки ягід?
Цілую всіх.

Катруся
Дідусеві не скучно, що не виходить посидіти на городчику? Як

будеш писати мені листа, то нехай Дідусь скаже мені кілька слів, а Ти
напишеш їх.

№ 21
22 листопада 1959 року

Коханенька моя!
Вчора дістала Твого листа і Михайлового. Завжди зазначуй, коли

вкладаєш картку від нього, бо він згадує про листа з віршем Олеся, а
такого я не дістала. Хотілося б знати, де вони пропадають. Вже тепер
починаю складати святкові побажання і ось тут долучую п’ять листівок.
Я дуже тішилася б, якби вуйки Ромки155 прочитали мою карточку. Ех
Ти, товстянок)хитрячок! Бідного Богдана обзиваєш ананасиком, а Ти
його справжня бабуня, отже ананасиха. Знаєш, на якій основі я це
говорю? Коли сідаєш за стіл, щоб реферувати листи, починаєш від
опису стихійного лиха, яке через зайнятість господині пройшло по
хаті: кімнати не топлені, обід не вариться і т. д. А чому Ти і словом в
листі не писнеш, як то з Тебе піт ллється, коли Ти смажиш качку і треш
масу до андрута для посилки? Я не можу лукавити і сказати, що ті
лакімства не впливають на мій добрий настрій, але й правдою є, що
кожний лист окрилює мене і я маю цілу масу матеріалу до думання,
передумування і фантазування після прочитання. І факти, як каже вуйко
Ромко, і поезія, і навіть ті шумні фрази, яких Ти недолюблюєш, мають
для мене велике значення. Щоб Ти знала, як мені хочеться слово в
слово знати, про що писала Гануся! Ти наговоришся досхочу коли
хочеш і з ким хочеш, а мені хотілося б хоч начитатися досхочу. Якщо
панові Пелехатому156 важко самому зложити листа, то, може, легше
було б хоч раз на місяць зреферувати дослівно одного? Ти ж розумієш,
що я тоді оживаю, в мене нагромаджується багато матеріалу до від)
писування і радість і піднесений настрій охоплює мене, що є якийсь
рух в інтересі. От бачиш, на 12 листопада я з таким запалом писала

155 Сім’я Романа Зарицького.
156 Богдан Сорока.
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листа, що не стало мені місця подякувати Богданові за панчохи. Я
дуже ними тішилася, і ще тим більше, що він сам купував і за свої ,за)
роблені гроші. Минулий раз я долучила листівку теті Ксені. Дістала
100 руб. Тепер така справа. Я хочу скористати з Твоєї пропозиції, що
могла би Ти дещо купити; тільки теплого білля мені тепер не треба,
зате придалися б теплі вовняні скарпетки. Могла б Ти попросити ту
Лесю, щоб купила такі? І ще одна покупка. Знаєш, у нас літом бувають
такі самі спеки і в хаті так душно, що піт заливає. Галя минулого року
вшила собі одяг, який ми називали “пеплюм”. Це щось вроді широкої
сорочки, вирізаної зі всіх сторін, щоб всюди продувало. Модель
виправдала себе, і ми з Олею хотіли б запастися такими самими. На
цю штуку мені потрібно – тільки не перелякайся! – 8,5 м штапелю, але
трошки щоб гарний був, бо все)таки ми жінки! Добре було б, щоб
матеріал був трохи ліпший (щоб надовго вистачило), ясний (білий чи
голубий), в дрібні квіточки чи гарний узор; тільки не зелений, не ярко)
червоний. Ти ж маєш добрий смак і зумієш підібрати. Спішитися нема
чого, бо ж це аж на літо. Як купиш, намочи в теплій воді, щоб збігся
перед пранням, а щойно потім посилай. Я тут не маю де зробити цієї
процедури. Вона конечна, бо вшиєш, а після прання корчиться і
корчиться, так що ціла біда. В посилку, де буде матеріал, не вкладай
ніякої посуди, що могла б розбитися, ані нічого, що могло б по)
плямити її. Тепер обговоримо фінансову сторону. Я рішучо хочу сама
оплатити цей видаток. Я наскладала собі вже потрібні гроші, бо інак)
ше я не просила б. Це ж все)таки коштовні витребеньки, а не перша
необхідність. Штапель коштує більш)менш 20 руб. за метр, отже,
разом буде 170 карб.; скарпетки вовняні – біля 30 руб.; всього разом
200 руб. Ну, нитки до шиття вже додаш від себе. Значить, два місяці
не будеш присилати мені моєї “пенсії”, тобто два місяці після покупки.
Тільки повідоми мене наперед, як купиш, згода? Перше напиши, чи
Ти годишся, а тільки потім купуй. Якщо б Ти моїх умов не прийняла б,
то я звідси вишлю Тобі гроші. Я не завертала б Тобі голови, але тут
не маю можливості купити, а хотілося б, щоб влітку тіло вільніше
подихало. Ти знаєш, що я дуже боюся хохликів. Якби я попросила
Тебе зробити на мене ще додатковий видаток, вони сказали б:
“Вabie… (слово затерте. – Ред.)” і напакостили б мені зараз, а так за
мої заощаджені гроші не страшно. Добре? Ще одне. Може, Тобі
невигідно самій виписувати журнали і пересилати мені? У нас те)
пер легко можна передплачувати все, що захочеш. Якщо вдома тих
журналів не передплачують, то я могла б заощадити Тобі турбот і сама
зорганізувати собі це. Не забудь відповісти на моє питання. В мене
одна просьба до Дідуся: прошу мені пояснити різницю між двома
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філософськими поняттями: “разум” і “рассудок”, “мышление” і
“рассуждение”157. Натикаюся часто на те, і хоч часом вловлюю різницю,
але точно не можу її визначити. Дідусь міг би продиктувати, а Ти
написала б, добре? Гумовий Мишко цілий час асистує біля мене при
писанні листа. В нього страшенно серйозна міна, і він з погордою
дивиться на нас, що ми їмо мед, а йому не даємо. От папір кінчиться,
а мені ще багато писати. От бачиш, як фантазія працює, коли дістану
листа! Решту треба буде залишити до другого листа. В Сяні158 і
Дарки159 нема дітей? А чому мені не прислали знимок Богдана з
Феодосії? Страшенно тішуся, що Богдан буде мати лекції рисунку. Я
дуже амбітна у всему, що відноситься до нього, і хотіла б, щоб були з
нього люди. Ти пиши докладно все, що говорить художник про його
працю, про етюди з Криму і т. д. Отже, хто, властиво, писав – Ніка чи
Гануся? Тобі переплуталося? Бідненька моя! Цілую всіх моцно!

Катруся

№ 22
12 грудня 1959 року

Коханенька Мамусю!
Виразно дитинію. Вже не знаю, куди поставити і з якої сторони

милуватися своєю риночкою. Звідки Ти взяла її? Що за чудо, що
розміри якраз підходять до накривки нашого чайнику, так що я можу
ставити її на чайник з окропом і підігрівати що потрібно? Вже кілька
днів складаю в неї кашу з обіду і підігріваю коли захочеться. Дякую,
дякую! Притому вона така миленька і до всього підходить, що годі
було щось кращого підібрати. Дістала: журнали і книжечки, листівку і
4.ХІІ посилку (на диво скоро прийшла). Писати маю стільки і так багато
різних справ, що мушу по порядку йти. У нас сьогодні морозище 300,
не йдемо на прогулянку, тому я примостилася тепленько на ліжку,
відвернулася від співкамерниць, щоб ніщо мені не перешкоджало, і з
приємністю віддаюся писанню листа. Вчора ми вернулися до своєї
квартири, бо робили в нас ремонт. До половини стін жовтава панель,
вище – вузький пасок мальовила; стіна над ліжком полакерована на
теплий цегляний колір, также столик і табуретки. Всюди чистенько, на
виставці нові карточки. Якраз переді мною курильський пейзаж з
одиноким, похиленим вітрами деревом. Я хотіла б витягнути цю
картину при льосуванні. І ще бачу двох рибалок (також дуже гарна

157 Розум і свідомість, мислення і міркування (рос.).
158 Оксана Щур.
159 Дарія Сіяк, донька Іванни Сіяк.
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картка). Ну, а Мишка)лауреат (скрипаль) висить на почесному місці
над столом і замінив Мишку)туриста, який мусив відійти до однієї
мами, бо вона якраз вибирається до свого трьохлітнього хлопчика і
не має нічого, щоб привезти йому. Кольорові пейзажі цим разом
винятково гарні. Зрештою, коли ж усі ті карточки не бувають гарні? Ті
смішні зі звірятками я винесу на прогулянку на Новий рік, і кожна
витягне собі щось на потіху. По радіо пропікала 10 год. Це пора мого
другого сніданку. Намазала собі кромку хліба сметаною. Сметана
дістала загальне схвалення: “Мамцю, прошу ще!”. Оля не мішає
сметани до нічого, а їсть її одну з хлібом, бо, каже, тоді найкраще
відчуває її смак. Я признала її рацію і роблю те саме. Отже, починаю
по порядку. Мамусю, в січні і лютім не присилай грошей, а за них купи
власне цей матеріал, що я просила (8,5 м). Не спішися, але придивися,
щоб таки був гарний хоч трохи. Крім того, що я мала наскладаних
своїх грошей, той вар’ят знову післав 150 руб. Вже й не знаю, що
робити, бо часто хворіє і має тільки те, що сам заробить. Хоч у нас
морози, але ми передбачливо думаємо про літні спеки. Друга справа
така. В околицях тети Ксені багато овець. Кажуть, що там можна
дешево купити гарну вовну. Влітку вона коштує 40 – 50 руб. за кілограм.
Там же можна дати спрясти (за 1 кг – 40 руб. приблизно). Отже, 1 кг
шерстяних ниток коштував би коло 100 руб. Та червона шерсть, що
Ти давніше післала мені, була дуже зле спрядена. Я бачила таку
рівненьку прядену нитку, як фабричну. Будь добра, напиши до тети
Ксені і запитай, чи має вона там змогу купити вовну, але добру, і також
чи має змогу дати випрясти на гарну нитку. Про все, що вона від)
повість, напиши мені, але для мене нічого не купуй, доки я сама не
напишу. Мені поки що нічого не треба, та я хочу знати, чи можливо
там купити. Мені здається, що я ще на минулий Великдень дістала ту
посилку від Ніки. Пам’ятаєш, я питалася Тебе, кому дякувати? Отже,
що ж, накінець, писала Гануся? Ти казала, що лист був обширний, але
так і не розповіла, що було в ньому, а мені дуже хотілося б знати.
Знаєш, що було б добре посилати Михайлові? Бульйон в кубіках. Це
дуже ситне, мало займає місця в посилці і довше можна держати. А
мені пришли трохи звіробоя (дзюравця) і м’ятки. Не бійся, шлунок,
ані печінка мене не болить, але я прочитала, що після 40 років не
рекомендується пити чай, каву і т. д., тому заварювала б собі зілля.
Не подумай, що не треба присилати мені кави і гербатки. Така мала
кількість не шкідлива. Зрештою, крім здорового, хочеться інколи
попити і поїсти чогось смачного. Звіробоя трохи більше положи, бо
тут багато аматорів знайдеться на нього. Заливати смальцем м’ясо –
геніальна річ, як і все є геніальне, що придумує мій товстячок. Напр.,
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хто ж інший додумався б, щоб положити різного потрохи? Я не їла
м’яса з хлібом, а брала кусок і, наївшися чогось іншого, закусувала на
десерт, як тісточком. Я зішкрабую смалець в одну посудину, і, як все
вже поїмо, забираємося до нього. Він теж дуже смачний. Ванілійки
заскоро тануть. На другий день з моєї порції в мене залишилися тільки
кришки. Дуже за все дякую, та й інші дякують, бо після кожної Твоєї
посилки трохи поласують. Повидло зі сливок – “Мамцю, прошу ще!”.
Бриндзя теж “прошу ще” кожного разу! Було написано, що після 40
років необхідно їсти сир, а бриндзя теж сир. Ну, вуйки Ромки страшенно
випристійніли. Вуйка прямо хочеться поцілувати в пухленьку щічку, а
тета красавицею вийшла. Дуже мило вони обоє виглядають. Донці я
за ніщо в світі не впізнала б. Чи не подібною вона зробилася до Ірени
Гамотівної? Родько, Леся160 і Данусьо Рибка такі, як були. Я докладно
все оглянула: і усмішки, і спосіб складати руки, стояти і т. д. Всі ті
знимки тим милі і гарні, що ті, які знімаються, усміхаються і дивлять)
ся в об’єктив, а це створює враження, що вони до тебе так приязно
усміхаються. Зрештою, може, коли вони фотографувалися, думали
про тих, кому пішлють свої знимки. Це Родьків хата? Гарно живуть.
Деревце попробуєш цього року? Хотілося б хоінки. Малесеньке таке,
добре? Знову була знимка пані Нусі у “Світанку”. Вона мені просто
імпонує. Хто б подумав, що з неї вийде така позитивна і вартісна
людина! Як зустрінеш Генку161, проси, щоб сердечно здоровила її від
мене і побажала найкращих успіхів. Ти знаєш, я спочатку не впізнала
двох сестричок на фотографії, та й місця не впізнала. Дошки з паркану
наверху мені видалися стовбурами дерев, і я гадала, що це десь в
парку. Потім приглядаюся – аж там товстячок стоїть, а перед нею
якась дівчина. Щойно Галя переконала мене, що це Янця. Тета тут
дивиться прямо, і я приймаю її усмішку на свій рахунок. Мамусю, я
знаю, що справжня канюка (ану, чи знаєш це слово? Це просто зі
словника!), але що ж зробити, коли прочитала в “Літ. газеті”, що
вийшли два незвичайно інтересні історичні романи – Скляренко
“Святослав” і Хижняк “Данило Галицький”. Може, хто побачить у вітрині
книгарні, то хай купить (очевидно, як буде можливо). Мені дуже
хотілося б прочитати. Зате я могла б звільнити Тебе від тягару випи)
сування і пересилання журналів. У нас тепер добре наладнане пе)
ренумерування журналів і кожний можна дістати. Отже, якщо вдома
цих журналів не перечитують, я могла б звідси перенумерувати собі.
Як Тобі краще? І ще одно: появився новий укр. журнал “Художник”. Він
був би прецікавий і для Богдана, і для Михайла, і для нас тут. Один

160 Леонтина Зарицька.
161 Євгенія Заєць.
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примірник коштує 8 руб., виходить раз на місяць. Очевидно, тепер,
мабуть, запізно виписати його, але можна б на друге півріччя; значить,
треба в березні виписати. Зате не треба більше виписувати “України”,
бо вона цікава тільки через репродукції, але в “Художнику” їх куди
більше. Я читала об’явлення про цей журнал, і він дуже зацікавив мене.
Я могла б тут виписати, але тоді ні Богдан, ні Михайло не користали б
з нього, а так прочитав би Богдан, а потім один номер мені, а один –
Михайлові. Також не треба більше пренумерувати “Знання та праця”.
Якраз за “Україну” і “Знання та праця” був би “Художник”, я вже обчис)
лила. Ти згідна з тим? Напиши, що робити. Я могла б дещо, напр.
“Всесвіт”, тут діставати. В листопаді прийшли гроші пізно, тому я аж в
другому листі про них написала. Пам’ятай, щоб ті два місяці мені “пен)
сії” не висилала! Бачиш же, скільки в мене назбиралося капіталу! Твоя
знимка, де стоїш під вікном гарсон’єри, теж є. Дуже гарно там вигля)
даєш, навіть не видно, що така кругленька. Ти дістала мого другого
листа з листопада? Там було 5 карточок. Ага, разом з матеріалом на
пеплюм пішли і спідничку від Маші. Тільки уважай, не вкладай нічого
такого, що могло б поплямити матеріал. Що художник, який консу)
льтує Богдана, говорив про його етюди з Криму?

Коханенький Татусю!
Ще раз прочитала про математику і признаю Тобі повну рацію.

Мало того, я захоплена і думками, і стилем. Тут справді гармонійне
поєднання логіки і краси, вмілість коротко, ясно і гарно сказати те, що
хочеться. Особливо подобалося мені про Платона. Подібне я дума)
ла, коли читала “Історію філософії старинної Греції”. А фразу:
“Математик все каже так: “З таких гіпотез виходять такі консеквенції”
– я часто повторяла по)своєму і клала її в основу міркувань чи супе)
речок на різні теми. Як гарно колись писали! Я теж відчуваю красу в
логічності і в стройній побудові думок. Не раз я вже написала Тобі, що
успадкувала від Тебе любов і запал до науки і відчуття краси гарної
думки у гарній простій формі. Подиктуй інколи до мене кілька речень,
а Мамуся напише, добре? Будь здоровенький і слухай усіх порад і
приписів лікаря! А Тобі подобався Богдан? Що Ти думаєш про його
роботу? Цілую.

Катруся
Недавно я чула по радіо передачу зі Львова. Слухаю)слухаю – аж

тут Тацьо починає говорити у власній особі. “Сойчине крило” мені
дуже подобалося, хоч я чула тільки фрагменти. І “Шкільний вальс”
дуже гарний. В Таця є якась особлива тонкість в гармонізації, якась
інтересність, а в музиці гарна мельодійність. Ну, опера має сильні
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музичні моменти, але сюжет перешкоджав мені насолоджуватися.
Я ніяк не можу погодитися з тим, що наш художній Ананасик не зай)
мається ніяким спортом і навіть ранкової фіззарядки не робить.
Встид! Його стара сива мама кожного ранку в 6.15 робить руханку
за радіо під музику, потім вмивається ледяною водою навіть при
300 морозу, але через те вона ще жвава і завжди погідна.

№ 1
26 січня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Листа мого з 12.І дістали? Там ще і карточка для тети Ксені була.

Від Тебе є тільки одна листівка і прийшло 50 руб. Не забудь написати
докладно рахунку, бо я хочу знати, доки я маю виплачувати Тобі свої
довги. Дуже мені жаль Тебе, що Ти, бідненька, мерзнеш і ходиш, як
замерзла муха, тому радо зрезигную з полагодження для мене тепер
всіх справ. Годжуся добровільно, щоб все відложити на весну чи навіть
на літо. З одного тільки не хочу і не можу резигнувати – з листів! Я
вірю, що Тобі тяжко самій писати, бо треба поламати голову над
змістом, та й реферувати важко. А Ти візьми і просто переписуй по
кусочку. Це ж цілковито механічна робота, і до неї зусиль прикладати
не треба. Кажу Тобі серйозно, що так можна. Знаєш, це така при)
ємність – діставати листи! Що б у них не було написане і від кого б
вони не були, щоб тільки було що читати. Тоді і відписувати легше, бо
є якась виміна думок і створюється враження, що з кимсь близьким
розмовляєш. Інакше мені й придумати тяжко, що нового написати,
бо майже нічого не діється коло мене, а годі повторяти одне і те.
Листи – така цінна для мене подія і радісна, що я не можу здобутися на
те, щоб перестати надоїдати Тобі. Не реферуй, а пиши слово за
словом. Чи ж це не легше? Ну, а як зберешся з силами, то раз на
якийсь час сама розповідж про новинки, добре? Вже кілька разів я
пропонувала, що відтяжу Тебе з виписуванням журналів. Тільки Ти
мусиш точно сказати, які журнали Тобі вдома не потрібні, тобто яких
ніхто не перечитує, і доки Ти запренумерувала. Тоді я зможу тут сама
виписати собі, а Ти будеш мати менше турбот. Ще я просила Тебе
купити через Лесю одні теплі реформи, але тепер подумала, що, може,
не варто того робити, бо я маю ті рожеві ще цілком добрі, а на запас
нема сенсу купувати, щоб не нагромаджувати лахів. З тієї причини я
писала, що не треба вже других скарпеток, хоч би вони й були м’якші.
Тільки)от пеплюм вшитий і матеріал на пеплюм цей другий справді
пригодилися б. Зате ще маленька просьба: як будеш посилати речі,
вложи трохи фарби для брів у порошку (це дістанеш у кожній аптеці).
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Не думай, що я на старі літа звар’ювала, але ж є молодші від мене.
Завжди ломлю собі голову над тим, скільки Тобі і Дідусеві років.
Напиши, в котрому році ви обоє народилися. Не забудь! Чи не було
від Михайла листів, що я досі нічого не дістала? А ті фотографії він
отримав? І тепле білля, і всі інші речі? Чому Ти не напалиш добре в
хаті, як мороз надворі? Тоді легше було б снуватися і приємніше
почувала б себе. Свіжі карточки запакуй разом з пеплюм, то не
погнуться і не зіпсуються. Я вже писала, щоб не звертатися до тети
Гені, поки вона сама не відізветься. Вона до всіх мовчить, отже, мабуть,
не нагнівалася, а не має голови до писання через турботи. Я вже
Михайлові згадувала, що 24 січня лежу собі, аж тут об’являють, що
передають вечір для студентів, бо якраз в них починаються канікули.
Я зараз подумала, що, певно, і наш Соколик)Ананасик відпочиває по
“трудах безмірних” і накінець збереться зі силами, щоб написати своїм
бідним родичам, які)то в нього оцінки і чи, може, тільки “зе сваволі”162

“відмінно”. Ну, заки він збереться, то, будь ласка, хоч Ти скажи, які
оцінки має за заліки і з іспитів. Дуже мене цікавить, чи з рисунків вже
ліпше стоїть. Просто не розумію, навіщо переживати, чи дорослий
мужчина видержить в полі 4 години. Хай же він буде загартований, бо
тільки тоді дасть собі раду в житті! Я, навпаки, тішуся, коли якась
трудність виростає перед ним, а він справляється з нею. Невже він
має бути якесь хухро? Я тільки сміялася, як ви обоє з Дідусем
журилися, чи і як він заїде до мене, а він не то що їхати вмів, але й
кавуни в Москві зумів продати, щоб роздобути грошей на дорогу.
Пам’ятаєш, як Ростропович розповідав Хариті, скільки йому дово)
дилося працювати, щоб добитися мети? Так само треба тішитися,
коли в Богдана багато роботи, бо тоді він мусить привчатися до)
кладати зусиль. А що вартує людина, коли вона не вміє працювати?
Зрештою, пригадай собі, як Ти все життя тяжко працювала для нас
усіх. Що поробляє Дідусь? На запусти відкриваємо сардинки.
Пам’ятай, що посилками я тішуся, а листами – ще більше.

Цілую всіх, всіх.

Катруся

№ 2
26 січня 1960 року

Коханенький Татусю!
Писала мені Мамуся, що гостила у нас Славка163, що вона подовгу

розмовляла з Тобою і що Тобі це подобалося. Якщо Ти любиш тепер
162 За погану поведінку (пол.).
163 Ярослава Яримович.
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слухати, як розповідають, то чому б Тобі не любити читати то, що
розповідають? Я також хочу порозмовляти з Тобою, і тому вирішила
писати одну окрему картку до Тебе. (Треба ж мені часом поговорити
з розумною людиною, правда?) Якщо Тобі вдалося б хоч раз на три
місяці зловити Богдана за фрак і переконати, щоб написав під Твій
диктат листа до мене, я була б дуже рада. Але й без відповіді я буду
писати. Насамперед мені страшенно хотілося б знати, чи Тобі
подобається Богдан, що Ти думаєш про нього як про майбутнього
художника. Татусю, намов Богдана, щоб колись в неділю у вільну
хвилину сів біля Тебе, а Ти коротенько, але влучно і ясно, як це Ти
вмієш, диктуй йому, що думаєш про нього. Я пишу і одночасно по)
глядаю на Твій портретик олівцем, який давно вже прислав Богдан.
Він мені дуже подобається. Вірно схоплений, і так виразно видно в
рисах щось із Зарицьких. Мені подобалася і страшенно до душі манера
Богдана. Хотіла б я мати ще такий портретик Мамусі, Хариті і самого
Богдана. Ти не міг би намовити його на такий подвиг? На знимках Ти
добре виглядаєш, замітно таку добре мені знайому Твою усмішку і
руки в Тебе зложені так по)твоєму. Я була приємно здивована, що
вигляд в Тебе бадьорий. Мені дуже було б інтересно знати, чим Ти
тепер інтересуєшся, чи читаєш, про що думаєш і т. д. Біда в тому, що
нема у нас вдома підходячої людини на секретаря для листування зі
мною. Мамуся і старенька вже, і зайнята по вуха, але все)таки доказує
чудес, а Богдан теж запрацьований і до того непосидючий. Ти ж ро)
зумієш, як мені хочеться знати кожну дрібничку про вас. Зрештою,
листи заступають мені все, і тому я так постійно вертаюся до цього
питання. Знаєш, ціле моє щастя, що я і люблю, і вмію вчитися. Заглиб)
лювання в якийсь предмет дає мені величезне задоволення і таку
радість, що нітрохи не відчуваю, де я находжуся. Мені здається, що
вам усім неможливо представити собі, що в моєму положенні можна
добре почуватися. А воно так)таки й є. Сама не знаю, чим це пояснити:
пристосування організму й психіки чи щаслива моя вдача? Богдан
писав, що в Тебе є радіо і Ти багато слухаєш. Ми також багато завдя)
чуємо радіо. Спочатку слухали все підряд, а як трохи наситилися,
почали вибирати програму до смаку. Хотілося б і більше послухати,
але ж журнали і книжки теж про цікаве розповідають. Тепер звичайно
слухаємо ввечері, та й програма тоді буває найцікавіша. Ми з Галею
зробилися незвичайно примірними студентками: вислухуємо майже
всі лекції “Університета культури по радіо”, а самі вивчаємо Гегеля і
укр. граматику. Щойно тепер пізнаємо, як мало знаємо рідну мову.
Пригадую собі, як Ти колись говорив про правильний правопис і
впроваджував його у нас в школі. Тоді мені це подобалося, але щойно
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тепер розумію всю важливість знання мови і важливість заходів, щоб
вона залишалася правильною і чистою. В Гегеля вчитуємося залюбки.
Спочатку прочитали одну частину його “Естетики” – і все в голові
переплуталося; почали знову розбирати речення за реченням – і стало
прояснюватися. Поки що можемо сказати, що Гегель говорить з тієї
чи іншої причини, але, щоб свобідно вникнути у всю суть його вирі)
шення питань, далеко ще нам до того, хоч вже й тепер видно його
односторонність в тому чи іншому питанні. Ми не впадаємо в розпуку,
що трудно дається оволодіти його спосіб викладу, і вперто йдемо
далі, бо розуміємо, що треба привчитися до абстрактного способу
роздумування, і тоді всякий філософський твір легше буде сприй)
матися. В кожному разі, такі зайняття дають нам багато приємності і
не залишаються без користі для нас. Це поки що [все] про моє жит)
тя. На другий раз продовжу. Небагато цікавого, бо подій ніяких немає,
але будеш знати, як проходить наш день. Тепер кілька вказівок Тобі:
сумлінно виконуй усі вказівки і приписи лікарів, роби все можли)
ве, щоб здоровішати. Хоч ми не бачимося, але чи ж не велика це
приємність – листуватися зі собою? Пам’ятай, що маєш бути здо)
ровим!

Цілую дуже)дуже.

Катруся

№ 2
12 лютого 1960 року

Коханенька Мамусю!
Вже розпука мене огортала, бо зближається день здавання листів,

а від Тебе нічого нема, і я не знаю, що відписувати. Всі, що пам’ятають
мене, можуть подумати, що я не дорожу ними і не хочу листуватися,
а я просто не маю поняття, на що відповідати. Коханенька моя, я
прекрасно розумію, що легше спекти і полагодити всілякі справи,
як написати листа, але, з другої сторони, діставати листи – така
величезна радість, що я таки залишуся в тому випадку черствою
егоїсткою і не перестану пилувати Тебе щодо листів. Якщо часом не)
ма спокою, щоб Ти могла зосередитися й сама зложити листа, то
переписуй другі. Це ж проста механічна робота, і від неї можна від)
риватися. Ще раз і ще раз і дуже і страшенно прошу Тебе: переписуй
і сама пиши! От я ніби ожила, коли вчора прийшов лист Твій, Богдана,
Михайла і 2 знимки. Сьогодні мені легко писати і є про що розпові)
дати. Зате я постараюся звільнити від усіх других клопотів, зв’язаних
зі мною, добре? Отже, цього місяця, чи, вірніше, після вислання



521

попереднього листа, прийшло таке: Твоя листівка, дві бандеролі з
одягом і зіллям, дві бандеролі (одна – 2 книжки, друга – “Всесвіт” і
книжечки). Про бандеролі скажу пізніше. Тепер хочу договоритися
про виписування журналів. Я буду дуже рада, коли цей клопіт спаде
Тобі з голови, але чи вдома ніхто не прочитував цих журналів? Нема
сенсу два рази їх пренумерувати. Якщо вони вдома не потрібні, то
вигідніше і раціональніше буде, щоб я сама тут виписувала. Якщо ж ви
також їх читаєте, то ліпше вам переглядати, а потім мені висилати.
Тому ще раз остаточно повідоми мене. У нас в половині квітня
приймають передплату на другий піврік. Отже, до того часу я мушу
остаточно знати. Спеціально грошей мені не треба висилати, бо я
сама наскладаю собі потрібну суму з моєї “пенсії”. Але я не хотіла б
резигнувати з книжечок, які передає Стефця, бо тут я їх не матиму
змоги дістати. Вони ж мають великий успіх, і за ними всі питають.
Кожному хочеться подивитися на радісне, добре дитяче личко і
посміятися з витівок звіряток. Галя ставить перед собою сороку з
обкладинки “Забавные истории”, а я знову розгортаю на тій сторінці,
де жадний ведмедик сам хоче все зі своєї миски з’їсти. І так ми обі над
цею книжечкою сперечаємося, але на весело. Також не треба писати
до Лесі про теплі реформи і скарпетки. Я дістала дозвіл тут купити
такі самі реформи, як Ти прислала білі. Отже, будемо мати вже всі, і я
собі теж ще одні візьму, щоб мати на зміну. Крім пеплюмів, нічого
більше не треба. Ага! Як будеш посилати пеплюм, не забудь вложити
фарби для брів. Це можна купити в кожній аптеці. Постараюся тут
купувати все, що мені потрібне, щоб Ти мала якнайменше клопоту зі
мною і могла сама писати і переписувати. Знаєш що? Пришли колись
внукового листа. Погода у нас часто міняється, то відлига, то мороз
вдарить. Часом можна попробувати і легше вдягнутися. Може, якраз
вийде? Так багато в мене до писання на цей раз, що одним віддихом
записую сторінку. Отже, про бандеролі. Спідничка якраз добра;
трошки, вправді, задовга, але я скорочу. Реформи Ти у Львові купу)
вала? І реформи, і панчохи принесли людям втіху, і хай за те добра
доля й Тобі якусь радість принесе. Бачиш, одна за другою сповняються
мої тихенькі маленькі мрії. Губка до миття! Страшенно тішуся нею і
дуже)дуже дякую! Взагалі за все дякую. Колонська вже пішла в рух. Ну,
таку велику присилати – це вже розтринькувати гроші на витребень)
ки! Звіробой п’ємо з насолодою ранком і перед самим спанням.
Додаємо дрібку цукру – і смакує більше, ніж всякий чай. Ми не хворіє)
мо шлунком, але, коли приходять посилки, переїдаємося, і хочеться
попити зіллячка, як колись Дідусь, вернувшися на свята з гостей,
звичайно диспонував зілля з гір Гарцу. Книжкою Ганді особливо
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тішуся. Хто це такий розумний вибирає книжки? Я вже запалилася до
неї і в кожній вільній хвилині хватаю її. Ми завжди дуже вдячні за кожну
книжну новинку. Стефці дуже)дуже дякуємо. Пейзаж з коровами,
молодий олень і бурундук уже висять на виставі. Михайло писав ра)
ніше, що вони там мали в бараці освоєного бурундука, а я досі не
знала, як це звірятко виглядає. З карточок найсмішніший зайчик, що
спить в ліжку, а всі репродукції з картин незвичайно цінні для нас.
Вірменськими художниками ми цікавимося і любимо їх, тому особливо
тішимся квітами Зардаряна. Мушу признатися, що Стефця нас вже
розвезла і ми завжди з цікавістю чекаємо, що)то на другий раз від неї
буде. А вміє вона підбирати карточки! І Михайло пише, як тішився
карточками. Так)так, ми трошки ніби діти, бо ж кругом все таке сер)
йозне і сіре, а гарні карточки вносять радісну і ясну різноманітність.
Мені здається, що Стефця не вповні здає собі справу, як ми тішимося.
А може, знає, тому так дбайливо турбується, щоб уможливити нам ці
наші маленькі культурні розваги (для нас вони великі). Забула я
написати, що риночку ми називаємо “герцпінкель”. Чи не написати
Тобі, як треба приготовляти гриби, щоб вони були смачні, як у нас?
Ну, до цього треба ще мати таку риночку. Отже, слухай уважно і
переймай наш досвід. Гриби з дрібно порізаною цибулею кладемо в
слоїк і в чайник з кип’ятком; після кількох годин (чайник добре за)
кутаний) гриби ріжемо дрібно, легко тремо з маслом і моченими
сухариками; подаючи до каші або картоплі, пригріваємо. Попробуй
– і пальці оближеш! Перепис придумала Галя, але я теж подала деякі
поради і зауваги. Мамусю, що Ти робиш зі старими светерами, яких
вже ніяк не можна носити? Напр., що буде зі старим светром Богдана,
тим червоним? Якщо вони йдуть на шмельц, то ліпше присилай мені,
бо ми з різних решток робили б скарпетки, рукавиці і т. д. і не треба
було б нам купувати нових. Коли Оленка Фонова виздоровіє, таки
поговори з нею, хоч до цього можна буде взятися не скорше як вліті.
Треба, щоб тета Реля познайомила Тебе з ними, а вона хіба аж на
вакації буде знати, щоб зайти до Тебе. Спільного листа Твого, Богдана
і Хариті я дістала. Я ж відписала усім на нього. Мамусю, починаю знову
пилити Тебе: реферуй, а ще ліпше переписуй! Переписуй і сама пиши.
Якби Ти бачила мою радість після приходу кожного листа, Ти жвавіше
бралася б до роботи. Конечно хочу знати, що пишуть Ніка і Ксеня, а то
не знати, що відповідати. Шкода, що Славка не дописала. Може, якраз
не вийшло б занадто кольорово. Час до часу треба попробувати. Щоби
Ти знала, як мені було приємно довідатися докладніше про Ганусю!
Як тільки буде змога написати, я дуже хотіла б, але, очевидно, не треба
напрошуватися теті Гені, якщо вона мовчить. Я так люблю Ганусю, і
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вона була дуже добра для мене, так гарно до мене відносилася, що
завжди з вдячністю її згадую. Відносно Ніли164 і Ксені не можу нічого
ще відповісти, бо мушу знати докладніше, про що оповідають. Тож не
барися! Пришли листи від тети Ксені. Поздорови Славку від мене.
Вона файна жінка, і я також радо побалакала б з нею і послухала, що
вона розповідає. Якби вона була благородна душа, то дала б Тобі
знимку свою і всіх своїх дітей, щоб я могла подивитися, що то за
молоде покоління виросло. А ті гарні карточки такі, що в коперту не
ввійдуть? Пришли одну – побачимо. Обіцяєш на другий раз ре)
ферувати решту? Я жду з надією, що так само докладно, як і в тому
листі. Щоб Ти знала, як для мене багато значить, коли я докладно
знаю, що всі розповідають! Тоді мені здається, що й я приймаю участь
у житті близьких мені людей. Мені дуже важливо знати, що там з Нікою,
тому не обмежуйся двома словами, а найкраще цілого листа дай. Я
ношуся з листами, як дід зі ступою. Але що ж мені робити, коли ніяк не
хочеться забути, що там десь живуть інтересні люди, а їх доля мені не
байдужа? Якби Ти була на двадцять років молодшою, я не давала б
Тобі жити за писання листів, а так трошки побунтуюся і знову затихаю.
На Богдана не маю надій в тому відношенні, коли він навіть про себе
самого так скупо пише. І не згадав, які оцінки в нього, які предмети
здавав. Хай буде і так. Ти не маєш змоги довідатися адрес Ганусі? Ма)
мусю, ще раз дуже дякую за такого цікавого листа, але одночасно
прошу: “Мамцю, прошу ще!”. Чекаю, чекаю на продовження. Зми)
луйся! Зате обіцяю не мучити Тебе більше ніякими замовленнями.
Правда, це мені легко зробити, бо на кілька років я забезпечена всім
необхідним. Ще мушу раз подякувати за Ганді. Особливо ним тішуся.
Хотіла б потім післати його Михайлові. Попробую – може, якраз ді)
стану дозвіл. Як будеш мати вільну хвилину, напиши, які оцінки мав
Богдан за перше півріччя.

Цілую міцно всіх, а Дідуся найбільше!

Катруся
Сьогодні прийшла третя бандероля з газетами.

Дорогенький Богдане!
Прочитала я в Татовім листі про Тебе, і приємно мені, що він захоп)

лений Тобою як художником. Так і каже: “Малює, як старий”, “Як при)
ложить зусиль, будуть з нього люди”. А я тішуся не натішуся, що тільки
закінчився піврік, а в Тебе вже на час канікул плани, що б то намалювати
і нарисувати. Головне, що охота до праці є. Правда, мені ще хотілося

164 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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б, щоб Ти більше писав мені про себе. Навіть не знаю оцінок Твоїх.
Однак з тим я ще погоджуся, щоб тільки Ти писав до Тата, щоб справді
люди з Тебе були, як Тато каже. Мені подобалося, що Ти такий хазяїн
вдома: і сніданок вмієш сам зробити, і ліжка постелити. Тільки чому
то бідній Бабці навіть на дві години не вільно вийти з хати? Ти вмієш
сам антену запровадити? Певне, Дідусь радий, що має чим роз)
важатися цілий день. Як мусить бути скучно, коли не можна читати!
Знаєш, я люблю дивитися на той портретик Дідуся, зроблений олів)
цем. Галя відразу сказала, що це Дідусь. В ньому є щось дуже милого
з Дідуся поза зовнішньою подібністю і є щось милого від Тебе, від
Твого способу рисування. Мені миліші і більше подобаються Твої
шкіци, чим той академічний рисунок. В шкіцах Ти є більше собою. В
Твоєму способі передачі є щось м’якого. Не слабого м’якого, а
м’якого у відчутті. Я певна, що Ти не намалюєш сталевара з прикле)
єною усмішкою, а живого радісного чоловіка. Богдане, я страшенно
тішуся Твоїми успіхами! Ох, якби Ти ще нашкіцував так олівцем наско)
ро портретик Мамусі! Дивлячись на портретик Дідуся, я щораз краще
розумію різницю між фотографією і рисунком. Скільки внутрішнього
змісту проглядує з)під кожного штріху олівцем! Уявляю собі, як радів
би Тато, коли б дістав такий маленький рисуночок. Ти повинен йому
післати портретик)шкіц Хариті. Пишу це, і смішно мені, що всі кругом
тішаться з сина і внука)художника і засипають бідну дитину замов)
леннями, а бідна дитина, крім того що малює до пізньої ночі, мусить
ще єгипетську корову до фараона носити165. Готова тема для гумо)
рески оті солдати в ролі статистів. Це природне, що Харитя любить
солодощі. Вона ані не курить, ані не п’є, то солодке їй якраз під смак.
Ти повинен хитро підглянути, що найбільше вона любить, і з кожного
заробітку на Апісі приносити їй щось солодкого. Мужчина мусить бути
завжди дуже дбайливим і уважливим. В тому, між іншим, заключається
привабливість його. Немає більш неприємного явища, як мужчина)
егоцентрист, зайнятий виключно своєю особою. А я хотіла б, щоб Ти
загально подобався. Таки дуже подобався мені портретик Дідуся!
Пишу і поглядаю на нього. От якби я мала ще такий Мамусі, Твій і
Хариті! Недавно я читала в “Літ. газеті” прецікаву статтю – критику на
виставу дипломних робіт студентів художніх інститутів з цілого Союзу.
Треба признати, що автор сміливо висловлював свої критичні заува)
ження в адресу професорів)керівників. Він говорить особливо про
дві картини – робітника, оціненого на “добре”, і колгоспниці, оціненої
на “відмінно”. Автор запитує, на якій основі були дані такі оцінки, тому
що, на його погляд, вони неправильні. Картина “Робітник” для нього

165 Ідеться про участь Богдана Сороки в опері “Аїда”.
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більше переконлива, тому що робітник більше живий, а цілість
відповідає художній правді, хоч деталі не виписані з повною точністю:
напр., завод за робітником ледве позначений, руки робітника сильно
підкреслені – довгі і жилаві. Колгоспниця відповідає реальній правді,
а не художній: вона в чистенькім комірчику, акуратній сукенці;
подробиці так же дбайливо опрацьовані, на нічому не видно
підкреслення, ніщо не відбігає від життєвої правди; зате художньої
правди годі там шукати, і враження великого вона не зробить. “Чому
тоді оцінили її відмінно?” – запитує автор статті. А я знаю, що Ти так
малювати не будеш. Ти, напевне, поцікавишся, звідки я це знаю, бо
нітрохи не віриш у мої спосібності мистецтвознавця. Знаю я це і
відчуваю по кількох тільки Твоїх рисунках, що досі бачила. Мене просто
підбадьорила та стаття. Хоч я і не бачила тих картин, але прекрасно
уявляю собі, в чому річ, бо не раз уявляла одні і другі. Тепер скажи:
варта було намалювати гнилицьку церкву? Приємно читати таке
захоплення Тата? Ну, він явно переборщує, бо засліплений Тобою. А
як з гімнастикою? Вправляєш кожного дня чи раз на рік, після іспитів?
А Харитя? Молодь, яка в теперішній час не займається ніяким видом
спорту або хоч ранковою руханкою, не може зараховуватися до
молоді. Це якісь сотворіння з роду лінивців. Коли можна очікувати
наступного листа від пана художника і від пані віолончелістки? Багато
хотілося б знати. От хіба те, коли Харитя має явитися до Ростроповича,
куди ходили ви обоє на Новий рік і т. д. Ну, хай буде і так, тільки виходи
в люди. Чи журнал “Художник” добрий? Я хотіла б запренумерувати
собі його на друге півріччя.

Цілую сердечно.

Мама
Але “Нашу культуру” Ти мусиш виписувати!

№ 3
Без точної дати. Ймовірно, 22 лютого 1960 року

Коханенька Мамусю!
Поки що є тільки одна листівка від Тебе. Апетит росте з їжею, і я,

діставши останньо такого цікавого і різностороннього листа, хочу ще
і ще. Може, прийде що)небудь, заки буду висилати, а тепер напишу
трохи, про що вже є сказати. Я страшенно була вдоволена з останнього
листа. Шкода тільки, що Славка не дописала. Завжди треба спробу)
вати. Ти на другий раз пришли внуковий лист в цілості – може, не
треба буде мучитися Тобі над реферуванням. З пеплюмом не спішися.
Ми зможемо його вдягати не скоріше ніж в червні, то ще багато часу
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попереду. Вчора мені купили дві пари теплих реформів (одну – Олі,
другу – мені), таких подібних, як Ти післала. Отже, не треба просити
Лесі: на дуже довго вистарчить нам. Якби я була знала, що тут є такі,
то не турбувала б Тебе. В майстерні мені зробили дуже гарні і теплі
зимові пантофлі, так що я одягом вповні обезпечена. Олеся166 (тут є
така мила дівчина, що я дружу з нею) подарувала мені шовкову хустину
на літо. Як бачиш, я не тільки вдягнена, але й елеганткою ще буду. Вже
просила, щоб мені виписали “Всесвіт”, “Науку і життя” і “Художник”.
Сказали, що довідаються в “Союзпечати”, чи нема обмежень, і дадуть
конкретну відповідь. Як зачне приходити до вас “Художник”, напиши,
чи це добрий журнал, а як можна буде, то хоч один номер пришли,
щоб подивитися, що він собою представляє. Очевидно, ані “Нашої
культури”, ані польських газет не зможу виписувати, то вже пішли, що
зможеш. Блосеві особлива і безмежна подяка за книжку. Він навіть не
представляє собі, як прекрасно вибрав дарунок. Я читаю і захлистуюся,
а другі питають: “Коли вже прочитаєш і даш нам?”. Блосю, прошу ще!
Мамусю, а Тобі особливо дякую за вістки від Ганусі. І подумати тільки,
що я б могла не знати про всі ті перипетії, якби Ти не зібралася на)
писати! Адже 4 місяця пройшло з того часу, а з одного речення, яке
Ти ще тоді написала, я мало могла довідатися. Читаю Ганді і в першу
чергу взяла собі до серця його принцип простоти у способі життя. Як
результат того відпала в мене охота до витребеньків у їжі. На свята, як
живі)здорові будем, не буду придумувати ніяких тортів, а якщо й буду
приймати гостей, то тим, що готове дістану в ларку. Це для Тебе також
вигідніше, бо не треба Тобі буде нічого випікати для мене або щось
тільки найпростіше. Ніяких тортів! Та й за м’ясом я не дуже. Переходжу
на сир і овочі! На журнали треба)таки буде прислати мені 100 руб., бо
я купила реформи, панчохи і ще держу 120 руб. на молоко, щоб відразу
більше купити, тому що в нас воно рідко буває, а хочу запастися для
себе і для Олі на довший час. Гроші на журнали я теж віддам зі своєї
“пенсії”, бо хочу удержувати себе і забезпечувати тільки з “пенсії”. Це
моя давна мрія, і Ти помагай мені в тому. Якби не очікування, що
кожного разу можуть принести молоко, я б мала гроші на журнали.
Чекаю на вістки про Нілу і Ксеню, щоб знати, що відповісти. А які оцін)
ки були в Богдана? Цікаво, чи я довідаюся про те?

Дорогенький Богдане! Ти ще на побаченні згадував мені про ху)
дожника Ерделі. Я давно мала охоту побачити щось з його репро)
дукцій, та ніколи не вдавалося. Щойно в останній “Нашій культурі”
знайшла кілька ілюстрацій. Вони дуже погано зроблені, невиразні, але
все)таки я вже маю поняття про нього. Очевидно, треба було в кольо)

166 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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рах побачити. Мені він подобався. Маю враження, що в нього постать
чи обриси предметів виступають з кольорів, а не визначуються
рисунками. Здається, що його портрети нагадували б дещо Сарьяна,
а він мені теж до вподоби. Що Ти намалював за канікули?

Мамусю, дістала 50 руб. Ну, нема нічого більше від вас, то віддаю
листа. Ще раз пригадую: прошу прислати мені 100 руб. на прену)
мерату журналів. Ту суму я також сплачу. Отже, “пенсію” тепер
постійно висилай в сумі 50 руб., доки я не куплю всего, що нам по)
трібно. Я проводжу докладні рахунки, так що Ти мене не обшустаєш.
З пеплюм не спішися, бо він аж на літо потрібний. Якщо присилати
будеш “Наше слово”, “Нашу культуру” і польські журнали, то будемо
дуже вдячні, але то вже по змозі. У нас зима була ласкава для нас, і
ми не по)мерзлися нітрохи. Тому що Тобі нема часу багато писати,
хай другий внук пише про все, а останню сторінку залишає Тобі на
всякі пльотки. Конечно так зроби і скажи йому про це. Думаю, що всі
будуть тим вдоволені.

Дуже цілую всіх.

Катруся

№ 4
27 лютого 1960 року

Коханенька Мамусю!
Ранком віддала листа (22.ІІ), а ввечері прийшов від Тебе Михайлів

і Твій. Тому що треба на дещо відповісти, пробую писати третього –
може, якраз дозволять. Я страшенно вдячна Тобі за такого обширного
листа. Накінець довідалася, що коло всіх чувати. Все)таки я маю ще
сумління і вирішила більше не надоїдати Тобі за листи. Ти вже знаєш,
що вони для мене незвичайно цінні, отже, скільки зможеш, стільки
будеш сама писати чи реферувати. Зі своєї сторони я також поста)
раюся зменшити свої замовлення, щоб якнайменше причиняти Тобі
турбот. От, наприклад, виписала собі сама “Всесвіт” і “Науку і життя”
на півроку. Буду діставати від квітня або від липня. Точно ще не знаю,
бо хотіла на другий піврік, а вони не зрозуміли і виписали на 2 і 3
квартали. В кожному разі, коли дістану перший номер, напишу Тобі,
що вже не треба висилати. Щодо укр. і польських газет, то вже як Твоя
ласка і змога. Мені сказали, що “Художника” укр. мовою нема. Я не
дуже наполягала, бо бачу, що він поки що й до Тебе не приходить.
Якщо покажеться, що він добрий журнал і постійно приходить, то
пізніше замовлю собі. Гроші я вже заплатила. Вистачило мені, бо не
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треба було на “Художника”, тому не присилай мені тих 100 руб. на
пренумерату, про які я просила. Що ж до “пенсії”, то дальше стягай по
50 руб., поки не буде сплачено за пеплюми. Тільки не обшустай мене!
Хай буде пізніше, зате гарне. Дзюнкового листа я не дістала, карти
теж ні. Що ж робити! Хай буде і так. Долучую святочну картку для
Михайла. Може, з посилкою пішлеш йому. Мені так приємно було
читати листа про всіх і вся, але одночасно жалко було Тебе, що Ти
гаруєш і гаруєш, а відпочинку Тобі ніколи нема. Я знаю, що я справжній
ойцєц Тасємка, та що ж пораджу, коли сама не можу нікуди кинутися.
Все)таки і я навчилася багато сама давати собі раду. Ось перешила
на другу сторону казенну спідничку, що ношу її вже третій рік, але ще
цілком порядна, бо дали нам добрий і міцний матеріал на них; а тепер
припасовую в поясі і скорочую ту вовняну спідничку, що Ти прислала.
Пам’ятай, не присилай грошей на журнали, бо менше мені треба було,
як я обрахувала, і вистачило. Тепер з бандеролями Тобі вже не буде
клопоту. Найважливіші журнали буду мати, а що там ще інше попаде
Тобі під руку, то при нагоді пішлеш. Внукового листа з гербаткою я
дістала. Більських пам’ятаю, але ніколи б не подумала, що вони стануть
співачками. Ніяк не заповідалися на артисток, хоч старша, Зоня, була
пристійна. “Życie Warszawy”167 і “Пшекруй” дістала разом з усіми
газетами і журналами. Чи Дідусь радий був, що я окремо до нього
пишу? Якщо йому приємно було розмовляти зі Славкою, то хай і зі
мною поговорить, хоч листовно. Дуже жаль мені Ніки, що така одинока
вона. Вона винятково чесна людина, але страшенно непрактична. Це
кілька слів до неї. Як вона ще напише, то пришли мені її листа – може,
дістану. Хотілося б мені знати, які були оцінки в Богдана, але вже не
смію просити Тебе, адже він сам міг би написати про те.

Цілую всіх дуже, а до Дідуся пишу знову окремо.

Катруся
Мені старшенно подобалося, що це утопія – переписати внукові

листи.
Коханенький Татусю!

Щойно прочитала книжку Ганді і дуже перейнялася його вказівка)
ми щодо дієти. Я зраділа, що Мамуся купувала Тобі дактилі. А горіхи
їш? Він їх дуже рекомендує. Виходить, що мій організм незвичайно
розумний, бо завжди пропадав за горіхами, хоч я раніше не знала,
яку вони вартість представляють. Мені оповідали, що сучасна пись)
менниця М. Шагінян завжди має біля свого бюрка мішечок горіхів і
родзинків. Пише собі і похрумує їх. Вона розумна жінка, і я люблю її

167 “Життя Варшави” (пол.).
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романи. Татусю, Ти мусиш дбати про себе! Яке це щастя – могти писати
до вас! Я дуже хотіла б знати, як Ти проводиш день. Чи Тобі не скучно
одному? Щоб вже скорше літо прийшло, то посидиш собі на город)
чику. Я трохи закинула свого Гегеля, бо прийшли журнали і хочеться
їх переглянути; та й шиттям я була зайнята кілька днів і ще не закінчила.
Слухала недавно дуже цікаву п’єсу японського драматурга. Хоч вона
сучасна, але в чомусь відчувається японську національну специфіку.
Знаєш, я так привикла до “Всесвіта”, що важко було б мені без нього.
Таке в мене враження, ніби заглядаю через вікно у широкий світ. Чи
Богдан часом посидить з Тобою? Як Тобі подобаються його картинки?
Михайло просто захоплений.

Цілую сердечно.

Катруся
Мамусю, я так тішуся, що розумно проваджу господарство, що

на все вистачає мені грошей і що вмію раціонально їх розподілити. А
Ти гарненька, що послухала мою просьбу.

№ 5
12 березня 1960 року

Коханенька Мамусю!
В лютому я вислала ще й третього листа. Прийшов? А Ти таки

обшустала мене: сумирно погодилася зменшити “пенсію” і одночасно
тихенько відіслала посилку. Що ж, я не можу скривати, що втішилася
нею. Все було дуже смачне, а карточки справді гарні. Радість була в
мене велика. Нічого не зіпсувалося, все в повному порядку. Так власне
і треба пакувати. Особливо дякую за мішечки з целофану. Вони при)
годяться мені в господарстві. Вітамінова конфітура з поричок дуже
мудро і хитро придумана: “Мамцю, прошу ще!” Я ходила за посилкою
ще з одною жінкою. Коли відкрили мою, вона крикнула: “Як гарно опа)
коване!”. Отже, пам’ятай, щоб не висилати мені грошей на перед)
плату журналів, бо я вже заплатила з грошей, що наскладала собі, і
вистачило. Як тільки появиться “Художник”, опиши, як виглядає і чи
регулярно приходить, тоді і я собі випишу. Досі прийшла тільки
листівка від Тебе, тобто після висилки третього листа в лютому. Там я
відповідаю на Твого об’ємистого листа, а на Михайлового – тепер.
Польські газети і журнали читаю. Я не напружую занадто голови, веду
дуже регулярне життя і завжди читання чергую з відпочинком, а після
вечері звичайно слухаю радіо. Читаю чи вчуся, доки мені приємно, а
коли відчуваю втому, йду байдикувати. Знову вертаюся до пеплюма.
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(Тільки Ти не думай, що я нетерпеливлюся, – я просто все нові поради
подаю) Отже, це не мусить бути обов’язково біле тло, хай буде лише
ясне. Може бути й рожеве, щоб тільки гарний відтінок. Одним словом,
цілість ясна, щоб у спеку не пекло. Зате тепер несміливо, тихенько,
дрожачою рукою виписую ще одну просьбу. (Я вже й не заїкнулася б,
коли б не була впевнена, що добра доля винагородить Тебе за труд і
всі клопоти.) Ітак, збираюся з силами і прошу: як будеш купувати
пеплюми, візьми ще півтора метра шерстяної матерії на спіднички
(2) і разом вишли. Очевидно, що я сама сплачу їх, тому цілий час
висилай мені тільки 50 руб., доки все до цента не віддам. Матеріал на
спіднички був би бажаний в ёлочку168, сірий, бронзовий або гра)
натовий. Якщо нема шерсті, хай буде півшерстяний матеріал або,
врешті, якийсь інший міцний темний матеріал. Якщо матеріал по)
двійно широкий, тоді 1,5 м (спіднички довгі на 75 см), а як вузький,
то вже запитай сама, скільки треба на 2 спіднички такої довжини.
Добре було б, якби Ти, заки купувати, написала, які взагалі є матеріали
на спіднички і скільки коштують. Сердишся на мене? Це вже за одним
махом з пеплюм купиш і вишлеш, а я сама все сплачу з моєї “пенсії”.
Тільки напиши, чи сердишся. Чи Дідусь тішився моїми листами?

В нас направили батарею, і ми з тієї нагоди запарили чай, а я пішла
за порічками, щоб видати по ложечці. Тут показалося, що це клюква з
цитриною, і ще шкірка так гарно пахне. Геніальна ідея! Нічого іншого не
хочемо, тільки такий еліксир за кожний раз. Ага, щоб тільки пеплюм не
був зелений, бо ми самі досить зелені. Дактилі знамениті! Чи Дідусь
любить їх? В Дідуся часто і сильно болить голова? Що помагає йому
на те? Я хотіла б коли)небудь дістати листа, спеціально присвяченого
йому: який стан його здоров’я (точно), що він робить звичайно цілий
день, чи дбає про себе, чи виповняє приписи лікаря і т. д. Мої коханенькі,
якраз прийшов дуже гарний лист від вас обоє, Мамусі і Богдана, але я
відпишу аж в другу чергу, 21 березня, бо вже нема ні клаптика вільного
паперу. Ви обоє з Дідусем добрі хитруни, завжди щось придумаєте,
щоб впхнути ще одну надпрограмову посилку. Мірку я подала пасова)
ну. Ще раз даю об’єм в грудях: 103 – 5.

Пеплюм має бути просторний, широкий, вільний; кабатик з гуд)
зиком одним, рукави вшиті до ліктя. Взагалі щоб виглядало так, щоб
я в пеплюмі опалювалася, а вдягнувши кабатик, могла йти в кіно.

Дорогенький Богдане!
Слухай, забудьку, скільки я разів питалася, коли іменини Хариті?!

Мені здається, що я більше тішилася похвалою Тата за гнилицьку
168 В ялиночку (рос.).
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церкву, як Ти сам. Значить, що можуть бути з Тебе люди, коли при)
ложиш зусиль. Отже, уважай, бо як залінюхуєш, то телеграфічно бити
буду! Нема мені радіснішої вістки, ніж та, що Ти прийшов додому
заболочений по самі вуха. Що ж то за людина, а ще до того мужчина,
яка боялась би штрапаців і не приймала б їх з усмішкою? Ось у нас
зіпсувалася батарея і вже чотири дні в камері холод, а я пишу листа і
кожного ранку роблю руханку і миюся холодною водою, як би й нічого
не бувало. Чи смію просити, щоб мене сповістили, які були в Тебе
оцінки на півріччя? Мамуся писала, що ви обоє з Харитею збиралися
писати листа до мене. Як вже остаточно зберетеся, не забудьте ска)
зати, коли вступний іспит у Хариті, тобто коли вона має предстати
перед Ростроповичем. Ну, хай буде, не пишіть. Зате працюйте пильно
і ставайте гарними людьми! Цілую вас обоє.

Мама

№ 6
15 березня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Тепер мені дуже встидно, бо знову дістала об’ємистого листа на

три картки і уявляю собі, як Ти над ними мучилася. Правда, в мене
тепер багато що писати, але сумління порядно гризе. Отже вже пиши
в майбутньому в міру своїх сил. Коли ж дивитися на цю справу з
егоїстичного погляду, то я страшенно вдоволена і дуже Тобі вдячна.
Раніше я не писала окремо до Дідуся, бо Ти була ніби секретаркою від
усіх домашніх і на Твою адресу я відповідала всім. Тепер же я тішуся,
що Дідусь радий моїм окремим листам, і кожного разу щось тільки
йому особисто писатиму. Чи він весь час лежить в ліжку? Що його
болить? Певні169 сильні головні болі в нього? Ти опиши докладніше
його стан. Я така рада всім “моторам” у нашій хаті, що облегшують
вам хатню роботу! А як там працює машина для прання? В лютім я
вислала три листи. Поки що знаю, що два Ти вже маєш. Останній Твій
об’ємистий лист з 6.ІІІ. Це не шкодить, якби за один квартал (квітень –
червень) прийшли подвійні номери журналів. Тоді Ти свої “Всесвіт” і
“Наука і життя” вишли Дзюнкові. Він буде дуже тішитися. Коли зачнуть
приходити мої журнали, я попрошу дозволу пересилати їх Михайлові.
Не знаю, чи вдасться, а добре було б, бо менше треба б було витрачати
грошей на другі журнали для нього. Не журися книжками, про які я
давно просила. Це можна полагодити при нагоді. Ми писали до
книгарні до Києва, але ніякої відповіді не дістали. Невдовзі ще раз

169 Очевидно, слід читати “певно” (ред.)
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попробую. Чекаю на “Художника”. Дуже цікаво мені, що він собою
представляє. Як часто можна посилати бандероль Михайлові?
“Пшекруй” приємно читається як відпочинок від усього серйозного.
Чорну фарбу я дістала, заінтересовані дякують. Очевидно, я вписала
цей випадок у свою бухгалтерську книжку, бо то було моє замовлення.
Мамусю, Ти сердишся, що я замовила ще матеріал на дві спіднички?
Не гнівайся, добра доля віддячиться. Ми вже такі цікаві, як виглядають
наші пеплюми. Напиши хоч, який там взір і в яких кольорах. У нас тем)
пература цієї зими також скакала. Ще більше вітер змінявся дуже
часто, так що бували й морозні дні, а було тепло; знову на другий день
градусів менше, а через вітер холодно. Дуже дякую Стефці за карточку
з деревом на Курильських островах. Це дуже гарно і мило з її сторони.
Оля навіть сказала: “В неї мусить бути чутка душа”. Тепер уже нікому
не пішлю цієї картки, а сховаю на пам’ятку. Тішимося наперед ма)
точним молочком. Тільки скажи, яка повинна бути перерва між одною
прийнятою серією і другою. Я не знаю, чи зможу тепер також зажити
половину пляшечки (15?), чи все треба дати другим. Не хочу пере)
старатися і ковтнути більше, чим це корисно, а останній раз я
приймила серію в грудні, коли Ти прислала першу пляшечку. Значить,
що в Тернополі тета Юзя мешкає разом з Ганею і Ольгою? А де ж
вуйко Микола170? Мені так подобається, коли рідня збирається разом
жити. Чи Марійка171 була з батьками в Хабаровську? Коли ж її туди
повезли? Передай сердечні поздоровлення всім трьом тетам, а спе)
ціально теті Гані172. Вона ж була моєю вчителькою, заки я пішла до
школи. Пам’ятаю її завжди такою весело усміхненою і терпеливою.
Одного разу вчила мене мити руки, бо я прийшла на урок з брудними
пальцями. І ще пригадую, як вуйко Стефан казав мені танцювати
прелюди при о. Громницькому. Це було в час, коли бабця хворіла
тиском (мені було тоді три роки). Чи Даня173 мешкає у тети Янки? Я не
раз бачила ілюстрації Тернополя в журналах і на листівках і ніяк не
збагну, де збудували театр і де став за парком. Довелося б блукати по
Тернополі, як по незнайомому місті. Мусько так і залишився старим
кавалером? Що з Ромком? Ага, Ти мала на увазі Муська, мого това)
риша з Політехніки, а я спочатку зрозуміла, що Муська Монцібовича.
Як буде нагода, поздорови Муська Р. Я вже згадувала, що геніальний
винахід – клюква з цитриною – здобув загальне визнання. Оля навіть
просила в попередньому листі дописати особливу подяку, але не було

170 Микола Декайло, родич Катерини Зарицької.
171 Імовірно, Марія Цегельська, родичка Катерини Зарицької.
172 Анна Декайло.
173 Богдана Ратич.
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вже де й голки встромити. Ми не їли більше чим дві ложечки. Вправді,
не знали, що такий припис, але з ощадності берегли надовше такий
смаколик. Ще відносно пеплюма. Мірку я подала пасовану; об’єм
грудей ще раз поміряли, і вийшло 103 – 5 см (підкладаючи чотири
пальці кантом). Я хочу, щоб він був широкий, бо так буду сидіти в
камері, щоб всюди віяло; а на прогулку зберу його паском, в кіно
надягну кабатик наверху, і так буде одяг “до вшисткего”174. Бачиш,
ціла картка пішла на всякого рода питання і справи. Мамусю, за все
дуже)дуже дякую! Ти правдива бджілка. Про новинки з мого життя
читай на інших картках. Ну, листа від Хариті міг вже Богдан написати
сам. Ще одно пригадала: що Ти робиш зі старими речами, напр. зі
старими убраннями Богдана? Якщо є такі старі непотрібні (але цілком
не потрібні!) куски шерстяного матеріалу з убрань, то пришли мені. Я
з таких кусочків шию собі безрукавки. Повторяю: якщо цілковито такі
непотрібні куски валяються. Поки що закінчую до Тебе і міцно цілую
Тебе і Стефцю.

Дорогенький Богдане!
Невже у вашому інституті такі строгі вимоги і такий високий рівень,

що ніхто не доходить до відмінника? Чи це означає, що вмілості сту)
дентів низькі, чи вимоги високі? Ти не знаєш, як представляється
справа в інших художніх інститутах? Мені здається, що Твоє навчан)
ня там повинно бути початковою підготовкою. Потім треба б Тобі
старатися про стипендію і продовжувати студії дальше. Про це,
правда, ще рано говорити, але я ніяк не хотіла б, щоб Ти закінчив нав)
чання на цьому інституті і став добрим ремісником і нічого більше.
Коли можна сподіватися знимок з Твого автопортрета? Після за)
кінчення року, певно, знову підеш на практику? Цікаво було б також
побачити знимку з портрета Бабці. Я читала, як це рисують портрети
площинами, немов геометричне тіло. Але там було сказане, що це
тільки початкова стадія роботи для правильного знайдення пропорцій
і правильного розміщення деталей (складових частин) голови. Чи воно
те саме, про що згадуєш, чи, може, у Тебе це спосіб малювання вза)
галі? Таким чином справді можна віддати подібність рисів, але чи при
тому виступає і вираз обличчя, і душевна характеристика, тобто
внутрішня суть людини? Дуже хотіла б я побачити цей портрет. Я вже
згадувала, що бачила кілька ілюстрацій Ерделі, але так погано ви)
конаних і некольорових, що годі має175 точніше уявлення про його
манеру. Я рада, що Тобі подобалася тета Славця, бо вона мені теж до

174 До всього (пол.).
175 Очевидно, слід читати “мати”.
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вподоби. Коли Тобі було десь з 3 роки, вона раз приїхала до нас і
говорила, що в Тебе виразисте обличчя, хоч Ти ще попід стіл ходив.
Ти показував їй усі свої іграшки, дерев’яні домашні звірятка і взагалі
був нею захоплений. Мені приємно, коли Ти гарно живеш з людьми.
А чому)то в Тебе зі Стефцею бувають острі виміни слів з приводу
порядку, чи, вірніше, безпорядку, який Ти заводиш? Ей, п’яничка,
от у війську навчили б Тебе акуратності! Ти куриш? Я тільки боюся,
щоб Ти такої поганої звички не придбав. Дорогенький, це був би
Сизифовий труд – забиратися мені до рисовання. Ти по Татові успад)
кував ті здібності, а щодо мене, то в Тернопільській гімназії, куди я
ходила в І і ІІ класи, довго зберігався в рисунковім кабінеті мій рису)
нок чучела ворони як зразок, як не треба рисувати ворону. Я вже
остановлюся на званні мистецтвознавця, хоч Ти дуже піддав критиці
мої здібності в тому напрямку. Але ж і в Тебе є недоліки з рисунку.
Отже, будемо змагатися: Ти будеш ліквідувати свої недоліки, а я –
свої. Добре? До Тата пишеш? Ну, він Тобою захоплений! А я вважаю,
що Ти лінюх, бо не хочеш ранком робити фіззарядки. Тепер трохи ще
до одного лінюшка – Хариті. Так, моя дорогенька, Ти також лінюшок
(очевидно, в спортивному відношенні). Можливо, що справді не
вистачає Тобі часу на плавання, але кожного ранку до радіо таки можна
зробити руханку. А як страшенно приємно порухатися ритмічно під
музику! І скільки здоров’я і енергії додають ті 10 – 15 хвилин! Ти скоро
переконалася б, що краще працювалося б і дуже бадьорою Ти почува)
ла б себе. Та для того треба в 6 год. ранком протирати очі. Признайся,
лінюшку: в котрій годині встаєш? Ви обоє з Богданом такі фізку)
льтурники, що відкриваєте очі, коли вже сонце високо, так? Доро)
генька, якраз я довідалася про дуже приємну для мене новину: нам
тепер можна листуватися не тільки з домашніми. Отже, Ти сама
зможеш писати мені. Тільки листа давай Мамусі (бабці), щоб разом
висилала, бо так буде певніше. Ну от, я тепер дуже буду чекати на
Твого листа, бо коли людина пише сама і бачиш її почерк, то якось
відчувається живіший контакт. Я страшенно втішилася такою мож)
ливістю. Напиши скоро, добре? Від Богдана я багато не можу до)
відатися. Може, з Тобою мені більше пощастить, бо жінки звичайно
бувають більше чуткими, а мені так дуже хочеться знати багато)багато
про ваше життя, кожна дрібничка така важлива і дорога мені. Ну,
побачимо, як буде. Напиши мені, як має виглядати це приняття Тебе
в клас Ростроповича. Це буде вступний іспит чи просто він сам
прослухає Тебе і сам вирішить? Як будеш у Москві, то зможеш вже
просто до мене писати. Я буду така рада, бо зможу слідкувати за
Твоїми успіхами. Я не знаю всіх творів, які Ти приготовляєш, але буду
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старатися зловити їх у передачах по радіо, адже мені хочеться знати,
що Ти граєш. А як хотілося б послухати Твою гру! “Елегію” Массне
добре знаю, і Равеля, і Дебюссі, за іншими буду слідкувати. “Рондо”
Бонперіні теж знаю. Якщо б пощастило дати Тобі самостійний концерт,
обов’язково пришли мені афішку, а потім рецензії з газет. Шопена і
Баха добре знаю.

Щиро здоровлю вас обоє і сердечно цілую, хоч ви спортивні лінюхи!
Мамусю, якраз сказали нам радісну новину, що можемо листу)

ватися з ким хочемо, тобто з рідними і знайомими, але тільки з та)
кими, які живуть на волі. Значить, з людьми, що відбувають кару, без)
посередньо листуватися не можна, але з членами сім’ї можна, отже
до Михайла буду писати. Я страшенно окрилена! Тепер усі не тільки
можуть, але й мусять до мене писати. Я страшенно тішилася б, якби
Стефця написала мені довгого)довжелезного листа, як)то вона воює
з Богданом, як ви всі живете, про свою працю і т. д. Скажи всім тетам,
щоб писали довгі листи. Але знаєш що? Найкраще вкладай їх листи
до своєї коперти і кожний раз пиши, чиї листи посилаєш, бо мені аж
повірити трудно в таку радість і боюся, щоб не пропадало нічого.
Попроси Семкову Надю, щоб написала мені і прислала знимку свою і
дітей. Спочатку хай пишуть до Тебе, а Ти мені їх листи пересилай.
Коли переконаюся, що нічого не пропадає, тоді зможуть просто до
мене писати. Бачиш, Славка могла дописати, коли гостила в нас, але
тоді я ще нічого не знала. Яке це буде полегшення Тобі! Одним словом,
всі, хто на свободі, можуть писати до мене. Ну, тепер багато клопотів
спаде з голови, бо досі про всю рідню Ти одна мусіла писати. Тепер
же трошки попльоткуєш, зреферуєш про другого внука – і кінець. Якщо
Стефця схоче до мене написати, то нехай опише, як провела вакації в
Одесі, як виглядає її праця, ну, і всі домашні пльотки, а передусім про
Дідуся і про Ананасика (чи, може, вона буде сердитися, що ми так
Богдана називаємо?). Я просила сьогодні дозволу пересилати
журнали Михайлові. Сказали написати заяву. Напиши мені, чи тепер
можна свобідно посилати йому бандеролі, тобто як часто. Якщо б
мені дозволили, Тобі не треба б було спеціально для нього других
виписувати.

Цілую міцно.

Катруся

Дорогенький Татусю!
Тепер хочу побалакати з розумною людиною, тому починаю

писати до Тебе. Сьогодні питалися, чи підемо на працю – шиття
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рукавиць на електричних моторах. Ми погодилися. Коли пічнеться
робота, не знаю. Я в житті на машині не шила, тому поняття не маю, чи
вийде з мене толк. За останній час я не багато часу присвячувала
книжці, тому не можу похвалитися, що багато навчилася. Трохи бай)
дикувала, трохи балачки вела, а час у нас страшенно скоро минає.
Знову ходили в кіно, але фільм не був надзвичайний – простенький
такий собі. Завжди хочеться побачити один з тих, про які читаємо ці)
каві дискусії в журналах і які становлять свого рода революцію в житті
кіномистецтва. Я останньо зі замилуванням займаюся українською
мовою. Яка я вже не стара, а зі щораз більшим смаком люблю вчитися
і заглиблюватися в предмет. Спочатку кожний предмет – майже не зна)
на земля, потім поволеньки починає прояснюватися, і така радість,
коли відчуваєш, що чимраз більше розумієш і визнаєшся! Найгірша
справа з наголосами. Властиво, можна сказати, що треба нам кожне
слово наголошувати інакше, як ми привикли, і тоді щойно буде пра)
вильно. Я просто взяла словник Рильського і сторінка за сторінкою
вивчаю наголоси. Вже зауважую деякі правила. Трохи мені шкода, що
піду працювати, бо менше буде часу для науки, але праця має свої
добрі сторони. Татусю, мої листи не скучні для Тебе? Нема цікавих
подій у нас, тому й лист може виходити не дуже)то інтересний. Після
прочитання книжки від Блося я ще більше набрала охоти до вивчення
філософії. Великою радістю тут є для мене одна дівчина, яка дуже
припала мені до вподоби своєю вдачею і чистою, правдивою душею.
Найбільше тепер ціню у людей правдивість. Як це приємно, коли хтось
відверто говорить тобі, що думає чи, напр., що в дану хвилину не
хочеться йому розмовляти, і нічогісінько не робить із чемності, а лише
те, що підсказує серце і бажання! З такою людиною знаєш, що в неї
нічого не є вдаване і нічого вона не буде робити через силу, вдаючи
вдоволену і одночасно сердиту в душі. Слухай, а може, Ти Стефцю
намовиш, щоб ви обоє разом написали мені листа?

Будь здоровий для нас усіх!
Цілую міцно.

Катруся

№ 7
19 березня 1960 року

Дорогенький Богдане!
Бажаю Тобі щастя і радості як людині, а багато успіху і сил до праці

як художникові!
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Проведи гарно день своїх іменин. Хай щирі друзі і благородні
почуття та задуми супроводять завжди Тебе у Твоєму житті!

Бачиш, дорогенький, які милі і розумні листи Ти вмієш писати! Це
я про той, де описуєш свою поїздку в Мик. (Миколаївський. – Ред.)
район. А в котрому селі Ти був? Виходить, що син у мене не тільки
художник, а й п’яничка! Ну)ну! Твоєю поїздкою я захоплена, а тим
другим ніяк. Навіщо Тобі автопортрету? Пішли його мені. Тато так
захоплюється Твоїм вмінням користуватися барвами, тому я хотіла б
побачити хоч кілька Твоїх малюнків. Жду заповідженого спільного
листа.

Мама
Опишеш, як виглядав день Твоїх іменин?

№ 8
Без точної дати. Ймовірно, квітень 1960 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твого листа і від Дідуся, журнали і газети, 150 руб. Чи Ти

вже маєш мого другого листа за березень, де я повідомляю, що тепер
вільно нам переписуватися також і зі знайомими? Там я відписала
Хариті. Наганяй Харитю і Стефцю, щоб скоренько написали, бо я хочу
бачити їх почерк і безпосередньо вникнути в слова їх листів. Також
вложи всі листи від тет Ніки, Гені, Ксені і т. д., але зазначуй, що по)
силаєш. Яке ж це буде відтяження для Тебе! Пояснюю: листувати)
ся можу тільки з тими знайомими, що знаходяться на волі, але з
Михайлом можна, тому що він ближайший родственник176. Зі жур)
налами справа виглядає так: всі потрібні мені радянські журнали я
вже виписала (Галя пренумерує “Художника”), отже, великий клопіт
спадає Тобі з голови. Більше їх мені не посилай. Що будеш мати з
виписаних ще на перше півріччя, віддай Михайлові. Зате “Наше
слово”, “Пшекруй” і т. д. як зможеш діставати нам, – прошу дуже,
будемо вдячні. Щодо дозволу пересилати журнали Михайлові, то мені
відмовили. Отже, мусиш сама це робити. Відносно вовни пишу теті
карточку. Пішли їй так, щоб і на посилку було, тобто за 15 кг – 160 руб.
Можеш спокійно посилати мені дальше по 50 руб., бо я знову маю від
вар’ята 200 руб., а хочу сама все сплатити. З вовни Оля зробить собі
світер, а я – рукавички і малий шалик на голову. Щодо светра від Ваї,
то найкраще буде, як Ти візьмеш собі його для себе. Коли мені буде
треба, знову купимо вовни і я зроблю собі, а Ти як сама даш собі
раду? Де Вая живе тепер і що за светер посилає? Побажай від мене

176 Найближчий родич (рос.).
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усім веселих свят і скажи: “Христос воскрес!” – вуйкові Адзьові, теті
Янці, Стефці, Богданові, Хариті, Блосеві і т. д. Оля каже: “Всім домашнім
веселих свят!”. Не має слів, щоб висказати захоплення Мамусею і
вдячність за стільки уваги, турбот і доброти. Стефці – тепла дитяча
подяка зі Львова і також від старих тут. Молоді – Богданові і Хариті –
якнайбільше естетичних зворушень! Тепер я Тобі бажаю веселих свят і
моцно цілую. Пам’ятай, не смажся забагато при кухні і братрурі. В
наступному листі напиши мені точну адресу тети Ксені і як по батькові.
Опис стану здоров’я Дідуся і як виглядає його день вдоволив мене,
бо знаю докладніше, що з ним. Страшенно тішить мене, що він
придержується приписів лікаря. Хто лікує Дідуся, тобто хто його по)
стійний лікар? Приємно мені уявляти собі, як)то Ти пораєшся в кухні, а
він сидить біля вікна. І ще тішуся, що збирається ввечері касино: все)
таки відрадніше вам укупці. Просто заімпонувало мені, що Богдан
висловлює готовність сам пригріти собі обід. Тільки поясни: він не хоче
тривожити Тебе чи має охоту погосподарити в спіжарці по своїй волі?
Надіюся, що Дідусеві влітку покращає, коли зможе пересиджувати в
городчику. Мені подобалася ваша дієта, і я теж звернулася лицем до
сиру. Кожного ларька купую плавлений сир, джем зі слив і глюкозу з
вітаміном С. Минулого року ми відігрівали кефір, як постарівся, і пили
сирватку. Якщо матеріал на спіднички такий дорогий і стільки з ним
мороки, то не будемо купувати. Ще раз подаю Тобі свою мірку (кажуть,
що так береться): мій розмір має бути 50, а ріст – 159 см; довж. спини
– 38, шир. спини – 40, об’єм грудей – 103, довж. грудей – 46, об’єм
талії – 82, об’єм бедер – 118, довж. рукава – 56, довж. спіднички – 68.
Скільки ж важу, скажу тільки в секреті: 73 кг!! Ходжу вже на працю – шию
робочі рукавиці. Сказати б точно, то не шию, а змагаюся поки що з
машинкою, бо я її кручу вперед, а вона шиє назад. Маю дозвіл купити
через нашу бібліотеку підручник шиття і крою. Тепер Ти не зможеш
викручуватися реферуванням, бо, крім внукових листів, треба Тобі до
своїх тільки долучувати всі інші. Ну, що ж, немає ніякого більше листа,
то буду закінчувати і завтра віддам. Не можу нікому відписувати, коли
не прочитала їхніх листів. Сьогодні Вербна неділя. У нас тепліє, вдень
вже до 100 тепла. Я поскаладала зимові речі і здала на склад, і на
Великдень виступлю по)весняному – гранатова спідничка і бронзо)
вий светерок. Справляти особливих свят не буду, бо нема охоти
метушитися. Зрештою, цього року хочеться святкувати тихенько, тільки
з 1 – 2 жінками, що справді сердечно відносяться. Я замовила в ларьку
10 цитрин. Буду їх засипати цукром і вітамінитися. Вчора дістала “Науку
і життя” за березень (вже з моєї виписки). Нічого, що сталася така
помилка, пішлеш Михайлові.
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Цілую всіх, всіх. Святкуйте гарно!
Катруся

А можна дістати рипс на спіднички не вовняний, а шовковий? Яка
ціна?

№ 9
Без точної дати. Ймовірно, весна 1960 року

Коханенький Татусю!
Знаєш, я збунтувалася проти цілоденного в’язання і взялася трохи

до читання. Такі цікаві речі діються в світі, а я носа з вовни не показувала!
Зрештою, доходжу вже до кінця, бачу, що вистане волічки і форма
добра, то можна позволити собі на нормальний порядок життя, та й
листа до Тебе хочеться написати. Переді мною портрет Рильського з
“Літ. газети”. Дуже шаную його і люблю його поезію. В маленькій статті
сказано, що в нього поєднується гармонійно молодість і мудрість. Це
дуже влучно, і, може, саме те мене найбільше притягає в його віршах. З
цікавістю перечитую кожну статтю, під якою побачу його підпис.

У нас нове захоплення. Властиво, не так нове, як старе посилилося.
Нова наша льокаторка – фахівець з лікувальної гімнастики. Вона з
першого погляду зауважила наші фізичні дефекти і подала відповідні
вправи кожному зокрема. В мене, очевидно, зайві товщеві поклади,
тож я зараз після пробудження ще на ліжку відмахую свою індивідуаль)
ну серію вправ. Вона обіцяє після 2 – 3 місяців певний результат. Одна
тільки біда: в мене постійний вовчий апетит, але на голодівку для краси
я ніяк не можу здецидуватися. Ввечері робимо вправи на кровообіг. Як
тільки потепліє і скинемо бушлати, пічнемо серію віддихових вправ
на прогулянці. Зима в нас була на диво лагідною, зате весна ніяк не
приходить. Це не те, що весняний, березневий подих у Львові. Татусю,
як же би я хотіла, щоб ви там вдома повірили в лікувальну гімнастику!
Щоб хоч хто переконав того художнього сина! Є прекрасні вправи на
вироблення орієнтації. Ех, нема мене там, щоб навести порядок! Рані)
ше я просиналася вранці якось невідпочатою. Тепер же у мене фізичне
враження легкості і бадьорості.

Слухай, я хочу серйозно поговорити з Тобою про телевізор. Скі)
льки коштує такий апарат? Чи не можна би кожного місяця відкла)
дати якусь суму на телевізор? Якісь там різні механізми купуєте, а на
телевізор не можете спромогтися? Як мені було приємно читати, що
ви обоє дивилися на Шевченківський концерт! Я в кожному листі буду
питатися про телевізор. Доти не матиму спокою, доки у вас його не
буде. Ти тільки подумай, як приємно було б уявляти собі таку сцену:
вечір, перед телевізором сидиш Ти, Мамуся і Стефця, на екрані
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Штепсель і Тарапунька розповідають одну зі своїх історій, а ви безжур)
но смієтесь, забувши всі біди; потім передають цікавий спектакль;
повні гарних нових вражень, йдете спати... Коли ж я того дочекаюся?

У нас тихенько. Яна177 вивчає англійські слова, я пишу листа, Оля
і Галя пішли на роботу, а тьотя Поля178 пряде. А знаєш, що пряде? Во)
на вибирала найм’якші шерстинки “маме на варечкі. Она так заботится!
Нужно, чтобы ей было тепло”179. Отже, вона назбирала куделю і сама
пряде так, як у Мордовії роблять рукавиці. Я потім зв’яжу. Т. Поля си)
дить на своєму ліжку, перекинула табуретку догори ногами, прив’язала
до ніжки куделю і пряде; при тому має страшенно серйозну міну. Я
пробувала зауважити, що нитка загруба. Вона каже, що так має бути,
бо Мамуся старенька і їй потрібні теплі “варечкі”. З відходів вона ще
наскубує пушок собі на “берлінку”, тобто пелеринку. Дивишся на неї і
дивуєшся, звідки береться на світі таке цілковито беззлобне єство.
Водночас дякуєш Богові, що посилає таку людину на радість окру)
жаючим.

Ще опишу Тобі вчорашню неділю, щоб Ти мав уявлення, як живемо,
і піду в’язати рукави: треба ж довести роботу до кінця. На прогулянку
пішли зараз після сніданку. Неприємна погода: ні зима ні весна, під
ногами лід. В таких випадках я чіпляюся за Поліну180, бо в неї черевики
не ковзаються, і вона тягає мене цілих півтора години. Погода не
дописала, але балачка вдалася, і я незвичайно вдоволена вернулася
додому. Тут ми з Галею забралися до другого сніданку: гарячий чай зі
шипшини, хліб з маргариною і тюлькою. Треба тільки вміти пригото)
вити! Обідаємо, аж чуємо – передають “Варвари” Горького. Зараз все
втихло, розійшлися по ліжках і вже тихенько слухали (точніше, хто слухав,
а хто захрапів). Гарна була п’єса. Потім йшла передача про Козлов)
ського. Виходить, що він українець і перші кроки ставив на сценах
українських театрів. Я в’язала собі і слухала. Від надміру вражень
захотілося мені спати, і я скоро після вечері положилася. Прочитала
кілька оповідань Моравіо з “Всесвіту” і заснула спокійним сном. Недав)
но Галя дістала посилку зі сушеними овочами, і я кожного дня варю
собі компоти. Уважаю, що овочева дієта прекрасно впливає на настрій
і вдачу. Я трохи випостилася за друкованим словом і тепер читаю з
особливою насолодою. Веселих свят!

Цілую дуже.

Катруся

177 Співкамерниця Катерини Зарицької.
178 Співкамерниця Катерини Зарицької.
179 Мамі на рукавички. Вона так піклується! Треба, щоб їй було тепло (рос.).
180 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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Коханенький Татусю!
Ти наганяй всіх там вдома, щоб писали мені багато, бо тоді я

оживаю, маю що багато відповідати і взагалі здається мені, що я
незвичайно важлива особа. Тепер опишу Тобі, як я проводжу свята.
Минулий тиждень Галя і естонка181 йшли на роботу шити рукавиці, а я
залишалася вдома, бо нема ще приготовлених машин для всіх. Отож
я шурувала і мила вікно, двері, табуретки, вимітала порохи, прала
білизну, щоб освіжити обстановку, тому що це відразу витворює
святкову атмосферу. В п’ятницю ввечері ми зробили торт, і все було
готове. В суботу ранком пішли в лазню; потім мої домашні знову були
на роботі, а я прибирала і накривала стіл: застелила скатертиною, на
ту гуцульську тарілочку поклала крашанки, в бабку встромила базьку,
грудку масла поклала і сир посипала кмінком, і цибулька зелена гарно
виросла (ми називаємо її гіацінтом нашим). Я парадувала в гранатовій
вовняній спідничці, бронзовому светерку і панчохах від Богдана
(перший раз вдягнула). В моєму понятті я виглядала як вповні еле)
гантна дама. На проході покропила всіх двадцять колонською водою,
а потім грілася на сонечку і усміхалася до своїх думок. Я думала: добре)
то бути і почувати себе щасливою, коли в тебе є Обертинська вулиця,
яка здалеку і завжди все освічує своїм теплим ясним промінням. Ага!
На святковому столі серед тарілок стояв Британ)Бунцик і пильним
оком слідкував, щоб хто не тягнув чого поза чергою. Тому що було
радісно на душі, хотілося довкруги картинок, що говорили б про все
живе і молоде, що відроджується. Під вікном напроти мого ліжка я
повісила дитячу книжечку. На одній сторінці лісок, покритий ніжною
зеленню, впереді маленький дубок, а там берізки і смереки; на пра)
вій – стіл, накритий прекрасним вишитим рушничком, а на ньому
українська паляниця і миска з пиріжками з маком; наліво ще листівка
з ринком182 і Волоською церквою183. Коли ранком я просипалася,
відразу гляділа туди – і віяло чимсь рідним на мене і таким милим
українським і нашим обертинським побутом. Над столом карточка з
барвистими квітами, праворуч “Мадонна” Леонардо [да] Вінчі. Кожна
з нас вибрала ще собі по одному пейзажу. Я – “Весну” Зардаряна.
Щось там кличе в далечінь, такий там чистий, юний порив у небесний
простір, в далекі гори! Стоїть дівчина, вся овіяна і пронизана
освіжуючим і очищаючим гірським повітрям.

181 Співкамерниця Катерини Зарицької.
182 Площа Ринок у Львові.
183 Успенська церква на вул. Руській у Львові.
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Коханенька Мамусю!
На всіх інших картках я пооповідала, що діється біля мене, а до

Тебе залишаються на цей раз самі інтереси, бо більше місця не
вистачає. Однак насамперед страшенно дякую Тобі за такого обшир)
ного листа, що я довідалася про всіх і вся і дістала відповідь на всі
питання. Тільки якось він не закінчений, чи що? На сьомій сторінці
внизу говорилося, що Ніка ходить в чоботах, бо болото по вуха, і на
тому кінець. Чи Ти так закінчила? Переходжу до справ. Прошу можливо
скоро прислати – у нас потепліло раптово і жіноцтво хоче при)
чепурится! – матеріалу на 2 спіднички з цієї гранатової тонкої вовни
по 120 руб. Розмір – як на Міросеву Нусю, довжина – 75 см. Кажуть,
що ніби треба 1,5 м, але все залежить від ширини, тому бери так, як
на Нусю. Крім того, матеріалу на дві блузки (теж як на Нусю). Блузки
мають бути дуже гарні, спортові, добре було б білі чи кремові, в
пасочки, щось на мужеські сорочки, з такого полотенца або штапелю.
Одним словом, спортові і гарні. Тут вибирай, що буде, тільки щоб не
зелені, не страшно жовті або не дистинговано рожеві. Чому)то Ти не
хочеш зрадити взору наших пеплюмів? Ну)ну, побачимо! Пришли
докладнісенький рахунок за спіднички і блузки. За пеплюми я дуже
мало сплатила, та й Ти не подала, скільки вони коштують. Я маю
250 руб., тому обов’язково за травень і червень не присилай мені
“пенсії”, а починаючи від липня знову по 50 руб., щоб якнайскоріше
сплатити. Ще ж 160 руб. маю довгу за вовну для Ксені. Чи Ти післала
їй мою картку зі замовленням? Чому не присилаєш її листа? До Ніки не
буду відписувати, доки не дістану її листа. Зрештою, Галя вже без)
посередньо до неї писала і дістала просто сюди відповідь. Отже, зі
знайомими справді можна листуватися. Я не збираюся писати до
Михайла звідси, бо ж знаю, що треба нам разом висилати. Дістала
дозвіл пересилати йому журнали постійно. Таким чином, спадає з
Тебе клопіт і подвійний видаток виписувати для нього і для мене
зокрема. Тепер Ти ніяких бандероль йому не посилай, хіба матимеш
щось спеціально для нього від Віри, тоді напиши мені, а я визначу
Тобі місяць, щоб ми разом в один час не післали. Радянські журнали,
що маєш запренумеровані до кінця півріччя, задержи вдома, а я
згодом скажу, що з ними зробити. Як я вже говорила, “Наше слово” і
другі польські газети, як можеш, прошу дуже, присилай мені. Я така
рада, що хоч трошки і матеріально облегшу Тобі, і клопотів зменшу. А
Ти вдоволена тим? Разом з Твоїм листом були і від Михайла, і Богдана
і Хариті. Скажи теті Ксені, що може писати просто до мене. Очевидно,
не треба непокоїти тети Гені. Вона була дуже доброю для нас і багато
теплої уваги нам виказала. Спасибі їй за все! Можливо, що власних
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клопотів у неї забагато або інша причина грає ролю. В кожному разі, у
нас залишається тільки милий і вдячний спогад про неї. Рахунки між
нами я точно веду. Ти тільки не забувай подавати, що скільки коштує,
а я вже повідомлю, коли ми розрахуємося. Як знову стрінеш Марійку
Дідур184, сердечно поздорови її від мене. Скажи, що я щиро тішуся,
що її життя так наладилося і має таку потіху з дітей. Я пам’ятаю, як
вона чекала свого чоловіка. Тоді якраз я зустріла її, і мені було дуже
жаль її. Мені приємно завжди довідатися що)небудь про давніх
знайомих. Пиши мені про таке кожного разу, коли когось зустрінеш.
Мене все й далі інтересує. І Меляську185 здорови, а спеціально гра)
тулюй, що бабунею вже стала. Випередила усіх нас, браво! Збирай
знимки, коли хто)небудь схоче дати, і присилай мені. Радісно
дивитися, як підростають діти колишніх товаришок. Ти ж знаєш, що
знимка – це гейби коротеньке побачення. Гриби завжди можна
присилати. Я можу замагазинувати харчів на десятку добрих їдців.
Галя дістала посилку ще в п’ятницю, від других дещо капнуло. Свій
торт ми зробили, так що святкували за традицією і об’їдалися, як
звичайно. Найважливіше, що погода чудова і настрій добрий. Хочу
скоро вислати цього листа, щоб Ти знала про бандеролі для Михайла
та й другі інтереси.

Цілую Тебе і всіх.

Катруся
Мамусю, зараз у наступному листі напиши мені ще раз докладну

адресу Михайла, бо я хочу в травні вислати йому бандероль. Також
напиши адресу тети Ксені, бо будемо звідси до неї писати. Ще раз
цілую моцно)моцно.

Катруся
Як тета по батькові? Дальше тут продовжую до Дідуся186.
Мені подобаються якось особливо вірменські живописці. В них

особлива манера, може, тому, що, певно, йдуть слідом за Сарьяном.
Бачиш, як затишно у нас буває? Переконуюся щораз більше, що все
залежить від людини. Якщо вона гарно себе почуває, то й кругом себе
заведе атмосферу гарного затишшя, де б вона не знаходилася. А
знаєш, яке моє нове захоплення? Шиття!!! Я побачила, що жінка, яка в
шитті ні бе ні ме, – нещасне сотворіння, всякому мусить кланятися за
кожну дрібничку. Ітак, я вирішила стати кравчинею! Очевидно, поки що
для особистого вжитку. Ні я сама, ні ніхто другий не рискне дати мені

184 Шкільна товаришка Катерини Зарицької.
185 Меланія Волинець)Білінська, шкільна товаришка Катерини Зарицької.
186 Мирон Зарицький.
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пошити що)небудь для посторонніх. Вже я купила підручник шиття і
крою, а вчора дістала перше замовлення – нарисувати викройку
фасонного комірчика для домашнього халатика)суконки! Клієнтка бу)
ла цілковито вдоволена виконаною роботою. Отже, пам’ятай: як де)
небудь вгледиш журнали з фасонами, викройками, статті на тему мод
і т. д., кажи, щоб все те присилали мені. Не вдалося мені стати мистец)
твознавцем, то, може, більше пощастить в кравецтві. Дуже жалію, що я
таки сама не шию собі пеплюма. Ну, але тоді ще не було машин до
шиття, я не рахувалася працюючою пошивної майстерні, а най)
важливіше – не сміла мріяти, що такі скриті здібності заложені в мені.
Вправді, я тих здібностей ще не доказала на ділі, але чомусь про)
будилася в мені амбіція оволодіти таким необхідним вмінням. Ти
похваляєш мій план? Мамуся розповідає, що Ти особливо любиш
андрути. Подаймо собі руки, бо це теж мій смаколик! Здається, що в
нас багато однакових уподобань. Ти тепер слухаєш багато музики, і
мені страшенно хотілося б знати, що з неї Ти більше любиш. Бачиш, як
я розписалася? А мені треба кінчати, бо хочеться всім відповісти і
боюся, щоб мені не завернули листа за завелику кількість карток. Знаєш,
я хотіла б, щоб Богдан знову поїхав над море, бо свято вірю в цілющі
властивості морського повітря. Ти, певне, вже сидиш на городчику? У
нас ця пора найприємніша, бо тепло ласкає і ще не втомлює.

Цілую дуже, жду листа від Тебе.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Чим більше Ти сердишся, тим більше подобаються мені Твої

листи. Ти в полеміці розкриваєш свої думки, і я накінець довідуюся
про такий чи інший Твій погляд. Але, з другої сторони, чи ж личить
мужчині сердитися на жінку, та ще й сиву? Адже мужчина повинен
бути джентльменом супроти кожної жінки, навіть якщо це його мама.
Чим мужчина сильніший, тим більше він уважливий, так)так. Запитай
Хариті, що вона про це думає. І невже Тебе не заболіло б серце на
злість мені не вчитися? Адже Ти знаєш, в якому я безпомічному
положенні, що не тільки не можу нічого порадити чи почати... (Бракує
продовження. – Ред.)

№ 11
21 квітня 1960 року

Дорогий Михасю!
Чув Ти новину? Богдан ходить на заняття боксом і зі захопленням

вивчає прийоми нападу і оборони. Це він, правдоподібно, під)
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готовляється, щоб у майбутньому нокаутувати своїх критиків. Поки
що нокаутує мене пером у кожному листі за всі мої ,навіть найскромні)
ші, зауваги щодо мистецтва взагалі а його праці зокрема. Та я сміливо
видержую. Я ж завжди говорю про себе як про мистецтвознавця у
лапках, а він, замість спокійно відповісти, лютує. Однак я вдоволена
тим, бо тоді він, обстоюючи свої погляди чи позиції, висловлює цікаві
думки і я пізнаю краще, що він собою представляє і чим живе. На Тебе
він, як Ти кажеш, відмахується, немов коник від мухи, а на мене наступає
за всіми правилами боксу. Мені подобається, що він, знаючи своє
слабе місце в рисунку, приклав зусиль, щоб перегнати товаришів, які
закінчили художнє училище перед вступом до інституту. Тепер дістав
“4” з рисунку, і я страшенно рада за нього. Це значить, що він вміє
змагати. Найбільше образився на мене, що я побоювалася, чи не
закінчиться на тому, що вийде з нього тільки ремісник. Тут я мала на
думці посереднього художника, який добре малює, є добрим
спеціалістом у своїй галузі, але не являється творчою індивідуальністю,
що вносить щось нового і своєрідного в національну культуру. Отже,
він за це розсердився, бо каже, що вчиться і працює, щоб стати
живописцем, а не ремісником. Добре, що має амбіції, а до того ще
охоту працювати. Татусьо написав так: “Коли при інших дисциплінах
не виявляв охоти до науки, то в інституті вміє працювати до змучення”.
Одним словом, по його т. зв. сердитим листам переконуюся, що
духовно розвивається.

А яка збиточниця Харитя! Найкраще перепишу початок її листа:
“Сталася мені велика неприємність: впала моя віолончеля і зовсім
побилася. Не знаю, що тепер буде. Як буду грати, на чім? А 28 квітня
маю випускний іспит! А ще хотіла я дати самостійний концерт. Ну, що
я буду робити? Першого квітня! Першого квітня!” .Очевидно, набрала
мене, але 28.ІV в неї справді випускний іспит і справді збирається
давати самостійний концерт в тому ж часі. В перших днях травня має
порозумітися листовно з Ростроповичем, щоб поїхати в Москву на
прослухання і евентуальний вступний іспит у консерваторію. Тоді вже
буде вирішено, де буде продовжувати своє дальше навчання. На
спортивному відтинку у неї повне ф’яско: так і не взялася до плавання.
Обіцяє з нового навчального року. Будемо надіятися. Добре, що хоч
Богдан боксом зайнявся. Тобто я боксом як таким не захоплена, але
краще це, як нічого.

Сьогодні якраз Великдень. Я передала Твої поздоровлення всім
своїм. Вони теж завжди здоровлять Тебе і всіх друзів, а особливо
цікавляться і допитуються про всілякі дані щодо йогів. Щоб хоч щас)
ливо “Фізкультура і спорт” дійшли до нас, то відразу організується
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діючий відділ йогісток. У мене гарний настрій, бо два дні тому дістала
листи з дому, і Твій там був (18.ІІ), тож є на що відповідати. Я дістала
дозвіл пересилати Тобі журнали. Першу бандероль маю намір вислати
в травні, а Ти завжди точно повідомляй мене, що прийде. Я тут виписую
журнали, щоб Мамуся мала менше клопоту. Та й навіщо ще платити
за пересилку мені додатково? Я використаю і Тобі перешлю. Запре)
нумерувала також “Вестник истории мировой культуры”. Дуже мені
цікаво побачити, що він собою представляє. Весело було мені читати
Твоє захоплення книжкою Ганді, бо я в одному з попередніх листів пи)
сала Тобі майже подібно і збиралася навіть посилати цю книжку до
Тебе. Це вже вдруге ми читаємо ті ж самі книжечки (напр., Челліні) і
одночасно пишемо про свої враження. Коли я читала Ганді, ходила
просто замріяна і завжди вголос прочитувала якусь з його думок.
Галя і Оля підсміювалися і жартували з мого “трансу”, а я думала собі
і говорила: “Я мам час, я почекам”187. Потім Галя взялася за неї, і
історія повторилася. Тепер вона шукала охочого, щоб йому вголос
цитувати Ганді, мала задуманий вираз обличчя, і думаю, що в душі
прийняла багато постанов. На Бебеля не маю охоти. В даний момент
це питання не цікавить мене. Зрештою, багато з нього є в “Саріні”,
якою я вгощу Тебе. “Лебідя” читала. Коли Олеся взяла цю збірку поезій,
зараз сказала, що “Лебідь” найбільше припав їй до душі. Вона мені
дуже подобається, і так гарно з нею. Тішуся, що незабаром буде зі
Семковим братом. Може, якраз поговорять собі.

Прекрасна сьогодні погода! Тепленько, сонце ще лагідно гріє, не
пече, а ласкаво зігріває навіть душу і приязно настроює до всіх лю)
дей. В мене ще й тому гарно на душі, що я вчора прочитала сторінку
Метерлінка. Колись в мене були два томи його творів, і я майже все (з
філософських) переписала в зошит. Це чудова лектура під час свят,
коли і фізично, і психічно хочеться відпочити. Страшенно він мені до
вподоби.

Ще дещо про Богдана. Він писав, що рисує тепер портрет Мамусі
геометричними площинами і вже дуже подібний виходить. Я за)
питала, як пізніше надасть виразу. На те він відповів: “Душевна
характеристика виходить сама собою, коли людина добре рисує і
малює, не дивлячись на техніку”. Можливо, що в тому і є якась рація,
але в мене є такого рода застереження: чому тоді, наприклад, порт)
рети Чехова такі різні у різних митців? (Власне тепер їх багато всюди з
нагоди його річниці.) Виразно ж видно, що на портреті Сєрова Чехов
схоплений в один момент душевного переживання, а на портреті
роботи Фенгіна (сучасний) це офіціальний Чехов, яким, мабуть, був

187 Я маю час, я зачекаю (пол.).
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би на своєму ювілею або яким повинен бути на основі своїх творів.
Отже, все)таки художник, крім зовнішньої подібності, придав йому
душевний зміст у своєму розумінні. Яким технічним прийомом це
зробив, я не знаю, але велика різниця між обома портретами відразу
кидається в очі. Я постараюся післати Тобі цей номер журналу “Ху)
дожника”, де є ці два портрети. Як шкода, що наше листування з
Богданом таке фрагментарне і нечасте! Бо отак по одному реченні
то тут, то там схоплюєш, який він є, що думає і як розвивається.
Споминів Рєпіна я не читала.

На виставці у нас весна! Хотілося з празником Воскресення бачити
кругом себе зелень, зелень, яркі квіти і пробудження до нового життя.
Отже, є в нас Грицая “Молодая зелень”, Зардаряна “Весна” (моя
улюблена репродукція), Авегяна “Вірменський пейзаж”, Крачковского
“Весна в Крыму”; крім того, Тіціана “Магдалена” і Леонардо да Вінчі
“Мадонна Литта”. Для себе особисто я ще повісила напроти ліжка
відкритку з Львівським ринком188 і видом з нього на Волоську церкву.
Хочу переслати Тобі кілька ілюстрацій з картин Пікассо. Напишеш мені
своє враження. Мене заінтригувала “Жакелін”. Не знаю, чому в неї така
довжелезна шия. Може, художник хотів зазначити, що її думки і очі,
задивлені вдаль, далекі від всего тілесного? Тяжко схопити думку
художника тут, але щось в тій картині є. Навіть підбір кольорів, їх
зіставлення і спосіб розложення однотонних площин створює своє)
рідний настрій, хоч трудно мені з’ясувати, в чому річ. Ні, не дивилися
б ви оба на мене зверху вниз як на мистецтвознавця, коли б я могла
говорити, а не писати!

Цілую Тебе і здоровлю друзів!

Катруся

№ 12
Без точної дати.  Ймовірно, 23 квітня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твого листа разом з Михайловим. Хочу просити дозволу

на третій, додатковий цього місяця, бо багато справ назбиралося,
які треба обговорити. В першу чергу мушу зробити порядок у фінан)
сових справах, бо Ти вже перебрала всяку міру і шлеш, шлеш мені
гроші без пам’яті. Чи Ти хочеш, щоб я залізла в Тебе в довги по вуха і
не змогла виплатитися? Ще раз з’ясую всі наші інтереси, щоб не було
непорозумінь: 1) Не відважся присилати мені хоч би одного рубля,
поки я сама не скажу. В мене назбиралося 350 руб., а за замовлення

188 Площа Ринок у Львові.
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мені теж віддадуть. Ти не сказала, скільки коштують пеплюми разом зі
шиттям, але все одно я ще навіть 100 руб. за них не сплатила. 2) У
другому листі за квітень я просила матеріалу на дві спіднички (того
гранатового по 120 руб.) і матеріалу на 2 спортові блюзки – якогось
гарного, в пасочки, щось як на мужські сорочки – штапель чи
полотенце (вибір залишаю на Твій смак). Розмір спіднички і блузок –
як для Міросевої Нусі. Не можу подати в метрах, бо це залежить від
ширини матеріалу. Скомбінуй сама, скільки треба. Літо йде, і жіноцтво
хотілося б прибрати. 3) В карточці до тети Ксені я просила 1 кг
пряденої шерсті коричневої, а 1,5 кг білої. Якщо нема коричневої, то
всі 1Ѕ кг білої. Хай пришле просто мені. Зате треба, щоб Ти післала їй
160 руб. разом з коштами посилки. Поки що всі замовлення. Бачиш,
як я задовжилася? Отже, не присилай ні гроша, щоб я могла виплатити.
4) Маю дозвіл посилати Михайлові журнали. Буду висилати йому кож)
ного місяця бандероль, тому Ти вже нічого від себе (журналів) не
посилай. Якщо будеш мати для нього щось спеціально від Віри, то
повідоми мене, а я відведу Тобі один місяць на це. Не пренумеруй для
нас більше ніяких радянських журналів, ні газет. Ті, що прийдуть ще за
перше півріччя, задержи, а я потім скажу, що з ними зробити. Я дуже
рада, що зможу хоч трошки відтяжити Тебе. Щоб хоч добра доля
дозволила мені надовше так зробити! Є дуже простий вихід, щоб
усе змістилося в одну скриньку, – менше приготовляти! Ти мусиш
обов’язково за кожний раз призбирати аж 20 кг? Пам’ятай: щоб Ти
не сміла вліті прислати мені ні одної посилки! Відпочинь трошки хоч
від мене. А Стефці я особливо дякую, що тащила такий тягар, а ще
більше дякую, що турбувалася про Тебе. Добра вона душа. Полі)
вітаміни можеш мені прислати, якщо є зайві. Справа така: я нічим не
хворію, але для прибавлення бадьорості всякі вітаміни ніколи не
зашкодять, тим більше що в наших стравах їх трохи не вистачає.
Значить, старатися для мене вітамінів спеціально не треба, але як
найдуться зайві, то пригодяться. Тут і Оля, і Галя дістають, а я навіть
не сунуся до лікаря, бо вона на мене погляне і розсміється. Чи се)
стричка Ваї десь з Сянкою? Щодо того светра, то сама не знаю. Теп)
лий пригодився б мені, але я хотіла б так зробити: Ти візьми його для
себе, а десь в серпні замовиш мені вовну у Ксені, і я собі зв’яжу. Ти ж
не маєш светра і не можеш сама собі зробити. Добре? Поговорім, як
мудрі люди. А Ти вшила собі домашню суконку з того теплого ма)
теріалу, що пропонувала мені? От якби я могла тепер відіслати Тобі
назад цей чорний светерок! Напевно, котрийсь з них був для Тебе, а
Ти мені всі їх даєш. Отже, договорилися? Як буде Василева карточка,
то пришлю. Чому Ти не вложила листів від тети Ніки і Ксені? Я ж кажу
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Тобі, що тепер можна зі всіми листуватися. Дуже добре зложилося,
що мої посилки вислані пізніше, бо зі всіми нараз ми не дали б ради,
а тепер маємо Галині. Напиши мені докладний адрес Михайла, бо я
боюся, чи знову не змінився, і тети Ксені, як вона по батькові. За да)
рунки буду дякувати, як дістану, а то ще хохлики кудись ті посилки
запроторять. Мамусю, я маю колосальні успіхи в шитті! Вже перші
мої кроки зустріли загальне визнання. Отже скоренько посилай мені
кравецький сантиметр, бо не маю чим здіймати мірку. Галя поручила
мені скроїти і сфастригувати свою суконку, і перша проба вийшла як
втяв. Вже маю нове замовлення – скроїти спортову блузку. Віриш? Я
сама ще не можу повірити. Значить, дрімали в мені укриті кравецькі
здібності. Посилай сантиметр!

Дорогенький Богдане! “Зврацам гонор до кишені”189!!! Кераміки
– справжні художники! Мені трудно повірити, що це Ти виліпив такий
чудовий дзбаночок. Дуже зі смаком зроблений. Не тільки мені, як мамі,
подобався, але й всім іншим. Жартують, що вкрадуть мені його. Дуже)
дуже дякую! Галя власне розповідає, що Пікассо захоплюється кера)
мікою, має власну піч до випалювання й іноді годинами чекає, щоб
подивитися, чи добре випалилося. Він уважає, що навіть великі ху)
дожники повинні займатися керамікою, щоб своїми керамічними
виробами вносити естетику в побут широких кругів суспільності. Мені
завжди подобалася така думка. Значить, в Тебе є смак. Дзбаночок
дуже прикрашає наш столик. Столик накритий серветкою, посереди)
ні зелена цибулька (вона імітує наш гіацинт), а кругом дзбаночок,
бузькова сім’я і Британ)Бунцик. Це справді була для мене мила
несподіванка. Дякую!!!

Мамусю, посилки прийшли в повному порядку. Одноголосно
рішено: ще ніколи не було все таке смачне! Якось спеціально свіже
задержалося. Ми з Галею почали зараз господарити, ділити і хапати
смачні кусочки, так найбільше смакує. Торт – нема слів для описання!
Дуже за все приємно. Товщем і вітамінами я заосмотрена на довгі
часи. Ще купила собі 10 цитрин, серединки засипала цукром, а
шкірочку порізала і теж окремо засипала. Додаємо її до компоту.
Бачиш, яка я хазяйка? Чаю не присилай, бо тепер не дають. Та й взагалі,
відпічни вже від посилок до наступної зими. Заварюємо каву і п’ємо з
перекладанцем і бабкою. Чути тільки “ох!” та “ах!”. Дякую, дякую!
Стефцю, бузькова сім’я – найкраща зі всіх фігурок, що Ви досі
присилали. Кажуть, що бузькове гніздо приносить щастя. Дай Боже,
щоб це повір’я у нас справдилося. Дякую за карточки і альбом парків.
Завжди багато радості нам від Вас. Дякуємо! Мамусю, я Тернополя

189 Ховаю гордість до кишені (пол.).
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таки не пізнаю і не знаю, куди який будинок примістити. Виходить, він
цілковито нове місто. Подякуй Славці. Це милий подарунок. Коли
багато оглядаєш карток і ілюстрацій, то наче береш участь у справж)
ньому житті. Клюкву вже поділила, завтра пічнемо лікування. Ви ро)
зумники, що взяли уколи В

12
. Я люблю, як люди лікуються і дбають

про себе, бо це значить, що вони не егоїсти і думають про тих, яким
зробили б прикрість своїм недомаганням. Якраз прийшов “Всесвіт”.
Отже, виглядає, що буду діставати тут запренумеровані журнали.
Сьогодні, 23.IV, маємо йти в кіно. Поки що я ще не працюю, бо го)
товлять станки для машин. Галя вже ходить. Ну, кінчаю листа, щоб
скоро вислати.

Цілую всіх, всіх!

Катруся
Посилаю 4 карточки – усім потрохи. Напиши, як все дістанеш. Всі

карточки, знимки і т. д. дістала. Коли пришлеш мені листа Ніки?

№ 13
15 травня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Я задержалася з листом до сьогодні, бо все чекала, що буде щось

від вас. Крім одної листівки, від Тебе нічого не прийшло, але я не
нарікаю, бо Ти й так доказуєш чудес. Просто козир)дівка! Посилка з
пеплюмами прийшла. Все в порядку, нічого не зіпсувалося. Певне,
Стефця додала витинанки? Карточки гарні, і пісню вже співаєм, і т. д.
Пеплюм немов на мене шитий, тобто на мене примірюваний. Я дуже
вдоволена і страшенно дякую. Оля особливо і ще раз дякує за свій
пеплюм. Спіднички теж добрі. А як буде з матеріалом на блузочки?
Треба б, щоб вони підходили до спідничок. Вже сама добери щось
відповідного, щоб до них пасувало. Сантиметром страшенно тішуся.
Вже одну викройку ним зробила. Він був для мене гейби pasowaniem
na rycerza190. Тепер присилай докладнісінький рахунок: 1) скільки за
матеріал на оба пеплюми, 2) скільки за вшиття мого пеплюма, 3) за
матеріал на обі спіднички. Кожну позицію подавай окремо, щоб я
могла зробити зі всіми розрахунки. А теті Ксені Ти післала мою картку,
в якій я прошу замовити вовну? Ти вислала їй гроші? Якби я мала вже
вовну, я зв’язала б Михайлові шапочку, та й скарпетки могла б в’язати.
Я страшенно Тобі вдячна за все! Тепер вліті відпочивай собі хоч від
мене. Як планує Богдан провести вакації? Певне, цього місяця добре

190 Посвячення у лицарі (пол.).
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присідає фалди. Чому в болерку довгі рукави? Модно так? Я, мабуть,
обітну їх на короткі, до ліктя. Знаєш, я вже закінчила одну суконку і
клієнтка досить вдоволена. Це, очевидно, тому, що вона не така вже
вибаглива. Ти можеш уявити собі мене кравчинею? Я хотіла б хоч для
себе вміти вшити найпотрібніше. Ти дістала мого третього листа в
квітні? Я там говорила про святкові посилки і що дістала 100 руб. Ти
не дивуйся, коли відразу нема повідомлення, що я що)небудь
отримала, бо ж я мушу чекати на речинець писання; а буває так, що
вишлю листа ранком, а після обіду прийде щось від Тебе. Ти зби)
раєшся висилати Михайлові журнали, які раніше назбирала? А що
буде, як вони прийдуть разом з моїми? Вже зачекай, аж виясниться,
пішлють мої чи ні. Картку Степанові пішли так, як є, або вложи в конверт
і ще раз заадресуй.

Цілую міцно всіх, всіх.

Катруся
Тільки на листівку до Степана треба марку приклеїти, бо я не маю.

Коханенький Татусю!
Ти вже просиджуєш на городчику? В альбомі від Стефці “Львівські

парки” я докладно оглянула парк ім. Б. Хмельницького. Виглядає
гарно. Добре, що дерев прибуло кругом нашого дому, але з ними,
мабуть, й шуму чимало. Недавно я слухала передачу зі Львова.
Виступали молоді виконавці, між іншим Олег Криштальський. Чи це
син того скрипаля, колишнього професора в інституті Лисенка? Чека)
ла я, чи часом Харитя не заграє. Коли ж то вона пічне виступати як
артистична молодь? Відносно часто чую львівські передачі. Я звичайно
здаю Тобі звіт з мого культурного життя, але останньо воно скром)
неньке, бо я вся захоплена кравецтвом. Ти не думай, що я закинула
геть свої попередні заінтересування. Мені тільки необхідно оволодіти
деякими практичними вмілостями, щоб не бути такою безпомічною і
за кожною дрібничкою звертатися до когось з просьбою. Сьогодні я
вповні відпочиваю. Ранком біля 9 год. пішли ми на прохід. Я майже
весь час сиділа собі і грілася до сонця. В мене така низенька, страшенно
симпатична табуретка, і я ношу її зі собою. Побалакала я собі там отак
легонько, попліткувала по)недільному, а вернувшися додому, лягла і
захрапіла смачно до самого обіду, доки Галя не збудила мене, що
зупа вже на столі. Між іншим, дуже смачна була, з локшиною, а потім
пшоняна каша. Я додала до неї молока (дістала від Степана дві банки),
і обід вийшов на славу. Після обіду я в чудесному настрою при)
містилася вигідно на ліжку, і дивись, скільки листів махнула! В 4 год.
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ми запарили каву і знову поласували. Нема)то, як пахуча кавуся з
молоком! Бачиш, я мала оповідати Тобі про культурне життя, чи
пак про культурну сторінку свого життя, а тут пішли описи життя
справжнього сибарита. Накінець таки трохи про духовні справи. Я з
великою приємністю прочитала оповідання Фолкнера у “Всесвіті”.
Подобався мені цей журнал, і дуже його вже бракувало б. Якраз по
радіо говорять про нового супутника. Гляди, аж тут одного гарного
ранку почуємо голос людини з космосу. Дива дивні! А найдивніше
те, як скоро людина привикає до того, що сьогоднішні нечувані успі)
хи завтра стають вже буденними, як би то інакше і не могло бути.
Приємно писалося мені сьогодні листи, начебто сиділа в нашому
городчику і базікала.

Цілую моцно.

№ 14
Без точної дати.  Ймовірно,  26 травня 1960 року

Коханенький Татусю!
Нема мені що звітувати про досягнення в інтелектуальному роз)

витку. Старі журнали перечитала, нові ще не прийшли, а до книжок не)
ма часу забиратися. Часом трохи послухаю радіо, вже дрімаючи в
ліжку, або прочитаю вірш)два Олеся чи Міцкєвича в перекладі Ри)
льського. (Це я так вивчаю укр. мову. Зрештою, й поезія мені більше
подобається, як у молоді роки, бо вмію зосередитися.) Та головним
моїм заняттям сьогоднішнього дня кравецтво. Розповім Тобі всю
історію, як появилася в мене ідея навчитися шити і як я реалізую її.

Ти знаєш, як ще вдома я відчувала ідіосинкразію до голки. Так я
прожила добрий відрізок життя, не інтересуючись ні шиттям, ні
модами, бо ж і до кравчині я ходила з Мамусею і стояла там перед
зеркалом при примірці наче стовп. Аж всі ті роки, що я тут, я почала
розуміти, яке це горе, коли не вмієш вшити найпростішої речі.
Доводилося за кожною дрібничкою звертатися до когось. Іноді лю)
ди радо йшли назустріч, а іноді робили ласку. Мені здавалося, що я
ніколи не в силі збагнути такого мистецтва, як шиття. Я пам’ятаю, як)
то Мамуся шила простирадла)коперти і мусіла кожне штукувати, а
вона ж хазяйка хоч куди. Ітак, я думала, що завжди залишуся залеж)
ною і безпомічною в тому відношенні.

Аж тут з’явилася одна жінка, теж трохи кравчиня, а в неї книжка “Як
шити”. Правда, видання 1956 р., трохи перестаріле, але яка це по)
казалася скарбниця для нас! Повіриш, що я, затаївши віддих, заглу)
билася в конструкції викройок. Мені відкрився новий світ виточок,
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клинів, м’яких складок, ліній, скосів спинки і т. д. Зрештою, це терміни,
які можуть зрозуміти тільки втаємничені фахівці. Повіривши у свої
сили, я почала оглядатися за кліентами, і дві жінки не побоялись мені
віддати матеріал на суконки. Все)таки я чесно попередила, що поки
що нічого не вмію. Вони сміливо рискнули. Першу суконку (з поміччю
Галі) ми якось склеїли. Вийшла не дуже)то вдало, але ми заявили, що
клієнтка ma krzywe biodre191. Другу суконку я вирішила зробити сама.
Повісила на шию сантиметр від Номці, розложила книжку і зробила
викройку. Потім сама розкроїла матеріал і зметала. На проході
примірила, і, коли Галя побачила, підійшла і погратулювала мені. Ну,
після того замовлення посипалися. Вже скроїла і зметала дві спіднички
одношовні, з м’якими складками. Тепер одна елегантка дістала
матеріал на домашню суконку і готові суконки, які треба переробити.
Я вже назначаю чергу. Але можеш вірити, що в голові мені не
перевернулося, бо я тепер знаю, як Сократ, що нічого не знаю. Однак
я вже розумію, що мені треба навчитися. Я вмію тепер пробувати, і
двотижнева практика дала мені багато досвіду. Ще мрію навчитися
в’язати на дротах по)справжньому. Це така вигода! Собі і другому
можна помогти. Ага! За перші суконки ми з Галею дістали по куску
сала і по кілька бубликів. (Галя зшиває на машині, і тому рахується
спільником.) Очевидно, ми заплати не беремо, це так насилу нам
впхали як угощення. Ми поставили собі місію ширити естетику в побу)
ті, отже, й причинитися до гарного вбрання нашого окруження. Прав)
да, поки що дуже мало тої краси появилося завдяки нашій кравець)
кій праці, але ентузіазм є, а це найважливіше.

Я завела собі книгу з надписом “Мірки”, а Галя пошила подушечку
на голки. З нетерпінням чекаю на відповідь з московської книгарні
“Книга – почтой”, де замовила “Руководство по кройке и шитью” і ще
“Руководство по вязке” найновішого видання. Якраз прийшла Галя і
каже, що в понеділок прийдуть машини. Отже, я засяду за одну із них.

Ти не дивуйся, що я цілого листа списала про виточку, але я тепер
як той кавалер, що тільки про райфайзенку міг розмовляти. Сьогодні
після проходу забираюся до спіднички збираної, а завтра маю
зробити викройку восьмиклинки. Тобі не зашуміло в голові від темпів,
які ми тут розвинули? Ти вже грієшся на сонечку? У нас тепло, але дні
бувають досить похмурі, і нема до чого опалюватися. Коли напишеш
до мене? Розпоряди, щоб Мамуся два місяці не посилала мені грошей.

Цілую моцно!

Катруся

191 Має криві стегна (пол.).
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№ 15
26 травня 1960 року

Коханенька Мамусю!
16 травня я вислала Тобі листа, а сьогодні пишу другий. В тому

була й картка для Степана. Не забудь повідомити мене, чи Ти її висла)
ла. Тепер я дістала від Тебе листівку, листа з допискою Богдана і
“запрошенням” і 50 руб. Щось здається мені, що Ти або не отримала
одного листа, або недоглянула дечого, тому я повторю деякі питання.
Отже, так: 1. Я маю вже дозвіл постійно пересилати журнали Михайлові.
Якраз вчора, 25.V, заки прийшов Твій лист, я вислала йому журналів
щось на 4 кг. Біда тільки в тому, що адресу подала стару: 410/4 – 42 “А”,
а вчора в Твоєму листі була нова адреса. Все)таки я надіюся, що йому
перешлють, бо різниця в адресі не велика. Тепер Ти повідомляй мене
про кожну зміну, а сама вже бандероль не посилай йому. Тобі взагалі
вже не треба турбуватися про журнали, бо я виписую собі їх тут, а потім
пересилаю Михайлові. Отже, один клопіт Тобі менше і один видаток
спаде. Пишеш, що хочеш цього місяця йому посилати бандеролю.
Якщо наші обі там зустрінуться, то можуть йому якоїсь не дати. Отже,
пам’ятай, що журналами не треба Тобі журитися. 2. Страшенно прошу
Тебе: хоч зо два місяці не присилай мені грошей! Я наскладала собі
вже щось 400 руб., а Ти шлеш і шлеш. Коли ж я виплачу всі довги?! 3.
Посилку з матеріалами я дістала і писала про те в попередньому листі.
Мені також подобався матеріал на спіднички. На блузочки купи штапель
за своїм смаком, щоб тільки підходив до спідничок. Найкраще був би
однотонний, піскового чи кремового кольору, або в геометричний взір,
тільки не цвітистий взір. Ти дуже блузками не переймайся. Купуй, що є,
і кінець. Мамусю, мене сумління загризає, що я такі замовлення післала
Тобі. Знаєш, мені здається, що Бог ще якось нас милує, а тут люди, що
ні кола ні двора, та й рідних нема, щоб про них подумали. Тепер можу
Тебе заспокоїти, що ми всі одягом забезпечені на довгі роки і на тому
фронті буде спокій. Тільки)от варто було б дістати шерсть від Ксені: я
могла б Михайлові светер зв’язати і вам усім, що треба було б. З тим
Тобі вже не було б клопоту. Побачимо, що вона відповість. Ти післала їй
гроші? Лише прошу ще раз: не посилай мені “пенсії”, щоб я довги
виплатила. Галя вже віддала мені за спідничку і за блузку наперед. Я
вже відрізала рукави у своєму болерку і чекаю спеки, щоб вистроїтися.
Страшенно я задоволена з нього і не боюся більше спеки. Не знаю
навіть, як подякувати Номі за сантиметр. Видно, що він був даний щирою
рукою, бо перша суконка, вшита при його помочі, вийшла дуже вдало
і кліенти повалили до мене юрбою. Про це я опишу докладніше в листі
до Дідуся. А Ти не говори легковажно, коли згадуєш про мої кравецькі
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зайняття. Щоб Ти бачила, як я виглядаю, коли забираюся кроїти нову
суконку! На носі окуляри, кругом розкриті книжки, куски мила (замість
кредки), олівці (для обчислювання), кілька лінійок, на шиї Номці
сантиметр, а на обличчі повний зосередження вираз. Галя каже, що в
такі моменти волосся стоїть мені дуба. Ще раз дуже)дуже дякую Номі
за радість зі сантиметра. Хай Бог пішле їй доброго здоров’я! Ніяке
добре діло даром не проходить. І подякуй Аді за гребінь. Досі я часто
ломила зубці при зачісуванні. Я думаю, що цьому нейлоновому не скоро
дам ради. А може, він взагалі не ломається? Синій светер можеш
прислати мені разом з матеріалом на блузочки. Він мені пригодиться,
бо чорний легенький і на добрі морози не загріє. Як будеш мати змогу,
подякуй за нього Ваї. От які добрі люди бувають на світі! Карточки зі
светром пришли. Блузочки мають бути з коротенькими рукавами,
розмір Нусі. Треба ще взяти до уваги, що штапель сідає і що блузочка
має бути в спідничку, отже, довша. Так жалую, що я просила вшити мій
пеплюм! Ну, тоді ще не було в нас кравецької книжки. Ти мала б менше
клопоту, а я – ще одну практику. Я думаю, що Ромки і Родьки192 не
забувають вас, а просто листи не доходять. Дуже тішуся, що будеш
мати теплу суконку. А я вшила би Тобі вже сама, якби тільки була змога.
Ти можеш повірити, що я, можливо, стану кравчинею? Бачиш, які в
мене заховані здібності? Кажуть, що скоро в майстерню мають додати
дві машини. Тоді ми з Олею вже підемо на роботу. Та я й вдома не
дармую. Не маю часу книжки в руки взяти – шию, крою і фастригую.
Недавно ходила мити лазню. Чистила дерев’яні стелажі надворі,
вітерець мене обвівав кілька годин, і я не могла натішитися, що так
довго на повітрі свобідно дихаю.

Мамусю, тепер я більше ні словом не заікнуся, коли довше не буде
листа (очевидно, кореспондентки обов’язкові!). Ти ж і так чудес
доказуєш, і я не мала б сумління, якби дорікала Тобі, що довго не
пишеш. Я так тішуся, що не треба буде Тобі возитися з журналами!
Побажай теті Янці доброго здоров’я. Хай менше хазяйнує, а більше
дбає про себе. Слухай, не відважуйся присилати мені харчевої по)
силки. В останньому ларку я купила собі масла, яке майже завжди у
нас буває. Обіцюють кефір у скорому часі. Тепер хочу справити собі
баль і купити на спілку з Галею конфітури з винограду. Чекаю, щоб
появилися булки, то зробимо гриби. Бачиш, у нас легше з продукта)
ми. Як)то нерівномірно розділені продукти і промислові вироби по
містах! Тут багато всякого матеріалу, та купити трудно нам. Якби я
була знала, що нема сантиметрів, я не причиняла б Тобі такого клопоту.
Побачиш, я поправлюся у тому відношенні. Чому ж Ти прибираєш за

192 Сім’ї Романа і Родіона Зарицьких.
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Богданом? Залиши його речі так, як він порозкидає, тоді привчить)
ся до самообслуги. Навіщо так розвозити його?! Пильнуй себе, бо
Дідуся, я знаю, Ти пильнуєш зі всіх сил. Мені особисто тепер нічо)
гісінько не треба. Повторяю: не смій ніколи більше посилати мені
харчевих посилок! Добре, що гроші дістаю, то все потрібне можу
купити собі. Від Ірини я дістала листа і тепер відписую її. Не пишу до
неї просто, бо тоді одночасно не могла б написати другого листа
вам, то Ти вже перешли. Я знаю, що вона нас чекає у себе, та що ж
порадимо, як не пускають! От щоби Бог дав переїхати Михайлові до
Дзюнка193! Там він відітхнув би. Дзюнко раптус і трохи нарваний, але
добре серце має і переживає всі наші радості і горе. Всі карточки і все
друге, що прийшло з матеріалом, я дістала. Нічого не зіпсувалось.
Мамусю коханенька, не замучуй себе! Я зі своєї сторони не буду біль)
ше перевантажувати Тебе. Ти так береш собі до серця кожну просьбу
і вганяєш по цілому місті, а я навіть не знала, що це така проблема –
купити що)небудь. Напиши мені в другому листі, що після обіду лягаєш
відпочити. Це правда, що Ти всіх кругом себе розвозиш. Направду,
обіцяю поправитися. Крім блузочок – вони ж вже обіцяні, – нічого
більше не хочу. Одинокий клопіт це ще будуть листи, щоб переслати.
Бачиш, як я напишу Ірині, то вже Тобі не можу, бо тільки два на місяць
можна, ну, і часом третій за просьбою. Нічого мені не посилай, тільки
будь здорова.

Цілую дуже)дуже всіх, а Тебе і тету Янку зокрема.

Катруся

Дорогенький Богдане!
На столі в Твоєму дзбаночку стоїть маленька галузка цвітучої виш)

ні з кількома зеленими листками. Так гарно це виглядає! Хай живуть
художники)прикладники, які прикрашають наш побут! (“Художник)
прикладник” – це я вичитала таке визначення в “Художнике”.) Віньєтка
подобалася мені. Гарний задум, лаконічно, а багато сказано. Це Тобі
хтось піддав таку думку чи Ти сам придумав? Очевидно, що “відмінно”
з англійської мови втішило. Я певна, що згодом і з других предметів
оцінки покращають. Головне, що Ти навчився і любиш працювати. І не
зажурила мене Твоя хвилева нехіть до рисування. Це т. зв. творче
безділля. У хвилини таких лінощів у людині нагромаджуються нові
сили, свіжа охота до праці, нові помисли. Маю надію, що в спляче
безділля не попадеш, а творче тільки на користь вийде. Я також
хвилево не займаюся мистецтвом, але не з лінощів: весь час мені йде

193 Імовірно, Володимир Горбовий, в’язень ГУЛАГу.
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на вивчення хитрої штуки шиття. Твої вакаційні плани мені подобалися,
а спеціально туристичні. Що Ти художник, – радує мене, а що Ти не
спортсмен, – засмучує. Моя віра в цілющу дію фізкультури в мораль)
ному й фізичному відношенні непохитна. Тато теж у це вірить. Ще
залишається, щоб Ти взяв собі це до серця. Поки що я вдоволена
Тобою. Тепер одна просьба: не забувай про Бабцю. Я дуже журюся
нею. Про Дідуся дбає вона, а хто подбає про неї? Вона мусить про всіх
подумати, кожному догодити, за кожним прибирати. А хто подумає,
що треба їй? Чи хто застановляється над тим, що їй потрібно відпочи)
ти, що вона старенька і сил в неї не багато, щоб всему подолати? Мені
здається, що всі привикли, що вона має бути для всіх, а для неї самої
нічого не потрібно. Я не знаю, який Ти є для Бабці, але мені було б
страшенно прикро, якби Ти дозволяв, щоб вона Тебе обслуговувала,
за Тебе порядки робила і т. д. Скажу Тобі правду: я не дуже рвуся на
свободу, тобто не відчуваю спеціально тягару мого теперішнього
життя, і якщо хотіла б вийти, то в першу чергу тому, щоб запевнити
спокійну старість Бабці і Дідусеві. Вони обоє ціле життя працювали
для нас і за нас, і мені так болюче, що нема кому попрацювати для них.
Ти зумієш і захочеш віддячити їм за нас і за себе? Бережи Бабцю,
помагай, в чому можеш, дуже прошу Тебе!

Цілую.

Мама

№ 16
24 липня 1960 року

Дорогенький Богдане!
Сьогодні якось особливо мені хочеться писати до Тебе. Це буває,

звичайно, й тоді, коли зустріну в Твоєму листі що)небудь радісного для
мене, коли бачу, що думаєш і розвиваєшся. А скажи, Тебе не дивує моя
витривалість і віра в те, що Ти таки коли)небудь пічнеш відповідати на
мої питання, що Твої листи стануть не односторонніми повідомлення)
ми, а справжнім листуванням? Я все)таки “проти надії сподіваюсь”.

Насамперед хочу Тебе запитатися про Харитю. Знаєш, мені трохи
жаль, що Ти сам нічого мені про те не написав. Я досить була прив’яза)
лась до неї, і мені було радісно і спокійно на душі знати, що в Тебе
гарна дружба. Мене непокоїло, що довго вона не відписує і що ніхто
про неї ні словом не згадує. Накінець довелося самій запитати, бо
ніхто, а передусім Ти сам, не здогадався пояснити мені і повідомити
про те, що вдома діється. Ти не хочеш сказати мені причини? Бачиш,
мені дуже на тому залежить, бо я б хотіла знати, як дальше думати про
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неї – гарно згадувати чи викреслити з пам’яті. Очевидно, Ти сам ви)
рішиш, як Тобі зробити – відповісти мені чи промовчати. Я в усьому
приймала живу участь, радувалася і тепер погано почуваюся, що якось
все закінчилося. І чи були достатні причини до того? Дуже прикро
стояти так, поза рамками життя своїх найближчих людей.

Мене втішило, що Ти заінтересувався імпресіонізмом. Ех, якби я
була дома, я вже випитала б Тебе, чому, як і т. д.! Особливо зацікави)
ло мене таке речення: “Я ставив собі якесь завдання, а не просто малю)
вав портрет, щоб гарно виглядало”. Яке саме завдання Ти собі ставив
– розв’язання якоїсь технічної проблеми чи надання спеціального ви)
разу? Пам’ятаю, Ти гарячо протестував, коли я говорила про вираз,
кажучи, що вираз появляється сам по собі, якщо картина добре
зроблена. Я таки обстоюю свою думку і кажу собі: “Ja mam czas, ja
poczekam”194. Тим більше, що Тато в тому випадку підпирає мене і на)
водить фразу Метерлінка, що завданням художника є зображувати
людей і їх внутрішній світ, але це друге набагато тяжче. Страшенно
хотілося б мені дивитися, як Ти малюєш. Чи Ти не міг би прислати мені
одну невеличку картину, але таку, над якою Ти довше працював і думав?
Ще хотіла б я знати, чи живопись добре поставлена у вашому інституті.
Ти завжди якось живіше і гарячіше пишеш про малювання, ніж про
керамічні роботи. Цього року Тобі також не вдалося перейти на відділ
живописі?

Значить, в Тебе справжні вакації, коли околиця гарна і повітря сві)
же. Бачу, що ви всі більше насолоджуєтеся природою, як працею у
гончаря. Місцевість мені вже знайома з Твого опису, а про вироби
гончаря, про стиль і художній рівень так нічого і не знаю. Чи він працює
один, чи в артілі? Як, властиво, організована ваша практика? Хто по)
криває кошти вашого переїзду і удержання? Ну, до викладача маю
претензії щодо самогону. Ти молодець, що вирішив більше не пити
самогону. Чи зашкодив Тобі? Оттак і не зчується людина, коли при)
викне пити чи курити. А Ти не куриш? Купити тамошніх гончарських
виробів можна, але ще більша радість була б, якби Ти привіз що)
небудь зробленого там Тобою. Ти знаєш, що Твій дзбаночок і досі у
нас на столі з якими)небудь зеленими листочками і ми пильно гля)
димо, щоб він не розбився.

Недавно я читала про Северу і довідалася, що він викладає скульп)
туру у вашому інституті. Це дійсно так? В такому разі Ти повинен бути
вдоволений, бо ж він добрий скульптор.

Страшенно мені цікаво, на чому Ти зупинишся – кераміці чи жи)
вописі? Але треба бути терпеливим. Найближчі роки це покажуть.

194 Я маю час, я зачекаю (пол.).
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Ага! Як там пляшка вина? Ти виграв заклад разом з товаришем?
Відвідав дівчат, з якими познайомився в автобусі?

Сьогодні неділя, і я віддаюся повному відпочинкові. Якраз під час
обіду передавали інсценізацію “Мадам Боварі”. Давно я з такою
приємністю не слухала радіо. Всі сиділи тихенько. (В тому й одна з
приємностей слухання – коли серйозно й з увагою відносяться до
передачі. Виробляється тоді щось вроді атмосфери камерного
театру.) Галя і я лежали на ліжку. Оля, вправді, щось там рисувала, але
теж уважно слухала. Потім трохи нас розвеселила тета Поля своїми
смішними міркуваннями щодо Еми Боварі: “От до чого веде, коли
хочеться вино пити і гарно вдягатися!”. Вона золота душа, але життя
і всесвіт не уявляються їй складною річчю. Вона дотепна, але не
пускається у філософське чи психологічне зглиблювання явищ. По)
тім передавали концерт за заявками. У нас спека спала, можна віль)
ніше дихати, і приємно було в сонячне ліниве недільне післяобіддя
послухати музики. Тепер дальше пишу до Тебе.

У “Всесвіті” була цікава стаття про Вена Клайберна. Один з аме)
риканських музикознавців написав книжку “Куди піде Вен Клайберн
далі”. Він висказує побоювання, щоб незвичайний успіх і постійне
концертування не забрали Клайбернові всего часу і психічних сил і не
відібрали йому охоти й можливості працювати дальше над собою.
Автор пише, що запитав Клайберна, коли він нарешті знайде час для
книг, для роботи над собою, для збагачення свого репертуару, без
чого він ніколи не зможе стати зрілим майстром. К. відповів: “Це турбує
і мене”. Потім ще говорив авторові, що його мрія – зіграти всі ті твори,
які мовою музики розповідають про найсвятіше і найвеличніше в
мистецтві та житті.

Очевидно, я зараз думкою перенеслася до Тебе, адже праця над
своїм духовним змістом збагачує художника і він тоді має що сказати.
Як би не було важним вміти сказати, все)таки без мати що сказати не
обійдеться.

Прийшов до нас новий номер “Художника”. (Галя виписує, а я потім
буду посилати Татові.) Цікава там стаття про акварель. З неї я довіда)
лася, що це тонка і вишукана техніка. Ти якось ніколи не згадуєш, що
малюєш і аквареллю. Якраз я повісила репродукцію Рєпіна “Мечников”
і Сєрова “Портрет Лукомской”, виконані аквареллю. Все)таки яка це
клопітка робота – малювання! Мамуся пише, що в Тебе є запал, і я
страшенно тішуся.

Знаєш, я взагалі люблю запал до праці і людей, в яких такий запал
є. Воно прикрашує життя і ніколи не є пустим. І власне я зі запалом
тепер шию. Коли щось не вдається, шукаю по цілій книжці вказівки.
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Іноді й на прогулянці питаю когось з наших кравчинь. Вони всі такі
доморослі кравчині, дрібні практичні поради часом можуть дати, але
основа основ – це моя книжка. За кожний раз вдячно зітхаю до тітки195,
що подарувала мені такий скарб.

Ти пишеш до Тата? Кажуть, що він фізично дуже справний, тобто
дає собі раду з кожною, навіть найважчою, роботою. Він вміє
працювати. Ти поїхав на Закарпаття з великим етюдником. Отже,
можна надіятися, що Тато і я дістанемо по одній картинці, щоб змог)
ли переконатися, які успіхи в Тебе.

Описуєш, як Бабця виряджала Тебе, і я пригадую собі свої подібні
від’їзди з дому на екскурсії чи в табір на Соколі196. Предобра Мамуся
напаковувала мені завжди теж півнаплечника. Вони обоє, т. є. Дідусь
і Бабця, були ще молоді і за кожний раз приїздили до мене у відвідини,
коли я бувала в таборі на Соколі; а до водного табору над Дністром
приїхав тільки сам Дідусь, бо там далеко треба було йти пішки. А
скільки разів виряджала Мамуся нас обоє з Татусем на водні екскур)
сії човнами чи каюками або в гори на мандрівні прогульки! Коли ми
жили влітку в Ямній197, ми довше кількох днів не сиділи вдома, а все
лазили і лазили по горах. Тому)то я так тішуся кожного разу, коли Ти
ідеш куди)небудь. Це приємно і здорово проведений час і милі спо)
гади на пізніші роки. А все це завдяки Дідусям, яких немає більше у
нікого таких.

Читаючи про Твій еквіпунок, бачу, що Ти елегант і більше люксу)
сово подорожуєш. Три пари штанів! Та ж колись ми стільки спідничок
не мали! Якби Ти був добрим сином, Ти б хоч по одній знимці прислав
нам з Татом з Твого побуту у гончарів. Куди в Карпати плануєш поїхати
на вакації? Розписалася я на 4 сторінки. Це, мабуть, тому, що уявляю
собі Тебе в такій гарній околиці і за гарною працею.

Цілую.

Мама

№ 17
Без точної дати. Ймовірно, 19 серпня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Вже маю дозвіл на третього, додаткового листа, отже викорис)

товую це вповні. Попроси від себе тети Гені, щоб дала того листа.

195 Пелагія Грегоращук.
196 Пластовий табір на горі Сокіл у Карпатах.
197 Село в Карпатах, тепер у складі міста Яремче.
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Сьогодні принесли мені того листа від Михайла, що я писала, що нема
його. Страшенно багато маю писати, але найперш розповім про
карточки. Отже, дістаю цілу купу газет і журналів з Твоїх бандероль,
кладу на ліжко, щоб переглянути, а тут вистає якийсь білий папірець.
Я потягнула і ахнула: карточки! Зараз положила їх на стіл. Ми всі почали
оглядати, видирати собі з рук, робити рамки, щоб їх повісити. Над
моїм ліжком висить 2 карточки – китайська і японська; напроти, щоб
завжди мати перед очима, – Нестеров, а збоку ще дві зі зайцями.
Галя причепила 3 кримські краєвиди, Оля – 2 кольорові фотопейзажі.
З надміру радості мене заболіла голова, і я пішла лягти на хвилинку.
Дивлюся – а Галя вже лежить. Оттакі ми стали тендітні мімози, що й
радісні зворушення, якщо не поволеньки тішитися, кладуть нас на
подушку. Звідки Стефця роздобула такі чудеса? Знаєш, я поглянула
на Несторова “На горах” і, не знаючи, що це він, відразу пригадала
собі одну з його картин “Пустинник”. Тим більше я втішилася, що буде
в мене його репродукція. Про цього японського художника ми читали,
але не бачили ні одного японського кольорового деревориту. З ве)
селих карточок я вильосувала собі якраз ту, яку хотіла: як лисиця з
ведмедем рибу ловлять. Інших я ще не розподіляла, бо хочу, щоб
вони повисіли якийсь час і щоб надивилися на них. А тих найкращих
(види Крима) і репродукції взагалі не буду розльосовувати, хай
залишаються у фондах нашої картинної галереї. Дуже)дуже)дуже)дуже
дякуємо Стефці! Свіжі картинки вносять страшенно багато свіжості у
наше духовне життя, де так мало змін. Слухай, у вас там з Дідусем
тяжко второпати, хто за кого ховається, щоб тільки вислати мені
заборонені мною гроші чи посилку. Бачу, що ви обоє хитра спілка і
годі з вами вести які)небудь чесні торговельні справи. Ну, нехай буде
і так. Отже, десь з 1 вересня я пічну старатися про висилку Михайлові
своїх журналів. А може, Михайлові вільно тепер частіше діставати
посилки, якщо він працює? Запитай його. Запитай вар’ята про гроші
і вразуми його. Значить, я дістала лист Богдана, Михайла і Твій, а те)
пер знову Твій і Ганусі. Від тітки таки нема. Може, Ти забула вложити?
Якщо пам’ятаєш, повтори, що вона писала. Ми страшенно втішилися,
коли довідалися про вовну. Ти вислала їй гроші наперед чи це вона
казала, що треба 250 карб.? Невже так дешево коштують три кг?
Напиши, бо нам треба знати, чи і скільки має їй післати ще Галя. Якщо
Ти заплатила за всю вовну, тоді Галя мені за свої 1,5 кг віддасть, і зно)
ву довго не треба буде мені грошей від вас. Яка вона добра душа, та
Катя198! Ти вияснила Анфісі199, чому довго не відповідала? Тепер вона

198 Співкамерниця Катерини Зарицької.
199 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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вже знатиме, що може впрост до мене писати. Я така вдячна Тобі, що,
незважаючи на Содому і Гомору, так багато і стільки цікавого написала
мені! Просто герой Ти! Напишу карточку для Олесі з початку вересня.
А блузку я вшила власне з того матеріалу, що Ти прислала. Щось я
починаю підозрювати, що Ти навмисне купила аж 4,5 м, бо ми вже
вшили три блузки і ще кусок залишився. Очевидно, я крою так, щоб
якнайменше виходило матеріалу. Нічної сорочки мені не потрібно. Це
з фланелі, зимова? Зимову ще маю, а вліті вдягаю на ніч щось
легесеньке, без рукавів, бо гарячо. Дуже прошу, щоб тітка вшила Тобі
з того сорочку. Послухаєш мене? Я з таким задоволенням читала опис
Твоїх іменин. Дуже мені то подобається, що Тебе поважають і стільки
квітів Тобі принесли. А Ти говорила з Фоновою Оленкою про дітей?
Чому ж то Надя200 прийшла з рожами? Вона часто приходить до нас?
Ще так само напиши про іменини Татуся. Ну, а механік201 поставився!
Аж телеграму прислав, не забув. Виходить, що бідну дитину кривдять
усі, завжди гудзя і гудзя на нього, а він ось який уважливий внук і гарує
цілий день над етюдами! Коли зустрінеш Леську, здорови її від мене.
Скажи, що мені завжди страшенно подобалася її мама і що я їй цілую
руки. То з Баня і Христі буде така пара, як з Миколи і Зоні. Мамусю, я
напомідорилася і налистилася, тому в мене на Спаса (сьогодні 19 серп)
ня) добрий гумор. Напомідорилася, бо вже втретє купила помідори,
а налистилася, бо так багато і цікаво написала. Дзюнко завжди за)
хоплювався Твоїми листами. Ще сьогодні Галя дістала посилку, і ми
їли свіжі яблука, як на Спаса і слід. А скільки років має син Ганусі, що
в інтернаті? Я чула, що вона знову була вийшла замуж. Це правда?
Добре маєш, що не пишеш до Соколика, коли він не відзивається.
Хай знає морес. Ох, як би мені хотілося трохи взяти його в крипи!
Чи Стефця ані разу не пробувала прати на пральці? Якби привикла,
то було б їй легше. Я так люблю знати багато подробиць про наше
домашнє життя, бо тоді мені здається, що й я свій ніс в наші справи
всуваю. Ніби на все відповіла, а про життя наше опишу, як звичайно,
Татусеві, бо він, як бачу, найбільш ентузіастичний читач моїх листів.
Дуже цілую Тебе і всіх!

Катруся
Ще одно. Попроси Катю, щоб попередила Тебе, коли вишле по)

силку зі шерстю, щоб Ти чого)небудь не післала одночасно, бо за)
вернуть. В попередньому листі я повідомляла Тебе, що тепер нам
можна діставати тільки одну посилку на місяць.

200 Імовірно, Надія Криворучко, інститутська товаришка Богдана Сороки.
201 Богдан Сорока.
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Додаю 2 карточки. Обов’язково подай мені точно зріст Богдана.

Коханенький Татусю!
Ось сьогодні знову неділя і я знову пишу Тобі. Це добре так скла)

дається, бо неділя підходить до безжурних балачок. Якраз я поснідала.
Ти, певне, цікавий, яке було меню? Салатка з помідорів, кусок чорного,
кусок білого хліба з маслом і вівсяна каша з конденсованим молоком.
Можна йти молотити, правда? Я вдягнулася, щоб бути готовою на
прогулянку, на яку скоро підемо, і пишу. По радіо передають Шопена,
Гріга і Венявського, а я пишу до свого коханенького Татуся. І як же тут
не закричати, що світ є гарний, а життя приємне?! Ще зранку, після
фіззарядки, очікуючи сніданку, я взяла в руки свій “Вестник”, з яким
ношуся, ніби баба зі ступою. Яка я рада, що випадково прочитала про
нього в одній статті і зараз передплатила! Черговість читання в нас
така: читаю одну статтю і передаю Галі, вона прочитає одну і віддає
мені. Тепер у мене на черзі стаття “Исторический метод в “Истории
философии” Гегеля”. Як бачиш, ніяк не розстаюся з Гегелем, і добре,
що читала його “Естетику”: все)таки тема трохи знайома мені. Я, ніби
смакош, що потягує вино, читаю собі потрошки і насолоджуюся дум)
кою. Знаєш, я зауважила, що мало в мене струн, що чутко відзивалися
б на вірші. Тільки час до часу щось подобається мені, а деколи й
захопить. От Оля, немов камертон, відразу реагує на ритм, поетичне
порівняння і т. д., коли почує по радіо поезію чи прочитає в журналі.
Зате я по)справжньому насолоджуюся думкою, її ясністю, влучністю,
логічним способом її розвинення, ну, й, очевидно, формою, в якій
вона висловлена. Ще одна подія з нашого життя. Я буджуся завжди
раніше, ніж пролунає дзвінок о 6 год., тому при перших звуках по)
зивних радіо я вже встаю і починаю вдягатися, стелити ліжко, пити
воду з цукром і т. д., щоб бути готовою до фіззарядки. І ось сьогодні
чуємо урочистий голос Левітана: “Білка і Стрілка вернулися на Землю!”.
Знаєш, просто мороз пішов поза шкіру. Якими марними виглядають
наші буденні маленькі турботи перед можливістю заглянути в космос!
А вчора ще величезну приємність принесло нам радіо: читали опо)
відання Паустовського про художника Левітана. Ще давно я чула
“Корзина с еловыми шишками” його (це про Гріга). Страшенно люблю
Паустовського, і цього разу він нас не завів. Замість цілої наукової
розвідки поетичним образом попав у саму суть індивідувальності і
творчості Левітана. Хотіла б я, щоб Богдан читав такі твори про
художників і щоб вони зворушували його. Якраз у мене була
репродукція картини Левітана “Осінь в Сокільниках”, яку так гарно
описує Паустовський (властиво, не саму картину, а настрої і пере)
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живання, що лягли в її основу). От закликали нас на прогулянку. За)
чекай, аж вернуся, тоді докінчу листа. Знаєш, я просто не нарадуюся,
що Богдан так пильно і щиро забрався до малювання. Все одно, який
вийде з нього художник – великий чи середній (про малого і чути не
хочу!), але любов і запал до творчої праці вже мають свою вартість
для духовного обличчя людини. Я тепер залюбки вчитуюся і вслухую)
ся в біографії художників і слідкую за розвитком Богдана, чи нема в
нього ознак, що і з нього вийдуть художні люди. Ось я і вернулася з
прогулянки. Наговорилася досхочу, але нікого не обмовляла. Це
великий подвиг з моєї сторони. Маю найкращі наміри дальше йти в
тому напрямі.

Дуже)дуже)дуже цілую!

Катруся
Мамусю, я боюся, щоб не вліз хто в дорогу шерсті від Каті. По)

проси, хай пришле шерсть на Олю (вона Фаустинівна). Вправді, я від
нікого другого не дістаю, але ану ж якраз станеться такий випадок.
Зараз напиши, скільки все коштує, бо, може, треба решту післати.

№ 18
1 жовтня 1960 року
Коханенька, дістала 2 відкритки, листа Твого, Михайлового і

Богданового. Стільки в мене є писати, що не знаю, чи все зміститься.
Ну, буду по черзі. Я страшенно вдоволена, коли в мене багато є
відповідати на ваші листи. І Богдана хотілося б вщент розбити
аргументами з “Гойї” Фейхтвангера, якого якраз читаю, але це хіба
вже в другому листі. Другого листа за вересень я післала Каті. Оче)
видно, що не кожного місяця писатиму на боки. В кожному разі,
постараюся попереджувати вас, щоб даремно не ждали. А Дідусь свою
порцію писанини від мене діставати буде, завжди буду старатися,
щоб він мав що читати. З листами є так: в конверт можу вкладати ті)
льки листи до тих осіб, що живуть під поданою на конверті адресою.
Отже, на Твою адресу писатиму для домашніх, а Каті, Ірині і т. д. просто
до них. Вони всі також можуть просто до мене писати листи. Не знаю,
чи Анфіса дістала листа, бо щось мовчить. Я так хотіла б, щоб вона
знала, що ми відізвалися і не забули її. Можливо, що за цей час вона
кудись переїхала і лист вже не застав її. Михайло пише, що болять в
нього очі, а ліків, приписаних окулісткою, не дають. На запалення повік
добре є робити компреси з теплого запареного рум’янку. Як будеш
посилати йому посилку, вложи рум’янку і якусь льняну шматинку. Тепер



565

така справа. Галя пряде вже, як стара. Думаю, що і я навчилася б. Це
ж було б дуже вигідно, бо з 1 кг вовни, що коштує не більше 50 –
60 карб., можна зробити прекрасний светер і ще й скарпетки. Я дуже
хотіла б зв’язати светер і теплі штанці Михайлові з огляду на його
радикуліт.

Прийшла від Каті шерсть. Я дістала, бо це була “ценная бандероль”.
Шкода, що не можу сама безпосередньо до неї написати зараз.

Отже, в картонці була шерсть, скарпетки, миндальне молочко і
бархатний крем. Ми з першого моменту розпочали курс мазання
молочком, і все наше окруження не надивується, як)то ми посвіжіли і
поясніли на обличчі. Ми ж хитро мовчимо. Просто не знаю, як дякувати
Каті. І не тільки за шерсть, а власне за її теплу увагу, власне за те, що
вона всунула ту косметику, добре знаючи, що зробить нам приємність.
Кілька днів тому я написала їй листа і післала на її адресу. Повинна
дістати. Обіцяла вона листа з поясненнями до шерсті. Це конечно
потрібне, щоб я могла добре поділити і точно розрахуватися.

Страшенно вірю в шерстяний одяг, що він виліковує всякі рев)
матизми і радикуліти. Ось я маю вовняні светери, рейтузи, скарпетки,
і нітрохи кості мене не ломлять. Думаю, що Михайло вилікувався б або
хоч би підлікувався б, якби мав шерстяний одяг. Справа тільки в тому,
де дістати вовни. Я не хотіла б стільки завертати голови202 Каті. Чи Ти не
могла б поговорити з Нуськом203, Люби чоловіком? Адже там є вівці, а
він розторопна людина, вміє купувати. Отже, чи не міг би діставати
десь там вовни непряденої, але доброї? Я вже трохи розуміюся на тому.
Найліпша вовна є зі стриження весною, бо вона тоді довга, отже добра
до прядення і не збігається. Прати її не можна, бо зле прясти, переться
аж готові нитки. Також треба дивитися, щоб вовна була м’яка. Ну, та
Нусько махер! Щоб тільки схотів, то добре полагодить. Порозумійся з
ним і напиши мені. Подумай, за якихось 60 руб. був би светер для
Михайла! Враховуючи те, що у вересні Ти не висилала мені “пенсії”,
тобто що я знову сплатила 100 карб., я винна Тобі ще 481 руб. Отже, і
дальше не посилай мені грошей. До Михайла не дійшла кожушкова
безрукавка від Наді, тому светер пригодився б йому.

У вар’ята пусті кишені, а все)таки прислав у вересні 50 карб. Відівчи
його від того якось. Це ж страшне, щоб людина останню копійку від)
давала! Як виглядають капронові келишки? Чи багато є такої посуди?

Ти ще добре придивися до знимки моєї. Якщо фотограф не буде
добрий і не зретушує мені третьої бороди, ліпше зачекати. Я, може, в
61 р. сфотографувалася б ще раз, а то щоб люди такого товстуна не

202 Морочити голову, завдавати клопоту.
203 Еммануїл Цибик, родич Катерини Зарицької.
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оглядали. Мені пришли тільки одну копію, щоб я подивилася. Як
думаєш, Геня схоче зробити прислугу Нусі і передати їй? Так хотілося
б мені до Каті написати і страшенно подякувати їй, та доведеться
почекати, доки знову знайду вільне місце на лист. Бажаю їй від всего
серця стільки радості для неї і її рідних, скільки вона вже нам принесла.
Я написала Каті204, щоб зараз же кинула прясти і прислала саму шерсть.
Галя навчилася прясти, і ми з Олею думаємо, що вже зуміємо. Не
хочу, щоб вона мала додаткові клопоти. Я післала їй карточку на день
народження, дві карточки для Лорочки і Артура205 і свою знимку. Хотіла
б, щоб вона дістала.

А Ти не помикитиш всего? Як не зорієнтуєшся, то я ще в другому
листі об’ясню. Залишаю Тобі рішити, чи просити Геню. Якщо ні, хай
лежить до кращої нагоди. Чому Ти боїшся, коли Богданові довелося б
навіть кілька кілометрів пішки в дощ до Кошляк? В його віці я цілими
днями на дощі мокла. Невже він таке хухро? Вітаміни завжди
пригодяться мені, тим більше що купити їх тут не можна. Я, вправді,
не хворію, але дуже мені хочеться багато читати, шити, в’язати, а до
того треба енергії, яку дають власне вітаміни. Очевидно, не треба їх
посилати вашим коштом, бо з усього нашого дому я найздоровіша,
як би парадоксально це не звучало. Вітаміни можеш післати цінною
бандероллю. А мені, власне, хочеться знати, як Олеся тужить. Може,
Бог дасть, що Василь погуляє і через те й до жінки поїде. Бувають такі
випадки. А Олесі треба щось гарненьке написати, щоб не тужила.
Мабуть, і всі справи. Бідненький Ти мій референте! Ну, вже я Тобі
ніякими замовленнями голови не завертаю. А сливи Ти придумала
сама, бо ж без клопоту не можеш вижити ні години. Що Стефця
поробляє? Ага! Ще раз мушу подякувати за квасок і сказати: “Завжди
прошу ще!”. Таку знамениту приготовляємо рибку з цибулею і кваском,
що Телічкова206 позавидувала б. Стефці ще раз дякую за карточки і
одночасно сповіщаю радісну новину: з тих білоруських карток з
Біловежської пущі мені найбільше подобалися три грибки в по)
мервленій траві, і якраз я при льосуванні дістала їх.

Цілую всіх, всіх!

Коханенький Татусю!
Тепер слухай Ти, що в мене нового з кравецького фронту. Вшила

теті Полі халатик, і добре вийшов. Навчилася дуже багато при тому,
бо вона прекрасна кліентка і давала приміряти на собі кожний новий

204 Співкамерниця Катерини Зарицької.
205 Імовірно, діти Каті.
206 Автор кулінарної книжки.
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шов і найменшу поправку. Ти не думай, що це легко – припасувати
рамена, коли вони похилі і округлі. Заглядала я по сто разів у книжку,
порола, і накінець вийшла класична лінія. Вправді, Ти завжди цікавив)
ся математикою, а не кравецтвом, але кому ж я розповім про свої
маленькі успіхи в тій галузі? Ти тішився, коли я не тільки вміла
обходитися з сінусом, – Тебе радували і мої туристичні осяги і т. д.
Отже, певне, і тепер будеш вдоволений. Скільки разів будете писати
до тітки Палазі, кожного разу дякуйте від мене за книжку. Читаю “Гойю”
Фейхтвангера. З бібліотеки принесли мені книжку про художників
ХІХ ст. Там є і про Гойю, і досить його репродукцій. На жаль, ні одної
кольорової, а власне в нього важливе живопись, а не сам рисунок.
Все)таки можна мати уявлення про його творчість. Сильно мене це
заінтересувало. Не зауважую, як минають дні, а ввечері бачу із
здивуванням, що вже засвітилася нічна лампочка і треба йти спати.
На виставці в нас Власов. Це львівський художник. Ми читали в
“Літ. газеті”, що він давав свої праці на виставку, і була навіть в газеті
фотографія його скульптури “С. Крушельницька”. Завдяки Стефці
(подякуй їй ще раз) ми маємо багато його рисунків з балетів. Отже,
цей цілий тиждень у нас експонується Власов. А знаєш мої мрії на
найближче майбутнє? Щоб ви завели собі телевізор. Тоді Ти не тільки
слухав би передачі, але й дивився б. Це велика приємність! Щось
півроку ми користувалися телевізором. Приємно було бачити артистів,
яких знали зі слуху, а зі спеціальною насолодою я дивилася на балет і
театральні спектаклі. Мамуся часто пише, що ви “механізуєтеся”, тоб)
то заводите щораз то нові машини для домашнього господарства.
(А механічну пральку вже використовуєте?) Чому б вам не “змеха)
нізуватися” на культурному відтинку при помочі телевізора? Ви обоє
не виходите з хати, і я так тішилася б, думаючи і уявляючи собі вас при
телевізорі. Відпиши мені на те.

Пише Богдан, що Ти плануєш купити йому мотоцикль. Не думаєш,
що зі своєю розсіяністю він буде без міри гасати? Йому більше від)
повідав би якийсь спокійніший вид локомоції.

Татусю, це не буде правилом один лист на місяць до вас. Тільки
час до часу, коли дістану листа від знайомих, відпишу їм. Вони такі
добрі люди, і сам бачиш, як сердечно відносяться. От бачиш, як лю)
дина скоро привикає до добра! Колись ми раділи з двох листів на рік,
а тепер два на місяць вже мало. Мій журнал “Вестник” щораз цікавіший.
Не натішуся, що запренумерувала його.

Цілую дуже.

Катруся
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Напиши адресу крамниці, де купуєш скрипки.
Не встигаю всего прочитувати. Запренумеруй тільки “Przekrój” і

“Нашу культуру”.
Знову працюю – шию халати.
Мамусю, пришли мені одну знимку (з тих копій).

№ 19
22 жовтня 1960 року

Коханенька Мамусю!
Оце вже третій лист у жовтні, бо дістала дозвіл на додаткового.

Першого адресувала Тобі, а другого – Богданові. Від Тебе маю листа
разом з Михайловим і власне відписую.

Передусім хочу ще раз пояснити правила листування, щоб ви там
зайво не журилися. Отже, і я можу писати до знайомих, і вони до
мене. Справа тільки в тому, що написати можна, тобто вкладати в
конверт, лишень одного листа особі, якої адреса на конверті. Як воно
на практиці буде виглядати, побачимо. Очевидно, я не часто буду
користати з цієї можливості, бо тоді трачу нагоду писати додому, а я
бачу, що цілковито розвезла вас і ви на менше як два листи на місяць
ніяк не хочете згодитися. Ну, тоді Ти вже сама здорови і потішай тих,
що не забувають мене.

Про посилку я написала все в попередньому листі. Там я ще про)
сила післати мені цінною бандероллю 3 – 4 пачки сухої гірчиці.

Чому Ти не сказала, яка це буде книжка від Блося? Я така цікава, і
нетерплячка мене бере побачити вже її. Власне, в попередних листах
я просила не виписувати “Życie Warszawy” і “Наше слово”, а тільки
“Przekrój” і “Нашу культуру”. Я тепер ходжу на працю і після обіду, тому
не встигаю всего прочитувати. Виходить, що я запізно згадала про
те. Ну, пропало. Свої журнали я виписала на цілий піврік 1961 р. Ніяких
грошей не треба мені висилати. Я ж говорила Тобі, що Галя віддає
мені і я теж наскладала собі. Ще я винна Тобі 431 руб. Мабуть, до)
ведеться решту сплачувати новими грішми. Ти щойно у січні приш)
ли, як зможеш, мені “пенсію”, а на листопад і грудень вистачить те,
що маю.

Про цапика також писала у попередньому листі. Він загальний
улюбленець.

Ти уважно читала Михайлового листа? Виходить, що в нього з
радикулітом погано. Згадує, що є якісь середники проти того. Чи не
могла б Ти порадитися з лікарем і вислати йому потрібні уколи?
Розуміється, що правильний діагноз можна поставити після прові)
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рення хворого, але є й загальні ліки і забіги, які також поможуть. У нас,
наприклад, роблять блокаду з новокаїну, що дуже помагає. Лікар міг
би порадити, а Ти вже порозумілася б з Михайлом, як і коли йому це
вислати. Він часто і на роботу не виходить. Значить, порядно йому
дошкуляє. Галя відмовилася від своєї половини вовни, що я замови)
ла, отже, з того зроблю Михайлові порядний довгий светер. Я вірю в
вовну. Вона вигріває прекрасно простуджені місця і таки щось гейби
трохи лікує. Ще добре було б зробити йому якісь теплі райтузи. Власне
тому я просила довідатися, чи Нусько міг би дістати у себе вовни, але
такої вже очищеної – куделі. Я сама спряла б і зробила. Очевидно, це
не тепер, а десь влітку, але варто б розвідати. Собі я зробила шапочку
і від сьогодні парадую в ній. Страшенно тепла і вигідна!

У Богдана було погано зі серцем, певне, після запалення суглобів?
А на делікатне тілозложення найкраща рада спорт. І Михайло постійно
пише, скільки він завдячує фізкультурі навіть в його умовах, і я не мо)
жу нахвалитися її чудодійному впливові, а Богдан ніяк не дає себе
переконати. Що значить “делікатне тілозложення”? Чи він легко про)
студжується, чи скоро втомлюється? Повторяю: єдина рада на те –
гартування і фізкультура. У нас Оля постійно пчихала і ходила закутана
навіть у спеку. Вкінці взялася за себе, почала митися холодною во)
дою і вліті, і взимі, робила фіззарядку, а в результаті колосальна пере)
міна в позитивну сторону і збільшення відпорності організму. Як би
переконати Богдана до спорту? Це ж вже не тільки для приємності і
бадьорості, а для здоров’я, для його зміцнення.

Мамусю, Ти не помикитила щодо внука з попереднього листа?
Там я також згадувала, що можна прислати вітаміни, якщо вони в Тебе
є зайві. Ну, яку)то книжку вибрав Блосьо? Страшенно я цікава. Ще
вертаюся до вовни і всіх зв’язаних з нею справ… (Бракує продовжен)
ня. – Ред.).

№ 20
10 грудня 1960 року

Дорогий Михасю!
Відповідаю на листа, якого Ти писав 3 листопада. Дякую за аква)

рель Ромодановської і за побажання. Очевидно, що подобається мені.
Щораз то більше люблю і розумію акварелі. Я бачила дві репродукції
цієї художниці ще давніше, і вона запам’яталася мені.

Та що там Ромодановська! В мене є другий художник, яким я тепер
всеціло зайнята. Ану, вгадай, хто це такий? Богдан! Він прислав мені на
іменини етюд: 2 – 3 сільські хати, вуличка – отакі задвірки, залиті сонцем.
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Відразу мене вхопили за серце. Можливо, що є там якісь технічні
недотягнення, адже він, здається, трохи недбайливо малює. Не знаю,
чи є в нього і як виглядають більш)менш опрацьовані картинки, та най)
важливіше загальне враження. І тут моя мистецтвознавча душа, хоч не
всіми признана, відразу визначила, що в Богдана тонке мистецьке
відчування, якась особлива, лірична теплота, українська м’якість. Ех,
якби ми були з ним, ми б не дали йому змарнувати таланту! Мені дуже
подобалося, що він не вибрав темою якийсь декоративно)живописний
закуток, а з такої скромної теми зробив теплий, живий етюд. Так і зда)
ється, що зараз в поросі на дорозі будуть порпатися кури, а під білою
стіною гратимуться діти. Я не перебільшую, але справді приємно
дивитися на цей етюд. Він малював його на першому курсі, як їздив у
колгосп. Таки вміє він схоплювати настрій і вміє оперувати кольорами.
Як шкода, що не можемо разом оглядати його етюдів і в пух і прах роз)
критикувати! Приємну несподіванку зробив він мені таким подарунком.
Ти, певно, дістанеш щось з гнилицьких малюнків з останнього часу.
Не забудь подрібно описати і подати мені свої зауваження.

Добре було б, якби я дістала ту книжку про Бетховена і номера
кур’єра207. На останнього я особливо здавна маю охоту. А я не маю
змоги тепер нічого посилати Тобі, хоч так хотілося б. Мало того, ще
зробила Тобі ведмежу прислугу, бо понадіялася на дозвіл пересила)
ти журнали Тобі, а через те Мамуся не передплатила окремо. Зате де)
що буду здавати на склад (цікавіші книжки), і, може, діждемо часів,
що буде можливо післати Тобі. Дуже вже мінлива погода.

Про Богдана знаю також мало. Напише два)три слова з поба)
жаннями, а обіцюваного листа так і не видати.

Ніяк не второпаю, як то можна не схоплювати очарування музики
Шопена. От, наприклад, дехто зі сучасних композиторів не з першого
разу дається. Треба вслухатися кілька разів в один його чи другий твір,
прослухати лекцію по радіо про його творчість і т. д. Зате сама не знаю,
чому Тобі не розкривається шопенівська музика. Може, просто вона
не близька Тобі, не по душі, тому й не знаходиш очарування.

Пишуть, що Семків брат хотів би “по)бригідськи” влаштуватися
на роботу. Це непогано було б. Вправді, умови праці там сильно змі)
нилися, але не найгірші ще. Я кажу: дай йому Боже! Семкова братова
відносно вдоволена.

Хоч зима ще тільки наближається, а я вже думаю про літо. Якось
відрадніше, коли сонечко засвітить, зогріє все кругом.

Що Ти маєш з теплих речей і що Тобі найбільше пригодилося б?
Не забудь відповісти на це питання. В попередніх листах я писала про

207 Імовірно, журнал “Кур’єр”.
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Твій радикуліт. Тобі треба добитися там дозволу на лікування і на
отримування ліків, тоді Мамуся могла б старатися дістати їх для Тебе.
Можливе це? Чи маєш щось теплого на крижі? Перша річ – це постій)
но держати їх в теплі. Я зроблю, що зможу, щоб Ти мав шерстяні штан)
ці. Ну, але хохлики вирішать вже, вдасться те чи ні.

Пише Семкова бр. (братова. – Ред.), що в їх околицях теж непо)
ганий врожай на капусів. Без спеціального добрива пнуться вгору.
Погода на них добра, видно. А чи ж відпустив одну свиню для Львова?
Бо я дістала в посилці м’ясо, залите смальцем, а то доводилося лою
вживати. Все)таки я вдоволена, що Ти назначений теслею. Чогось са)
мо слово “каміння” мене лякає. Щоб тільки дібратися до весни, – легше
буде. А Ти часто робиш савасану? Ця вправа знаменито діє мені на
настрій. Я читала в “Przekroju”, що у Кракові це називається “релякс” і
на клініці стосують її для лікування перевтоми, нервів і т. д.

Дуже сердечно цілую! Привіт всім від всіх!

Катруся

№ 21
Без точної дати. Ймовірно, листопад – грудень 1960 року

Коханенький Татусю!
Там на початку листа я забула додати, що мені дозволили в

кожному листі писати картку до Тебе без огляду на те, до кого лист
адресований, а також Михайлові на нашу домашню адресу. Таким
чином, за кожний раз ми собі побалакаємо, як звичайно. Властиво,
добре, що буде мало тепер у мене часу, бо ходжу на роботу і після
обіду. Однак не жалію, бо вчуся шити. Машина вже не втікає мені з рук,
підкорилася. Зате воюю з матеріалом, який ніяк не хоче рівно йти під
лапку. Мабуть, нема в мене швейних здібностей. Не можу віджалувати,
що колись на волі не закінчила кравецької школи. Яка то сатисфакція
– вміти гарно шити! Все)таки для себе зумію зробити все потрібне, а
це в моїх умовах найважливіше.

Ага, забула сказати Мамусі, що вислала Михайлові бандероль
“Życie Warszawy”, бо там є наукові статті, а я не виписала “Наука і життя”.

Тепер хочу поговорити з Тобою про фінансові справи. До Мамусі
логікою не промовиш – попробую з Тобою по)математичному, хоч
дуже часто Ти сам бунтуєш Мамусю, щоб посилала гроші не по плану.
Раніше тільки я мала поміч з дому і було кого наліво і направо вгощати.
Останньо нам з Олею небагато потрібно. Колись ми справляли бучні
пири, а тепер нема кого в гості запрошувати. Харч у нас незлий, а на
додатки мені по вуха вистачає 50 руб. на місяць. Крім того, треба



572

взяти до уваги, що Галя сплачує мені довги, іноді я зароблю 20 карб.
Отже, не потрібна мені давнішня “пенсія” по 100 руб. Розпорядися
так, щоб мені вислати гроші аж після Нового року. Я тут Мамусі рахунки
викладаю, а ви мені хитро посилки підсилаєте!

Я думала, що на вакації буде тихенько і обоє напишете мені листа.
Не вийшло: шуміло більше, як на протязі року.

Якраз я вернулася з прогулянки. Йдемо щойно в 4 год. після
роботи. Я, звичайно, несу покришений хліб, що залишається з моєї
порції, голубам, але їх прилітає ледви кількох, тому що пізно і вони
вже позалазили хто куди для нічного сну. Зате хмара їх з’являється
перед обідом, коли в неділю йдемо гуляти. Вони такі смішні, повні,
біжуть по землі за нами, як іноді ніхто не винесе хліба, а під час про)
гулянки сідають на паркан і ждуть, коли ми будемо виходити.

Як надворі холодніє, вони часто залазять в камеру на вікно з
внутрішньої сторони.

Знаєш, я мало читала в останні дні, бо в’язала шапочку. Недобре
так зовсім закидати книжку, навіть на короткий час. Таке враження,
ніби щось в душі застоялося і не було свіжого пориву вітру, не було
освіжаючих думок. От напишу Тобі листа і візьмуся до журналів. Я ще
раз перечитую “Кібернетику”, заки пішлю її Михайлові.

Сьогодні я трохи порядкувала своє хазяйство. Вшила кілька
маленьких паперових течок. В одну вложила картки)репродукції, в
другу – картки звичайні, в третю – конверти, листовий папір і т. д., а в
четверту – ті знимки, що за останній рік діставала, останні листи з
дому, на які ще не відписала. Дуже люблю мати свої речі упо)
рядкованими. Опишу Тобі свою поличку, добре? Вона в кутку над
батареєю. Це і поличка, і вішалка заразом. На горішній зліва я
положила Грінченка і ще кілька словників, а на них – “Козу і семеро
козенят” на тій сторінці, де Коза з малими сидять за столом і справ)
ляють поминки по Вовкові. Направо – Богданів дзбаночок. Дотепер в
ньому були свіжі квітки, але нема їх більше, і треба було зробити іке)
бану (Ти пам’ятаєш, що це таке?) зі засушеної айстри, що Мамуся
прислала. На краю стоїть наш репродуктор. На нижній поличці зліва
мої течки, торбина вишита зі знимками, направо розложився бузько,
качка і крілик, а на вішалці висять наші всі речі з верхнього одягу.
Мушу додати, що цапик займив сам один весь стіл. Продзвонили
баняки під вікнами – вечеря йде. Мабуть, буде капуста (дуже смачна).
Туди я кину ковбаси (купила в ларку), і буде справжній бігос. Поп’ю
чайку – і на ліжечко читати. Отак живу собі тихенько та мирненько. А
дурний Базьо виглупився. Пильнуйте здоров’я!

Цілую Тебе і всіх, всіх.
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№ 22
Без точної дати
Прийшла друга листівка від Тебе, в якій заповідаєш листа від усіх.

Нетерпляче чекаю! Я знаю, що в Тебе голова закручена безчисленними
турботами, і нітрохи не дивуюся – навпаки, подивляю, як Ти собі зі
всім даєш раду. Богдане, тремти! Ти тільки послухай, які книжки я
дістала з нашої бібліотеки: Белютин “Начальные сведения о рисунке и
живописи”, Чайков “Лепка и формовка скульптуры”, Сергеев “Учебный
натюрморт”. Значить, я помаленьки доберуся до технічних таємниць
Твоєї роботи, загляну до т. зв. кухні майстерності художника. Тільки
кинула оком і вже знаю, чому в шкіці натурщика ніс такий широкий.
Але знаю й інше: що треба дуже багато працювати, і то солідно
працювати. Мене далі непокоїть факт, що Ти дуже скоро малюєш
етюди. Чи таким чином рука не привикає до недбайливості? Часто
думаю про етюд, що Ти мені прислав. Цей кущ дуже мені подобався.
Мені здається, що він дуже живо і добре зроблений; так же і дерево.
Зате цілість колориту гейби шванкує. Все)таки я думаю, що Ти
талановитий, що в Тебе відважна лінія рисунку і відважний мазок; ви)
раз очей натурщика дуже гарний. А як в Тебе з вмінням прилежно і
наполегливо працювати? Пам’ятаєш, що говорив Хариті Ростро)
пович, як він працював? Твої рисунки не бездушні. Я впевнена, що Ти
зміг би дечого досягнути, якби доложив зусиль. Як же буде?

Мамусю, з чого це мед, що був в останній посилці? Якийсь дивний
смак, але добрий і не цукріє. Ще напиши, де Ти дістаєш “Наше слово”
і “Нашу культуру”. Виписуєш в “Союзпечати”?

Богдане, читаю вище згадані книжечки і журюся, журюся. Всюди
натрапляю на таку фразу: “…добиваясь при этом не столько быстроты
выполнения, но...”. Щораз більше розумію всю важливість оволодіння
технікою рисунку. Пригадую, як)то я вчилася в музичному інституті.
Моя вчителька постійно напоминала, щоб через повільно виконувані
вправи доходити до потрібного темпа. “Вправляти, вправляти,
вправляти”, – говорила вона. Як нема в пальцях досконалої техніки,
митець не в силі висловити ідей і думок, які рисуються в його уяві.
От турбота мені з Тобою!

Мамусю, я таки попрошу, щоби Ти вдома вшила мені пеплюм і
прислала готовий, бо я мусіла б просити, щоб мені краяли, пока)
зували, як шити, і т. д., а вже дуже не хочеться постійно надоїдати.
Я подам Тобі свою мірку і зараз розповім, як все має виглядати.
Це має бути зовсім вільна, широка одежа, не відтинана в поясі, напе)
реді з трикутним вирізом можливо якнайбільшим, щоб можна було
опалюватися; на спині теж велике декольте; рамена щоб звужувалися,
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як це є в купальному костюмі. Це має бути щось вроді сарафана, тіль)
ки з глибшими вирізами (не завеликими) і в поясі не відтинаний, а
вільний, широкий зверху донизу. Як зробити на грудях, сама не знаю.
Може бути зовсім просто або якось з видумками. Нарисую Тобі.
Розумієш вже? До того звичайний пасочок, щоб я змогла підпе)
резатися, як буду йти на прогулянку, а в камері буду так, у свобідному
ходити, щоб нічого не приставало і не пекло. Крім того, ще вший
болерко з коротенькими рукавами (можна кімоновий рукав), щоб я
могла накинути на себе, як треба буде вийти. Все ясно? Я ще досі не
навчилася шити і, мабуть, ніколи не зумію, а вічно кланятися годі. Тільки
уважай, щоб ще залишилося матеріалу для Олі. На мене повинно піти
більш)менш 4,5 м, а на неї – 4 м, бо вона маленька і худенька. Тільки
щоб не було занадто повитинане, але щоб і опалюватися можна було.
Одним словом, щоб в міру і гарно було. Той гранатовий халатик, що
Ти мені прислала, добре був вшитий і добре лежав. Ось мірка (Ти
заховай її на всякий випадок):

груди кругом – 91 см;
плечі (ширина) – 42 ”;
плечі (до стану) – 38 ”;
рам’я – 75 ”;
пояс – 77 ”;
бедра – 115 ”;
рукав – 60 ”;
ширина руки вище ліктя – 38,5 ”;
довжина від пояса – 80 ”;
довжина від рамені – 118 ”.
Нівроку мірка, правда? Ще трохи – і Тебе дожену. Чи не ліпше було

б, щоб я успадкувала була Твою вдачу замість такого об’єму? Мій
сьогоднішній лист я написала, як курка лапою, щось як наш Галайко.
Це тому, що я потрохи дописувала, коли щось нового прийшло в
голову. Але ж ми робимо знаменитий грибовий соус! Чи Дзюньо
читає листи і карточки? Що там біля нього? Чому не згадуєш про
нього? Нема й досі цього обіцяного великого збірного листа.
Здається, так і віддам, а вже в другому відповім на нього, як прийде.
Ще до Дідуся дещо.

Татусю, Оля каже, що, якби колись її вчитель так представив їй ма)
тематику, вона полюбила б її і цілковито інакше відносилась би до неї.
Вона трохи поетка і досі теж уважала, що математика – суха наука.
Тепер основно змінила своє поняття і горда, що Ти поставив поезію
нарівні з математикою. Каже, що Ти вмієш будити запал до науки і
викликувати охоту до серйозного студіювання, що в Тебе дуже гарне,
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ідеальне відношення до науки і все їй дуже подобалося. Ну, а я пухну
від гордості, слухаючи таке.

Цілую всіх міцно.

Катруся
Дуже не маю часу, бо не можу відірватися від “Основ рисунку”.

Страшенно цікаве! Бідний був би Богдан, якби я була вдома, бо не
дала б йому передихнути. Ну, а ранком обов’язково стягала б, щоб до
музики зробив фіззарядку. Встид, встид, що стара мама вправляє
руханку, а молодий син допускає, щоб м’язи в нього штивніли!!!

№ 23
Без точної дати. Імовірно, жовтень 1960 року

Коханий Татусю!
Це правда, що я досі писала, чи то адресувала, листи до Мамусі.

Вона звичайно писала від всіх домашніх, та й я через неї часто
зверталася до вас усіх. Тепер же страшенно тішуся, що ми будемо
отак безпосередньо розмовляти зі собою. Коротенький був Твій лист,
що я недавно дістала, але все з’ясоване, і про багато справ у мене
ясний погляд. Так, це тільки математики вміють так стисло і точно
писати. Зараз я приведу ще один пеан в честь математиків (це Оля
говорить): “Хай живе вища математика, яка зароджує в своїх жрецях
таке високе почуття краси!” (Непризнаний поет [це її підпис]). Вона
прочитала “Правда, краса і математика”, і ось та фраза висловлює її
захоплення рефератом і автором. Я завжди хотіла подискутувати собі
в листі про що)небудь, та якось не вдалося, тому мені особливо
приємно, що можу відповісти Тобі на Твої зауваги про Гегеля. Я не
тому читаю його, що його теорія відповідає мені. Причини, чому я
взялася за нього, такі. По)перше, вибору філософських творів нема у
нас, отже взяла його. По)друге, він все)таки представляє для мене
інтерес історичного порядку: хочеться знати, як розвивалася
філософська думка. По)третє, мені треба увійти у філософську
проблематику, познайомитися і привикнути до логічного, чи там
абстрактного, способу думання. Очевидно, якби в мене була мож)
ливість читати щось більш сучасне, я відразу заінтересувалася б тим.
Тепер Ти розумієш, чому я потію над Гегелем? Це з браку ляку! Все)
таки я багато скористала і деякі питання стали ясні мені, хоч не в його
тлумаченні. Мушу признатися, що останніми днями я його трохи
закинула, бо прийшли свіжі журнали, а я залюбки перечитую їх. Я тут
виписала “Всесвіт”, “Науку і життя” і просила виписати “Вестник
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истории мировой культуры”. Можливо, що й його дістану. Я дуже
цікава на нього, бо часто зустрічала в журналах, як на нього покли)
кувалися, і з маленьких цитат можна було зорієнтуватися, що там
інтересні проблеми обговорюються. Побачу! Галя буде виписувати
“Художника”, так що матимемо літературу зі всіх галузей, що
інтересують нас. Нам страшенно подобався журнал “Художник”,
особливо стаття про картину “Боярыня Морозова” Сурикова і ре)
продукції з цієї картини. Завдяки Богданові я заінтересувалася
мистецтвом і тепер дуже вдоволена з цього, бо щораз ліпше розумію
його. А що ж може бути приємнішого, як мати гарні заінтересування?
З “Пшекруя” я повитинала картини Пікассо, і тепер він у нас на виставці.
Особливо інтригує мене картина “Жакелін”. Я відчуваю, що в ній щось
криється, хоч вповні не можу з’ясувати собі її внутрішнього, захованого
змісту. Знаєш, я мушу підкутися з мистецтвознавства, щоб Богдан не
плів мені дубів смалених про свою роботу. А Ти дуже бережи себе!
Бачиш, як це приємно поговорити собі, хоч листовно? Чекаю літа,
щоб знати, що Ти підеш на городчик і посидиш собі на свіжому повітрі.
Тоді, напевно, ліпше будеш почувати себе і зможеш частіше писати
до мене. (Я вже в минулому листі згадувала, що тепер мені вільно
переписуватися не тільки з ріднею, але зі всіми знайомими.) Це
страшенно мила річ для мене, бо Ти зможеш кому)небудь іншому
подиктувати листа, якби Мамуся була дуже зайнята. Ти коротенько
подиктував, але я дуже тішуся, бо Ти так по)своєму говориш і
з’ясовуєш. Слава Богу, що Богдан знайшов працю, до якої має
замилування. Найважливіше, що потрапить працювати до змучення.
Значить, є предмет, який захоплює його і викликає охоту до зусиль.
Ти кажеш, що його праця дає ефект, який загально подобається. А чи
не говорить з Тебе засліплений дідусь? Я пам’ятаю, як Ти колись йшов
з ним до міста чи в гостину зі страшенно гордою міною в переконанні,
що кращого внука на світі немає. Об’єктивно тепер оцінюєш його?
Ще прошу Тебе дати мені характеристику Хариті в такому ж мате)
матичному плані, як про Богдана, тобто коротко, точно і ясно. Пише
Мамуся, що недавно попалось йому оцінку “4” з рисунку олівцем і
портрета аквареллю. Дуже тішуся. Я думаю, що з кожним роком йому
буде йти ліпше, бо ж, властиво, йому бракувало справжньої підготовки
для таких студій. Перші два роки дадуть йому можливість оволодіти
основами. Мені подобається, що він знає свої недоліки, признається
до них і свідомо прикладає зусиль, щоб усунути їх. Татусю, бачиш, як
ми гарно поговорили собі? Уважай, держися міцно, поправляйся і
запрягай кого)небудь до писання під диктант. Святкуй весело!
Напиши, що любиш слухати по радіо.
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Веселих свят! Цілую міцно.

Катруся

№ 1
30 січня 1961 року

Дорогий Михасю!
Прийшов Твій лист з 19 грудня. Я цілковито поділяю думку Твоєї

фрази: “Ми не захворіємо, а хтось не поправиться”. В тій манері і бу)
демо продовжувати листуватися. На відраду розповім Тобі багато
про Богдана. Я дістала від нього один по другім два листи, на диво
безпосередні і живі. Він відповідав на мого, де я говорила багато про
етюд, що якраз дістала від нього. Лист його цікавий. Розповідає, що
теперішні його етюди не подібні до минулорічних, бо кожного року він
малює по)іншому, вирішує інше завдання. “Ну, я ще сам добре не знаю,
що добре, але стараюсь різноманітно”, – каже він. Мені подобалося
це признання. Багато разів зустрічалися в його листах такі вислови,
що свідчать про свідоме знання своїх недоліків, а це перший крок до
ліквідування їх. Він тепер зайнятий технічними питаннями живописі і
вперто не хоче заглянути дальше, у внутрішню суть мистецтва. Прислав
мені портретик Мамусі олівцем. Дуже подібна. Мені подобається його
спосіб портретування, віє чимсь симпатичним від кожного штриха.
На спілку з Гебус)Баранецькою (вона рисувала, він розмальовував)
він зробив дуже гарну карточку. Властиво, я дістала дві “З Новим
роком!”: одна – заєць)скрипаль, а друга – стилізовані пташки у
бронзово)жовто)зеленому гуцульському колориті. Чудова карточ)
ка! Поки що не знаю, скільки його рука тут попрацювала, а скільки
її. Обіцяв прислати один зі своїх теперішніх етюдів.

На свята також гарно себе вів. Помагав Мамусі і Стефці прибирати
після вечері, бо гості в нас були – Надя208 зі сестрою Даркою і Леся209,
дочка Дарки Яримович210. Потім, на другий день свят, були в нього
гості – Юрко211 зі своєю дівчиною Лесею, Баньо (його дівчина Христя
чомусь не прийшла) і Надя212. Богдан був взірцевим хазяїном. Гості
весело бавилися, зробили знимки (отже, можливо, побачимо всіх), і
кавалери відпровадили панночок домів. Богдан був дуже вдоволений
і дуже дякував Мамусі за гарне приняття. Він таки добра дитина, тільки
сильно нервовий і вразливий. Тим і треба багато дечого пояснити.

208 Надія Криворучко.
209 Леся Станимир, донька Дарії Яримович)Станимир.
210 Дарія Яримович)Станимир.
211 Юрій Зафійовський.
212 Надія Криворучко.
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В Тебе витворилося неправильне враження, що я невдоволена
Твоєю просьбою переслати Шевченка тітці. Це не так. Я б не одно рада
зробити, та можливості в мене маленькі. От скільки я натішилася тим,
що буду виписувати журнали і пересилати Тобі? Три рази вдалося, а
потім стоп! Сама читаю, а Тобі дати не можу. Тому саме я сказала, що
Шевченка перешлю, як зможу. Зв’язала Тобі теплі штанці нижче колін і
шапочку. Прийшла ще тепер вовна непрядена, яку хотіла спрясти і
зробити Тобі светер, та взяли її відразу на склад. Такі в мене можливості
реалізувати свої плани. Вовну трудно дістати, але в мене в Казахстані є
знайома. Предобра душа! Вона купила вовну, трохи сама спряла і
прислала, а тепер другу партію, непряденої. Раніше можна було мати
дроти і в’язати, та, заки я встигла все зробити, погода змінилася.

Галя читає Гулєвича про Бетховена і про ніщо інше не хоче і не
може говорити. Я знову пірнула з головою в йогів. Якраз ми дістали
“Віддихові вправи” багато обширніше, як у статті з “Физкультуры и
спорту”, що Ти прислав. Там і фізичні вправи, і віддихи, і про воду,
купання, відпруження мускулів, інстинктивний розум і про другі
роздумування. Кінчу переписувати собі і дихаю на всі способи.
Страшенно цікаве і сприймальне! Галя секундує мені і тільки підгля)
дає, що я роблю. Як тільки почує, що я пихчу (очищуюче), зараз собі
встає. Ага, там я прочитала, що на бажане треба спокійно чекати і
довірливо вірити, що воно прийде. Отже, так треба нам довірливо
чекати, що наше листування з Богданом таки стане колись живою
виміною думок і дихатиме сердечністю і увагою. Побачиш!

Я питалася Тебе, як господарювати грішми, щоб знати, чи є в
Тебе якісь особливі побажання. Очевидно, що використаю їх тільки
корисно. Зима у нас тримається на 00 градусів з відхиленням то в
одну, то в другу сторону. Цілковита зміна клімата. Цікаво, чи це на
постійно. Від Віри я дістала 2 книжечки – про народне мистецтво і
альбом з музею Шевченка. Від Стефці, як звичайно, гарні карточки. В
кіно ходиш? Воду по)йогівськи п’єш? Я читаю “Era robotów” Ducroeque.
Затримаю її для Тебе – може, колись пощастить.

Цілую сердечно! Привіт усім від усіх!

Катруся

№ 2
12 лютого 1961 року

Коханенька Мамусю!
Дістала Твого листа з 2.ІІ. Зараз успокою Тебе відносно вовни.

Все в порядку. Справа виглядає так: видали нам всю вовну, дозволили
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зробити з неї що треба, а потім здати на склад. Вихід для нас чудовий,
бо й так не збираємося більше в’язати. Вистачить Михайлові на
джемпер, і я збираюся вже завтра почати в’язання. В листі до Татуся
опишу, скільки то мороки і які добрі люди на світі бувають. Без них і
кроку не рушив би!

Я прошу, щоби Ти нотувала кожний добрий вчинок Богдана і
кожний випадок, коли він виручить Тебе, бо мені приємно читати
докази, що він не “виродний внук”.

Цей мій лист не буде довгий, бо я з головою влізла у вовну і про
ніщо інше не можу думати. То скубаю, то в’яжу, і вільної хвилинки нема.
От почала писати листа в неділю, аж дивлюся – перший моток вовни
висох після прання. Я взялася випробовувати взори і так захопилася,
що аж сьогодні, в четвер, пишу дальше. Прийшли гроші (10 руб.).
Поки що свого довгу не буду віддавати Тобі, бо деякий час потрібна
мені буде готівка, та й на передплату треба приготовити гроші. Коли
закінчу роботи з вовною, договоримося про сплату решти мого довгу.
Ще раз пригадую, що я поки що перейшла на вегетаріанізм. В посилці
мені не присилай ані м’яса, ані смальцю, а тільки sery i owoce213.
Взагалі, всякі торти і смаколики морально розкладають людину, тому
вистане закрутити які)небудь коржики з маком або кміном – і кінець.
Якщо Ти не вдоволена моїми вегетаріанськими захопленнями, то
нарікай на Блося, що прислав мені Ганді.

Щодо Блося, то ми всі погодилися, що він геній. Взяла я в руки
“Еру роботів” і почала читати, думаючи, що там буде просто опис
новочасних кібернетичних машин. Читаю)читаю і то одну, то другу
фразу прочитую вголос. А питають мене, що це за книжка, хто прислав,
а я гордо: “Блосьо”. Просять мене сказати, що він геній, а я замість
“дякую” кажу: “Блосю, прошу ще!”.

Бачиш, цього листа я пишу кілька днів і ніяк не вдається відразу
довести до кінця. Щодо молока, то найвигідніше мені було б сухе в
порошку. Його можна в целофанову торбинку вложити. Вигідно
пересилати і мені тут держати. Зрештою, це не обов’язкове. Яке є,
таке хай буде.

Ще мушу вернутися до Ксені. Завдяки їй я навчилася в’язати,
навчилася розумітися на вовні, навчилася рисувати фасони різних
светрів, рейтузів, зрозуміла, як у в’язанні надавати потрібну форму, а
рукавички для мене муха! Сердечно подякуй їй від мене і міцно поцілуй.
Її журнали і підручники в’язання помогли мені зрозуміти і оволодіти
технікою в’язання. Для светра Михайла я вибрала фасон з коміром і
малим розрізом напереді, щоб можна було застібнути на два гудзики

213 Сир і фрукти (пол.).
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для тепла, а також щоб можна було відложити комір, коли тепліше.
Очевидно, на мужеський светер найкраще трикутний виріз, але для того
завжди треба вдягати гарну сорочку з коміром, а того в нього нема.

Знимку внука пришли, а карточки хай чекають на ліпші часи.
Здорови його від мене. Скажи, що на женячку я даю йому своє бла)
гословення, тільки не з браковщицею.

Голубий светер я мало ношу. Всего кілька разів вдягала за всю
зиму, бо затеплий. Морозів у нас майже не було, а я привикла до
холоднуватого повітря в камері, бо спимо при відчиненій форточці,
а вдень закриваємо вікно хіба тоді, як сильний вітер з нашої сторони.
Сибірячка я стала! Але светер м’ягенький і дуже приємний в ношенні.
Як трохи змерзну на прогулці, вдягаю його – і за п’ять мінут приємне
тепло розливається по всему тілу.

Хай Богдан обов’язково відвідає Нусю, як буде нагода. Не треба
нехтувати людьми, що зичливо відносяться. Крім того, вона дуже
інтелігентна і образована, то таке знайомство може принести тільки
користь. Олеся за кожний раз просить цілувати Тебе. Як)то добре могти
хоч час до часу подивитися в щирі, страшенно доброзичливі очі!

Слухай, щоб Ти ніколи не відважилася писати листів уночі!!! Як
мені колись такого листа пришлеш, то відішлю Тобі назад. Сон – перша
основа здоров’я. Я ж Тобі дозволила писати відкритки. Отже, як не)
ма в Тебе часу, напиши три слова на поштівці і висилай. Обіцяєш?
Хай буде менше зроблене, а більше здоров’я в Тебе буде – ось що
найважливіше. Як нога Стефці?

Цілую моцно.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Нема більше радості, як довідатися, що Ти помагаєш Бабці. Друга

радість – це те, що зі запалом рисуєш і малюєш. Ще пришли мені
знимку молодого покоління, що ви робили на свята, і більше нічого
від Тебе не хочу. Ага, ще не забувай посилати Татові в кожній посилці
щось зі своїх малюнків. Не маю часу сьогодні розписуватися, бо треба
мені скубати вовну.

Цілую дуже.

Мама

Коханенький Татусю!
Дякую за листа і прошу ще! Мені жаль, що Ти так часто буваєш

один, і цілий час думаю, як би то було добре, щоб Ти мав телевізор.
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Чи не можна б кожного місяця потроху відкладати, щоб назбирати
потрібну суму?

Опишу Тобі, як у нас конвейєром іде робота і чому лист коротенький
цього разу. У нас тепер не можна мати дротів і займатися в’язанням,
але тому що ми почали це діло ще раніше, то нам дозволили покінчити
його. Терміну не дали, але ми самі спішимося, щоб не зволікати. Ти
собі не уявляєш, скільки з цим мороки! Щойно тепер можу вповні оцінити
доброту Каті, що вона стільки сама спряла. Якби не добрі люди тут, то
я мусіла б з тим добрий рік поратися. Конвейєр наш виглядає так.
Найперше я беру вовну і очищую її від болота, щоб кожний волосок був
окремо: страшенно брудні вівці були. Потім тета Поля розпушує вовну
так, що воно виглядає як ангельське волосся. Це ми віддаємо Поліні,
яка пряде і змотує по дві нитки на клубок. Потім тета Поля при помочі
веретена скручує легко обі нитки разом, я перу моток – і готова волічка.
Тоді наступає найприємніша часть роботи – в’язання. Тета Поля – спе)
ціалістка по шерсті, бо в них в Мордовії плекали овець і вдома ткали і
в’язали. Вона)то навчила нас з Галею усіх хитрощів. Светер я вже по)
чала і зв’язала передню часть 11,5 см знизу. Взір вибрали пасами
поздовжними: один гладкий, другий перехватами (косичка). Усім
подобався; не знаю, що ви скажете. Викройку взяла з одного журналу,
а комір дороблю з другого фасону. Дуже приємно мені в’язати. Щоб
хоч, Бог дав, скористав з цього Михайло.

Як я вже казала, потіхи на цей раз не будете мати з мого листа. От
ми пообідали, я пишу, а тета Поля збирається працювати і чекає, щоб
я приготовила їй матеріал. Така вже в мене вдача, що як залізу в одну
роботу, то світа Божого за нею не бачу. Тим самим не маю я права
нарікати на Богдана, коли він зайнятий своїми справами, не має часу
на листа. Ну, коли в нього захоплення бувають гарні, то я не буду ма)
ти претензій.

Татусю, а чому Ти не розповів мені, як)то Ти “розмовляв приємно”
з молодими гістьми Богдана? Прошу Тебе дуже, припильнуй, щоб
Богдан прислав мені знимку зі свят. Я страшенно цікава побачити їх.
Я приєднуюся до Твоєї думки, щоб Богдан зробив маленьку копію з
Твого портрету для мене, бо знимка не дає того живого і безпосе)
реднього враження. Крім того, я хочу бачити його руку в малюнку.
Хоч він ще не художник, тільки студент, все)таки мені подобається
його почерк в малюванні, віє від нього чимсь симпатичним і спів)
звучним мені. Як же ж було б приємно мати Твій портретик, нама)
льований Богданом!

Майже нічого не читаю, тільки іноді загляну до “Ери роботів”.
Чудова книжка! Як тільки очищу всю вовну, буду вже розподіляти свій
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час між в’язанням і читанням, бо серце стискається мені, як гляну на
поличку, що там стільки цікавих книжок і журналів лежить. Як зв’яжу
светер, маю в плані помагати в’язати Галі, бо вона ще нічого не зро)
била, тому що сама пряде. Я радо буду це робити, бо багато навчуся
при тому. Оля вже в’яже собі светер, так що в нас усе населення
перебуває під знаком вовни.

Як тут мені писати листа, коли тета Поля вже наложила на ніс
окуляри, зробила важну міну і скубає? Вона незвичайно добра і
зичлива старушка. Ми з нею великі приятелі. Сьогодні ввечері будемо
слухати “Аїду”. В неділю ходили в кіно. Симпатичний був фільм –
“Любовью надо дорожить”. Тепер в кіно будуть нас водити тільки раз
на місяць. Добре й то! Цікавий був журнал: про виробництво ізотопів,
охорона працівників перед шкідливим опроміненням і т. д. На роботі
нема нічого цікавого: латаємо і латаємо. Вчора було свято, тож я
приготовила грибки (я вже спеціалістка в тому відношенні) і запросила
усіх на обід. Якщо до неділі буде лар[ьо]к, то куплю щось смачного і
зробимо запусти. Ну, будьте вдоволені, що й 2 картки написала, а то
ніяк нема часу. Татусю, не уявляєш собі, яка я рада, що вмію в’язати!

Цілую Тебе і всіх, всіх.

Катруся

№ 3
25 лютого 1961 року

Коханенька Мамусю!
Довго я спокушувала долю, розписуючися про спартанське життя,

і накінець договорилася. В нашому ларьку тепер можна дістати тільки
цукор і маргарин. З цієї причини присилай мені “пенсії” не більше 5)ти
карбованців, бо й так не зможу видати. Водночас треба зреформувати
зміст посилок, щоб і Тобі було вигідно, і я мала найпотрібніше. Я подам
більш)менш перелік бажаних харчів, а Ти добирай з нього, що є у вас.
Отже, так: 1) сушені овочі і ягоди. Найкраще такі, що можна їх їсти без
варення, наприклад сливи, родзинки, вишні, абрикоси і т. д. Як нема,
хай будуть яблука чи грушки; 2) найзвичайніша і найдешевша мар)
меляда для мазання хліба; 3) молоко згущене або в порошку;
4) сири: свіжий, бриндзя і який)небудь, що може довше полежати. Я
згадувала Тобі про тертий у пачках. Мені не обов’язково залежить на
ньому, тільки щоб був якийсь, що можна його і зо два тижні потримати.
Колись у нас продавали такий сыр колбасный копченый214. Він

214 Сир ковбасний вуджений (рос.).
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опакований в прозорий папір, виглядає як ковбаса і, коли не надрі)
заний, може лежати довго. Зрештою, повторяю: все буде смакувати
і не треба шукати чогось спеціального; 5) коржики; 6) квасок, кава,
гірчиця і т. п. От і все. Не треба ніяких фрикасів і люксусів: тепер я за
простоту і раціональність у житті і відживлюванні!

Дістала Твою відкритку, 10 карб. і посилку. Чомусь особливо ми
нею тішилися. Така різноманітна і цікава вона була! Ще все було
порозкладане, а ми вже сіли за стіл і в одну мить прикінчили паштет з
цвіклами, закусили пляцком і попили капьором з порічками (“капьор”
– це кмин по)мордовськи). Ще вона215 дуже любить “кофія” (це кава).
Ти, певне, кмин дала до сиру, але ми заварюємо і любимо пити. Отже,
поласували, настрій піднявся, і тьотя Поля затягнула баском “Многая
літа” Тобі, Дідусеві і Богданові. Що це за добра душа! Прекрасно
обробляє вовну для прядення і так нею турбується, як би то для неї
самої робиться.

Годі сказати, що було найсмачніше, бо, за що взялися, те було в
даний момент найліпше. Богданів торт і андрути заслужили загаль)
ного одобрення, казали, що молодий, а розуміється на речі. Мені ж
ще додатково було приємно, що сам купував. Коржики – мрія, індик –
масло! Як звичайно, було маса охів і ахів і багато радості біля посилки.
Дуже я тішилася посудою. Особливо гарна баночка з медом. Ти не
знаєш, чи така посуда тріскає від гарячої води? Ми дивувалися, як)то
Ти вгадала і вложила все потрібне і бажане в посилку. Одним словом,
все прекрасне, тільки одна була б заувага: вибирай харчі дешевші,
менше люксусові.

А знимка Твоя дуже гарна. Я добре пам’ятаю Тебе такою молодою
і ту суконку. Це була синя електрік з оксамиткою, правда? Кажуть, що
я до Тебе трохи подібна. Я поставила була Твою знимку на ліжко, щоб
Ти приглядалася, як ми крутимося біля посилки.

Кажуть, що “В защиту мира” можна купити в кіоску, а передплатити
трудно. Добре буде, якщо успокоїш Ніку і поясниш їй, в чому справа.
10 карб. Галя дістала. Також прийшла віддихова гімнастика йогів і її
знимка. Дуже гарна знимка, а очі такі, немовби вона духом була на
Сатурні. Подякуй за гімнастику. Ми прилежно п’ємо малими ковтками
воду і віддихаємо як належить, притому роздумуємо про те, що
належить. Очевидно, здорови її від мене і скажи, як мені жаль, що не
маю змоги відповісти на її останнього листа. Внукові Ти побажала з
днем народження 12 лютого?

Ще раз повторяю, що зміст посилки я подаю орієнтаційний, а це
не значить, що буквально і точнісенько має бути таке саме. Просто

215 Тьотя Поля (ред.).
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вибирай з того, що у вас є, тільки щоб це були сушені овочі, молоко,
сир і коржики. Доки в нас є маргарин, то шкода займати місце маслом.
Зрештою, як Тобі там вийде. Тільки пам’ятай, щоб більше 5)ти карб.
не посилала мені.

На сьогодні кінчаю листа, бо йду слухати концерт із Парижа фран)
цузької музики, починаючи з ХV ст. Водночас буду змотувати на клу)
бок волічку з мотка, що вчора випрала. Дуже гарно пряде. Вже маю
нитки на перед і плечі, а зв’язала 1/3 переду, тому що, крім того, очи)
щую вовну від першого бруду. Ти тішишся, що я такий фаховєц?
Пригадую, що волію мати тільки відкритку від Тебе замість листа,
писаного вночі. Що з ногою Стефці?

Цілую Тебе, Богдана, Стефцю, всіх, всіх!

Катруся

Коханенький Татусю!
Невже Ти думаєш, що я тут не маю що з часом робити? Сьогодні

неділя, а я щойно тепер, після вечері, сіла спокійно і забралася до
листа. Цілий день роботи було по вуха. Якраз передають по радіо
ІІІ Бранденбурзький концерт Баха. Тихенько у нас в камері. Оля і тьотя
Поля також пишуть листи, а Галя пряде. З приємністю слухаю Баха.
Він впроваджує мене завжди у світлий настрій погідного спокою і
високих, благородних думок, завжди приносить зі собою атмосферу
інституту ім. Лисенка, де ми ставили перші кроки на фугах і прелюдіях
Баха і де про музику говорилося зі священним трепетом. Вчорашній
концерт французької музики був незвичайно інтересний. Звичайно,
говорячи про музику, маємо на увазі Бізе, Гуно, Равеля і т. д., а це
були твори, пісні й інструментальні п’єси, яких ми ніколи не чуємо.
Яка цікава різноманітність національних характерів, що так яскраво
виявляється в пісні! Душа здригається на думку про яку)небудь спро)
бу загальної нівеляції.

Оповім Тобі, як я провела сьогоднішній день. Тільки радіо запікало
– я вже була на ногах. Мої співкамерниці ледви одно око відкрили, а я
роблю першу вправу – круження головою. Це має спасати від артриту.
Потім миття зубів, стелення ліжка і ранкова гімнастика по радіо. В
міжчасі п’ю малими ковтками воду (півгорнятка). Після гімнастики
обтирання холодною водою. Тьотя Поля має велике зрозуміння для
наших вправ і ходить бочком, щоб нас не зачепити. Треба сказати,
що ми стали віртуозами у вмінні на маленькому клаптику підлоги між
ліжком, столом і лавкою виконати всі бажані тренером вправи. Ех,
якби)то Богдан мав хоч соту частинку того зрозуміння для фізкуль)
тури, що т. Поля!
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На сніданок я видала по порції бриндзі і по ложечці порічок. Тому
що я цілий тиждень гарувала, довелося сьогодні приводити в поря)
док своє домашнє хазяйство, тобто церувати панчохи, прилагодити
поличку і т. д. Та скоро закликали на прогулянку. Повітря таке чисте,
морозне, день ясний, і ми погуляли на славу. Очевидно, я не забула
виконати свої віддихові вправи. Ех, Богдане, коли Ти фізкультурного
розуму наберешся? Прийшли додому, а тут вже обід – зупа з локшиною
(дуже смачна), пшоняна каша. Здрімнули годинку, а потім я поставила
на стіл тюльку у власному приготуванні (вимочена, цибуля, ложечка
цукру, сухого молока, квасок). Галя дуже хвалила, а т. Поля навіть
заінтересувалася, і як покуштувала, то весь сок вилизувала і сказала,
що приступає до спілки у приготуванні риби. Ну, попирували, і я
взялася рисувати викройку пелеринки для т. Полі. (У неї ревматизм у
раменах, а через хворе серце не може вдягати нічого теплого з
рукавами.) Отже, в пелеринку дамо хвостики з вовни, які вже не
годяться для прядення. Ти бачиш, який я майстер на всі руки? Певне,
не віриш? Т. Поля дуже любить, як їй щось шити, і сто разів готова
ставати до проби. Тут задзвонили баняки на вечерю. І так кожний день
переразливо скоро проходить. Я ще роздавила клюкву з цукром
(дістала Галя в посилці) і зложила собі в ту прекрасну білу коробочку з
синьою покривочкою. Мед уже розділила. Оля їсть і каже, що це
справжній нектар. Ага, ще звинула волічку з мотка на клубочок. І от
пишу Тобі, а восьма година вже минула. В дев’ятій пунктуально ля)
гаємо, бо перед сном в 10 год. треба відпочати, спокійно полежати,
ліниво послухати радіо і, так відпруживши нерви і мускули, спокійно
заснути. Страшенно приємна є ця хвилина douce farmiete216, особливо
коли того дня прийде гарний лист з дому.

Завтра в мене гук роботи. Ще мішечок вовни треба впорядкувати,
та й за т. Полею мушу пильно наглядати, бо її від роботи годі відірвати,
а потім серце заболить. Іноді я не дивуюся, що в Богдана не находиться
хвилинка написати листа. Зате не перестаю подивляти Мамусю, що
справляється з такою масою обов’язків. Татусю, як Богдан коли)небудь
буде писати до мене, накажи йому, щоб прес)конференцію з Тобою
влаштував. Кожна дрібничка про Тебе мені мила й цікава.

В “Літературній газеті” слідкуємо за приготуванням до святкування
100)річчя Шевченка. Гарні мусять бути листівки, видані з цієї нагоди.

Як бачиш, непогано мені живеться. Тільки ви всі там пильнуйте
себе і будьте здорові, то все буде в порядку.

Цілую дуже)дуже!
Катруся

216 Солодке задоволення (фр.).
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Дорогенький Богдане!
Пасую Тебе на вповні дорослу і самостійну людину, а зокрема на

першокласного кореспондента. Відтепер адресуватиму листи і на Те)
бе, адже Ти і дати не забув поставити! Я аж ахнула, коли подали мені
останнього листа, і не відразу зорієнтувалася, від кого він. Я не ожи)
дала такого приємного сюрпризу. За андрутовий торт дуже дякую. Він
подвійно смакував, бо, крім своїх власних якостей, ще був куплений
самостійно Тобою. А Татові дісталося кусок? Мої співкамерниці заявили:
“Розуміється на речі!”. Особлива подяка за прес)конференцію. Це таке
приємне безпосереднє враження дає від домашньої атмосфери! Але й
довідалася я дещо цікавого. Значить, Ти залюбки проходжуєшся на
свіжому повітрі до пізньої ночі? Тепер розумію, чому ніяк не можна
намовити Тебе на ранкову фіззарядку. А Стефця справді “пискате”? Це
добре, бо без того тепер не проживеш, хоч я пам’ятаю її дуже спокій)
ною і мовчазною. Зрештою, щоб якось справлятися з таким неспокій)
ним духом, як Ти, треба добре володіти язиком.

Питаєшся, коли я позбудуся тих критичних висловлювань? Тоді,
коли більше буду з Тобою листуватися і більшу буду приймати участь,
хоч заочну, в Твоїй праці в інституті. Тоді я ближче познайомлюся з
поняттями, які у вас панують, з термінами, вживаними у вас, з оцінкою
форми і змісту і т. д. А поки що я маю справу з мистецтвом тільки за
посередництвом журналу “Художник” і тих статей або книжок, які
вдасться мені роздобути і прочитати. Очевидно, з них я сприймаю
тільки те, що відповідає мені і співзвучно моєму смаку. З тієї причини
ми не можемо знайти спільної мови щодо мистецтва, бо живемо в
двох інших світах – взглядно, дві інші можливості у нас вникати у
мистецтво. Я певна, що багато дечому навчилася б у Тебе, але й Ти в
дечому поступився б зі своїх позицій. В кожному разі, я не менше
вперта, чим Ти, і не так легко зречуся декоративності, чи, може, точніше
мальовничості, в живописі. Маю враження, що у нас нема домовле)
ності відносно термінів, і тому часто виникає непорозуміння. Думаю,
що слово “мальовничість” краще буде підходити для висловлення моєї
думки. Я говорила про шукання в самій природі мальовничого моти)
ву, щоб взяти його за тему пейзажу, в противагу до вміння в най)
простішому закутку відкрити своєрідну красу. Твоє пояснення де)
коративності в малярстві переконало мене, і я замінюю його терміном
“мальовничості” для визначення своєї думки. От бачиш, чим більше
люди зі собою розмовляють, тим більше розуміють себе і догово)
рюються до спільних понять.
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Тепер хочу побажати Тобі з нагоди іменин в першу чергу здоров’я
і щастя, потім гарних досягнень у творчій праці, а ще дуже бажаю,
щоб з’явилися в Тебе охота і зрозуміння для руханки. Тоді фізична
справність збільшиться, орієнтація загостриться і... Вже знаєш, що
ліпше піде. Дивуюся Наді, що вона така відважна. Обов’язково пришли
мені її знимку. А про телевізор для Дідуся таки не забувайте. Чи є
можливості перейти в інший інститут? Чи ніяк не вдається Тобі перейти
на живописний відділ? Чи Твоя наукова робота переписана на
машинці? Хотілося б мені прочитати її. Аж тяжко повірити, що Ти дістав
похвальну грамоту. Завжди здається, що Ти ще маленький. Чи
п. Баранецька викладає у вашому інституті? Де Ти з нею зустрічаєшся?
Давніше Ти згадував, що в Делятині п. Музикова217 запросила Тебе в
свою майстерню. Ти був там? Твоя робота над емалью дуже зацікавила
мене. Згадуй про результати. Недавно ми слухали “Аіду” у виконанні
артистів з La Scali. Згадувалося мені, що й Ти іноді машеруєш з
побідним військом Радамеса.

Знаєш, я просто не надивуюся і не натішуся Твоїми останніми
листами. Аж боюся, щоб не вректи, бо Ти і на питання відповідаєш, і –
о диво! – дату написав, і взагалі якесь враження розмови безпосе)
редньої в мене є, а не, як досі, монологу з моєї сторони і короткого
комюніке від Тебе. Можна надіятися, що таке листування буде про)
довжуватися? Хто чи що так благодатно вплинуло на Тебе? Ще якби
Тато написав мені, що вдоволений Твоїми листами, то поки що нічо)
го більше від Тебе не хочу.

Чекаю на новий етюд, щоб замінити виставку на своїй поличці.
Цілую міцно!

Мама

Коханенька Мамусю!
Від квітня починаючи, писатиму листи в точно означені дні –

кожного першого і кожного шістнадцятого числа. Такий новий
розпорядок у нас. Цього листа адресую Богданові, бо ж він уже вповні
самостійна людина і запрезентував себе вартісним, самостійним
кореспондентом. Адже ніхто з вас, дорослих, не догадався б
влаштувати прес)конференції, з якої стільки цікавого за кожний раз
довідуюся. Отже, дістала я вашого спільного листа і того, від
Михайла. Ти вгощаєш чимсь смачним дітей, коли вони відвідують
Тебе? Як би то їх приманити, щоб частіше приходили? От щоби

217 Ярослава Музика, художниця.
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прийшли в гості на гагілки. Ще раз пригадую, що від Ніки прийшла
віддихова гімнастика, її фотографія і 100 карб., а листа не було.
Здорови її сердечно і поясни, що писати не маю змоги. Ти теті Ксені
розповіла про волічку і про нашу вдячність? З вовною вже все в
порядку. Ми з тьотею Полею обчистили все і приготовили до пря)
дення (властиво, т. Поля більше робила), а Поліна кінчить останній
клубочок прясти. Я зв’язала перед, половину спини і кусок одного
рукава. Ще треба буде додати Олі на светер до того, що прийшло у
готових нитках в останній посилці, і, може, трошечки залишиться
мені на скарпетки. Дуже багато всякого болота, сміття у вовні було,
звідти багато відійшло. Після закінчення докладний звіт напишу. Ти
хотіла, щоб я зв’язала собі светер? А пощо ж мені четвертого светра?
Маю бронзовий, чорний і голубий. Голубий такий теплий, що я цієї
зими навіть не могла його носити. Тільки кілька днів вдягала, коли з
нашої сторони дув сильний вітер і в камері холоднувато було. В
ніякому разі не посилай мені м’яса в посилці. Воно з різних оглядів
не потрібне мені. По)перше, дуже мене приманює вегетаріанізм; по)
друге, після сорока років воно не вказане; по)третє, воно смачне і
треба його скоро з’їсти, а мені вигідніше мати продукти, які можна
довше подержати. З тих причин я хотіла б діставати у кожній посилці
зо 2 кг найзвичайнішого, найдешевшого повидла (колись ми гово)
рили “мармоляда”), багато кваску, різного сиру і різного молока. Ти
мудро зробила, що дала три різні сорти молока. Я говорила про
такий сир у коробках, щось як пармезан, але це не обов’язково. Йде
тільки про те, щоб, крім свіжого, був ще якийсь, що довше полежить.
Давай у посилці те, що можна купити в магазинах – менше клопоту
Тобі буде, а мені вигідно. У нас в ларьку навіть цибулі нема тепер. На
щастя, ще маргарин і цукор є. Отже, мені треба тільки основних
додатків: овочі (сушені, повидло), білки (сир) і квасок. Без нього ми
вже не зможемо харчуватися, бо приготовляємо прекрасні страви
зі всього, що тут дають. Тепер розумієш, що проста посилка без
люксусів і фрикасів вповні вистарчить мені? Ага, ще прошу кілька
тюбиків борного вазеліну.

Що ж це сталося зі сином Ромка? Він втік з дому чи просто вийшов
до міста і пропав? Які здогадки є відносно того? Опиши ближче, як це
сталося. Доки не закінчу светера, не зможу писати довших листів, бо
цілий час голова зайнята одним.

Цілую дуже.

Катруся
Що з ногою Стефці? Коли вона йде на пенсію?
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Коханенький Татусю!
Як тільки впораюся з волічкою, зараз вернуся до впорядкованого

і своєчасного писання листів, як це в мене було раніше. Біда з такою
вдачею, що постійно чимсь захопиться і пірне в це з головою. Вчора
ми були в кіно на фільмі “Мічман Панін”. Сильно подобався нам. Там,
властиво, нема жіночих ролей, нема любовної інтриги, а сюжет такий
інтересний, що ми цілий час з напруженням слідкували за розвитком
подій. Приємно було вернутися в камеру перед 10 год. Т. Поля чекала
нас з кип’ятком; ми ще трохи обговорювали найцікавіші епізоди і,
приємно схвильовані, заснули. Йти в кіно – це велика подія у нас.
Найперше те, що пройти чотириста метрів – це вже незвичайна
приємність, коли звичайно наш життєвий простір вимірюється
кількома кроками. Потім чекаємо, який буде журнал перед фільмом,
бо в журналі подорожуємо по всіх усюдах. Ну, і, накінець, сам фільм,
хоч який би він був простенький, дає на якийсь час нові враження.

Татусю, я прочитала в “Przekroju” про нововинайдене лікарство в
Польщі “geriocain”. Воно має лікувати недуги старечого віку і про)
дається там в аптеках. Ви б могли попросити п. Нусю218, щоб дістала
це для Тебе. Думаю, що і Мамусі воно помогло б.

Цілую дуже.

Катруся

№ 5
19 березня 1961 року

Дорогенький Богдане!
Цього листа знову адресую Тобі. По)перше, сьогодні день Твоїх

іменин. По)друге, я переконалася, що Ти прекрасно вмієш і писати
листи, і самостійно адресувати. А хто кидає в скриньку поштову? По)
третє, Бабця розповіла, що Ти заборонив їй категорично нести паку)
нок на пошту, і це сильно зворушило мене і дуже подобалося. Такій
добрій дитині особливо хочеться писати.

Сиджу на своєму ліжку, пишу, а думками я у вас. Представляю
собі, як виглядає в Тебе цей день. Можливо, що й гості прийдуть
ввечері, знову зробите знимки. Надіюся, що цього разу фільм не
зіпсується і я накінець познайомлюся з Твоїми гістьми хоч так, заочно.
Чи, може, Ти не хочеш мене знайомити з ними?

Я перенесла свої книжки на другу поличку, і Твій етюд якраз
напроти мене. При новому освітленні ще симпатичніше виглядає.

218 Нуся Павенська, сестра Леонтини Зарицької.
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З правої сторони він закритий книжками, і Галі не видно його. Вона
каже, що буде іноді туди заглядати, бо привикла до етюда і бракує їй
того кусочка нашого села. На книжки я положила карточку від Стефці
“Весной” Виноградова. Вона також добре освітлена, і приємно мені
дивитися. Галя на своїй поличці поставила автопортрет Рембранд)
та (в “Художнику” є) з пізніх літ. Ми недавно слухали передачу про
Рембрандта, і опис останніх днів його життя підтверджується тим,
що відзеркалюється на його обличчі. Страшенно мені подобається
цей автопортрет! Коли ми тоді розмовляли, Ти згадав, що любиш
Рембрандта, а Рубенса ні. Я вдоволена, що так є. Хотілося б мені,
щоб ми разом розглядали цей автопортрет. Ти, як знавець, гово)
рив би про технічне виконання, і я певна, що багато сказав би мені
цікавого і нового для мене; я ж, як аматор, розповіла б про враження,
яке картина справляє на мене. Сьогодні Ти це відкидаєш, але колись
нагадаєш і по)другому оціниш.

Слухай, Ти робиш колосальні поступи у листуванні, аж боюся
вректи. Але ще одно недотягнення в Тебе: чому в кожній посилці не
посилаєш Татові якого)небудь свого етюда або рисуночка? Це ж тіль)
ки 4 на рік виходить.

Іноді аж дивуюся, як в мене розвинувся шостий змисл – дога)
дування. Заки Ти мені що)небудь напишеш, я сама догадаюся, що
саме так, а не інакше воно виглядало. Радила б я Тобі багато пішки
ходити, бо Ти спортом не хочеш займатися, а рух потрібний для орга)
нізму. Ну, Ти матимеш тисячу своїх аргументів проти, отже мовчу.

Ти не дуже вірно твердиш, що глядачеві, на жаль, подобається рад)
ше те, що виглядає як живе. Мені, наприклад, подобається те, що
правдиве, тобто таке, що зображує вірно почуття, настрій чи суть
якогось явища, пейзажу чи предмету, незалежно від того, як воно в
дійсності виглядає. От мені дуже подобалася картина Пікассо “Жакелін”,
хоч такої жінки не найдеш і ніяк не можна про неї сказати: як жива.

Думаю про Твій жаль, що мало годин приділяють живописі. Це,
очевидно, зле, але, якщо в Тебе сильна охота малювати, Ти знайдеш
можливість вчитися.

Журнал “Художник” цікавий і багато нам дає, але хотілося б більше
знати про українське мистецтво. Я зараз виписала б собі “Мистецтво”,
якби знала, що воно регулярно виходить. Завдяки “Літературній
газеті”, що передплачує Галя, орієнтуємося трохи в культурному жит)
ті України, а про мистецтво знаємо мало. Де була виставка з нагоди
роковин Т. Шевченка? Сьогодні ввечері буде радіопередача на основі
якогось оповідання Шевченка (з програми я не зорієнтувалася, якого
саме). Збираємося слухати.
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Отже, я чекаю на Твої дальші листи і прес)конференції. Олесі прес)
конференція дуже подобалася, але вона співчуває Тобі, що я нама)
гаюся виступати критиком. Де ж обіцяний етюд, той, з новіших?

Цілую.

Мама

Коханенька Мамусю!
Прийшла Твоя відкритка і 10 карб. Ще раз пригадую, щоби більше

чим 5 крб. мені не присилати. В ларьку можна купити тільки цукор і
маргарин. Отже, нема можливості видати таку суму, а в перспективі є
обмеження ларькових товарів до зубної щіточки і т. п. Таким чином, я
пропонувала зреформований зміст посилок. Сто разів говорю, що я
не орієнтуюся, які харчеві продукти можна дістати у вас, тому подаю
тільки проекти, яких не треба буквально розуміти. Ти ж заметушилася,
якби від того сиру мало залежати щастя людства. Не можна ж так
розвозити своїх близьких, бо потім виростають з них такі одинаки, як я
і Богдан, Тобі самій на клопіт. Не шукай спеціально того тертого сиру,
я тільки на приклад подала його. Повторяю, я подаю проект посилки:
1) 2 кг найдешевшого повидла (мармоляди); 2) сушені овочі і ягоди
(які можна дістати в крамницях); 3) молоко (яке буде в крамниці);
4) сир свіжий або бриндзя і ще якийсь, що буде в крамниці (напр.,
голандський); 5) квасок; 6) коржики; 7) кава і трошечки фрикасів, але
трошечки, щоб не розвозилися ми. Тепер ще попрошу дещо з речей,
бо пройшли ті часи, коли можна було тут купити потрібне. Отже, про)
шу 2 пари міцних панчіх (якщо будуть, то патентові, “в резинку”) і 2 па)
ри міцних літніх скарпеток доброї якості, щоб не злітали з ноги.

Бачиш, як довго йдуть мої листи? Тепер повинно це впорядку)
ватися, бо будемо писати в означені дні – першого і шістнадцятого
кожного місяця. Доки не покінчу з в’язанням, буду обмежуватися
короткими листами, бо весь час присвячую вовні, навіть журнала в
руки не беру. Думаю, що так найкраще – можливо найскоріше мати
готове. Правда?

Мамусю, не треба Тобі обіцювати листа. Вистачить, коли в час на)
пишеш відкритку. Ти й так доказуєш чудес! Зрештою, я надіюся, що
Богдан вневдовзі буде говорити: “Не смій писати листа! Я сам напишу,
Ти йди спати”, як тепер каже: “Не смій сама нести посилку!”. І слухати
не хочу, начебто Ти затягнула з висилкою газет і журналів! Ніхто дру)
гий в світі так не піклується, як Ти. Недаром Оля завжди говорить, що
посилки від Тебе зложені з видною любов’ю. Журналами я сама себе
вповні забезпечую, а Михайлові пішлеш, коли зможеш. Ніколи я ні на
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мінуту не сумніваюся, що Ти щось занедбала. Просто іноді не виста)
чить фізичної сили. Зрештою, Ти робиш завжди більше, чим у Тебе є
фізичної сили.

Ага, Галя радить всякі повидла перше вкладати в целофанову
торбинку, а потім загортати в папір. Як хочеш, попробуй. Як нога
Стефці? Якщо фільм зі знимками зіпсувався, то пришліть мені іншу
знимку Наді.

Цілую Тебе і Стефцю.

Катруся
Стефця повинна зробити знимку разом з коцурком і прислати

мені. Куди вона вибирається на вакації?
Ага, ще багато кмину! Запиваємося ним.
Як будеш вкладати панчохи, не давай цвіклів, бо вони все фар)

бують.

Коханенький Татусю!
Останніми днями у нас пригріло сонечко і я потрохи гріюся на

прогулянці. Хоч цієї зими я не намерзлася, але все)таки чекаю на літо,
щоб випектися на сонці. В камері у нас тепло, але десь біля полудня
вітер повернув у нашу сторону, вікно бринить, і я залізла під коц. Зате
свіже повітря і приємно віддихається. Я так із запалом в’яжу, що
понатирала і поколола пальці. На ніч намазую вазеліном і зав’язую.
Галя виявляє виняткову терпеливість і пробує, вірніше дає на собі
пробувати, скільки треба. Із прес)конференції довідуюся, що на
вечерю любиш овочі. Я згідна з Тобою і рада би перейти на таку ж
систему. Я навчилася так варити компот, що витягаю всі соки із
сушених овочів і маю принаймні на два рази прекрасний напій. Баньо
не приносив більше свого телевізора? Коли Стефця йде на пенсію? У
нас на городчику, певно, перша трава і якісь квіти показалися?

Цілую дуже.

Катруся

№ 6
1 квітня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Дістала я Твою поштівку і дивуюся, яка)то Ти непрактична.

Зажурилася, що нема молочних продуктів? Зараз пораджу Тобі, як
лагодити посилку. Купи 4 кг найдешевшого повидла, зложи в якусь
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бляшану банку і положи в скриньку; у вільне ще місце насип цибулі і
сушених овочів чи ягід, які перші Тобі попадуться в крамниці; в щілинку
поклади багато)багато кваску і трохи кави. Якщо найдеш кусок
голандського або другого сиру, положи наверха. Тоді вже нічого
більше не треба. З повидла, цибулі і кваску я приготовляю такі смачні
салатки, торти і мариновану тюльку, про які Тобі в житті і не снилося.
Як бачиш, над посилкою не треба довго думати, журитися і заглядати
по крамницях. Якщо буду мати вище вичислені харчі (сир – це вже
люксусовий додаток), вважатиму, що “над панами я пан”. Життя треба
упрощувати, щоб мати більше часу на культурні розваги.

На вашого збірного листа я відповіла при кінці березня. Вийшло
так, що якраз вранці я віддала попереднього листа, а ввечері прийшов
ваш. Коли внук чи хтось другий не пише, не переймайся: видно,
можливості нема. Буде краще – писатимуть більше. От щоби в Тебе
було хоч трошки з моєї безжурної вдачі, я була б спокійнішою за Тебе.
Чи Стефця дасть себе намовити на лікувальну гімнастику? Я певна, що
вона помогла б їй. Якщо я дістану стверджуючу відповідь, опишу
відповідні вправи. У нас є спеціаліст з лікувальної гімнастики, що
працювала в санаторії.

Мамусю, у мене ще одно замовлення. Можна попросити? Тільки
Ти не бігай, а при нагоді, як побачиш, купи. Я хотіла б вшити собі пару
літніх штанят для опалювання і щоб на зміну мати. На це потрібно мені
3 м якогось сатину або ситцю. Може бути взористий або однотонний.
Все залишаю Тобі на Твій смак або на смак пана художника. В тій книжці
шиття, що Катя прислала, є дуже гарний викрій спортових штанців і
пляжевого станичка, і мені так хочеться такі вшити собі. Ми повністю
використовуємо сонце влітку і вигріваємося на всі боки. Ще раз
пригадую, що більше як 5 карб. немає сенсу присилати мені, бо
асортимент ларка тепер обмежений і видати гроші не маю на що. В
попередньому листі я ще просила 2 пари панчіх “в резинку”, тобто
патентових (очевидно, якщо є такі у вас в продажі), або інших міцних
і дві пари літніх скарпеток доброї якості, щоб не злітали з ноги і мали
якийсь вигляд. Повторяю свою просьбу тому, що ану ж попередній
лист загубиться (я адресувала його на Богдана). Нема у нас цибулі,
тому прошу давати в посилку цибулі теж. Якщо додаш кілька ріпок
чорних, то радості не буде кінця: дуже салаток хочеться.

Хочу зложити Тобі звіт, що вийшло з вовни від Каті. Отже: 2 светери
(Олі і Михайла), рейтузи, 3 шапочки (2 мені, 1 Михайла), 2 пари
рукавиць (Тобі і мені), скарпетки мені, а з відходів – ваталін для
пелеринки т. Полі. Виплатилося? Ти вдоволена? Даремно Ти
легковажно відзиваєшся про мої шапочки. Я віджила в них, бо голова
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майже не боліла мене цієї зими. У нас вікно постійно відкрите, тож я
сиділа в білій шапочці, а на прогулянку вдягала наверх ще бронзову. І
легко, і тепло було мені. Шалика я не вживала, бо люблю, як мені шия
відкрита. Після того як я зв’язала светер Михайлові, Галя набрала до
мене величезної поваги як до в’язальниці і просить керувати її в’язан)
ням, тобто приготовити форму, зробити обчислення, випробувати
взір і т. д. Ти можеш собі представити мене в ролі такого фахівця? Це я
завдячую Каті, її книжкам і журналам. Вже навіть не знаю, як дякувати
їй. Напиши до неї, розповідж, що ми нав’язали, і подякуй як можна най)
сердечніше. Не знаю, як бути зі светром Михайла. Він білий (кре)
моватий), отже непрактичний для нього, хоч добре виглядає. Добре
було б зафарбувати, якщо є у вас добрі фарбники. Боюся, щоб не
зіпсувався. Порадься тети Янки, як ліпше зробити. Йому посилай не
все відразу, а по одному, щоб не пропало, та й то наперед домовся з
ним, що і як посилати. Я так пишу, неначе б ті речі були вже у нас вдо)
ма, а ще не знати, чи зможу їх до Тебе переслати. Хотілося мені всім
вам щось зв’язати, та нема більше волічки, вибачайте!

Як у Тебе йдуть приготування до свят? Я дістала кусочок помаранчі
і зробила з неї цукат, тобто порізала дрібненько і засипала цукром.
Буду мати до торта. Я вже самостійно навчилася приготовляти сма)
колики, і не треба мені оглядатися на чужу поміч. Ще буду робити
грибовий пудінг. Накупила булок і насушила. От тільки цибулі нема.

Веселих свят Тобі, Стефці і всім, всім!
Цілую.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Вже раз я питалася Тебе, чи пренумеруєш який)небудь мистецький

журнал. Останній номер “Художника”, що прийшов до Галі, особливо
гарний. В мене ще не було часу переглянути докладніше, бо весь час я
була зайнята в’язанням. Добре, що закінчила, бо вже душа бунтувала)
ся проти такого цілковитого занехання культурного життя. В такому
поспіху і радіо не слухалося як слід. Щоб хоч Тато мав з того потіху! А Ти
післав йому з нагоди дня народження або свят свій етюд? Якби я там
була з вами, то потрохи всі Твої картинки переслала б йому.

Що Ти думаєш про телевізор, тобто щоб поволеньки постаратися
добути апарат для Дідуся і Бабці? Скільки коштує телевізор? Дове)
лося мені погодитися з тим пихтячим апаратом219, то хоч для осолоди
хотілося б знати, що в нас вдома є свій телевізор.

219 Очевидно, йдеться про мотоцикл (ред.).
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Скажи, Ти ніяк не даш намовити себе на фізкультуру? Мені дивно:
як спортсмен)турист може обійтися без ранкової руханки? Треба ж
мати якусь підготовку й заправу. А куди Ти вибираєшся на вакації?
Не знаєш ще, де буде відбуватися Твоя практика? Якщо закінчиш
третій курс, залишиться Тобі ще два роки інститута?

Мені цікаво, як проходять Шевченківські дні у Львові. Знаю, що Ти
був на виставці і на концерті. Що там інтересного було?

От як прочитаю останній номер “Художника”, всі свої враження
випишу Тобі. Бачиш, Ти протестуєш проти критиків, проти їх безце)
ремонне встрявання у творчість художника. Я ж протестую проти
нехтування глядача зі сторони художника. Не розумію під тим, що
художник повинен підладжуватися під смак глядача. Мені йде про те,
що глядач має повне право висловлювати враження, думки і асоціації,
які викликає в нього даний твір. Вартість твору чей же визначається і
тим, що, власне, викликає він у людей.

З понеділка починаю святкові приготування. Це буде більше гра,
як справжня робота. Але, власне, приємно перед святами все пере)
глянути, тобто всі речі привести в порядок, випрати, помити камеру.
(Моя спеціальність – мити двері, стіл, лавочки і підлогу.) Почищу
посуду, виперу фіраночки на шафці, книжки поскладаю – одним
словом, освіжу всю обстановку, щоб пахло чистотою і свіжістю. Така
атмосфера порядків дуже нагадує передсвяткові дні вдома. Тільки я
планую закінчити всі приготування до п’ятниці ввечір, щоб у суботу
вже відпочивати і з гарним настроєм сказати в неділю: “Христос
воскрес!”. Уважай там, щоб Бабуся перед святами не занадто пере)
мучилася, бо на самі свята вона, бідненька, звичайно й святкувати не
може від змучення. Я до Тебе звертаюся з таким проханням, бо щораз
частіше довідуюся, що Ти помагаєш їй. Страшенно мені це подо)
бається! Це ж приємно мати сина)джентельмена супроти своїх
домашніх, а не тільки в гостях.

Боюся розповідати, що хотілося б робити мені під час свят, щоб
хохлики не перешкодили. На самі свята, як Бог дасть і все буде добре,
постараюся написати вам усім листа. Не знаю, як буде тоді, але тепер
у мене гарний настрій. Я така вдоволена, що закінчила светер, бо мо)
жу з головою поринути в другу роботу. (Тобі, може, дивно, що я так
постійно оглядаюся на хохликів? Коли цілий уклад мого життя не)
певний, я не можу твердо планувати на довший час вперед, і тому
завжди хитро застерігаюся.)

Планую на свята поставити на свою поличку ту карточку від Стефці,
де є Волоська. Ех, взагалі багато дечого планую! Очевидно, це дріб)
нички, але радують. Свята заповідаються незле, якщо йде про настрій.
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Зрештою, потім опишу Тобі. Я вже широко розписуюся в листі до
Тебе, бо мені після Твого останнього, ненормально довгого листа
перевернулося в голові і стало здаватися, що в мене появився новий
постійний і серйозний кореспондент. А тут, гляди, хохлики полетіли і
потягнули мого кореспондента в другу сторону.

Хотілося б знати, як пройшов день Твоїх іменин, чи були гості, в
яких операх виступаєш, які оцінки намічаються на кінцевому свідоцтві
і т. д. Одно мене радує: що Ти вмієш витягати висновки з научки, яку
Тобі доля посилає. Значить, Ти розумний хлопець. Ще мені цікаво, які
відзиви дає про Тебе Стефця. На наступній прес)конференції задай їй
кілька питань про Тебе.

Цілую сердечно.

Мама

№ 7
12 квітня 1961 року

Дорогий Михасю!
Хоч шумить мені в голові, але пишу листа. А шумить тому, що

сьогодні прослухала всі до одного повідомлення про політ і повер)
нення Гагаріна. Галя вже лежить. Каже: “Спочатку баня, потім політ у
космос – це забагато вражень на мою бідну голову за одно перед)
полудне”. От Тобі доказ, якими виніжненими ми стали.

Вітаю Тебе з жіночим празником, що водночас являється днем
Твого визволення з єгипетської неволі. Якби Ти навіть не згадав про
те, я сама здогадалася б – стільки сонця в Твоєму останньому листі.
Дістала я їх два – з 9.ІІ і 8.ІІІ. Хто ще з Тобою топить печі, тобто, як і Ти,
святкував 8 березня? Зможеш тепер виписувати собі журнали? Це
мені не давало спокою, а зарадити я не могла. Вдома також радість з
приводу переміни. Треба тільки задобрити хохликів, щоб не полеті)
ли робити інтриги.

Питаєшся, які мої кравецькі успіхи? Величезні! (Очевидно, в по)
рівнянні з тим, що я знала колись а вмію тепер.) Це не тільки теорія.
Галя, що раніше була для мене недосяжним майстром кравецтва,
звертається до мене, коли їй треба приготовити форму. Після за)
кінчення Твого светра я стала авторитетом ще й у в’язанні. Ось
сьогодні цілий ранок приготовляю викройку светра, який Галя хоче
в’язати, і спортивних штанців, що вона собі шиє. Наша фахівець з
фізкультури Яна вже замовила з дому всякого матеріалу, і будемо
шити. Поки що я авторитет кравецький у нашій камері, а назовні мала
перемінний успіх: то хвалили, то бити хотіли. Ми вирішили, що вони
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не розуміються на справжньому мистецтві шиття, і обмежуємося до
внутрікамерних замовлень. Тета Поля признає мене тільки, і я маю
якраз шити їй літнє плаття. Знаєш, я беруся до шиття науково: перше
простудіюю докладно підручник, і тому розумію проблеми крою і
шиття. Першу річ трохи попартачу, але багато при ній навчуся. Біда в
тому, що всего треба вчитися з книжки, а нема кому показати прак)
тичних хитрощів. Найтрудніше є при примірці, коли доводиться
поправляти, якщо фігура не відповідає правильним розмірам. Можу
сказати, що – не жартуючи – я так багато навчилася за цих 10 місяців,
що почала інтересуватися шиттям і в’язанням. Ех, якби було кому
поправляти!

Бачу, що курці порядно дошкулили Тобі. У нас їх майже нема.
Богдан прислав мені маленький портретик Шевченка. Знаєш, я

вже починаю пізнавати його руку у малюванні. Він, певно, боїться трохи
Твоєї критики, а мене цілковито легковажить в тому відношенні. В його
способі рисувати і малювати є щось симпатичного для мене. І це не
тому, що він Богдан, бо я достаточно критично відношуся до його
особи в цілості. Прислали мені з дому газетку зі заміткою про роботу
студентів художнього інституту над оформленням клубу в Скіль)
ському220 районі. Згадано там і про Богдана. Студенти з відділу жи)
вопису запроектували, а з керамічного виконали керамічні плитки і
самі виложили ними стіну. Хвалять їхню роботу. Жаль мені, що Богдан
не може дістатися на відділ живопису, а з усього видно, що таки
малярство сильно притягає його. Зрештою, як буде наполегливо
працювати, то й з керамічного вийде в художники)живописці. Я вже
спокійніше відношуся до того, що він нерегулярно пише. Не у всіх
одинакова вдача. Не може ж людина вимагати від кожного іншого
того, на що сама здібна. Кожний по)своєму реагує і діє.

Значить, Великдень Ти провів на сонці? Приємно читати радісного
листа і знати, що на одному відтинку ситуація поправилася. Я пам’ятаю,
що Ти п’ятидесятирічник, і з тієї нагоди післала Тобі карточку. Бажаю
Тобі тепер молодіти, як Євтєєв)Вольський221. У нас свята пройшли
гарно, навіть дуже мило і затишно. Сонце тільки потрошки показується,
хоч половина квітня. А так хочеться прогріти наскрізь усі кісточки! Куди
ж Ти тепер збираєшся переїхати? Тільки гляди, не змінюй адреси що
три місяці. Всего найкращого! Привіт усім.

Цілую сердечно.

Катруся

220 Сколівському (ред.).
221 Імовірно, автор статті про оздоровлення.
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№ 8
16 квітня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Побачила я в посилці дві баночки з м’ясом, і прийшло мені на

думку оповідання, як)то пекли пляцок і “babcia, jak kukułka, podrzuciła
dwa jajka”222. Мої співкамерниці заявили в один голос, що моя мама
набагато розумніша від мене. Вони були трохи повісили носи, що
м’яса не буде. Я пробувала посердитися, але полядвиця показалася
смачнішою, ніж мій гнів. Ну, хай вже так! Однак в майбутньому м’яса
таки не хочу. Усе в посилці було саме таке, як потрібно, хоч деякі поп)
равки доведеться внести. Отже, домашнє печиво дозволяється
вкладати тільки на свята. У звичайну посилку давай виключно тільки
те, що дістанеш у першій крамниці, в яку ввійдеш. Навіть коржиків не
позволяю пекти. Накидай в скриньку цибулі, сушених овочів, кмину
(по)українськи “кмин”!), кваску, кави, а зверху кусок сиру – і на пошту.
Нічого більше наші душі не бажають! Зате я не бажаю собі, щоб Ти хоч
одну мінуту вдома тратила на мою посилку. Ага, ще такого повидла,
як Ти прислала. (Власне такого я хотіла.) Ну, і молока можна, якщо
дістанеш. Йде літо, і хочеться без кінця пити компоту. Ще хочеться
цибулі, щоб робити салатки з кваском. Харч у нас тепер добрий, а в
ларьку дуже смачні булочки, маргарин і цукор, так що і не голодую, і
поласувати є чим. Якщо свіжий сир тяжко дістати, то давай плавлені
сирки або голандський. Не смій пекти коржиків! Повторяю: в посилку
дозволяю Тобі класти виключно готові, крамничні харчі.

Я просила 2 пари панчіх і скарпеток літніх. Якщо нема “в резинку”,
купи перші)ліпші. 3 м матеріалу на штанці – якогось взористого ситцю
чи сатину – бери першого, що подадуть Тобі в крамниці, щоб тільки
на темному тлі. Ще прошу маленьке кишенькове зеркальце для Олесі.
Вона просила в мене, але я маю тільки велике, то їй не вигідно. Від неї
в подарунок на свята я дістала теплі вігоньові панчохи “в резинку”.
Такі є незвичайно міцні, оті “в резинку”, і довго носиться їх без ци)
ровання. Пригадую, що з тими моїми замовленнями нема чого
спішитися і брати перше, що попадеться в крамниці. До літа, видно,
далеко, бо, хоч квітень, надворі хляпа)цяпа, то дощ, то сніг. Платимо
поганою весною за добру, лагідну зиму.

Питаєшся, з котрим котом повинна Стефця сфотографуватися?
Найкраще вибрати той момент, коли вона вранці відчиняє вікно, а внизу
вже сидить ціла котяча ватага і, беззвучно відкриваючи мордочки, чекає
на сніданок. Найбільше радості приносять отакі побутові фотографії.
Вони гейби кадри з фільму про життя на Обертинській.

222 Бабуся, як зозулька, підкинула два яєчка (пол.).
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Я тішилася б, коли б вуйко Адзьо, крім святкових побажань,
особисто подивився на бабку і барвінок, заки Ти вкладала їх у скриньку:
зараз інакше святкується. За побажання щиро дякую.

Чим внук заслужив собі на таку переміну? Довго це триватиме?
Думаю, якби він був більше здержаним, то спокійніше жилося б йому
і всім, хто непокоїться за нього. Скажи, що не забуваю його і щиро
здоровлю. Олеся геть зажурилася, що йому з картопляником не
повезло. Вона за всіх уболіває. Скажи йому, що, як він за рік не поїде
до мами, хай краще мені на очі не показується. Ти пояснила, що я не
маю змоги окремо писати?

Оба листи Михайла дістала. Тішуся за нього, але й не менше за
Тебе, бо одна журба менше для Тебе. Тепер він зможе сам постаратися
про журнали для себе. До рейтузів треба буде втягнути сильну гумку,
а до светра пришити два гудзики.

Ти розумна жінка і добре робиш, що найперше загортаєш повидло
в папір, а потім у мішечок. Таки так ліпше.

Від Тебе я дістала листа і відкритку. А в нас такі п’яниці, що, чим
більше гірчиця в носі крутить, тим більше раді. Я особисто волію
непекучу. Хто був на прошеному обіді в Баня? Галя каже, що щойно
тепер вповні оцінила свою вовняну спідничку, бо вона не мнеться. Яні
спідничка дуже подобалася. Просила Галі кусочок такого матеріалу,
щоб послати додому на взірець. І фасон їй подобався. Вона чекає з
дому матеріалу різного і буде шити собі багато речей під моїм керів)
ництвом. Поволі я набуваю значення як кравчиня і в’язальниця. Раніше
Галя мала мене за “ніц”223, а тепер власне я маю приготовити їй форму,
взір, обрахунки на реглановий фасон светра, який вона збирається
в’язати. Завтра маю зробити їй форму на спортивні штанці. Галя
питається, чи є там у крамницях кремовий шовк. (Вона хоче вишивати
блузку.) Якщо його можна дістати без найменших труднощів, то скажи,
а як треба шукати, то я відмовлю їй. Це не таке важливе, щоб я хотіла
завертати Тобі голову.

Поки що цілую моцно. Всіх здоровлю.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Щодо одної своєї прикмети Ти знайшов гарячу підтримку в Олі.

Йде про те, що Ти вмієш запалитися до якоїсь роботи і тоді годі Тебе
від неї відірвати; зате неможливо намовити Тебе до чого)небудь, якщо
в даний момент Ти сам цим не захопишся. Вона сама поетеса і
твердить, що така вдача ціхує справжнього митця. Я погоджуюся з

223 Ніщо (пол.).
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цією думкою, однак зі застереженням, що тоді той справжній митець
за вдачею повинен бути ще справжнім митцем з огляду на свої твори.
В іншому випадку людина справжня керується в житті тим, що хоче, і
тим, що повинна. А яка Твоя думка в тому питанні?

За портретик Шевченка дуже)дуже дякую. Тільки Ти забув під)
писатися на зворотній стороні, а мені зараз приходять на думку
прерізні історії. Ще давніше Ти згадував, що пробуєш малювати
портрети трьома кольорами. Бачу, що це саме одна з таких спроб.
Чи Ти міг би пояснити мені, чим керуються, вибираючи для портрета
зелений і червоний колір, яких, властиво, на обличчі нема? Якого
результату від цього ожидають? Мені подобається не тільки те, що
виглядає як живе або що точно віддає кольори в натурі. Однак мені
цікаво, чому саме такий добір кольорів. Мені портретик подобався. Я
ставлю його так, щоб світло не падало прямо на нього. Тоді він для
мене найліпше виглядає. Ти кепкуєш з мене як з мистецтвознавця,
але ніяк не можеш заперечити мене як глядача, небайдужого для
мистецтва. Хоч я не можу розбирати на части техніки виконання, але
зате можу говорити про враження. Бачиш, я відчуваю вже щось
притаманне Тобі в Твоїх малюнках, хоч не багато бачила їх. Це “щось”
мені симпатичне і співзвучне моєму поняттю краси. Шевченка можна
по)різному представляти, а в Тебе він мені особливо симпатичний.
Він мені більше подобається таким, ніж на пам’ятнику в Харкові
Манізера. З чого Ти його змальовував, тобто з чийого портрета?

Багато тепер пишуть про Шевченка. Гарна стаття була в “Защите
мира”. Заново пригадуються деталі з його біографії. Приїхавши з
Петербурга на Україну після закінчення академії, Шевченко дуже ба)
гато рисував з природи і побуту. Видно, величезна була в нього туга
за рідною землею, що так хотілося перенести все миле на папір. Яка
зворушуюча і гарна звичка – носити при собі альбом, щоб зафіксову)
вати свої враження рисунком! Це, мабуть, потреба справжнього
художника – переводити свої емоції засобами свого мистецтва. А
захолявна книжечка! Знову вияв жагучої потреби писати в усяких
умовах – сприятливих чи найважчих. От талант і сила духа, що про)
бивається через усі перешкоди!

Замітку про оформлення клубу я прочитала. Значить, студенти
живописного відділу зробили проект, за яким ви, студенти)кераміки,
виконали плитки? Невже Ти вже сам вмієш таке зробити? Ти звичайно
легковажним тоном пишеш про свої керамічні заняття, і тому я не
маю правильного уявлення, наскільки Ти опанував це вміння. Ніяк не
вдається Тобі перейти на відділ живопису? Ще не знаєш, куди пішлють
на практику під час вакацій?
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Картка “Маки в білому вазоні”, що колись я дістала від Тебе, стоїть
у мене на поличці як святкова прикраса. Загально подобається, і
кажуть, що в Тебе сміливий смак, тому що художника не можна до
нічого намовити. Ти згідний з цією теорією? Я навіть не пригадую, що
чекаю на листа.

Цілую сердечно.

Мама

Коханенький Татусю!
Давно не було в нас таких милих Великодних свят! Враження

домашнього затишку і повної традиції. Зараз усе опишу, але хай з
Тобою разом читає вуйко Адзьо, бо я хотіла б, щоб він знав, як ми
святкували.

Нема свят без передсвяткових порядків. Цілий тиждень ми га)
рували. В понеділок я прала і прасувала білля і мішечки. У вівторок
мили камеру – геть усе, навіть щіткою порох змітали зі стін. До 11 год.
були готові, зате повалилися на ліжка і солодко відпочивали, слухаю)
чи радіо. В середу прала Оля, то ми вже не швиндралися. В четвер я
робила торт. Мала я тільки сливки і трошки зацукреної помаранчевої
шкірки, то вийшов скромний. Зате Галя блиснула своїм тортом: одна
маса макова, друга з тертою рожею, тісто кавове. Одним словом,
palce lizać224. В п’ятницю приходить Галя на обід з роботи і каже, що є
посилка для мене. Тут вже нікому спокою не було. Ну, принесла я її,
розложила на столі. Почалося заглядання у кожний мішечок.
М’ясожерні поглядали на банки, залиті смальцем. Возилася я з тою
посилкою до самого вечора, ще й посилка тети Полі прийшла; тут і
Галя свої маси тре – такий рветес, як би сотня гостей ожидалася. Ми
лягали такі змучені, що язиком не могли повернути. В нашому спо)
кійному, розміреному житті кожна маленька подія потрясає, як буря.
В суботу ще сюди)туди, останні порядки – і вдягаємося по)святково)
му. Стіл гарно застелений, дві бабки, дуже гарні писанки і крашанки
(роботи Олі і Галі), 2 торти, традиційна грудка масла і сиру з кмином,
а посередині в Богдановім дзбаночку барвінок і базька. На полич)
ках картинки з квітами, а в мене ще Шевченко і картка від Стефці з Во)
лоською. Та не довелося нам в тишині посидіти: тільки повечеряли –
кличуть в кіно. Залишили тету Полю на господарстві і пішли. Гарний
був фільм – “Ехо”. Пізно вернулися, не можна було навіть поділитися
враженнями, бо вже засвітилася нічна лампочка, тож пішли спати.
Вранці я збудилася десь біля 5 год. Дивилася на Волоську, на

224 Пальчики оближеш (пол.).
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Шевченка, на базьки і майже)майже була вдома. Заглянула до кожної
кімнати і привіталася святковим побажанням: “Христос воскрес!”.
Нетерпілося мені тут заговорити, але боялася розбудити. Нараз
т. Поля як не крикне: “Христос воскрес!” – і ми почали святкувати.
Тета Поля баском співала, хто як умів підтягував. Потім кава з баб)
кою, яйце і т. д. Ну, а на прогулянці правдивий базар. Не встигнеш з
кожною привітатися, поговорити. А яка радість побачити добрі очі
Олесі! Здавалося мені, що багато)багато прочитаю під час свят, та де
там! То співали, то за стіл сідали, то здрімнули. Особливо мило і за)
тишно було. Яка це правда, що людина в душі носить щастя і добрий
чи поганий настрій!

Тепер Ти з Мамусею опишіть, як ви провели ті дні. Приємно
приймати гостей, а ще таких, що нічого не дістають, і побачити світло
радості в їх очах.

Все)таки трохи я встигла подивитися в книжку. Прочитала у
“Всесвіті” повість польського письменника “Скорпіони”. Подобається
мені польська література. Про сучасні теми вони вміють якось цікавіше
написати, ніж другі, і якось нестандартно. В перервах між подіями
нашого дня прочитувала по одній статті зі “В защиту мира” і за кожний
раз охала від захоплення. У нас на цей журнал постійна черга в камері.

Оттак я святкувала, а робота вже чекала на мене. Маю ще зв’язати
Мамусі рукавиці, прочитати дещо, що хотіла б передати Михайлові.
А крім цього, робота “фахова”: т. Поля має матеріал на літній одяг,
хоче спідницю і блузку “слободненькую”, Галі потрібні викройки і фахові
поради (гм!), з Яною починаю повторяти англ. мову. Одним словом,
wszystko na mojej głowie225.

Щоб Ти знав, яка я господиня зробилася, то скажу Тобі, що вже
думаю про Зелені свята. Відложила горіхи і залишу трохи кави, бо
планую зробити тістечка з кавовою масою і горіхами. Також хочу при)
готовити салатку з квасної картоплі, цибулі і грибів. Мамуся дуже
розумна, що прислала мішанку кави.

Цілую Тебе дуже.

Катруся

№ 9
1 травня 1961 року

Мої коханенькі!
Цього разу пишу загального листа до всіх. На мої два листи (1.IV

і 16.IV) досі не маю відповіді, тож нема на що відписувати. Отже,

225 Усе на моїй голові (пол.).
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розповім трохи всім, як живу. Дістала 5 карб. і дві книжки – поезії
Петефі і книжку про англійського фізика Вуда. Чи то ви прислали? Не
знаю, кому дякувати, бо розпакували бандероль не при мені.

В п’ятницю, 28.IV, я віддала для висилки посилку. Ще не можу лег)
ко відітхнути, доки все не зайде щасливо на місце. Так боюся, щоби не
пропало, бо ж стільки поту пролилося над тією вовною, а вдруге її не
дістанеш! Багато речей я нав’язала, правда? Ще якби ви побачили, в
якому стані була вовна, коли прийшла до мене, ви ніколи не повірили
б, що светер і друге могло вийти з того бруду. Добрі люди помогли
мені. Це тим більше зворушуюче, що вони чужі мені, тобто не мої
землячки: одна – мордовка, друга – росіянка. Щоб ви бачили, як тета
Поля пряла найм’ягшу вовну на рукавички, як пишалася, що добре
вийдуть! Вже від того тепла серця, яке вложено в них, повинні гріти.
От якби в мене була вовна, я всім вам нав’язала б що потрібно. Там у
списку речей я зазначила, що кому. Михайло просив, щоб “Спогади
про Шевченка” подарувати від нього тітці Палазі. Не посилайте Ми)
хайлові ні журналів, ні речей, доки не договоритеся з ним. Він знову
подорожує, отже треба зачекати, щоб не пропало. Для Марійки226

візьме пані Стефа227, тому не турбуйтеся, хай лежить поки що в шухляді.
Багато я навчилася при тій роботі. Дещо вже сама вмію, а дещо

бачила, як треба робити. Знаю, як приготовити вовну для прядення,
як прати і натягати на дві палочки для сушення. Технічну сторону
в’язання також опанувала. Ще треба навчитися прясти, а крім того,
багато в’язати, щоб набрати практики.

За цілий час роботи з вовною я мало читала. Тепер, закінчивши,
маю змогу робити що заманеться. Поки що читаю запоєм і таку на)
ходжу в тому приємність, як лісну прохолоду після спеки на курній
дорозі. Але в’язки не хочу цілком кидати. Що кому потрібне буде, –
в’язатиму. Це і приємно, і корисно, бо ніхто не знає, чи така вмілість
не стане коли)небудь у пригоді. Як будете розглядати і критикувати
мої вироби, прийміть до уваги, що вони одні з перших, що ніхто не
вчив мене, не показував, а все треба було самому навчитися з книжки.

Думаєте, що в мене тепер багато вільного часу? Нітрохи. На місце
вовни відразу прийшли другі заінтересування. Я так влаштувалася,
що під час занять тільки мугикну: “Гм”, як хтось заговорить до мене.
Нелегко займатися, коли розмовляють кругом та ще й радіо грає,
тому я привчаюся зосередитися, щоб вміти навіть у шумі не роз)
сіювати уваги. Трудна це річ – жити в гуртожитку правильно, так, щоб
не перешкоджати сусідові; але, з другої сторони, приємно, коли вмієш

226 Марія Пальчак, зв’язкова УПА; в’язень володимирської тюрми.
227 Сестра Марії Пальчак.
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робити що хочеш, а водночас не бути перешкодою в заняттях окру)
ження. Думаю, що тепер вдома з мене були б вдоволені. Біда в тому,
що людина тільки на старі літа мудріє, а в молодості добре напсує
нервів і здоров’я своїм близьким.

Чим я займаюся? Перечитую журнали, яких назбиралося таки
багацько. Хочу закінчити з ними, щоб передати дальше, бо вже по)
топаю в книжках і журналах. Перед висилкою посилки в мене був гарячий
час: докінчувала “Еру роботів” і робила виписки. (А стільки цікавого
було, що треба було здержувати себе, щоб цілої книжки не переписа)
ти.) Деякі висновки автора переконували мене, а дещо залишила собі
до дальшого розгляду. “Всесвіт” трохи зіпсувався: замість в першу
чергу давати оригінальні твори, вміщує стільки пропагандивного ма)
теріалу, що поволі переміняється на звичайнісіньку газету. Побачимо,
як далі буде. Останні “Художники” були прекрасні. Я так хотіла б, щоб
Михайло їх дістав! Жалію, що я сама не почала передплачувати його,
щоб мати на власність, але я вже кілька журналів виписувала, тому не
хотіла видавати більше грошей. І так Галя взяла його на себе, а незручно
тепер просити, щоб вона відступила передплачування мені. Правда,
скільки разів я маю змогу посилати Михайлові, вона дає мені, але
все)таки не я хазяйка того журналу.

Знову вертаюся до вивчення мов. Приємно копатися в словнику і
в граматиці, а потім у тексті. Трохи заглядаю до української граматики,
а трохи пригадую собі англійське. Взяла з нашої бібліотеки підруч)
ник англ. мови для педагогічних вузів іноземних мов. Прекрасна річ!
За кожний раз констатую, що радянські підручники дуже дбайливо і
розумно зіставлені. Те ж саме можна сказати про підручники шиття
і в’язання.

Отже, з величезною насолодою заглиблююся в підручник англій)
ської мови. Він такий цікавий і так ясно виложений матеріал, що мушу
вжити зусилля, щоб відірватися від нього і зробити щось необхідного
в щоденному плані нашого камерного життя. Я взяла з бібліотеки ще
й дві англійські книжки – “Следопит” Купера і “Пигмалион” Шова. Буду
потрохи читати. Сидиш собі отак тихонько на своєму ліжку, не бачиш
облич, що надоїли тобі за стільки літ, і переносишся разом з книжкою
в інтересний світ, де все пориває тебе, де думки радуються тому, що
зустрічають.

Ага, ось що я пригадала собі! Колись ви присилали мені до Ста)
ниславова228 дві прекрасні книжечки Мальфорда (Mulford). Чи є во)
ни ще в нашій бібліотеці? Якщо колись випадково найдете, то вложіть
до посилки.

228 Колишня назва Івано)Франківська.
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Чим ще займаюся? Напроти мене на поличці репродукція скульп)
турного портрету царівни Нефрети229. Подовгу вдивляюся в неї. Не)
буденне обличчя, далеке від дрібничок. От зустріти б таку людину!

Займаюся по кілька разів на день гімнастикою: рано до радіо (потім
обтирання), перед обідом кілька йогівських вправ. Не думайте, що це
для загострення апетиту. Він, тобто апетит, і так не покидає мене, хоч
не раз хотілося б не відчувати голоду, щоб похудіти. Перед спанням
знову кілька вправ, поданих Янкою, проти всяких хворіб. І дійсно, вірте
чи ні, але мені скоро помогло. Тому що мало рухаємося, мені терпли
ноги. Після тижня відповідних вправ ногами перестали. Ех, коли б то ви
хотіли повірити в лікувальну гімнастику! Стефця обов’язково повинна
тим заінтересуватися, адже в санаторії в щоденний лікувальний режим
входять і гімнастичні вправи. Мені подобається така професія
методиста. Методист – це людина зі закінченим інститутом фізкультури,
що проводить гімнастику в лікувальних закладах.

Йдемо на прогулку. Погода холодна, хоч світить сонце. Ми кілька
днів вже в блузочках ходили, аж ось похолодніло, і доводиться фу)
файки натягати. А так хочеться посмажитися на сонці! Жду не діждуся
спеки, а Галя боїться її. Плануємо ще, як перев’язати теті Полі светер,
що замалий. Вона цю справу поручає мені. Вже постараюся, щоб був
модний і гарний. Чому не пишете?

Прийшли з прогулянки. Ніс опалився. Може, якраз прийдуть теплі
дні. Зробила руханку, віддихові вправи. Вдома кожен дістав порцію
квашеної капусти, і приготовили салатку. При цій нагоді знову охали і
ахали над чародієм – цитриновим квасом.

Цілую всіх, всіх і моцно, і сердечно!

Катруся

Коханенька Мамусю!
Чекала я, чекала на відповідь на свої 2 листи з квітня, вже й не

знала, що думати, та взяла й написала на дві картки загальний лист
для всіх. Тільки закінчила – несуть листа від Тебе і Богдана! Отже,
відповідаю.

В першу чергу беру назад усі свої замовлення. Хто ж знав, що так
тяжко найти потрібні найзвичайнісінькі речі! Хочу пояснити щодо
панчіх і оте слово “в резинку”. Це не панчохи з гумкою. Колись в нас
такі панчохи називались “патентові” і носили їх діти. Тепер вони
називаються “в резинку”. Це взяте, мабуть, з в’язання, бо те, що в нас
говорилося “патент до рукавів” (в’язання в поздовжні смужки), тепер

229 Нефертіті (ред.).
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кажеться “в резинку”. Такі панчохи міцні, хоч звичайно дешевші, тому я
й просила про такі. У нас з жінок дехто дістає, отже я думала, що вони
бувають в крамницях. Вистане та одна пара панчіх і скарпеток, і більше
не шукай. На цей рік вистане, а потім побачимо. Білого шовку в ніякому
разі не купуй. Я вже сказала Галі, щоб не чекала. Зрештою, вона хотіла
вишивати блузку своїй племінниці, отже, може обійтися або попроси)
ти своїх сестер. Я не хочу, щоби Ти турбувалася тим. Без штанців також
обійдуся. Одні на цей рік маю, а на другий, може, буде легше з мате)
ріалами. Ще хочу згадати, що грибів нам більше не видають, тому не
давай їх у посилку. Зате як легко дістати маленьке зеркальце, то прошу,
бо Олесі потрібно. Вона дала мені теплі міцні панчохи, власне такі,
патентові. Знаю, що Михайло в дорозі. Отже, не посилай йому ні цього
листа, що долучую, ні журналів, ні речей, поки не подасть сталої адреси
і не скаже, як, коли і що можна післати. Він повинен бути з Дзюнком, але
папка загубилася. Ну, з ним завжди чуда)дива творяться. Добре, що
здоровий і настрій бадьорий. Дуже)дуже дякую вуйкові230 за базьки.
Ще прошу просфорку на свята. Зараз інше враження і почуття. Ніхто не
хоче вірити, що Юрко робить диплом, а Баньо влаштовує прошений
обід, адже бачили ми їх не більшими метра. Щасти їм Боже! Що ж буде
з Надею? Напишіть, як закінчиться їх справа.

Цілую моцно Тебе, Татуся і Стефцю, Рудзьові231 пштичка в ніс!

Дорогенький Богдане!
Знаєш, як вийшло? Бідненька Бабця дописала до мене на Твому

листі до Тата. Як я це побачила, плакати мені захотілося. Вона вже
так, видно, має закручену голову нами всіми і вкрай змучена мусить
бути. От що прошу Тебе: як нема в Тебе часу самостійно написати
листа і самостійно вислати, то краще хай буде так, але не залишай ще
й своїх листів на неї. Якщо ніяк не можеш їй допомогти в листуванні з
Татом і зі мною, то хоч не завдавай клопоту ще собою. Страшенно
стало мені жаль, що вона така старенька, виснажена життям, а стільки
тягарів лягло на її голову, і ні від кого помочі, й ніхто її не пожаліє.
Слухай, дорогенький, якщо б Бог дав і Тато приїхав у Потьму232, то Ти
обов’язково відвідай його. Після стільки років страждань йому на)
лежиться така радість. Зрештою, залишаю це Тобі до вирішення.

Чи знимку дзбанка)риби можна буде побачити? А один листок з
графіки на склі я також дістану? Значить, практика заповідається
гарно. Цікаво мені все)таки, на чому Ти остановишся після закінчен)

230 Адріан Зафійовський.
231 Імовірно, кіт Зарицьких.
232 Селище у Республіці Мордовія Російської Федерації.
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ня інституту – на живопису чи кераміці? До чого сильніший буде нахил,
те й проб’ється.

Отже, гасаєш на мотоциклі? Горе мені з ним! Як тільки довше нема
листа, зараз мені ввижається, що мотоцикль в ремонті в одній
майстерні, а Ти – в другій. Що таке моторолер і ще одне на “мото)”?
Яка різниця між ними і мотоциклем?

Ти знаєш скульптурний портрет царівни Нефрети (єгипетський)?
Не можу надивитися – такий гарний. Варто, щоб і Ти переглянув
“Художники”, які я післала для Тата, і прочитав звідти деякі статі. Жаль,
що я не дістала Твого листа, писаного мені. Завжди легше пишеться,
коли є на що відповідати і коли нав’язується ниточка порозуміння.

Сердечно цілую.

Мама

Дорогий Михасю!
Значить, Ти знову в дорозі? Пишу листа тепер, бо хочу відповісти

на Твого, а вже пішлють Тобі, як будеш на місці. Кажеш, що в травні
маєш надію доїхати? Дай Боже! Боюся подумати, а хочеться, щоб це
було дещо ближче.

Думаєш, що хлопчисько метеликом проживе? Можливо. Я вірю,
що кожному призначена його доля і даремно намагатися було б
пересадити їздця зі свого власного сідла в чуже, не допасоване для
нього. Не варто також кроїти кожного на свою мірку, бо різна сила
людям дана: один потягне більше, другий – менше.

Пише Богдан, що вибирається мотоциклем на об’їзд родини.
Фона запросив його до себе, а потім хоче він побувати і в Гнилицях та
Кошляках. Там живуть непогано. Семкову братову стало просять, щоб
йшла в сусіди до Василя, а вона вперлася як осел і не хоче. Юрко
робить диплом, а за рік)два почуємо, що вженився. Через помилку
прислали мені листа, якого Богдан написав Тобі. Отже, розповім
про новинки від нього.

При кінці травня закінчуються в них екзамени. Після них мають їха)
ти на практику на керамічний завод під Москву. Там повинні студенти
виконати своє останнє курсове завдання – декоративний дзбанок.
Богдан проектує його у вигляді стилізованої риби. Він тішився на свої
іменини, що листи з побажаннями від Тебе і від мене прийшли одно)
часно, якраз в день іменин. Вважає це дивним збігом обставин. На
іменини Баньо запросив Юрка і його до себе на обід. Було й вино, але
Богдан не пив, пише: “Не п’ю спиртних напоїв”. Жаліє, що якось не міг
забратися до малювання етюдів цієї весни, хоч раніше в цю пору
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звичайно вже багато малював. Зате займається графікою (поки що
найлегшою технічно, тобто графікою на склі). Це робиться так: на
скляну пластинку накатується валиком друкарську фарбу; накла)
дається папір і робиться рисунок; в потрібних місцях протирається
па)льцем або дощечкою; здіймається листок зі скла – і на відворот)
ній стороні відбитка в противну сторону. Вже має сім рисунків і один з
них обіцяє післати Тобі.

Ти радиш мені взятися до своєї ваги. Нелегка це справа. Моя пов)
нота не від доброго відживлювання, а від злої переміни матерії. Не
знаю, чи варто мені голодувати тільки на те, щоб схуднути, а харчів,
потрібних, щоб не втратити сили і водночас бути неповною, тобто
овочів і сиру, в мене нема, руханка ж дає малі результати. Зрештою,
не треба забувати, що чотирнадцять років майже дослівно сиджу.
От, наприклад, якщо хочу дійти до чайника, щоб напитися, наступлю
принаймні два рази комусь на ногу.

Течка ще не знайшлася? От чудо)диво яке! В п’ятницю, 28.IV, я
вислала додому посилку з речами і журналами для Тебе. Дуже мені
хотілося б, щоб щасливо дійшла до Тебе. Крім того, пункт мого го)
нору233 – щоб мої вовняні вироби підлікували Твій радикуліт і заткну)
ли за пояс Твій кожушковий пояс. Галя додала всі примірники “Ху)
дожника”, що назбиралися за останні місяці. Особливо вони гарні.
Щоб хоч Ти дістав! Там є 4 примірники “В защиту”, дві книжки про кі)
бернетику, а також я вложила “Спогади про Шевченка” для тітки. Як
Бог дасть, матимеш багато цікавого до читання і багато репродукцій
до оглядання. Особливо цікаві статті були в останніх “Художниках”.
Галя дістала гарні листівки, випущені з нагоди Шевченківських роко)
вин. Власне, одну – “Дуб Шевченка” – дала для Тебе.

Ага, рейтузи після прання я вдягнула на Галю, щоб не збіглися,
тому вони набрали її форм. Ти вмієш прати вовняні речі? Якщо ні, я
напишу Тобі. Боюся, щоб Ти в надто гарячій воді не прав і не викручу)
вав щосили. Дай же Боже пристати Тобі накінець до спокійного бе)
рега! А як там Ганусі чоловік (Лесин швагер)?

Цілую сердечно.

Катруся

№ 10
16 травня 1961 року

Коханенький Татусю!
Цього разу починаю писати до Тебе: нехай Мамуся не буде заро)

зумілою, що тільки до неї в першу чергу звертаюся.
233 Справа моєї честі.



609

Голова в мене повна думок, настрій погідний, і вся освіжена, бо
багато читаю, а це впливає, немов подорож у незнані країни. Зараз
по порядку поділюся з Тобою подіями останніх днів.

Найперше мушу похвалитися одним відкриттям, яке я зробила
цілковито випадково. Знаєш, у нас на вечерю звичайно дають ба)
раболю. Вона рідко зварена, і ми не дуже)то з ентузіязмом заби)
ралися до неї. От одного разу я запропонувала посипати її чорним
перцем. Всі їдять, а я думаю, як би то зробити її менш воднистою.
Думала)думала і посипала кришками зі сушеної булки (я завжди су)
шу собі булочки з ларку). Перемішала, дала покуштувати – і всі ахнули.
З того вечора не можемо діждатися вечері, щоб полакомитися гайсе
бульбяником, як величаємо цю нову приправу. Я навмисне описа)
ла Тобі свій винахід, щоб Ти бачив, яка з мене тепер господиня, а
по)друге, щоб Ти знав, що треба тільки вміти влаштовувати собі жит)
тя в усяких умовах.

З фронту шиття і в’язання нема великих ревеляцій. Шию тьоті По)
лі блузку і спідницю, а Галі помагаю в’язати деталі до светра. Ще маю
зробити собі шкарпетки, але не хочеться поки що, мушу спершу начи)
татися доволі. Ти пам’ятаєш, як я здала математику на “дуже добре”
на злість своєму товаришеві? Щось подібне трапилося і тепер. Ма)
муся якось не дуже вірила в мої спосібності в’язати. Коли тут у нас з
вовною не ладилося, бо виглядало, що не можна буде таким ділом
займатися, вона написала: “Краще було б, якби мені прислали вовну,
– я була б дала тут зробити”. В тому реченні мені причулося легеньке
легковаження мене як в’язальниці. Отже, я відразу закасала рукави,
кликнула до помочі (прясти) добрих людей, а тихенько подумала собі:
“Чекайте, я вам покажу!”. Можливо, що спеціалістка зробила б краще,
але як на мене і на перші спроби, то, думаю, вийшло незле. Зрештою,
чекаю на критичні відзиви.

Тепер про гімнастику. Шкода, що мене нема дома, бо я вилікувала
б вас усіх з ваших недуг. Ти іронічно підсміхаєшся? Поглянув би Ти, як
ми кожна в своєму кутку вправляє! В мене є і загальна фіззарядка
вранці, і перед обідом для нервової системи і правильного кровообі)
гу, і на прогулянці віддихові вправи. А ще час від часу, як засиджуся
над роботою, одна)дві вправи для відсвіження цілого організму і
розворушення нервів. Коли ті вправи робити не механічно, а зосе)
реджено і вдумчиво, – це колосальна приємність і колосальна користь.
Почуваєш дивну легкість фізичну і духовну, і хочеться усміхатися до
всього світу. Відпочивати також треба вміти. Тоді голова легка,
спокійна і людина привчається не сердитися і не хвилюватися не)
потрібно.
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Ходила я на прогулянку. Сонечко ласкаво гріло. Сьогодні перший
теплий день після останніх холодів. Я вправляла ритмічні віддихи і на
хвилях ритму переносилася до вас. Гарно було. Не хотілося мені
заходити в довгі балачки; оттак підійшла до одної, перекинулися
кількома словами, усміхнулася здалека до другої, постояла під однією
стороною паркана, пошвендялася, і треба було вертатися додому. А
не хотілося, особливо сьогодні, бо дуже вже лагідне повітря і сонце.

Щодо мистецтва, то захоплюємося скульптурами древнього
Єгипту: цариця Нефертита [Нефертіті] в двох варіантах і портретна
маска фараона Ехнатона. Просто дивуєшся, що в XIV ст. до нашої ери
стільки виразистості вмів надати скульптор своєму творові. Мушу
признатися, що останньо не багато часу й уваги присвячую мистецтву
і радіо, бо прочитую залеглі журнали. Вчора слухали американську
п’єсу “Ско)ванные одной цепью”. Гарно поставлена, і зміст гарний.
Давно вже не було такої вдалої передачі.

З особливою приємністю, як звичайно, читаю “В защиту мира”.
Перегляньте ті примірники, що я післала, і самі переконаєтеся, який
це неоціненний журнал. Люблю репортажі Аттіліо Гаудіо. Він не ста)
рається нав’язливо переконати читача – просто цікаво розповідає
(очевидно, зі своїм забарвленням, але так ненастирливо, що не будить
інстинктивного спротиву). А які цікаві там статті про вивчення космосу!
Справді, добре було б мати вам такий журнал вдома. Він не є дорогий
– 2,40 карб. на рік, лише тяжко передплатити. Я щаслива, що вдалося
мені запренумерувати. Вже не уявляю собі, як би я могла обійтися без
такого цінного інформатора про всі сторінки життя світу.

Татусю, Ти, певно, вже багато часу проводиш на городчику. От
хоч би одним оком поглянути, як Ти там сидиш! Я часто переношуся
туди думками і люблю уявляти собі кожну кімнату і відтворювати в них
ті сцени з вашого життя, про які я знаю з листів.

Вам легко писати листи, бо у вас багато діється, багато людей
приходить і кожен щось розповість. В мене ж одне і те саме. Навіть на
прогулянці не веду пустих балачок. Кожна у своє вірить, тож спе)
речатися даремно; розповідати нема про що, тому поділимося
враженнями щодо буденних наших справ і далі йдемо своє думати.
Зрештою, я щораз більше переконуюся в правдивості слів Метерлінка,
що “в мовчанні великі діла здійсняються”. Не маєш поняття, як я тепер
люблю мовчати! Це не понура мовчанка – вона світла, бо гарні думки
її супроводять. Крім того, навіть не вистачає часу розмовляти, бо
робота ніколи не переводиться. От сьогодні маю замовлення на
спортивну сорочку з викладаним коміром і короткими рукавами. Ще
ніколи такого не шила. Властиво, то я крою, а Галя шиє. Моя чергова
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мрія – зустрінутися з фаховою кравчинею, майстром своєї справи,
щоби набратися в неї практики і довідатися про багато речей, що
інтересують мене з питання кравецтва. От з такою людиною в мене
була б охота поговорити.

Багато завдавала б я Тобі питань, та хто ж буде на них відповідати?
Ще два роки залишається Богданові до закінчення інституту. Цікаво,
як)то він починатиме самостійно працювати у своїй спеціальності.

Цілую дуже.

Катруся

Коханенька Мамусю!
Дістала дві відкритки і 5 карб. Посилки ще нема. Певно, завтра

видадуть, але я не можу чекати, бо листи треба віддавати в точно
означені дні. Нетерпеливо жду повідомлення, що з посилки моєї
нічого не пропало. Ну, цікаво теж, що скажеш на мою роботу. Як би не
було, а мені здається, що інтерес виплатився. А як Ти думаєш? Не
знаю, що Богдан писав до мене, бо я дістала його листа до Михайла.
Ти нітрохи не переймайся дрібними неполадками. Я завжди буду
повторяти, що Ти доконуєш чудес. І не журися “Przekrojem”. Нічого не
станеться, коли взагалі його не пришлеш. Власне, хочу сказати, щоб
Ти більше для мене ніяких журналів не виписувала, бо я маю мож)
ливість сама собі це полагодити. Отже, пам’ятай! Ти ж бачиш, скільки
і яке цікаве я післала для Михайла. Ще хочу просити, щоб Ти у посилку
не вкладала абсолютно нічого робленого вдома, а тільки готові
продукти з крамниці. Повторяю ще раз: насип у скриньку цибулі,
сушених овочів, кмину, кваску, перцю, кави, а як буде в крамниці, то
трохи молока і якого)небудь сиру, і більше нічого мені для щастя і
радості не потрібно. Нічого не печи вдома. Ті сирки я знаю. Я потру їх
терком і вжию на радість і здоров’я. Ми давали їх до зупи, до
маргарину, до бараболі і т. д. М’яса дальше не їм і прекрасно себе
почуваю. Мамусю, я хочу ще раз пригадати, щоб Ти більше не пе)
редплачувала ніяких журналів для мене.

Напевно, завтра видадуть посилку, то я вже в другому листі про
неї напишу. Ще раз прошу Тебе: не посилай мені ніяких фрикасів, ані
нічого, що треба б було Тобі вдома коло того заходитися. Дуже буду
сваритися, як не послухаєш мене. Тішуся, що Богдан був у Делятині.
Вся їхня сім’я подобалася мені зі знимки, а ще більше подобався
Корнелько, що він такий авторітет у господарських справах (маю на
увазі сирки). Певно, його жінка має з нього потіху. Такими і повинні
бути сучасні чоловіки, щоб усі хазяйські тягарі не лягали на голову
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бідної жінки. Ну, під тим оглядом ледви чи хто матиме потіху з пана
художника. Наперед тішуся знимками з Делятина.

Цілую Тебе і всіх.

Катруся

№ 11
18 травня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Хоч цього листа висилатиму аж 1 червня, але хочеться під

впливом перших вражень зараз написати. Накінець вчора ввечері
видали мені посилку. То баня була, то якась інша історія, тому так
задержалася.

Мамусю, навіщо Ти обрабувала бідного Корнелька? Маю на увазі
сирки. З цього приводу мушу написати спростування, яке обов’язково
повинен прочитати Корнелько. Отже, неправдою є те, що я капризна
одиначка, котрій забаглося якраз такого сиру; зате правдою є, що я
стриманий йог. Історія сиру така. У нас часом дехто дістають сухі
сирки, що довго полежать, тому вигідні. Тому що в нас зміна в
асортименті харчів у ларку, мені треба було договоритися про зміну
змісту посилки. От тоді, перечисляючи, що вигідно було б діставати,
я згадала й про сирки. Мамуся ж представила справу так, ніби без
сухого сирка нам дальше життя не життя. Напевно, при тому мала
таку нещасну міну, що Корнелькові виходу не було. (Це я вияснюю для
точності.) А раз таке вже сталося, то сиркам не дамо пропасти. Потру
їх гарненько, сховаю в мішечок і тільки іноді буду по ложечці видавати:
раз до зупи з макароном – і вийде італійська потрава мінестра
(попробуй, яка смачна); то знову перемішаю з маргарином – і буде
скундраль (кавказька мастига до хліба). Павлов твердив, що
харчуватися треба раціонально, але водночас потрави повинні бути
смачні. Завдяки Корнельковим сиркам ми зуміємо перетворити наші
страви в кулінарні чудеса.

Друге спростування відноситься до панчіх. Мені аж моторошно
стало, коли прочитала, що шукаєш підколінок. Зараз виясни всім і
вся, що зайшла помилка. Ще раз поясняю: тут жінки дістають патентові
панчохи, як колись в нас діти носили, і називають їх “в резинку”, а не “з
резинкою”. Вони міцні і дешевші, як ті звичайні. Тому я й попросила
таких, зазначуючи: “Якщо є в магазинах”. Ти ж зрозуміла: “Панчохи з
гумкою”, – і шукаєш, бідненька, підколінок. Розповідж усім про ту
помилку, а то подумають, що babie się w głowie przewróciło і
захочується якихсь екстралюксусів.
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Тепер про посилку. Все було так, як тільки ми могли мріяти. По)
бачивши ріпку, Оля сказала: “Мамуся просто зворушуюча!”. Тільки от
одна практична порада. Свіжий сир знаменитий, аж дивно, що так
добре зберігається; але, мабуть, вже тепло, і він, хоч у торбинці, зле
впливає на своє окруження: кидається пліснь від нього. Тому треба
або не давати його, або в слоїку. Все інше дуже добре, і дякую, дякую!

Згадує Богдан, що відвідає мене. Поки що боюся про то думати і
говорити, але заздалегідь хочу попередити, щоб нічого не привозити
мені на передачу. Я сама тепер не второпаю, що можна передавати, а
що ні, а шкода, щоб не приймили і зіпсувалося. Якби Бог дав, все
було добре і він таки приїхав, то я на побаченні попросила б купити на
базарі овочів і всякої зеленини. Однак треба би спочатку довідатися,
чи таке приймають. Говорять, що можна овочі і ярини.

4 год. після обіду. Я проснулася від солодкого сну, поділила ріпку,
дала по ложці сиру. Від глибокого вдоволення всі аж басом заспіва)
ли “Многая літа” піславшим її і на здоров’я з’ївшим. Знаєш, тепер кра)
ще не давати в пачку свіжого сиру: пліснь розводить кругом. Зате з
пармезана ементалера маю велику потіху. Втерла, зложила в мішечок
і приготовляю такі страви, що ох! ах! Наприклад, ячмінна каша з мар)
гариною, посипана пармезаном. Попробуй!

Вчора, [в] четвер, 25.VI, в мене був великий бал: прийшов лист
від Тебе і Богдана. Стільки я з нього довідалася, що тільки ходжу і під)
свистую. Відписувати збираюся в неділю, на Зелені свята. Сьогодні
хочу ще тільки згадати про панчохи. Бідненька Ти моя! Але, правду
кажучи, це я з Тобою маю клопіт, а не Ти зі мною. Про підколінки я
здавна мріяла, але не сміла заїкнутися. Хотіла облегшити Тобі закуп
і написала про патентові (“в резинку”), а доля сама хотіла, щоб моя
тихенька мрія сповнилася. Отже, я вдячна їй і Тобі. За патентовими
не шукай. На наші просьби дали патентові панчохи в ларок, і я купила
2 пари по 0,37 карб. Вони міцні, лише короткі. Я доштукую вгорі
старими, і буде прекрасно.

Знаєш, в мене такий гарний настрій після листа (страшенно мені
подобалося, як Стефця з Дідусем кладуть пасіянса), що хочеться чи)
мось порадити своє окруження. Отже, сьогодні я зробила сирники на
Зелені свята. Галя каже, що дуже смачні і щоб післати Тобі перепис,
що я і роблю. Купи булку, поріж на тоненькі пластинки і висуши в
торбинці на чайнику. Візьми 100 гр маргарини, втри до неї половину
Корнелькового сирка, посоли до смаку, три, підливай по ложці води
і підсипай кришки зі сушеної булки, доки вийде густа пухка маса.
Наложи на пластинки сухої булки. Ну, що, вмієш таке? Олесі дуже
подобався Твій лист, і Богдановий також. Це така добра душа, що
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тішиться моїми листами, як і я сама. Галина сестра сама візьме ша)
лик і друге. Хай поки що лежить.

Внукові скажи, щоб був мудрий і не дав себе набрати. Сердечно
здоровлю його. Чекаю з нетерпеливістю знимок з Делятина. Ну, якщо
ця справа в руках Корнелька, то можна бути спокійною. Бачу, що
Оксана виграла щасливий білет на лотереї життя.

Після Твого листа маю перегляд про нашу родину, де, хто, що і як.
Дуже)дуже дякую. Маю враження, неначе б я сама всюди заглянула. Я
страшенно горда за похвали щодо моїх в’язаних виробів. Як же би
мені хотілося постійно щось в’язати для вас! З Михайлом договорися,
хоче він білого светра чи фарбованого. Так і зроби, як він вирішить.
Що ж, якби Ти зафарбувала, вийшов би менше гарний, зате прак)
тичний. Бачу, що Тебе кортить збути рукавички. Навіть і не думай про
те! Про Дідуся і Богдана Ти попіклуєшся, а хто подумає про Тебе? Я не
маю змоги, то хай хоч ті рукавички будуть Тобі. Зрештою, можеш їх
зафарбувати. Тета Поля була дуже вдоволена Твоєю подякою, зво)
рушено хрестилася і шептала всі благословення на Тебе.

Приятельці Рудзя я розповіла про його ганебні вчинки. Потягни
його ще й від мене шкарпеткою по голові.

Тішуся, що на вакації спаде Тобі один клопіт з голови (маю на дум)
ці Богдана), відпічнеш хоч трошечки. А як Тобі подобався журнал
“В защиту мира”? Переглядаєш? Правда, які гарні “Художники”?
Оповідають, що Василь – взірцевий господар, помагає Марійці
вдома. Вже легше їй буде. Ну, чекаю на такі самі цікаві і симпатичні
листи, як Твій останній. Чекаю на Стефцині карточки з нагоди роко)
вин Шевченка. (Ми вважаємо Стефцю своїм опікуном в справі мисте)
цької освіти, бо вона доставляє нам репродукції художніх творів.)

Цілую моцно.

Катруся

Коханенький Татусю!
Сьогодні понеділок, другий день Зелених свят. Ще вчора я зби)

ралася писати Тобі листа, але так зачиталася, що не мала сили відір)
ватися. Читала до 10 год. ввечері і трохи заспокоїла книжковий голод.
Тепер можу розповідати про події останніх днів.

Вчора встала раненько, як звичайно, тільки запікало радіо. Про)
вела дихання, руханку і натирання і почала приготовляти сніданок, бо
вгощала всіх з нагоди свят. Зробила канапки з Корнелькового сиру, а
на мисочки наложила порції лакоминки: крем з кавою (маргарин, су)
хе молоко, цукор, кришки з булки), посипаний краяними горіхами і
обложений маленькими сухариками з булки. Гості дуже хвалили одне
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і друге. Я скромно усміхалася і повторяла, як тета Мелася: “Оттак візь)
му і зроблю)зроблю”.

Після сніданку скоро пішли на прогулянку. Погода незвичайна.
Сонце гріло в міру, і я просто купалася в його теплих променях. Вже
досить опалилася. Ходили босі по асфальті. Це здорово так пропекти
підошви. Так гарно було, що хотілося до всіх усміхатися. Ти, певне,
також просиджуєш на городчику багато годин? По обіді виспалася
гарненько і взялася до читання. Не хотілося навіть слухати радіо, тільки
одним вухом надвечір впіймала розмову Тарапуньки і Штепселя.
Роман, що я читала, дуже інтересний. Це “Трамвайна зупинка над
Нілем” англійського прогресивного письменника Уолліса. Описує
події з часів Другої світової війни, фронт у Північній Африці, англійську
армію в Єгипті. Ще з тієї сторони я нічого не читала. Об’єктивність
Ремарка з додатком умірковано виявлених політичних симпатій
автора. Я читаю і частими вигуками висловлюю своє захоплення, а
Галя вже поглядає в сторону “Всесвіта” (там надрукований роман) і
допитується, чи багато ще до кінця. В неї ж у руках найновіший номер
“Художника”, знову винятково гарний. Вона час від часу показує мені
якусь репродукцію і обов’язково хоче поділитися своїми враженнями,
але я в той час відступаю з англійцями з)під Тобрука і мені не до
“Сплячої Венери” Джорджоне. На всякий випадок замовляю собі чергу
на “Художника” і обіцюю Галі скоро дати “Трамвайну зупинку”. От я
пишу листа, а вона не перестає розводитись над красотами “Одинокої
продавщиці квітів” Пименова. Нарешті взяла в руки “Сім’ю Оппен)
гаймів” Фeйхтвангера і успокоїлася.

Шевченко справді став всесвітньо відомим. Яніна234 читає його
вірш і захоплюється. Як тільки прийдуть карточки Стефці, зроблю
виставу. Цікаво, що там буде, бо кілька таких Галя мала вже, але інші,
як були в “Літературній газеті”. Яка це благодать, що можемо перед)
плачувати журнали! Ми так до них привикли, що часто повторяємо:
“Без них “не мыслю жизнь прожить”. З “Літ. газети” знаємо, як про)
ходило святкування Шевченківських роковин. Хотілося б побувати в
Каневі. Та добре, що Богдан там був.

Порадувала мене Мамуся, що приймаєш уколи геріокаїну і що
добре діють. Яке щастя, що якраз “Przekrój” був у нас вдома! Як Ма)
муся думає дістати ще 60 потрібних уколів?

Татусю, я хотіла б, щоб Ти іноді продиктував мені свою думку про
Богдана. Заки Богдан поїде на практику, засади його за стіл і хай
пише те, що Ти думаєш про нього доброго і злого. Мені так подо)
балося, як Ти кладеш пасіянсу до спілки зі Стефцею!

234 Співкамерниця Катерини Зарицької Яна.
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У мене тепер гарячий час читання. Переглянула залеглі журнали і
хочу постаратися, щоб не нагромаджувалось в мене багато непро)
читаного. Чекаю листа і прес)конференції.

Цілую дуже!

Катруся

Дорогенький Богдане!
Перше питання при кінці навчального року, як звичайно, про

оцінки. Напишеш мені, які вони в Тебе? Чи з)над Волги можна чекати
від Тебе листа? І досі не знаю назви місцевості, де має проходити
Твоя практика. Ти будеш везти зі собою додому той дзбанок у формі
стилізованої риби? Якщо так, я могла б подивитися на побаченні.
Якщо все піде добре і справді покажеться, що заїдеш до мене, то
попереди мене листом яких три тижні наперед, добре? Цього разу
обов’язково відвідай тету Нусю. Вона буде рада, і, думаю, Ти будеш
вдоволений. Поздорови її від мене, а потім оповіш, як вона живе і що
там з нею. Кажуть, що в Москві в магазинах можна купити волічки.
Якби Ти в неї задержався, то міг би оглянути місто і купити волічки
вам усім на светери.

Хто придумав поїздку до Делятина? В кожному разі, мудрий чо)
ловік це був. Підозріваю, що Корнелько. Якщо він так любить їзду на
мотоциклі, то чому Ти не запрошуєш його користати з Твого? Отже,
вертаючи до Делятина. Мені чомусь уявляється дім Люби235 і Нуська
ясним, сповненим доброзичливості і погідності. Я за кожний раз дуже
вдоволена, коли Ти в них буваєш. Як тільки прочитаю в листі “Делятин”,
зараз чую журчання гірського потічка по камінцях і такий специфічний
подих гірського повітря. В котрому місці в Делятині вони мешкають?
Найбільше з усіх місцевостей над Прутом я любила Ямну. Може, тому,
що привикла до неї, але вона видавалася мені найбільше мальов)
ничою. Страшенно хотілося б мені туди поїхати, хоч би на Твоїм мо)
тоциклі. А ще особливо хотілося б побувати у Люби. Такі гарні в неї
діти. Нітрохи не виглядають на шибайголовів. Чим же Ти здобув їхню
симпатію, що запрошують Тебе до себе? Надя добре почуває себе у
них? Хоч Ти скупо описав ваше перебування там, але в мене багато
тепер матеріалу, щоб одне за другим перебирати в думці. Люблю
долину Пруту. Я така рада, що Ти переїхався туди. З ким Ти їздив?
Куди вибираєшся в Карпати на вакації?

Слухай, мене трохи непокоїть, що Ти за кілька днів малюєш 3 – 4
портрети, адже над портретом треба попрацювати. Чи Ти трактуєш,

235 Любов Цибик, дружина Еммануїла Цибика.
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може, це як ескізи чи етюди? Ти коли)небудь працюєш подовгу над
одною картиною?

Ще два роки – і Ти будеш абсольвентом, зачнеш професійно
працювати. Ти призадумувався вже, куди податися після закінчення
інституту?

Ну, щоб я вже дістала Тебе в свої руки, то випитаюся досхочу!
Тільки)от біда в тому, що тепер дають мало часу на побачення. Треба
за короткий час і надивитися, і випитатися, і розповісти.

Поки що наговорилася з вами всіми. Йду читати свій інтересний
роман. Віддавати листа маю аж в четвер, 1.VI. Якщо прийде на думку
що)небудь цікавого, допишу. Ти кажеш, щоб питати про все, що ціка)
вить мене в зв’язку з мотоциклем. Що ж з того, що я питатиму, коли
Ти так рідко відповідаєш на мої питання?! Чекай, побачимося, то
вже начитаю Тобі моралів.

Цілую.

Мама

Середа, 31.V. Завтра маю здавати листа. Які ще новини в мене?
Два дні я мучилася над вирішенням п’яти в шкарпетці. Накінець зро)
зуміла, і всі ствердили, що саме таку будуть і собі в’язати. Сьогодні
ввечері спорола 4 закінчення скарпетки на пальцях і вже знаю, як має
бути. Галя тішиться, що їй не треба буде ломити голови і що поїде на
моїх творчих муках. Мушу зазначити, що я тут нічого нового не при)
думую, але випрактиковую рецепти з книжки, що при нашому вмінню
в’язати цілком не легка справа.

Два дні вже триває у нас спека. В сотий раз оцінюю своє пеплюм.
Не уявляю собі, як можна без нього існувати.

Приведу приклад на існування хохликів. В кількох листах підряд я
розписувалася про значення сухої булки в нашому домашньому
господарстві. В останньому ларку був тільки білих хліб, і йшли слухи,
що булок більше не буде. Та від чого винахідливість людського розу)
му? Придумаємо щось інше.

Не маю часу більше писати, бо вже 9 год. ввечері. Ще маю зро)
бити вправи стопами на правильний кровообіг, полежати 15 м. (мінут.
– Ред.) спокійно в лінивому, приємному безділлі перед сном, післати
вам усім в думці цілу масу найкращих побажань, ну, і вже буде 10 год.
Добраніч! Цілую всіх, всіх і чекаю на листа!

Катруся
Мамусю, практика показала, що конденсоване молоко ліпше, ніж

у порошку. Зазначую, що це не значить, що Тобі треба розбиватися
за ним.
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№ 12
Без точної дати. Ймовірно, кінець квітня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Спогади про Шевченка Михайло просив подарувати від нього

тітці. Решту книжок і журналів перешли йому. Марійка сама візьме
собі свої подарунки. Жаль мені, що не могла всім домашнім зв’язати
чого)небудь, але не було вже волічки, хай вибачать.

Порадься з тетою Янкою, чи не було б добре зафарбувати светер
(очевидно, якщо є добра фарба). Зрештою, договорися з Михайлом,
як, що і коли посилати йому. До светра треба пришити два гудзики, а
до рейтузів втягнути сильну гумку. Напиши, чи рукавички добрі на Тебе.

Цілую всіх, всіх.

Катруся

26.IV.61.
Боюся, щоб речі для Михайла не пропали, тому хай він сам скаже,

коли йому післати:
1. Білий вовняний светер (Михайлові).
2. Бронзові вовняні рейтузи (Михайлові).
3. Бронзова вовняна шапочка (Михайлові).
4. Білі вовняні рукавички (Мамусі).
5. Білий вовняний шарф (Марійці).
6. 2 білі вовняні шапочки (Марійці).
7. Сорочка, серветка, чорна закладка (Марійці).
8. Біла закладка з моїм монограмом для нашої Стефці.
Книги:
1. “Спогади про Шевченка” (тітці Палазі).
2. “В защиту мира” № № 12, 1, 2, 3.
3. “Художник” № № 7, 8, 1, 2, 3.
4. “Вестник истории мировой культуры” № 4.
5. “Era robotów”.
6. “Кибернетика и общество”.

№ 13
1 червня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Дістала бандероль, 50 карб. і Твою відкритку. Башибузук236,

очевидно, не написав ні слова, але мені в думці тільки одно: щоб вони
оба побачилися, а решта не важна.

236 Богдан Сорока.
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Недавно тета Геня написала до Ніки. Називала себе егоїсткою, що
рідко згадує про нас, однак не перестала до нас добре відноситися,
просто життя заабсорбовує її. Я думаю, що Богдан спокійно може
зайти до неї. Вона, напевно, буде рада і скаже йому про Нусю. Напиши
йому, щоб так зробив. Адреса тети: проспект Мира, 122, кв. 66.
Богданові буде вигідно в Нусі, зможе там переночувати і залишити
речі. Я навіть не сумніваюся, що тета гарно його прийме. Хай піде до
неї. Навпаки, вона почувала б себе ображеною, якби він не зайшов.

Побажай від мене усім іменинникам у нас. Посилаю їм дві карточки.
Операція тети237 пройшла щасливо? Звідки в неї взялася катаракта?

Не можу натішитися карточками на роковини Шевченка. Пре)
красні! Дуже мене радує, що власне так ілюстрували вірші Шевченка у
тій дитячій книжечці. Щось надзвичайного! Особлива подяка Стефці.
Цього разу вона перейшла саму себе, бо й дві карточки з квітами
незвичайно гарні. Я зробила маленьку течку для Шевченкових карто)
чок і держу їх окремо. Найбільше подобається мені “Ой не п’ються
пива)меди”, а потім “Реве та стогне”.

Вже вшила собі штанята і станичок до опалювання. Та сонце, як на
злість, ховається, бо хмарні дні, і рідко можна роздягнутися на
прогулянці. Щоб Ти знала, яка це радість вміти самій вшити собі все
потрібне! Ще лишилося трохи матеріалу, але тепер не шию. Пізніше
побачу, що потрібніше буде, на те й зужию.

Абсолютно нічого біля мене не діється, то й нема про що роз)
писуватися в довгому листі. Тому цього разу тільки дві картки буде.

Виходить, що Богдан поїхав на вакації, а не на роботу? Значить,
він посерйознішав, коли оцінки в нього незлі, береться до роботи.

Навіщо його посилати кудись спеціально на літній відпочинок?
Відвідає гнилицьких і кошляцьких, а теперішній побут над Волгою
вийде йому на здоров’я. Найрадше бачу його в Делятині. Такі милі
знимки звідтам! Здається мені, що там зичлива, гостинна атмосфера.
На знимці бачу, що Нусько і Богдан – великі приятелі. Тільки на другій
стороні Ти не написала ніяких пояснень, і я не знаю, де Оксана і де
Надя. В Люби восьмеро дітей? Також я не певна, чи то Корнелькову
Наталку тримають на руках. Ти знаєш, що в нас навіть була суперечка,
чи це Богдан сидить за столом, чи Корнелько, бо Богдан щось дуже
доросло там виглядає. Коло Богдана сидить Надя? Там ще стоїть
Орися238? Спочатку ми думали, що це лялька – така ціла кругленька
вона. З мужчин найбільшу симпатію здобув Андрійко239. Той молодий

237 Імовірно, Іванна Сіяк.
238 Орися Сатурська, донька Корнелія Сатурського.
239 Андрій Ратич, син Богдани Ратич.
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чоловік не загине! Дуже, дуже приємно мені оглядати знимки з
Делятина. Кожного разу, як довідаюся, що Богдан туди поїхав, тішуся.
Ну, досить з Тебе, відпочивай від Богдана і нас всіх.

Цілую Тебе і Стефцю.

Катруся

Коханенький Татусю!
У мене сезон читання. Як на злість, все, що тепер беру в руки чи)

тати, друковане дрібненьким шрифтом, і скоро очі втомляються. Я
трохи міняю і зміст, і друк. “Всесвіт” цілковито зіпсувався. 75 % тексту
описує всілякі злочини і дивацтва капіталістичного Заходу, ніби кож)
ний і так прекрасно не знає, що там такі речі діються. Замість дати
ілюстрації творів мистецтва, такий поважний літературно)мистець)
кий журнал вміщає знимки здегенерованих типів або історийки про
гангстерів. От диво, та й годі!

Зате “Художник”, як і раніше, гарний. Останньо вмістив праці Про)
рокова. Дуже гарні і переконливі. Це цикл “Это не должно повто)
риться”. Тема, яку звичайно вульгаризують, і рідко можна знайти її
художнє виконання. А він це дуже добре зробив. Не задумуючись,
хочеться вступати в ряди борців за мир, коли дивишся на репродук)
цію “Налет”. Там маленька дівчинка з переляканими очима захи)
щається руками від бомб, що сипляться з неба. І ще одна мила
несподіванка – це художник Пименов. За що б він не взявся, – зробить
так, що, не дивлячись на зміст, хапає за серце. Це вперше подоба)
лася мені картина з будівництва у його виконанні. Переглядаю так ті
ілюстрації і часто думаю, що)то вийде з Богдана. Навіть якби він
залишився кераміком, багато гарного може зробити. Які гарні ви)
роби прикладного мистецтва бачу в журналах!

Усі виїжджають відпочивати на лоно природи, а я взяла собі вчора
з бібліотеки три книжки Пришвіна і разом з ним цілковито порину в
ліси і луки, куди він ходить на полювання або так трохи поблукати.

Як звичайно, часу в мене мало. Одна робота наздоганяє другу.
Тепер, точніше кажучи, одна книжка наздоганяє другу. Як начитаюся
чогось серйозного, беру “Przekrój”, і вповні відпочиваю, і посміхаюся,
читаючи афоризми Фафіка. Ти знаєш його з цього журналу? Шити і
в’язати мені ніяк не хочеться. На щастя, нічого термінового нема, хіба
тільки з двох пар старих шкарпеток зв’язати нову, та це на пізніше.

Як діє геріокаїн? Буде всіх потрібних 100 уколів?
Дуже моцно цілую.

Катруся
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№ 14
16 червня 1961 року

Дорогенький Богдане!
Дуже я вдоволена Тобою і Твоїм листом. Як приємно бачити, що

наука в інституті йде Тобі добре, по)справжньому! Тільки що за лихо з
рисунком? Чому ніяк не можеш позбутися тієї трійки? Чи вимоги такі
великі, чи замало працюєш у тому напрямі? В чому справа? Знаєш,
мені ніяк не хочеться вірити, що Ти можеш вже брати участь в про)
ектуванні оформлення фасаду і виконуванні його. Представляєшся
мені таким, яким бачила Тебе після закінчення десятирічки. Поки що
боюся записувати питання, щоб хохлики не підгледіли. Дуже вже во)
ни хитрі, а про їх силу я переконалася давно. Чи Ти будеш мати зі со)
бою дзбанок, щоб я могла подивитися?

Друга причина, що Ти подобався мені, – це поміч Бабці. Вона,
очевидно, описала про Твоє впорядкування картоплі. З Твого листа
бачу, що й за водою ходиш до міста. Це за содовою? За кожний раз
мушу повторяти, що Бабця піклується нами всіми, а хто буде дбати
про неї?

Чи в програму вашої практики входить звиджування Москви? Не
уявляю собі, як можна би пропустити таку нагоду, щоб оглянути
Третьяковську галерею і другі музеї та картинні галереї. Якби Ти
зайшов до тети Нусі, то міг би там пробути кілька днів і побачити все
цікаве. Я стільки разів писала про те, але Ти ніяк не здобудешся на
відповідь. До внучок Кончаловського вибираєшся?

Я вже кожного дня представляю собі, як працюєш на фабриці і
насолоджуєшся сонцем і водою над Волгою.

Пишеш, що не хотілося Тобі ані рисувати, ані малювати після
екзаменів. Це природна річ. Людині належаться хвилини, а то й дні
творчого безділля. В такому мнимому безділлі зароджуються нові
плани дальшої роботи.

Слухай, майже зовсім спокійною я була б, якби Ти займався ще
руханкою, а передусім віддиховими вправами. Це так зміцнює
організм і виробляє внутрішній спокій, що аж трудно повірити, доки
самому не спробуєш. Це було б перше питання, на яке Тобі треба
було б відповісти, так і знай!

При першій нагоді подякуй Корнелькові за поздоровлення.
Скажи, що також сердечно здоровлю його разом з Оксаною і всіми
дітьми. Мені дуже хотілося б, щоб він передав Твоєму характерові
хоч трохи своєї статечності. Ти запропонував йому користати з Тво)
го мотоцикля під час Твоєї неприявності? Він же так любить їздити,
а свого не має.
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Ага, а як Ти був у Делятині, Ти возив там усіх малих дітей, таких, що
вже не боялися б сідати на мотоцикль? Мені хотілося б, щоб Ти був
уважливим для людей взагалі, а що вже говорити про тих, які до Тебе
гарно відносяться.

Пишу тут, а думка все коло одного крутиться, хоч боюся навіть
згадувати про те. Ти міг би речі залишити в тети Нусі і тоді свобідно
їздити з візитами. В усякому разі, важнійше, щоб Ти побував у Тата, а
в мене як вже вдасться.

Правду кажучи, мені вже й неохота писати, а говорити хочеться.
Бачиш, як скоро людям в голові може закрутитися? Найперше раді,
коли листи хоч раз на місяць можна післати, потім того мало й вони
безпосередньо розмовляти бажають.

Зараз я напишу ще листа до Бабці і Дідуся, а потім візьмуся кінчити
шкарпетку для Галі. При тому буду думати про Волгу, про подорожі
сюди)туди та й інші приємні речі. Запитань тепер ставити не буду, бо
й так не дістану на них відповіді.

Цілую дуже.

Мама

Дорогий Михасю!
Дістала вже давно Твого листа з квітня і давно відповіла. Тепер

прийшов з нового місця побуту. Вітаю! Щиро бажаю якнайдовше
дихати свіжим повітрям під березами і хоч трохи відпочити по)
справжньому.

Зараз розповім Тобі все, що знаю про Богдана. Я в кожному листі
про нього розповідала, але, мабуть, в останньому часі Ти нічого не
діставав.

Отже, Богдан – студент ІV курсу. Оцінки зі всіх предметів “4”, тільки
з рисунку “3”. Запевняє, що на другий рік поправить і цю оцінку, щоб
рисунок в нього не шкутильгав. Також здав усі заліки, а останню роботу
– стилізований дзбанок (стилізована риба) – буде виконувати в
керамічній фабриці в місцевості Конаково над Волгою десь за
Москвою. Він поїхав туди 3 червня, а практика триватиме до кінця
липня. Я страшенно вдоволена з того, бо у такій фабриці багато
побачить і навчиться; а крім того, місцевість здорова, зможе багато
бувати над водою і користати зі сонця. Які в нього плани після прак)
тики, не хочу говорити: хохлики чатують! Як Бог дасть, все буде в
порядку, тоді розповім, що мені думалося.

Я вже також знаю, що він має мотоцикль. Погодила з тим фактом.
Зрештою, він так розумно і переконуючо аргументував необхідність
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мати мотоцикль, що треба було признати йому рацію. Вже раз пе)
рекинувся, але після того порозумнішав і їздить осторожніше. Надя
також тоді з ним їхала, і я дивуюся її сміливості, що не боїться дальше
вибиратися з ним на мотоциклі.

Мамуся в кожному листі віднотовує, як)то він помагає їй чим може.
Я страшенно люблю таке читати. Ось пішов Богдан якось в пивницю
по картоплю, побачив, що вона вся проросла, і перебрав з власної
ініціативи. Мамуся занепоїлася, чому він так довго не вертається,
пішла до пивниці, а він там господарить.

Мотоциклем милуються вони оба з Корнельком. Корнелько дуже
любить їздити і вміє, але не має свого. Я завжди пишу Богданові, щоб
просив Корнелька користати з мотоцикля. На травневі вільні дні Кор)
нелько і Богдан поїхали мотоциклем до Люби до Делятина, а жіноцт)
во, тобто жінка Корнелька Оксана з дітьми і Надя, поїхали туди поїз)
дом. Богдан страшенно був вдоволений. Каже, що відпочив і набрав
сил. Їздив звідти до Ворохти, Ямної і т. д.

Я післала додому багато журналів для Тебе. Тепер знову назби)
рала. Може, буде нагода передати. Там я післала кілька “Художни)
ків”, що Галя дала, кілька “В защиту” і дві преінтересні книжки про
кібернетику.

Як сталося, що Петро вернувся до Марійки? Чудеса, чи що? Тітка
Палазя була в нас дома, розповіла про Славка. Зрештою, тепер змо)
жеш більше листуватися зі всіми, то й знатимеш, що в неї діється.
Павлінка – чудесна душа, пряма і правдива. Видно, Бог дав, що так
зложилося.

Сердечно цілую.

Катруся

№ 15
16 липня 1961 року

Дорогий Михасю!
Моя передостання відповідь була на Твого листа з квітня, мабуть.

Ти ж сам розповідав, що “папка где)то потерялась”. Це було після
того, як Ти вже виїхав з Вихоревки240. Ти, може, думав, що цей лист не
дійде, а я якраз дістала. Мені здається, що всі ті листи, що Ти пона)
писував, їдучи, не дійшли. Мамуся писала, що цілий час нічого від
Тебе не було. Якщо Ти чотири місяці не отримував ніяких листів, то,
значить, і мої до Тебе десь запропастилися. Що ж, не вперше таке
буває. Може, тепер краще буде в тому відношенні.

240 Місто в Іркутській обл. Російської Федерації.
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Ти щось не дуже вдоволений садженням капусти, а мені роз)
повідають, що воліли ту працю від всякої іншої. Зрештою, після
капусти, може, доведеться садити огірки і помідори, а потім і збирати
їх. Якщо би я коли)небудь мала до вибору рід заняття, то ціле життя не
хочу нічого іншого робити, як порпатися в землі на парниках або на
городі. Поки що не працюю, бо нема запотребовання на робочі руки.
Віддаюся вповні заслуженому відпочинкові. Вважаю, що я вже за)
служений пенсіонер і решту життя маю право провести згідно зі свої)
ми уподобаннями. Тому нічим не переймаюся, читаю тільки те, що
особливо цікавить мене, а голки від довшого часу не беру в руки.
Одним словом, веду źywot poczciwego człowieka241. Без журналу “В
защиту мира” не уявляю собі життя і наперед журюся, що буде, коли
не вдасться його передплатити. Знову призбирала журналів для Те)
бе. Побачимо, як буде.

Богдан – молодець: відбуває практику і водночас влаштувався на
роботу в тій же фабриці. Каже, що заробить 700 – 800 карб. старими
грішми. Працює 6 год., практикує і ще встигає купатися у Волзі, їздити
човном, ходити в сосновий ліс і 2 рази на тиждень на танці. Велику
радість і сатисфакцію справило мені, як)то Мамуся провчила його
щодо писання листів. Від’їзджаючи, говорив, що не треба часто
писати, але, як довго не було листа з дому, занепокоївся і зателе)
фонував, що чувати і чи все в порядку. При кінці липня кінчить прак)
тику, але про те я не хочу тепер говорити: якраз хохлик полетів.

Кажуть, що Богдан на диво часто пише додому, хоч тільки пош)
тівки. Як же довше нема нічого від нього, Дідусь дуже скучає. Ти ба)
чив вже свіжі його знимки з Делятина? Цілком дорослий. Ми навіть
деколи сумнівалися, чи це він, чи Корнелько.

Я дуже рада, що садиш капусту і перебуваєш в тому кліматі. Хоч
натрохи всім журба з голови спала. Видно, що Ти неабиякий майстер
теслярської справи, коли Тебе завжди зараховують у будівничу
бригаду. А земля гарно пахне? Правда, віддихові вправи багато по)
могли мені, але напитала я собі й біди. Раніше мені, тобто моєму
організмові, було байдуже, яким повітрям дихаю. Тепер страшенно
хочеться справжнього кисню.

Цілую.

Катруся

241 Життя поважної людини (пол.).
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№ 16
1 вересня 1961 року

Дорогий Михасю!
Дістала Твою карточку з рожами, тепер очікую широкого звіту про

побут Богдана в Тебе. Якось не знаю, котрі властиво листи Ти дістав
від мене. Два мої останні взагалі додому не дійшли, то тим самим і
Тобі нічого не дісталося. Це вже не моя вина. Тепер у мене буде такий
порядок, що писатиму точно кожного місяця 1 числа.

Ітак, я чекаю на обширні листи про Богдана. Незалежно від того,
що Ти сам напишеш, я хочу задати декілька питань про те, що мене
особливо інтересує. Отже, зачинаю:

1) Ти говорив з Богданом про листування, що він такий неаку)
ратний? Хто кого переконав: він Тебе, що йому важко в таких умовах
писати, чи Ти його, що листи для нас безконечно важливі? Маєш на)
дію, що зміниться на краще?

2) Була мова про віддихові вправи і взагалі заняття руханкою і
спортом? Дався він намовити хоч на що)небудь? Ти звернув увагу на
його волосся? Воно так непокірно і самовільно пнеться вгору, що,
мабуть, на такій же голові росте.

3) Яке його відношення до мистецтва? Говорив Тобі про те, що
схиляється все більше до кераміки і хоче при ній залишитися?

Я побачу, наскільки повним буде Твій опис вашої зустрічі і Твоєї
характеристики Богдана, а тоді підуть другі питання. Тепер Ти будеш
для мене першоджерело інформацій про Богдана як людину і мусиш
передати мені все, що знаєш і бачив. Показував він Тобі шрами від
мотоцикла? Ти говорив з ним про те? В мене є ідея: добре було б,
якби він продав мотоцикл і купив моторолер. Моторолер якраз
підходить для спокійної туристики. Але хто зуміє переконати Богда)
на в правильності такої ідеї?

Богдан, певне, вже розповів Тобі, які новинки коло мене і яке ко)
ротеньке було наше побачення. В інших обставинах я, може, й пе)
реймилася тим, але тоді всі мої думки були звернені на те, щоб ви
оба накінець побачилися. Я страшенно рада, що добра доля дозво)
лила. А де ж були і що робили хохлики в той час? В листі з липня, який
я написала Тобі, я боялася навіть згадати про побачення. Отже, не
заведи і опиши все докладнісенько.

Я знову хотіла передати Тобі журнали через Богдана, але не
довелося. В усякому разі, що цікавіше, – складаю. Постараюся
передплатити “Всесвіт” і “В защиту”, але вже тепер боюся, чи вдасться.

Тепер Ти вже можеш писати до Семка і до всіх там у Кошляках,
правда? Що ж у них нового? Як сталося, що Петро вернувся до жінки?
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Невже погодився чи там помирився? Адже свекруха добра відьма і
легко їй не догодиш. Мамуся пише, що цілі вакації хто)небудь гостив
у нас: то здавати в інститути приїжджали, то за закупками. Тільки не
згадує, хто саме був. Може, хтось і з Гнилиць також. Богдан розпові)
дав Тобі про свій побут у них? Казав мені, що вибирається туди на ве)
ресень. Взагалі, тоді мав намір об’їздити мотоциклем усю рідню в
Тернопільщині. Я вдоволена, що він поїхав до Делятина. Там і гірсь)
кий воздух, і прихильна атмосфера, і веселе товариство для нього.
Про те, чи я вдоволена, що Ти там, не пишу: маю страха перед хохли)
ками. Чи це Ти прислав мені поезії Шандора Петефі і книжку про Вуда?

Богдан каже, що Ти пашиш здоров’ям і майже не змінився з того
часу, як бачив Тебе малим. Я стараюся переконати його, що це заслу)
га гімнастики і віддихових вправ.

Цілую.

Катруся

№ 17
10 жовтня 1961 року

Коханенька Мамусю!
Щойно сьогодні дістала Твого листа про Дідуся. Зараз пішла

попросити дозволу на позачерговий лист і от пишу. Так хотілося б
мені, щоб Ти його скоро отримала, але бачиш, як тепер ходять наші
листи. Я вже навіть не знаю, чи маєш мого з 1 вересня.

Пиши мені тепер у кожному листі багато про Дідуся. Я й досі не
знаю, в чому полягала його недуга. А скільки точно Дідусеві було літ?
Розповідай про його останні дні, про все, що згадаєш з останніх літ.
Мені страшенно приємно буде це читати. Я сумую, але я спокійна,
просто не можу уявити собі, що його нема. Живу так відірвано від
життя, що всі події на світі не мають для мене повної реальності.
Зрештою, я з кожним листом очікувала цеї вістки. Не журися мною.
Я більше Тобою непокоюся, що Ти все)таки дуже одинока залишила)
ся. Бачиш, хоч у такі сумні хвилини, а є велика потіха. Як добре, що Ді)
дусь не мучився в ті останні дні, тихенько відійшов! І яке зворушуюче
співчуття всіх близьких людей, як гарно вшанували Дідуся! Цікаво,
хто це приносить квіти на його могилу? Що ж, останні роки він був
окружений любов’ю і теплою опікою. Все, що було можливе, було
зроблене, все, що було можливе, було йому облегшене. Це все зво)
рушує мене і не дає поринати в чорний настрій. Як це втішає мене і
успокоює, що він був між своїми і що Ти так піклувалася про нього!
Пиши про нього багато. Хотілося б і мені піти його відвідати разом з
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Тобою. Може, колись Бог дасть. Тільки Ти жди на мене і дуже)дуже
дбай про себе. Які добрі всі ті люди, що прийшли помогти Тобі! Яке б
горе не було, а завжди людська теплота зогріє і утішить.

Я дістала Твого листа, якраз коли йшла на прогулянку. Там і про)
читала разом з Лесею. Вона так щиро зі мною разом переживає, що
я не почуваю себе одинокою. Нікому більше я не говорила про те, бо
ніхто так ніжно і сердечно не відноситься до вас, як Леся. Вона за)
раз вийняла фотографію вас усіх, яку я їй дала, і довго дивилася. Ще
Нуся242 була така щира.

Мамусю, пам’ятай, що Ти мусиш бути здорова і погідна для нас
усіх. Очевидно, не можна говорити: “Не сумуй”. Як тут не сумувати по
такій втраті! Але наш сум повинен бути ясний. Такий він у мене є. Я
відчуваю вдячність для долі, що я мала такого Татуся. Тепер згадується
мені все добре і гарне, що зустрічало мене від нього. Хоч нема його,
але я не відчуваю пустки, бо зі мною всі ясні спогади про нього. Я
знаю, що Тобі тяжче, чим мені. Я жила тільки спогадами про Татуся,
не відчуваючи його присутності безпосередньо, тож і дальше живу
спогадами, різкого переходу в мене нема. Ти ж кожного дня з ним
була, розмовляла, тому важче Тобі. Мені тільки дуже жаль Дідуся, що
він хоч ще трохи не пожив. А Тобою я таки журюся. Чому ж Ти не поїха)
ла до Делятина? Добре, що хоч Стефця з Тобою.

В котрому місці могила? Попроси Корнельця, щоб зробив знимку,
і пришли мені, добре?

Мною нітрохи не журися. Навпаки, обіцяй мені, що зробиш все,
щоб бути здоровою і такою милою)милою, як Ти завжди і досі була.

Я останньо багато читала. Такі гарні думки зароджувалися в моїй
душі, все більше переходила від земних справ до вічних, так що
почуваю себе добре. Хотіла б тільки багато листів від Тебе діставати,
але Ти не зв’язуй себе тим. Я навчилася терпеливості, тим більше що
так погано доходять наші листи і задержуються безконечно. Ось вже
майже половина жовтня. Богдан, напевно, вернувся додому; можли)
во, що й Ти писала пізніше до мене, а я нічого не знаю. Нічого, якось
дамо і з тим раду. Щоб тільки Ти була такою спокійною, як я.

Мамусю, нітрохи не турбуйся моїм матеріальним забезпеченням.
Я, вправді, видавала завжди багато, але це тому, що помагала тим,
які нічого не діставали. На мене одну мені треба дуже мало. В листі з
1 жовтня я писала Тобі, що заплатила вже за передплату журналів і
залишилося ще стільки грошей, що вистачить до кінця року. Тому як
зможеш, то щойно в січні вишли мені що)небудь. Посилку мені можна
буде дістати аж 4 березня. Ще одно. Я не знала, що вдома, коли писала

242 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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листа в жовтні. Там я просила, щоб вислати посилку Вірі. Отже, не ро)
би того, якщо вчасно дійде цей лист. Це не конечне.

Напевно, Ти ще писала після 12 вересня, але, видно, лист застряг.
Я страшенно хотіла б, щоб Ти поїхала або до Славці243, або до Люби.
Коли Богдан вернеться, хай трохи самі зі Стефцею господарять. Я
тепер ще більше думками буду вдома. Як це вийшло, що ви так по)
дружилися з Любою і Нуськом? Що більше скрашує життя, як гарні
людські почуття, тепле і щире співчуття! Що б важкого не зустрічало
людину, а водночас зустрічають її і сердечні люди. Оповідай мені про
них усіх. Це так гарно зворушує!

Хотіла б я бути з Тобою, щоб Тобі відрадніше було, щоб хоч коротко
Ти відчула, що ніякі турботи не лежать на Тобі. Я розумію, що найліпше
почуваєш себе, коли відвідуєш Дідуся і коли Ти одна. Я також щораз
частіше люблю сидіти собі сама і свою думу думати. Є ж такі вічні
вартості, над якими самому хочеться пороздумувати і які в кожних
умовах надають сенс життю. Щораз більше читаю філософських речей,
з радістю заглиблююся у роздумування авторів над життям, над
душевним життям людини, і добре мені з тим. Дивуються, що я така
погідна. Не знаю, звідки воно в мене береться. Може, успадковане по
Тобі і Дідусеві, а може, тепло і радість, що огортали мене вдома в мої
дитячі і молоді роки, так наповнили вщерть мою душу, що до сьогодні
не відчуваю пустки і живу тими запасами.

Як підеш після цього листа до Дідуся, скажи йому, що я дуже йому
вдячна за всю радість, яку він створював у моєму житті. Уяви собі, що
я там з Тобою. Посумуй разом зі мною, але не будемо плакати, що Ді)
дуся нема, тільки з вдячністю згадувати, що він був, добре?

Я журюся, як Ти будеш залишатися одна, коли Стефця піде на
роботу, а Богдан – в інститут. Нема нікого з родини або знайомих, що
хотів би спровадитися до вас? А Корнелько має добру квартиру? Чому
б йому не замешкати разом? Оксана з дітьми була б вдома – Тобі було
б відрадніше. А тета Палазя з вуйком не вибираються до Львова? А де
є Віра Осадца244? Напиши мені, як тепер влаштується ваше життя. Не
знаю, чи я привикну уявляти собі нашу кухню у вечірню пору, коли всі
збираються на балачку, без Дідуся. Завжди мені буде зарисовуватися
і його постать біля стола. Пиши багато про Дідуся: що він коли говорив,
чи важко відчував свою недугу, чим інтересувався і т. д.

Мені хотілося б без кінця задавати питання. Пишу, і здається ме)
ні, що я вдома, розмовляю безпосередньо. Якось тепер не можу зга)
дувати минулого. Все заново передумую все те, що Ти мені описала

243 Ярослава Яримович.
244 Родичка Катерини Зарицької.
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про останні дні. Зі всего, що Ти робиш, що говориш, що пишеш, зі
всеї Твоєї постаті струїться якесь ясне, добре, тихе світло. Так і тепер,
прочитавши Твого листа, у мене враження, ніби Дідусь тихенько
відійшов, а ми залишилися в погідному смутку і цілий час відчуваємо
його присутність. Я страшенно хотіла б, щоб і ви так відчували.

Вже вечір. Трохи ляжу подумаю, послухаю радіо.
Цілую моцно)моцно (і Леся також) Тебе, Богдана, Стефцю і всіх,

всіх.

Катруся

№ 1
3 квітня 1962 року

Дорогий Михасю!
29.ІІІ ввечері нагрянула почта, і я відразу дістала 4 листи. Твої там

були три: 22.Х, 13.ХІІ і 20.І.
Моя засада – нічому не дивуватися, а спокійно ждати: колись)

таки листи прийдуть. Що там з моїми, не знаю. Я пронумерувала собі
листи і перечитую в хронологічному порядку. Вражень стільки, що
моя бідна голова закрутилася. Як буде дальше з листуванням, не знаю.
Я підбадьорилася і пишу довгі листи всім домашнім. Якщо знову
перестануть доходити, обмежуся одною сторінкою, повідомляючи:
“Жива)здорова”. Побачимо.

Найбільше я рада, що прийшов лист з дальшим описом поба)
чення. Приємно читати, але мало всего мені. Ти за три дні більше
наговорився, ніж я за 15 хвилин начиталася. Страшенно я сміялася,
коли Богдан сповістив, що ходить на спеціальні заняття гімнастики в
інститут і на лещети, і додав: “Тепер вже не будете (тобто і Ти, і я)
писати про спорт”.

Я на радощах розписалася про фізкультуру на цілу сторінку. Бід)
на дитина! Ти ще агітуй його на віддихові вправи. Я також можу по)
хвалитися деякими успіхами в асанах. Стійку на голові вже роблю без
нічиєї помочі. Правда, спочатку трохи драпаюся по стіні, але потім
вдається мені кілька секунд самостійно видержати позу. Я вважаю,
що маю більші успіхи від вас обох, тому що я маю найменше фізич)
них даних до таких вичинів.

Богдан має з рисунків “4”. Це мене незвичайно тішить і тому, що
навчився ліпше рисувати, і тому, що постановив поправити оцінку і
вдалося йому того досягнути. Мушу признатися, що я заохочую
Богдана до систематичних занять гімнастикою ще й тому, щоби на
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другий раз положив Тебе на обі лопатки, коли захочеш випробувати
його силу. Моїм пунктом амбіції є, щоб він був і художник, і спортсмен.

У Тебе події змінюються, як в калейдоскопі. То не встигла я Тобі
позавидувати 50 пар рукавиць в день, як вже бачу Тебе за кресляр)
ським столом. Збираюся радіти, що працюєш в конторі, а Ти вже
каміння носиш. Справжнє темпо! На чому накінець зупинишся? Зате
в мене повна стабільність: не працюємо цілком і не будемо працю)
вати. Це не значить, що подаюся байдики бити. Можу сказати, що
загарована, як звичайно. Скільки часу забирають самі вправи! Читаю,
потрохи шию (зі старого нове), а поза тим змін ніяких. Тепер у мене
ера Достоєвського. Гарно впливає. Пом’якшує, але не послаблює.
Переглядаю старі “Пшекрої”, маю “Всесвіт” і “Науку и жизнь”, а Галя –
“Літературну Україну” і “Мистецтво”. Завдяки теперішній “Літ. Україні”
я стала аматором поезії, і ждемо не діждемося кожного нового но)
мера. Читаєш її? Варто!

Як, певно, знаєш, Богдан мав займатися емаллю. В зв’язку з тим
мав їхати до Ленінграду. Тепер же перекинувся на гуцульське
мистецтво і поїде влітку в Карпати. Правду кажучи, я тішилася, що
займається емаллю, бо щось нове і можна експериментувати. Ще
мені напиши, що Богдан представляє собою як майбутній фахівець)
кераміст. Наскільки він уже практично підготовлений? Не можу
жалуватися на нього щодо листування, бо останнього листа, що я
дістала, навіть власноручно заадресував. Мамуся вихвалює його,
що вміє самостійно зварити картопляну зупу на основі кухарської
книжки. Мала бути дуже смачна. Як здоров’я Володі245? Здорови від
мене усіх гнилицьких і кошляцьких. Поздоровлення усім від усіх.
Веселого Великодня!

Цілую.

Катруся

№ 2
9 червня 1962 року

Дорогий Михасю!
Дістала Твого листа з 6 травня. Одночасно пише Мамуся про гарні

успіхи Богдана в інституті: з рисунку і композиції – “4”, зі скульптури –
“3”, з живопису – “+4” (найкраща і одинока така оцінка на весь курс), з
історії мистецтва – “4”, з англійської мови і іст. матеріалізму – “5”.
Богдан окрилений і планує на другий рік ще ліпше працювати і ще
кращі оцінки осягнути. Я страшенно вдоволена, а особливо тим, що

245 Співв’язень Михайла Сороки.
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чимраз кращі в нього оцінки. Це значить, що, не дивлячись на його
розсіяність і невпорядкованість, таки працює наполегливо.

А Ти не випив після оселедця молока, як у цьоці, що так пошкодив
Тобі? Що можеш купити в ларьку? Бандеролі з газетами і журналами
вільно Тобі діставати? Коли вже пошанують Твій сивий волос і пе)
реведуть з вантажника на якусь роботу, що більше відповідає Твоєму
вікові?

Давня “Літ. газ.” тепер називається “Літ. Україна” і з кожним
номером стає щораз цікавішою. Ти не можеш там передплачувати
газет?

Як будеш писати до цьоці, то й від мене здорови їх всіх. Славця246

в батька чи тут ближче?
В Тебе берізки і верби, а в мене зате другі цікаві речі. Кажу Тобі, що

журнали на диво стають більше і більше інтересними. Наприклад, остан)
ній номер (з квітня) був присвячений питанням з біології, точніше моле)
кулярної біології. І статті багаті матеріалом з найновіших відкрить, і до
того гарні рисунки і фотографії. Відкрилися мені очі на новий світ. А які
висновки і гіпотези будують на основі останніх досліджень!

В результаті я з Достоєвського перейшла у хромосому, ДНК і РНК.
Останнє повідомлення з Лондону було, що відкрили, тобто відшиф)
рували, код, за допомогою якого РНК передає в цитоплазму інфор)
мацію, як мають синтезуватися білки, а в зв’язку з тим як буде ви)
глядати цілий організм. Значить, скоро можна буде замовляти собі
характер до вподоби.

Мої колосальні успіхи в асанах спочили на лаврах. В нашій
бібліотеці ми відкрили книжку “Физкультура для пожилых людей”.
Звідти довідалися, що ми старі доробала і личить нам зовсім інше.
Тепер чемненько кожного дня в 4 год. пополудні вправляємо
комплекс з 10 вправ для старушок. Очевидно, вранці займаємося по
фізкультурі з того журналу від Тебе.

Знаєш, трохи стало мені маркотно, що характери будуть вироб)
лятися на замовлення. Тоді пропав би весь чар особистого вкладу
людини у формування себе і вся праця над собою. Зрештою, живемо
в час таких карколомних перемін, що не встигаєш дивуватися.

Уважай же на своє здоров’я і поправляйся! Ми не раз з Галею
журимося наперед, що колись, прийшовши додому, не могли б їсти
того, що нормальні люди їдять.

Богдан їде на практику на Житомирщину. Поняття не маю, де там
так розвинена кераміка. Ще два роки треба йому студіювати до
закінчення.

246 Родичка Михайла Сороки.
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А ми таки святкували зі всіми традиціями і навіть з тортом. Бідні
ви там, безпомічні. Чи не прислати Тобі книжку “Физкультура для
пожилых...”?

Цілую.
Всім привіт від усіх.

Катруся

№ 3
8 липня 1962 року

Дорогий Михасю!
Висилка листів у мене тепер пересунена на 9 число кожного

місяця. Мабуть, листування моє наладналося, я пишу регулярно раз
на місяць. Отже, Ти повинен тепер діставати мої листи, хіба що з
деяким запізненням.

Не можу точно сказати, з якої дати був Твій останній лист. Знаю
тільки, що він з червня, а перед “VI” стоїть якась кривулька, найбільше
подібна до великої букви Ц, а цифри в ній я ніякої не можу відгадати.

Наш Богдан – великий специфіндер. Ти тільки послухай, як він
влаштовується! Практику, назначену на два місяці, він запланував
закінчити за місяць і кілька днів. Відразу зорганізував собі там же, на
заводі, роботу вантажником на 7 днів, і мають йому заплатити за це
20 крб. Що Ти на таке? Я страшенно рада! Адже він такий вихуханий і
випещений, а береться за всяку роботу. Але вінець його вигадливості
ось у чому: пише поштівки додому з тим, щоб вони конвейєром
проходили через усіх адресатів. Одна листівка написана, а троє
адресатів раді, що до них пишуть. Але не можу сердитися, бо такі
гарні оцінки були в нього цього року і так добре працює, що треба
висловити йому повне признання і звільнити від листування хоч на
час вакацій. Хотілося б тільки побачити знимку сервізу, який він там
виготовляє. Та це, мабуть, вже задобре жилося б, якби ще й такі
забаганки сповнялися.

Коли Галя почула, що перекидаєш по сім тон каміння, заохала і
казала насварити. Чи, крім приємності, маєш якусь користь? Зароб)
ляєш що)небудь? Мене цікавить побутова сторінка Твого життя. Що
можеш там купити і чи тільки за свої гроші, тобто зароблені? Вже
кілька разів я питалася, чи маєш змогу виписувати газети і журнали.
Варто було б мати Тобі “Літературну Україну”. А коли з огляду на Твої
старі літа Тобі можна буде перейти на легшу роботу?

Ми також пробуємо дихати, але доведеться переставати:
гімнастика, навіть два рази на день, добре впливає, а від глибоких
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віддихів і мене, і Галю болить серце. Недавно я просила лікарку
послухати серце, і вона сказала, що нічого нема. А дихання таки не
вдається. Не знаю, чи ми це неправильно робимо, чи серце відівчилося
зачерпнути більше повітря, бо стільки років його завжди обмаль. В
кожному разі, я не резигную і починаю наново від двох глибоких віддихів,
аж доки серце не привикне. Не хочеться резигнувати з того.

Погода цього літа ніяк не дописує: і дощ, і дощ. Може, би й захопив
трохи сонця, але ж не виходиш тоді, коли треба, а як попаде черга.

Живемо тепер так тихо і спокійно, як ще ніколи. Коли менше лю)
дей, менше шуму і метушні. Завжди можемо договоритися, коли
будемо мовчати, щоб послухати радіо, а коли побалакаємо для
розваги. З Галею вже не маємо про що говорити, а третя або моли)
ться, або думу думає. Якби очі дописували, можна би читати і читати
досхочу.

Вчора оглядала репродукції Грабаря. Таки він естет, хоч і реаліст.
Ти зауважив, що злободневні теми набагато цікавіше тепер конкре)
тизуються в живописі? Які гарні роботи Пименова на ті ж сучасні теми,
на які годі було раніше глянути – так вони пахли штампом і плакатом.
Шкода, що не маєш змоги почитати новел і оповідань наймолодших
українських письменників. На жаль, їхніх повістей і романів нема як
дістати.

А які цікаві стали науково)популярні журнали! Тільки взяли собі
моду мачком друкувати, від чого решта очей зривається.

Від всіх привіт Тобі і всій родині.
Цілую.

Катруся

№ 4
9 листопада 1962 року

Дорогий Михасю!
Нарікаєш і нарікаєш на Богдана, а бідна дитина, гляди, яких чудес

доконала під час вакацій! Думаю, що вже маєш його листа про тяжку
працю на сонці і як результат 12 великих картонів. І в Кошляках був, і
всю рідню відвідав. А чув Ти вже, що його вазу вирізнили і хочуть
(Львівська фабрика керамічних виробів) пустити в масове ви)
робництво? Мамуся пише, що він окрилений і ще з більшою охотою
береться до роботи. Ну, а я ще більше окрилена і ще інтенсивніше
беруся до мрій. Я просто ахнула, коли прочитала Богданового листа
з описом його праці під керівництвом худ. Ліщинського. Пише тепер,
як старий. Це для мене тим більша радість, що він на практиці втілював
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принцип окремої, своєї власної мови живопису. Та й шику вчив його
Ліщинський, бо щодня голився і в запрасованих штанах виходив з
мольбертом на малювання. Богданові треба було й в тому підтягатися
за ним. Видно, що з пошаною ставиться до художника за його великі
знання і талант. Мені подобається, що він вміє це признати і не ста)
виться легковажно до таких речей. Богдан дуже вдоволений і каже,
що багато навчився. Моєю мрією віддавна було, щоб він зустрінув
художника, який дав би йому правильну точку зору на мистецтво і з
формальної сторони, і щодо змісту. Все)таки його інститут – це
інститут прикладного мистецтва і живопису, там, очевидно, не при)
діляють особливої уваги. Ти як хочеш, а я трохи запишилася від радіс)
ної гордості.

Не знаю, з якого числа Твій лист, що я дістала при кінці жовтня.
Приводиш там виняток листа тітки. Листування моє шкутильгає, та я
терпеливо пишу, а решта – як Бог дасть.

Що ж Ти у таку класику заліз, як Длугош і Вертер? Ми повністю
сидимо в сучасності. Журналів тепер можна передплачувати тільки
один, тому ми мусили обмежитися до найважніших для нас: “Всесвіт”,
“Вопросы философии”, “Вітчизна” і “Літературна Україна”. Художнього
журналу вже не будемо мати.

Пригадую собі, як Ти писав про “Американську трагедію”. Власне
тепер вона в нас. Галя прочитала раніше, а якраз я дочитую, і вона мені
постійно грає на нервах, роблячи таємничі міни, що, мовляв, “ось зараз
пічнеться страшне, будеш плакати”, “ніколи не вгадаєш, що з ним
зробили” і т. д. Я читаю по)англійськи, бо взялася знову до англійської
мови. Не вчуся, а просто читаю англійські книжки. Спочатку багато слів
не розуміла, а чимдальше текст стає яснішим. Крім цього, вернулася
до крою і якраз переробляю разом з Лесею крій блузки для… (слово
написане нечітко. – Ред.) фігури. Знову зачала помаленьки дихати, але
так помаленьки і постепенно, що цього разу не повинно зашкодити.

Ні літа справжнього, ні осені в нас не було. Сонячної енергії не на)
громадили, отже й вигляд у нас відповідний.

З днем іменин найкращі побажання! І раніше я бажала, щоб хоч
що)небудь до Тебе дійшло. Скільки років Тобі ще треба працювати,
щоб дістати право на пенсію чи там інвалідність?

При кінці жовтня була в нас вдома тітка. Я люблю, як вона до нас
приїзджає. Здається мені завжди, що вона вносить зі собою щось
привітного, сердечного і Мамусі стає відрадніше.

Цілую.

Катруся
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№ 5
9 грудня 1962 року

Дорогий Михасю!

Маю Твого листа з 29.X. Мамуся пише, що дістала мого з листо)
пада. Там було і для Тебе. Отже, якщо добре піде, то й до Тебе зайде.

Дякую за побажання на день народження. Тобі я також бажала. А
тепер відразу пишу ще: “Веселих свят!” – Тобі і всім друзям, та й не
тільки від мене. Коли прочитую при кінці Твоїх листів: “Усім щире
поздоровлення!” – хор озивається: “Дякуємо, від нас також!”.

Ти мене так переконав, що на листи Богдана нема чого надіятися,
що я повірила і не чекала на них. А він зробив Тобі збитка і написав
мені підряд два листи, дуже змістовні і досить, як на нього, довгі.
Збирається з того всего посвятитися мистецтвознавству з деяких
причин. Що ж, як годі буде інакше, то хай буде і так. А мені жаль за
керамікою. Якщо у вас буває “Літературна Україна”, то там Ти побачив
би ілюстрації архітектора Сеніна до “Лісової пісні”. Мені страшенно
подобалися. Він хоче перевести їх у кераміку. Взагалі, тепер щораз
більше довідуюся про кераміку не тільки як про гарні вироби, посуду
і т. д., і вже моя фантазія летить, нап’явши всі вітрила.

Поздоровляю з новим назначенням. Виходить, Ти щось на зразок
начальника залізнодорожного відтинка? Звідти ще крок – і можна
потрапити в завод. Чи, може, легше верблюдові перелізти через
вушко голки?

Знаю, що олія – добра річ. А я проваджу господарство на
маргарині. 400 гр. маю і до хліба, і до каші. Ще з півкілограма сиру
голандського потру і посипаю картоплю чи кашу. Дуже смачно
виходить. Варю тюльку і оселедцеві хвости. Одним словом, про)
мишляю як знаю, і недаремно говорять, що “вона також здорова”.

Нема у Вас “Вітчизни”? Там тепер друкується роман Л. Перво)
майського “Дикий мед”. Досі я знала його тільки як поета, та й то не
особливо цікавилася його віршами. Тим більше він заскочив як прозаїк.
Страшенно цікавий цей роман! Читаєш і дивуєшся, як гарно написано.
Але ж хохлики не сплять! В 8 і 9 номері були дві частини. Чекаємо
дальше. Приходить 10, 11 номери, а “Дикого меду” нема. Хотілося б
подзвонити до Первомайського, чому не пише продовження, якщо в
тому причина.

А недавно Рильський надрукував вірша, щось гейби свою про)
щальну, лебедину пісню. Так жалко було читати! На знимках він вже
дуже старенький, а так ще благородна його постать і голос благо)
родно звучить на захист.
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Сьогодні від 7 год. ввечері мають передавати концерт київських
артистів з Кремлівського двірця. Ми скоренько повечеряли (хоч не
остаточно, бо в мене на чайнику гріється пиріг – картопля, перемішана
з чорними кришками, і трошки цибулі. Спробуй – знамените!),
прибрали, влаштувалися вигідно на ліжках і чекаємо. Леся і я ще
дописуємо листи, а Галя прислухується, щоб не прогавити початку.
Може, й Гмиря буде. Ми віддані його поклонниці.

Цілую сердечно.

Катруся
Ось Галя скочила підкручувати репродуктор і кричить: “Тара)

пунька!”. Ну й прослухали, що вони там оба заливають.
Дуже гарно і гідно говорив зараз представник оперного Київського

театру, і вже починається концерт. До побачення!

№ 1
8 січня 1963 року

Дорогий Михасю!
Прийшла Твоя картка з датою “7.XII”. Дякую за побажання. Настрій

в мене є, а на решту чекаю, щоб само прийшло, як Ти обіцюєш. Хоч
тільки ще січень, а я вже заздалегідь бажаю Тобі великих благ з днем
народження. Ти ж знаєш, що ми пишемо, а хохлики листи носять,
отже не зашкодить наперед засекуруватися.

Про Богданові подорожі знаю. Цікавить мене, чи це нас так по)
тішають, що він бажаним гостем й викликує симпатію до себе, чи
справді має в собі щось притягаючого. І до Делятина запрошують
його постійно, і не відпускають до останнього можливого речинця.

Ти влучно визначив два останніх листи Богдана після цьогорічних
вакацій як “правдиві листи”. Те саме враження було в мене. Видно, що
робота над пейзажами залишила свій слід. В нього щодо листів
виходить, як в справжнього митця: приходить спалах натхнення – і
повстає “правдивий лист”, а потім або нічого, або коротенькі “спо)
гади”.

А Ти ті дві булочки з’їдаєш нараз чи до наступних двох банок
капусти ділиш потрошки? Багато живеш!

Якраз закінчився концерт. Співав, між іншим, Огневой (Київська
опера) і Бела Руденко. Ми досі під враженням виступу київських
артистів у Москві, а недавно знову по радіо спеціальним концертом.
Щось надзвичайного! Не скоро знайдеш других, що могли б з ними
зрівнятися.
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В попередньому листі я згадувала Тобі, що зачитуємося романом
Первомайського. Чекали даремно на закінчення в наступних номерах
“Вітчизни”, а тим часом появилися уривки з кіноповістей Довженка в
“Літ. Україні”. Ти, може, читав “Україна в вогні”? У нас тепер тільки й
мови, що про нього. На десерт і на дозвілля читаємо “Открытие мира”
Смирнова. Це Галя порадила, а я читаю вголос Лесі. Уже під вечір,
коли всі важливі роботи закінчені, кажемо: “Ходім до Шурки”. (Шурка
– це герой романа Смирнова.) Прегарна річ! В не одному моменті з
його переживань пригадую собі себе саму в дитинстві.

Забуваю Тебе запитати, по чиїй стороні Ти стоїш у суперечці двох
сторін щодо поезії молодих, яка розгортається в “Літ. Україні”. Чи,
може, не маєш змоги читати ту газету? Якщо так, страшенно шкода.
Направду варто передплатити. Взагалі, я переконалася, що до журналу
чи газети дуже привикається. У “Всесвіті” за листопад і грудень були
цікаві романи Колдуела і Путрамента “Ноїв ковчег”. Путрамент – це
польський письменник. Що не говори, а поляки про все так напишуть,
що викличуть в Тебе обов’язкову симпатію. Навіть бігос по)польськи
смакуватиме.

Богдан виготовляє тепер якісь півтораметрові вази (композиція
на сучасні теми). Цікаво, як воно буде виглядати. Ох, якби в нас вдома
був якийсь фотограф, що міг би нам знимками ілюструвати їхнє життя,
Богданову роботу і т. д.! Зрештою, настрій в мене добрий, і я за Твоєю
порадою чекаю, щоби решта сама прийшла.

Всі здоровлять, а я сердечно цілую.

Катруся

№ 2
9 лютого 1963 року

Дорогий Михасю!
Написала я листа додому, прилагодила картку до Тебе і обдумую

перше речення, а саме що, хоч нема нічого від Тебе, я пишу так. Тут
подають мені листа, а в ньому довгий)довгий лист з 31.XII. Отже змі)
нюю плани і пишу інакше. І я теж висилаю Тобі листа кожного місяця.
Не хочу вректи, але виглядає, що гейби листування наладнується.

Найперше хочу побажати Тобі з нагоди дня народження. Не знати,
чи наступний лист дійде до 27.III, то вже скоріше були б у Тебе мої
побажання. Від Богдана я мала дивного листа. Не змістом, а формою.
Тільки вийняла з конверта, глипнула – і відразу подумала: “А то що
таке?!”. Страшенно старанно і виразно написаний. Він сам просив



638

звернути увагу на врочистий і старанний почерк. Досі не знаю, що
викликало в нього оцей порив до старанності. Мабуть, це було
натхнення на один раз, тому що вдруге на поштівці писав як курка
лапою. Каже Мамуся, що він добре закінчив семестр і поїхав до
Делятина на лещети на 10 днів.

Поздорови і цілуй від мене Семка зі всією сім’єю. В мене є їхня
знимка з дітьми. Якщо будуть мати новійшу, хай пішлють Мамусі для
мене. Та й Василя з жінкою хотілося б побачити.

Нітрохи не дивуюся, що Ти полюбив солодке. Це зрозуміле, коли
нема потрібної для організму дози цукру. В нас в той час була ковбаса,
а солодкого в ларьку не буває.

Дещо подібне до Твого айнштайнізму і ми переживаємо. У
“Вопросах философии” тепер обширно обговорюється питання отої
єдиної теорії, тільки кожна група фізиків і філософів творить її по)
своєму. Останньо писали про спробу японо)французько)радянських
вчених протиставити нову інтерпретацію даних квантової механіки
теорії Бора. Щоб краще вияснити собі цю тему, я виписала з бібліо)
теки дві книжки – “Пространство и время” і “Проблемы беско)нечного
и конечного”. Недавно я взяла каталог з бібліотеки і уложила новий
список книжок для випозичення. Як дістала першу партію, очі роз)
біглися, в голові зашуміло і не знала, за що хапати. Просто аж хочеть)
ся сидіти, щоб такі інтересні речі читати! Всього потрошки я собі
виписала: і новий роман про Шевченка Смілянського (Леся читає і
плаче), і дві книжки Іво Андрича (югославський письменник, лауреат
Нобеля), і О. Гончара “Людина і зброя” (цікаво, що він собою пред)
ставляє), і “Роман о Хайесыне Янзана” (філ. твір арабського філосо)
фа XII ст., страшенно цікаве), і т. д. Найсмішніше те, що кожна з нас
щось собі виписує, а потім страшенно пропагує свої книжки і ходить
з міною тріумфатора на прогулянці, коли вдасться комусь всунути
свою вибрану книжку. Адже хочеться, щоб ще хтось прочитав і поді)
лив Твоє захоплення.

Ти не дивися, що в мене поганий почерк і вся картка захляпана
чорнилом. Настрій маю урочистий і новорічний, як писав про себе
Богдан, посилаючи листа зі старанним почерком, але з т. зв. технічних
причин ніяк не виходить в мене чистенький і чепурненький лист.

Ще маю Тена “Философия искусства”, але трохи розчарувалася:
занадто тхне від нього позитивістом. Галя ходить страшенно горда,
бо намовила Дарку на свого Фейхтвангера, але я загітувала на всі свої
книжки, і в мене чекають на чергу.

Пиріг можна зробити і без цибулі, тільки Тобі не хочеться. А Павлов
каже, що їжа повинна бути і смачною, бо тоді підвищується загальний
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тонус. А Ти їш по одній сливці на раз? Я тільки тюльку вмію ощаджу)
вати на завтра.

Всім поздоровлення! Цілую сердечно.

Катруся

№ 3
9 березня 1963 року

Дорогий Михасю!
Поки що нема від Тебе нічого, але я пишу, як звичайно. Каже

Мамуся, що мого листа з лютого вже післала Тобі.
Отже, найперше – побажання з днем народження, всяких благ,

здоров’я і сповнення мрій, дальше – веселих свят Тобі і всім Твоїм
друзям, бо, мабуть, це й буде останній мій лист до Великодня. Ми
поволеньки плануємо, як би собі гарненько і смачненько від)
святкувати. Цікаво, що в Тебе в магазині появиться. Ти кожного разу
розповідай, що купуєш, бо й мені радість уявляти собі Твої “засіки” не
цілком пустими.

Боюся вректи, але наша надія і потіха щось почав регулярніше
писати листи. Мамуся називає його ведмедем, якого важко при)
тягнути до меду, але потім і відтягнути годі. Пише Богдан, що запоєм
їздить на лещетах. Був півтора тижня в Делятині, а тепер кожної су)
боти їздить туристичним поїздом до Славська і вертається в неділю
ввечері. Не думай, що витрачує на те зайві гроші. Ні, він просто вла)
штовується зайцем. В кого вдався? Я щонайбільше колись тільки в
трамваї їхала без білету, та й то рідко. А Ти? Дістав від Мамусі леще)
тарський виряд: болгарські черевики з подвійними підошвами і
подвійними верхами і штани з якогось матеріалу (не можу роз)
шифрувати його почерку), що не мнеться і не промакає. Хочу пора)
дити Мамусі, щоб справила йому ще тапочки і руханкові штанці, то,
може, запалиться до щоденної зарядки.

Трошки я Тобі позавидувала такої цікавої книжки про Ейнштейна,
і доля на потіху всунула мені в руки Мелюхина “Проблема конечного и
бесконечного”. Автор обговорює це саме питання – елементарні
частини у філософському аспекті. Автор страшенно інтересно і до)
ступно говорить, ніби лопаткою в голову вкладає. А мені вже так і
треба, відколи нема змоги підкидати в мозок пального, тобто цукру.

Нарешті у “Вітчизні” появилося продовження “Дикого меду”
Первомайського. Жаль, що не можу висловити йому свого захоплення
у формі листа читача до автора. Ти чув коли)небудь по радіо т. зв. усні
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оповідання Андроннікова? Він сам читає, вірніше розповідає, свої
спогади або фрагменти з літературознавчих досліджень. Я бачила
його в телевізорі. Страшенно симпатична людина! Ми чули по радіо
його вже кілька разів. Розповідав про Лермонтова, Шаляпіна і т. д.
Притому він прекрасно наслідує голос персонажа, про якого оповідає.
Завжди слухаємо його як зачаровані. Отже, тепер прочитали, що він
створив нове таке усне оповідання про Довженка. Слідкуємо за
програмами радіо – може, пощасливить почути.

Ти ще дальше начальник залізнодорожного відтинку? Влітку,
мабуть, Твоя праця стане приємною. Чи кожного дня доведеться щось
поправляти? Сьогодні у нас перший день закапало на сонці з дахів.
Правду кажучи, порядно надоїла вже зима, бо на нашу долю майже
нічого не попадало з її принад, от тільки перехворілося грипом. Однак
нарікати не можу, бо хворілося приємно: мої співмешканки дуже
доглядали і жаліли мене, а я собі полежувала. Це вперше мені таке
трапляється, що знайшовся хтось молодший від мене, що вважає
мене старенькою, за якою треба походити. А я й рада!

Як пишеш до Семка, тітки чи Кошляк, то здорови і цілуй їх від
мене. Знову зближаються вакації, і цікавість збирає, куди поїде Богдан
на практику.

Всего найкращого! Цілую.

Катруся

№ 4
9 квітня 1963 року

Дорогий Михасю!
Маю Твого листа з 22.ІІ.63, а Мамуся пише про ще одного, який

поки що вдома.
Щось сталося з Богданом: починає писати довгі листи. Ніщо не

буває без причини, отже, і в ньому зайшла переміна. Невже змудрів
і став вже цілком дорослим? Часто висловлює свої мистецькі упо)
добання. Ну, між вами обома не раз завелася б добра сварка, а я, як
на тепер, піддержувала б його. Смішно було б, якби ми всі з’їхалися і
показалося б, що в одному домі заіснували три ворожі мистецькі
угруповання.

Каже Богдан, що цьогорічна практика має складатися з двох
частин: екскурсія по цікавих пам’ятками місцях і праця на заводі.
Екскурсія планується в Прибалтику, Ленінград і, може, в Москву, але
це останнє ще не цілком певне. А згадував Тобі про Трускавець? Має
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там виконати одну роботу – інтер’єр холу санаторія. Не знаю, чи це
учбове завдання, чи приватне. Якось я не зрозуміла. Вже їздив
оглядати, але не вдоволений архітектурою. Просто годі привикнути
до думки, що Богдан щось проектує. Ще недавно писав листи, як
вітрогон, а раптом виглядає з сторінок листа серйозна, доросла лю)
дина. Що там діється? Знаєш, мене така нетерплячка бере. Хотілося б
самій поїхати до Трускавця, оглянути цей хол і по)своєму запроек)
тувати оформлення. Дуже я вмішувалася б в його роботи. Хоч він за
ніц має мене як знавця, зате мусів би поважати мій голос т. зв. простої
людини і глядача, а це тепер страшенно багато значить.

Робертіно Лоретті справив незвичайне враження у кількох перших
передачах. Потім вже слухала спокійніше. Кікотя також люблю. Най)
кращий альт, та й голос взагалі, а особливо інтерпретація, є в Зари
Долуханової. Коли я не розумію якого)небудь вокального твору, я
чекаю, щоб вона це заспівала, і тоді мені проясняється смисл пісні.
Про неї раз писали: “Дивный голос”, і це свята правда.

Але моїм черговим захопленням таки філософія. Галя це називає
“сім філософських рибок”. Історія цього вислову така. Ми завжди
придумуємо, як би то найбільш раціонально відживлятися, щоб голова
була працездатна і сприймала все, що хочеться прочитати. Раз я
вирішила, що треба їсти кожного дня тюльку, – все)таки там риб’ячий
товщ і В, – але що вона сама по собі не притягає, то я постановила
кожного дня з’їдати 7 рибок. Довгий час я зі запалом виконувала
поставлене собі завдання. І от тепер ми кожне нове захоплення, но)
вий раціоналізаторський винахід чи нове вдосконалення називаємо
“7 рибок”.

Це так, жартуючи я розповідаю, але справді страшенно багато
приємності і вдоволення дає заглиблювання в досі ні в чию сторону
остаточно не вирішені питання. Взяла “Філософський словник” з
бібліотеки. Жаль, що старе видання, з 54 р., бо значні зміни зайшли
дотепер в оцінці поодиноких явищ, цілих систем і т. д. Як тільки
справлюся з журналами і книжками, що нагромадилися в мене,
постараюся взяти з бібліотеки “Пространство и время”. Скінчили ми
читати “Дикий мед” і ходимо замріяні. Тепер читаю новий роман
Гончара “Тронка”, але Гончар навіть не вмився до Первомайського.

Про літо у нас ні слуху ні духу. Сьогодні справжня метелиця і щось
8 – 100 морозу. І це має бути квітень?!

З Великоднем найкращі побажання Тобі і всім! Привіт від усіх!
Цілую міцно.

Катруся
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№ 5
9 травня 1963 року

Дорогий Михасю!
Аж два листи маю від Тебе – з 11.ІІІ і другий, пізніший, без дати.

Цього місяця (рахуючи від 9.ІV – 9.V) в мене був доволі гарний прихід
(маю на увазі листи). Є тепер на що відписувати. Богдан, як видно,
очунявся з трансу писання, а попав в транс плавання. Я вдоволена і
запропонувала йому угоду, що звільняю його на півроку від писання
до мене, хай тільки щоденно регулярно займається фіззарядкою. За
квітень я мала в листах від Мамусі три дописки від нього такого змісту:
“Я щойно прийшов з інституту, цілую”, “Якраз іду в інститут”, “На днях
напишу”. Я подумала: “І не пиши, але плавай”. Каже Мамуся, що
скурпулятно ходить на басейн. Прислав мені дві власноручно нари)
совані карточки тушшю “Гуцул і гуцулка в танці в двох позах”. Гарно це
виглядає. Я власне написала йому, що не збираюся говорити про
точність рисунку, бо не вмію проаналізувати його з тієї сторони. Зате
мені подобається його штрих, лінія. За нею мені ввижається його
вдача. В листі годі про це широко розписуватися, а от поговорити
хотілося б. Що Богдан думає відносно своєї дипломної роботи? Чи
це прикрашення холу в санаторії в Трускавці?

Про академіка Морозова не читала. Як буду брати наступний раз
каталог, пошукаю, чи є його спогади. Мене саму кортить почитати
“Еволюція фізики”, та що зробити! Я поки що викінчила залеглі
філософські журнали і одну книжку і перейшла для відпочинку на
художню літературу. Маю другу збірку новел японського письменника
Акутагави. Зачитуюся і заглиблююся. Дивне поєднання в нього япон)
ської душі з ідеями Західної Європи кінця ХІХ ст. Таки я далася
намовити на Галин “Успіх” Фейхтвангера, і лежить він у мене, чекає
своєї черги. У “Всесвіті” був також незвичайно інтересний роман
швейцарського письменника Отто Штейгера “Мандрівка до моря”.
Залишаю цей номер: може, якраз вдасться колись передати Тобі. В
нашій бібліотеці я знайшла кілька примірників “Иностр. лит.”. Правда,
вони розрізнені, з 1961 і 1962 р., але в тих двох, що я позичила тепер,
є романи Стейнбека і Фолкнера і кілька справді інтересних статей. В
них коли й опрокидують когось, то хоч можеш второпати, за що
конкретно, бо не тільки лають опонента, але серйозно розглядають
його позиції, виходячи з його ж слів. В 3 номері “Вітчизни” прекрасне
оповідання Євгена Гуцала “Розкажи мені про свої сині очі”. Тепер ще
збираюся прочитати роман Вадима Собко у тій же “Вітчизні”, бо не
знаю його як автора. Як бачиш, по вуха втопилася в літературі. Ага,
ще була у “Вітчизні” п’єса Юрія Косача “За синім океаном”. Він десь в
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Америці і видає журнал також під назвою “За синім океаном”. До п’єси
долучена знимка і коротке “Кілька слів про себе”. На знимці подібний,
я його впізнала, тільки очі трагічно пусті. П’єса стандартна. Скапцанів.

Ти чув по радіо голос Зиновія Бабія, тенора зі Львова? Героїчний
тенор, дуже сильний, з прекрасним тембром. Дуже молодий він, –
мабуть, кінчить щойно Київську консерваторію. Запевняв, що Львова
не покине, а тут нараз перейшов в оперний театр у Мінську. Дістав
там квартиру і більшу зарплату, до того ж оженився на кімсь з Білорусії
чи на росіянці. (Він сам з Галичини.) І от на концерті 2 травня в Кремлі
(Фідель Кастро був теж) диктор заповідає: “Виступає артист Мінського
оперного театру Зиновій Бабій”. Чудесно співав! Не знати, кого ганити:
чи Львів, що не зумів його вдержати, чи його, що полетів зі Львова.
Такого другого голосу нема тут.

Починаю опалюватися. Як там Твоя стрілка? Значить, що вночі
приходить другий Тобі на зміну? Влітку Твоя робота буде приємнішою.
Чи Ти цілий час зайнятий, чи маєш хвилину)дві свобідні під час роботи?
Здорови Семків247. Привіт всім від усіх.

Цілую дуже.

Катруся

№ 6
8 червня 1963 року

Дорогий Михасю!
Знаю, що є для мене Твій лист, але ще не дійшов до мене. Ти мав

дістати карточку від Богдана, нарисовану ним. Прошу Тебе, фахово
оціни її і докладнісенько напиши свою думку. Богдан закінчив рік з
оцінками на “4”, тільки з рисунку має “3”. Він твердить, що це неспра)
ведливе. Все)таки я трохи опустила носа. Від Богдана, очевидно, не
маю давно листа. Видно, натхнення до писання пройшло. Крім того,
багато в нього було роботи при кінці року. Тепер же збирається, а
може, й уже поїхав на ту екскурсію. Мамуся оповідала, що робить
ранкову руханку. Так радісно, що аж тяжко повірити! Якщо це не
чергове “натхнення”, то таки, можливо, засмакує в ній.

Ти вже знаєш, що в мене була Мамуся, бо писала до Тебе з
Москви. Нічого мені не написала наперед, так що було повною не)
сподіванкою. Я навіть спочатку не хотіла збиратися, думаючи, що це
помилка якась, адже Богдан ще не закінчив року, а про приїзд Мамусі
я і гадки не мала. Наговоритися і випитати про все не було коли, треба

247 Сім’я Семена Юзьвака.
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листовно продовжувати побачення, а тут 8.VІ, а ще нема звістки, чи
Мамуся щасливо вернулася додому. Знаєш, перше моє питання було:
“Чому не повідомила, що приїзджаєш?”. Мамуся усміхнулася і каже:
“Хохлики!”. От і тепер із)за хохликів не буду розписуватися, а тільки
звертатися до всіх добрих духів, щоб з поїздкою Богдана все добре
зложилося, щоб була змога і т. д. На цю тему більше ані слова.

Як стрілка? Ти ще дальше начальник вітки? Що купував останньо?
Страшенно люблю читати, як багато вичисляєш, та й всі завжди хочуть
знати про Твої закупки.

У нас трохи показалося сонця. Я навіть встигла опалитися, а тепер
холод і хмарно, наче й не літо воно. Це Галя так накаркала, бо вона зле
переносить гаряч і заговорює хохликів на холодну погоду. Я тверджу,
що це несправедливо, бо досить для неї холоду цілих 10 місяців, то
хай дасть нам хоч 2 літні погріти старі кости.

Листи)то я пишу, але думаю цілий час, де)то там вже Богдан, який
маршрут накінець вибрали і т. д.

Чи Ти у своїх листах до Семка згадуєш, що я їх поздоровляю? Я,
звичайно, нетерпляче чекаю вакацій, щоб Богдан всюди побував і
описав, як то там виглядає. Очевидно, накінець треба задоволитися
кількома словами вакаційного звіту, але саме очікування на щось
приємне.

Галя дістала інтересний журнал “Здоровье”. Дуже популярно
писаний, і знайдеш там все, що треба знати на ту тему. Є й кілька
добрих статей про фізкультуру з комплексами вправ для розмаїтих
людей і потреб. Я відкрила, що нам найбільше підходять вправи,
рекомендовані для трактористів. Їх статична праця відповідає нашо)
му статичному способу життя. Тепер 2 – 3 рази в день злізаю зі свого
ліжка і роблю трактористський прорух. Галя має свої самостійні і
оригінальні комплекси вправ. Дарка і Оля теоретично погодилися на
моїх трактористів, але практично ще не можуть знайти вільної мінутки,
бо постійно завалені всякою роботою.

Кінчу “Пространство и время” і вже поглядаю з тугою на 2 томи
Сковороди, а тут ціла купа журналів чекає. Страшенно подобався мені
такий фах – інструктор раціонального життя, тобто раціональної
фізкультури і раціонального харчування. Тепер це мій новий коник чи
там нових “сім тюльок”. Таки шкода, що досі нема Твого листа. (Кілька
рядків закреслено. – Ред.)

Цілую Тебе. Від всіх привіт Тобі і всім.

Катруся
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№ 7
9 липня 1963 року

Дорогий Михасю!
Дістала Твого листа з 15.V. З насолодою прочитала інтерв’ю з

Пікассо. Найсмішніше те, що минулого місяця я найшла в “Іноземній
літ.” за 62 р. (на жаль, віддала вже в бібліотеку і не пам’ятаю точно
номера) не тільки інтерв’ю з Пікассо, але щось набагато цікавіше, ві)
рогідніше і докладніше. Отже, якийсь італійський чи американський
журналіст прожив у домі Пікассо повних три місяці. Йому вільно було
фотографувати художника кожної мінути і в кожній ситуації, він міг
прислухатися до кожної розмови і все нотувати. В результаті вийшла
книга)альбом з підтекстами. Багато фотографій з неї було у журналі.
Автор зазначив, що Пікассо переглядав весь матеріал і дав згоду на
опублікування. В робочій кімнаті художника видно, між іншим, картину
“Жакелін” – портрет його жінки. Пікассо не тільки не відрікається від
нього, але каже, що з особливим вдоволенням рисував багато її
портретів чи зарисовок, притому далеко не в реалістичній манері. Кому
вірити – Твоєму журналістові чи моєму? Мабуть, найкраще свою газету
викинь, а прочитай той номер “Иностр. лит.”. Можливо, що на своєму
довгому віку Пікассо і забавлявся кількома ребусами, щоб здобути
матеріальний добробут, але не все в його абстракціоністських творах
трюкачество. В кожному разі не “Жакелін”. Тобі легше тепер збирати
матеріали проти моїх позицій у справах мистецтва. Нічого, я почекаю!

Зате цілковито скрутило мене від зависті, що читаєш “Открытие
Индии” і “Фил. и соц. ХХ века.”. Ну, а я читаю Сковороду. Завидуєш?

А тут ще й друга біда: хохлики підслухали, про що шепчемося, і
полетіли по)своєму планувати маршрути Богданової екскурсії. Почали
вони з Москви, потім Ленінград і Рига. Ще не знати, де відбуватиме
практику. Я вже мовчу і чекаю, що і як буде. Богдан також до мене не
пише ні слова. Та хай тільки буде здоровий, щасливий і порядний, а
вже я погоджуся з тим, що не пише. Як живе Володя?

Іду робити трактористський прорух перед обідом. Ти вже чув, що
Богдан – плантатор трускавок? Корнелько має за Львовом город (час
ходи від кінця Янівської вулиці). Вже посадив там овочеві дерева і
трускавки, а тепер на спілку з Богданом підносить решту цілини, і во)
сені будуть садити трускавки. Кожного дня їздять туди на мотоциклі.
Богдан не пише ні слова, але я захоплена, що працює фізично і береться
до роботи. Так цікаво мені, куди він їздив, що оглядав, але де там!
Мінімальна надія, що збереться написати. Потім поїде на практику,
восені буде садити трускавки, далі навчальний рік і диплом. Тоді вже
хіба, як будемо всі живі)здорові, побачимо листа нашого абсольвента.
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Починаються теплі дні. Чи на Твоїй вітці є якийсь холодочок, щоб
сховатися від спеки? Ремонт вже закінчений? Значить, як шпали нові
закладені, гайки закручені, то Ти тільки собі походжаєш і час до часу
стрілку пересуваєш? Скільки ж виносить Твоя пенсія? Жаль мені бідних
злодіїв, що нема грядок. Як же вони, бідолашні, проживуть?

Знаєш, ті, що їдуть на заробітки в радгоспи в східні області, добре
заробляють. (Принаймі так пишуть до наших жінок.) Може, й Семкові
пощастить.

Крім філософії, я зі запалом студіюю фізкультуру. Вправді, не маю
відповідних підручників, але вишукую де тільки можна подтрібні ві)
домості і збираю по нитці на сорочку. Багато цікавого довідалася зі
журналу “Здоровье”. Вже розуміюся, які вправи на що впливають, як
погоджувати віддих з рухами і т. д. Страшенно інтересна річ! Я за тим,
щоб всі недуги лікувати фізкультурою і відповідним харчуванням.

Цілую. Всім від усіх поздоровлення!

Катруся

№ 8
9 серпня 1963 року

Дорогий Михасю!
Маю два Твої листи – з 26.VI і 14.VII. Найновіші відомості про

Богдана такі: написав мені довгого і розумного листа з описом
подорожі Москва – Ленінград і обіцянкою продовжити про вражен)
ня з Риги. Від 4 липня десь був на практиці. При кінці липня приїхав
додому і зараз майнув мотоциклем через Косів до Делятина на весіл)
ля Христі248, найстаршої дочки Люби. Хтось насипав цукру до баку з
бензином в мотоциклі, і довелось йому кілька днів і 2 ведра нафти
потратити, щоби прочистити кожну деталь. Виходить, що культура
серед молодого покоління “процвітає”. Мамуся також вибиралася
28.VII до Делятина. Я була б така рада, якщо б вони обоє там від)
почили.

Ми всі з особливою цікавістю слідкуємо за подіями на Твоїх рейках.
Коли я читала: “День починаю із обходження доріг зі шаблоном”, на
ліжках почулися заздрісні зітхання: “От нам би так пройтися!”. Але
коли ми довідалися, що, крім того, треба вертіти дірку в шині, то
заздрість зникла. Слухай, якщо Ти числишся на штаті у службі дороги,
то після декількох років заробиш собі на пенсію і можеш стати за)
лізнодорожником)пенсіонером, чи не так?

248 Христина Цибик.
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Останньо я прочитала кілька страшенно цікавих статей, що були б
переконуючим матеріалом для нашої дискусії про Пікассо, але розмі)
ри відведеного паперу не дозволяють наводити всіх аргументів.
Страшенно цікаве! Ну, зачекай вже до ліпших часів.

А щоб Ти не загордився до кінця своїм кусочком огірочка до кар)
топлі, то скажу Тобі, що вчора ми дістали першу молоду картоплю і по
два квашених помідори. Кричали: “Ура!” – і шапки вверх кидали.
Навчити Тебе робити знамениту каву? Назбирай горілих шкірочок,
залий кип’ятком і додай ложечку цукру і трохи молока. Попробуй –
пальці оближеш! Як)то дивно природа розподіляє свої дари: в Тебе
збираються солодкі речі, а в мене – товщ і білок. На 28 серпня Ма)
рійка249 замовила торт (Марійчині харчі, а Дарчина робота). Кожного
дня на прогулянці рахуємо, скільки днів ще залишилося.

Тільки Ти не думай, що всі наші заінтересування зупинилися на
питаннях смачного і поживного. За прикладом “Літ. України”, що
завела на своїх сторінках нову цікаву рубрику “Навколо слова”, у нас на
прогулянці стихійно виникла хвилинка про рідне слово. Полягає вона
в тому, що хто)небудь приносить на карточці кілька правильних слів,
якесь нове, гарне, маловживане і т. д. Дарка звичайно зі словника по)
дає декілька слів українських з їх паралельним російським значен)
ням. Я кожного разу дивую незвичайними наголосами, що їх наход)
жу в поезії, або граматичним правилом. Наголоси часто йдемо справ)
джувати до Лесі, бо вона говорить гарною мовою. Оля влізла по вуха
в усі 5 томів моїх словників і ще більше не має часу, ніж досі. У “Всесвіті”
трапиться часом інтересний роман, а “Вітчизна” дуже скапцаніла.
Недавно слухали по радіо концерт з Москви з нагоди роковин Л. Укра)
їнки. Дуже інтересні були промови. Разюча різниця в кращу сторону
з промовами на концерті в честь Т. Шевченка кілька років тому. Лю)
бов Забашта прочитала українською мовою свого вірша, посвяче)
ного Л. Українці.

Звідки був Кость Іванович? У кожному листі про когось довідуюся,
що відійшов.

Здорови від мене всю Семкову сім’ю. Вуйко Ярослав недавно
приїхав до нас. Що поробляє Володя? Не їде до жінки? Мабуть, час вже
йому. Семко вернувся із заробітків. А з Твоїх ніхто не збирається до
своїх? Ми трохи опалилися. Якось це літо легко пройшло, бо не
заливалися потом у камері. Зате мало сонця нагромадили на цілу зиму.

Від усіх привіти всім. Цілую дуже.

Катруся

249 Марія Пальчак.
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№ 9
9 вересня 1963 року

Дорогий Михасю!
Відповідаю на Твого листа без дати (а прийшов він до мене

24 серпня).
Ех, прекрасно знаю, що означає розсерджений Богдан! Це дов)

железний, написаний з вогнем лист. Тепер мовчить, і Мамуся каже,
що цих вакацій осягнув рекорд у неподаванні вістки про себе. Правда,
при кінці серпня повідомив, що скоро вертається, бо треба йому
починати обдумувати дипломний проект. Мені цікаво читати його
роздуми про мистецтво, але волію, щоб він писав про своє життя)
буття, чи не так? Спокійніше на душі. Й досі не знаю, де він відбував
практику. Знову тепер був в Косові. Ти не знаєш, до кого там їздить?

У “Всесвіті” я бачила скляні вироби з львівської фабрики. Такі гарні
звірятка! Не зовсім у реалістичній манері, трохи здеформовані, зате
прегарно схоплений рух, власне їм притаманний. Якщо Богдан
здецидувався б остаточно на кераміку, і все було в порядку, і дістав
диплом, то міг би там працювати.

Пробач, що я не поздоровила Тебе з днем залізнодорожників.
Якось прозівала, а то завжди знаю, бо зараз передають концерт по
заявках учасників святкованого дня. Слухай, чи Тобі відомо, що раз на
рік залізнодорожник і вся його сім’я дістають безплатний білет на
поїзд у довільному напрямі і на довільну відстань? Ти проси білета для
Богдана, щоб приїхав до Тебе на побачення. Як залізнодорожник, то
хай буде залізнодорожник! У нас грамотіїв нема, і тому я не орієнтуюся,
скільки дістається на руки. Цікаво було б знати.

Так, я давно завважила, що Естонія дуже музикальна. Стараюся
слухати звідти музичні передачі, а особливо виступи хорів. Мріємо і
собі про сади Семіраміди. Правда, зелену цибульку час від часу
вирощуємо, і то методом, до якого не дійшла мудра цариця, – в
коробці від зубного порошку. Про течію “морального переузброєння”
чула, але, тому що не зацікавила мене, не стараюся студіювати (якщо
я правильно зрозуміла).

Знаєш, в чому я тепер затоплена по самий чубок? У філософ)
ському словнику. Очевидно, звичайно люди підсміхаються над тими,
що обмежують свої пізнання даного предмету матеріалом, добутим
із словників, але штука і з топора зварити смачну юшку. І знаєш,
страшенно багато він знає. Впорядковує всі раніше призбирані ві)
домості, конкретизує поняття, вводить ясність у страшенну масу
напрямів, вирішень основних питань і т. д. Спочатку здавалося, що я
попала в лабіринт, в якому можна тільки загубитися. Тепер же поволі
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стає очевидним, що кожний для себе мусить з’ясовувати сутність
речей і явищ, а до узгідненого погляду ще досі не дійшли ні в одному
питанні. Ну і цікаво все те! Живий живе гадає, і я надіюся, що колись
помаленьки дірвуся до цілої бібліотеки.

Якраз передають концерт з Києва. Співають майстри України.
Одним ухом слухаю і одним оком дивлюся, що пишу. Приїздили Ва)
силь з Марійкою до нас додому. Мамуся дуже хоче, щоб Богдан і
цього разу відвідав їх усіх. Ага! Арійські фасони дуже гарні (це щодо
ярмурки). Можливо, що й я подібне справлю собі. Зрештою, поба)
чимо. У нас золота, тепла осінь.

Всім від усіх привіти. Цілую дуже.

Катруся

№ 10
9 жовтня 1963 року

Дорогий Михасю!
Поки що нема від Тебе листа, отже пишу на кредит. Також зараз

бажаю Тобі всего найкращого з нагоди іменин, а Ти мої побажання
прочитай собі ще раз 21 листопада. Зрештою, в той день я ще раз
бажатиму Тобі, але вже сама собі, потихоньки.

Які новини? Що нового в ларьку? Якщо погода в Тебе така ж гарна,
як і в нас, то Ти розвожуєшся на своїй залізнодорожній території. Слава
Богу і за те!

На 64 рік я виписала “Всесвіт”, а Галя – “Літературну Україну”. У
“Всесвіті” останньо були такі гарні романи, що читалися одним
подихом. Крім того, з бібліотеки маємо “Новый мир”. От якби Тобі
вдалося роздобути його за 62 рік! Ми за минулий рік прочитали вже
8 номерів, а за 63 рік щойно перший. Страшенно цікаві речі! Також
гарна повість Арсёнова “Коллеги”. Її передавали по радіо, але я якось
не звернула уваги. Треба буде слідкувати – може, повторять.

Ти чув “новий” голос Робертіно Лоретті? Голос прекрасний, співає
страшенно музикально і душевно, але я не могла слухати. Справа в
тому, що він і його батько заключили умову з… (слово написане не)
чітко. – Ред.) імпресаріо, що всі концерти до 65 року має організо)
вувати тільки він. Тим часом прийшла мутація, а тоді щось кілька ро)
ків не можна співати. Студент консерваторії тільки приявний на лек)
ціях співу, але сам не співає. А цей імпресаріо подав на Лоретті в суд,
і йому присудили заплатити 36 тисяч корон відшкодування. Очевид)
но, він не мав їх, а тому мусить виступати і одночасно вчиться в кон)
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серваторії в Копенгагені. Не розумію, чому світ не кричить на таке
лайдацтво. Я не могла слухати його нового голосу, бо серце стиска)
лося і здавалося, що струни голосові тріснуть або щось зашкодить
йому. Страшенно жаль його! Його батько штукатур, а він був малий,
і таки дали обдурити себе.

А Ти чув, які успіхи має Зиновій Бабій? Недавно виступав по радіо
після концерту у Москві. Кажуть, що скоро дадуть йому заслуженого
майстра Білорусії, а там згодом має перейти в Московський опер)
ний театр. Голос у нього справді незвичайний. Особливо звучить в
арії Манріко з “Трубадура”. Бабій женився на Нелі Ткаченко. Не знаю,
хто вона така, але розповідають, що це вона повезла його за собою
до Мінська. Може, я помиляюся, але він трохи виглядає на кар’єриста.
З його слів виходить, що він вчився 2 роки в музичному училищі у
Львові. В консерваторії не був, а відразу попадав в оперні театри, і
там завжди хтось ним заінтересовувався та підучував.

Що з Богданом, не маю поняття. Навіть не знаю, де він був на
практиці. Тепер, певно, доведеться йому добре погарувати цілий рік,
щоб щасливо закінчити.

В неділю, 6.Х, зачинається по радіо “Університет культури”, то вже
буде в мене багато до слухання. Крім того, не показую носа з філософії
і “Przekroju”.

Привіт від усіх Тобі і всім. Цілую сердечно.

Катруся

№ 11
9 листопада 1963 року

Дорогий Михасю!
Маю Твого листа з вересня без означення, котрого дня. Чому під

час вакацій не прийшов мені лист, не знаю. Я пишу, як звичайно, ре)
гулярно, кожного дев’ятого числа.

Найперше мушу спростувати деякі сплетні з минулого мого листа
– це, що я розповідала про Робертіно Лоретті. По радіо передавали,
як)то над його горлом знущається імпресаріо, а 2 – 3 тижні після того
знову була передача про нього, і виявилося, що справа виглядає
інакше. Читали його власний лист до одної радянської студентки, з
котрою він переписується. Лоретті пише, що ходить до консерваторії
в Копенгагені, часом, але рідко виступає на концертах і знаходиться
під постійною опікою кваліфікованого ларинголога, спеціаліста від
співаків. Почуває себе добре, і все в порядку коло нього. Ще раз “на)
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дули” мене газети відносно космонавта Николаєва. В “Przekroju” я
прочитала, що він женився на фільмовій актрисі Антонині Вертинській.
Я всюди бігала і кожному розповідала це як велику сенсацію. Тим ча)
сом 3.ХІ подають по радіо, що в Москві відбулося весілля Николаєва
з Терешковою. Вір тепер газетам і радіо!

Пишуть, що Богдан багато спить – відсипляє вакації! – і обдумує
диплом. Заняття в інституті має тільки 2 рази на тиждень. Скільки тре)
ба буде терпеливості, щоб так здалека вичікувати результата закін)
чення цього року! Ти знаєш, що він вибирався на мотоциклі на саму
вершину Попа Івана? На щастя, батьки його супутника не пустили сво)
го сина. Ніяк не можу переконатися до мотоциклевого спорту. Одне
карколомство, та й годі! Мотоцикль добрий для туризму. В тому від)
ношенні він пригодився Богданові, бо міг побувати у всіх у Кошляках,
Гнилицях, Вірлі, Токах250 і т. д. І ще перед тим їздив з Делятина до
Косова кілька разів. Щойно тепер я довідалася, що минулої зими
Богдан ходив плавати на відкритий басейн, а не закритий, як я дума)
ла. Я тим дуже втішилася, бо це моя мрія, щоб він так гартувався. Як
закінчилося непорозуміння між Тобою і Богданом щодо рисунку?
Це мене і радує, і трохи журить.

В мене 4 томи Грінченка і 1 том російсько)українського словника
з 47 р. Правда, він вже перестарілий і, на щастя, його вщент розкри)
тикували, але багато)таки з нього можна скористати. Знаєш, що чи)
таю? Васильев “Внушение на расстоянии”. Це про передачу думок на
відстань. Васильев – професор з Ленінграду; провадить від десятків
літ досвіди того рода і стверджує, що явище телепатії існує. При тому
кожний вчений дає своє пояснення щодо його природи. Одну цікаву
річ я там, між іншим, знайшла. Перцепієнт (той, що приймає думки)
відгадує їх правильніше, коли індуктор (той, що надає думки) надає в
ритмічних інтервалах часу, які відповідають ритмові пульсу і взагалі
ритмові фізіологічних процесів, що проходять в організмі перце)
пієнта. Найкраще телепатія проходить тоді, коли ритми індуктора і
перцепієнта згоджуються. Це нагадало мені ритмічне дихання йогів.
Виходить, наука щойно тепер старається придати фізично)хімічно)
біологічне пояснення того, що їм було відоме давно іншим способом.

От би мені дістатися до Твоєї крамнички, до всіх отих конфітур! А
з чого Ти робив каву, коли приймав гостей? При кінці жовтня я при)
готовила і вгощала своїх таким сирником, що, як одноголосно всі
ствердили, досі такого не було у нашій практиці. Галя каже, що на
волі, вдома, вона не пекла б більше сирника, а такого робила. При та)
кій смачній розмові побажаю Тобі ще раз всего найкращого з нагоди

250 Села в Тернопільській області, де мешкали родичі Михайла Сороки.
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іменин. Нема ніяких новин у Тебе? У “Всесвіті” прекрасні романи один
за другим.

Привіт Тобі і всім від усіх. Сердечно цілую.

Катруся

№ 12
9 грудня 1963 року

Дорогий Михасю!
Маю два Твоїх листи – з 20.Х і 18.ХІ. Цього разу Богдан на мене

розсердився, і в результаті я дістала 4 битих довгих сторінок.
Причиною розсердження було те, що я похвалила знимки його
малюнків і одного рисунка, які Ти дістав. Точніше, не за те, що по)
хвалила, а що “непрофесіонально” висловлююся і що я як критик
безнадійна. Я стійко видержала навалу критичних зауважень щодо
мого розуміння мистецтва і готова захищати мої позиції, щоб тіль)
ки була змога. Як би там не було, все)таки я багато довідалася, що і
як він думає. В нього тепер увага передусім сконцентрована на
формі. Воно й незле, тим більше що настирливе акцентування змісту
штовхає на реакцію.

Дякую за побажання. А от і Різдво приближається. Може, якраз
прийде мій лист на свята і принесе побажання все)таки радісно і гарно
святкувати. Певно, під Новий рік привезуть щось у ваш ларьок, то
приготуєш дещо. Наші всі кажуть, що можна з топора зварити юшку,
тільки на те треба, крім топора, ще жіночої кмітливості. Чи маєш змогу
видавати все, що отримуєш? Якщо ні, то складай в ощадкасу, хай
проценти наростають.

Виходить, що я не те розуміла під “моральним переузброєнням”.
Очевидно, прочитаю, коли трапиться. Кузнецова у нас нічого нема.
Появилися 2 перші томи філософської енциклопедії. Обіцяли дати, як
звільняться. До “Історії філософії”, яку збираєшся читати, можу тіль)
ки облизатися.

Усім гнилицьким, кошляцьким і підволочиським передавай від
мене привіт. Я дуже люблю, коли Богдан туди їздить, щоб тільки
справді довше у кожного побував ніж на один день.

Про Робертіно я знаю з радіо. В мене часу багато, і я прослухую
всі новинки. Ось Тобі ще одна: у нас появився свій Робертіно на Україні.
Я навіть бачила його знимку, але голосу ще не чула. Це 14)тилітній
хлопчик із Києва Борис Сандуленко. Визначний спеціаліст від горла
співаків київський професор Деражне, що дає листовні поради і
Робертіно Лоретті, сказав Сандуленкові, що сміло може змагатися з



653

Робертіно. Сандуленко вчиться і в десятирічці, і в першому класі
муз. школи. Вже виступав по радіо з величезним успіхом, але по
московському ще не передавали. Віват! Страшенно симпатичний
хлопчина на вигляд.

Богдан пише, що сервіз для кави, який він підготовляє для
диплому, буде з фаянсу, максимально простий і з кольоровою поли)
вою. Страшенно хотілося б побачити. І куди)то він піде влаштовува)
тися після інституту?

Чи Ти з останнім листом посилав мені якісь вірші? Не дістала я їх.
“Літ. Україна” стає щораз цікавішою. Приємно слідкувати, як

розгортається пропаганда за її передплачування. Одні за другими
школи й інститути зголошують передплату на кожного другого сту)
дента. А то було так, що якийсь там кацик викреслював зі списку газет
і журналів, що їх хотіли передплачувати бібліотеки чи установи,
“Літ. Укр.”, “Вітчизну” і т. д., а на те місце вписували на свій смак і
усмотрение251. Ти бачив знимку проекта пам’ятника Шевченка у
Москві? Мені подобався. І радує, що це робота молодих скульпторів
і архітекторів.

Це правда, що часу ніяк не вистачає. Ти хоч працюєш, а я ніби
байдикую, а насправді цілий день мінутки нема коли з заложеними
руками посидіти. Зараз мушу приготовити шкірку з мандаринки до
торта на свята. Ох, щоб тільки хохлики не почули!

Всім від усіх поздоровлення. Цілую сердечно.

Катруся

№ 1
7 січня 1964 року

Дорогий Михасю!
Прийшов Твій лист з 8 грудня. Ось що я напочатку Тобі скажу: пе)

рестань вихвалюватися своїми залізнодорожними вітками! Маєш
відтепер справу з працівниками кравецької майстерні. Дарка – шеф,
Галя – її перша помічниця, а я – покруйнітка (поки що, а маю амбіції
вибитися на вищі щаблі). Шитво у нас різне буває: від шовкових суконь
(хор) до милозвучків (латати). Це останнє, властиво, наше основне
заняття. Ми вдоволені, бо трошки більше руху і трохи розмаїтості в
нашому монотонному житті. До крою мене не допускають, але я не
зневірююся і тихенько мрію стати колись закройщицею. Очевидно,
книжки трохи пішли в кут. В зв’язку зі святами багато було всілякої

251 Розсуд (рос.).
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домашньої роботи. Тепер усе унормується, і маю надію, що впо)
раємося з одним і другим.

Свята ми почали гарно під кожним оглядом. І кулінарія, і настрій,
і гарні книжки дописали. Подати Тобі перепис, як з тюльки приготовити
москалики? Поки що я ще ні одного рядка не прочитала, бо пишу
листа сьогодні цілий день, але, коли закінчу, Галя обіцяє дати мені
якусь там повість Тендрякова з “Нового мира”. Спочатку вона читала
і час від часу реготала, потім взяла Дарка і точно в тих самих інтервалах
часу вибухала сміхом. Виходить, що й я повинна весело закінчити
перший день свят.

Це правда, що варто було б добути цей шеститомний словник
або тлумачний, що його підготовляють вже. Взагалі, багато цікавих
видань виходить тепер на Україні, і такі інтересні новини находимо
звідти в газеті і журналах. На 64 рік Дарка передплатила “Дніпро”.
Познайомимося ще й з цим журналом.

Там друкуються передусім молоді. Ти читав у “Літ. Україні” вірш
Драча “Прометейова наречена”? Мабуть, ніхто досі так переконливо,
поетично і справді майстерно не подав образу Л. Українки. Просто не
хочеться читати всеї тої писанини, що появляється в газетах і журналах
у зв’язку з її роковинами. А тут один вірш – і постає перед тобою уся її
духовність. Я не читала його поеми про Шевченка і жалкую цього.

Трактористський прорух пішов у кут: появилася в нас незвичайна
книжка, наповнена по вінця всякою фізкультурною премудрістю. Це
збірник “Физкультура женщин”. Тепер я існую і живу згідно з вказівками
цієї скарбниці фізкультурних знань. Зачинаю розуміти що до чого.
Взяла собі один комплекс вправ і виконую два рази на тиждень, крім
кожноденної зарядки. Є там і підготовчі вправи до діафрагмічного
дихання грудного і повного. Одним словом, ціле море корисних
відомостей і цілий океан радості з нововідкрить. Дарка ніяк не дає
себе переконати до руханки і тримається погляду: “Якщо я без руханки
не поліпшу свого здоров’я, то хоч маю певність, що неправильним
приміненням вправ не погіршу його”.

У нас на свята була і ковбаса, і сир, і маргарина, але я (і Галя) гово)
рила, що радо помінялася б з Тобою за Твою бутлю з помідоровим
соусом. Не тільки природа нерівномірно розподіляє свої дари. А
Павлов твердить, що людині треба всего потрохи.

Віра принесла Мамусі гарну книжку “Український музей”. Це збірник
репродукцій українських художників. Скоро десь її дістану, тоді Тобі
докладніше опишу.

Всім привіт від усіх. Цілую сердечно.

Катруся
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№ 2
9 лютого 1964 року

Дорогий Михасю!
Властиво, не маю від Тебе листа. Мамуся вложила в конверт разом

зі своїм ту картку, що Ти до них писав. Поки що не знаю, чи помилилася,
чи не було для мене нічого, та мені цікаво прочитати Твого листа до
Богдана. Бачу тепер, як ви оба листуєтеся і що до себе пишете. Що ж
він Тобі таке написав, що припав до душі своєю щирістю та безпо)
середністю? А навіщо Тобі підручника з нарисної геометрії? Давні
замилування відізвалися чи тепер потрібно?

В минулому листі я питалася, що діється зі Стефцею252, Твоєю
сестрою, бо якось про неї в листах не згадують. Тепер довідуюся, що
вона віддає заміж дочку. Адже Ти про неї пишеш? Виходить, що там
до Богдана сердечно відносяться, коли Надя253 намовляла перенести
весілля на вакації, щоб він міг приїхати.

Можеш собі уявити Богдана абсольвента інституту? Навіть не знаю,
який титул буде йому належати. Художник)кераміст, чи як? Мабуть,
до осені або до кінця року треба буде запастися терпеливістю, щоб
накінець знати, де буде працювати, що робити і т. д. Аж боюся
подумати, що можуть його призначити кудись поза Львів і Мамуся
залишилася б одна вдома.

Зачуваю, що спіжарня Семкового брата трохи поповнилася зав)
дяки Наді. І звідки вона взялася, така щира жінка? Трапляються то тут,
то там на світі добрі люди. От і мені одна добра душа дала керзові
чоботи, бо мої валенки на складі. Дуже тепло ходити в них на про)
гулянку. Вони досить великі. Вдягну теплі скарпетки, на п’яти намотаю
онучки, щоб панчохи не дерлися, а пальцям свобідно було, і не знаю,
що таке холод і мороз.

Слухай, в якому світі чудес я тепер перебуваю. Правду говорячи,
мене нема, бо я сиджу по вуха у “Філософській енциклопедії”. Вийшло,
чи, вірніше, має вийти, 4 тома, а в нашій бібліотеці є вже два перші.
Якраз я маю другий том. Завидуєш? Співчуваю Тобі, що не можеш
користати з неї. В мене був “Філософський словник” з 1949 року, але
це небо і земля щодо редагування. Енциклопедію читаєш, не
здригаючися кожної хвилини. Знаєш, все)таки, як)то кажуть, загниває
людина у моєму положенні. От сиджу собі тепленько і вигідно, пишу
листа, а потім візьму енциклопедію, почитаю, подумаю. Ніхто мені не
перешкоджає, бо Галя і Дарка пішли на роботу (я йду з 4 год., бо тіль)
ки одна машина до шиття). Одним словом, привикла я до вигідного

252 Степанида Юзьвак, сестра Михайла Сороки.
253 Надія Юзьвак.
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життя і до того, щоб займатися тільки тим, що мені до душі і до впо)
доби. Відчиню навстіж вікно і зроблю один із комплексів вправ. Ні,
краще замовчу, бо хохлики залітали, заметушились.

Цього разу я цілковито поділяю думку вас обох щодо тренувань з
перспективою на цугові коні. Фізична культура і філософія тепер дві
теми, що однаково мене інтересують. Ні, не так: теми, які я стараюся
вивчати. Коли я б опинилася в інших обставинах, я дуже хотіла б зай)
матися фізкультурою для себе – для зміцнення здоров’я – і працюва)
ти в фізкультурній організації для пропагування власне фізичної куль)
тури, а не фізичної техніки. Поки що мрію: якби)то, коли б то...

У “Вітчизні” прочитала роман Івана Ле “Хмельницький”. Подобався
мені. Мова сильно архаїзована, досить трудно читається, але зате
підсилює аромат епохи. Ти читав що)небудь Антуана де Сент)
Екзюпері? Прочитай – не пожалієш!

Стрілка не замерзає? Сьогодні ми дістали незвичайну книжку.
Маємо з Даркою читати на зміну. Вона намовила мене кінчати листи,
а сама взялася до читання, хоч ще не має ні одного рядка написаного.
От хитрець! Накрила голову якоюсь хустиною – і нема її. Як свята у
Тебе пройшли?

Цілую сердечно.

Катруся

№ 3
9 березня 1964 року

Дорогий Михасю!
Маю два Твої листи – з 20.І і 17.ІІ. Ти знаєш, хто я є? Щаслива влас)

ниця “Філософського словника” вид. 1963 р. Так, і таке буває! Своїм
щастям ділюся з другими, бо він ні хвилини не лежить даремно, то
Галя, то Дарка заглиблюються в нього, як я йду на свою зміну. І Тобі
дала б потримати, коли повертаєшся зі свого залізнодорожного цар)
ства, та дарма. Кільки в олії не люблю, а от цибулька і присмажена
пайка заінтересували мене. Та нема нічого нового під сонцем. Недавно
писали мені, що Семкова братова полатає пару одну)другу, попрасує
та й присмажить собі скибку. Отак! Там у Гнилицях і Кошляках так діти
попідростали, що я вже не второпаю, чиє в кого. Бр.254 в окулярах?
Котрий це? Славко дядька Івана жениться у Збаражі? Мені здавалося,
що він вже жонатий. На жаль, Богдан не поїхав на весілля Стефчиної
дочки, бо чекав кожного дня призначення на завод виконувати свою
дипломну роботу. Книжка “Український музей” – не той довідник, про

254 Імовірно, скорочення від “брат” (ред.).
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який пишеш. Це великий альбом з 52 ілюстраціями. Якщо хохлики не
перешкодять, то Ти повинен його мати. Справа в тому, що Галя отри)
мала такий самий і я власне прошу Мамусю, щоб той післала Тобі.
Якщо мій лист встигне, то дістанеш Ти. “За рубежом” не бачила.

Минулого місяця ми дістали по 2,50. Накупили ковбаси, марга)
рини і бенкетували що було сили. Очевидно, так кожного місяця не
будемо отримувати, але добре, коли й час від часу щось капне.

З 27 березнем бажаю всего найкращого. Може, колись відсвят)
куємо цей день за одним столом. Ти вгощатимеш своїми смаколи)
ками, а я своїми, і, напевно, запасуємо Мамусині торти.

А Ти маєш змогу відповідати мамі Костя Івановича? Якщо так, то
й від мене передай співчуття до її горя. В кого вона живе? Чи цілковито
самітня? Так, її смуткові нема ради.

Маєш можливість кожного разу видати усі свої 5 карб.? У нас два
дні вже запахло весною, і я на прогулянці подумала, що на Твоїх вітках
скоро травичка зазеленіє, вода знову почне заливати стрілку. А в нас
зеленіє цибуля в коробці з порошку для зубів. Галя посадила собі, а
Дарка – нам обом. Ми вже два рази їли, а Галина щось заклякла на
місці. Вже вона її і на грілці тримає, і хухає, і дмухає. Накінець таки за)
чала рости.

Була я моделісткою, поки не приступили до роботи справжні крав)
чині. При таких фахівцях, як Дарка і Галя, то й латання милозвучків –
почесне завдання. Зрештою, я вірю, що мій кравецький хист ще засяє,
і поки що скромно латаю.

Дарка передплатила “Дніпро”, і прийшов вже другий номер.
Цікаво буде познайомитись з літературною молоддю. При всій повазі
до старших хочеться)таки почути голос молодих, тим більше що вони
себе оправдують.

Після закінчення інституту Богданові належиться півтора місяця
відпочинку, а потім – до роботи. Мені подобається, що він хотів би
працювати в музеї, а згодом піти в аспірантуру. Тільки чи вдасться?

Сьогодні ніби повинно бути тепло, бо 4 – 6° морозу тільки, але
вітер у нашу сторону і все тепло видуває з душі й тіла. Багато роз)
повідають про тихі морози в Сибірі і дуже хвалять собі. А що, коли і
мороз, і вітер? Таки нема, як у Львові.

Вже другий раз за останні дні йдуть передачі на Шевченкові теми.
Перша – “Крепостной Паганини”, а сьогодні щось з його “Художника”.
Послухаю. Багато я переглянула і прочитала поем і прозових творів,
написаних з нагоди святкування його роковин, та щось не найшла
гідного його. Нема нічого, що нагадувало б “Прометейову наречену”.
Правда, Драч написав поему про Шевченка, але я, на жаль, не читала.
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Усі, як звичайно, бажають всім і Тобі всего доброго. Цілую
сердечно.

Катруся

№ 4
4 квітня 1964 року

Коханенька Мамусю!
Вчора робила гранд)порядки в камері, і кругом пахне чистотою і

свіжістю. Сьогодні ще витерла шибки. Сонце заливає кімнату,
справжній весняний вітерець повіває, а я сиджу собі і пишу до Тебе.
В такому гарному настрою особливо хочеться порозмовляти. Вчора
були Дарчині іменини. Я вчасніше, зараз після ларька, зробила сир)
ник, щоб все свіже було, і привітала її авансом на той день. А на самі
іменини вона спекла медівник, і ми пили з кавою. Вона страшенно
рада, що є гвоздики, бо дуже любить їх. А я винайшла, що коли до
кави додати ванілі, тоді кава з білим хлібом перемінюється на каву з
великодною бабкою. Попробуй! Ще уважно простудіюй на картці до
Михайла перепис на кулеб’яку.

Цього місяця багато в мене приходу, то й місця не стане всім на
все відповісти. Отже, я буду по черзі відписувати. Дістала Твого листа
з Богдановим, Лесин, посилку, поштівку, від Ганусі той загублений,
від Олі, від Тебе і Михайла, від Тебе і Богдана. (Я подаю хронологічно.)
Найперше про посилку. Все як було вимріяне. Прийшло в порядку,
але так запізнилося (14 березня), що я теж починала журитися. Я
захоплена медом, а Дарка – гвоздиками. На зимову посилку, як все
буде в порядку, – хохлики! – готуй 2 кг меду, ні грама менше. Я
переконалася, що він найкорисніший і найпоживніший. І молока
хотілося б більше, та сама не знаю, що врізувати. Як маєш до вибору
згущене і сухе молоко, то краще давай сухе. Воно видайніше, бо в
згущеному 30 % води, отже, на 1 кг тратиться 30 dkg. А 1 кг сухого –
це дуже добре. В комплекс знаменито діє. Все добре, смачне, і дуже)
дуже дякую. Повидла тільки трошки полизала, бо такі смачні, що боюся
до них причіпитися, залишаю на літо. Може, врізати цукру і сухих
овочів, щоби було місце на 2 кг меду? Бо меду, особливо зимою,
хочеться конечно.

Як розумно Богдан написав, що Тобі найліпше відпочивати вдома,
як його нема, і нікуди не їхати, бо Ти зараз берешся до роботи і не
вмієш використати відпочинку. Я й сама так думала. Але мене
зажурило, що Ти куриш. Чи це не відбивається на здоров’ю? Напевно,
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так. Я знаю, що кинути курити важко, але все)таки подумай, чи не
ліпше перестати. Прошу, напиши мені про те. Боюся мріяти на далеку
мету, але якби все було в порядку, Богдан почав працювати, у вас
поправилося матеріальне положення, тоді Ти могла б поїхати сама в
гори, хоч на коротенько. Чи це можливе? От хоч би до Косова, до тієї
вчительки, куди Ви раніше їздили. Скільки треба грошей на 2)тижневий
побут? Тепер відносно моєї “пенсії”. Я маю 14 карб. 41 коп., крім того,
вже два місяці дістаю по 2,50 премвознаграждения255 за роботу, то)
му й просила поки що не присилати мені нічого. Та бачу, що Ти не)
покоїшся, отже залишаю Тобі вирішити це питання. Або зачекаймо,
аж поправиться у вас ситуація, або висилай по 2 карб., хоч бачиш, що
я цілковито забезпечена. Отже, подумай і задецидуй. Листа Ніки
дістала і вже відповіла, а Ксені також маю, але відпишу пізніше. При
кінці березня написала довгого листа Олі. Повинна дістати. Це білля з
хлоріну, а я забула і понаписувала “холіну”. Ганнусі напишу на другий
раз і за все подякую. А Ти кожного місяця пиши до Лесі, щоб вона
мала вісточку, незалежно від того, чи я зможу. Бачиш, як вона тішиться
кількома словами від Тебе? Вона варта того, щоб про неї не забува)
ти. І завжди проси Ніку, щоб писала, що там з нею, добре? А як здо)
ров’ячко Ніки і її сестрички? Бачиш, як тішаться яриновими кісточ)
ками? Якщо це альбом Львівського музею, то обов’язково пришли.
Твій тост на срібне весілля я дістала. Прочитала і сміялася. Звідки в
Тебе ще стільки енергії і гумору береться? Думаю, що скоро діста)
неш серветку і дві книжечки. Обов’язково напиши, де положила сер)
ветку (може, на накаслик біля свого ліжка?) і як подобалася. Напиши
Лесі, як подобалася книжечка з листочком, бо це вона гаптувала. Дар)
ці подякуй і пришли карточку. Вони дуже тішаться, як щось роблять, і
дуже тішаться, коли подобається і вдоволені з дарунку. Не забудь!
Ти, бідненька, журишся схованим256 листом Ганнусі, а він вже давно в
мене. Не журися, що забуваєш. Я також вже забуваю, але це вже в по)
рядку речей, адже ми обі підтоптані старушки. Ти маєш надію післати
Михайлові посилку чи чекаєш, що можна буде поїхати до нього? На
Великдень побажай вуйкові Адзьові, теті Янці і всій молоді веселих
свят. Тобі і Стефці також бажаю гарно і спокійно святкувати. Ми з Дар)
кою також робимо приготування, але про плани мовчимо, тому тільки
згодом, після свят, напишу, як все вийшло. Збираюся на роботу, тому
поки що закінчую писати. Дарка бачить, що пишу, і просить від неї
передати: “Веселих свят!” – і найкращі побажання. Вона вважає, що я
старенька і треба мені помагати, і ніяк не може погодитися з тим, що

255 Преміальна винагорода (рос.).
256 Тут: загубленим (ред.).
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я звиваюся, як молодичка. Все варення і щоденне маринування риби
взяла на себе, бо каже, що я не вмію. А я й рада.

7.ІV. Погуляли ми сьогодні вволю, аж Дарка казала, що їй вже ноги
заплітаються. Прийшли – а зупа горохова димиться. Поїли, влаш)
тувалися вигідно з книжкою (я з енциклопедією), і тут я кажу, що треба
уприємнити собі життя. Взяли по ложечці меду і гарячого чаю і відра)
зу одноголосно вирішили: як все буде в порядку, готуй до чергової
посилки 2 кг меду, 1 кг молока (як є до вибору, то сухого), 1 кг повид)
ла і трошки сушених овочів (на торт), а решту – кісточки, приправа до
оселедців, абц і т. д. Поки що не маю часу, бо йду читати статтю з
енциклопедії “Автонимное употребление выражений”. Поезія!!!

8.ІV. Завтра маю здавати листа. Ще раз пригадую, що моя посилка
може важити 5 кг 700 гр. Тоді Ти могла би положити туди тих дві пари
шкарпеток. Не хочуть приймати більше ніж 5 кг? А з Персенківки257?
Коханенька моя, не переймайся, що ще не вислала мені альбома.
Кажеш, ніби з лінивства? Але ж Ти вже давно маєш повне право на
лінивство. Старайся берегти свої сили, відпочивай багато, привчай
Богдана самого дбати про себе. Може, й справді найкраще від)
почиваєш вдома. Певно, Богдан до цього часу подав про себе
звістку?

У нас йдуть дощі, а властиво цяпає маленький, але постійний
дощик. Ніяк не хоче пробитися весняне сонечко на стало. Та наші
цибульки, не дивлячись на те, зеленіють і ростуть. Вже там у нас ду)
мають, куди їхати на вакації. Стефця щось планує?

Ще раз дуже цілую Тебе і всіх. Веселих свят!
Хаотичний і порозкиданий мій лист, бо потрохи писала, але,

думаю, второпаєш.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Останній Твій лист приємно мене зворушив. Віяло від нього теплою

турботою про Бабцю, і ще якось видався він мені іншим, ніж всі досі,
хоч причини цьому не вміла б я подати. Знаєш, передостанній Твій
лист, де описуєш свою подорож з пригодами на свята до Делятина,
прийшов місяць пізніше, тому)то я досі на нього не відповіла. Все
думала, що нічого не пишеш, а лист тим часом кудись блукав або
десь лежав. Бабця пише, що день перед від’їздом до Харкова Ти вже
зібрав усі потрібні речі, купив квиток, а потім вчасно вийшов з дому,
щоб не спішитися. Значить, сказав собі, що після делятинських пригод

257 Передмістя Львова.
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не будеш повторювати помилок, і дотримав слова. Як же мені не
радуватися? Добре, що одним зі завдань дипломної роботи є зробити
знимки: то вже певно, що й Тато, й я також дістанемо. Всі ті 45 днів
буду просити добрих духів помогти Тобі. Потім ще буде тривожне
очікування, де призначать Тебе на роботу. Щоб хоч відповідала вона
Твоїм замилуванням і міг Ти залишитися з Бабцею! Ти переконав мене,
що вона могла б відпочити справді, тільки поїхавши в гори сама. Але
чи можливо буде коли)небудь такий відпочинок влаштувати їй? На це,
мабуть, багато грошей тепер треба. Кажеш, що тепер зовсім не куриш.
А раніше трохи курив? Треба було Тобі взяти зі собою хоч 2 – 3 банки
згущеного молока. Не знати, як там з харчами, то як даш собі раду,
коли цілий день будеш зайнятий роботою? Шкода, що Лесі нема
вдома. Вона також заопікувалася б Тобою. А знаєш, після останнього
Твого листа я трохи успокоїлася. Мені здається, що після закінчення
інституту, коли вже підеш до праці, Ти заопікуєшся Бабцею. Чомусь
так мені здається. Я тепер привикла покладатися на т. зв. внутрішній
голос, а не на розум, – щось зачасто він помиляється, – і власне таке
він мені говорить. Направду, не можу пояснити, але останній Твій лист
був якийсь інший і чомусь зворушив мене.

Цілую дуже сердечно. Веселих свят (хоч будеш далеко від дому)!

Мама

№ 5
9 квітня 1964 року

Дорогий Михасю!
Відписую на Твого листа з 7.ІІІ. Боюся, що при Твоєму способі

приготування риби всі вартісні речовини, а особливо вітаміни А і В,
перейдуть з неї у воду. Мочити рибу треба можливо коротко. Як ді)
станеш її на вечерю, то обчисти, вийми хребет і всі кості, 2 – 3 рази
сполосни, а потім поклади у воду на 1 – 1,5 год. і ще цього самого
вечора приправ. І солена не буде, і не вимокне з неї все вартісне. Тепер
подам Тобі перепис ще на одну рибну страву (ідея моя, виконання
Дарки). Візьми варену рибу, але білу (тріска зі зупи або друга, не
оселедець і не тюлька), подроби, додай картоплі зі зупи, покриши
цибулі, втри зубок часника, розітри одно зернятко перцю, добре
вимішай і розітри все, зроби плоский пляцок і присмаж з двох боків
на олію. Потім запрошуй гостей. Ручу, що успіх буде величезний.
Дозволяю навіть сказати, що Ти сам таке придумав.

З Великоднем бажаю гарно святкувати Тобі і всім, що з Тобою.
Дарка приєднується до моїх побажань. Дістала листа від Катюшки258

258 Імовірно, співкамерниця Катерини Зарицької.
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з поздоровленням від Бр. Дякує і рівнож здоровить (якщо ми пра)
вильно доміркувалися).

А я хвалилася, що маю на власність “Філ. словник”! Тим часом Ти у
зустрічному листі пишеш мені про те ж саме. І земля маленька, і події
однакові трапляються на ній. Ну, то похвалюся, що дістали з бібліотеки
1 том “Філ. энц.” (ІІ вже мали) і робота йде на повну пару. Дарка пише
підручник логіки – виписує відповідні статті з енциклопедії, а я збираю
матеріали про філософію Сходу. Одним словом, росте новий загін
доморослих філософів.

Власне Дарка пригадує, що я забула дописати, що до тієї рибної
страви треба ще додати мочених сухарів з білого хліба і трохи тертих
сухарів (як роблять шницлі). Страва називається “кулеб’яка”. Ми з
Даркою частенько її приготовляємо, бо вважаємо, що тілові також
щось належиться.

Вже знаєш, що Богдан на заводі в Будах коло Харкова. Має там
бути 45 днів, отже, вернеться якраз після свят. Перед від’їздом
написав мені листа – такого мудрого, розсудливого, що я була дуже
мило зворушена. Писала Мамуся, що напередодні від’їзду вже
приготував усі потрібні речі, купив квиток, а на другий день вчас)
но вийшов, щоб не спізнитися. Стає він з кожним листом якимсь
дорослішим, серйознішим. Щоб хоч дістав працю, що задоволяла
б його!

Щоб хохлики не чули, тихенько скажу, що цього року я не хворіла
грипом, навіть не пчихала. Це, мабуть, тому, що перенеслася на ліжко,
що стоїть впоперек під вікном, і там привикла до подуву холодного
повітря. Спимо з Даркою вже при двох відчинених форточках, але
закутані від стіп до голови, як мумії. Поки що радіємо більшим
простором, бо Галя пішла до Галини259 на кілька місяців. Від Олі
отримала листа і 2 дуже гарні китайські карточки з квітами. Обіцяє
описати докладно свою подорож і все, що бачила, бо затримувала)
ся в Москві і Києві, та завдяки перебільшеній скрупулятності ще не
посунулася дальше за володимирські враження. Я їй відписала і
запропонувала почати описування з кінця, тобто від Львова, бо нам
терпець вривається так довго чекати.

Уявляєш собі Богдана з дипломом у кишені? Я вдаю перед хохли)
ками, що мені байдуже і ніби я нітрохи не нетерпеливлюся, як)то він
виконає свою роботу і т. д.

Чому рідко ходиш в кіно? Чи треба платити за квиток і така витрата
не вміщається в Твоєму бюджеті?

259 Галина Мартинюк, санітарка підпільного УЧХ, в’язень володимирської
тюрми.
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У нас ніби починається весна, але на прогулянці ще добре
замерзнуть ноги, коли постояти з ким)небудь, щоб порозмовляти.
Як добре потепліє, в мене є такий план: першу годину присвячувати
розмовам, а другу вже таки залишати для себе на руханку, віддихові
вправи, ну, й хоча б трохи поглядіти на небо. А то є такі люди, що ніяк
самі не походять, а дуже хочеться їм розмовляти. (Пам’ятаю, Ти ще з
Тайшету260 писав про те.) Правда, вдома ми з Даркою перекинемося
за цілий день кількома словами, а так кожна своїм займається.

Цілую сердечно.

Катруся

№ 6
Без точної дати. Імовірно, кінець квітня 1964 року

Коханенька Мамусю!
19.ІV. Поки що цього місяця маю тільки листа від Ніки і бандероль

з альбомом, але вже хочеться писати, тому й зачинаю сьогодні листа.
Погуляли гарненько. Першу годину пробалакала, а другу простояла
на сонці, щоб трошки лице загоріло й не виглядало як стара картопля
з пивниці. Альбом чудовий! Сердечно подякуй Вірі. Він набагато
кращий за той київський, виданий у Москві, і ми раді, що “насі ліпсі”.
Я особливо тішуся, що є Труш і Новаківський. А оформлення яке! На
верхній обкладинці помідоровий клаптик під першою буквою ніби
ніщо, а придає цілковито інший вираз цілості. Я ще не розглянула
добре всего, бо відразу давала на день кожному натішитися. Від
Соколика нема ще нічого? А Ти відпочиваєш? Прошу Тебе, цього
місяця напиши сама до Лесі, щоб вона мала часто якусь звістку від
нас, добре? Запитай Нінки, що у них всіх чувати.

Вчора ми з Даркою після вечері пили чай з хлібом і медом. Так
нам цей мед смакує, що просимо приготовляти до вересневої по)
силки, якщо все буде в порядку, 2 кг точно такого самого і так само
запакованого у дві пластикові торбинки. (Зі журналів бачу, що ці
торбинки називаються пластикові, а не целофанові.) Крім меду, ще
прошу 1 кг молока (як маєш до вибору, то сухого), 1 кг овочів (трохи
повидла, трохи родзинків чи другого сушу), на решту – кісточки
бульйонові (як маєш), приправи до оселедця, грибки (як маєш),
кавуся, абц і т. д.

Після Богданового листа вже не хочу намовляти Тебе їхати куди)
небудь. Може, й справді найкраще відпочиваєш вдома. А як Ти сама
волієш?

260 Місто в Іркутській обл. Російської Федерації, де розташовувався табір
ГУЛАГу.
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26.ІV. Сьогодні Квітна неділя. Ми вдома, не йдемо на роботу і
ведемо “живот почцівего чловєка”261. Дарка розкошується дозвіллям
на своєму ліжку, а я в себе сиджу і пишу. До сніданку Дарка всмажила
пампушки – білий хліб, присмажений на два боки на маргарині, по)
мазаний медом з гвоздиками і посипаний цукром)мучкою. Попро)
буй – ахнеш! В 3 год. збираємося пити кавусю. Радіо тихенько під)
граває. Ну і як не бути доброму настрою у нас? Від вчора вже запахло
святами, бо я мила милом стіни, полакеровані до половини, двері,
батарею, поличку, а Дарка – вікно. Постіль випрана, білизна особиста
також; ще кілька мішочків, пошевки на подушку і ясічок – і готово.
Відносно дальших планів мовчу, а як все буде в порядку, опишу пост)
фактум. В кожному разі борошно на сирну паску прилагоджене.
Збирали по коржикові, бубликові, хто чим вгостив, сушили і зсипали
до мішечка. Мовчу!

21.ІV дістала Твойого листа і карточку Ксені. Ще раз прошу Тебе:
напиши Лесі сама цього місяця. Вона, бідненька, певне, вже лікується
по)бригідськи262, то й не зможе сама писати, але дістане, мабуть, й
прочитає. В Ужгороді живе з чоловіком і дочкою їх третя сестра Катя. Я
була б така рада, якби Ніна відвідала Тебе. Може, якраз Бог дасть. Ага,
обов’язково напиши Лесі, що книжечка з листочком Тобі більше подо)
балася. Вона з радості просіяє. Говорила, що це для Богдана. Другу –
Ганнусі. Це робота цеї самої художниці, що й серветку вишивала. Куди
Ти положила серветку? На столик перед зеркалом? Також про те
напиши, бо дуже інтересуються ті, що вишивають, чи подобалося, що
з тим зробили і т. д. За карточку подякую Ксені на другий раз і ще комусь
напишу, бо багато назбиралося відповідати, то треба буде до двох
нараз. Як здоров’ячко Ніки? Вона згадує в листі, що додає вірші. Ти
положила їх? Вирізки про операції мозга можеш прислати колись з
“Przekrojem”. Все)таки нема, як “Przekrój”! Кожного дня думаю, що там
зі Соколиком. Не везе йому зі заводом і з тою дипломною роботою.
Щоб вже закінчилося все добре! Ще йому напиши і проси, хай обов’яз)
ково зайде до професора у Харкові. Я читала про нього в “Літ. Україні”,
що він просто на сцені, при публіці виліковує людей. Якщо Богданові не
вдалося б попасти до нього на прийом, то треба таки подумати про
того лікаря з Трускавця. Навіщо зволікати? Ти думаєш, що я цілий час
пишу? Та ні! Подивилися ми з Даркою на себе і полізли в стебло. Скільки
нас не було, не знаю, але, коли прочуняли, думали, що вже після обіду.
Потім обі пригадали собі, що ще не їли. Чи ж не так живе “чловєк
почціви”263? Куди тільки цей час дівається? (Бракує закінчення. – Ред.)

261 Життя поважної людини (пол.).
262 Імовірно, перебуває в ув’язненні.
263 Поважна людина (пол.).
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№ 7
9 травня 1964 року

Дорогий Михасю!
Поки що нема листа від Тебе. Ще нічого не знаю, як кожне з вас

святкує, а ми з Даркою на славу. Правда, слова нема до кого сказати,
а вона як вхопить книжку в руки, то хоч грім грими, а її це не цікавить.
Та я свого заняття мала досить і на прогулянці за дві години могла на)
говоритися досхочу. Я розпустила чутку, що вона не любить розмов)
ляти. Тепер її надворі залишають в спокою, і вона мені дуже вдячна.

Хохлики вмішалися в справу альбому. Вийшло, що це Львівський
музей видав свій альбом, і Віра принесла мені в дарунок. Він вже в
мене. Набагато кращий від того київського, що має Галя. Зрештою,
київський виданий у Москві. Ми горді, що Львівський музей не по)
скупився і приготовив прегарно оформлений альбом. Є там і Труш, і
Новаківський, і Шевченко, і старинні картини невідомих художників,
Курилас, оба Манастирські, Кульчицька, живопис, графіка і скульп)
тура. Дуже багата збірка. Є теж один карпатський пейзаж Ліщинського,
Богданового пофесора. Пам’ятаєш, з ним Богдан малював у Карпатах
під час вакації? Тепер мені більше зрозумілі Богданові листи. Особ)
ливо тішуся Трушем і Новаківським. Відповідає мені Новаківський
внутрішнім динамізмом. Є портрет Лесі Українки роботи Труша. Власне
так мусила виглядати “Прометейова наречена”, і Драч, напевно, ди)
вився на цей портрет, коли писав свого вірша. Тепер пишу і дивлюся
на “Хати взимку” Васильківського. Милує око, але не хвилює неспо)
кійно. Щось бачу, що в нас вдома кожному треба б було мати свою
стіну, щоб вішати своїх художників. Ми б, напевно, приглядалися і
приговорювали: “Насі ліпсі”. (Пам’ятаєш цей вислів?) Щойно тепер я
знову взялася до книжки, бо передсвяточний тиждень пішов на
порядки і приготування. Зате вволю відпочиваємо і ласуємо.

Не натішуся, що потепліло. Можна було поскидати з себе важкі
кілограми зимового одягу. Вже надворі роблю фізкультурну паузу і
віддихові вправи. Попід муром повилізала травичка. А на вітці, певне,
вже зовсім зелено? А що Ти вдягаєш на роботу, коли падає дощ?

Про Богдана поки що маю лише одну звістку: приступив до ви)
конання сервізу, ось)ось повернеться додому. Тепер ще буде гризота,
куди призначать на роботу. Ти ще не читав “Один день Ивана Дени)
совича”? Я навіть не знала, що критики й читачі так багато ним зай)
маються. Правда, варто. Добре, що розворушив думки. Якраз про)
читала статтю в “Новому мире” “Друзья и недруги Ивана Денисовича”.
Гарна. Можна підписатися. І журнал “Дніпро” мені подобається. Це
орган молодих письменників, і справді відчутно свіжість у їх писанні.
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На свята читала Сковороду. Трохи треба при)викнути до його мови,
але впроваджує у гарний душевний стан і дає поштовх до дальших
роздумів. Друга Галя264 взяла з бібліотеки твори Верхарна. Пока)
залося, що там, крім драм, є ще його два ессе про Рубенса і Рем)
брандта. Ходить вона на прогулянці і викликує в мене смак на ту книж)
ку. Обіцяла нам дати, як прочитає. Прийшли ми з прогулянки. Я гля)
нула на “Хати взимку”, а вони вже цілком інакше виглядають: інше
освітлення в камері – і картина змінилася. Вечірній сумерк на ній
виразніше виступив, глибокі тіні скрили щось таємниче, і повіяло
нерозгаданим, незбагнутим. Інтересне це все. Чим більше вдив)
лятися, щось нове покажеться.

Сьогодні змінила картину на виставі – “Млин уночі” Труша. Стра)
шенно хотілося б попасти в музей і оглянути знайомі по репродук)
ціях картини в оригіналі. Тепер я зуміла б їх оглядати.

День такий гарний. Сонце час від часу покажеться, але все)таки
трохи я встигла опалитися. Привіт усім. Цілую.

Катруся

№ 8
Без точної дати. Імовірно, кінець червня 1964 року.

Коханенька Мамусю!
Зачинаю писати листа вже 24 червня. Сьогодні день захисту

диплому Богдана? Він планував післати Тебе після повернення до
Делятина, а Ти, як бачу, не даєш себе виправити в гості. Я питалася,
чи не можна б так влаштувати, щоб Ти хоч на тиждень поїхала в гори
сама, а він каже: “Бабця без внука не схоче”. Невже між вами обома
така приязнь? Це, мабуть, як з цією панею, що ніколи не сварилася зі
своєю свекрухою: “Коли я сердита, свекруха виходить з кімнати”. Як
би там не було, а я більше не вважаю Богдана Ананасиком, та ще й
після того, як прислав просто з Москви таку гарну книжку. Що з ним
сталося? Цього місяця прийшло поки що таке: бандероль з книжкою,
3 карб., Твій лист і фото. Кажу “поки що”, бо надіюся дістати повний
опис Богданової подорожі. Тут я перервала писання, бо принесли
обід, а потім пішли гуляти. Попарилися на сонці, аж кісточки з радості
заспівали. У нас погода добра, сонячна. Підошви аж пекли від цементу,
але ми вже гріємося зі всіх боків, щоб нашпарувати тепла на цілу зиму.
Прийшли, помилися, і Дарка видала компот зі сливок. Я почитала
“Шпильки” – нема)то, як польські хеци! – і ще трохи пишу, а Ти вдома

264 Імовірно, Галина Мартинюк.
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паришся, і голова Тебе болить. Хто ж в такому разі бідний – Ти чи я?
На Зелені свята у нас був торт і штрасбурзький паштет з м’яса. Та
найбільший сюрприз і празник – книжка від Богдана. Я таки приємно
здивована, що він серед приготувань до диплому зумів і захотів
вибратися в далеку і тяжку дорогу. Виходить, він таки “добра дитина”!
В кожному разі, я сповнилася надіями і посилаю йому новий список
книжок, котрі нам сняться ночами. Обіцяв, що сам налагоджуватиме і
не буде турбувати Тебе. Крем положи в посилку, а мило – ні. Пригадую,
що прошу, як звичайно, кавусю, грибки і всі спеції до торта і оселедця.
Коли на почті зашиватимуть посилку, гляди, щоб не прокололи мі)
шечка з медом. Як здоров’ячко Нінки? Виходить з останнього листа,
що Катя приїде до неї. Отже, не відвідає Тебе вона. Ну і справді
несподіванку зробила нам Ксеня. Як її здоров’ячко? Це за її добре
серце доля всміхнулася так ласкаво. Не забувай, що тепер треба
писати до неї на іншу адресу і на інше прізвище. Пишеш: “Посилаю
карточку з подякою” (за вишивку), а ніякої карточки нема. Певне, забу)
ла вложити. Нічого, ми також часто забуваємо.

Я люблю читати, як Стефця тримає в порядку городець і могили
Дідуся і Бабці. Дай їй Боже здоров’я! А чому Ти не ходиш з вуйком
Адзьом на прогулянки? Якби я була вдома, я завжди дотримувала б
йому в тому товариства. Це якраз найкращий вид спорту для старших
людей. Вже сьогодні пригадую, що 28 липня Твої іменини. Пам’ятай,
що в цей день побажаю Тобі здоров’я, сповнення мрій і всего най)
кращого.

26.VІ. Кілька слів хочеться написати, бо дуже гарний день. Камера
залита сонцем. Помила підлогу і збираюся читати. Люблю, коли
навкруги чистенько, тихо, тоді гарно читається. Вчора була баня,
ларьок. Купили маргарини і копченого сиру. Зрештою, у нас рожеві
перспективи, бо 17.VІІ. Дарка повинна дістати посилку. Мене трохи
мучить сумління, що я стільки книжок забагла собі, але, може, при
замовленні не треба буде відразу за все платити. А боюся, що пізніше
трудно, а то й неможливо буде їх дістати.

4.VІІ. Прийшла поштівка і листи Михайла і Лесі. Як же виглядав
післядипломний баль? Не пусти Богдана до Делятина, поки не опише
всего. Правда, він вже десь там.

6.VІІ. “Жовтень” найбільше мені подобався з усіх укр. літ. журналів.
А нема дальших номерів? Бо в № 2, що я отримала, якраз початки
цікавих романів.

8.VІІ. Вчора бажала всего найкращого теті Янці. Мамусю, ще
прошу: до посилки вложи крем “Чистотіл” (“Чистотел”). Він помагає
протів всяких прищиків, викидів і т. д. Виготовляють його з рослини
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чистотіл. Дуже очищує шкіру. Якщо його продають в скляній коробці,
то переложи в пластмасову, щоби не розбилося. У нас знову почалися
дощі. (Бракує продовження. – Ред.)

Скоренько присилай знимки і вірші. Дістала листа Твого, Богдана
і Ніки. Пиши і все розповідай, бо дуже цікаво.

№ 9
30 липня 1964 року

Дорогенький Богдане!
Вчора прийшов Твій лист. Відразу відписую, бо хочеться по)

говорити. Правда, трохи голова падає, бо не виспалася: то їздила до
Бучача оглядати торець, то ходила до художньої ради. Ти мене
порадував і сильно зворушив своїм листом. Дякую, що докладно
описав свою роботу й умови праці. Тепер я вже походжую по май)
стернях і приглядаюся до ваших занять. Та мені треба ще деяких
інформацій, щоб бути цілковито в курсі справи. Отже, починаю ставити
питання, а Ти, відписуючи, візьми цього листа, щоб на все дати мені
відповідь. Де поміщається фонд? Хто директором? Як прізвище ху)
дожника того старшого у вашій бригаді? Це чоловік Бриж? Старший
художник – живописець)монументаліст? Тебе прийняли в ту брига)
ду, тому що Ти кераміст і будеш потрібний при мозаїках, виконува)
них керамікою, чи Ти будеш вдосконалюватися в монументальній
живописі? Тобі не буде трудно зрівнятися у праці з чотирьома то)
варишами, котрі все)таки закінчили відділ монументальної живопи)
сі? Про загальну вашу роботу вже маю уявлення, а тепер треба ще
мені знати, що Ти конкретно робив. Також компонував і рисував
ескізи? Чому власне Тебе завжди посилають в командировку? Як
проворного і з добрим язиком? Це правда, що я спочатку не мала
довір’я до фонду. Бачу, що справді там багато навчишся. Легко і ра)
дісно стало, що головою худради Ліщинський. При монументальній
живописі є якісь особливі прийоми? Адже треба брати до уваги, що
все там оглядається здалека, та ще часто зверху вгору. Знаєш, але
таки трохи шкода мені, що не будеш займатися графікою. Ця галузь
мистецтва більше витончена, на ній більший відпечаток інди)
відуальності митця. Хіба що в ті місяці, коли не буде замовлень у фонді,
займешся графікою, так? І ще одне. Мене відстрашує цей поспіх, з
яким треба братися до виконання замовлення, адже кожний задум
твору повинен визріти в душі художника; а то маєш тему, сідай і
компонуй. Що Ти про це думаєш? Як це ви розподіляєте роботу?
Кожний дістає до виконання кілька ескізів чи один проектує, а решта
виконує в деталях? Дарка обурюється, що агент фонду бере 10 %
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тільки за заключення договору, коли художники будуть виповняти
всю роботу. Що це за графіт, з якого робиться мозаїку? Хто буде ви)
готовляти керамічні плитки? Ви самі укладатимете мозаїку? Треба буде
вам працювати на риштуваннях? Не вистане мені картки, щоб про все
сказати. Як приємно писати, коли є про що говорити, коли стільки
новин! Слухай, Ти зробив мені величезну приємність, що виправив
Бабцю до Славці. Видно по її листі, що вона була страшенно вдо)
волена, а вже просто захоплена, що Ти відвідав її там. А я як була
захоплена! Слава Богу, вакації мені вдалися, і це я у великій мірі Тобі
завдячую. Дарка готовиться вишивати альбом і призначає його для
Тебе. Я протестую, а вона каже, що Ти заслужив на пам’ятку, бо таку
гарну книжку прислав. А чому Ти не згадуєш ні слова про новий список
книжок, що я післала в попередньому листі? Бачу, що не маєш ні
хвилинки вільного часу, але скажи: як мені інакше полагодити цю
справу? Не маю іншого виходу. Хай товариші відпустять Тебе на
хвилинку, і забіжи до книгарні, щоб не було запізно. З приближа)
ючимся днем народження всего найкращого і найліпшого бажаю То)
бі. Тато що каже на Твою роботу? Сервіз цілком у моєму густі. Добре,
що власне такий строгий формою. Гратулюю! Бачу, що Твій стиль ме)
ні подобається.

Сердечно цілую.

Мама

Коханенька Мамусю!
Ти не викручуйся, що Тобі завжди не вистачає місця детально про

все розповісти, – просто сідай і пиши окремого листа. Присилай всі
фотографії, листи, вірші і т. д. трохи скоріше, бо мені хочеться від)
повісти. Не можу відкладати на так довго. Діставати листи я можу без
обмежень щодо кількості. От мені біда, що я ніяк не вміщуся на своїх
кількох картках, бо ж стільки новин і хочеться про все поговорити. До
сьогодні дістала: 2 карб., Твого листа, листа Богдана з тими кількома
рядками від Тебе і фотографією сервізу. Це ж мало! Отже, присилай
решту. Тому що це останній лист перед посилкою, хочу дати остаточні
рекомендації: 2 кг меду, 1 кг молока, 2 кг решту: овочі, кавунька,
велику пачку какао сухого, кісточки, пахучі додатки до торта, кислоту
цитринову, грибків, можна табличку шоколаду. Додатків до оселедця
поки що не треба, ще маємо. Отже, не давай ні кмину, ні паприки і
т. д., тільки до торта додатки. Посилка може важити 5 кг самих харчів
без опакування. Тільки не знаю, як у вас на почті приймають. Стільки
мені треба було сказати Богданові, що все на одній картці не
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змістилося. Тут напишу про T. Бриж. У нас створився гурток шану)
вальників її творчості. Я вирізала собі з “Жовтня” фотографії її
скульптур, зробила з газети велику рамку, позакладала і поглядаю.
Прекрасна “Лада”, і на “Потерчата” не надивлюся, і “Освєнцім”
чудесний, і “Мавка” так влучно задумана! Чи нема там у фонді добрих
фотографій її скульптур? Може, її чоловік має? А чи не можна б дістати
фотографії самої Бриж? Звідки вона родом? Вона член Спілки? Має
свою майстерню? Хай не журиться, що “звання” таке причіпилося.
Бачиш, дивлячись на її скульптури, в мене враження, що одна чи друга
ідея довго виношувалася, заки дістала своє втілення. Годі уявити собі,
щоб вона дістала тему і сіла ліпити. От чого я боюся в монументальній
живописі, – щоб в Тебе так не вийшло, як)то кажуть, “набив собі руку”:
прийшло замовлення – і вправною рукою, скорим темпом виконане.
Дуже прошу, відповідж мені на те. Хочеться знати Твою думку. От із
сервізу я дуже вдоволена. Ручки оригінальні, пропорції милують око.

Мамусю, діставши Твого листа від Славці, я ходила підспівуючи.
Велику)велику радість Ти мені зробила, що поїхала. Правда, трошки
закоротко була. Чекаю дальших листів про відвідини тети Анди265 і
Дарки266. Чому не згадуєш про вуйків Стефанів267? Невже вони вже не
мешкають в Тернополі? Що, властиво, діялося з сином Ромка, де він
був весь той час? Тепер уже успокоївся і вчиться? Пише Богдан, що
Бучач – чудесне місто. Що за дива діються там у вас? В Бучачі я була
десь в 45 р. і бачила старі рудери і купу руїн. Видно, відбудова йде
справді грандіозна, і я рада, що Богдан прикладає і свою руку до
прикрашення наших міст. Тільки я дуже хочу знати, на яких саме
будинках мають бути розміщені мозаїки, і ще хочу знати техніку їх
виконання. Це просто на стіні будуть вони укладати плитки?

9 вересня іменини вуйка Адзя. Піди до нього раненько, занеси
йому кілька квіточок з нашого городця ще з росою і скажи, що це від
мене з найщирішими побажаннями. А як Ти провела день своїх
іменин? Тут я складала Тобі гарні побажання. Соколик не забув Тобі
побажати? Чому Стефця цього року нікуди не поїхала відпочити? Як
здоров’ячко Ніки? Хотілося б побачити мені її знимку. Прошу Тебе,
напиши до Лесі і поцілуй її сердечно від мене. Сама бачиш, Богда)
новий “монументалізм”: ніяк не вміщуся зі всім на своїх картках.

Нема мені ради з Даркою: вишиває і вишиває. Каже, заслужив.
Альбом – для Соколика, а серветка)доріжка – для Ксені (зазначи, що
від неї). Якщо Ти не післала книжечки Ганнусі, то пішли її також Ксені і

265 Анна Декайло.
266 Дарія Яримович)Станимир.
267 Сім’я Ратичів.
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скажи, що це від мене хлопчикові, її новому синкові. В однім листі
раніше Ти дякувала за пошевочку і згадувала, що даєш карточку. Ти
забула положити чи пропала, бо нічого не було? Звідки Богдан взяв
гроші, щоб фінансувати Твою поїздку до Славці? Дали йому щось
авансом у фонді? Як же це буде з книжками, про які я прошу? Я ж бачу,
що він ні хвилиночки не має часу, але водночас боюся, щоб не
спізнитися. Пригадуй йому, щоб зайшов до книгарні. А як не буде там
можна замовити, то щоб колись у неділю написав листа зі замов)
ленням до Москви. Припильнуєш? Я чекала б терпеливо, але сама
знаєш, як воно виглядає: сьогодні книжки вийшли і ще дістанеш у
книгарнях, а завтра шукай вітра в полі. Пишеш: “Сьогодні дістала
сливки сухі”. Я ломила собі голову, чи це сушені сливки, чи сухі вершки.
Ти не дивуйся, що я кручу Тобі голову тим молоком, але по можливості
хотілося б у тій маленькій посилці дістати щонайпотрібніше і що)
найвигідніше. З Дарчиного сухого молока робимо квасне. Таке
смачне, цілком як маслянка. Тобі подобається ланцюховий Богдана
Нестор268? Він серйозний хлопець чи стиляга? Де)то так вони по)
товаришували зі собою? Що сталося, що цього літа гості до Тебе не
наїжджають? Щось Фони давно не було. Скільки років вуйкові Адзьові?
Як добре, що можна Михайлові час від часу передати! Товщ трудно
дістати у вас? Може, хоч Ти розповіси мені дещо з подорожі Богдана
до Михайла? Кожна дрібничка мені цікава. А як буде з плащем)до)
щевиком для Михайла? Приближається осінь, підуть дощі, і він, бід)
ний, буде мокнути на своїх рейках. З другої сторони, і ви бідненькі:
стільки клопотів і витрат маєте з нами. Що Богдан зробив з тим пла)
щем, що купив йому?

Скільки всего Ти була на курорті? Ти скажеш: “Пані така нудна”, що
я все хочу знати, але я мушу мати багато даних, щоб почувати, ніби я
разом з вами. А знимки сервізу до чорної кави нема? Не дивуйся, що
я хотіла б мати до посилки все якнайбільше висушене, бо сухого йде
багато на вагу. Якраз тепер взялася точніше вивчати Сковороду. Ще
раз мушу Тобі щиро подякувати за цю книжку.

4.VІІІ. Недавно ми з Даркою зітхнули кілька разів, бо прочитали в
“Літ. Укр.”, що вийшла книжка “Живе слово”. “От би прочитати!” –
подумали. Сьогодні дістаю бандероль – і очам не вірю. (Властиво,
вірю, бо тисячу разів переконалась, що треба добре позітхати і
здійсниться, – очевидно, скромні бажання.) За фізкультурну книжку і
“Живе слово” не знаю навіть, як подякувати. Щастя)здоров’я тому,
хто подарував! Це дві з вимріяних книжок. І за “Przekrój” дякую, і за
“Kobieta i źycie”269. Там скарбниці цікавих речей для нас. Дарці дуже

268 Нестор Беблюк, колега Богдана Сороки.
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подобалася карточка, і щиро дякує. Знимки в рамці на тумбочці, і
щохвилини оглядаємо. Ксеня перед шлюбом дуже гарно виглядає.
Не забудь положити креми. Альбом дуже гарний вдався. Дарка жу)
риться, як Богдан оцінить. Я кажу: “Якщо йому не подобається,
значить, нема в нього смаку і ніякий він не художник”.

6.VІІІ. Сьогодні прийшов лист Твій, Олесі і вірші. А де від Михайла?
Дуже прошу, напиши хоч кілька слів від себе до Олесі і поцілуй її моцно
від мене. За липень Ти написала до Нінки і до Ксені? Не поплутала?
Напиши Ніці, що за вірші дуже дякую. На другий раз розповім про
свої враження, бо тепер нема вже де. Добре, що не запропастилася
книжка до руханки. Вона для мене цікава і цінна. Як же Ти вариш, коли
нема товщу? Значить, поличка в чорній шафі в передпокою повна?
Поки що Твої вакації принесли мені багато радості. А Соколик не за)
був побажати Тобі на іменини? Слухаємо оперу Римського)Корса)
кова “Майська ніч”.

8.VІІІ. Закінчую листа і готовлю до здачі. Листа від Михайла ще
нема. Відповім на другий раз, як все буде в порядку. Коли ми виго)
лошували глибоку сентенцію: “Суниця є суниця, а зупа з кропом – ці)
мес”, у нас було повне враження, що ми всі в лісі та в нагрітому літнім
сонцем городі. Традиційне “Многая літа” відспівано.

Цілую дуже.

Катруся
Абц положи в посилку.

№ 1
8 січня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Починаючи з лютого, висилатиму листи 7 кожного місяця, тому

заглядай тепер раніше в скриньку. Ти вже знаєш, що Михайло пе)
реїздить? Треба зачекати з листом, доки не пришле нової адреси.
Так само і до Марійки270 поки що не пиши. Цього місяця багато я
отримала: 4 листи від Тебе, від Лесі, тітки Палазі і Марійки. Оля також
прислала нам усім карточки зі святочними побажаннями. Подякуй їй
при нагоді. Скажеш, що Галя отримала листа восені, але невже вона
гадає, що це вистане на цілий рік? Хай обов’язково розповість, як
мається Панацея. Доки вона думає випробовувати нашу терпеливість
і цікавість?! Ех, її щастя, що вона передплатила повне видання Платона,

269 “Жінка і життя” (пол.).
270 Марія Пальчак.
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інакше попало б їй на горіхи! Тепер же моє серце м’якне, як згадаю її
заслуги в книжковій справі. Значить, скоро вона з дочкою стануть
домовласницями? Гратулюю! Зближається пора приготування по)
силки, а радше це передостанній лист до неї. Отож хочу присвятити
кілька слів такій радісній події. Нітрохи не журися бросквинями і в
ніякому разі не розбивайся за ними по цілому Радянському Союзі.
Кожен овоч має свої вартості. Зрештою, ситуація постійно міняється
і мені тепер треба більше цукру, а тільки пригорщу сушених овочів.
Тому склад посилки хай буде такий: 1,5 кг цукру, 1,5 кг масла (трохи
свіжого), на решту – мед, шоколад і шоколадки, сушені овочі, часник,
2 пачки цитринового кваску, молоко, трохи абц. Як бачиш, новий план,
нове раціональне відживлювання, а все воно диктується умовами. Крім
того, я уважно прислухуюся до організму, чого він хоче. Як отримаєш
листа, можеш вислати бандероль з книжками (польських журналів не
вільно). Додай панчохи, щіточку до зубів, крем і мило. Здорови від
мене Лесю, Ніку і дядину Мойцу. Як їх здоров’ячко? Страшенно чекаю
на першого листа від Михайла і Марійки. Ми досить гучно справляємо
свята, а як у вас? Намовляй помаленьки Богдана на телевізор. Чи Тобі
і Стефці не хотілося б вечірком поглянути, що на світі чувати? Я також
задоволена, що Богдан присвятив зиму малюванню для себе.
Напевно, і погуляв досхочу? Ну, що ж, це не біда, коли одночасно
творчо працював. Так, бачу я, що майже всі мої товаришки, а то й мо)
лодиці стали щасливими бабцями, тільки я ще чомусь залишаюсь
“молодою” мамою. Я, очевидно, дуже радо підстригла б волося,
зробила модну фризуру, щоб також бути елегантною бабунею, та що
ж поробиш! Цілуй від мене Фонову Славцю. Я страшенно радію, що
вони обі з Оленкою заживуть разом. Нарешті! Чому то Одарчина
Леся271 не витримувала нервово праці вчительки? Діти занадто
надоїдали? Нома мешкає з чоловіком? Ти давніше згадувала, що
вийшла вдруге заміж. Дочка Олі Юркевич272 вже велика? Вона не
виходила заміж другий раз? Чому інженери перекидаються на ми)
стецтвознавство, як)от Иник і Яшко? Дуже дякую за всі новинки про
знайомих. Ще б знимки побачити... Ну, та почекаємо. Невже Леся
справді вийшла заміж? Чудеса! А зрештою, чому ж би ні? Марійка
Тобі прислала пошевочки і закладочки? Видно, Ти з нею в приязних
відносинах. І, мабуть, з Лесею подружила. А скажи, хто Тобі з моїх
ланцухових найбільше до вподоби? Обіцяла я скорочувати свої листи,
та що ж, коли під’їла кусище торта, енергії прибуло і рука з пером
сама бігає! Ще, може, б і придумала не одно розповісти, але чи не

271 Леся Станимир.
272 Товаришка Катерини Зарицької.
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забагато карток вийде? А крім того, до Платона мене тягне. Галя вже
храпить після смачного обіду, а ми з Одаркою ще пишемо.

Цілую Тебе моцно і всіх, всіх в цілому домі. Особливі поздо)
ровлення для Романа Юрієвича273. Чекаю, коли)то сфотографують
його в całej okazałości274.

Дорогенький Богдане!
Оттака зима мені подобається. Я маю на увазі Твої заняття натюр)

мортами. Всякі балі також схвалюю, не знаю тільки, як з лещетами:
тішитися чи ні? Пишучи листа, я показала Галі фотографії ваших ро)
біт. Подобався їй павільйон з Молдавії, а особливо захоплена “Жінкою
на березі моря” з Алушти. Яка то там нова робота в Кишиневі буде?
Почекаємо – може, побачимо.

Цілую сердечно.

Мама

№ 2
3 березня 1967 року

Дорогенький Богдане!
Якраз отримала Твого листа з Володимира і відповідаю під пер)

шим враженням. Розписалася б на десятьох сторінках, та місця
обмаль. Правильно зробив, що не просив, бо я, дурна, як тільки
прийшла Твоя листівка з Москви, написала заяву з просьбою на
побачення, хоч ще триває карантин. До речі, він, мабуть, в неділю,
5 березня, має закінчитися. Та це чутки, нічого точного не знаю. Я не
повідомляла заздалегідь про карантин, бо не сподівалася Твого при)
їзду. Він у нас буває кожної зими, коли звичайно лютує грип. Якось
потішимося після тої невдачі, правда? Тим більше, що багато ра)
дісного довідалася з Твого листа. Лише Ти не відкладай до наступно)
го побачення решту новинок, а сідай і розповідай докладно у листі.
Добре, що Ти бачився з Михайлом. Я хотіла б більше про нього
довідатися. Він що, хворів? Тепер відносно побачень. Дозволяють
раз на 6 місяців, перерва в понеділок. Я скажу, коли карантин за)
кінчиться, але, на мою думку, не варто триндатися так далеко, хіба
що повертався б з П’ятигорська. Туди треба їхати через Москву? Зі
Львова в ніякому разі не їдь! За тої нещасної півгодини і так не
наговоримося. Ліпше напиши мені кілька гарних листів, а гроші

273 Син Юрія Зафійовського.
274 У всій красі (пол.).
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збирай на телевізор. От мені би отримати таку ось знимку: Бабця і
Стефця сидять перед телевізором і захоплено глядять, як проходять
змагання у фігурному ковзанні. Між іншим, у Володимирі маса те)
левізорів у крамницях. Кілька днів підряд по радіо володимирський
універмаг просить покупців зайти оглянути нову партію телевізорів.
Що це за лихо з нашим Львовом? Чому там нічого нема? Отже, нітрохи
не журіться обоє з Бабцею, що не вдалося побачення. Пишіть тільки
обоє багато листів, описуйте, як то Ти піклуєшся про Бабцю (бо вона,
очевидно, аж забагато коло Тебе упадає), і все буде гаразд. Ще раз
повторяю: не варто вибиратися до мене на одну годинку. Я сама
опишу, як виглядаю. Отже, знову зачинаю заокруглюватися, але так
підібрала фасон попелястої гарсонки, що виглядатиму на відносно
худу. Страшенно вдоволена матеріалом, ще раз дякую. Ну, а тепер
зачинаю писати про натюрморти, і лише брак паперу спинить мене.
Але ж я рада, що Ти почав малювати! Я цілий час того бажала і на це
чекала. Правда, і Твоя робота в монументальному живопису мені
подобається, але це ще не те, не ті умови, щоб можна було повно вия)
вити свою індивідуальність. Та що там багато говорити! Це ясне і
зрозуміле, що глибоко, вдумчиво, з повною насолодою можна
працювати, коли сам вибираєш тему, маєш необмежений час
працювати над нею і т. д. Чи подобаються мені Твої натюрморти? Ще
б пак! Я захоплена! Не думай, ніби тому, що Ти мій син. Наприклад,
Твоя нова фризура не зачарувала мене, а от спосіб рисування,
композиції і т. д. якимось чином відповідає моїм уподобанням, хоч,
може, я й не завжди зуміла б вбрати свої думки й відчуття у тер)
мінологію мистецької мови. Я часто повертаюся до натюрмортів і
кожного разу ліпше вдивляюся і ліпше розумію. Нема в них зовнішньої
ефектності, тобто квітів, взористих тканин і т. д., тому)то аматорові
не відразу подобаються. Але є щось інакше. Ось, наприклад, на)
тюрморт: на квадратному столі бочівочка, кругла посуда і лежить
якийсь дерев’яний предмет (що це таке?). Здавалося б, нічого, що
привертало б увагу, а я власне на нього найбільше люблю дивитися.
При тому застановляюся, чому саме. Певне, тут грає ролю влучне
зіставлення геометричних форм, розміщення, освітлення і т. д. –
одним словом, всі ті прийоми, сховані для ока профана, а які тим не
менше дають в сумі бажаний ефект. Що Тато говорив на натюрморти?
Але навіть я, порівнюючи знимки попередніх Твоїх малюнків з тими,
бачу колосальну різницю. Тішуся і дуже тішуся. Кажеш: “Не все відразу.
Грунт, що я вже почав малювати”. Що за мудрі слова! Власне, най)
важливіше, що Ти вже почав малювати. Тепер щораз тяжче буде Тобі
відриватися від того. Страшенно мені подобався Твій лист, і після
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нього я в прекрасному настрою. Як там Ганнуся? Я знаю її адресу. І
про неї розповідж. Значить, Ти завзявся і хочеш)таки приїхати? А може,
б Ти краще завзявся і кілька довгих листів написав про все і про всіх?
Ну, досить, а то не стане місця на решту листів.

Цілую сердечно.

Мама
От і забудько я. Збираюся закінчувати листа, а ще не побажала

Тобі на день іменин. Отож бажаю всего найкращого і щоб здоровий
був, щоб “Лісова казка” вийшла чарівною, і щоб всі три тури пройшло,
і щоб Бабці телевізор дістав, і щоб з мами потіху мав. Із роси, і з води,
і з кожної калабаньки! Ще раз цілую, і це вже з нагоди іменин.

Коханенька Мамусю!
Тільки Ти не задумай нітрохи зажуритися, що побачення не

вдалося. Слава Богу, всі ми здорові, то чого ще треба? Я не буду
чекати на посилку і здам листа 7 березня: і так знатимеш, як прийде
зворотка, а в квітні я виложу всі ахи і охи. На сьогодні закінчу писати,
бо на сон ломить, зате цілу суботу і неділю збираюся писати. Отже,
поки що добраніч!

4.ІІІ. Виходить, панчохи по дорозі кудись “помандрували”. Що ж,
хай на тому закінчаться наші невдачі. Буде нам наука. Щось трохи
вартісніше треба посилати рекомендованим, як Богдан знимки на)
тюрмортів. Адже їх я отримала. Значить, можна попробувати. Як там
здоров’я Ксені, Лесі, Марійки? Такі гарні листи мені писали. Леся
жалується, що давно нічого не було. Прийшла додому, сподіваючись
застати листа, а там тільки від сестер. Богдан так поправляється, бо
Ти задобре його годуєш і не зганяєш з ліжка вранці. Ну, поїде до
П’ятигорська, то зараз зайві кілограми спадуть. Що Роман Юрієвич –
наймудріша дитина у світі, для мене цілковито ясне. Інакше й не
може бути! Я прошу завести окрему сторінку в листах, присвячену
Романові Юрієвичу. Хай і я приймаю участь в загальному захоплен)
ню його досягненнями. Діти з Кошляк дуже милі. При першій нагоді
подякую. А як гарно Василева жінка275 написала про Тебе! Видно,
мудра вона людина, коли вміла оцінити Тебе. З голови мені не сходить
Славці Юрко276. Нехай би вже скоріше привозили його до Львова і
почалося лікування. А Леся277 Родька ціле життя вже таке мала, що
їхала мов по маслі, без особливих турбот, і завжди хтось нею піклу)

275 Дружина Василя Мойци Марія.
276 Юрій Решетуха, син Ярослави Яримович.
277 Леонтина Зарицька.
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вався, а не вона кимось. Ще хотіла б знати докладніше про Олю278. Де
саме влаштувалася вона двірником? Мало, певно, заробляє? Чи при)
їздив до неї Влодко Панацея? Признаєш, що Богдан добра дитина, а
я додаю: як купить Тобі телевізор, то буде ще й ідеальна. В кожному
разі, я страшенно вдоволена його останнім листом. На жаль, “Рух філо)
софічни”279 не дадуть мені, бо він виданий польською мовою і не тут.
Нічого, Ти складай його акуратно на ті полички, де лежать мої книжки,
– колись, дасть Бог, прочитаю. Розписалася я на стільки карток, але
боюся, щоби мене з тим всім не нагнали.

Цілую дуже.

Катруся

Богдане, ще одна просьба до Тебе, а вірніше, спочатку питання.
Чи можеш післати мені 10 руб. на рік на передплату журналів? На
“Иностр. лит.” я ще маю гроші, а хотіла б взяти на себе і “Всесвіт”. Досі
більшість журналів передплачувала Одарка, а тепер я поділила б з нею
видатки, бо в неї гроші кінчаються. Напиши, як бути, бо треба б мені в
квітні дати гроші на другий піврік. Цього року (до кінця року) мені вистало
б 5 руб. Довідалася я, що карантин зняли в п’ятницю, 3 березня, однак
мушу ще перевірити, чи дійсно воно так. Як би не було, я вважаю, що не
варто вибиратися в таку далеку дорогу на годину розмови, тим більше
що зачинається в Тебе пора інтенсивної праці. Зате Ти потіш мене
листами. Напиши кілька довгих про все, все, і я буду вдоволена.

Цілую дуже)дуже сердечно.

Мама

Вже офіційно знаю, що карантин закінчився.
В неділю, 5.ІІІ, перші побачення. Дивно, що Тобі цього не сказали.

Може, якраз Ти міг би зачекати. Тепер же абсолютно нема сенсу спе)
ціально їхати. Кажу Тобі: я погоджуюся замінити побачення довгими
листами. Тільки Тобі, мабуть, легше їхати, ніж писати.

№ 3
5 квітня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Сьогодні гарний, соняшний день. На прогулянці цілу годину сиді)

ли на сонці й опалювали ноги. З роботи прийшла в 4 год. і вирішила
до вечері подрімати, щоб добре писалося. А розповідати, чи пак

278 Ольга Ільків.
279 “Рух філософський” (пол.).
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порозмовляти, є гук про що. Отримала я листа і картку від Михайла,
поштівку від Богдана з Москви, листа Миросі280, від Тебе аж чотири
листи й оце сьогодні від Лесі. Найперше я тішуся, що Ти спокійна й
рада, що ми обоє з Михайлом дістали посилки, і взагалі добре, що
спокійно все приймаєш. Так воно і треба. Коли на душі спокійно, по)
гідно, тоді найбільше людина вдоволена, а це ж найважливіше. Щоб
здоров’я було, то ми, листуючись, можемо дуже гарно собі жити.
Зрештою, Бог ласкав, це я знаю цілком певно. Отож симпатично
усміхнися, включай телевізор, – вже 6 год., передачі давно зачалися,
– вигідно примостися, запроси Стефцю, тету Янку – і гайда у цікавий
світ. До речі, Ти ж можеш так влаштуватися, щоб лежачи на тапчані
дивитися, правда? Жаль, що я не маю в наших газетах програм львів)
ського телебачення, а то я кожного дня знала б, що ви там оглядаєте.
Ти собі не в силі уявити, що це за радість для мене отой ваш телевізор!
Прошу обов’язково в листах називати Богдана “наш Соколик” і в
ніякому разі “Ананасик”, хоч він ним до певної міри справді є. Тепер
треба завести ще одну сторінку у листах – “Телевізор”. Я хотіла б знати,
що оглядаєте, як подобається, скільки часу проводите з ним і т. д.
Тобі ще один клопіт – телевізійний репортаж. Але ж це інтересне, чи не
так? Тепер візьмемося за звичайні наші інтереси. Посилка вимріяна!
Чим найбільше тішилися? Цитриновою і помаранчевою шкіркою, бо
наші шарлотки відразу інакше запахли. А взагалі, склад посилки ідеа)
льний. Все прийшло в порядку, все отримала і дуже)дуже дякую.
Можеш поволеньки на вересень збирати те ж саме. Тільки не забудьте
про “Тузика” і “Білочку”. Панчохи гарні. Одарка така рада і сердечно
дякує, бо я їй на іменини подарувала. В Галі і в мене були безрозмірні,
а в неї ні, тому треба було вирівняти. А втім, вона багато мені помогала,
як не раз боліла голова. Прикро було читати про паню Юхновичеву,
що власна дочка затроювала їй старість. Хто б подумав! Адже Ірка
була очком в голові, окружена такою любов’ю й увагою. Просто не)
зрозуміло. Зате старенькому Куцькові доля ласкавіша. Як же йому
добре не виглядати, коли Манюся молоком свіжим його поїть і завжди
чогось смачненького підсуває! Золоте в неї серце. Дай їй, Боже,
здоров’я за це! При першій нагоді поцілуй її середечно від мене за її
доброту. Знаєш, як зроби? Пиши до Михайла відразу дві поштівки:
одну посилай на адресу 17а, а другу – в лікарню (він же подав адресу
лікарні?). Котрусь з карток таки отримає і буде спокійний. Також
спокійніше до всего мусиш відноситися і Ти. Скажи собі, що найваж)
нішою особою є Ти, тому передусім дбай про себе, багато відпочивай
і ніколи нічого не роби понад силу. Очевидно, трохи пожуритися треба,

280 Сестра Марії Пальчак.
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але водночас мусиш пам’ятати і про себе. Переконала я Тебе? Мені
так приємно читати, коли пишеш: “Не виходила, щоб не простудитися” –
або щось в цьому роді. От якби Ти ще колись сказала: “Сьогодні нічого
не робила, бо не хотілося. Тільки сиділа в городчику читала”!.. А моя
гарсонка так гарно вийшла! З білими гудзичками і білою листвочкою
коло вирізу. Як здоров’ячко Миросі і Ніки? Я вже кілька разів просила
Ніку прислати знимку Куцика, а вона ані руш. Опиши докладно, яку
хустку і які панчохи прислала Леся. Якщо хустка тепла, то можна б
восені вислати вартісною бандероллю. Коли буду знати про хустку,
тоді скажу, що і як зробити. Подякуй їй. Скажи, що я листа з 3 квітня
отримала і вже в травні напишу. Просто диво, що телевізори про)
дають, антен же для них нема. Чудасія! Що ж, треба просити когось,
хто їхатиме у Москву. Гейби все сказала. Я тепер досить зайнята, бо я
стала головною Мілюткою (пам’ятаєш її?) Так)так, перегнала я Одарку
в умілості. Ти, певне, не віриш? Я й сама диву даюся. Завжди не маю
часу, бо одна робота чекає на другу, а тут ще всяке цікаве читати
хочеться. Нема коли пошкробатися. Ага! Прошу про одну кулінарну
пораду: як терти масу, щоб цукор розпустився і не хрустів? Я додаю
трошечки води (по чверть ложечки кілька разів), але не завжди
втирається. Мусиш знати, що я тепер і перший цукорник у нас. За
моїм прикладом Галя й Одарка перейшли на шарлоткові торти й дуже
собі хвалять. Знаєш, завжди надіюся, ніби на другий місяць буде в нас
більше часу спокійно писати, але де там! Зрештою, Ти ніяк не можеш
нарікати на мене. Хто ж би Тобі такі довжелезні посланія і так акурат)
но посилав?! Все)таки кінчаю, бо минула 8 год. і починаю потрохи
дрімати. Всім, всім бажаю радісного Великодня. Скажи від мене
спеціально вуйкові Адзьові і теті Янці: “Христос воскрес!”. Богдан
повернеться на свята додому? Цілую дуже)дуже)дуже.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Прийми від мене медаль Заслуги за три подвиги, що Ти вчинив.

Це поїздка до Тата, до мене і телевізор. За все дуже дякую. Ще якби
Ти не давав Бабці журитися і під час своїх частих подорожей пові)
домляв її що 2 – 3 дні двома словами: “Я живий)здоровий”, то Ти був
майже ідеальний внук. Мушу признати, що таки варто було приїздити.
Мила пахучі, панчохи в сам раз, від новин до сьогодні крутиться мені
голова. Виходить, що Ти здібний полагоджувати багато практичних
справ, якщо появиться натхнення. Слухай, мені так страшенно хочеться
знати, що говорив Тато на Твої натюрморти, що каже бригадир на
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Твою роботу. Одним словом, мені хочеться почути похвали на Твою
адресу, а то чомусь ніхто не здогадується цього робити. Ще раз Тебе
прошу: старайся не причиняти зайвих турбот Бабці. Їх і так забагато в
неї. Особливо коли їдеш, часто посилай поштівки. Я вже буду
терпеливо обходитися без листів, але про Бабцю і Тата дбай у тому
відношенні. Я по собі знаю, що не так легко писати листа: завжди не
те напишеш, що в думці вертиться; але два слова – це вже не така
штука. І 10 карб., і 15 отримала. Тепер до Тебе буду звертатися у фі)
нансових справах. Ти ж справжній капіталіст! Зараз)таки передплатила
до кінця року “Вітчизну”, “Иностр. лит.” і “Всесвіт”. Зачитуємося і
насолоджуємося.

Цілую сердечно.

Мама
Мамусю, чи у Львові можна купити гарне жіноче футро?

№ 4
30 травня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Ти бачиш, коли я вже зачинаю писати до Тебе? Така злива листів

цього місяця, що хочеться поговорити, побалакати. Від Тебе маю
чотири листи, дві поштівки, листа Михайла і Миросі. Ну, а Богдан
пише і пише! Можу сказати, що разом з ним побувала в П’ятигорську,
на Ельбрусі, фотографувалася на ослі, їла оселедця і попивала квас)
ним молоком. До речі, я також часто таке роблю, і виходить поки що
на здоров’я. Найперше щодо Михайла. Оскільки знаю, в лікарні є
добрий ларьок (про те згадувала і Леся), отже добре було б, якби
Михайло вповні його використав за цілий час перебування там і
підкріпив організм. Купувати може там, здається, на 10 карб. у місяць.
Гроші може і він, і я діставати у необмеженій кількості. Михайло,
мабуть, в’яжеться і не хоче сам сказати, скільки йому придалося б. Я
пояснила, як воно в нього є, а ви вже самі глядіть і пішліть по змозі.
Також не чекай, заки сам напише про книжки, і відразу вишли всі томи
Махабхарати і другий том Сковороди. Напевно, здається йому, ніби
не дбають про нього. Книжки йому можна вільно отримувати без
обмежень, не те що в мене. Отже, найліпше не питатися його щодо
книжок і грошей, а самому посилати, якщо змога. У мене ж книжки і
журнали з бандероль відразу ідуть на склад, тому поки що нічого не
висилай: читати маю досить. Знаєш що? Пішли Михайлові і ІІІ том
Канта, але відразу скажи, хай читає його в першу чергу, а після
використання хай постарається відіслати додому, щоб пізніше і я
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могла прочитати, добре? Гранатова гарсонка нехай трохи зачекає до
кращої нагоди, прийде і її черга. Якби прийшли теплі реформи і
панчохи, то попрошу дозволу на цінну бандероль. Ще придалася б
мені на зиму тепла хустка. Галя 2 – 3 роки тому отримала велику чорну
вовняну. Коштувала, писала її сестра, 5 карб. Ти не купуй, доки не скажу,
бо, може, Одарка лишить мені свою. Тільки напиши, чи у Львові такі
бувають. Друга – турецька, від тети Стефи281 – буде для Манюсі. Нехай
вже старий Куцько жиє! Справді, користаймо з нагоди, що Богдан
розписався. Довго чи коротко це триватиме, а ми тішимося. Мала я
тут потіху, читаючи його скарги на Тебе. Каже: “Говориш, що я не пи)
шу Бабці, а то вона не відповідає, хоч я післав її уже чотири картки”.
Потім показалося, що не подав адреси. Я також рада з їх перебуван)
ня у П’ятигорську: два гриби в борщ. Нічого, що трохи попотіли, зате
сонячної енергії нагромадили, напилися нарзану і віддихали цілющим
повітрям. Хоч би вдалося вам поставити пам’ятник Дідусеві! Богдан
накреслив проект чи майстер сам робитиме? Очевидно, знимку я
дістану? Фотографій Романа Юрієвича в стоячій позиції ще нема? В
день 7 липня раненько піди до тети Янки з квітами з нашого городчика
і побажай від мене всего найкращого і всего найліпшого. А Сяня має
діти? Чому ніколи не розповіш щось докладніше про Сяню й Одарку282?
За кого повиходили замуж, як живуть? Як здоров’ячко Миросі і Ніки?
Будеш писати до них? Чому)то ніяке весілля не може відбутися без
Богдана? Все по чужих гуляє. Невже справді заведеться в нашій сім’ї
старий кавалер? Значить, телевізор заміняє вам іноді насонний се)
редник? Добре й то. Це ясне, що Богданові після всіх поїздок таки
вдома найкраще, бо де він знайде таку Бабцю, щоб піклувалася ним
так і розвезла до крайнього? Як влаштувалася у Львові Фонова Славця?
Мешкають вони собі з Оленкою? Ще трохи маю місця, якщо буде щось
цікаве до 7 червня. Прошу до своїх листів вкладати чисті конверти,
щоб я мала в чому послати свої листи.

6.VI. Завтра віддаю листа, а від вас нема нічого. Не знати, чи
Богдан вернувся додому. Вчора Одарка ходила на суд – відмовили:
замало сидить і т. д. Значить, хустки вона мені не лишить, отже таки
треба буде купити. Тільки Ти не старайся щось особливого дістати.
Хай буде проста вовняна, тільки досить велика. От у таких ходила
Зоська зі Зубри283. Тут майже всі мають, і, кажуть, коштує 5 карб.

Дуже цілую. Погода дописує, а настрій ще більше.

Катруся

281 Стефанія Зарицька.
282 Дарія Сіяк, донька Іванни Сіяк.
283 Жінка, яка приносила Зарицьким молоко.
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Дорогенький Богдане!
Кажеш, мало пишу? А як би Ти вмістився на тих кількох картках, що

призначені? Я й так кожного разу оглядаюся, чи не завернуть. Ох, не
раз хотілося б взяти картку і під першим враженням розписатися на
цілі сторінки! Скажу Тобі правду, я дивом дивувалася, коли майже
кожного дня відчинялася форточка і подавали мені чергову карточку.
Я вшила спеціальну течку на них... Зачекай до завтра, бо якраз по)
чалася передача по радіо за романом Рея Бредбері – американського
письменника)фантаста, мого улюбленого письменника, і я буду
слухати, а завтра продовжу писати. Тут мені прийшли на думку хохлики,
і я додаю: якщо будемо живі)здорові, якщо все буде в порядку і т. д.

31.V. Продовжую листа. Як бачиш, хохлики не приходили до мене
і я в доброму настрою дальше пишу. Отож найперше дякую, що забрав
і мене в П’ятигорськ. Твої карточки я читала з атласом в руках, ну, й,
очевидно, з лупою. Заглядала водночас у книжечку і більш)менш
подорожувала разом з Тобою. Бракувало тільки уявлення про саму
роботу, про розписи, чи пак мозаїку. Але коли Тобі від неї аж в очах
мерехтіло, то не маю претензій, щоб розводився Ти в листах про це.
А знаєш, як цікаво одного разу вийшло? Ми з Галею розмовляли про
спосіб викладання мозаїки, міркували, якої форми плитки і т. д. Я кажу,
що попрошу Тебе пояснити, а тут приходить Твій лист з докладною
відповіддю на мою ще не вислану просьбу. Одним словом, я стра)
шенно цього разу вдоволена, і що в гарних околицях Ти побував, і що,
напевно, гарно виконали замовлення, і що багато)багато писав усім
нам. Бабця також мило здивована кількістю карток від Тебе. Само
собою розуміється, таке натхнення до писання не триватиме постійно,
але поки що я радію, а потім побачимо. Все)таки як би рада я не була,
а чогось більше мені до душі Твоя зимова праця, оте малювання в
музеї. Ось де справжній ріст як художника! Маю враження, що все від
Тебе діставала. Було три листи, книжечка, 3 поштівки і 11 відкриток, з
першої поїздки – 1 поштівка і 5 відкриток. Якщо Тато стільки ж
діставав, то, напевно, страшенно радий. А проект купувати авто мені
не до вподоби. По)перше, скажи мені, хто буде піклуватися машиною?
Адже Ти не маєш ні часу, ні терпеливості займатися тим. По)друге, Ти
часто виїздиш, вдома буваючи більше взимку, то навіщо вона Тобі?
По)третє, мало Тобі двох аварій? Як вже буде готовий пам’ятник для
Дідуся, то чи не краще збирати гроші, щоб придбати яку)небудь колибу
в Ямній, як)от має дотепер Паланиця284? Добре мати свою хатинку
для відпочинку. Зрештою, можна придумати сотню гарних речей, щоб
видати на них гроші. Авто ж, з котрої сторони не підійди, ніяк корисне

284 Знайомий родини Зарицьких.
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Тобі не буде. Вже воліла б я ті гроші сховати до шухляди, а взимку
їздити кожної неділі до Славська. Добре подумай, заки братися за
машину. Що ж я Тобі розповім про наше життя? Кілька днів опалю)
валися, а тепер, вправді, сонце світить, але такий холодний силь)
ний вітер, що треба вдягатися на прогулянку. Праця у нас йде по)
старому, а я знайшла собі заняття: сушу рибу на сонці й вітрі і маю
великий збут. До кожного обіду подаю сушену тараню (з оселедця), і
всім нам дуже смакує. Трохи заходу коло цього є, зате велике за)
доволення, коли зі соленого)пресоленого оселедця приготовиш
смачну закуску. Ти бачив роботи київських монументалістів, що під
керівництвом Г. Синиці виконували розписи в Донецьку? В них інша
манера, як у вас, але мені багато там подобалося. В “Ранку” бувають
цікаві репродукції молодих художників. Взагалі, інтересно тепер,
мабуть, на волі, хоч існують люди, які всюди нудьгу заведуть. Слава
Богу, мені якось скучно не буває. Ну, зі Львова я вже не чекаю на таку
багату пошту, як з П’ятигорська, але, думаю, час від часу розповіш, що
поробляєш, які плани і чи далі вибираєшся гуляти на чужих весіллях.

Цілую сердечно.

Мама

№ 5
30 червня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Досі маю таке: 2 поштівки і листа від Тебе, від Богдана, від Ми)

хайла, від Богдана і від Лесі. Справ багато назбиралося, отож слухай
уважно. Знову надзвичайний видаток для Твоєї бідної кишені, зате
радість Твоєму серцю, ну, й моєму шлункові додаткова посилка!!!
Зачитали недавно, що Одарці й мені дозволяють заохочувальну по)
силку за “примерное поведение и добросовестное отношение к
труду”285. Цього разу я залишаю Тобі повну волю. Складай пакунок на
свій розсуд. Я бачу, Ти Михайлові незле вибираєш. Одним словом,
що хочеш і що маєш, те й давай, а не дуже)то відкладаючи. Зі своєї
сторони я скажу тільки таке: абц не потрібно, квасок ще маю, згущену
каву прошу дати, можна й трохи топленого масла, а більше товщу вже
у вересні. Крім того, положи дві щіточки до зубів і широкої гуми для
підв’язок. Чергову посилку висилай в перших днях вересня: так нам
буде вигідніше рахувати на початок місяця. В серпні я вже напишу, що
мені потрібно буде на цілу зиму. Це, головно, товщ (2 – 2,5 кг топ)

285 “Зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці” (рос.).
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леного масла), 1 кг меду, а решта що сама захочеш: якісь сушені овочі,
шоколад і т. д. (абц не треба). А тепер повторяю, що додаткову
складай на свій смак. Я тішуся, що її дістану, а Ти рада? Але я маю ще
одну втіху: Богдан сказав, що їдеш з ним до Косова. Невже Ти не
зробиш такої приємності своєму найдорожчому Ананасикові й своїй
примірній дочці? Усі аргументи “проти” відпадають. Тобі не треба буде
пристосовуватися до господарів, бо їдете не в гості; в дорозі з Тобою
буде Богдан, отже, всі подорожні труднощі візьме на себе. В липні
вишлеш посилку Михайлові й мені, а в серпні матимеш вільний час.
На мою звичайну посилку нема що особливо збирати й довго
готувати, а висилати будеш аж у вересні. Я навіть подумати не хочу,
щоб Ти нас завела і не поїхала. Ти тільки мусиш мені точнісенько
написати, коли виїздите і коли вертаєшся. Зараз)таки напиши, бо я
хочу знати. Також треба мені знати, де й коли Стефця проведе
відпустку. Одним словом, подай мені докладний розклад ваших
вакацій, і то негайно. Дві в мене теми для фантазування: Ти в Косові і
Ти перед телевізором. Мені і радісно, і трошечки смішно, як Ти пишеш:
“Телевізор забирає досить часу”, ніби це серйозний обов’язок. Але
воно так і повинно бути. Найперше маєте обі зі Стефцею дивитися на
всі вартісні передачі, а щойно потім братися за домашні господарські
справи. Все й так не переробиш, зате кожна людина має повне право
на гарний відпочинок і розривку, а Ти в першу чергу. Навіщо питати
Михайла, чи посилати йому книжки? Він же не обмежений у тому. А
може, в’яжеться і не хоче просити? І гроші треба б посилати, бо, як не
працює, не дістає ніякої плати, а з інвалідною категорією може купувати
харчі в ларку. Знову)таки нема чого питатися, а післати, – очевидно,
якщо є змога. Це, властиво, справа Богдана, я ж знаю, що в Тебе нема
грошей. Добре, що час від часу хтось з рідні прийде чи приїде до
Тебе, привезе багато новин. Вже наперед тішуся, що вибирається
відвідати Тебе тета Антося. Наговоритеся, й буде Тобі чимала потіха.
Уявляю собі, як Ти гарно прийматимеш її, щоб “знало руське свя)
щенство”. Цікаво, що вона скаже на стінний розпис на тому ресторані
на Високім Замку. Зрештою, у Львові є чим похвалитися, ще й тепер,
коли так розбудувався. В мене особлива симпатія до тети, і я так хотіла
б, щоб їй у нас подобалося, щоб побачила все, що гарного там є:
Стрийський парк, театр, музеї і т. д. А що з тіткою Палазею? Михайло
пише: “Пишуть, що тітці ліпше”. Невже хворіла? Усі книжки, що маєш
для мене, складай на мою поличку в шафі, згодом попрошу. Бачиш, у
мене з тим не свобідно. Ти спокійно читай –  я завжди сама попрошу.
Знає що? Ті чотири томи Канта пішли Михайлові, але відразу зазначи,
щоб при першій нагоді відіслав назад додому, бо я ще не читала їх.
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Добре? Навіщо мають даром лежати в шафі? При нагоді здорови і
цілуй Олю286. Мушу признати, що подивляю її, як вона цупко вхопилася
за Львів і змагається зі всіми злигоднями життя. За такі гарні книжки
прощаю їй всі гріхи, а саме що не пише і що ні слова не розповіла
про Влодка287. Співчуваю їй, та що пороблю! І Романові Юрієвичу
співчуваю. Треба ж таки пеха, щоб попасти на спартанське виховання!
Зі всіх сил підтримую діда Блося. Слухай, 28 липня піди на наш го)
родчик, зірви кілька найкращих левкой, положи в гарний флакон, і це
буде букетик Тобі від мене на день іменин. А ще побажаю міцного
здоров’я, щоб довго)довго жити на радість нам усім. Що спечеш на
іменини? Як відсвяткуєш, зараз поїдеш з Богданом до Косова?
Нарікаєш на дощі, а в нас чекають його, бо нема й нема, самі погідні
дні йшли, а оце почалася спека, доходить до 360. Одного дня на
прогулянці я навіть в тіні сиділа, бо після такого сонця тягнуло б до
подушки, а не на роботу. До речі, в пральні залишилися ми обі з
Одаркою тільки, третя, Маня288, поїхала в лагер. А я, Мамусю, вже
анітрохи не wiotka289 – заокруглююся! Зате почуваю себе незле.
Зрештою, я стараюся постійно про те. Кожного дня вранці наладо)
вуюся погідним настроєм і здоров’ям на цілий день. Як тільки Галя
піде у свій титан, а Одарка ще не підводить сонної голови, я зачинаю
свою фіззарядку. Яка це приємність! Між кожною вправою трохи
відпочину, подумаю; не спішуся, насолоджуюся вранішньою тишею і
відчуваю, як кожна кісточка, кожний м’яз з приємністю порухається.
Потім ціла натруся холодною водою, вдягнуся й беруся до гос)
подарства. Коли ж Одарка встає, я вже привітно настроєна до всіх
людей на світі. І спати йду з розрахунком на здоров’я, тобто на годину
скоріше лагоджуся до сну, щоб засипляти відпочатою, з відпруженими
нервами і м’язами, з погідними думками, щоб і сон такий був, щоб
зміцнив і тіло, й душу. Ось вже за 15 мін. 9 год. вечора. Йду стелити,
митися на ніч і приготовлятися до здорового сну. Бачиш, як я дбаю
про себе, щоб Ти мала потіху з мене? А що Ти робиш для свого
здоров’я? Поїдеш до Косова? Поки що добраніч.

6 липня. Щойно прийшла Твоя поштівка. Не хвилюйся, що ніколи
Тобі писати листа. Є кілька слів на картці – і я вже спокійно сиджу. Ти
післала посилку Михайлові і, бідненька, не підозріваєш, що я дістала
дозвіл на додаткову. Однак тут нема чого Тобі журитися. Що маєш під
рукою, те й складай у пачку. Якщо така спека буде, можна й не давати

286 Імовірно, Ольга Ільків.
287 Імовірно, син Ольги Ільків Володимир.
288 Імовірно, Марія Тихонова, співкамерниця Катерини Зарицької.
289 Худа (пол.).
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товщу, зате більше конфітур або цукру й сушених овочів. Згущену каву
обов’язково положи і сердечно подякуй Аді. Кавуся – це ж для нас
смаколик. Коли питимемо, згадаємо Аду добрим словом. Товщу даш
у вересневу посилку зо 2 – 3 кг. І також висилай 1 вересня: вигідний
рахунок буде. Якщо затримаєшся в Косові, можна й пізніше вислати.
Їсти буде що, бо Одарка й Галя дістають тепер, ну, й в мене буде до)
даткова. Як здоров’ячко тітки Палазі? А кошляцькі – добрі люди, не
забувають в біді. Страшенно хотіла би, щоби тітці Антосі подобалося
в нас, та й Тобі велика потіха й розрада буде. Я дуже рада, що маю
“Вітчизну”. Читаю не начитаюся Є. Гуцала. І прекрасні ілюстрації до
його новел. Як виглядатиме пам’ятник Дідусеві? Це буде за проектом
Богдана чи майстер сам зробив? У нас погода в сам раз: ночі хо)
лоднаві, 100 – 120, а вдень – 20 – 220. І опалитися трохи можна, і не
страждаємо від спеки. Я читала, що над рецензією з книжки Віри про
Руткевича працює професор інституту східних мов у Парижі. Яка
шкода, що не маю змогу прочитати! Бог дасть, нагода трапиться. Не
забудь відразу написати, коли їдете до Косова і коли в серпні будете
вдома. Я хочу знати і уявляти, де ви і що з вами.

Цілую дуже)дуже.

Катруся
Нітрохи не журися маслом у посилці Михайлові. Воно прекрасно

доходить. Мені можна весь товщ залишити на вересень.

№ 6
28 липня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Сьогодні день Твоїх іменин. Навмисне взялася писати листа, щоб

прийти до Тебе в гості й побалакати. Що спекла, хто приходив поба)
жати? Якщо, Бог дасть, таки поїдете до Косова, Ти не матимеш там
ніяких обов’язків, як запевнив мене Богдан. Отже, якраз добра нагода
розповісти про все. Не знаю, буде щось з тої поїздки чи не буде, але я
вже заздалегідь тішуся. Адже це вперше обоє їдете разом, тобто
Богдан з Тобою як опікун. Пам’ятаєш, як Ганнуся з мамою їздили на
Закарпаття? Тоді)то я не раз думала: от би Тобі так з Богданом поїха)
ти! Ну, ще зовсім я не віддаюся радості, бо ви поки що у Львові. Ко)
ли отримаю картку з Косова, щойно тоді закричу: “Слава!”. Де ви
збираєтеся мешкати? В тої учительки? З харчуванням у неї? Тепер
же я справді пишу: “Слава!”. Це з приводу посилки. Прийшла ціла і
неушкоджена, все в ній пахне свіжістю і домом. Я страшенно
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вдоволена, та й не тільки я. Кожна знайшла собі щось особливо смачне
для себе: Одарка – мед і часник, ми з Галею – порички і яблока, ми з
Одаркою – півника, а всі разом – смалець. Він свіженький і запашний,
як ще ніколи досі. І коробка мені сподобалася. От ще би таку одну на
другий раз. Кавусі ще не пили. Ти подякувала Аді? Звідки Ти взяла
півника? Ми робимо при його помочі знаменитий капусняк із капусти
на вечерю (з т. зв. солянки). Одного “Тузика” з’їла з місця, все решта
зав’язла в торбину, хай лежить. Одинока хиба посилки – все за)
апетитне, тяжко ділити на півроку. Добре, що Ти забула сирки, бо я
два рази на місяць купую в ларьку 200 – 300 гр голландського сиру.
Отже, краще давати щось інше, чого в нас нема. Знаєш, я думала собі:
цікаво, чи Ти положиш часник? І Ти догадалася. Тепер поговорим
про вересневу посилку. Вона вже мусить бути практична, на цілу зиму.
Висилай в перших днях вересня. Поклади таке: 2 кг товщу (1 кг
топленого масла, 0,5 кг свіжого масла, 0,5 кг смальцю з м’ясом
(такого самісінького)), 0,5 кг меду, 0,5 кг меленого цукру на Різдво
(прошу тому, що маєш електричну машинку), 1 пачечку кваску. Решта
2 кг складай на свій смак. Абц не треба. Тепер щодо хустки зимової і
т. д. Свої червоні теплі реформи я переробила. Вийшли міцні і теплі,
отже, тим не треба Тобі вже турбуватися. Зате таки здалася б мені
тепла хустка і вовняні панчохи. Зробимо так: якщо у Львові є вовняні
панчохи, купи одну пару і положи у вересневу посилку. На велику хуст)
ку і на козачки я попрошу дозволу на цінну бандероль під зиму. Ти
зваж на вазі козачки і хустку, чи вони підуть на 1 кг. Якщо ні, треба
буде просити 2 бандеролі. Мені не залежить на тому, щоби хустка
обов’язково була чорна. Я тільки говорила про таку, щоб була дешева
і, кажуть, що всюди можна дістати. Я хотіла облегшити Тобі справу.
Ця бонзово)сіра, котру маєш вдома, певно, Твоя, Ти ходиш в ній, то
навіщо посилати мені? Вистане така дешева, за 5 карб. Літо – сезон
іменинників у нашій родині. Вересень – вуйка Адзя, отож піди до нього
9 вересня і передай від мене найсердечніші побажання доброго
здоров’я і всяких благ. Ти ніколи не згадуєш, що каже вуйко про свого
правнука. Між іншим, про подвиги Романа Юрієвича я завжди роз)
повідаю на прогулянці і мої сусідки дуже хотіли б побачити його на
знимці якраз у шлиї. Цього місяця я дістала від Тебе два листи і
поштівку, листа Марійки, Михайла і багато поштівок від Богдана.
Правду сказав Михайло, що Богдан з роботи пише, а у Львові
замовкає. Як здоров’ячко Лесі і Марійки? Леся дуже гарну карточку
мені прислала – “Мишка)віолончеліст”. Чи “Нариси з іст. укр. мис)
тецтва” пішли на одну бандероль? Не були затяжкі? Не завернули її
звідти назад? Мені поки що книжок не посилай, а складай усе на мою
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поличку в шафі. Ну, на сьогодні закінчую. Трохи почитаю і піду скоріше
спати. Трохи душно, і ми з Галею весь день ходимо сонні. Добраніч!

Щойно 5.VIII знову вертаюся до листа: роботи всякої було по вуха.
Досі не знаю, де ви обоє – в Косові чи у Львові. Щоб не забути ще про
справи й іменинників, зараз все напишу. У той маленький зелений
слоїчок від Оленки положи щось дуже смачного в посилку на вересень.
Ще одна просьба: дуже)дуже сердечно цілуй від мене тету Антосю.
Хай вже Стефця пригостить її гарно. Стефця вміє спекти винницький
пляцок? Найкраще було б, якби Богдан таки приїхав і сам показав їй
усе гідне уваги у Львові. Шкода пропустити таку нагоду. Тета Палазя
вже в Одесі? Куди вибирається Стефця? Кажеш, в спеку ходиш в’яла й
робота не береться? Те саме у нас з Галею. Тільки Одарка ще якось
тягне, зате взимку їй гірше. Найбільше люблю таку погоду, коли ночі
холодні, а день сонячний, теплий: тоді нема духоти. Тому)то й листа
закінчую сьогодні: думати годі було. Ти також потрохи намовляй
Богдана на хатку в Ямній. Добре мати свій куточок для відпочинку. А
пані Павлякова290 також купила собі дім з гарним городом, і вся родина
дуже вдоволена. Вони живуть тепер на Ортосалінській, 45291. А Оля
все ще спить на лавці в управдомі? Я поняття не мала, що два най)
молодші сини Люби – близнята. Це Андрійко й Геньо292? Як там у них
з квартирою? Дістали відповідну? Сьогодні падав дощ, легше стало
дихати, і приємно пишеться. Та треба кінчати, бо ще всім потрохи
хочу написати.

Цілую дуже сердечно Тебе і всіх, всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Дістала від Тебе з Кіровоградщини 3 поштівки і листа. Добре

зауважив Тато: приїздиш до Львова і замовкаєш. А я так хочу знати,
поїхали ви до Косова чи ні. Я вдоволена, що Тобі подобаються тамошні
околиці. Взагалі, люблю, коли знайомишся з щораз то новими
місцями України. Зате не до душі мені остання ваша робота. Це ж ті)
льки виконання в матеріалі чужого проекту, просто для заробітку. Що
ж поробиш! Нічого, в мене є потіха на цей раз – Твої рисунки. Яка ж я
рада, що на роботах робиш зарисовки, а вдома малюєш! Перше Ти
приїздив і відпочивав тільки, а тепер відразу забираєшся до ма)
лювання. В Косові також, напевно, багато рисуватимеш. Мамуся

290 Леся Павляк, сестра Дарії Гусяк.
291 Імовірно, адреса в м. Алдан у Якутії.
292 Діти Любові Цибик.
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писала, що гарно виглядають Твої картини на виставі, а особливо та,
з фрагментом шахти. От би мені подивитися! Дякую за фотографію
на ослі. Вона досить контрастова: в осла міна повна філософського
стоїцизму, а Ти сидиш гордо, як джигіт на баскому коні. Гори ж кругом
невеселі. Куди їм до наших радісних Карпат чи хоч би нашого Підгір’я!
Тепер справа грошей для Тата. Навіщо питатися його? Заки відпи)
ше, пройде місяць, і він втратить один ларьок, а це ж багато значить в
його умовах і при його здоров’ї. Я ж вам пояснила, що на гроші
обмеження нема. Пішли 5 – 10 карб., а потім домовляйся. Зрештою,
не знаю, чи Тато не в’яжеться і чи правду скаже, що йому треба. Що ж
до мене, цього року вистане мені грошей і на передплату, і на зуби. Я
якраз обрахувала. На ларьок я заробляю, хіба десь аж взимі пришлеш
мені 10 карб., щоб мати залізний запас. Журналів будемо мати досить,
та з книжками гірша справа. Страшенно хочеться познайомитися з
новою радянською літературою (українською). Ось прийшла бан)
дероль, але відразу дали на склад. Були там “Зав’язь” Григора
Тютюнника, гарно видана маленька книжечка порівнянь в укр. мові і
ще якийсь роман. Так мені жаль, бо дуже люблю Григора Т., читала
кілька його оповідань в “Літ. Україні”. Чи Ганна – жінка Івана? Подякуй
при нагоді. Я також думаю, що не варто ганятися за заробітком, коли
сяк)так вистарчає, тим більше що місяць у Косові повинен дати дуже
багато і для здоров’я, і для творчої праці для себе. Ну, а мені вже най)
більша радість, що будете там обоє, якщо все буде в порядку і т. д.
(це для хохликів). Мамуся сама ніколи не поїхала б, а з Тобою, здається,
радо вибирається. Очевидно, звідти Тобі не буде часу писати, зате
хоч припильнуй Бабцю, хай багато розповідає і про себе, і про Тебе.
На день 2 вересня посилаю найкращі побажання. Кінчаєш 27 років і
досі парубкуєш. Біда, та й годі! Тобі подобаються роботи Сікейроса?
Я тільки кілька репродукцій бачила, але щось не зворушують мене.
Правду кажучи, стиль вашої бригади найбільше мені до вподоби. Не
думай, що я засліплена мама, – я досить критично на Тебе дивлюся,
але цілую дуже сердечно.

Мама

№ 7
Без точної дати. Ймовірно, 31 серпня 1967 року.

Коханенька Мамусю!
Зачинаю писати 30 серпня, вся під враженням вашого побуту в

Косові. Давно не було такого свята в мене. Цілий місяць бачила Тебе
усміхненою в саду або на річці. Тільки Ти вже занадто розгулялася. Як
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можна самій йти на річку купатися?! Адже Ти nie pierwszej młodości293.
А Богдан дуже гордий, що зумів Тебе завезти туди й влаштувати гар)
ний відпочинок? Він, певне, пропадав цілими днями поза домом, за)
те Ти не мала клопоту з ним. Скільки Ти не розповідала б мені про свій
побут у Косові, а мені завжди буде мало. За серпень я дістала від Тебе
3 листи і 2 поштівки, від Богдана одну поштівку і 2 листи Михайлові.
5 карб. ще не прийшли, та й не треба було спішитися. Я ж говорила:
на журнали маю. Щойно десь під кінець року післали б, аби мати на
всякий випадок. Власне тепер у вас були великі видатки, то навіщо
решту вишкрабувати з кишені? А я вдоволена, що маєте їхати до
Делятина. Тобі добре зробить якнайдовше побути далеко від дому,
маєш час знову запрягатися в… (слово написане нерозбірливо. –
Ред.) щоденних турбот. Тільки чому ви з Делятина просто до Львова
не хочете їхати, а назад вертатися до Коломиї? Чи не довша така до)
рога? В попередньому листі я згадувала і ще раз повторяю: теплих
реформів не треба вже. Я переробила свої старі червоні, і дуже добре
вийшли. Якщо можна легко купити у Львові вовняні панчохи, то добре,
а ні – дам собі раду. Я ж тепер майстер на всі руки. Знову переглядаю
листи і не можу натішитися, як)то Ти газдувала собі в Косові, що була
змога купити завжди помідори, бриндзю, а Ти це любиш. Шкода, що
грибів мало – не поласували обоє з Богданом. Зате яблук мали досить.
А як старий Куцько яблучками об’їдається, – аж душа радується!
Богдан застосував до Тебе правильний метод: приїхав, вирішив і
запакував у машину. Інакше Ти не рушилась би з дому. Бачиш, а тепер
вдоволена. Не треба засиджуватися вдома. Нічого так не впливає на
настрій і добре самопочуття, як переміна місця, а ще в Косів. Е, та я
бачу, що Ти й туристка, коли самістійно з ланцуховою вибралася до
Криворівні! Знаєш, мені жаль, що Жаб’є перезвали на Верховину294.
Мала вже свою традицію ця назва, а до нової не скоро привикнеш.
Власне переглядаю Твої листи і натрапила на те місце, де кажеш, що,
можливо, від’їдеш додому скоріше, а Богдан ще залишиться. Аж злість
мене бере! Чому то Ти не маєш до кінця місяця посидіти в Косові? Та
бачу, що син у мене мудрий і дотримав Тебе на місці, аж поки обоє не
поїдете до Делятина. Коли на прогулянці я розповідала, як)то Романа
Юрієвича не хотіли прийняти на квартиру, мої старенькі сусідки Таня і
Пелагія незвичайно співчували йому й обурювалися на черствих
хазяїв. А він розумник, що не брав собі того до серця і спав спокійно.
Як здоров’ячко Ніки й Олі? Накінець Оля впровадилася до власного
помешкання. Хоч ледви це можна назвати кімнатою, але таки свій кут

293 Не першої молодості (пол.).
294 Верховина (до 1962 р. с. Жаб’є) – смт., райцентр Івано)Франківської обл.
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є. На сьогодні закінчую писати. Поволеньки збиратися буду до сну.
Зрештою, треба залишити трохи місця, ану ж ще підіспіє якийсь лист.

Сьогодні середа, 30.VIII. Ви обоє повинні бути в Делятині.
5.ІХ. Вчора була в зубного техніка. Зняв мірку і пообіцяв, що до

кінця місяця буду красуватися перловими зубами. Коштуватиме вся
історія 5 карб., якраз стільки, що дістала. Значить, на журнали маю і
до кінця року більше не треба мені посилати. Цікаво, чи посилка вже
їде? В кожному разі, про неї напишу аж у жовтні, якщо щасливо дійде.
Ти не забула положити маленьку зелену коробочку? Вона мені при)
годиться на цукор. До неї підходить накривочка з “Чистотіла”. Від Ма)
рійки не було листа, як гостювали у Делятині? Шкода, що тета не
застала Тебе. Та вона добра, не образиться. Може, ще колись щасли)
віше вийде. Скільки Ти не писала з Косова, а мені мало – так і слухала
б, слухала. Напевно, до 7.ІХ нічого від вас не прийде, отже закінчую,
бо нема мені часу балакати: я ж людина діла!

Цілую дуже)дуже Тебе і всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
31.VIII. Від Тебе маю лише одну поштівку, але Ти стільки радості

мені приніс, що й того багато. Найперше хочу подякувати Тобі за вакації
Бабці. З листів видно, яка вона вдоволена. Напевно, відпочила фі)
зично, а найважливіше – прожила цілий місяць без щоденних турбот
і клопотів. І як воно щасливо вийшло! Така гарна кімната трапилася, зі
всіми вигодами, серед зелені, з доброзичливими хазяїнами. Навіть в
кіно Бабця ходила! Де ж то Нестор вишукав таку гарну і милу жінку? От
мають люди щастя, а його мама – добру невістку. Як Ти провів від)
починок, знаю мало. Цілими днями пропадав поза домом? Ходив
на екскурсії? В кожному разі, досить танцював, так? Тепер Ти збагнув,
який метод потрібний до Бабці – рішучість і наполегливість. Опи)
ралася)опиралася, а вже з Косова написала: “Подяка належиться
Богданові. Нітрохи не жалію, що приїхала”. І я рада з вашої поїздки до
Делятина. Знаєш, потихеньку мрію, які)то будуть вакації на другий рік.
Та поки що тихо: хохлики! Ти добре зробив, відпочивши власне влітку.
Як гарно я згадую кожні свої літні вакації в горах! А спогади – це велике
надбання на ціле життя. А тепер цілий місяць я ходила, повна радості
вами у Косові. Зате менше порадувала мене замітка в “Літ. Україні”
про виставу картин у Львові. Трьох ваших згадали, а про Тебе нічичирк.
Правда, Миколу295 похвалили за тематику, про майстерність тем

295 Колега Богдана Сороки.
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взагалі мало було мови. Я колись читала “Наше слово” і цей додаток.
Вони справді вибирають, що інтересніше. Нічого. Я читала, що ви)
пускників Київського художнього інституту запросили працювати над
проектами створення заповідника на Хортиці. От щасливі! Тепер деякі
справи. На цей рік мені на все вистане грошей, тому я просила щойно
десь під Новий рік прислати трохи на запасний фонд. Ти ж зараз дав,
а прецінь в Тебе якраз були великі видатки. Багато журналів я пе)
редплачую, але це все для нас: і театр, і телевізор, і вакації, і відпочи)
нок, і подорож у незнане, захоплююче. Ось я просто насолоджуюся
“Вітчизною”. Колись, як буду жива)здорова, виберуся відвідати
пам’ятники)скульптури по Україні – оті власне камерного типу або
репрезентативні, але співзвучні мені. Поїду в Новгород)Волинський,
де Бриж і Сколоздра створили вражаючий пам’ятник, до “Лесі Укра)
їнки” Бородая, “Сковороди” і “Шевченка” Кавалерідзе. Взагалі)то,
“Вітчизна” ліпше знайомить з укр. мистецтвом, ніж “Мистецтво”.
Кераміка (зразки в 8 номері) цікава, але, властиво, тільки серія чортів
особливо подобалася. Багато там не розумію. Може, треба б було в
кольорах побачити. Тарілки, наприклад, нітрохи не подобалися.
Певно, я привикла до тонкого гуцульського рисунку, а полтавський чи
взагалі східний лапатий орнамент не завжди промовляє. Очевидно,
більше треба їх бачити, а тоді судити. Як у Тебе фізкультура? Бачиш,
чого домігся Тато вправами? Лікували його мало, а помогло власна
праця над собою. Очевидно, у вирі життя ніколи про це думати, нема
часу зосередитися. А все)таки воно варте, бо не знає людина, куди
доля її кине, що готує в майбутньому. Щойно дали мені квітанцію на
5 карб. Трохи гризе мене сумління, адже саме в ці дні у Тебе й без того
великі витрати. Ну, буду мати на запас, і вже аж навесні 68 року, як все
буде в порядку і т. д., пришлеш мені на журнали. Ще трохи залишаю
місця, бо ану ж зійде на Тебе натхнення і Ти напишеш ще поштівку.
Поки що цілую сердечно, а в суботу, 2.ІХ, побажаю в думці всего
найкращого і багато щастя.

Мама

№ 8
6 жовтня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Цього разу я вирішила написати короткого листа. Страшенно зай)

нята! Як бачиш, взялася до писання щойно напередодні віддавання
листів. Крім того, нема на що відповідати, бо у вересні не отримала ні
одного листа. Перший прийшов від Богдана щойно у жовтні (3), а 4.Х
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– від Ірини. За цілий вересень завитала до нас тільки посилка (14 ве)
ресня) і дві карточки для Одарки. Оце і все. Що ж, це не вперше.
Посилкою я дуже тішилася, бо вона була і великою, і лакімством. Я
вповні вдоволена і сама не зложила б її ліпше. Смалець з м’ясом
пресмачний, “півники” додають смаку кожній зупі. Одарка економно
господарює ними. Вона особливо дякує за мед і часник, а я – за
грушки. Правда, не довго ними втішалася, бо, заки дійшла від порога
до свого ліжка, вже обидві з’їла. Шоколадки і сушені овочі поки що в
мішечку, зав’язані на три вузлики – на чорну годину. Товщем особливо
вдоволена, бо додаю до страви, і вона відразу набирає ліпшого смаку.
Дякую за гольфи. Це зараз те, чого мені було потрібно. Ніби на зиму
я забезпечена і харчами, і одягом. Ще тільки б хустка. Якщо Богданові
справді вдалося б вибратися на побачення, хай візьме зі собою зимову
теплу хустку і козачки – я попросила б дозволу передати мені. Може,
якраз вийде щось з того. Я вже казала: хустка не мусить бути чорна. Я
лише згадувала про таку, бо вона дешевша і, кажуть, є в крамницях. Та
сіро)бронзова, що є вдома, могла б бути; але вона, напевно, Твоя,
тобто Ти вживаєш її, то мені вистане яка)небудь, аби тепла. Шкода,
що я не читала Твоїх вересневих листів. Мені цікаво знати б, як ви
обоє гостювали в Делятині, як повернулися додому і т. д. Як зможеш,
дещо повтори. Що Марійка оповідала? Тут мої сусідки Таня і Пелагея
щодня питаються про Романа Юрієвича. Кажуть: “Остання звістка була,
що він вже стоїть, як стовпчик. А що далі?”. Ага, ще дякую за пласт)
масові коробочки білу й зелененьку. Така посуда дуже практична,
бо не б’ється. Я здорова, виблискую новими зубами, а так вдало
зроблені, що не відрізнити від моїх власних. Коштували всего
4.80 карб. Я страшенну масу грошей видала на журнали. Не знаю,
чи Богдан не буде сварити мене. Зараз йому напишу цілий звіт. Як
там живете? Як здоров’ячко Ніки? Телевізор дивишся чи вже надоїв?
Говорили по радіо, що йдуть вже кольорові передачі. Ну, цілую
дуже)дуже Тебе і всіх.

Катруся
Як подобалася Ірка296? Набалакалися?

Дорогенький Богдане!
В ніякому разі не приїзди на побачення з бородою! А зрештою, я

не від того, щоб побалакати. Бачиш, сподобалося мені зустрічатися
з Тобою, та, якби не Тато, я відраджувала б такий люксус, бо видатки
надто великі. Якщо справді виберешся до нас, повідоми заздалегідь,

296 Імовірно, Ірина Сеник, товаришка Катерини Зарицької.
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щоб знову не було якого карантину. (Він у нас буває кожного року,
коли розгулюється грип, але це пізніше, взимку.) Крім того, мені треба
приготувати питання до інтерв’ю, а Ти також приготуйся, щоб за ко)
роткий час якнайбільше оповісти. Слухай, Ти рознесеш мене вщент,
бо я видала масу грошей на журнали, певно, весь Твій заробіток за
один павільйон. До того ж наплутала: хотіла передплатити “Ниву” (там
прецікавий розділ “Школа шитья и кройки”), а написала в заявці “Нева”
і заплатила даремно за півроку 4 карб. за не потрібний мені журнал.
Бач, як воно трапляється іноді. Півроку від побачення минуло у вересні,
отже, починаючи від жовтня, можна мені мати знову побачення. Не
гнівайся, що пишу коротенько, але тоді певніше дійде.

Цілую дуже сердечно.

Мама

№ 9
2 листопада 1967 року

Коханенька Мамусю!
Сьогодні сказали, щоб завтра здавати листи, а не як звичайно,

7 числа, з огляду на вихідні дні. Не багато встигну написати за один
вечір, бо я не люблю спішитися. Пишу помаленьки, розкошуюся, пе)
речитуючи листи ще раз, і, одним словом, влаштовую собі щось на
зразок заочного побачення. Біда була б невелика, що мало часу, адже
новин у нас майже немає, та тільки цього разу коло мене лежить ціла
гора всякої кореспонденції, а хочеться відповісти на все. Десь біля
20 жовтня зачали давати мені листи один за другим. Аж шість
назбиралося. Між ними був тільки один новий, а решта з вересня.
Вже навіть не порахую, скільки за два останні місяці прийшло. В
усякому разі, здається, ні один не пропав. Отже, зачинаю переглядати
насамперед від Тебе. Від Михайла отримала два листи, два від Миросі,
один від Лесі, 10 карб. Ти нарешті повинна привикнути, що листи
часом бзікують, і не журитися зайвий раз. Про посилку вже знаєш, яка
я вдоволена. Подібну прошу лагодити на березень 68 року. IV том
енциклопедії положи поки що на мою поличку – зачекаємо на кращі
часи, коли можна буде діставати книжки. Підв’язки до панчіх положи
в шухлядку. Тепер я сама вмію шити пояс і не знаю, чи навіть купований
вдоволив би мене. Бачиш, як задираю носа? Чого Ти журишся, як
посилка зайшла? Все було в найкращому порядку. Масло нітрохи не
плило. Шкірки помаранчевої і цитринової тепер не треба, бо я веду
спартанський спосіб життя і накінець закинула всякі витребеньки.
Правда, варто оселедця, але це хліб насущний, а не смаколик.
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Абрикоси дуже добрі, я кидаю одну в рот і смокчу, мов шоколадку.
Якби Ти бачила, як Одарка хронічно все забуває, що має зробити, де
положила і т. д., Ти гордилася б своєю пам’яттю. У серпні їй здається,
що це жовтень, у вівторок говорить: “Завтра неділя”, а просипаючись
після пообідньої дрімки, заявляє: “Обіду ще не давали?”. Її “вичини”
цього роду скидаються на справжні анекдоти. За “Мишку на лещетах”
і поздоровлення щиро дякую. Дай Боже, щоб хоч трохи наших бажань
сповнилося! Правду кажучи, нам ще годі Бога гнівити. Живі)здорові,
листуємося, з Ананасика сяку)таку потіху маємо, то чого хотіти? Бога
за ноги зловити? Треба бути скромним і дякувати добрій долі і за те.
Мишка препотішний. Я сказала своїм приятелькам)бабусям, що маю
фотографію Романа Юрієвича на лещетах, а потім принесла показати,
як були в туалеті. Там трохи темнаво; вони розглядали і дивувалися, що
то його так закутали; нарешті збагнули, хто це насправді. Страшенно
хочеться побачити знимку теперішнього Романа Юрієвича, коли він
вже моргає і танцює. Скільки йому тепер? Косів ще довго радуватиме
мене, а тихенько я подумую про другі вакації. Все)таки така поїздка і
повний відпочинок від щоденних турбот відсвіжують, правда? Подякуй
Аді дуже сердечно за шарикову ручку. Вона ще й як пригодилася б
мені, та не вільно. Нічого, Михайло скористав. Газету з репродукцією
Богдана положи на мою поличку. Колись у відповідний момент я скажу,
як прислати. До Семена297 Ти писала? Конче відповідж йому і здорови
дуже щиро. Карточку положи на мою поличку. Хотілося б нам знати, як
він себе почуває, де працює і т. д. Я страшенно рада, що лічильник
зіпсувався і Ти перейшла на ричалт, не будеш мерзнути. Як тепер
опалюються наші лазнички? Вода гаряча йде відразу чи треба газом
загріти цілий котел, як раніше дровами? Вже давно хочу запитати, де і
як ви сушите білизну після прання. Тут нема стрихів і люди сушать на
подвір’ю або в мешканні. Як з нашим стрихом, коли перегородки
розібрали, а до того ж льокатор спровадився? Куртку на футерку поки
що положи в мою шухлядку, але докладно опиши мені її, хай хоч заочно
потішуся. Хоч я вже старий бабштиль, але щось більше подобається
мені вдягатися, ніж у молоді літа. Який верх у куртці? Якого кольору?

Цілуй від мене Ганнусю. Не забуваю її і бажаю якнайкращого
здоров’я її мамі. Хіба досить з Тебе. Треба кінчити, бо вечеря близько,
а ще багато писати. Крім того, я коло 8 вечора вже зачинаю засипляти,
зате зранку мури валилися. Ще одна справа. Якби Богдан їхав на
побачення, хай візьме зі собою: 1) теплу хустку, 2) козачки, 3) вовняні
панчохи. Після Жовтневих свят я піду просити дозволу на ті речі. Якщо
не поїде, може, дадуть позволення на цінну бандероль. Знаєш, думаю,

297 Семен Юзьвак.
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що ті мешти будуть завеликі для мене, бо мені треба 36 номера. У нас
в ларьку є гарні чорні тапочки, але № 37. Я пробувала – і навіть на
шкарпетку завеликі: полнота № 5 у них. Може, й тому злітали б. Отже,
якщо вдягнеш, носи ті мешти. Ті червоні тапочки, що Ти прислала
мені, трохи заширокі, влітку злітають; тепер попробую їх на шкарпетку.
Якби Богдан мав трохи часу в Москві, хай конче купить мені щось на
літо № 36 – звичайні сандали або легенькі тапочки. Як будемо живі)
здорові, постараюся в грудні заздалегідь зачати листа, щоб вийшов
інтересніший.

Цілую дуже)дуже.

Катруся
Всіх починаючи з партеру до другого поверху сердечно здоровлю.

Дорогенький Богдане!
Щойно принесли вечерю. Я насипала до картоплі сушеного

батона, додала масла і заїдаю з квашеним помідором, аж вуха
трясуться. Раптом глип – Одарка повитягала якісь мішечки, з одного
насипала в миску тертого батона, з другого – грецьких оріхів, заварила
помаранчеву шкірку, і показалося, що вона готує т. зв. шарлотку з
нагоди завтрашнього мого дня народження. Я запропонувала ще
сьогодні ввечорі забратися до шарлотки, і вона відразу погодилася.
Як бачиш, мій день народження теж буде святкуватися смаколиком.
Дякую за листи, знимки і гроші. Зараз по порядку про все поговорю.
Правда, листи телеграфічного стилю, небагато на них відповіш. Ми з
Татом вже переконалися, що Тобі потрібно виїхати на павільйони, щоб
зійшло натхнення до листування. Ще раз дякую за Косів і за Коломию.
Мене медом не маж, тільки розповідай, як возиш Бабцю на таксі.
Накінець)то я побачила на очі цілу вашу бригаду. Хлопці як огірочки!
Я показувала знимки своїм приятелькам)бабушкам, і вони сказали,
що Ти “самый хороший”. Я скромно мовчала. Котрий з них чоловік
Бриж? Ті всі роботи, які ви тепер виконуєте, – Радехів, Броди,
електроламповий завод – за вашим проектом чи хтось інший про)
ектував? Мені більше до душі, коли цілість – ваша творчість. У “Ранку”
я бачила стелу в Краснодоні “Скорботна мати”. Страшенно мені
подобалася. Фрагмент Твоєї “Лісової казки” отримала. Очевидно, що
подобався, бо взагалі Твій стиль відповідає мені. Хотіла б побачити в
кольорах. В яких тонах виконана ця мозаїка? Ех, гарячу участь брала б
я у ваших проектах і не дала б позбавити себе голосу! Одарка миє
посуду після вечері, вже наложила в мисочки потрохи шарлотки, а
основну частину сховала на завтра. Зараз будемо пробувати, тому
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перериваю листа. Отже, шарлотка вдалася на славу. Я з’їла свою
порцію, і ще Одарка з своєї порції подарувала мені ложку. Завтра
закінчимо. Сумніваюся, чи Твої гості з таким смаком ласували, як ми.
З журналами справа мається так: на перший піврік 68 р. я вже все
потрібне передплатила. Хникала тому, що багато грошей видала та
на додаток через неувагу виписала на 6 місяців непотрібний журнал.
Властиво, гроші були б мені потрібні на нову передплату аж у квітні 68
року, але все)таки дякую за тих 10 карб., бо матиму на запас. Завжди
добре мати якусь копійку в кишені. На превеликий жаль, журнал “Нива”
перестає виходити від 68 року, а я так дуже хотіла його мати з огляду
на відділ “Школа кройки и шитья”. Ось тому ще одна просьба до Тебе.
Якби Ти їхав на побачення до мене, купи в Москві книжку для шиття і
крою найновішого видання, щоб була всеобіймаюча і можливо
найобширніше говорила, особливо про крій. Може, Ганнуся порадить
Тобі, де таку купити. Книжку вишли почтою. Крім того, пошукай у
Москві дві пари безрозмірних шкарпеток літніх, легеньких, одна на 36
номер, друга на 38 – 39 номер черевиків. Ще придалися б мені сан)
дали на літо (найдешевші) або легенькі тапочки, але № 36, щоб не
злітали. Ті червоні широкі, особливо коло п’яти, тому ношу їх на
шкарпетку. Сандали або тапочки добре було б зі собою привезти. Ти
до Тата також вибираєшся? Ще хотілося б мені писати, бо не дає мені
спокою побачене в журналах з монументального живопису, але
зближається 8 год., і засипляю просто, а ще маю Татові написати. Не
знаю, що ви робили б зі мною вдома, коли пізно ввечері у вас ще
повним ходом йде життя. Скажи, а скільки пляшок горілки було на
принятті в Тебе? Мене просто переслідує той алькоголь і його загальне
вживання. Як там з куренням? Це був би справжній подвиг, якби Тобі
вдалося кинути.

Цілую сердечно.

Мама
Ага, ще андрутів привези мені в кишені.

№ 10
4 грудня 1967 року

Коханенька Мамусю!
Два дні у нас вільного, отож я вмостилася вигідно, щоб спокійно,

заздалегідь і з насолодою побалакати. Найперше, нітрохи не журися,
що забула про підручник шиття. Воно й на ліпше вийшло, і ще раз
нагадало мені без потреби не забагати богзна)що. Бандероль з
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книжками не вільно діставати, можна лише зі журналами, зошитами
та конвертами. На книжки з дому треба особливого дозволу. Нічого,
почекаємо, навіщо собі голову морочити? Ти книжки для мене складай
на поличку, адже ще лише кілька років залишилося – і, як Бог дасть,
вільно читатиму що завгодно. Одну монографію про Труша пішли
Михайлові, а другу – на поличку. Очевидно, дуже сердечно подякуй
Аді й Вірі за книжки й побажання. Тепер такі новини: дістала дозвіл на
речеву посилку, потім дозволили взяти зі складу особистих речей ка)
лоші і брати по одній книжці з тих, що досі приходили в бандеролях.
Як бачиш, є з чого тішитися. Калоші мені пригодяться для прибиран)
ня в пральні, на болото і т. д. Поки що читатимемо книжки зі складу, а
там колись, може, й нові дозволять прислати. Речеву посилку при)
готовляй поволеньки, не спішися, її можеш вислати й за декілька
місяців. В посилку положи таке: гранатову суконку, светер той бла)
ватковий, що Ти згадувала, мешти, легку хустку на голову, 2 пари
капронових шкарпеток для ноги № 36 і № 39 і тапочки № 36. Ага, ще
кілька туалетних миделок! Коли вишлеш посилку, зараз водночас
повідоми мене. Тепер точніші пояснення. Мешти, суконку і светер
посилай тільки в тому випадку, якщо вони є вдома, в ніякому разі не
купуй нових. Якщо мешти добрі на Твою ногу, тоді носи сама, бо,
видно, для мене будуть завеликі, хіба що на шкарпетку вдягати. Хустка
має бути на весну, отже не вовняна, якась звичайна. Шкарпетки –
піскового або димчатого (сіравого) кольору, бо не хочеться ходити в
різних кольорах. До чого ж я візьму рожеві або голубі шкарпетки?
Панчохи також нехай будуть неяркі. Номер 36 має ще т. зв. “полноту”
5 або 7. Це для короткої, але широкої ног. Мені ж треба нормальний
№ 36, щоб з ноги не злітало. Богдан вибирається ще раз у Москву, то
хай там пошукає шкарпеток і тапочок. Я бачу, що тут жінки таке носять,
то, може, десь воно є. Повторяю: спішитися не треба, збирай
поволеньки, а як все буде готове, висилай хай аж на весну. Миделка
купуй дешеві, тільки не “Земляничное”. Тепер про хустку, реформи і
т. д. І тішуся, і сварюся. Зараз розповім по порядку. Чобітки прекрасні;
правда, пішли на склад, але я встигла попробувати. Трошки завільні,
але це не біда, на шкарпетку будуть в сам раз. Ох, як вже чекаю, щоб їх
носити! Все інше маю. Хустка теплесенька, і я навіть у камері її накидую,
бо дуже приємна в дотику і гарна)прегарна. Про такі саме реформи я
мріяла 20 років і відразу їх вдягнула. Власне пишу, а хустка в мене на
плечах, так приємно гріє і пахне домом. Мені пригадується, як Ти
розповідала про свій перший капелюх, прикрашений черешеньками.
Ти положила його на подушку і здалека зі всіх сторін милувалася ним.
Те саме хочеться мені робити зі своєю хусткою. Панчохи взяла Одарка



699

і дуже тішиться, що вони гарні й добре облягають ногу. Шкарпетками
також тішаться. Одним словом, радість кругом! Тепер будемо сва)
ритися. Пам’ятаю, Ти писала, що козачки чорні, а хустка бронзово)
бура. Мої ж чобітки жовті, а хустка чорно)біла. Як це розуміти? Я тільки
тому просила козачків, що вони були вдома. Невже ви спеціально
купували другі? Мене аж в голові стискає, коли подумаю про таке!
Невже можна робити такі видатки? Хочеш, щоб до кінця babie się w
głowie przewróciło? Коли я прошу капронових шкарпеток, то тільки
тому, що звичайних вистане лише на місяць, та й то треба кожного
дня цирувати, а часу обмаль. Але як можна купувати такі дорогі чобітки
або хустку?! Візьми це все до уваги, і якщо сукенки, мештів чи светра
вже нема, то других не купуй. Светер вложи обов’язково у велику
целофанову торбинку і зав’яжи шнурочком, щоб молі не з’їли, бо,
можливо, він піде на склад. Ну, все з речами.

Страшенно тішуся, що зіпсувався лічильник від газу: будеш ходити
по тепленькій хаті й не дригоніти від холоду. Ага, Ти не журися, що
козачки на складі, – зашануються; а я зробила собі папучі, і все в
порядку. Дякую всім, всім, що бажали мені з нагоди іменин. Ми з
Одаркою вже від неділі, 3.ХІІ, почали святкувати. Вчора Одарка на
підвечірок подала каву і білий хліб зі скундралем (сир тертий з маслом),
взяла зі складу банку м’яса, з буряків (дістаємо по бурячку раз на
тиждень) зробить цвікли, та ще й інші смаколики є в проекті. Одним
словом, ми вирішили кожного дня аж до 7.ХІІ чимось поласувати.
Вгощає вона, а вже на її дні – 3.ІІ і 4.ІV – приготовляю я. Ти тільки
гляди: закінчую третю сторінку, а все про дрібні справи! Куди ж всю
решта вмістити? От я і розбалакалася, як в неділю на призьбі. Коли ж
буде знимка Романа Юрієвича, щоб я похвалилася? Коли ховзько
надворі, Ти старайся зовсім не виходити. Невже кожного дня треба
ходити за покупками? Такі тапочки, як Ти мені прислала, можуть бути,
лише темні і менші. Якщо тапочок зовсім не було б, то, може, сандали
на низькім обцасі, але також темніші, не білі. Треба кінчити, бо багато
маю писати до Соколика. На св. Стефана побажай від мене вуйкові й
теті Ратичам, нашій Стефці і теті Стефі298, як будеш писати. Всім же
веселих свят на Різдво.

Цілую дуже.

Катруся
Шкарпетки можуть бути і бронзові, щоб тільки не яскравих ко)

льорів. Ще в посилку гудзиків білих і чорних до блюзок, затрісок.
Як здоров’ячко Лесі й Марійки?

298 Стефанія Зарицька.
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Дорогенький Богдане!
Тілько)но прийшли з прогулянки. Морозець около 100, але в хустці

тепло, тож приємно дати лице пощипати морозу. Пообідали смач)
ненько. Одарка вгостила шоколадкою, бо це вже другий день, як ми
почали святкувати мої іменини. Кажеш, бувають заскоки, коли не зна)
ти що пишеш. Так воно трапляється ще й тоді, як забагато є до опо)
відання, а розводитися нема куди. Зараз ще раз буду переглядати
Твої поштівки і по черзі відповідати. Телеграму з побажаннями на
день народження я дістала в той самий день, що Ти вислав. Дякую. А
Ти знаєш, що був у мене якраз на іменини Тата, 21 листопада? Про
речі, котрі Ти привіз, я вже згадувала на сторінці до Мамусі. Чи сма)
кують андрути? А я запитаю: невже вони можуть не смакувати? Після
обіду я вмостилася на ліжку і зразу з’їла два. Одарка також мала щастя,
бо особливо любить сметанкову шоколаду. Інтересно слухати цікаві
розповіді, та вимагають вони умовин. Особливо мене втішило, що
збираєшся серйозно зайнятися малюванням. Завжди ціле літо чекаю
на ту зиму, коли Ти вільний від праці у фонді. Ну, й лещет не забувай,
та й на карнавал потягне: погуляти також треба. Про маленький те)
левізор нема що мріяти. Ще трохи треба почекати, а тоді вже вдягну
чобітки і засяду перед екраном, – очевидно, якщо будемо живі)
здорові та все буде в порядку. Застерігаєш мене, щоб нічого не
сподіватися і заощадити собі зайвих розчарувань. Відносно того
можеш бути цілковито спокійним. Хай тільки Мамуся не переживає, а
за мене не журися. Я добре знаю, що ця справа не вирішиться на
правничій основі. Зрештою, мало даних, щоб розглядати в такому
аспекті. Все залежить від умов. Можливо лише хіба переведення в
табір. Це було б незле. А от Тато має більше шансів на перегляд.
(Бракує закінчення. – Ред.)

№ 11
Без точної дати. Імовірно, кінець 1967 – початок січня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Що ж це за порядок?! Сьогодні 31 грудня, а від Тебе й Богдана

всего один лист прийшов (13.ХІІ). Якщо не було часу, зачекаю, тільки
щоб здорові всі були. Ви самі винуваті, бо в попередні місяці розвезли
мене цілою масою листів. Ми з Одаркою святкуємо вже від сьогодні,
обпиваємося кавою по два рази на день. Крім того, на календарний
Новий рік я приготувала трохи тертого сиру з маргариною і шоколадну
масу. На Різдво Одарка планує торт, а на наш Новий рік знову я кавову
масу. Бучних свят не буде: шкода нам витрачати дорогоцінний час на
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витребеньки. Зрештою, чи ж кавуся не найкращий смаколик? Ти
жалуєшся на забудьковатість. В Одарці маєш справжню товаришку у
нещасті. Мені не вистачило б і двох карток розповісти про всі смішні
історії Одарчиної забудьковатості. Отож не журися. Посилку з реча)
ми можеш навіть зараз висилати, якщо готова. Вага до 5 кг. В першу
чергу просила б купити мені такі снігівці, які Ти маєш, тільки № 37.
Може бути й щось в іншому роді, що легше дістати. Важне, щоб не
було там кожушка, але було тепле на прогулянку, дешеве й просте.
Тоді дадуть, мабуть. Потім положи мешти. Повторяю: якщо добрі на
Тебе, носи сама. Дальше хустка весняна. Може бути з купленого ма)
теріалу, тільки неяскрава, це основне. Якщо вага дозволить, дай ще
суконку, светер, миделка, вазеліну і що там хочеш до 5 кг. Якщо б
посилка вернулася, зараз дай мені знати. На тапочки № 36 не чекай,
бо не знати, коли вони трапляться. При іншій нагоді пішлеш. Не
гнівайся, що завертаю голову снігівцями, але хотіла б використати
нагоду. Як здоров’ячко Ніки, Марійки, Миросі? Від Миросі листа
дістала, а Марійка мовчить чи лист її так довго йде. Якраз сьогодні
дали заявки на ларьок. Є ковбаса, а на вечерю дістали буряки, і Одарка
вже зробила цвікли. Під оглядом гастрономічним свята запові)
даються непогано. Оля на іменини прислала картку, обіцяла ще, і на
тому кінець. Та чого тут дивуватися, коли найменшу дрібничку дово)
диться зубами здобувати? Я сьогодні усім потрошки пишу. Вирішила
заздалегідь приготовитися, бо то й приємніше свобідно побалакати,
а не на галь)паль докінчувати листа. Мені вигідно з калошами. В
п’ятницю, перед Новим роком, мила підлоги й сходи в пральній й
нітрохи не промочила ніг. Ті червоні тапочки якраз входять в калоші, і
я вдягаю їх кожний раз, коли треба бовтатися у воді. На прогулянку
ходжу кожного дня, який би мороз не був, хіба що нас не виводять. Це
буває при температурі 220 – 230 нижче нуля. Завжди набираю у
мисочку піску і посипаю свою стежку, щоб спокійно ходити, не
ковзатися, щоб Одарці не треба було мене водити. Щось менше стала
мерзнути, а ніс перестав червоніти, хоч щоки горять. Ти уважаєш,
щоби не впасти, коли ожеледа? Та й взагалі, нащо Тобі ходити по
місті, коли дорога непевна? Як там телевізор?

Святий вечір. Тільки)но повечеряли. Одарка миє посуду, а я хочу
подокінчувати листи. Гарно святкуємо. Сьогодні я гуляла одна, і, хоч
мороз добре щипав, мені приємно було, згадала всіх і вся, побажала
веселих свят. Коли Одарка закінчила торт і прибирання ялинки, я
помила підлогу, вдягнулася святково – чорну вовняну спідничку і сіру
блузку від гарсонки – та почала чекати на першу зірку. На вечерю ми
мали оселедця у власному приготовленні, картоплю з бурячками, кутю
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і компот. Абрикоси так гарно зварилися, напухли і стали мов свіжі.
Наші бабушки принесли нам тортик, а завтра ми будемо вгощати їх.
Найсмачніший був компот. Одарка не дуже)то за овочами та ком)
потами, та цього разу прицмокувала. В 7 год. заповіли по радіо
п’єсу. Отже, все заповідається добре, ще тільки б кілька слів від вас.
Завтра на сніданок ковбаса з цвіклами і кавуся з батоном. Це так я
описую тілесні радощі, але на душі теж непогано. Вже зранку опа)
новував святковий настрій. На роботі я складала чохли на матраси,
була одна в приміщенні магля, і гарно думалося про дім, про друзів,
адже святкувати можна разом і на відстані. Тому я цілий день
усміхаюся, поглядаю на тумбочку. Вона накрита серветкою, а на ній
ще та маленька від Тебе зі синьою обвідкою, що був у нас обрус до
кави. І ялинка наша гарна. А у вас є?

Цілую дуже)дуже Тебе, Стефцю, всіх наверху і всіх, хто пам’ятає.

Катруся
Мамусю! На хустку купи мені 90 – 100 см матеріалу щось вроді,

як колись був епонж, обруби – і готова. Такий матеріал найліпший,
бо м’який, не їздить по голові і добре укладається в чалму. Кольор –
гранатовавий, бронзовавий, щоб тільки не яркий, не червоний і
зелений.

Дорогенький Богдане!
Дякую за телеграму з побажаннями на іменини. Ні від кого більше

не дістала, але й так щиро дякую всім, хто пам’ятає й хоч у думці
побажав мені всего найкращого. Я така вдячна Тобі за сплетні про се
й те! Вони ж різноманітять наше життя. Ну, а людині, що порадила
Ірині299 займатися хатнім господарством, обов’язково потисни руку.
Ліну300 поцілуй за те, що не привиталася з Тарасом301. Зрештою, чи ж
перелічити наші маленькі й великі радощі? Я вже й Татові написала
про одну з них. Це Твої слова: “Почав малювати. Може, щось і зроблю
цього року”. Дивися не заведи, хай моя радість не погасає. І менше
вештайся по вечірках з нагоди дня народжень і т. д. Я хочу, щоби Ти
весь час малював, а не брав відпустку, як Оленчин302 чоловік. Чобіток
тут не дадуть, тому я прошу простенькі снігівці за 5 карб. Я читала
новелу Славка303. Чудесна річ! Навіть подумати не хочеться, аби на
тому мав зупинитися його талант. Тепер знову просьба. Ти впевняєш,

299 Імовірно, Ірина Калинець.
300 Імовірно, Ліна Костенко.
301 Імовірно, Тарас Мигаль.
302 Імовірно, Олена Антонів, дружина В’ячеслава Чорновола.
303 Ярослав Ступак і його новела “Гординя”.
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що можу користуватися Твоєю щедрістю, отже, будь ласка, присилай
мені регулярно бандероллю “Нашу культуру”. Мабуть, нелегко її
передплатити, але брат міг би помогти. Запитай його. Відколи
справила нові окуляри, читання іде легше. Сьогодні на роботу не хо)
дили, тому начиталася досхочу, набалакалася у листах з вами, а тепер
чую, що йде по радіо гарний концерт, тому піду лягати. О! Співає
Гнатюк! Найліпше засипляю при гарній передачі або коли Одарка чи)
тає вголос – щось як Бабця і Стефця при телевізорі. Дорогенький,
закінчую листа на сам Святий вечір. На столику біля ялинки карточка з
вертепом, що колись давно Ти прислав мені. Від вас нічого не
прийшло, зате отримала телеграму від Ольги Г.304. Гарно вона по)
бажала, але й вимагає багато. Чи ж воно легко бути чудесною? Це не
стан, а постійний процес, постійна праця над собою. Отож з нагоди
свят треба буде мені переглянути душевні закамарки, щоб повимітати
всяку непотріб. А може, вийде й так, що ті, які бажали, більше чудесні?
Хто знає! В усякому разі, ми, наслухавшись та начитавшись, захоп)
люємося. А ще якби Ти кинув курити, я теж була б повна подиву. Це
нелегка штука, але яка сатисфакція перемогти себе, здійснити ви)
рішене! Ану, попробуй)таки! Силу волі треба тренувати, як і всякий
спорт. Ніхто наперед не знає, що чекає його в житті. Знаєш, мені
сподобався спосіб життя Оленчиних родичів. Вміють гідно пово)
дитися. Напевно, не багато п’ють, бо ж п’яна людина не володіє собою.
Там я сказала, що закінчую листа на Святий вечір, та вийшло не так. В
7 год. зачалася передача по радіо – п’єса, а я люблю їх слухати, тому
відложила писання, лягла і, як у ложі, слухала. Цікава була, і, на диво,
навіть не заснула. Взагалі, зовнішні сили помогли святкуванню, а
внутрішньо якось само собою витворився гарний, погідний настрій.
Сьогодні, тобто 7 січня, ми поснідали. Одарка найшла ще кусочок
золотого паперу і приладжує золоті свічечки на ялинку, і зараз вона
якраз засвітилася яркіше. Вже й поколядували ми, а тепер Магомаєв
співає мою улюблену пісню. Ніби все було б добре, та перешкоджає
одне: листа хочеться з дому. Правду кажучи, останнім часом я майже
не відчувала відірваності від дому, ніби на якийсь час тільки роз’їха)
лися. І коли Ти приїздив, мені здавалося, що ми весь вік прожили
вкупі: ніякої відчуженості, а прецінь кілька побачень, кільканадцять
листів, от і все. Щось не дає мені писати. Знову довелося перервати:
заповіли прогулянку раніше, ніж звичайно. В неділю ми ходимо в
10.30, а сьогодні – в 9 год. Але добре набігалася і нітрохи не змерзла,
хоч у нас багато холодніше, чим у Львові. Сама не знаю, в чому тут
справа, та, відколи вдягнула ті гольфи, що Мамуся прислала, в ноги

304 Ольга Горинь, дружина Михайла Гориня.
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не мерзну. Тільки одна біда – коли погляну на руді ноги, бо на голові
елегантна чорно)біла хустка. Бачиш, як мені в голові перевернулося?
Забагається всього під тон! Не дивлячись на рудий колір, я дуже)
дуже вдячна Мамусі за гольфи. Ще кілька слів маю до неї, тому цілую
сердечно Тебе і всіх Твоїх знайомих включно з Оленкою. Святкуй гарно
і скоренько пиши мені довгого листа!

Мама

№ 1
29 січня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Як вже сьогодні не зачинати листа, коли стільки треба написати?

Найперше мушу Тебе успокоїти. Ти нітрохи не винувата, що до Різдва я
не мала нічого від Вас, та й я з повним правом нарікала; а винувата, як
воно часто буває, пошта. Богдана поштівка прийшла зі запізненням.
Один же Твій лист, виходить, пропав. Ти згадуєш про листа і карточку)
пейзаж від Миросі (вона також про це пише), отже, такого не було.
Зараз точно перелічу, що прийшло до сьогодні: 3 листи від Тебе, лист
і карточка від Михайла, картка від Ганнусі й Олі, поштівка та два листи
від Олі, ну, й найважливіше – Роман Юрієвич у власній особі. 27 січня –
посилка. Зачнемо про все по порядку. В Романа Юрієвича я залюби)
лася з першого погляду. Чого тільки варті такі рівненькі товстенькі ніжки
і немов перев’язані ручки! Він що, співає арію Радамеса чи вимагає
здійснення якогось свого бажання? От би нам такого Романа Богда)
новича! Батьки Валі305 приїздили подивляти внука? Варто, варто! Мені
приємно почути, що Блосьо – взірцевий дідо. Що ж, я знаю, і Нуся –
взірцева Бабуся, але жінки такими бувають, а в мужчин це рідко
трапляється. Лише “фрагмент” з Валі видно, але, бачу, симпатична вона.
Тепер візьмуся за Тебе. Чого ж Ти усміхаєшся від вуха до вуха? Також
захоплена Романом Юрієвичем? Мої сусідки кажуть, що добре вигля)
даєш. Я такої ж думки, тільки мусила пояснювати, що ніс у Тебе кращий,
бо Ти якось нахилилася і він теж вийшов від вуха до вуха. Гарна знимка,
і я дуже тішуся нею. Ще має бути одна: Ти на фоні хати, де мешкали.
Коли буде? На… (слово написане нечітко. – Ред.)? Чи Ти поплутала
карточки від Ганнусі, чи до мене не було окремо цього разу, бо на тій
звертається вона до Тебе і Богдана?

Ну, час перейти до посилки. На руки поки що дали мені тільки
дрібнички: миделка, щіточку, хустинки, андрути, бросквині, порічки,

305 Дружина Юрія Зафійовського.
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вазелін; решта попала, мабуть, на склад. Нічого, не тратьмо надії! Все)
таки я встигла все помацати, побіжно оглянути і навіть дещо попро)
бувати. Дуже дякую за все! Кожна річ така гарна й елегантна, що навіть
не знати, як вдягати її тут. Зрештою, нема чого лякатися, бо поки що
нічого не дали. Зараз розповім про кожну річ зокрема. Мешти як вляв,
як на мою ногу роблені. Тапочки з вкладами добрі, лише що це за такі
копита, що зап’ятки широкі? Через те трохи, мабуть, буде злітати, але
я вдоволена кольором і величиною, хоч, очевидно, мешти – мрія!
Снігівці якраз добрі і достатньо теплі будуть, аби лише колись дістала
я їх у свої руки. І светер, і суконка – цімес, а хустина – як би сама собі
купувала. Панчохи й шкарпетки теж гарні й добрі. А коли й до чого
носити штанята? Я не мала змоги добре до них приглянутися. Вони
теплі, на зиму чи наверха вдягати панчохи? Ще бачила, але в руках не
мала жабки до підв’язок. Вони відразу з гумою, чи як? Хоч я тільки
мацала ці речі, але тішуся, як би вже вдягла і носила. На літо попрошу
зі складу тапочки, шкарпетки й хустину. Решта хай чекає своєї черги
та літніх часів. Ага, ще сорочка. Доки її не бачила, вважала, що мій
нічний стрій незвичайно вигідний і вповні вдоволяє мене. Тепер ми з
Одаркою заговорили, як)то мусить бути приємно спати в справжній
нічній сорочці. На щастя, ми загартовані спартанки. Ще раз і ще раз
за все сердечно дякую! Нарешті в мене будуть бронзові тапочки. Андрут
– мрія! Бросквині дуже мені пригодяться. Ну, треба зупинитися, а то
на ніщо інше місця не вистане. Ще хочу запевнити Тебе, що до кінця
вироку нічого більше не буде мені потрібно і Ти можеш спокійно
відпочивати після всіх клопотів. Літні шкарпетки хай Богдан купить у
Москві або як колись приїде до мене. Тут носять такі, отже, напевно,
вони є. Що ж, клопоти з одною посилкою закінчилися, а 1 березня
треба висилати харчеву. Прошу положити таке: 1 кг топленого масла,
1,5 кг цукру, 0,5 кг меду, а решту що хочеш. Ще одну пачечку кислоти.
Деякі пояснення: абц не потрібно; компот маю, отже сухих овочів теж
не давай; сира не треба, бо купую кожного разу у ларку. Одарка дістала
багато смальцю зі шкварками, тому м’яса зі смальцем не треба.
Меленого цукру не треба, сухої сметанки – прошу дуже. От і все. А
чому Ти не згадала, що була ялинка і Ти тішилася запахом гілочок?
Йдуть змагання на ковзанах. Ви обі зі Стефцею, напевно, не відходите
від телевізора і дивитеся на фігурне катання. Завидую, але
доброзичливо. Значить, свекор Дані – це брат вуйка Стефана, той,
що оженився був з панною Тарнавською306? А Марійка Цегельська –
дочка Дзюби? Кажеш, що післала мені листа Марійки. Нема його.
Може, Ти помилилася і сказала: “Від Марійки”, а це було від Миросі?

306 Донька генерала Тарнавського.
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Бо від неї я отримала. Досить на сьогодні. Треба залишити місця, ану
ж ще щось прилине. Ще прийшов один лист від Тебе з Ганнусі карткою
та Твій разом з Марійчиним. Зі всего бачу, що пропали два листи:
Твій з пейзажною карткою Миросі та один від Марійки. Нічого, якось
те переживемо. Тільки Ти нітрохи не журися. От біда їй без окулярів!
Ще трохи про посилку. Часнику не треба, цитринового кваску 2 пачки,
а найважливіше – 1,5 кг цукру. Казала я, що сушених овочів не треба,
але трохи, небагато бросквинь таки кинь, отак з кулак. Хіба все про те.

Тепер тримайся моцно, бо дуже буду сварити на Тебе. Як можна
так перейматися загубленою карткою?! Ну, і що з того, що кудись
поділася? Коли в майбутньому подібне трапиться, Ти цілком спокійно
дальше займайся своїми справами, а при черговому писанні листа
згадай, що десь загубилася картка. От і все. Адже це не біда! Те саме
з листом Михайла. Напиши йому, хай повторить назву книжки, бо
лист заподівся. Навіщо тут денервуватися? Трохи пізніше полагодиш
його просьбу, та ніякого лиха від цього не станеться. Адже най)
важливіше, щоби Ти була здорова, весела, спокійна і т. д. Сама доля
хоче заощадити Тобі клопотів з мого боку, бо остаточно взнала, що
бандеролей, навіть зі журналами, у нас більше не приймають. Отож
кинь шукати “Нашу культуру”. І скажу Тобі правду, я вдоволена: не буде
причини завертати Тобі голову. Залишиться Тобі турбота з двома
харчевими посилками та з писанням листів. Одягу маю вистарчаюче.
Ага, ще ті нещасні шкарпетки! Накажи Богданові, хай пошукає в Москві.
Зрештою, мені досить буде й тих бронзових з посилки. Зате Твоїм
обов’язком буде в кожному листі повідомляти мене, що нітрохи не
береш до серця всяких дрібниць, – але воно насправді так повинно
бути! – що багато користаєш з телевізора, що дбаєш про себе і т. д.
Домовилися? Бачиш, і в мене пам’ять вже склеротична: забула
згадати про газову хустину. Прекрасна! Де ж таке та на мою стару
голову пов’язувати?! Хіба в якесь свято візьму її. Густовна, і все там
таке. Ще раз дуже)дуже дякую. Нема мені часу більше балакати, бо гук
роботи чекає, а вечір надходить, і скоро спати захочеться.

Дуже)дуже цілую Тебе і всіх.

Катруся
Цього разу пишу коротенько, бо завернули мені листа. Хай Богдан

не сердиться, що йому нічого нема. На другий раз виясню.
Цілую дуже.

Мама
Значить, вийшло так: до Богдана лист даю, до Михайла виймаю.

Поцілуйте його, поздоровіть від мене. На другий місяць об’ясню.
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№ 2
Без точної дати. Імовірно, 7 лютого 1968 року

Коханенька Мамусю!
Неділя, 5 лютого. Листа здаватиму 7.ІІ за новим розпорядком. Я

сьогодні зробила більші, недільні порядки. Випили з Одаркою кавусі
(також недільної) зі спалених шкірок, а Галя насміхалася над нами.
Вона уважає, що варений буряк ледви обраний307 куди смачніший.
Ми її пожаліли, і кожен розкошувався своєю видумкою. Цього разу в
мене великий прихід: від Тебе аж 5, Михайла один, Богдана, картка
Ганнусі, лист Ксені, Марійки, бандероль, ще картка (мабуть, від Дзюн)
ка). Бандероллю я вдоволена, дуже дякую. Ще при нагоді на другий
раз можеш положити ті панчохи, що Ти згадувала про них. Це останній
лист перед посилкою, тому ще раз висловлю свої побажання. Після
довгих роздумів, оцінивши ситуацію, зваживши усі “за” і “проти”,
прошу покласти таке: 1 кг цукру, 1 кг топленого масла, 0,5 кг меду,
банку згущеної кави (як нема, то сухого молока), сушені сливки, дактилі
і родзинки, 3 – 4 головки часнику (якщо маєш, не бігай за ним), шкірки
з цитрини і мандаринок цілі (не треба терти), шоколад і шоколадки,
абц. Кваску не треба, бо Одарка досить дістала. Ось і все. Чи Ти ще не
подякувала Марійці за пошевочку і закладки? Вона така цікава, чи
подобалася Тобі. Пішли їй від себе (і Миросі теж) кілька смішних
карточок. Вони будуть дуже тішитися, як зайчиком і вивіркою, що я їм
передала. Як здоров’ячко всіх: Ніки, Семка, Марійки? Чи не хворієте
грипою? Ти постійно пий чай зі шипшини або чорних порічок, то
вбережешся. Ага! Картку, що була з Михайловим листом, конфіску)
вали. Ніяк не второпаю, що там такого страшного було. Він попередив
Тебе, що виїзджає? Вони всі поїхали чи тільки він один? Тепер слухай
уважно: забороняю Тобі думати про абрикоси! Я ж ніколи до пуття не
знаю, є в крамницях те чи інше. Приходить мені на гадку, що добре
було б що)небудь мати тут у спіжарні, і пишу, а Ти вже сама міркуй і
давай щось подібне, коли нема того. Попроси Ганнусю, хай перед)
платить твори Платона, бо це буде повне видання. (То, що Ти
прислала, – вибрані твори.) Воно не буде аж так дорого коштувати,
тому жаль було б випустити із рук. Одночасно проси, щоби завжди
замовляла кожне видання творів із серії “Философское наследие”.
Там власне вийшов Кант, а тепер Платон. Якраз вернулися з
прогулянки. Дуже гарно було, хоч мороз 15 – 170. Ти хвалилася: “У
нас здоровий мороз – 170”, а ми уважаємо це відносно теплим днем.
Мороз починається для нас вище 200. Тут я перериваю на хвилинку,
бо Галя щось крутить у горнятку на своїй тумбочці. Обернулася

307 Тут, очевидно, слід читати “обібраний” (ред.).



708

плечима – видно, це буде несподіванка, виступить з чимось новим.
Отож морозу не боїмося, особливо я. Одарка вшила мені козачки із
щипаної вовни, і я перший раз в житті не знаю, що це таке – мерзнути в
ноги. Навіть у валенках щипало мене в пальці. Щоб Ти бачила наші збо)
ри на прогулянку! Кожен закутує своє слабе місце, а Одарка то вже
просто обкладається всякими кусками вовни. Кілька днів мороз пе)
реходив 300, то не виводили гуляти. Добре, що ходиш кожний день до
міста. Тільки дуже уважай, не поховзнися. Найліпше було б Тобі мати
обув, що не ховзається, – валенки чи якась підошва на войлоці. Я у
своїх козачках свобідно бігаю, а в черевиках мушу триматися когось.

Чергова моя мрія – телевізор. Не дочекаюся вже, щоби уявляти,
як)то мої старушки і Стефця вечерами оглядатимуть цікаві передачі.
Завжди щось знайдеться вартого дивитися. Хай тоді Богдан йде, коли
хоче, в гості до своїх знайомих, а вам вдома також буде цікаво. Як
принесе Богдан телевізор додому, скажу, що таки він добра дитина.
Оля Юркевич не вийшла вдруге заміж? Здорови її при нагоді. Гарно її
згадую. Страшенно зголодніла, не дочекаюся обіду, а чути, як везуть.
Ще одно: посилка належиться мені в перших днях березня. Можливо,
що до 7.ІІІ не прийде, то я все)таки не буду з листом затримуватися і
аж у квітні написала б, що і як було. Хіба як вишлеш 22 – 24 лютого, то,
може, встигла б. Зрештою, зроби, як Тобі випаде. Мені не спішно, бо
Одарка дістала, а Галі посилка в дорозі, то їсти є що. Може, завтра ще
допишу щось.

Цілую дуже)дуже, всіх здоровлю.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Ще й до Тебе хочу коротенько написати, хоч після такого смачного

обіду очі клеються. Ти тільки послухай, яке багате меню у мене вийшло:
салатка з оселедця, суп з макаронами, Галя вгостила мене макаро)
нами з меленим м’ясом, а я її – шарлоткою зі смаженими суницями.
Ще передбачується кіно, хоч ніколи не можна бути певним. От у січні
нас ані разу... Ура! Йдемо в кіно! Потім докінчу. Ох, ах, що за фільм
“Чужое имя”! У січні нас скривдили і ані разу не взяли в кіно, зате сьо)
годні потрапили на гарну картину. Дивилися з витріщеними очима і
відкритим ротом, навіть дихати перестали. Галя оперлася під)
боріддям на парапет (ми сидимо в “ложі” і дивимося через вікно без
шиб на екран) і забула весь час підняти голову, так що щелепи їй
заклякли. Пішла вона спати, а я ще до Тебе допишу і, мабуть, також
задрімаю. Отак Бабця і Стефця з таким самим зацікавленням
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глядітимуть на передачі у телевізорі. Хоч би Тобі вдалося добрий
купити! Дякую за знимку. Гарна вона, але я ніяк не можу привикнути,
що це Ти, – здається, ніби якийсь елегант з “Przekroju”. І так на постійно
будеш чесатися? Де ж обіцяні знимки натюрмортів? Скільки Ти їх
намалював за зиму? Накінець я дочекалася, що Ти вільний час
присвятив малюванню для себе, того, чого душі хочеться. Тисячу
питань тиснеться під перо, але знаю з досвіду, що даремно їх
виписувати. В загальному я вдоволена зимою: погуляв і попрацю)
вав Ти. Так і треба. Може, там що і не так було, але Бабця не пожа)
лується, то й поки що зачекаю журитися.

Цілую сердечно.

Мама
Мамусю, сьогодні, 6.ІІ, ввечері прийшов Твій лист і Михайлова

картка. Доводиться цілий лист переформовувати. Міг би вийти за)
великий, і викинули б ще мене разом з ним. Коли Великдень? Не хоче
Леся бавити дітей Данці, тільки Тобі, бідненькій, не видно кінця тур)
ботам. Невже справді Богдан добра дитина, що Ти так вихвалила
його перед Михайлом? Ще напишу до нього і йду спати.

№ 3
24 лютого 1968 року

Коханенька Мамусю!
Я жива)здорова. Листа написала, як звичайно, а тепер пишу до)

даткового – може, якраз дозволять. Посилку висилай в перших числах
березня. Поклади: 1,5 кг цукру, 1 кг топленого масла, 0,5 кг меду, а
решту що хочеш. Абц не треба, також не треба сушених овочів. Покла)
ди ще 2 пачечки кваску. Речову посилку отримала. В березні напишу
про все докладніше.

Дуже сердечно цілую.

Катруся

№ 4
3 березня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Скільки я Тобі говорила, щоб Ти не журилася наперед, коли нема

вчасно мого листа? Я жива)здорова, почуваю себе цілком добре,
настрій, як звичайно, бадьорий. Ну, а листи – це вже не від мене за)
лежить. Мандрують, та й годі. Якщо навчитися байдуже відноситися
до дрібних життєвих неполадок, то вони ніякої кривди людині не можуть
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зробити. Отак і треба дивитися на це все. У нас щораз то нові приписи
і розпорядки. Повторяю, щоб Ти пам’ятала. Отож бандеролей взагалі
не вільно нам отримувати. Бачиш, яка доля для Тебе ласкава? Не треба
Тобі шукати “Нашої культури”, а я рада за Тебе. Дальше. Писати в
листі вільно тільки тому, до кого адресовано на конверті. Значить,
можна Тобі і Богданові, а Михайлові доведеться чекати на кращі часи.
Правда, теоретично я маю право писати прямо до нього, але такі
листи, – це я знаю з власного досвіду, – як правило, не доходять.
Навіщо ж тоді тратити листа і давати вам чекати на вістку від мене аж
два місяці? То не штука не втрачати погоди духа, коли дорога гладко
стелеться, а добре вміти не повісити носа при кожнім новім обмежен)
ні. Так і ми зробимо, згода? Посилки харчеві можна мені висилати в
перших числах березня і вересня. Йде про те, щоб вони прийшли
якраз у тих місяцях.

Гроші можу отримувати без обмежень. Отже, пришліть пару
шусток, бо скоро прийде речинець продовжувати передплату за
журнали на другий піврік. Доки і тут нема обмежень, начитаюся до)
схочу. Власне, маю намір ще один журнал передплатити: як się бавіць,
то się бавіць308. А Ти дивишся на телевізор? Бачу по програмах, що
цілий час йдуть передачі з фігурного катання. Уявляю собі Тебе й
Стефцю перед телевізором і відразу усміхаюся щасливо. Не шукай
більше капронових шкарпеток. Йде про те тільки, щоб були легкі, літні.
Я ж не знаю, що там можна дістати. Якщо Ти не положила їх у посилку,
то хай Богдан привезе. Ну, тоді вистане мені вже до кінця вироку.
Коли Великдень? Я думаю, що Михайлові і в лікарню можна висилати
посилку. Здорови і цілуй його сердечно від мене. Подякуй за листа і
братка, що останньо дістала. Скажи, що пам’ятаю про день його
народження (27 березня) і що того дня раненько побажаю йому всего
найкращого. Останній його лист був з 24 січня. Листа від Ксені нема,
зате прийшов від Миросі і Марійки. Подякуй Миросі за гарні карточки,
цілуй сердечно Марійку. Дуже і дуже співчую їй. Хотілося б разом пекти
святочний торт і вкупі святкувати, та що поробиш! Ніка не пише. Вона,
мабуть, вважає, що можна тільки відписувати. Що ж, поки я не повно)
правний кореспондент, претензій до мене нема. Ще давніше хотіла я
Тебе попросити, щоб Ти дуже сердечно здоровила від мене паню
Тиню. Так і не довелося мені ніколи хоч трошечки віддячитися за її всю
доброзичливість. Хай добра доля пішле її дітям за мене багато щастя.
Ще здорови вуйка Славка і тітку Палазю. Я на старості літ хотіла б теж
влаштуватися, як вони, садити город, тримати козу та курей. Ні міста
не треба мені, ні цеї високорозвиненої техніки, від якої люди нітрохи

308 Як веселитися, то вже на славу (пол.).
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не стають щасливішими. Вже зачинаю подумувати, де б купити хатку
на курячій ніжці. Знаєш, ті бросквині, що Ти сама сушила, дуже смачні.
Беру їх три)чотири, заливаю окропом у риночці і кладу в чайник; ще
трохи цукру туди – і за годину маю запашний компот, а бросквині
напучнявіють і як свіжі стають. Взагалі, бачу, що люди стільки доро)
гоцінного часу витрачають на приготування їжі. Я зуміла б тепер
простіше жити, і мої страви смакували б мені більше, як комусь витре)
беньки. Якби Ти тільки бачила, якою практичною господинею я зро)
билася, як вмію в кожних умовах наладнати собі життя, Ти ніяк не
журилася б мною. Та хіба Тебе переконаєш? Ти, очевидно, дивишся
на мене як на нещасну бідолаху, а я себе нітрохи нею не почуваю. Біль)
ше новин нема, тому цілую всіх, всіх.

Катруся
В лютому були в кіно на “Котовському”.

Дорогенький Богдане!
З нагоди 19 березня бажаю всего найкращого, гарно відсвят)

кувати свої іменини. Від Тебе останню поштівку отримала ще 26 січня.
Пишу коротенько, бо навіщо даремно розписуватися? Я тішуся, що
Ти побував у Славську. От якби влітку ще систематично займався
плаванням! Як матимеш фотографії нових своїх робіт, присилай
заказним листом або в посилці, бо бандеролі не дістану.

Цілую сердечно.

Мама

6 березня. Вчора прийшла поштівка Мамусі, сьогодні – лист
Богдана. На Мамусю порядно треба накричати, що цілковито зайво
хвилюється. Це ж не вперше неполадки з листами. Побачення в мене
було 21 листопада 67 року, отже, чергове належиться не скоріше ніж
21 травня 68 року. Обов’язково зроби так, щоби до Тата й до мене
їздити водночас. Або до нього й до мене приїдь у травні, або до мене
аж на другий рік, коли знову виберешся до нього. Нема ніякого сенсу
три рази триндатися. Ще одне. Не знаю, чи там у лікарні дають поба)
чення, отже, в травні було б найкраще. Нічого нового в нас нема.
Завтра здаю листа, а тепер спішуся, бо страшенно цікавий роман
читаю в “Неві”. Одарка навіть образилася, що не слухаю, що там до
мене говорить. Хай там Мамуся знову не журиться, дійшла харчева
посилка чи ні. Більше байдужості до тих справ, тоді й більше радості
духа буде.

Ще раз цілую дуже)дуже всіх.

Катруся
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Ще відносно побачення. Ти вибери такий реченець, щоб раз на
рік приїздити до Тата і до мене. Отже, тепер виберися у травні, а потім
знову на другий рік у травні. Я проти того, щоби два рази до мене
приїздити. Це ж нонсенс!

№ 5
Без точної дати. Імовірно, 12 квітня 1968 року

Коханенька Мамусю!
17.ІІІ. В п’ятницю, 15.ІІІ, прийшла посилка. Я вирішила під впливом

свіжих вражень – смакових і духовних – написати скоріше (властиво,
зачати листа, бо й так відразу не докінчу). Тим більше була охота
взятися до писання, що сьогодні неділя, пообідали та чекаємо на
передачу “Пригоди Тома Сойєра”, що має бути в 2 год. А тепер щойно
проспівав Зиновій Бабій. Все)таки шкода, що не затримали його в
Києві. Так ось, вертаюся до посилки. Майже кожного разу здається
мені, ніби остання посилка найліпша, але ота з 15.ІІІ справді найкраще
зложена, і я дуже вдоволена. Подрібно поговорю про кожну дрібничку,
бо й так видно, що інших тем вигідніше не зачіпати. Запас цукру вистане
на цілих півроку. Поки що маю намір і до вересневої попросити також
1,5 кг. Між іншим, цукру я вживаю не тільки до чаю – до всего, що
варю у власному заряді, досипаю кілька крупинок цукру: до мари)
нованого оселедця, до кукурудзяного грисіку, до вінегрету, до хліба з
маслом і т. д. Топлене масло пахуче і смачне, тому я просто смарую
ним і трохи даю до картоплі на вечерю. Клюква з цитриною!!! Один
запах чого варта! Все я зложила до слоїчка на чорну годину, а по)
куштувала хіба лише то, що сполоснула з торбинок. Півника відразу
кинули до першої зупи: хоч 2 – 3 місяці поїмо по)домашньому.
Шоколад тримаю на різні потреби, а оба андрути вже встигла з’їсти
сама. (Який сором! Навіть два дні не витримала.) Абрикоси зсипала
до торбинки – на літо, компот варитиму. Насамкінець залишила те
щось невідоме, чудове. Найперше ми обі з Одаркою оглянули його і
сказали: андрут з оріхами! Порадилися і постановили залишити на
свята, потім злякалися, ану ж зіпсується. Треба покуштувати кусочок.
Смакували)смакували і кажемо: макагіги. А я дальше пробую і чую
щось ніби нугаш, але з шоколадом. Накінець майнула думка, чи не є
це отой улюблений торт Богдана з білків і горіхів. Якщо так, тоді ми
маємо однаковий смак. Як матимеш час, напиши перепис цього торта.
Отже, остаточно ми сховали те щось невідоме на дві оказії: 3.ІV
(іменини Одарки) і на Великдень. Каву теж призначили на свята.
Сметанка дуже добре заварюється, свіженька. Беру її до кави і до
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маринування оселедця (цибулю нам дають). Свою баночку меду я
сховала на дно спіжарки. Я незвичайно вдоволена і ще раз дякую.
Тепер шкарпетки. Власне таких тоненьких я хотіла, щоби влітку не було
гарячо, тому ніяких капронових не шукай. Одарка каже, ніби її
шкарпетки кращі. Зеленяво)сірий колір подобається їй, а мені мій
видається ліпшим. Вона щиро дякує. Я ж вдоволена подвійно, що
ніхто з нас не скривджений. Тепер трохи зачекай, бо ось заговорив
Том Сойєр. Передача закінчилася, продовжую. Як бачиш, Тобі нема
чого журитися, коли лист запізнюється. Ось недавно прийшли Твої
два ще з 12.ІІ і 16.ІІ. Довго блукали. Миросі скажи, хай прямо до мене
пише. Ще одна новина в мене: вчора ходила на прогулянку в снігівцях.
Положила дуже теплу вистілку всередину, вдягнула дуже грубі вовняні
шкарпетки, і тепло було. Правда, морози тепер невеликі, а ще
побачимо, як серед зими буде. Однак так легенько в них, майже літаю
після своїх гринджол тяжких)претяжких. І добре, що зверха гумові:
скоро зачнеться відлига – не промокатимуть ноги. Розмір як втяв!
Дякую. Коли Ти навчишся не хвилюватися посилками і другими
подібними речами? Я маю на увазі Твої побоювання, чи в лікарню
можна посилати Михайлові. Думаю, що там також приймають. Я рада,
що бандеролі заборонені. Завжди є спокуса щось попросити, щось
забагнеться, а так менше клопоту матимеш. Дві харчеві посилки на
рік – і кінець. Зате гроші вільно посилати без обмежень, а мені якраз
потрібно на продовження передплати. Листа Миросі, про який
згадуєш, я не дістала. Зате прийшли три карточки від неї (про те я
згадувала в листі з березня). Ще прийшла поштівка від Богдана з
Москви. Пише: “Не переживай”. Чого ж мені переживати? Та хіба за
вас, щоб ви даремно не хвилювалися. Такі чудеса Богдан розповідає,
що й не віриться. Про Михайла нічого не згадує. Якось виглядає, що
одної поштівки я не дістала. Видно, так воно і буде якийсь час, доки
все не вирішиться. Мною не журіться. Я цілковито спокійно собі живу:
обложилася журналами – а які цікаві! – та й в ніс не дую. От тільки на
Олімпійські ігрища хотіла б подивитися. Ми в кіно так очі витріщаємо,
аж голова заболить, але жаль пропустити найменшу дрібничку. На
сьогодні досить. Зачекаю, що прийде від вас, тоді докінчу. Цікава я,
чи Богдан поїде тепер до Михайла. 24 квітня – день народження тітки
Палазі, то від мене найкращі побажання передай їй.

7 квітня. До сьогодні не вдалося й слова написати: загарована
була. Завжди якусь роботу чи клопіт собі найду. Видно, не тільки
зовнішністю роблюся подібною до Тебе. Зараз перерахую, що дістала
за цілий березень: 4 листи від Тебе, один від Миросі, від Богдана 3
поштівки з Москви та з дому листа з репродукцією, 10 карб. Якраз
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неділя. Ми з Одаркою випили кавусю на підвечірок, і я засіла за)
кінчувати листа, щоб завтра віддати. Лише пам’ятай: не смій жури)
тися, якби він знову запізнився. На Великдень побажай від мене всім,
всім веселих свят. Очевидно, Тобі, Богданові, Стефці та всім наверху
я ось сама бажаю якнайкраще святкувати, гарно й радісно провести
ці дні. Романа Юрієвича прошу поцілувати в носик, якщо він таку
фамільярність допускає. У мене базька є, то й найважливіше для свят
готове. Крім того, взяла зі складу каву, ще дещо приготуємо; в Одарки
декілька смаколиків вже чекає. А в першу чергу я вирішила порядно
відпочити, щоб на самі свята не куняти. Правду кажу? І Ти так зроби!
Ну, й обнова в нас буде: вийдемо на прогулянку Одарка в турецькій, я
– в синенькій309. Така м’якенька вона, що голова радується. І в тапочках
уже ходжу. На довжину якраз добрі, а в п’яті заширокі, тому спадають.
Та дочка в Тебе практична особа: пришила пасочок з дерматини,
замикаю на гудзичок – і чудово! Якщо коли)небудь будеш купувати
мені тапочки, відразу давай до шевця, хай припасує ремінець, бо ті
всі тапочки на копито старого злодія роблені. От в чорних мештах
зап’ятки як вляв, хоч самі мешти трішки, ледь)ледь задовгі, але вони
на складі. Зрештою, не давай майбутніх тапочок до шевця, я сама
ліпше налагоджу. Я ж тепер майстер на всі руки. Чує моє серце, що
цього року не поїдете до Косова: Богдан багато грошей видав, та й
часу, певне, не матиме. Подякуй Миросі за листа. Мене це зворушує,
що не забуває, хоч відповіді від мене не отримує. Не кожний настільки
добрий, щоб захотів продовжувати таке одностороннє листування. І
Марійку поцілуй та побажай гарних свят і всего найкращого. Від мене
Михайлові: “Веселих свят!” – і всего найкращого. Хай Богдан на
побаченні вже за мене поцілує і розповість все, що знає. Багато часу
забирає телевізор? Так воно і має бути. Ти у своїх планах завжди
відводи 80 % на телевізор, а решту – на хазяйські справи. Я рада)
прерада! Так, всі мені відповідають! Ми в березні були на “Кавказской
пленнице”. Музика гарна, весела комедія, тож надивилися і наслуха)
лися. Знову мені завернули листа (12.ІV), бо написала півсторінки до
Богдана. Можна писати тільки до того, чий адрес на конверті. Така
наша доля! Богдан жалується, що в попередньому листі нічого йому
не написала. Що ж подію? Хіба адресувати до нього? Тоді в листі не
вільно мені буде звернутися до Тебе. От бачиш! Попроси Богдана,
щоб послав мені ще пару шусток, як заробить у Молдавії. За ті 10 карб.
я продовжила передплату на другий піврік, а пару шусток треба мати
в запасі на всякий випадок. Натюрморт, очевидно, дуже подобався
мені. Якби я вміла малювати, я вибрала б цю саму гаму кольорів,

309 Очевидно, йдеться про хустки (ред.).
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відповідає вона мені. Цілковито інакше враження від натюрморта, коли
він у кольорах, а ще можна собі уявити, як виглядає в оригіналі. Мені
взагалі подобаються його роботи не тому, що він Богдан, а тому, що
як художник відповідає моєму мистецькому смакові. Дуже)дуже дякую
за натюрморт! Кінчу, бо ліпше мало, а певно, правда? Читаю Плужника
і Григіра Тютюнника і ходжу зачарована. У нас знову карантин, але
скоро повинен закінчитися. Листи я дістала, тільки мені, як бачите,
обмежують відповіді.

Цілую Тебе і Богдана.

Катруся

№ 6
3 травня 1968 року

Коханенька Мамусю!
У нас три дні вільного – найкращий час для написання листів, але

я, “виродна” дочка, щойно сьогодні взялася до того. Яка причина?
Взялася я з різних старих кусків шити нову блюзку з рукавами, бо всі
мої з короткими і якраз такої бракувало. Ось я і захопилася творчою
кравецькою роботою аж цілих два дні, зате зліпила нарешті докупи, і
залишилося тільки викінчити. Каже Одарка, що добре лежить. Просила
навіть форму, а це багато значить! Богдан в своєму листі розмалював
Тебе як модницю, то й я не хочу відставати. Від Тебе прийшло шість
листів, від Богдана – поштівка і лист з репродукцією. 5 карб. поки що
нема, але гроші довго йдуть. Усі листи, що Ти додавала до своїх, тобто
Михайла, тітки310, Марійки, Миросі, знимка Люди311 не дійшли. Не
второпаю, чи то не вільно мені від нікого діставати листів, чи хочуть,
щоб кожен сам від себе просто посилав. Ще раз повторяю: не
второпаю! Найліпше не завертаймо собі голови цими питаннями. Ти
насолоджуйся телевізором, я ж з головою пірну в журнали, і так
перебудемо оте лихоліття в листуванні. Від Ніки також нема того листа,
про котрий згадуєш. Останній від Михайла був з 17 березня з
гарненьким братком. Здорови й цілуй їх всіх від мене, скажи, що не
забуваю, а як настануть ліпші часи та будемо живі)здорові, листуватися
будем досхочу. Тепер перегляну ще раз Твої листи, щоб відповісти на
все. Ті дві другі пари шкарпеток хай привезе Богдан. Взагалі, панчохи
посилай відразу по дві пари: одну 21 розмір – на мою ногу, а другу 23
розмір – на Одарчину (вона має 39 – 40 номер черевиків). Шкарпеток

310 Пелагія Грегоращук.
311 Людмила Грегоращук, донька Йосипа Грегоращука.
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вистане нам надовго. Нугатом я була вдоволена. І смакував, і відразу
був тортом на свята, і не треба мені було свого робити. Крему не
дадуть, то шкода забирати місце в посилці. Подякуй Олі за Фейербаха
і положи його на мою поличку в книжковій шафі. Ми втішилися її
власною квартирою, але клопоту я мала через те чимало. На прогулянці
засипали мене питаннями, особливо Таня: скільки там вікон, скільки
дверей, сонячна чи темна, є газ чи нема, як умебльована і т. д. Я ж
нічого не знала і тільки руками розводила. Може, Богдан зми)
лосердиться і опише дріб’язково, бо ми всі таки дуже цікаві. Поцілуй
від мене тету Стефу. Хай тримається і не хворіє! Те саме передай тітці
Палазі і вуйкові Славкові. Цікаво, що за нові клопоти Ти винайдеш,
коли каштани попідрізувані, крісла направлені і т. д.? Однак це добре,
бо рух корисно впливає на здоров’я. Часом і пожалію Тебе, а потім
подумаю: ні, хай трохи побігає – здоровіша буде. (Очевидно, під
умовою, що не перевтомлятимешся і досхочу відпочиватимеш.) А
що то в Тебе за плащ, який шелестить, і абстракційна хустка? Чому не
згадуєш про свій одяг? Ти ж знаєш, що я тішуся кожною Твоєю
обновкою. От тільки журюся, що потягаєш живо. Хто ж дасть приклад
абстиненції Богданові? Цікаво, чи я вдома заложу гурток тверезості,
чи приєднаюся до вас, “старих алкоголіків”? Ну, а щодо спання перед
телевізором матимете гідного партнера в мені. Досить часто ввечері,
ще до 10 год., Одарка будить мене щораз, коли йде гарна передача.
Що сталося з жінкою Юрка Яримовича312, чим хворіла? Діти в них
були? Жалується Соколик, що Ти забороняєш йому погосподарити в
спіжарці. Правда, і Дідусь, і я дуже часто залізали туди й зводили
нанівець Твої плани, а внук продовжує нашу традицію. Нова знимка з
натюрморта виглядає інтересно, але мені треба деяких пояснень, щоби
його повністю зрозуміти, мушу довше приглянутися, подумати. Ех,
як хотілося б поговорити! Одно мене зажурило: він каже, що вичерпав
тему натюрмортів, а другої не має. Невже одна тема не чіпляється
відразу за другу? Невже нові враження не наштовхують на щораз то
нові замисли? За альбом я наперед горда, хоч не знаю ще відгуків.
Колорит свічника дуже мені подобався, але трохи перешкоджає
недбалість рисунку. Я знаю, вона навмисна, але навіщо так? Ось тепер
я подивилася з відстані – і цілком інше враження. В альбомі кольорові
репродукції? У нас закінчився карантин при кінці квітня, і я спокійно
чекаю на побачення, хоч воно й затягується. Але як там Михайло?
Нетерпеливиться, напевно? Розписався Богдан, які)то ви багачі, отже
посилайте ще 10 карб. – передплачу журнал “Москву”. Будемо знати,
що й там діється. Невже Ананасик купує кожного року нові лещети?

312 Син Марії Яримович.
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Хіба останніх, металевих не поломить скоро. Що ж він робить зі
старими? Таку річ варто купити, але потім треба таки їздити, щоб
даремно не стирчали в куті. Як святкували ми, я вже розповіла в
попередньому листі. Ольга313 гарно побажала. Ця ваза з карточки
була в “Ранку”. Подякуй. Що ж, тепер доведеться Тобі розповідати
мені, як там мається Михайло. Здорови його сердечно, цілуй від мене
і скажи, хай скоренько приїздить додому. Тоді хіба зможе писати ме)
ні. Насвари на Ніку, що не йде до лікаря з ногою. Вона що, хоче нас
зустрічати інвалідом? Треба сподіватися, що листа від неї не дістану.
Хай Богдан обов’язково вступить до Ганнусі, а Ти, як писатимеш,
поцілуй від мене міцно, нехай лікується і якнайскорше здоровіє. Як
тільки щось довідаєшся про неї, зараз напиши мені. От біда по людях
ходить, а Тобі, певне, здається, ніби ми вже найнещасніші, та воно
цілком не так. Переглянула всі листи і відповіла. Ще трохи про свої
будні – та й листові кінець. Яке вигіддя! Не треба мені розписуватися
на цілі сторінки. Все)таки в кожній біді є краплинка потіхи, тому не
варто переживати через дрібниці. Отож слухай про мої домашні
справи. З тапочок я щораз більше вдоволена. Я тепер і швець, і
кравець, і фаховєц314 на всі руки. До кожних тапочок відразу при)
шиватиму пасочок, і хай будуть широкі. Зрештою, навіть ліпше, бо
влітку негарячо буде. Також страшенно задоволена синьою хустиною
і бронзовими шкарпетками (безрозмірними). Якраз ходжу в них, бо
трохи по ногах тягне. Пам’ятаєш, ще десь в 55 р. Ти прислала мені
чорні півчеревики? Ще й досі в них ходжу. Верх цілком добрий, тільки
давні долівки витерлися. Потім прибили тут гумові підошви, а тепер
дальше ремонтувати не хочуть: нема порядних шевців. Я ще
проходила б в них до кінця строку, якби гума на підошвах витримала.
Свята пройшли добре. Ми обі з Одаркою причепурилися, щоб до
святкового сніданку засісти святково вдягненими. Я мала чорну
вовняну спідничку, сіру блюзку з матеріалу, що Ти післала, і синю
хустину, зав’язану тюрбаном. Випили кавусю, аж тут стук в двері:
“Збирайтеся в кіно”. І фільм попав гарний – “Ноктюрн”. Погода в нас
не львівська. Тут нема тих наших премилих весен. Ніби сонце пригрі)
ває, а звідкись таки холод тягне.

Одарка дрімає, а я чекаю на 2 годину, щоби послухати п’єсу з
театру для дітей. Іноді цікаві бувають. Взагалі, я дуже люблю слухати
п’єси з театру для дітей, і, бувало, по кілька разів ту саму. Ніби
називається, що вільні дні в нас були, а всякої роботи стільки
назбиралося, що й хвилинки не побайдикувала. З тої нагоди, що я

313 Ольга Горинь.
314 Фахівець (пол.).
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тяжко працювала – ліпила блюзку, зварила собі компот з чорних
порічок. Як зачнеться п’єса, витягну риночку – ту від Нуська – з чайника,
попивати буду й слухати п’єсу. Оттак треба вміти жити! Ще залишу
кілька лінійок: може, доведеться дописати до 7 травня. Цікаво, коли
цей лист зайде додому? Поки що цілую дуже)дуже Тебе, Богдана,
Стефцю і всіх, всіх.

Катруся
6 травня. Завтра здам листа. Ще забула розповісти, що пришила

до підв’язок нові гумки з жабками. Вигідно. Сьогодні погода зовсім
літня, на прогу... (Бракує продовження. – Ред.)

№ 7
7 червня 1968 року

Коханенька Мамусю!
От чудасія сталася цього місяця! Звичайно я заздалегідь лагоджу

листа, а от тепер чи зачиталася, чи зашилася, чи просто задумалася
і щойно сьогодні ввечері спам’яталася, що треба було вранці віддати
листа. Якраз дістала поштівку Богдана, прочитала і пішла записувати
в книгу приходів. Глип – а це ж 7 число! Одарка до кінця місяця не
написала б, якби я їй не пригадувала, вона вже цілком без голови
ходить. Ну, не біда! Ітак, я вирішила посилати коротенькі листи. Навіщо
розписуватися, коли нема певності, що дійде? Богдан подарував мені
цілий зошит, от і буде по одній картці на листа. До сьогодні прийшло
від Тебе два листи і поштівка, ще й та карточка від Михайла, що була
загубилася. Гроші три рази діставала: 5 карб., 10 карб. і 5 карб. Ні
листа від Михайла, ні всього іншого, що Ти вкладала, я не отримала.
Нічого, якось переживемо. Щоб тільки здоров’я дописувало та
добрий гумор. Я така рада, що Богдан їздив до Токів і по всій родині!
Шкода, не випитала, як відбувалося весілля і як приймали його. Просто
не сподівалася і не приготовила питань. Вийшло так, що цілих пів)
години пробалакали про панчохи та тапочки. Сміх і сором (мені,
очевидно)! Як прийшла й опам’яталася, то вирішила відкликати
замовлення на фланелеву блюзку і сукняні боти – обійдуся. Богдан
добре виглядає. Я вже привикла часто бачитися і зачинаю розмову,
ніби вчора закінчили попередню. Все)таки нема сенсу за півроку
таскатися в таку далечінь. Вже зачекаю, коли надійде пора відвідин до
Михайла, тоді за одним махом всіх нас об’їде. Шкарпетки дуже добрі.
Бачу, він вміє купувати, хоч відмовляється. Взагалі)то, в Володимирі
скоріше можна дещо дістати. Забула я пригадати йому, щоб зараз
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написав до Тебе, бо Ти, певно, добре нажурилася, що нема від мене
листа. Даремно турбуватися, адже бачиш, що я жива)здорова та ще й
ніяк не схудну. Дякую за квартет звіряток. Найсимпатичніший цапик.
Ох і хотілося б подивитися в телевізорі на передачі “Клуба путе)
шественников”! Цілуй від мене Михайла. Теті Янці на 7 липня многая
літа та багато ще радості. Знаєш, воно, властиво, вигідно писати такі
коротенькі листи: сів – і за півгодини готове! Тим більше вигідне воно
мені, бо нема новин і нічого не придумаєш. Були ми в кіно. Дуже
симпатичні діти грали. Зрештою, здебільшого власне діти були го)
ловними акторами: “Девочка ищет отца”. Ну і пишу я, як курка лапою,
та спішуся, щоб світла не загасили, а при нічній лампочці не видно
писати. Завтра субота, вранці йдемо на роботу, а якби після обіду
писати, то в неділю вже нема кому здати. Яке щастя, що я спам’яталася!
Погода в нас починається гарна, опалюємося потрохи. Ти за літо
насуши трохи кропу і положи в посилку в целофановому мішечку. На
мене підп’ятники в сам раз, а на Одарку замалі. Я вже розкошую в них,
бо нітрохи не гарячо. Подякуй Богданові. Мені так жаль, що йому
довелося через них довго чекати. Сама на себе була зла, що вічно
голову завертаю, тому абсолютно не треба блюзки, ані ботів – просто
забаганки. Ось і лист готовий. Цілую дуже)дуже Тебе, Богдана,
Михайла, Стефцю і всіх, всіх.

Катруся

№ 8
7 липня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Пишу дату, і приходить на думку: сьогодні якраз іменини тети Янки.

Ти, очевидно, побажала від мене? Ми ходили в кіно на “Великий пе)
релом”. Звичайно не вдоволені фільмами на воєнну тему: надоїли,
але ця подобалася. Добре поставлений документальний фільм, і
дивилися з інтересом. У червні про нас трохи забули, що часто
трапляється. Тепер після підвечірку взялася писати, щоби завтра
здати. Завдяки обмеженням мені трохи вигідно: не треба багато часу
на картку)дві. Найперше попробую навчити Тебе не журитися й не
переживати наперед. Скільки було хвилювань через мого травневого
листа! Він же поблукав собі і таки прийшов. Те саме з Михайлом. У
червні він написав мені поштівку та листа до кошляцьких. Отже, більше
не міг, а від Богдана Ти знала, що живий)здоровий. Чого ж тоді
переживати? Я Тебе так повчаю, але мені не штука цього місяця
вдавати спокійну людину, бо коло мене ціла купка листів. Зараз
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відповідатиму по черзі. 10 карб. отримала. Це вже буде на далекий
запас, бо журнали до кінця року давно виписала. Мені не треба було
більше, а вийшло непорозуміння ось з якої причини: написала я, щоб
вислати пару шусток, а тим часом Ти вже це зробила, і мій лист
розминувся з Твоїми грішми. Ну, нічого, буде на другий рік. Першого
листа від Миросі дістала і всі карточки з квітами теж, прийшли якраз
на Зелені свята. Щиро дякуємо! Завжди цікаво довідатися, як мається.
Як називається новий котик Ніки? Сердечно цілуй її від мене. Я таки
дуже жалію, що не може приїхати погостити. Чи не могли б вже тих
горбів залишити в спокою? Доки по них кози ходили, люди спокійно
жили. Просто якась манія постійно перебудовувати, добудовувати! У
вересневу посилку положи таке: 1,5 кг цукру, 1 кг топленого масла,
0,5 кг меду, 3 пачечки кваску, а решта на Твій розсуд. Пригадую тільки,
що Одарка дістає багато смальцю, то мені не треба, а замість згущеної
кави все)таки вигідніше сухе молоко, тому що більше його йде на
вагу, а доводиться рахувати кожний грам. Можеш положити і шкар)
петки, вони не багато заважать. Романа Юрієвича прошу поцілувати
в носик і дати йому ще один рогалик, якщо він їх любить. Куди він
виїздить на ціле літо? Найліпше побудувати би їм хатку на своїй
Сагарі315. Та й навіщо шукати кращого місця для відпочинку? Богдан
був у Ганнусі? Як там її пошкоджений хребет? Михайлові подякуй за
поштівку та цілуй сердечно від мене. Від Тебе я мала 4 листи та три
поштівки і одну поштівку від Богдана з Молдавії. Як здоров’я хлопчика,
Богданового бригадира? Чому запізно зробили операцію? Жаль
такого маленького чоловічка. Хай буде, що цього року нікуди не по)
їдеш, зате на другий обов’язково до Косова. Тих великих видатків вже
не буде, що тепер були. Крім того, я абсолютно не годжуся, щоби
Богдан у грудні приїздив. За рік – інша справа, бо відразу до мене й
Михайла. Нехай ліпше цілу зиму малює. Трохи засумувала я, що йому
надоїдає монументальна робота. А я так навчилася, що кожна робота
мені інтересна, коли я відповідно психічно на неї наставлюся. Курити
перестав чи на сімох днях закінчилося? Це важка штука – кинути курити!
Йогівських вправ тепер не роблю: для них треба ліпше відживляти)
ся, але вряди)годи попробую “Кобру”, бо вона добре діє на голову.
28 липня Твої іменини, отже бажаю многая літа, потіхи з внука і
регулярних листів від нас з Михайлом. Напишеш, хто був у Тебе в цей
день і як приймала. Моя Леся нічого не пише? Чи не захворіла? Як
вийшов пам’ятник Дідусеві? Гарний? Може, би колись знимку дістати?
Ще трохи теревенів могла б написати, але сама волієш коротші листи.
Мені це й на руку, бо роботи в мене гук.

315 Місцевість під Львовом.
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Цілую дуже)дуже Тебе, Богдана, Стефцю і всіх, хто, як Роман
Юрієвич, схилить голову, щоб його поцілувати.

Катруся

№ 9
6 серпня 1968 року

Коханенька Мамусю!
За кожний раз, як збираюся писати, тішуся, що лист має бути

короткий і здебільшого про погоду. Я ж страшенно не маю часу, ще
більше, ніж Богдан; переливати ж з пустого в порожнє теж нема сенсу.
До сьогодні отримала: від Тебе – два листи і поштівку, від Михайла –
поштівку і клаптик листа, від Богдана – дві поштівки. Урожай не)
абиякий! Зате не знаю, чи дійшов мій лист з липня, бо Ти нічого не
згадуєш. Або Ти забула, або десь написала, а не прийшло. Певно,
дійшов, бо не нарікаєш, що нічого нема. Зі всіх сторін жалуються на
дощі. І в нас паде безперестану, та нам не біда. От вперше стало мені
шкода Богдана, бо віє розпукою з його останньої поштівки. Дощі там
йдуть та йдуть, а робота остогидла. Досі я не жаліла його, коли
доводилося попрацювати інтенсивніше. “Хай гартується”, – думала
я. Тепер же не через фізичну втому мені його шкода, а що бадьорий
настрій втратив, що “світ немилий”, що надоїло. Скоро його день
народження, отож бажаю йому багато бадьорості, витривалості та
завзятості в праці, а потім радісного відпочинку. Хочу порадитися з
Тобою в одній справі. Що, якби я у вересні з нагоди Богданового дня
народження написала й адресувала листа Богданові? Ти вже там
порадься і відповідж мені скоро, бо я не хочу, щоби Ти зайвий раз
журилася, коли знову не буде листа. Без Твоєї згоди не хочу ризи)
кувати. 9 вересня ще й вуйка Адзя іменини. Обов’язково раненько
піди до нього, занеси кілька квіток з городчика і побажай йому усього
найкращого, а найбільше – великої потіхи з Романа Юрієвича. Як вже
спечеш рогалики, то найсмачніший віддай Р. Юр. від Калюсі316. Якщо
маєш ту газету, де відгук про картину Богдана, то пришли в посилці,
хай докладно прочитаю. Мене заздрість бере, бо якраз переглядала
замітку про виставу екслібрісів, і згадують там Безніска, Кристопчука.
А Богдан чому тим не займається? Ще раз скажу про посилку, бо,
може, таки не дійшов попередній лист. Отож 1,5 кг цукру, 1 кг топ)
леного масла, 1 кг меду, кваску, кілька часників, а решту що хочеш.
Смальцю, абц, молока не треба. От можна би пачку какао. До Марійки
пишеш іноді? Цілуй її сердечно. Взагалі всіх направо і наліво цілуй, бо

316 Катерина Зарицька.
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перерахувати нема змоги. Дуже я хотіла б, щоб Ти передала щирий,
сердечний привіт вуйкові Стефанові. Я рада, що тітка Палазя попра)
вилася. Добре, що кози мають, бо молоко – основа відживлювання. І
як приємно знати, що старенький Куцько також попиває молоко! Моя
Леся не пише Тобі? Що ж це вона так мовчить? Другого Михайлового
листа з квіточкою нема. Біда буде цілому нашому домові з тим
стадіоном: крикам не буде кінця, останній тихий куточок знищать
галасом. Тішилися ми всі, що маленький Патичок317 виздоровів. Жаль
було такого малого чоловічка. Подякуй всім за поздоровлення (тим,
що гостили в Лесі). Що сталося з Олею Косарчик318? Від якої хвороби
відняло в неї руки й ноги? Це п[а]раліч? Як вона себе почуває, як справ)
ляється з такою страшною недугою? Чи хвороба не піддається ліку)
ванню? Сини добрі для неї? Михайлові подякуй за поштівку і клаптик
листа. Бачу, що після побачення настрій в нього покращав. Воно й не
дивно. Ніби відповіла на всі Твої листи. Про себе нічого нового не
скажу. У вересні збираємося передпла)чувати журнали на 69 рік.
Одарка бере на себе три, а я – решту. До своєї роботи привикла і
добре себе почуваю з нею. Ти очам не повірила б, який з мене майстер
на всі руки! Радіо менше слухаємо: почався, мабуть, огірковий сезон,
та й часу небагато, бо треба й з рудим сельскіном319 погратися.
(Пам’ятаєш? Це тета Янка так називала нашого чорненького.) Хоч дощ
йде, а на прогулянку регулярно ходжу, адже взутися маю на таку пого)
ду. Куди вибирається Стефця? На другий рік, маю надію, поїдете з
Богданом до Косова або Космача, бо ж не буде стільки видатків, як
минулого року, а до мене на побачення в грудні нема найменшого
сенсу їхати, зачекаємо до літа. Хвалишся… (слово затерте. – Ред.)
компотами. А щоб Ти покуштувала… (слова затерті. – Ред.) чи порічок,
зварені в чайнику! Як будемо живі)здорові та все буде в порядку, я
повністю зреформую… (слово затерте. – Ред.) у нас вдома. Цілую
дуже сердечно Тебе і всіх, всіх.

Катруся

№ 10
8 вересня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Як бачиш, листа здаватиму 9.ІХ. В суботу вихідний день, і так

пролежав би даремно, а сьогодні неділя, вільний день, я добре

317 Остап Патик, син художника Володимира Патика.
318 Імовірно, шкільна товаришка Катерини Зарицької.
319 Кіт.
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відпочила, то й побалакати приємно. Багато в мене листів цього разу:
від Тебе 3 листи, від Богдана 3 поштівки, від Михайла  поштівка і ще
один лист з братком (другий пропав), та ще й на додаток два рази по
10 карб. Це на чорну годину? Хай буде, дякую! Скористала з нагоди й
передплатила масу всяких журналів, але докладно перечислю їх, коли
дістану назад квітанції, тобто потвердження, що всі виписані. Одарка
взяла на себе “Всесвіт”, “Вітчизну” і “Вопросы философии”. З дня на
день очікую посилки. Правда, в мене ще запаси з попередньої є, але
хочеться понюхати і полизати чогось свіжого, домашнього. Жаль,
що не можна в тих посудинах тримати харчів, а ми з Одаркою ними
тішилися. Зрештою, якось порадимо собі. Цього листа також адресую
Тобі: таки не хочу ризикувати. До Богдана розписалася б на дві)три
сторінки про всякі мистецькі міркування, а лист, може, запізнювався
б. Ліпше вже зачекаймо. Сьогодні перший холодніший день, і я взула
чорні мешти. Вони в сам раз, я страшенно вдоволена. Трохи розходжу
і зможу на зиму вдягати ще тонку вовняну шкарпетку. Бронзові тапочки
ховаю на друге літо. В них обох трісла підошва, але добре направили
мені – дали порядні долівки на оба тапочка, і надовго вистане. Колись
давно)давно Леся подарувала мені фланелевий шляфрок. Тепер з
нього шию дві блюзки з довгими рукавами. Бачиш, яка я майстриня
на всі руки і хазяйка на славу? Я вже раз писала, що ніякої блюзи, ні
суконних черевиків не треба купувати. Тоді я просила Богдана, тепер
же порадила собі інакше. Також я категорично проти того, щоб він
приїздив у грудні. Вистане, як на другий рік вибереться відразу до
Михайла й до мене. Також категорично забороняю знову шукати
нового адвоката і завертати собі даремно голову. Воно й так нічого
не поможе, а більше втіхи нам усім буде, коли Богдан взимку солідно
візьметься за малювання. Читала я про виставу праць худ. Музикової
і бачила репродукції кількох портретів. Чудесні речі! Хай вже Богдан
не мотається, а цілу зиму спокійно працює вдома. І жаль його, що
намучився в Молдавії, і радісно, що таки знайшов сили і закінчив
роботу. Подякуй Михайлові за братка. В кожного з них своє інди)
відуальне “личко”, а той останній дивиться так прихильно, ніби старий
доброзичливий дідок. Усі його здоровлять. Писав, що в посилці Ти
прислала якраз все найпотрібніше. Я рада, що зголив вуса. Чому
Богдан не згадав про електробритву? Це ж для мене така втіха, коли
він про Тебе чи Михайла піклується. У нас в пральні закінчили ремонт.
Ще трохи приберу, і працюватимемо в приміщенні, подібному до
парадної зали. Минулого місяця в кіно були. Надіємося, що й цього
про нас не забудуть. Цілуй Миросю й Марійку. Не забуваємо та ба)
жаємо всего найкращого. Ганнуся вилікувала пошкодження хребта?
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Олю Косарчик щиро здорови. Страшенно шкода її, а синів то справді
має незвичайних. Запитай Романа Юрієвича, чому не присилає мені
своєї знимки на весь зріст. Ніку цілуй. Стужилася я за її листами. Як же
Ти забула рудого сельскіна? Пам’ятаєш, Бабця носила йому пля)
шечку молока і печінку, а коли я поїхала до Чорткова, взяли ви його
додому? Тоді)то тета Янка і назвала того коцурка рудим сельскіном.
Ага! Я також хочу сорбету з малин! Обов’язково в другу посилку
положи, і то хоч з 0,5 кг. Він вигідний до посилання і до вживання. Ну,
а смак! Шкода, що не встигла тепер попросити. Зрештою, нема чого
Бога гнівити, бо зле мені не поводеться. Листів ні від Ніки, ні від Ірки
не отримуємо, навіть карточок ні. Тішуся, що маєш нову суконку. Ще
на літо справ собі щось модне. А зимовий плащ маєш? Власне Одарка
насварила, що я так написала… (слова затерті. – Ред.), а Ти будеш
журитися, що тепер не дала… (слова затерті. – Ред.) кажу, що Ти мудра
і дрібницями не журишся, до… (слова затерті. – Ред.) клюква з
цитриною нітрохи не гірше. …(слова затерті. – Ред.) Чую, їде на візочку
обід. Потім підемо на прогулянку… (слово затерте. – Ред.) книжечку в
руки – і нема мене.

Цілую дуже)дуже Тебе, Богдана, Михайла, Славцю320, Романа
Юрієвича і всіх, всіх.

Катруся

№ 11
7 жовтня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Вбогий урожай в мене на вересень: один лист від Тебе, відкритка

та лист від Михайла. Що ж, і це неабияка радість. Зрештою, я певна,
що не один лист ще десь блукає. Цікаво, чи лист вересневий вже вдома,
бо тоді Ти переконалася б про існування телепатії, я довідалася від
Тебе, що посилаєш Михайлові сорбет. Очевидно, мені теж захотілося,
я й попросила собі на березень, бо на вересневу було запізно. Гляджу
– аж 18 вересня в моїй посилці щось зарожевіло. Я відразу догадалася,
що це. Та ще й суничний! Телепатія чи ні? Все було б добре, але Одарка
думає, що його треба терти. Отже, багато заходу, інакше я попросила
б на наступний раз ціле кіло. В черговому листі пришли перепис. Усі
захоплені та дуже собі смакують. Мушу зазначити, що остання посилка
найліпша зі всіх, які досі приходили, тому на березень прошу ідентичну.
Сок цитриновий прийшов у цілосності, пахне і свіжий, як би сьогодні

320 Очевидно, слід читати “Стефцю” (ред.).
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приготовлений. Нугата вже нема, бо засмачний, щоб спокійно коло
нього сидіти. Кілька шоколадок добре зав’язала, хай не кортить. Ті
польські знамениті. Мигдали в шоколаді будуть до куті і на Різдво.
Мед теж зав’язала. А кріп як пахне! Суп набирає домашнього смаку.
Бросквині чекають слушного часу: то компот зварю, то конфітур трохи
всмажу, то так погризу. А грушки! Принесла посилку, розложила на
тумбочці, присіла і відразу з’їла обі. Навіщо такі смаколики розкладати
на кілька разів? Цукор теж зав’язала і не рухаю – на чорну годину буде.
Масло вживаю цілий час до страви: то м’ясо поріжу дрібненько, додам
дрібку масла – і в чайник (у тій Нуськовій риночці), за півгодини печеня
з бішамелем, бо якраз сьогодні принесли ларок (батони, копчений
сир і маргарин); то до картоплі кину, ще посиплю сушеним батоном –
і знову новий смаколик. За посилку дуже)дуже дякую. Ніби завжди
вони добрі, але цього разу я щось особливо задоволена. Шкарпетки
справді гарні, теплесенькі, навіть не чути на нозі. Ми обі вже пробували,
і якраз на ногу. Дякуємо та чекаємо літа, щоб похизуватися: до чорних
мештів буде шик. Взялася писати листа, а тут рудий сельскін вмостився
на коліна спати. Мусіла попросити Одарку, щоб взяла до себе. 19 жов)
тня – день Твого народження, отже, бажаю щастя, здоров’я, радості
та втіхи. В цей день ще раз побажаю Тобі, але вже в думці. 21 лис)
топада Михайлові іменини. Ніби ще далеко, та листи довго йдуть,
тому вже сьогодні бажаю йому всего найкращого і якнайскорше
святкувати цей день в нашому домі зі всіма нами вкупі. Дякую за
карточку з квітами і за листа. А від Богдана нема нічого, ще як з
Молдавії поштівка прийшла. Нічого, аби тільки здоровий був та гарно
і багато малював. Тяжке мали вони літо: одна робота за другою без
відпочинку. Хоч погода повинна бути гарною, бо навіть у нас бувають
теплі, сонячні дні. Ти запросила Ніку відвідати Тебе? Це ж близько, і
шкода було б пропустити таку нагоду. Ви повинні записувати
виконання пісень Романом Юрієвичем на магнітофонну ленту. От була
б приємність колись послухати! Як звичайно, цілую та поздоровляю
всіх, всіх: і Ніку, і Марійку, Миросю, Ганнусю, Ксеню і хто там ще
пам’ятає. Очевидно, поздоровляю весь наш дім – від партеру до
другого поверху (це вже як правило). Які новини в мене? Від жовтня
почала діставати “Литературную газету”. Вона подобається мені,
багато там проблематичних статей та діалогів на найбільш актуальні
теми. В листопаді знову очікую нових журналів, а це неабияка подія в
нашому житті. Все дріб’язкове, буденне йде в сторону, а поринаєш
ціла в те найважливіше, найсуттєвіше. Та про це розписуватися не
варто: вийде занадто довгий лист. На здоров’я жалуватися не можу.
Регулярно займаюся руханкою і всіми силами стараюся не поповніти,



726

щоб якось триматися в формі. Вчора слухали оперу Доніцетті
“Любовний напиток”. Гарні мелодії. Мушу перервати листа, бо якраз
кличуть в кіно. Фільм “Зелена карета”. Дія проходить в Петербурзі
1835 р. Дуже гарний, але кінчиться трагічно, тому трохи сумно, бо
переживали разом з героями. Довгий був фільм. Пішли після обіду, а
скоро буде вечеря.

Цілую дуже сердечно Тебе, Богдана, Стефцю, і Романа Юрієвича,
і всіх, всіх.

Катруся

№ 12
30 жовтня 1968 року

Коханенька Мамусю!
Завтра маю здати листа, але він рахуватиметься за листопадовий.

Справа в тому, що якраз на наші дні віддавання листів припадають
вихідні на Жовтневі свята, звідти й пересунення. Що дістала цього
місяця? Від Тебе – 2 листи й 2 поштівки, від Богдана – 4 листи з
Кавказу, від Михайла – один лист з великим братком. Захоплені
відгуки про посилку Ти повинна вже була отримати, але потверження
ще не маю, бо Твої листи звичайно приходять за 2 – 3 тижні. Ще раз
повторяю, що фланелі мені не треба, бо зробила собі зі шляфрока дві
прекрасні блузки. Без сукняних ботів теж обійдуся, тим більше що їх
не дістанеш ніде. В чорних мештах ходжу до праці і дуже вдоволена:
тепло, хоч тільки тонкі панчохи вдягаю. Що значить шкіра! Спочатку
трохи незручно було, постійно оглядалася, чи не подрапала де,
боялася зачіпити, щоб не пошкодити. Тепер привикла. Давно ж я не
носила порядної обуві! Ну, але таки трошки сумління непокоїть: занадто
дорогі вони для шаркання. Подякуй Ганнусі за поздоровлення, поцілуй
її та Маму, скажи: чекаю не дочекаюся, коли)то вже побачуся з нею,
щоб наговоритися досхочу. Хай дбає про своє здоров’я і про здо)
ров’я Мами, бо хочу з ними обома зустрітися. А всі книжки складай на
мою поличку в шафі. Чому ж Ніка не заїхала до Тебе? Це ж так недалеко
було. Просто не зрозуміло. Ти не запрошувала її? Цілуй її від мене, я
також не забуваю. Здорови Миросю, а передусім Марійку. Вона
найбільше потребує співчуття та доброго слова. Хотілося б бути з
нею, та ба! 1 грудня – день іменин Романа Юрієвича. Дуже прошу
вручити йому від мене три рогалики і поцілувати в носик, притому
сказати, що бабуся Калюся бажає йому рости великим та здоровим
на радість всеї рідні. А його бабуся та дідусь з маминої сторони ще не
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приїздили подивляти внука? Подякуй Янці Слоневській321 за мед. То
хіба аж до березневої буде. На Михайлові іменини (21 листопада)
пішли й від мене побажання. Останній браток – справжній велетень,
але в маленьких “личка” симпатичніші й більше промовисті. На
Богданові листи хочеться мені більше відповісти, а ще мене добре
заторкнула рецензія Віри в “Літ. Україні” на гравюри його товариша з
бригади до “Мойсея”. Бачила кілька ілюстрацій в тій же “Літ. Україні”,
і дуже мені подобалися. В грудні збираюся написати до Богдана, то
вже не журіться, якщо лист запізниться або загубиться. Я категорично
проти, щоби в таке зимно він приїздив до мене. Зачекаємо до літа,
тоді відразу скочить і до Михайла, і до мене. Ну, якби все)таки він не
послухав – адже теперішні діти ніяк не повинуються батькам, – то хай
привезе 2 гребінці до волосся, 2 зубні щіточки, 2 пари зимових панчіх
(21 розмір). Панчохи хай купує у Володимирі, тут вони всюди є – якісь
вовняні чи щось в тому роді. Думаю, що за чотири неділі Юлькова
жінка поправить здоров’я та набере сили. Побажай їй всего най)
кращого. Я також рада, що Богданові довелося працювати в гарних
околицях: не так легко було б йому поїхати туди просто для відпочинку.
Згадує, що залишив папіроси вдома, коли вибиралися на гору.
Значить, таки не перестав курити. І згадує, що вже хоче малювати.
Щоб хоч скоріше взявся до того, бо мене заздрість заїдає за Безніска.
Ох і гарний же його “Мойсей”! В першому Богдановому листі початок
звучить так: “Я страшна свиня, що не писав довго...”. Що ж, він
заперечень не любить. Виходить, мені треба погодитися на цю само)
оцінку. Нічого, хай тільки багато малює, а я вже не нарікатиму на брак
листів. Закінчую листа і буду читати статтю Івана322. Нарешті! Радість
неабияка! Всіх здоровлю, всіх цілую, хто ще пам’ятає. Ага, вже дістаю
“Лит. газету” (дуже цікава), а з листопада ще два нові журнали повинні
прийти. Щойно прочитали чудесний твір О. Бердника в “Дніпрі”.

Дуже)дуже цілую Тебе, Богдана, Стефцю і всіх, всіх.

Катруся

№ 13
5 грудня 1968 року

Дорогенький Богдане!
Відважуюся)таки написати просто Тобі. (Дійде чи ні?) У нас два

дні вихідні, отож часу вдосталь, добре виспалася, настрій непоганий.
Що ж більше треба? Ти заповів побачення, але я вдаю, ніби нічого [не]

321 Родичка Зарицьких.
322 Іван Світличний, письменник.
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знаю, і всякими дрібними хитрощами стараюся обдурити хохликів.
Поки що приготовляю харчі на торт – великий)величезний, щоб усіх
пригостити. Торт цей буде іменинний, а водночас і прощальний, бо
дві наші бабушки)матушки за два місяці їдуть додому. Тепер слухай,
що за листи прийшли до мене цього місяця: від Мамусі 2 листи і дві
поштівки, від Тебе 3 листи і поштівка, від Тата два листи та дві
відкритки, лист від Миросі, а від Тебе ще 10 карб. Як бачиш, є на що
відповідати. Скажи)но мені, звідки у вас такий потяг до ослів? Що
знимка, то й осел з вами! А ще на того останнього аж двох вас
розсілося. Бідна тваринка навіть очі примружила від надмірного
вантажу. Знаєш, скажу Тобі правду, що найсимпатичніша мордочка
на фотографії власне в ослика. Це, очевидно, не значить, що всі ви
також не милі. Я вже пізнаю кожного з Твоєї бригади, а передусім
Патика та Андрущенка323. Маленький Патичок зовсім виздоровів і
поправився? Ми співчували та бідькалися, коли він хворів. Люблю
читати Твої листи з місця праці. Там у Тебе звичайно більше енергії –
цікаво напишеш і про місцевість, і про людей. Ну, а про саму працю то
вже тільки деякі технічні дані, мозаїки там гейби не було. Надоїсть Тобі
вона, і не хочеться про неї говорити, а мені ніяк не наскучить слухати
чи читати. Заторкнула мене за живе рецензія про “Мойсея” Безніска.
До того ж і дуже подобалася, хоч заледви кілька ілюстрацій бачила.
Видно, що їхнє подружжя дібралося. (Очевидно, як для мене, бо
творчість їх обох мені підходить.) Ще, як на біду, Тобі не вдалося поїхати
на Бойківщину – нема мотивів для малювання. Невже так ціла зима
пропаде? Зате в мене всяких ідей повна голова. Тобі довелося б і
своє намалювати, і хоч трохи моїх ідей втілити в рисунок. Тебе не
цікавлять ілюстрації до книжок? Бачиш, і до сьогодні ви не прислали
мені газети з рецензією на Твої картини. Ех, яка радість мені дізнатися,
що внучок дбає про Бабцю! Ти ще постарався б прислати мені знимку
Бабці, хай і я побачу нашу елегантку в повному шику. Все)таки Ти вмієш
вибирати гарні речі. А за павільйон “Індиководство” не подарували
вам по індичці? Шкода, було б чим полакомитися. Твоє вміння са)
мокритикуватися мене захоплює. Ну, Ти занадто строго себе оцінюєш,
я сказала б: “Отаке маленьке порося”, не більше. Зрештою, Ти на диво
часто писав. А втім, я всі більші та менші грішки прощаю Тобі, тільки
малюй, багато малюй. Хай на зиму збереться в Тебе досить робіт,
щоб я могла з гордості носа задерти. На листа від Олі ми перестали
чекати, тож Ти потрохи розповідай, як там у неї. Ти з ким заприязнився
– з нею чи з Дзвінкою324? А чобіток мені не видати, хіба додому в них

323 Микола Андрущенко, художник.
324 Дзвінка Ільків, донька Ольги Ільків.
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поїду, якщо все буде в порядку, будемо живі)дорові і т. д. Я, зрештою,
й не дуже зажурилася. Ношу собі свої черевичиська і думаю: гаразд,
будемо гартуватися, як так. При нагоді поцілуй від мене Юлькову жінку,
чей же товаришка вона моя. Хай би Оля Косарчик прислала мені
знимку своїх синів. Де це такі діти на світі беруться? Як же Сяня буде
пекти такий торт, коли не володіє руками? Дякову Геню пам’ятаю.
Тобто не з вигляду, а наче крізь сон мріється, що з такою бавилася. І
хату дякову пам’ятаю. Яким чудом вона допиталася до нас? Коли
Бабця піде в лікарню відвідати Ірину325, хай сердечно цілує її від мене
і передасть побажання скорого повернення до здоров’я. Ти що,
Бабцю заморозити хочеш? Тобі, очевидно, добре гартуватися, а
Бабця нехай вже в теплі гріється. Нема й мови, щоб я написала про
Дідуся, навіть питатися годі. Знаєш, мене страшенно тепер заін)
тересувало домоводство. Маю таку книжку й у вільних хвилинах
перечитую потрохи. Хотілося б мені вже погосподарити вдома, тільки
я не розвозила б Тебе, як Бабця. 9 січня Стефці іменини. Не забудь
побажати їй від мене. Тепер можу точно ствердити, що братки мають
“вираз обличчя” кожен свій, і то передусім маленькі. Оті братки)
великани мальовничі, але “не дивляться”, вони ніби грецькі скульптури
без очей. Останній же, малесенький як живий, знову нагадує сим)
патичного веселого дідка. І знаєш, я приходжу до переконання, що
рожі живописні, але не виразисті квіти, а до “дідка” мені хочеться
усміхнутися кожний раз, коли на нього дивлюся. Так само усміхаюся
до знимки Романа Юрієвича. Ти ж також її маєш? Що скажеш про того
маленького чоловічка, що з такою серйозною міною, а водночас
збиточною займається преважними своїми справами? Здається, ніби
подібний до Юрка, а того очарування, напевно, додала йому Валя.
Одним словом, я залюблена в Романові Юрієвичу і не дочекаюся, коли
зможу з ним зустрітися. Жаль тільки, що тоді він буде вже майже
дорослий і товариство старих бабусь не цікавитиме його. Виходить,
що Юрко326 не в мами? Писала Мирося. Згадує Тебе, журиться, що
ніяк не наладжується її справа з технікумом. Дякую за побажання. Одна
за другою прийшли карточки з рожами. Як Тобі, певне, відомо, всякі
такі нагоди ми відмічаємо смаколиками. На мій день народження
Одарка напекла, наварила, а на іменини я приготовляю торт)колесо.
Захопила мене Твоя новинка про суниці. Хто ціле літо їсть суниці, тому
лікар не потрібний. Прекрасно! Я готова ціле життя їсти суниці, тим
більше що вони мої улюблені ягоди. Питаєш, чи маю що читати. О,
цього добра в нас досить! Передплачуємо багато журналів і газет, а

325 Родичка Зарицьких.
326 Імовірно, Юрій Шухевич, син Романа Шухевича.
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все)таки час до часу потягне до класики. Тоді з величезною насолодою
перечитуємо твори Олеся, особливо прозові. Що за біда з тим автом!
Що якийсь час виникає наново та проблема, щоб затроювати нам
життя. Я криком буду кричати проти цього проекту. Хто буде цією
нещасною машиною займатися? Що ж, поки що можу тільки охати та
ахати. Твій тезко327 дуже симпатична людина, а дочка, як пишуть, вже
тепер укладає віршики і сама співає їх. Наближається пора всяких
свят, тож я заздалегідь побажаю, щоб потім не запізнитися, всім,
всім радісних Різдвяних свят, щоб пройшли вони в погідному настрою.
Доброго Нового року! Зі сповненням надій, з новими досягненнями,
зі щастям та здоров’ям! Тобі додатково (на день народження авансом)
многая літа в крузі рідних і близьких. Біда мені зі журналами: нема
кого порадитися! Вгледіла назву “Теория и практика физкультуры” і
відразу передплатила на півроку. Показується, що це аж надто
теоретичний журнал, більше цікавий для лікарів, що досліджують
здоров’я спортсменів і фізкультурників. Більше там цифр, а я шукала
порад для фізкультурної праці над собою. Попробую ще виписати на
69 рік “Спорт и физкультура”. Також вирішили ми підправити свою
мову, і тому я передплатила “Укр. мова і літ. в школі”. Чогось не
злякалася “Мовознавства”, що воно надто теоретичне, і знову дове)
деться взяти ще “Мовознавство”. А знаєш велику новину? Одарка
почала займатися фізкультурою!!! Так, так! Правда, поки що робить
тільки віддихові вправи два рази в день, але страшенно акуратно та
пильно. Я на більше не намовляю, щоб не налякалася перевантаження.
Наразі збирається переглядати мій зошит з комплексами вправ, які
збираю зі всіх журналів. Я на здоров’я нарікати не можу, поправляюся,
хоч не повнію. Живу помаленьки і стараюся жити гарно та змістовно.
Сьогодні в 7.30 концерт Краснознаменного хору. Я люблю його
виступи. Буду щипати батони на торт і слухати. Ось співає хор з Києва.
Соліст каже: “Усі друзі поженились, а я... (не дочула)”, хор вторує: “Ха)
ха)ха!”. Чи не натяк це в сторону молодого художника, що відтанцював
весілля усіх своїх друзів, а сам?...

Цілую всіх, всіх дуже сердечно.

Катруся

№ 1
6 січня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Спати хочеться аж страх, бо вже 7 год. вечора, але треба приго)

товити листа на завтра. Чому запізнилася? Трохи виною передсвяткові
327 Богдан Сойка, колега Богдана Сороки.
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клопоти, та не тільки вони: я чекала на вістку від вас, щоб під свіжим
враженням відповідати. Цього місяця дістала: від Тебе листа й
поштівку, від Богдана картку з Москви, від Михайла листа і чотири
картки, 10 карб. Прихід великий, але останній Твій лист датований
2.ХІІ, отже, найновіших даних, що там вдома, ще нема. Ага, від Миросі
теж листа дістала. Про що найперше розповідати? Очевидно, поба)
чення – найважливіша тема. Бідний Богдан потрапив якраз на лютий
мороз. Чи в нього нема зимового плаща? Зелений, мабуть, більше
осінній. Я так й не встигла розпитати про все, однак з побачення
вдоволена. Богдан наказував точно написати, що з привезених речей
я дістала. Все маю і страшенно всім тішуся. Де ви роздобули такі
потрібні і гарні речі? Папучі перевищили мої мрії. На прогулянці не
ходжу, а літаю, бо легенькі, до того ж теплі. Взагалі, дуже мені подо)
баються. За все щиро дякую, а за них зокрема. Сині вовняні панчохи
трохи завузькі, але це добре: я [з]роблю собі з них гетри, і кожна елегант)
ка буде мені завидувати. Панчохореформи прекрасні. Одним словом,
мені треба було б вживати самих суперлативів для вираження своєї
радості та задоволення. Дуже)дуже за все дякую! Даремно Ти
зганчувала ті бронзові вовняні панчохи. На роботу якраз таких мені
треба, а сині вдягатиму тільки на прогулянку. І гребінчики цього разу
винятково підходять до мого волосся, тримаються міцно, так що
свобідно бігаю поміж шнурами з білизною і не спадають. Ви правильно
зробили, що вибрали “Гулівера”328. Що ж може бути кращого? Я
повністю приєднуюся до думки Богдана щодо часнику, тим більше
що останньо він мені засмакував. Ми взялися з Одаркою до нього,
отже не знаю, чи дві головки вистане нам до посилки. Чорних рейтузів
і білих шкарпеток я не взяла, бо поки що маю. Рейтузи сховайте до
моєї шуфляди, а шкарпетки носіть Ти або Богдан. А Ти не вдягнеш тих
рейтузів? Маєш всі потрібні теплі речі? Я бачу, що Богдан вміє купувати
і розуміється на всему, бо дуже добре мило це останнє. Купуй собі і Ти
таке до миття волосся. Воно називається “Екстра”. На Різдво треба
було б, властиво, писати святкового листа, але яке тут натхнення у
8 год. вечора? Весь організм збирається до сну, а я не хочу відкладати
на другий день, щоб якнайскоріше віддати. Зрештою, як живу, що
думаю, чим інтересуюся, Ти й так знаєш, отже, найвигідніше писати
про біжучі справи. Свята у нас багаті цього року, до самого Йордану
буде чим святкувати; а сьогодні на вечерю приготовили аж вісім страв,
та все згідно з традицією, та все справжнє: і червоний борщ на
сирватці, і справжнісенькі цвікли, риба, картопляна запіканка, компот,
кутя (ну, вона без маку, але багато інших додатків придали їй особли)

328 Цукерки.
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вого смаку). Це, так мовити б, матеріальна сторінка, а в програмі ду)
ховних занять – читання Сковороди. Ми обі захоплені ним. Ялинки
цього разу нема, але її гідно заступає картка від Михайла: на ній дві
маленькі ялиночки і маленька дівчинка)лялечка в білоруському народ)
ньому одязі. Дівчинка незвичайно симпатична, майже так, як Роман
Юрієвич. (А батьки Романа Юрієвича дуже друть носа з гордості за
такого сина?) У нас знову сильні морози (понад 200), і ми сьогодні не
ходили на прогулянку. Та я свищу на холод: на мені той темно)синій
светер. Він і м’який, і тепленький, аж прію, але скинути не хочеться, бо
приємний він. В міру потреби беру деякі речі. Фільм “Зелена карета”
варто побачити. Ви обі зі Стефцею напишіть у Львівське телебачення,
щоб повторили його. Це наш телевізор зіпсувався чи передача зла
була? Цікаво, дістав Богдан мого листа? Доведеться, мабуть, довго
чекати на звістку. З Москви прислав картку, написану телеграфічним
стилем. Згадує про комбайн для домашнього господарства, але вже
залишає Тобі задачу докладно його описати. Я, очевидно, рада, бо
кожний подарунок для Бабці – це гейби сто подарунків мені самій. Цілуй
Миросю, дякуй, що не забуває. Цілуй Ганнусю, Марійку, Ніку. А від Ми)
хайла йдуть та йдуть карточки, і то одна краща від другої: конвалії, жор)
жини, мак, дівчинка. З квітів найгарніший мак, а зі всіх карточок – дівчин)
ка. Смішно було з великим братком в останньому листі. Найперше ми
обі з Одаркою побачили братка і відразу сказали: “А він чого так
зажурився, аж голову набік похилив?”. Потім читаю в Михайловому
листі: “Цей братик сумно дивиться”. Як же тепер не говорити, що в
кожного братка своє власне “личко”? Подякуй йому за всі, всі поба)
жання. Щоб хоч одна сота з них сповнилася, і то було б гаразд.

Мабуть, час нам поговорити про березневу посилку. На сьогодні
мій проект такий, щоб збільшити кількість топленого масла, а цукор
взагалі викинути. Більш)менш так: 2 кг масла, 1 кг меду, какао, а решта
як сама вважаєш. Ще обов’язково часник. Молока не треба, цукру
також ні. Як там не буде Тобі щось вміщатися, зменши масло до 1,5 кг.

Рука моя ще пише, а я сама вже сплю. Якщо дістану від вас гарні
листи про Новий рік та свята, постараюся в лютому написати цікавіше,
постараюся зачати листа скоріше. Найліпше пишеться мені вранці, а
це можливе тільки в неділю. Ну й теплий мій темно)синій светер!

Цілую Тебе дуже, і Богдана, і Стефцю, і Романа Юрієвича, і всіх,
всіх.

Катруся
Мамусю, як є і можеш, положи в посилку ще дві пари таких вовня)

них панчіх бронзових зі Львова: одну розмір 21, а другу розмір 23.
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Я гарно виспалася і тепер могла б порядно писати, але 7 год.
ранку. Кава гріється, стіл вгинається від всякого добра – будемо
снідати і всіх вас згадувати, а на 8 год. до праці.

№ 2
7 лютого 1969 року

Коханенька Мамусю!
Ніби досить пошта принесла мені цього місяця, а все здається

маловато. Боронь Боже, я не жалуюся, тільки завжди багато хочеться
читати про домашні справи. Так ось: 3 листи від Тебе, один від
Михайла, один від Богдана, Марійки, карточка Ганусі, 10 карб. На
другий місяць, тобто в березні, заадресую Богданові і напишу з тої
рації, що 19 числа іменини, а 27 – день народження. У мене таке
враження, що першого Твого листа після побачення я не отримала.
Невже Ти не розповіла би, що Богдан Тобі привіз, що оповідав і т. д.?
Також останньо не згадуєш, чи прийшов уже лист від мене. Я тільки
догадуюся, що так, бо інакше Ти жалувалася би. За гроші дякую.
Назбирався в мене чималий капітал –  зможу транжирити на журнали.
А Михайлові акуратно посилаєте? Посилку мені можна вислати в
перших числах березня. Цього разу листами з дому я страшенно
вдоволена, особливо Богдановим. Подрібно відповім у березні, а
тепер скажу, що остання його фраза: “…я чую, що потрібно дуже
систематично малювати, інакше нема сенсу” – викликала в мене
радісні сподівання та великі надії. А ще коли словесну фразу
підтвердить чин, – ого)го! – задру носа цілком. Я також такої думки,
що вистане заробити на скромне життя, а більше часу посвятити
малюванню. Все те добре, лише не розумію, куди діваються всі ті
лещетарські штани, черевики та самі лещети, бо кожної зими він купує
все нове спорядження. Свята, як бачу, провів прекрасно, дуже
радується. А скажи по секрету: скільки пляшок алкоголю випили?
Уявляю собі, як Оля виводила старинні пісні. Вона ж великий аматор
до цього. Чому Ти не похвалишся комбайном? Я рада, що воно
облегшить Тобі працю в кухні. Ага, ніяк не пригадаю, за кого вийшла
замуж сестра Дарки Яримович. Знаю, що Петро, а прізвище ніяк не
пригадаю. Обов’язково напиши мені, а то колись)то пригадувала)
пригадувала, аж голова розболіла. Приємно було прочитати про вашу
поїздку в Нове Село329. Як шкода, що не вдалося заїхати до Кошляк,
Підволочиська і т. д.! От була б там радість, от вітали б вас! А я тішилася
б тут, читаючи про все. Зрештою, Ти й так доконала подвигу – в такий

329 Село в Тернопільській області.
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мороз їхати автом. Богдан оповідав, що й бюст Дідуся мали теж
поставити. Подякуй Ніці за карточку. Дуже симпатичний зайчик. Хай
не гордиться своїм Куциком, бо наш рудий сельскін ліпший (“насі
ліпсі”). Подякуй за поздоровлення Ганнусі. Як Бог дасть, ще трохи)
трохи – й наговоримося за всі часі. Хай тільки обі з мамою здоров’я
бережуть. А що той Михайло собі думає? Я привикла кожного місяця
діставати від нього по 2 – 3 картки з квітами, тепер же нічого нема,
лише один з братком – таким маленьким, жовтеньким, але дуже
гарненьким. Подякуй. Останні карточки всі були з побажаннями на
іменини, а на свята ще нічого не прийшло. Думаю, що про побачення
Богдан йому розповів. Тішимося листом Марійки. Бідує вона, та якось
тримається. Добре, що не забуваєш про неї. Цілуй її сердечно. Ну,
всіх, мабуть, згадала, а тепер беруся за Тебе. Справа в Твоїх вакаціях.
Я вже відтепер зачинаю кампанію, щоб підготовити Тебе поїхати
відпочити. Найрадніша я була б, якби Ти поїхала до Славці десь так у
червні)липні. Якраз ягоди достигають, вишні червоніють. Ти скубала
б собі малинку та пліткувала з тетою Антосею. Вона ж добра)предобра
душа, а що краще впливає на здоров’я, як сердечність? Як тільки тета
Антося запросить Тебе, обов’язково їдь до Славці погостювати, хоч
коротенько. Ти ж сама жаліла, що тоді не вдалося побувати. У всякому
разі, напиши мені, які в Тебе плани на літо. Богдан вибирається влітку
в гори малювати. Певно, захоче й Тебе взяти. А Стефця куди поїде?
Ага, чим приймали Богданових гостей? Значить, молодь святкувала
гучно, а ви, старенькі, цього року застрайкували? Цілуй тету Стефу,
дякуй, що не забуває. А Машу330 цілуй від мене. (Очевидно, її маму
теж.) Романа Юрієвича прошу вітати. Чекаю, коли)то вже позна)
йомлюся з ним особисто. Близько 9 год. вечора. На сон клонить.
Цілую всіх, всіх.

Катруся

№ 3
7 березня 1969 року

Дорогенький Богдане!
Як бачиш, цього місяця пишу Тобі, і то аж дві картки. Дістала я

досить листів: від Мамусі 2 листи, 3 відкритки; від Тебе листа зі
Славська, 2 картки з Києва; від Тата листа і від Марійки одного. З
приємністю переглядаю листи зі Славська. Ось такі Твої дні мені
особливо до душі! Тільки чи не замало це на цілий рік – 15 днів у горах
і дві)три прогулянки на лещетах на Погулянку331? Правда, воно звичка

330 Марія Ференцевич)Логаза.
331 Район у Львові.
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старих людей – нагадувати, як)то було колись, але, справді, я в
молодості принаймі два)три рази на тиждень ходила на лещети, не
говорячи вже про неділю. Очевидно, я погано їздила, більше падала
і вставала, та все)таки багато часу проводила на свіжому повітрі, в
лісі. У Славську також була всего один раз. Якраз купила собі лещети
і поїхала. Зараз на другий день ми вибралися на Ільзу332. Зі самого
верху аж до підніжжя вся траса була встелена видолинками моєї
роботи. Завжди хочу запитати, що Ти робиш з попередніми лещетар)
ськими штанами, черевиками і т. д. Олі діти їздять на лещетах чи не
мають в чому і на чім? Ти справжній літаючий голандець: то зі Славська,
то з Києва приходять вістки про Тебе. За види Києва особливо дякую,
удачно вибрані. Коли)то і я там побуваю, побачу місця, цікавих людей.
Галину Севрун, а радше її праці, пам’ятаю з “Літ. України”. Навіть
колись писала Тобі, що її стиль подобається мені. Трохи зажурилася:
зима проходить, а Ти ще й не забрався до справжнього малювання.
Для того треба, мабуть, трохи кілком вдома посидіти, а Ти якраз
непосидючий. Бачиш, комбайн для кухонних робіт мені подобався, а
от, по)моєму, машина для миття начиння не підходить для наших умов:
замало посуди, щоб варто було її кожного разу пускати в рух. Що
Бабця на це каже? Ти підслуховуй, про що іноді Бабця мріє, що хотіла
б мати, що їй подобається. Те й купуй для неї. А чому Ти не збираєш
бібліотеки? У нас, здається, є адаптер. Ти не купуєш ніколи вартісних
пластинок, хоч би з тими народними піснями, котрі любиш? Недавно
бачила репродукції Сойки й Андрущенка в “Ранку”. Не подобалися.
Зате гарний портрет роботи Патика був у журналі “Юность” (“Червоний
портрет” чи як там він називався?). Навіть дуже мені сподобався. Як
же то Патик все)таки знаходить час малювати, незважаючи на павіль)
йони? Якщо людина не привикне до систематичної праці, до занять
кожного дня, тоді час непомітно минає, година з годиною втікає з рук
і нічого не зроблено, нічого не створено. Ох і погане отаке почуття
змарнованого часу! Слухай, а Тато згадує, що Ти не міг приїхати до
нього через холод. Невже можна частіше мати з ним побачення,
ніж раз на рік? У грудні минуло тільки 6 місяців. Як же це розуміти?
Подякуйте Марійці за листа. Ми завжди раді, коли від неї прийде
вістка. Вона так розумно, основно розповість про все, що може
цікавити нас. Сердечно цілуй її. Хай здоровіє, хай міцніє! Від Олі не
маємо ні одного листа. Нічого, зачекаємо на ліпші часи. Бабця
хвалиться, що Ти вже другий місяць не куриш. От було б справжнє
досягнення, якщо б Тобі вдалося цілком перестати! Тету Ксеню
здоровіть, хоч кілька слів напишіть їй. Як гарно, що не забуває нас!

332 Гора у Карпатах.
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Хай Ніка не хвалиться своїм Васьком, бо рудий сельскін сто рази
кращий, розумніший і такий земстний бахор! Карточку зі зайчиком
дістала і вже дякувала в котромусь з листів. Ті сірі панчохи матиму на
запас, а зі синіх вовняних, що Ти привіз, я зробила собі взористі гетри.
Дуже вдало вийшли, по)моєму, і я страшенно вдоволена. Якраз те,
що потрібно було: вдягнути тепліші на звичайну панчоху, коли йду на
прогулянку. А чим приймали гостей на принятті в Тебе? Дуже)дуже
здоровіть від мене і цілуйте тету Стефу. Хотілося б ще колись написати
їй сердечно листа. Мелясі подякуйте за бронзові ботки, Оленці333 – за
штанята. Ганнусі дякую за новорічну карточку. Ну, підійшли ми до
найважливішої справи. З нагоди іменин бажаю всего найкращого,
всего найбільш вимріяного, творчого натхнення, радості, гарної
ясності в душі! (Бракує закінчення. – Ред.)

№ 4
6 квітня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Прихід такий за березень: від Тебе лист і поштівка, від Михайла

лист і відкритка, від Богдана поштівка, потім ще 10 карб. і 15.ІІІ посилка.
Що сказати про посилку? Вона мала одну велику хибу: все було
занадто смачне. Якої сили волі треба, щоб розложити її на цілих 6
місяців! Зайшло все в порядку. Що то за горішки? Що за оріховий
торт? Мамцю, прошу ще! Та цього разу нема коли розписуватися, бо
я приготовляюся до дороги і, властиво, вже сиджу, як на вокзалі.
Перечитую журнали, щоб не таскати їх зі собою, шию мішки та мішечки,
викидаю непотрібне дрантя і т. д. Справа в тому, що 3 квітня ми були
на суді і нам замінили тюрму на лагер. Отож чекаємо на етап. Богдан
питався, коли можна приїхати на побачення. Поняття не маю, як там
буде: дають відразу чи треба трохи просидіти. В кожному разі мусимо
так домовитися, щоб відразу до Михайла і до мене за одним махом
їздив. Зрештою, приїду на місце, то про все дам знати. Жалію, що ра)
ніше не попросила Богдана привезти мені валізку. Зате тепер якби
їхав, то хай захопить якусь валізку середньої величини зі замком і
ключиком. Не знаю, де будемо святкувати, але сьогодні набила Одарку
базькою і приказувала, як годиться. Гарна дуже базька, візьму її зі
собою. Трохи жаль залишати свою роботу, привикла тут до всего,
але, може, хоч надихаюся там свіжого повітря. Побачимо! Погратулюй
Ганнусі за новий диплом і цілуй сердечно її разом з мамою. Іменини
тети Антосі, мабуть, у серпні. Ну, я надіюся, що ви вже поставитеся та
урочисто їх відсвяткуєте, з тортом та другими смаколиками. Оче)

333 Імовірно, Олена Антонів.
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видно, треба б і презент якийсь приготовити. Може, в Меласьки
найдеться якийсь гарний светер чи щось друге. Найліпше було б, якби
вона сама собі вибрала, а ви делікатно це подаруйте. Зрештою, чи
можливо вповні віддячитися за добро? Марійка, напевно, страшенно
втішиться гістьми. Як там вона мається? Ага, знимку вашу з Нового
Села дістала. Добре виглядаєш. А Богдан чому так насупився? Богдан
далі не курить? Скажи Богданові, що якраз та “Білочка”, що він положив
на місце викиненого паперу, була дуже смачна і я в першу чергу її
з’їла. Чекаю на обіцяні фотографії, а ще більше на повідомлення, що
багато намалював, багато готових у нього графічних робіт і т. д. Ага!
На побачення обов’язково хай привезе мені авторучку, бо там можна
мати. Щось я надміру планами зайнялася, а про хохликів забула. Отже,
додаю: якщо будемо живі)здорові, все буде в порядку і т. д., тоді
добре було б мати валізку й авторучку. Подякуй Михайлові за поздо)
ровлення на 8 березня, за чергового братка. Він знову симпатичний
старичок, з борідкою й перехиленою набік головою. Всім, всім
веселого Великодня! Чекайте чергового листа.

Цілую дуже.

Катруся

№ 5
20 квітня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Найперше опишу ситуацію, в якій взялася до листа, щоби Ти ахнула

і охнула. Отож я примостилася на сухих полінах під нагрітою сонцем
дерев’яною стіною. Кругом берези, сосни, всяка птаха на свій лад
щебече, сонечко лагідно пригріває, а я страшенно хочу побачити Твою
міну. Ну, як? Годі повірити, правда? Заки перейдемо до балачки про
перші враження, полагодимо всі справи. 7 квітня я, як звичайно,
вислала Тобі листа ще з Володимира. Там я говорила про посилку,
яку отримала, про задоволення нею і т. д. А тепер про ситуацію тут.
Поки що маю право писати 2 листи на місяць і купувати ларок на 5 карб.
за зароблені гроші. Коли прийдуть мої гроші з Володимира, зараз
зможу користати з ларька. За прислані гроші не можна купувати, тому
не присилайте мені ні копійки. Коли зачну працювати, не буде завваг
щодо поведінки, мене переведуть на інший режим, тоді писатиму 4
листи на місяць, купувати за 7 карб. і діставати 3 посилки на рік. Та
про це вирішує адміністрація на свій розсуд. Тепер просьби. (Відра)
зу зазначую: якщо нема у вас достаточно грошей, редукуй мої за)
мовлення або відкладай на пізніше.) Отож прошу вислати мені зараз
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бандероль з книжками і 10 – 15 конвертів. Книжки: Віри про Рутковича
і “Неоп. (неопалиму. – Ред.) купину”. В конверт насип трохи сім’я
трембульки з резедою разом (небагато). Грошей ніяких не висилай.
Зате прошу передплатити мені на тутешню мою адресу такі журнали
на друге півріччя (липень – грудень): “Всесвіт”, “Вопросы философии”,
“Вітчизна”. Значить, передплати і подай мою адресу, щоб відразу
посилали сюди. Дальше. 11 червня мине 6 місяців від останнього
побачення, і Богдан зможе приїхати до мене на 1 – 3 доби. Тільки
треба повідомити мене заздалегідь, щоб я написала заяву. Зі собою
хай привезе такі речі: 2 літні сорочки (шовковий трикотаж, але прості,
дешеві, щоб дали), 2 теплі майки з довгими рукавами, щоб вдягати на
зиму під казенну суконку. Добре було б, якби вони були з комірчиком.
Є якась така білизна з начосом. Попереджую: якщо тепер у магазинах
нема, то іншим разом пришлеш. Мені тут треба ходити у верхньому
казенному одягу, а білизну можна мати свою. Ось обі нічні сорочки
тепер мені дуже пригодилися. Можна взяти й обі пари штанят, про які
згадуєш. З речей більше нічого не треба. Ні, треба. Ще конче потрібний
мені такий шалик, як Ти Михайлові купила, або щось в тому роді, бо я
навіть в хаті взимку зав’язую голову: мерзне вона дуже в мене. Ага,
зовсім забула! Ще авторучку і валізку, щоб я поскладала в порядку свої
речі. Валізку з ключиком. Крім того, ще такі ліки: 1) преднизолон в таб)
летках, по 100 шт. флакон (треба 2 флакони), 2) алое 60 ампул, 3) вся)
кого рода вітаміни, найбільше аскорбінової кислоти в таблетках.
Очевидно, також щось смачненького поїсти: згущеної кавусі і до кавусі,
також овочі, але, мабуть, у червні нічого ще не буде. Зрештою, Богдан
– досвідчений мандрівник по побаченням. Повторяю і пригадую: всі
мої просьби і замовлення пристосовуйте до своїх матеріальних
можливостей. Я нітрохи не буду почувати себе покривдженою, якщо
половину перечеркнете. Річ ясна, що докладніше про все збираюся
розповідати устно, бо тепер стільки вражень, що про написання
систематичного листа не може бути й мови. Ще про ті дві теплі майки.
Вони не обов’язково повинні бути з начосом, тільки щоб були теплі. Є,
може, якась тепла білизна? Відколи тут приїхала (18.IV), ходжу
переїджена, мов на свята, і вже хочеться пісної картопляної зупи, як на
Різдво чи Великдень колись. Кожна несе, вгощає; стільки солодкого,
що вистачає на 2 місяці. Ще я привезла зі собою топлене масло. Про
ще одно мрію. В серпні іменини тети Антосі. Так хотілося б, щоб ви
гідно його відсвяткували тортом, доброзичливим теплом, ну, й гарним
презентом. Може, їй подобаються ті бежові штанята з панчохами?
Може, в Меляськи буде якийсь гарний светер? Як пригадаю все її
піклування, то можна хіба порівняти його зі старанням Люби, коли
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Богдан їздив до них на вакації. Зрештою, ми з Богданом вже при)
думаємо гідний презент, якщо, очевидно, будемо живі)здорові і все
буде в порядку (хохлики!). Ну, тепер чекаю на листи від всіх зі всіх усюдів.
А Мирося як здивується! Пришли Каті листа, за якийсь час відпишу їй.
У Володимирі я ще отримала два листи від Тебе, один від Михайла і від
Богдана. Вітай Ганнусю з дипломом. Я страшенно горда за неї! Хай обі
з Мамою живуть здорові та щасливі. Марійки не здорови, бо вже на)
говорилася сама, що аж голова гудить. Який номер тапочок? Якщо 37,
то хай Богдан привезе; якщо 36, то хай чекають на свою чергу, бо
бронзові я підзелювала ще у Володимирі і матиму на довгий час. Як
знайдеш вільну хвилинку, напиши до Пелагеї й Тетяни. Скажи, де я, і
передай щирі поздоровлення. Михайлові передай подяку за листа 3.ІІІ
і цілуй сердечно. Як довідаюся, що можна писати просто до нього і що
такі листи доходять, тоді так і зроблю. Він вже видужав після грипу?

Відповідаю на лист Богдана. Центральні газети маю. Дістала 2
знимки “симпатичної Бабуні” і страшенно захоплена ідеєю фото)
репортажу. Також терпеливо чекаю коли вже не на знимки ліноритів,
то хоч на повідомлення, що вони готові. Як будеш фотографувати
Олю, то скажи їй, що тепер хіба дочекаємося вістки від неї. За абсти)
ненцію від курення гратулюю і подивляю.

Богдан питається, що це таке радісне у мене, що я через хохликів
не хочу написати. Ось і маєш: моє нове місце перебування. 10 лютого
ми були на комісії, чекали два місяці на суд (3.IV), а 14 квітня виїхали
сюди. Я хитро мовчала, щоб не вректи. Ага, зараз опишу ще, як до
мене їхати: від Потьми перша станція (вона, здається, називається
Молочниця), а як вийти з поїзда, то тут і моя квартира відразу. Цього
місяця маю право ще на одного листа. Може, тоді напишу більше про
свої враження, бо тепер за останні два дні виговорила все, що знала,
і в голові повна пустка. Йду читати, щоб знову наповнитися змістом.

Цілую дуже)дуже.

Катруся
Романові Юрієвичу прошу потиснути руку. (Не наважуюся поці)

лувати в носик, бо ж він уже зовсім великий хлопчик.)

№ 6
27 квітня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Оце вже другого листа пишу з нового місця. Повторю ще раз

найважливіші справи, бо ану ж перший лист не дійде. Зараз вишли
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мені бандероль цінну (прості можуть загубитися). Туди положи книжку
Віри про того художника зі Жовкви, 20 конвертів, зошит, 2 великі
Веделі, щіточку до зубів, а в конверт насип трошки насіння резеди і
трембульки (змішай разом), миделко. Грошей не посилай ні копійки,
бо ларьок я маю право купувати тільки за зароблені гроші, т. зн. за ті
гроші, що прийдуть з Володимира, і ті, що дістану тут. Зате прошу
передплатити мені на мою адресу тут на другий піврік (липень –
грудень) такі журнали: “Всесвіт”, “Вітчизну”, “Вопросы философии”,
“Наука и жизнь” (російською мовою). На посилки поки що не маю
дозволу. За працю, за непорушування режиму адміністрація може
перевести мене на льготное334, тобто на 3 посилки на рік і на 4 листи
на місяць (тепер пишу два). Коли це станеться, не знаю. А от на
побачення можна приїхати до мене вже 12 червня (тоді кінчиться 6
місяців від останнього). Треба мене заздалегідь попередити про
приїзд, тому що мушу написати відповідну заяву. Дозвіл дають на
побачення на 1 – 3 доби. Хай Богдан привезе мені таке: 1) 2 дуже
теплі кафтаники з довгими рукавами на зиму. Це може бути щось на
зразок єгерівських, як то колись були, або сорочок з начосом. В
кожному разі, це мусить бути білизна, щоб вдягати під казенну суконку,
бо светрів не дозволяють носити. Верхній одяг має бути казенний,
розмір 50 – 52; 2) всі теплі рейтузи, реформи і т. д., які маєш при)
готовані (нових не купуй); 3) авторучку; 4) 60 ампул алое; 5) 2 флакони
(по 100 табл.) лікарства на ревматизм; 6) насіння трембульки з
резедою; 7) кілька кусків простого і туалетного мила. Очевидно, щось
смачненького попоїсти, а особливо овочів і згущеного молока. Ага,
ще валізу середньої величини, щоб зложити свої речі в порядку. Я
дещо віддала б додому, бо вдягати не можна, то навіщо має тут
валятися? В минулому листі я ще просила 2 сорочки літні і теплий шалик,
як Михайлові. Отож не треба вже цих останніх речей. Літні сорочки поки
що вистарчать ті, що маю з Володимира, а замість шалика буде мені
хустка м’якенька і тепла, яку я взяла тут і виплачуватиму зі зароблених
грошей. Ага, якщо тапочки 37 номер, то хай Богдан привезе; якщо 36,
залиши поки що вдома, бо маю на літо бронзові. Тепер ходжу в
румунках, які залишила мені Пелагея. Коли будеш писати до них, щиро
здорови і цілуй. Якщо перейду на 4 листи на місяць, сама напишу їм.
Якраз вернулася з роботи, сіла на пеньочку коло берізки так, щоби
сонце гріло в спину, і докінчую листа. У нас в хаті рветес. Приїхали ми на
гарячу пору: розібрали піч, будуть ставити нову, потім білити, мити. А
все те робити нема кому: самі старухи, та й їх небагато. На дворі вже
порядок: підмели, згребли торішне бадилля, то тут, то там підійме

334 Пільгове становище (рос.).
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головку квіточка. Краса, та й годі! Ага! Не забудь, що в серпні іменини
тети Антосі. Треба гідно їх відсвяткувати, з тортом і гарним презентом.
Поцілуєш її від мене і скажеш, що такого щирого та доброго серця не
забувається. А знаєш, ми там, у Володимирі, залишили прекрасного
котика Бібу. (Пам’ятаєш, я згадувала Тобі про рудого сельскіна? Це так
колись тета Янка називала мого котика з Бригідок.) Наш Бібусьо
страшенно милий, ласкавий з людьми, зате на котів кидається, як
дикий бенгальський тигр. Певно, відбиваються дитячі роки та
молодість, проведені в повній ізоляції від свого роду. Його обіцяли
забрати додому і піклуватися про нього. А тут є дві кіточки. Хоч на вид
худенькі та маленькі, але ловлять щурів і мишей, а потім притащать на
ганок і хваляться, які)то вони спритні. Наші берізки на кінчиках по)
зеленіли, а галузки верби, маленької ще, самі бронзові, а вкриті
сріблистими базьками. Не надивишся!

Так хочеться мені дістати першого листа від вас, знати, яке вра)
ження викликала зміна у нас! Ще одно. Я стількома просьбами за)
сипала Тебе, але це не значить, що всі відразу треба вдоволити. Ти
дивися на ваші матеріальні можливості, тим більше що поїздка
Богдана до нас немало коштуватиме. Мушу закінчувати, бо треба йти
помагати прибирати хату, а завтра останній день цього місяця, що
забиратимуть пошту.

Цілую дуже)дуже.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Страшенно чекаю на побачення! Тоді вже поговоримо досхочу, –

очевидно, якщо будемо живі)здорові і все буде в порядку (хохлики!).
Привези зі собою фотографії своїх праць. Я хотіла б разом з Тобою
оглянути і “розкритикувати”. Чекаю також на обіцяні фоторепортажі.
Перші дві знимки Бабці чудові.

Цілую дуже.

Мама

№ 7
1 травня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Оце вже третій лист з нового місця. Так хочеться щось від вас

дістати, щоб знати, раді ви чи ні переміні в моєму житті. Я вирішила
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писати листа у формі щоденника, ділитися з Тобою своїми першими
враженнями. Два дні відпочиваємо, а до цього роботи було гук: білили
хату всередині! Я приймала активну участь, хоч вперше тримала в ру)
ках квач. А Ти уявляєш собі, що це значить – білити стелю зі задертою
догори головою, причому стеля як добра концертна зала? Потім мили
підлогу, вносили ліжка з подвір’я, а накінець пішли в лазню. Лазня –
справжня сільська банька: все дерев’яне чисто. Тепер же сиджу на
лавочці коло стола серед грядок і молодих дерев. Так гарно
розпукується горобина на кінчиках галузок! У берізок малесенькі
листочки; мій порічковий кущ весь зазеленівся, і пахне на ньому кожен
листочок, то тут, то там братки зиркають з грядок. На веранді свого
домику сидить шпак, а два горобці цвірінькають на даху і запро)
шуються335 до нього в гості. Між іншим, коли біля шпаківні не при)
лаштувати гілки, хоч би сухої, шпаки не хотять в ній жити. В нас є така
одна, і туди впровадилася гороб’яча сім’я. За парканом зараз ліс. Ко)
ли ми тільки приїхали, в ньому тільки сосни стояли зелені, а на їх тлі
біліли стовбурами безлисті берези. Сьогодні й вони зазеленіли. Вже
другий день припікає сонечко, але тут часто дують вітри. Ось так вигля)
дає мій побут. В такому разі й Ти повинна для вирівняння виїхати на лі)
то до Косова, щоб, як і я, натішитися зеленню, свіжим повітрям.
Найкраще тут вранці, і я стараюся не проспати, щоб до сніданку зроби)
ти віддихові вправи, оглянути грядки, що на них нового за ніч показа)
лося, обійти дерева, послухати пташок. Зозуля вже від трьох днів кує.

Хоч ми ще не купуємо ларька, але добрі люди стільки навгощали,
що вистане надовго: і олію маємо, і печення, і цукерки, і яблочне повид)
ло. А все)таки заманулося кавусі. Скуповуй сухе молоко звідки тільки
вдасться, а коли дістану дозвіл на посилку, пішлеш мені. Найбільше
потрібно тут молока. Дають нам збіжеву каву, тож є з чого приготовляти
кавусю. Ще добре було б меду. Топленого масла влітку не треба.
Зрештою, чого ж я розмріялася, якщо не маю поки що права на посилку?
Чекаємо на зароблені гроші з Володимира, щоб у травні вже скористати
з ларка. Ну, а в червні я повинна мати свої власні, тут зароблені гроші.
Щодо журналів, то ліпше, коли їх передплачують вдома на мою тутешню
адресу. Тоді вони акуратніше приходять. Бандеролі не обмежені щодо
кількості. Пришли мені потрохи старі номери “Руху філософського” і
кілька метрів тонкої, але міцної гумки. Не зашкодить також Ведель,
миделко, щіточка до зубів і 10 – 15 конвертів. Коли переконаюся, що
листи мої до вас дійшли, спробую написати до Михайла.

Сонце починає припікати не на жарти, і я перенеслася зі своєю
лавочкою в друге місце. Голова в тіні, а ноги на сонці. Просто жалко

335 Очевидно, слід читати “напрошуються” (ред.).
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заходити в хату, коли така краса надворі! Зачекай трохи, бо покликали
мене йти за бачками з обідом до брами. Пообідали. Я знову на свою
лавочку. Марійка кричить мені здалеку: “Напиши Мамусі, що я сію
квіти”. Одарка щось нездужає і лежить, а Марійка з Галею ходять по
грядках, порпають та приплескують.

Вже два рази привозили картини. Фільми такі собі, але завжди
розривка. Газети не читаємо, бо рідко дають, радіо ледви чутно грає,
тому поняття не маю, що діється на світі Божому. Та й не треба мені
цього, вистачає вповні дихати запашним повітрям і милуватися тим
клаптиком природи, що його дарувала мені ласкава доля. Щось па)
вучки зустрічаються мені то на ліжку, то на лавці – вірний знак звістки.
Правда, ще ніби завчасно, бо тільки 2 тижні буде завтра, як ми сюди
приїхали. Ну, набалакалася, тепер захотілося почитати. Візьмуся за
Канта, а Ти чекай кілька днів, заки знову натхнення найде на мене й
заповнюся новими враженнями.

14.V. На силу прийшла до хати, щоб закінчити листа. Хоч хмар)
но надворі, але така краса! Ліса не надивишся: темні сосни та ясно)
зелені берези. Ходжу, дихаю й гляджу всі години, вільні від праці. Та
й рукавиці вивертаю на ганку, щоб дихати, дихати. Не знаю, чи два
попередні листи (з квітня) дійшли, тому повторяю ще раз всі справи.
На побачення до мене можна приїхати вже починаючи з 11 червня.
Від Потьми перша станція в сторону Яваса – це власне мій лагпункт.
Станція називається Молочница. Про приїзд треба мене повідомити
заздалегідь, подаючи точну дату приїзду, і то телеграмою, бо листи
довго йдуть. Я мушу тут написати відповідну заяву, тому треба мені
знати точні дані. На побачення прошу мені привезти таке: середньої
величини валізу (хочу речі зложити, а також книжки), валізку з
ключиком і замком; з речей – авторучку, 2 теплі зимові кафтаники і
всі ті рейтузи, штанята, що Ти припасла. Зараз дам пояснення до
кафтаників. Це має бути щось з білизни, щоби вдягати під верхню
казенну одіж, бо тільки так вільно. Не знаю, що у вас можна дістати,
але найкраще були б сорочки з довгими рукавами з начосом або як
колись були єгерівські. В кожному разі не фланелеві, а дуже теплі.
Більше поки що нічого не треба. В першому листі я ще згадувала
про дві літні сорочки і теплий шалик, але не треба цього: я взяла тут
гарну теплу хустку і буду її виплачувати зі заробітку. Вона м’якенька і
якраз годиться на завій довкруги голови. Сорочки маю дві трикотові,
а літо тут коротке, то вповні вистане. Котрий номер тапочок? Поки
що не треба. На побачення Богдан нехай привезе згущеної кави,
бриндзі, овочів, овочів, ягід та ягід. Зрештою, чи мені вас вчити?
Ага! Ще хай привезе 60 застриків алое та два флакони таблеток про)
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ти ревматизму преднизолон. На посилки не дозволяють мені поки
що. Для цього треба перейти на так зване “льготное” положення,
тоді діставати можу одну посилку на 4 місяці. Зате бандеролі вже
можна діставати в необмеженій кількості. Посилай тільки цінні, бо
прості часто пропадають. Я б хотіла у першу чергу дістати ті книжки,
що назбиралися на моїй поличці. Зазначу, що про Труша і Гебус)
Баранецьку тут є. В бандероль положи завжди 15 – 20 конвертів, 2
Веделі, зошит. Ще здалося б щось на красу. Зрештою, так, як колись
у Володимир Ти мені посилала. Ага, вишли й ті журнали “Руху фі)
лософського”. Ще в справі передплати журналів. Якщо звідси
виписувати, то дуже неакуратно приходять. Тому прошу перед)
платити мені в себе відразу на мою адресу на місяці липень – грудень
69 р. такі журнали: 1) “Вопросы философии”, 2) “Вітчизну”, 3) “Все)
світ”. Грошей ніяких мені абсолютно не висилайте. Тут я можу ко)
ристати з ларка тільки за зароблені гроші, отже, всі інші лежатимуть
даремно. Якраз прийшли нам гроші з Володимира, і ми цього місяця
вже купимо собі ларок, а в червні я дістану першу зарплату. В ларку
можна купити маргарин, конфітури, яблочне повидло, цукерки,
печення, олію і т. д., тому до посилки добре було б приготовляти
інший склад харчів, в першу чергу сухе молоко (2 кг), мед (1,5 кг),
какао, а товщу не треба. Зрештою, я ще напишу, бо надія на дозвіл є.
Тепер найважливіше. Розписалася я, назабагала всякої всячини, а
не запиталася, чи маєте на те все гроші. Тому пам’ятайте: я прошу,
а ви дивіться на свої фінансові можливості. Що можна, зробіть
зараз, а дещо відсуньте на пізніше. Ніколи не вважайте, що я не
можу зачекати чи взагалі обійтися без чогось. І ще одно. Всі свої
просьби я, як звичайно, супроводжу фразою: “Якщо будемо живі)
здорові, якщо все буде в порядку, то по змозі виконайте постепенно
мої просьби”. До цього листа долучую дві картки – Михайлові та
Роману Юрієвичу. Ну, і якщо іменини тети Антосі пройдуть сер)
дечно, з тортом і презентом, я вже зовсім буду рада. Попроси
Ксеню, щоби написала до мене просто сюди. По змозі всім
відповім. Що)то Мирося довго мовчить. І знову в нас зіпсувалася
погода: вітер, холод. Довелося бушлат натягати на спину. Я вже
повечеряла, зараз залізу в стебло і почитаю трохи. Марійка отримує
“Літ. Україну” та час від часу гарні книжки. Страшенно чекаю на листа
від вас.

Цілую дуже)дуже.

Катруся
Якраз дістала картку від Тебе і від Богдана з листом.
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Дорогенький Богдане!
Навіть вже писати не хочеться, бо забаглося безпосередньо роз)

мовляти. Боюся наперед тішитися, тому чекаю хоч на листа від Тебе і
на продовження фоторепортажу.

Цілую сердечно.

Мама
Нічого не знаю, що там у вас діється. Чи Ти поїхав на роботу в

Молдавію чи вдома працюєш? Як тільки прийде мій лист, зараз)таки
відпиши.

№ 8
22 травня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Нарешті мої манатки більш)менш упорядковані, можна починати

нормальне життя. Правда, ще брудні)пребрудні подорожні торби, але
це велика робота, і поки що відкладаю на пізніше. Зрештою, чекаю,
щоб Богдана привіз валізку середньої величини. Тоді зможу зложити
туди свої речі, котрі тримаю на складі.

Та слухайте, яка в мене новина! Сьогодні нас три перевели на
“льготное”. Отже, маю право: діставати одну посилку на 4 місяці, пи)
сати 4 листи на місяць, купувати в ларку за 7 карб. на місяць. Тішишся?
Бо ми навіть дуже. Власне в суботу обіцяють привезти товари, і ми
збираємося влаштувати приняття для всіх, адже нас так гостинно
зустріли.

Тепер домовимося про посилки. Як тільки збереш все потрібне,
зараз висилай. Запиши собі дату висилки першої посилки, а потім
точно за чотири місяці висилай чергові. Можна день)два пізніше, щоб
тільки не скоріше. Зміст посилки потрібний тут трохи інший, ніж у
Володимирі. В ларку завжди є багато солодощів: печення, цукерки,
джеми, конфітури і т. д. Є також часто маргарин або інші товщі. Зате
бракує нам білків, тому хай Богдан накупить у Москві сухого молока,
зеленого сиру (пам’ятаєш, Ти давніше присилала?). Може, ще є якісь
сухі сири, які довго зберігаються, сири в тюбиках? Хай пошукає за
яєшним порошком (тут дехто дістає). Також сушені гриби приго)
дилися б на соуси до каші, і в них багато білка, крім того. Оте все по)
воленьки збирай до чергових посилок, а тепер, в цю першу положи
таке: 1) 2 кг меду (ні грама менше), 2) 1 кг сухого молока, 3) пачку
какао, 4) півники (Марійка пропадає за ними), 5) цитриновий сок,
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6) з 10 головок часнику (якщо ще є або вже є), 7) 2 пачечки кваску
(мию волосся), а на решту що сама хочеш. Меду прошу 2 кг тому, що
тут усі вважають його чудодійним ліком; зате Одарка попросить
більше молока, бо в них, тобто в її сестри, його легше дістати. Можеш
положити ще ті вовняні панчохи, а Веделі разом з конвертами і зо)
шитами пришли в бандеролі. Конвертів за кожний раз вкладай по
20 шт. Насип в один трохи насіння резеди з трембулькою. Ага! Марій)
ка питається, чи Ти отримала її листа з 14 квітня і насіння портулаку,
котре вона в нього положила.

Цього разу пишу тільки до Тебе, щоби скоро вислати, бо чекаємо
першої посилки. Третій напишу Михайлові, а четвертий – додому.
Ти пришли мені адреси тітки Палазі, кошляцьких, гнилицьких, Каті,
Пелагеї і Тетяни, бо тепер можу просто до них всіх писати. Добре,
що Ти внесла і свою лепту в домик Пелагеї. Вона залишила нам дещо
з речей, що якраз особливо тут пригодилися. В четвертому листі
напишу і до них. Найліпше писати мені в неділю, бо до праці не йду,
голова свіжа, то й легко думається. Ще раз повторяю: з речей треба
мені тільки 2 теплі сорочки з довгими рукавами (з начосом або щось
в тому роді) і всі ті теплі штанята, що Ти згадувала про них. Ні літніх
сорочок, ні шалика не купуй. Тут бувають теплі дні, але переважно
дують холодні вітри, тому більше готовлюся до холоду, а місяць)два
тепла перебуду в чому маю. Не хочу нагромаджувати багато речей,
бо тільки клопіт один з ними, зате хочеться мати найнеобхідніше.
Дещо віддам додому, як Богдан приїде.

Від Вас поки що маю дві поштівки. Богдан коротенько пише з
Ростова, але нічого не згадує про побачення. Не знаю, скільки часу
пробудуть вони на Кавказі, коли лагодитися до зустрічі. Так чекаю на
першого листа від вас, щоб довідатися про новини! В попередньо)
му листі я додала карточку особисто Романові Юрієвичу. Маю ще кіль)
ка спеціально для нього вибраних. Тут багато вже познайомилися з
ним по знимці і просять передати вітання й від них. Дехто не називає
мене інакше, як бабуся Калюся.

Мирося заїхала щасливо додому, але з Іванком не бачилася,
тобто побачила здалеку й перекинулася кількома словами, оце й
все. Поки що прислала Марійці кілька слів на картці. Про наш приїзд
сюди ще не знає.

Сьогодні зранку дує холодний вітер, і я й носа надвір не виставляю
– сиджу за столом під великими вікнами. А там на подвір’ї молоденькі
тополі вигинаються на всі сторони, братки цвитуть, астри посходили;
але рослини (і ми з ними) чекають на благодатне тепло, щоб розви)
нутися на повну силу.
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Ого! Принесли обід. Марійка приготовила знамениту салату з
листочків кульбаби, кваску і т. д. з олією. Кінчу писати, бо після обіду
піду вивертати рукавиці, а в 5 год. приходять за листами, а хочу, щоб
сьогодні пішов.

Цілую дуже)дуже.

Катруся

№ 9
27 травня 1969 року

Дорогенький Богдане!
Пишу коротенько, тільки дані про побачення. Найліпше приїхати

на п’ятницю, щоб один з днів побачення випадав на неділю. Побачення
звичайно видають на 3 доби, але, що припаде мені, зі 100 % певністю
не можу сказати. Заяву пишу аж тоді, коли вже хтось приїде. Можна
на)писати й наперед, щоб забезпечити кімнату власне на бажаний
день. До мене треба висідати на першій станції від Потьми в сторону
Яваса (Молочница). Магазин є. Можна купити у мешканців молоко,
яйця, картоплю. Є також їдальня, де можна замовити готові страви.
Зате нема нічого зі свіжих ярин, ні овочів, очевидно, у червні. Тому
добре було б, якби Ти в Москві захопив якоїсь редьківці чи огірочка.

З речей привези валізку, 2 теплі зимові сорочки і всі штанята, що
Мамуся приготовила, авторучку – яку сам хочеш і дістанеш. В Москві
купи 10 м широкої гуми до підв’язок і 6 пластмасових шпильок
(гарнадлі) до волосся. Оце і все. Літніх сорочок, ані шалика на голову
не треба.

Я перейшла на “льготное”, і мені дозволяється діставати 1 посил)
ку на 4 місяці. Можете або вислати з дому, або привезти передачу –
як вам вигідніше.

Якщо посилку з дому, то положіть: 2 кг меду (не менше), 1 кг сухого
молока, цитриновий сок, а решта що хочете. Конфітури і товщу купую
в ларку. Якщо будеш везти передачу, то візьми з дому 2 кг меду, а в
Москві купи 1 кг сухого молока, 1 кг сиру в тюбиках, зеленого сира і
т. д. Пошукай також, чи нема яєчного порошку. Ще купи в Москві зо
2 тюбики крему.

Оце ніби все. Більше не хочу ні думати, ні говорити про побачення,
щоби не вректи. Зрештою, як все буде в порядку, як будемо всі живі)
здорові, то поговоримо про решту. Від Тебе дістала зі Львова поштівку
і листа з 2 фотографіями та поштівку з Ростова. Фото чудесні, ще і ще
посилай! Листів з Володимира нам не переслали. Справді шкода.
Перше приїзди до мене, а потім до Тата.
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Цілую дуже)дуже.

Мама
Ага! Ще привези 60 ампул алое, 2 флакони преднизолона і вся)

ких вітамін.

№ 10
15 червня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Сьогодні в мене день відпочинку, якраз пора писати листи. Правду

кажучи, нескоро вони пишуться, бо я більше тиняюся по всіх кутках,
чим сиджу на своїй лавочці. Але ж яка це насолода отак без виз)
наченого обов’язку походжати собі, та ще й серед зеленої високої
трави! Найперше мушу описати Тобі свій куточок. Кожна має свою
грядку з квітами, якусь лавочку, пеньочок чи просто дошку, я ж ходила
посиділа на сусіди. Одного ранку вирішила влаштувати щось власне.
Пощастило: в сушилці знайшла стару запорошену лавку з вагона,
вимила і поставила серед трави під молоденькою тополею. Хочу –
висуну на сонце, надоїсть – пересуну в тінь. Вже тепер до мене в гості
приходять посидіти. І з роботи сюди забігаю на мінутку посидіти. Я
вивертаю рукавиці, отже прив’язана до мотористок: приготовлять
вони 50 рукавиць – я виверну і, якщо друга партія ще не готова, маю
хвилинку вільну. Зате доводиться іноді пересиджувати за 4 год.

Ну ось, беру Твої листи, ще раз перечитаю, щоб точно відповісти.
Ти ж бо жалуєшся, ніби з приїздом сюди я втратила голову від вражень
та плутаю, що і як мені прислати. Зараз все поясню. Коли ми тільки
приїхали, зачалася тепла, сонячна погода. Я прала речі після дороги
надворі на широкій лаві, поглядала на зеленіючий ліс і роздумувала,
що з білизни пригодиться мені. Сонечко припікало (а щойно квітень
був), і я вирішила попросити дві літні сорочки. За кілька днів, як подув
холодний вітер, я думала лише про зимові теплі кафтаники і теплий
шалик на голову. Скоро я переконалася, що справжнє літо тут ко)
ротеньке, місяць)два, а лагодитися треба на холод, бо, навіть коли
сонячні дні, все)таки дує холодний вітер, а вітри тут постійні. Тому)то
я перечеркнула літні сорочки і попросила теплого – майок і різних
трико, що Ти давніше назбирала. Крім того, принесли мені дві казен)
ні суконки і теплу м’якеньку хустину, отож перечеркнула я шалик, щоб
не завдавати Тобі зайвого клопоту. Ну, зате вітамінів, ліків не пере)
черкнула, а на ручку чекаю нетерпеливо, бо пишу старим драпаком,
хоч називається він авторучкою. Що ж до валізки, треба би мені тро)
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хи більшої, щоб зложити в порядку всі свої речі, які хочу залишити в
себе. Долучую відкритку для Романа Юрієвича, трохи пишу до Михайла
і Пелагеї. Найліпше було б, якби Ти прислала адреси їх, Ксені, кошля)
цьких і т. д., тоді я висилала б просто до них і Ти мала б менше гризот.
Бачиш, на краю дощ намочив картку? Це я пішла обідати, аж кричать:
“Дощ, дощ!”. Заки добігла до своєї топольки, на куртку і на листи трохи
накапало. Отже, беру Твої два листи з 19.V і 4.VІ. До Тебе в червні
збираюся написати два рази, бо одну листівку адресувала просто
Михайлові, а другу кинула до Семена. Він написав Одарці листа і
жалується, що від Тебе не було ні слова. А знаєш, що мені прийшло на
думку? В другому листі і до Ганусі напишу. Мені страшенно подобається,
що вона постійно вчиться. Тільки)от шкода, що ніяк не влаштує свою
долю. Бачиш, звідси далеко легше пишеться, бо і голова свіжа, і
довкруги все)таки щось діється, а всяка різноманітність оживляє думку.
“Купину”, трембульку і т. д. отримала, дякую. З бандеролями є так: нам
дозволено діставати бандеролі вагою тільки 1 кг, зате в необмеженій
кількості. Краще висилати цінні, бо інші дуже часто пропадають.
Очевидно, якщо якась книжка важить більше ніж 1 кг, тоді треба вислати
її заказною, але не додавати вже нічого більше: ні конвертів, ні зошитів.
В чергових бандеролях присилай номери “Руху філософського” і багато
конвертів, 30 – 40, бо я понапозичала направо і ліво, та ще й треба
мати запас, адже 4 листи на місяць пишу. Листа Михайлового з двома
братками дістала. Дуже жалію, що нема насіння трембульки. Ну, добре,
а як же появився той корчик трембульки, з якого пересаджують? Таки
хтось перший мусив її посіяти!

Ми також тужимо за Бібусем. Він був сильно розпещений. Одарка
твердила, що куски м’яса йому треба подавати з правої сторони
мордочки (м’ясо він їв тільки з руки), бо йому так більше смакує. Коли
він засипляв в Одарки на колінах, то вона могла годинами непорушно
сидіти, щоби не перервати йому сну. А він, бестія, знав свою ціну і ве)
редував неможливо. Як тільки не по ньому щось зробити, відразу
злазив з одних колін і вмощувався на других. Він, як і наш давній
Коцурцьо, любить бурячок, бігос. Хочу попросити Богдана, щоби
поїхав сфотографувати його. Все)таки інтелігентний він котик, хоч
страшенний забіяка. Виховувався тільки серед людей, а як взяли
додому, відразу кинувся на сусідських котів, і треба було нести його
назад. Ми ніяк не підозрівали в ньому такої агресивності.

Тутешні наші кіточки зовсім інакші. Мама – Муська, а її дочка –
Тюпка. Коли Тюпка була ще маленька, хтось там взяв її до себе. Коли ж
надоїла, просто викинув. Вона вернулася, але на страшнім морозі
відморозила собі лапки та вуха. Жінки заопікувалися нею, відгодували,
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та все)таки піввушка відпало, кусок хвостика. Як вогка погода, вона
шкутильгає – певно, ревматизм в ногах; коли палять в печі, вона так
смішно всі чотири лапки притулить до печі, немов вигріває їх. Хоч
калічка вона і худенька (їсть багато), але симпатична, якось особливо
граціозна і має величезний успіх у всіх навколишніх коцурків. Її мама,
Муся, дуже вартісна кішка: виловлює всіх щурів і мишей, так що їх в
нас і на лік нема. Як тільки зловить щура (це буває звичайно вночі),
приносить добичу на ганок, щоби її похвалити.

Якраз закінчився дощ, і я знову під своєю тополькою. Повітря аро)
матне, лише жити б та дихати, але ж кляті комарі не дають. Ото бич
Божий!

Якщо будемо живі)здорові, то я на друге літо маю намір взяти собі
2 – 3 грядки і самостійно плекати квіти. Пришлеш мені книжку про
ogródek336 і насіння наших квітів: незабудки, левкої, львині пащі і т. д.

Мусила я втікати з)під тополі, бо вона шумить і з листочків падають
краплі на лист. Бачиш, які плями?

Значить, Оля збирається видавати дочку заміж? Щасти їм, Боже!
Хотілося дістати від неї листа, але, мабуть, надіятися марно.

Ага, ще раз повторю, що ми всі три перейшли на “льготное”, тобто
дозволять 1 посилку на 4 місяці, 4 листи на місяць і на 7 карб. купувати
в ларку. Сьогодні вже 15 число, а Богдана щось нема, тому скажу, які
продукти присилати в посилці (висилати можна вже). Отже: 2 кг меду
(ні грама менше), 1 кг сухого молока, 2 пачки какао, цитриновий сок,
півники, 2 пачечки кваску (до салат і миття волосся); якщо є, то якісь
сухі сири; решта – що хочеш. Конфітур і повидла тут досить в ларку,
також всяких цукерків. Буває маргарин або рослинне сало досить
смачне. На зиму попрошу багато зелених сирків, бриндзі, бо власне
тваринних білків тут бракує.

Тета Антося обіцяла попередити, коли приїде, тож зможеш спекти
добрий торт. Богдан, як звичайно, з роботи пише часто. Якщо не
забуватимеш, зазначи в листі, котрі листи від мене дістаєш (дату мого
листа). Тоді знатиму, чи всі доходять. Марійка та Одарка дякують за
поздоровлення і просять Тебе цілувати. Марійка дала вже карточку,
щоб післати від неї Тобі на іменини. Коли повертається додому
Стефця? Вона відвідає Тету і Донцю337? Ото буде їй що оповідати, а
Тобі потім написати мені про все.

За травень я вже заробила трохи грошей, і після всіх стягнень на
харчі і на одяг залишилося мені 4 карб. 13 коп. Решту до 7 карб. додам
з привезених грошей. За одяг – 2 суконки і хустку – стягатимуть по

336 Городець (пол.).
337 Імовірно, Леонтина і Христина Зарицькі.
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3 карб. півроку. За червень зароблю більше. Я сяк)так вже влаштува)
лася, все стало на місце, і, як прийдуть перші журнали (передплачені
вами), зможу почитувати собі.

Поки що цілую Тебе і всіх, всіх. Чекаю листів.

Катруся
В чергову бандероль в конверт насип насіння ромбарбарум. Так)

ож у чергову посилку… (Речення недописане. – Ред.)

№ 11
26 червня 1969 року

Коханенька Мамусю!
І знову сидимо, як на вокзалі: перепроваджуємося на нову квар)

тиру. Очевидно, там не буде такого зеленого подвір’я, стільки квітів,
але попробуємо і там створити собі затишний, гарний куточок. Наші
городники збираються викопувати астри, гвоздики і т. д., щоб там
відразу посадити, – може, якраз прийметься. Я почала трохи крутити
носом, що нема мені спокою. Тільки)но влаштувалася, тільки)но ство)
рилися умови читати, зажити культурним життям, аж на тобі, збирай
манатки. На поміч прийшов Сковорода. Порадив не перейматися
дрібницями, затримати душевний спокій і тішитися внутрішньою
радістю. А причин для неї доволі, хіба не так? Коханенька моя, хочу
подякувати Тобі за розкішний пир під час днів побачення. Богдан
розповість сам, як я ласувала, яке все було смачне, рідне, домашнє.
Тепер же мене погризує сумління: стільки турбот Тобі, стільки таскання
Богданові. На другий раз, як будемо живі)здорові, треба зорганізувати
харчування скромніше і простіше, тільки дещо привезти з собою, а
більше купувати на місці. Білизною страшенно вдоволена, особливо
майками і бронзовими вовняними реформами. Я власне мріяла про
такі майки)футболки, ніби сорочки з рукавами, бо тут більше холодних
днів навіть на протязі весни та літа. Ага, і вовняні панчохи мені дуже
пригодяться, буду мати дві пари на зміну. Ще б такі самі Одарці (23
розмір). Давно вже Ти обіцяла також для неї купити, і я сказала їй про
те. Ти купи і тримай, а я напишу, як і коли післати. Ще раз дякую і обіцяю
стати скромнішою в своїх проханнях. Правда, я постійно обіцяю, а по)
тім як посипляться мої замовлення!.. Креми знамениті, особливо
“Uroda”. Не вистачило б листа про кожну дрібничку згадати, хоч кожна
дорога і цінна. Ти вже Богдана притисни, хай розповідає.

З листами я хочу так зробити: одного писати просто до Михайла,
два додому, а четвертий по черзі до когось ще. Наприклад, в липні
хочу післати Ніці (я ще до неї не писала). Адресувати буду до неї відразу,
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та й до інших також, отож матимеш менше клопоту з моїм листуванням.
Але якщо волієш частіше діставати від мене листи, то писатиму до
Тебе і до Ніки разом. Напиши, як хочеш.

Все)таки думаю, що ми непогано влаштуватися на новому місці.
Галя сьогодні заявила, що займатиметься нашим господарством:
приготує іноді щось смачненького, помиє посуду і т. д. Це величезне
полегшення для нас усіх, а особливо для мене, бо я мушу трохи
попотитися, щоби заробити на ларьок. Тепер же приходжу з роботи
і не треба турбуватися домашніми справами. Галя має право купувати
ларьок за прислані гроші. Справа, отже, в тому, щоби вона їх мала.

Долучую карточку теті Янці на іменини. Для Тебе також маю:
Марійка спеціально для цеї нагоди дала. Вона вже приймає уколи
алое, й, видно, помагають, бо бігає та енергійно діє. Одарка лікує
ревматизм, а я ковтаю вітаміни, всі вдячні; а як переживали наше
побачення, то найліпше Богдан розповість.

Після перепровадження моя адреса трошки зміниться, але листи,
адресовані на теперішню, я, напевно, дістану всі. Чому мені ніхто не
писав досі, що Богдан цілий погаратаний? От справжній Ананасик!
Що розповідає Стефця про подорож? Ти дала мого листа Пелагеї?

Цілую дуже Тебе та всіх, всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Ти тільки поглянь, як гарно пишеться моєю новою ручкою! А всі

раді)прераді. Щоби нікому не було кривди, я ті дві останні ручки дала
Одарці, щоби дала Галі витягнути одну навгад. Бідна Одарка жалілася,
що Галя витягнула якраз ту, котра їй подобалася. Але вже пишуть листи
і страшенно задоволені. Властиво, я навіть половини не сказала Тобі
з того, що хотіла розповісти. Ще раз перепрошую за валізку, та я
нітрохи не винувата: мною крутять, і я кручу. Можу Тебе потішити, що
мої просьби і замовлення колись таки вичерпаються, бо ніби все
необхідне вже маю. Ще тільки пригадаю, що Ти мені обіцяв таке:
купити вовняну сорочку, післати Галі 30 карб., не забувати Гені, ну, а
про решту хіба сам не забудеш. Я вповні признаю, що я страшенно
“мама зі забаганками”, але Ти сам винуватий, бо так відзивчиво
реагуєш на мої прохання, що я трачу всяку міру. Обіцяю поправитися,
добре? А Ти зараз пиши докладно, що полагоджено. Правда, я забула
спеціально попросити, щоби Ти відразу з дороги посилав мені
поштівки. Переглядаю свою течку і аж дивуюся, скільки відкриток
прийшло від Тебе з Кавказу. Тепер, певно, рідше писатимеш. Я,
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очевидно, розумію: Тобі ж треба буде декого відвідувати, але думаю,
що Любка338 сама нагадає, що час до мене написати. Бачиш, так ми і
не написали до неї. Що ж, мені два дні після побачення голова гуділа,
ходором ходила. Совість мене гризе, що всі слоїчки проти комарів
забрала і Татові нічого не залишилося, та й повиїдала я майже все.
Ні, на другий раз, як будемо живі)здорові, треба це буде інакше
зорганізувати. Передусім я відділю, що для нас, а решту – для Тата –
відразу запакувати. А знаєш, давніше я собі спокійненько писала до
вас, діставала листи й оком не моргала. Та після побачення, після
безпосередньої розмови, перебування разом захотілося додому,
хотілося продовжити бесіду, ще те й тамте сказати, послухати. Стра)
шенно мені було приємно, що всі мої сусідки таку живу участь
приймали в нашому побаченні. І так воно й залишилося, що для
найближчих Ти став спільною власністю. Що ж, вив’язуйся тепер з
того почесного звання.

Цікаво, чи опишеш докладно мені побачення з Татом, чи розповіш,
що бачив у Ленінграді? Побачимо! В кожному разі, я дуже)дуже вдячна
за все, що Ти вже зробив, і за все, що обіцяв зробити. Мушу признати,
що Ти був надзвичайно терпеливим, відзивчивим. Я навіть не очі)
кувала такого. Зрештою, я вирішила мовчати на ту тему, бо хохлики
насторожилися і готові кинутися діяти. Тільки не подумай приїхати на
чотирогодинне побачення! На це ніяк не даю згоди. Ага! А фризура
Твоя вернулася на давнє місце чи волосся піднялося вверх?

Коло мого ліжка такий розгардіяш, як у нашій кімнаті побачень,
бо тумбочки взяли фарбувати і ми лагодимося перепроваджуватися.
Зараз погасять світло, тому кінчу. Хотілося накінець написати листа
свобідно, спокійно, а ніяк не виходить: постійні переміни в мене.

Передай щирі поздоровлення Любці та всій її сім’ї.
Цілую моцно.

Мама
Марійка страшенно журиться, бо нема ні листа, ні посилки з дому.

Довідайся.

№ 12
Без точної дати. Імовірно, початок липня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Внучок у Тебе Ананасик, а дочка вже цілий старий Ананас! Обі)

цювала собі післати Богдана кинути поштівку до Тебе, що ми ба)

338 Любов Брикайло, майбутня дружина Богдана Сороки.
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лакаємо від ранку до вечора; мала найкращі наміри, а сповнити не
сповнила. Чому? Заговорилася, голова розпухла від вражень. Оче)
видно, це не оправдання. За те мені кара: до Твого листа з 26.VI, де
згадуєш про телеграму Богдана, я нічого не знала, де він, що там, як
там. Про побачення я багато написала при кінці червня. Як вернулася
додому, застала в шухлядці телеграму Богдана, що приїде 17.VI. Ось
Тобі швидкість повідомлення! Мій лист про відвідини, певно, уже вдо)
ма. Зрештою, Богдана притисни, хай розповідає сам. Тепер поглянь
на мою нову адресу (вона трохи змінена): ст. Потьма, п/я 385/6)1
замість 6)3. Якраз у неділю, 29.VI, в сильний дощ ми пішки пере)
ходили на нові квартири, а речі їхали на вантажних машинах. Квіти
викопали і теж забрали зі собою. Вони не дуже приймаються, хворіють,
бо земля погана, а підливаємо по 3 – 4 рази на день. Така шкода! І тут
напрацювалися два дні. Копали, садили, та й інші роботи треба було
зробити: умивальню надворі, місце для прання, шнури вішати білиз)
ну і т. д. Більше не хочеться метушитися на подвір’ї, влаштовуватися,
адже це й так тимчасово. Стараюся цілий день бути надворі, хіба що
дощ зажене до хати або треба йти в цех працювати. В липні купила в
ларку: 1 кг копченого сиру, літрову банку “вишневых припасов” (це
вишні, терті з цукром), печення доброго, цукерків. Маргарин маю ще
з минулого місяця. Ось і Марійці сказали, що прийшла їй посилка.
Значить, харчів досить, зате листів мало. Марійці вже 2 – 3 місяці
нічого з дому не приходить. Слава не знає, що там? А мене й дальше
погризає сумління за ті турботи у зв’язку з побаченням. На другий
раз усе треба влаштовувати скромніше й простіше. Як звичайно, без
просьб не може обійтися ні один мій лист. Отож таке: дуже прошу
зараз вислати кілька зошитів, конверти, 2 – 3 “Рухи філософські” і
один преднізолон. Також прошу, пішли сама якнайскоріше 30 карб.
Галі. Ну, й про Геню не забувайте. Багато прошу? Направду, конечно
все це потрібне. Цього місяця я написала просто Михайлові й Ніці, а
два листи пішлю додому (оце якраз перший). Листа від Пелагеї
отримала. Додаю дві відкритки – Тобі й Михайлові. Ти не журися, що
я в кількох листах підряд повторяю ті самі питання або просьби. Заки
отримаю відповідь від Тебе, повторяю 2 – 3 рази, щоб певніше було,
ану ж котрийсь із листів не дійде. Тепер, бачу, Ти занадто переймаєшся
посилкою. Я ж виразно сказала: цього разу до меду й молока додай
що маєш під рукою, а на другий раз присилай сирки. Власне щодо
Твоєї запопадливості. Одарка аж зойкнула, коли я прочитала, що Ти
шукаєш дехтярного мила. Просить написати, щоби Ти в ніякому разі
не турбувалася тим. Воно їй вже не потрібне, а згадала, бо хотіла
подякувати за попереднє. З бандеролями є так у нас: дозволяється
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діставати бандероль вагою тільки 1 кг; посилати найліпше цінні, бо
інші часто пропадають. Тета Антося обіцяла бути на іменинах. Якщо б
їй що)небудь перешкодило, то можна презент дати швагровій. Ну, ще
кілька слів до Богдана. Дорогенький, а де ж поштівка від Тебе? Я по)
винна, властиво, мовчати, бо ж ми самі не здобулися навіть на кілька
слів до неї під час побачення. Журилася вона аж до Твоєї телеграми,
як журилася я до її листа з 26.VI. А ви оба з Татом добрі джентлмени!
Не могли мені написати разом? Треба було мені сто разів повторити
Тобі, щоб писав з дороги. Чекаю на Молдавію. Там усі Твої товариські
обов’язки відпадають, отож посилатимеш частіше карточки. Волосся
знову трохи похилилося на чоло чи почало рости вгору? Чому досі
нема знимки Твоєї з Любкою на лещетах?

Цілую Тебе, Мамусю і всіх, всіх.

Мама

№ 13
27 липня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Неділя. Ранок гарний, але, видно, спека буде. Сиджу на лавочці в

тіні серед наших квітників. Бідні квіти! Перейшли з доброї землі на
гіршу і ніяк не розростуться. Кволі вони, а все)таки стараються
розцвітати. Розпустилася одна львина паща, два портуляки, багато
настурцій; матіола вечорами сильно пахне, кілька горошків зацвило.
Якраз наші інваліди вчать літати ластів’я. Тут багато гнізд поруйнува)
ли через будівництво, і принесли ластів’ят до нас, щоб вигодувати.
І, власне, всі, хто вільний від праці, піклуються ними: ловлять мух,
вибирають варену рибу. Кожного ранку прилітають старі ластівки і
кружляють низько)низько над подвір’ям. Скринька з ластів’ятами
вдень надворі. Беруть в руки по одному і підносять вгору. Котре
сильніше, то й полетить, а ластівки зараз окружать його, щоб додати
відваги. Вже зо двадцять так вилетіло. Залишилося ще троє цілком
маленьких і одно слабеньке. Сьогодні прилітали за ним, та воно так і
не відважилося.

Посилка прийшла 23 липня. (Довго вона сюди йде, та хіба ще дов)
ше тут залежується.) Все було в порядку. Ми страшенно задоволені, а
я сердечно дякую. Кожного вгостила медом по дві)три ложки, і нам
досить залишилося. Вранці п’ємо каву або какао, а з грибів раз
зробили сос. Що за смак! Який запах! Признаюся, що цілу табличку
шоколаду майже сама з’їла. Знову повнію. Чергову посилку прошу
лагодити таку саму: мед, молоко, гриби, какао. Зрештою, нічого
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точного не можу сказати, бо, як, певне, знаєш з газет, від першого
листопада входить в життя новий режим. Скільки дозволять посилок,
не знаю, але бандероль можна буде діставати тільки дві на рік. Від
Тебе за останній місяць маю дві поштівки – 3.VII і 21.VII. Від Михайла
поки що нічого нема. У липні я написала йому, Ніці та одного листа
Тобі. Оце другий додому. Наша нова адреса: Мордовская АССР,
ст. Потьма, п/я 385/6)1. Як бачиш, різниця не велика, тому і посилку,
і всі листи я отримувала. Про бандеролі повторю ще раз: можна
присилати їх в необмеженій кількості, вагою 1 кг, цінну. Отже, якщо
можете, не відкладайте і постарайтеся прислати мені все, про що я
просила Богдана. Це, в першу чергу, книжка шиття і крою, котру Ти
купила, всі номери “Руху філософського”, трохи “Пшекрою” (якщо
маєш), зошити, конверти, затріски, Веделі, ну, і все решта. Можна
висилати бандероль навіть кожного тижня (очевидно, до 1 листопада),
а потім тільки дві на рік, тому краще не відкладати. Нам добре було б
запастися миделками, пастою до зубів, вовняними панчохами. Мило
дехтярне і панчохи пішли відразу Одарці, ну, й Веделя додай. Ага, ще
щіточки до зубів здалися б. Може бути таке, що бандероль вернеться,
бо ніби знову кудись переїдемо. Тоді Ти не журися, але тепер посилай,
бо як зачнемо чекати та чекати, то прогавимо нагоду, адже 1 листо)
пада вже близько. Якщо б ми скоро переїхали, то бандероль повин)
на піти за нами. Ну, але якби вернулася, то не біда, знатимеш, і нічого
буде журитися. Зрештою, зміна адреси була б знову тільки в цифрі.
Ага, ще здалося б мені два)три преднизолона (з веделем). Я здоро)
ва, повнію. Сьогодні збираюся цілий день читати або так байдику)
вати, адже день відпочинку! Тепер працюю ручницею при пошиві
комбінезонів і блюзок: вивертаю коміри, манжети, розпрасовую шви
і т. д. Від першого серпня обіцяють знову перевести на рукавиці. Це
більше мені підходить, бо праця вже привична і на ларьок зароблю.
Скажеш, що я кручу вами, але мною також крутять, кожного дня щось
нового. Коли вже все усталиться, тоді, дасть Бог, заживемо спокійно.
Ще одне: пішліть мені зо 30 руб. Зате не треба більше нічого по)
силати ні Гені, ні Галі. Теті Марії подарували від мене турецьку хус)
тину? Якщо Антося не зможе приїхати на день народження, то мож)
на братовій дати подарунки. Але гроші вишліть мені сейчас. Як
бачиш, цілий лист з інтересами. Вже отримала першу “Вітчизну” за
липень. Цитриновий сок п’ємо на десерт, дякую, дякую. Ще прошу
велику гарну мочалку.

Цілую дуже.

Катруся
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Дорогенький Богдане!
Від Тебе прийшло стільки листівок і поштівок, що годі дора)

хуватися. Зараз ще раз перегляну і на все відповім. Отже, так: одна
поштівка з Москви, 7 листівок і одна поштівка з Ленінграду, 5 листівок
зі Львова, одна з Коломиї. Правда, писав Ти багато, та все)таки буду
сваритися з Тобою. (Зрештою, так, як і Ти, що не пропустиш мені жодної
провини.) Докоряєш, що не написала, для кого алое. А Ти забув, як я
іноді не знаю, на котру ногу стати? Крім цього, на побаченні я поясни)
ла, що це Марійці. Тепер Ти слухай моїх докорів і мотай собі на вус:
1) Досі не маю поняття, як пройшло побачення у Тата. Тривало три дні,
і все з’їли. А далі? Тато здоровий? Що розповідав? Ні слова не маю
про те. Ні, на другий раз, як будемо живі)здорові і все буде в порядку,
Ти перше поїдеш до нього, а потім до мене. Нема дурних!! За ляльку
дякую. Зрештою, Валя сама написала Тобі листа. З дому написали:
“Очікуй знимки з лялькою”. Розмір рейтузів 46, ріст ІІІ. Ось підійшла
Валя і просить передати привіт. Вона моя потіха.

Тільки похвалити можу, що купив мешти Бабці та Любці. Собі дай
зробити мешти на замовлення. Доки ходитимеш у тих підтоптаних?
Три листівки з марками “Рожевий лотос” отримала. Далі докори:
2) Чому досі нема знимки Твоєї з Любкою на лещетах? 3) Післав
турецьку хустину?

Каталога поки що не отримала. От і все. Ти не дуже сердься на
докори. Трохи я жартую, а трохи зуб за зуб, бо Ти завжди мене свариш
за кожну провину. Моя ручка і Валі добре пише, а Одарчина щось
засихає. Може, дати новий штифт?

Цілую сердечно.

Мама

Дорогенька Любцю!
Одна просьба до Тебе: припильнуй Богдана, щоби акуратненько

послав мені багато фотографій і обширно розповів про вашу екскур)
сію в Карпати. Добре? За це буду Тобі дуже вдячна.

Цілую.

К

№ 14
10 серпня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Коли б це вже дочекатися писати листа без тих вічних полагоджу)

вань щоденних справ, щоб отак сісти і розбалакатися про гарне, цікаве!
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Ні, кожного дня зміни, ніколи не знаєш, на котру ногу стати. Отож я
твердо вирішила (котрий вже раз?!) почати спартанське життя, щоб
Тобі голови не морочити і самій спокійно жити. Подивися лише на
таке: прошу Тебе сирків, Ти розбиваєшся на всі сторони за ними, а в
нас уже другий місяць в ларку продають сир. Чи не іронія? Раз і
назавжди полагодимо справу посилки так: 2,5 кг сухого молока, пачку
какао і коробку правдивої кави. Решту давай сама що маєш і що
вважаєш за добре. Сухого молока прошу тому так багато, бо воно
мені смакує і вигідне: то з кашею з’їм, то каву чи какао на сніданок
вип’ю. Воно легке, тому 1 кг вистане на два місяці навіть. Мед я
просила з огляду на Одарку, але мені особисто більше смакують сирі
чорні порічки з цукром. Мені здається, що печива, навіть поживного,
з яйцями і маслом, невигідно давати, бо в ларку кожного разу є печення
чи пряники. Зрештою, я завжди напишу, що я купила, і Ти зорієн)
туєшся, що вкладати на свої 2,5 кг до посилки. (Пам’ятай: на мої 2,5 кг
– сухе молоко, каву і какао). Добре так? Домовилися? Отже, в серпні
я купила в ларку: 500 гр рослинного сала (смачне), 20 сирків по 14 коп.,
3 кг печення, 0,5 кг цукерків “Дубок” (дуже смачні), 3 слоїчки “Южного”
соуса (там томати, родзинки, розмаїті приправи). Ну, що? Багата в
мене спіжарня? А Ти журишся мною. До того ще молочка на кавусю –
і жий)поживай!

Вчора нам сказали, що новий кодекс і нові правила щодо трудово)
исправительных учреждений339 будуть опрацьовані щойно в 1970 р.,
а поки що будемо жити по)старому. Тому за чотири місяці від 19.VII
лагодь нову посилку. Бандеролі не обмежені, але висилати ними
можна тільки таке: книжки, журнали, зошити, конверти, листівки.
Нічого іншого не вкладай, щоби не завернули. Як матимеш час,
пришли мені кравецьку книжку, котру Ти давніше вже купила, потім
Платона і що ще там знайдеться цікавого. Але не спішися, читати
маємо досить. За липень прийшли: “Всесвіт”, “Вітчизна”, “Жовтень”.
Ще би “Вопросы философии”, то буде все. Чи так? Ага, ще положи
кожного разу зо 20 конвертів, 2 – 3 зошити на листи, і все. Останню
бандероль з “Рухом ф. (філософським. – Ред.)”, Веделем і т. д. дістала,
дуже дякую. Мазь чудодійна, але хіба аж Богдан ще привезе. Ні Галі,
ні Гені грошей більше не посилайте, а мені можна зрідка трошки під)
кинути. Ну, хіба все зі щоденних справ.

Сьогодні прекрасна погода, день вільний від праці. Сидимо в на)
шому закутку, де наш квітник. Одарка і Марійка в тіні на “вагонці”, я на
лавочці на сонці – грію крижі. Наші квіти все)таки ожили. Прекрас)
ними кольорами застеляє грядку портулак, львині пащі розростаються

339 Виправно)трудових закладів (рос.).
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в маленькі кущики; багато айстрів, але трохи тільки повних, а настурції
– повінь. На стежках чисто. Сидиш і радуєшся! Я люблю встати вранці
десь в 5 чи 6 год., вийти на наш квітник і гуляти собі з півгодини. Тоді
мало ще хто пробудився, тихенько, спокійно й погідно на душі. Зга)
даю всіх рідних, подумаю, що робити, як жити. Те ж саме ввечорі коло
9 год. А взагалі)то, я стараюся навіть серед робочого дня вибігати
надвір подихати. Правда, книжки, бідні, лежать та чекають своєї черги.
Що ж, взимку буде час на них.

Вчора ми остаточно довідалися, що залишаємося на місці. Зна)
чить, треба приготовлятися до зими, розмістити по приміщеннях
меблі, призначити, що де буде. В одну кімнату перенесемо стіл великий
та ошклену шафу. Це буде їдальня. В майстерні мотористки вже мають
свої місця. Тепер поставимо  стіл для жінки, що шиє взірці вироб)
ництва, ще один для упаковщиці і для мене. В моєму куточку дві високі
табуретки. До одної прибита палка, на якій вивертаю рукавиці; на другій
сиджу, бо ноги боліли б стояти по кілька годин. На стіл кладу виверну)
ті рукавиці, потім зв’язую по 50 і відношу до мотористки для черго)
вої операції. (Ти завважуєш, якими фаховими термінами я послу)
говуюся?) Спальна кімната в нас добра, тепла, але митися нема де,
хіба раз на тиждень в лазні. Тісновато трохи, особливо після попе)
редньої зони. Подвір’я мале; ні травинки, ні деревинки не було, коли
ми приїхали, – суцільний пустир. От і засукали ми рукави, взялися за
лопати. Тепер приємно подивитися довкруги. Та й це ще не все. Восені
підготовимо грядки, удобримо, розплануємо ціле подвір’я, а навесні
з Божою поміччю, як будемо живі)здорові, зачнемо “перетворювати
землю”. Не штука поселитися на благодатній землі, засіяній квітами,
серед доброзичливих людей – попробуй на “вбогім, сухім перелозі...
сіять барвисті квітки”, на сповнених гіркістю обличчях викликати
погідну усмішку. Тоді скажеш, що марно не живеш.

До сьогодні дістала Твого листа разом з Михайловим і поштівку
від Тебе. Написала одного листа до Ніки (від неї також отримала),
тепер пишу Тобі, а водночас і Наталії Євгенівні340. Вона так сердечно
мені написала і прислала альбомик, а властиво серію відкриток “Ста)
ровинна українська архітектура”. Четвертого листа пішлю Тобі, але аж
при кінці місяця: хочу мати на що відповідати.

Переглядаю Твого листа, і знову виходять побутові справи. Пан)
чохи Одарці поки що сховай до шухляди. При першій нагоді скажу,
що можна післати. Дехтярне мило також затримай. Знаєш, сьогодні
за ложку чорних порічок я віддала б півцарства. Таки замість меду
пришли порічки. Подякуй Номці за комплект білизни. Мене завжди

340 Імовірно, Наталія Горбаневська, співкамерниця Катерини Зарицької.
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зворушує її добра пам’ять про мене. І теті Стефі й Аді подякуй за гарні
подарунки. Так, вони загарні, щоб їх мені тут дали, хай вже чекають на
мене вдома. Я тішуся, що гарна комбінація припаде Антосі, хай би
тільки приїхала. Якщо ж не зможе, тоді братовій передайте. Моїй
дорогенькій золотій душі Марії післали турецьку хустку?

Власне я перейшла в тінь на лавку до Одарки, і ми порадилися
щодо посилки. Остаточно вирішили таке: половину посилки (2,50 кг)
замовляю я, другу половину плануєш Ти на свій смак і можливості.
Між іншим, Одарка завжди воліє, як ініціативу залишаю Тобі. Отже,
моя половина: 2 кг сухого молока, 0,5 кг меду, пачка какао. А смо)
родину бери на свою половину, добре?

Ще відносно книжок. Можеш прислати Платона. Може, ще якісь
філософські є? Як звичайно, не маю ні хвилинки часу. Перешиваю
суконку на зиму, бо висить як мішок на мені, і приготовляю кабатик на
ваті, щоб морози не застали мене зненацька. Як подує холодний вітер,
натягаю майку з рукавами і не можу натішитися нею – така затишна,
м’якенька, вигідна. І ще тепленько в мігдалових реформах. Оце і все.

Цілую дуже міцно Тебе, Стефцю і всіх, всіх.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Остання листівка була з Коломиї. Чекаю на репортаж з Карпат.

Коли пришлеш фотографію Твою з Любкою на лещетах? Зрештою, я
сама її попрошу. Дякую, що вислав гроші Гені та Галі. Більше не треба.
Мною крутять, а я Тобою. Та вже вирішила стільки не морочити вам
голови, перейти на спартанський спосіб життя. Юліанова прислала
мені сердечного листа. Виходить, що її чоловік переїхав на працю до
Володимира. Ти отримав листа від Валі? Вона там сердечно дякує за
ляльку. Обіцяли прислати знимку Олі з лялькою в двох варіантах. Ну,
тепер ще аби дотримати обіцянки та дістати рейтузи для неї (розмір
46, ріст ІІІ). Каталога вистави не дістала, зате прийшла бандероль від
Надії341 (це Іванова сестра?): прекрасне видання українських писанок,
поезії Лорки й “Чумацькі пісні”. Я хотіла б їй особисто подякувати, але
забула відписати адресу. Можеш подати мені точно? Тато пише, що
Твоя графіка викликала фурор, а я пухну від гордості.

Цілую.

Мама
Дорогенька Любцю! Припильнуй, щоби Богдан зараз же вислав

мені ту фотографію на лещетах і розповів про прогулянку в Карпати.
341 Надія Світлична.
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№ 15
17 серпня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Оцей конверт з квіткою дала тьотя Маня342, моя приятелька. Ста)

ренька вона, а завжди приязно всміхається. Недавно ми лакерували
ліжка, то я вирішила поправити свій матрас, і вона майже всю роботу
сама виконала: перебрала вату, просушила і набила, так що він тепер
рівненький і вигідно на ньому спати. Подивися на адресу – вона трохи
змінена. Ми на старому місці, але наше подвір’ячко назвали буквочкою
“а”, на великому господарстві “6”. Знову не можу сказати, зиму)
ватимемо тут чи поїдемо. Та й ледви хто)небудь конкретно знає. Отже,
будемо листуватися, немовби моя адреса залишалася постійною,
інакше пройде рік, а я й не дістану обіцяних Богданом фотографій.
Зрештою, якби навіть зміни зайшли, то тільки в останній цифрі.

Ще раз повторяю: новий режим буде запроваджений не скоріше
ніж десь в 1970 році, а поки що бандеролі не обмежені. Посилати
окремо туалетне приладдя не вільно. Я докладно розповіла Богданові
про бандеролі. Невже він не пояснив Тобі? Найкраще запитайся
Людмили343. І я сама стільки разів писала, а Ти такі питання задаєш!

Тепер хочу трохи просити Тебе, а трохи посварити на Тебе. Коли
щось мені потрібно, я звертаюся до Тебе, не припускаючи, що такого
в крамницях немає. Ти, замість написати мені про це або купити
перше)ліпше, шлеш листи на всі кінці Сов. Союзу, журишся, пере)
живаєш і збільшуєш і так безмежні свої турботи. Правда, і моя вина в
тому велика, що я, не подумавши як слід, відразу забагаю того чи
іншого і ще кожного разу переїначую, але нове місце, переселення
вже тут завинили. Богдан сам розповідав, певне, як не знаєш, на котру
ногу стати. Я поправлюся, буду обережніша в своїх просьбах. Зреш)
тою, це не тяжко мені, бо все потрібне вже маю. А Ти зі своєї сторони
обіцяєш поправитися? Обіцяєш купувати і посилати тільки те, що є в
львівських крамницях?

Минулий тиждень був багатий на бандеролі. Найперше дістали
всі чотири від Людмили. Дуже сердечно поцілуй її. Радості було багато,
а книжки мені попали якраз ті, що їх хотіла мати. Як це так вона вгадала?
На другий день прийшли дві бандеролі від Тебе. Одарка дуже)дуже
дякує. Відразу почала митися дегтярним милом, і обличчя побіліло,
вигладилося. Спочатку збентежилася, коли прочитала, як)то Ти шукала
мила, а тепер рада і вже розпочала курс дегтярний. Я всім своїм також
рада. Тільки от що: “Пшекрою” не вільно посилати, бо він не виданий

342 Імовірно, Марія Тихонова.
343 Людмила Шереметьєва)Дашкевич, шістдесятниця.
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в Сов. Союзі. Веделя також поки що не треба. Ще пішли мені губку,
кілька тонких зошитів, конвертів, 2 – 3 м’які олівці (для рисування
викроїв), ну, й яку там книжку до 1 кг. Після того посилай бандеролі
тільки тоді, як буде якась цікава книжка, додай конвертів, і більше
нічого. Як треба мені буде зошитів та інших дрібничок, попрошу.
Книжкою шиття і крою я страшенно вдоволена. Марійка хоче вчитися
крою (вона добре шиє), а я вже випробовую і найшла в ній масу цікавих
речей і розв’язку та пояснення багатьох не відомих мені кравецьких
хитрощів. Одну “Кармен” дала тьоті Мані. Ага, правда, мушу на Тебе
порядно насварити за губку. Купила гарну велику гумову – і прекрасно!
Напевно буде добра і я тішитимусь нею. Ні, Ти не маєш спокою і
зачинаєш придумувати собі новий клопіт: а може, кавказька буде
ліпша? Не смій таке робити! Посилай гумову, і кінець!

Щодо посилок. Михайлові натру вуха, що344 не постарається
полегшити Твої турботи з нами. Сама ж у кожному листі пригадуватиму.
Отже, так: останню посилку мені Ти вислала 11 липня, прийшла вона
сюди 19 липня, а вручили мені 23 липня. Значить, як все буде в порядку,
чергову посилку мені треба вислати 11 листопада. До посилки вкладай
що хочеш і тільки те, що можна купити у Львові. Я скажу лише: найбіль)
ше мені хочеться молока сухого. Як є, – добре, нема – давай щось
інше. Залишаю Тобі повну волю, щоб Ти постійно не переживала. Та)
кож найкраще давати харчі, що не розливаються, а то знову Тобі кло)
поти, чи добре зайшло. Зрештою, як хочеш і можеш, так і роби, лише
не журися, не переживай. Я завжди напишу, що купила в ларку, то
знатимеш мою спіжарку.

Я просила преднизолон, а не протоген. Чи це одне і те саме? Поки
що не присилай його, хіба попрошу аж до посилки 2 флакони пред)
низолону по 100 таблеток кожний (як на побачення Богдан привіз).
Але, зрештою, ще напишу пізніше. З Нікою вже листуюся регулярно.
До Одарки написала Євгенія Василівна345 (з Москви). Симон також
відізвався. Моя відкритка до нього пропала. Збираюся у вересні
писати йому листа. Одарка хоче до Каті написати ще цього місяця.
Мій лист до Пелагеї і Тетяни пішов? Чомусь мовчать. В попередньому
листі я згадала, що дістала “Рух філ.”, мазь і пред. в табл. (преднізолон
в таблетках. – Ред.). Іноді повторяю по кілька разів дещо: хочу, щоби
Ти напевно дізналася, бо ану ж якийсь лист пропаде. Ще не знаю, чи
30 карб. для мене прийшли, бо ми про свої фінанси довідуємося лише
раз на місяць, коли касир приходить виписувати нам гроші на ларьок,
а буде це на початку вересня. Ага! Целофанові мішечки зав’язуй

344 Очевидно, слід читати “якщо” (ред.).
345 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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марлею або м’якенькою шматочкою, тоді вони не розв’яжуться і
шнурочок не протре мішечка. Накінець)то закінчила поточні справи,
хоч трохи розповім про життя)буття. Але перше піду пройтися, адже
писати листа для мене теж нелегка справа, та й багато на раз зби)
рається. Кажуть, що й обід принесли. Тоді доведеться пізніше до)
кінчувати.

Сидимо надворі. Сонечко лагідно пригріває, а вранці холоднеча
була, дригоніти доводилось. Я раненько встала (ще всі на другий бік
спали), вдягнулася добре (в бушлат) та й пішла собі ходити по
подвір’ю. Гарно було. А наші квіточки на диво розростаються. Айстрів
багато, львині пащі різноколірні, тільки все те не міцне, не буйне. Якби
ми тут залишалися на зиму, підготовимо землю для засіяння навесні.
Найгірше те, що не встигли зібрати насіння на тих городах, квітниках,
де перше жили. Ну і як же тут знову не звертатися до Тебе з проханням
прислати насіння, клубнів далії, тюльпанів і т. д.? Очевидно, не тепер,
аж під кінець зими, десь у березні)квітні. Та що там планувати на так
далеко! Але таки хотілося б мати книжечку)підручник, як плекати квіти,
як завести городчик з квітниками. Є щось таке в книгарнях? Ну, і знову
полізла просити. Але Ти не звертай уваги: це аж навесні пригодилось
би. Ще одна подія: до нас зайшло маленьке котя – сивеньке, зі зе)
леними очима. Відразу взяло верх над Муською і Тюпкою. Взагалі,
почувалося, як на своєму подвір’ї. Жінки казали, Муська його не
прийме, вона почуває себе тут хазяйкою. І ось Муська приближається
до інтруза, щоб придивитися ближче. Воно ж як замахнеться лапкою,
як засичить – і наша Муська в кут! Бідна Тюпка страшенно мала охоту
побавитися з тим шнурочком, що Одарка волочила по землі, але не
сміла підходити. Спати воно не хотіло на м’якенькому – вибирало яку)
небудь дощечку на сонці, їло хліб, зупу. Видно, не в розкошах жило.
Так воно нам подобалося, що хотіли затримати, хоч ніяк нема часу. І
тут в обід з’явилася його хазяйка. Казала, що шукала його цілий день.

Ти знаєш, відколи я приїхала, ні разу не слухала радіо, і умов для
того нема. А трохи того вільного часу посвячую книжкам. Правда,
серце моє тепер розривається між читанням і підручником крою. І
звідки в мене з’явилася ця пристрасть? На лихо Ти прислала мені
його: до пізного вечора рисую, вранці пробуджуся і вже думаю, як
сконструювати ту чи іншу виточку. На сьогодні не Одарка, а я головний
майстер крою. Саме шиття слабонько в мене виходить, а крій ліпше.
Все)таки не дам я йому закрутити собі голову. Тільки пообшиваюся
на зиму, може, дещо Марійці та Галі покрою – і до побачення, шиття!
Цілі стоси цікавого чекає, щоб хоч би переглянути. (Бачиш, цей
листовий папір також тьотя Маня дала мені.)
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Отже, ми домовилися так: Ти байдуже, зрівноважено відносишся
до моїх прохань, поволеньки полагоджуєш і виключно в межах
можливостей львівських крамниць. Згода?

Цілую дуже Тебе і всіх.

Катруся
Ось надійшла Марійка і передає Тобі вітання.
Разом з губкою пришли насіння ромбарбарум. Людмила, до)

рогенька, страшенно хочеться прочитати “Диво” Загребельного. Ти
знайди, а Богданові дай рахунок. В другому листі поясню, чому саме
Тебе прошу.

Дорогенький Богдане!
З днем народження! Многая літа! Доки я маю чекати на знимки?

Одного дня йдуть чутки, що вже їдемо, на другий – ні слуху ні духу. Там
може минути й рік, а я що, чекатиму? Шкода, що не отримала всі
відкритки з Ленінграду. Добре, хоч трохи прийшло. Тепер відписую
на останню з ... ну, очевидно, дати нема. Ще завважую, що Твоїм
улюбленим місцем писати листи аеропорти. Тепер слухай, що Тобі
Твоя мама казатиме. Екскурсія в Карпати мені подобалася, та навіщо
відгулювати всі чужі весілля? Не шкода часу? Ну, взимку під час
карнавалу можна потанцювати, а влітку не краще помалювати? Коли
ж візьмешся за нову творчу роботу? Я знаю, Ти вже наморщив ніс і
образився. Хай буде, а я своє скажу! Мама я чи ні? Людмилу поцілуй
чотири рази від нас усіх. Любка вишила Бабці серветку на іменини, а
мені навіть карточки не прислала! Що ж це я – музейний експонат?
Щоб мені лише дібратися до Тебе, аби хоч скоріше минув рік! Турецьку
хустину тітці Марії подарували? Про нову хвилю читала.

Очевидно, на листа Валі346 довше відповісти годі, але мені зда)
ється, їй приємно було б час від часу дістати гарну відкритку від Тебе
з кількома словами звичайного вітання. Як писатимеш до мене, то за
одним разом й до неї заадресуй карточку. Вона мені симпатична. Я
дуже співчуваю їй, бо вона страшенно одинока. Як зможеш, пришли
мені багато дитячих карточок. Вона, я завважила, завжди старається
вложити в листі додому карточку своїй донечці, а не має їх більше.
Останнього разу просила в мене, але й я не маю. Дякую Тобі, що гроші
вислав та все поладив. Ти вмієш бути надзвичайно уважливий, лише
не блукай по чужих весіллях. Невже Юліаниха вернулася додому?
Слухай, а Ти не міг би десь роздобути мені роман Булгакова “Мастер
и Маргарита”? Його друкували в журналі “Москва” за 1966 рік. Попро)

346 Співкамерниця Катерини Зарицької.
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си Людмилу, – може, вона дістане. Вона жінка, і в таких справах я маю
більше до жінок довір’я. Та й взагалі, з жінками скоріше порозумієшся.
Я певна, що Любка більше мені подобалася б, ніж Ти, але що ж? Не
дають мені з нею познайомитися. Навіть знимки її не маю.

Цілую.

Мама

№ 16
31 серпня 1969 року

Дорогенький Богдане!
Скільки разів сідаю писати листа, – серджуся: багато чого маю

розповісти, а в скупі рядки воно не вміщається. Хочеться безпосе)
редньо про все сказати, тим більше після побачення, коли я засма)
кувала в розмові. Що ж, трохи ще доведеться почекати. Сьогодні неділя.
Я встала раненько, пішла на наші лавочки й примостилася писати, бо
вранці моя голова найліпше працює. Але де там! Ось через подвір’я
прямує Одарка з ринкою в руках – кличе снідати. Буде запашна кавуся
– правдива! – з молоком. Йду! Зачекай, пізніше допишу.

Ось я вернулася. Одарка ще додатково підсипала мені кави, отже
я в прекрасному настрою. Слухай же! І мріяла, і встидалася, а коли
довідалася, що мрії близькі здійснитися, зовсім розгубилася,
злякалася. Раптом Ти видався мені ще маленьким; подумала: як то
без мене все буде, адже це вирішний крок у житті? Ну, та це тільки такі
собі страхи. Дай Боже, аби в щасливу мінуту відбулося, аби в
щасливий момент відкрилася нова сторінка Твого життя. Що Бабця
каже на те? Конспіраторка вона неможлива, ні словом не згадує. А як
вони обі з Любкою відносяться до себе? Любка любить Бабцю?

Перейшла я зі своєю лавочкою на сонце, бо ранки холоднуваті,
хоч дні вже з тиждень погідні, спека, кажуть, до 340 тепла.

Ну, добре, приїзди показати невістку. Очі в неї дуже гарні. Ще хотіла
б побачити її усмішку, а найбільше – безпосередньо поговорити. Щоб
хоч хтось змилосердився і докладно написав, які у вас плани – гучне
весілля чи тихе, в родинному колі. Очевидно, будете мешкати з
Бабцею? Любка, Ти обов’язково повинна розповісти мені більше, адже
жінки набагато мудріші за мужчин, вони інтуїтивно відчувають, як треба
зробити в дану мінуту, як вирішити, що сказати. Я тут сиджу, мов
табака в розі, а там у вас такі події відбуваються! Невже Ти хоч мале)
ньким репортажем з вул. Воровського347 не даш і мені поглянути на
ваше життя)буття? Я справді дуже чекаю на листа від Тебе.

347 Колишня вулиця Обертинська (тепер – Зарицьких); ідеться про будинок,
де проживала родина Зарицьких.
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Переглядаю пошту, котру дістала від Тебе: 3 поштівки, лист, 2 фо)
тографії в листі і 6 фото разом з каталогом у бандеролі. Ти, забудьку!
В поштівці з 21.VII урочисто обіцяєш ставити дату, а вже в черговій,
де про знимки, дати нема. Зараз перегляну кореспонденцію і відповім.

Щодо адреси. Нема чого чекати, аби вона устабілізувалася. Кож)
ного дня нові чутки, нові плани, отже, треба махнути на це рукою й
жити нормально, нормально листуватися. Не чекай – посилай у бан)
деролі всі знимки відразу: з Бабциних іменин, решту з гір, ті інші
Любчині і т. д. На іменини подарували Бабці серветку і квіти, а я зараз
скажу, що мають мені прислати на день мого народження і на іменини.
(Властиво, прислати слід скоріше, доки ще нема холоду.) Справа ось
у чому. Я хотіла би, як все буде в порядку, зайнятися самостійно квіт)
никарством на другу весну. Ти напиши, чи згідний помогти мені в
тому, бо дещо потрібно буде прислати. Я непоправна просючка, це
правда. Та що мені робити? Страшенно хочеться плекати самій квіти.
Це буде свого роду змагання “насі ліпсі”. Отож, якщо Ти дозволиш
просити Тебе і Любку, я зараз розповім, що мені здалося б. Тільки
одна умова: Бабці до цеї справи не притягати, вона й так переван)
тажена. Добре? Значить, я прошу прислати мені, по)перше, книжку)
підручник про плекання квітів чи посібник, як завести маленький
городчик з квітами. Мені треба познайомитися з основами город)
ництва. Я ж поняття не мала досі про це. Це має бути просто невеличка
книжечка, а не обширний трактат для фахівців, для аматора, а не
наукового працівника)мічурінця. Дальше: прошу прислати мені в
бандеролях, заки тепло, насіння і бульби ось таких квітів: півонії (білі й
червоні), нарциси, гладіолуси, косатень (у Віри гарні були), резеда,
ромбарбарум, левкої, тюльпани, корінчики чи кущики трембульки,
насіння редьківці, кропу, петрушки. Все хай буде в полотняних мішечках
чи паперових з написом, що воно таке, аби мені не помішалося. Я
прочитаю книжку і знатиму, як приготовлятися до весняної обробки
землі. (Може, треба що посіяти вже восені?) Треба в зеленому тресті348

довідатися, чи деякі рослини не ліпше брати в бульвах, а не насіння,
як, наприклад, півонії, нарциси і т. д., щоби вони відразу зацвіли, а не
за два)три роки, коли їх посіяти. Я думаю, що Любка скоріше в тому
зорієнтується; хай і Бабцю розпитає. Я страшенно її про це прошу.
Мішечки положіть в картонову коробочку і так пішліть бандероллю з
оплаченою звороткою, як Людмила посилає. Я хотіла б мати бульби й
насіння вже восені, бо взимку можуть замерзнути в дорозі, а навесні
не знати, як буде з бандеролями. Тепер найважливіше: я прошу, але,
як звичайно, не знаю, можна це дістати чи ні. Тому нітрохи не в’яжіться

348 Організація, що займалася озелененням міста.
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і кажіть: це зробимо, а того нема. Добре? Ага, ще таке: в нас на
городчику ростуть прекрасні білі далії. От кілька бульбочок і нам
пришли. І ще конечно насіння трави. У нас земля сіра, трави нема, а
грядка й подвір’я гарно виглядають, коли моріжок кругом. Ви обоє з
Любкою прочитайте цю сторінку уважно й зробіть, що можливе. Буде
радість і мені, і нам усім. Але попереди мене, що можливе, аби я знала,
як планувати свої городи. Одарка завтра обіцяла пошити мішечки на
насіння. Ще одно. Тато обіцяв бульби гладіолусів. Якби ви приїздили
до нас, тоді перше побувайте в нього, а потім заїхали б до мене і при)
везли всяких бульб та насіння, а того в Тата, напевно, багато всякої
всячини: він же старий квітникар.

Валині рейтузи пішли батькові, але так, щоби було у вересні, тоді
їй положать у посилку. Я думаю, що Ти все)таки повинен особисто
подякувати Валі за листа. От як поїдеш до Молдавії, посилатимеш
листівки мені, то й до неї кинь 2 – 3 з кількома словами, навіть не
треба зворотної адреси. Їй це буде страшенно приємно. Вона самітня,
одинока, а душа в неї вразлива, чутка. Трошки якоїсь радості поможе
їй легше переносити важкі для неї дні. Зате для мене вовняної сороч)
ки не шукайте: я вшила собі кабатик на ваталіні – тепленький, вигідний
– і сміло зустріну холод. А от пригодилося б мені зо дві пари таких
шкарпеток, як Ти мав на собі на побаченні, та одні тепліші, вовняні.
Ще одна просьба від просючки: якщо заробиш в Молдавії багато
грошей, то й мені пришли пару шусток. Ситуація міняється з дня на
день, і мені вигідно мати запасний капітал, особливо коли б нас пе)
ревезли в інше місце.

Ну і розписалася! Боюся, що не вистане місця на все. У мене багато
енергії, бо Одарка підсипала правдивої кави і тонус підвищився.
Останні дні в мене понизилося тиснення (не дуже), і тому сонливість
не давала думати як слід. Отримала листівку від Наталії Євгенівни.
Дістала мого листа і обіцяє прислати у вересні, як повернеться з Тарту,
де відпочиває, “Мастера и Маргариту”. Люду знову поцілуй чотири
рази, і то страшенно сердечно. Від мене поцілуй ще додатково зо три
рази. Справді, тільки в жінки може бути така інтуїція, щоб догадатися,
що я вже кілька років хочу прочитати “Листя трави”. Скажи їй, що всім
забезпечила нас надовго, що я наробила фальшивого аларму, ніби
від листопада бандеролі будуть обмежені. Більше їй не треба
турбуватися, але, тому що я невиліковна просючка, все)таки прохання
до неї буде. Полягає воно ось у чому. (Ага, хочу застерегти, що це
тільки за її згодою!) Отже, прошу і я, і ми всі: якщо появиться якась
незвичайно інтересна книжка або нам до смерті захочеться щось
прочитати, тоді хай вона, Людмила, дозволить звернутися з тим до
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неї. Очевидно, всі кошти повинен понести Ти. Годишся на це? Зі своєї
сторони я обіцяю бути скромною. Повіриш? Людмило, Ви не ди)
вуйтеся, що я не Богдана, а Вас обтяжую таким проханням, але,
направду, для того треба жінки. Богдан вміє три рази на рік приїхати
на побачення, намучитися в дорозі, але розшукати книжку зумієте
тільки Ви. Таке в мене відчуття. Отож, хоч Ви ще не погодилися, я
наперед прошу “Диво” Загребельного і – може, десь випадково
побачите – І том Сковороди. (Це том з його основними творами.
Якщо не помиляюся, в другому – вірші, листування і т. д.) Я знаю, у
Вас і своїх турбот досить, тому домовимося так: колись при нагоді,
при можливості і т. д. Добре? І ще одне Вам скажу. Ви самі винуваті,
що звертаюся до Вас, але бандеролі були так дбайливо зложені, так зі
зрозумінням обдумані, як це вміє зробити тільки чутка жінка.

Знимки прекрасні! Ми пройшли стежками Ваших мандрів. Я
тішуся, що Ти займився художньою фотографією, тільки присилай
ще і ще. В “Літ. Україні” бачили знимку команди “Карпати” і собі кри)
чали: “Віват!”. Як пройшла вистава)продаж? Які відгуки? Тематика,
яку підготовляєш для своєї графіки на зиму, мені особливо до душі.
Дай Боже повної творчої удачі! Мені подобалося, що починаєш
вживати слівця на зразок “ймовірно”, “очевидно”. Це значить:
враховуєш хохликів, це значить: життєвий досвід поглиблюється.
Треба закінчувати, бо не стане місця для Бабці написати.

Цілую міцно Тебе і Любку.

Мама
Якраз дістала Твого листа, і листівку, і 2 дитячі карточки.

Коханенька Мамусю!
Від Тебе маю тільки одного листа. Ще дістала листівку від Михайла

і лист від Пелагеї. Пелагеї вже відписала обширно і післала прямо. Ти,
бідненька, втішилася, що матимеш спокій з бандеролями, а доля
завжди інакше поверне. Я вже писала Тобі, що всі Твої бандеролі ми
дістали, а Одарка просить особливо подякувати за все. Я буду дуже
докладно пояснювати, що посилати, аби Тобі не треба було думати.
Отже, так: Фейербаха поки що не посилай, а до Платона долучи губку,
крем “Детский” і замість Веделя 2 – 3 глюкози з С (у таблетках). Також
до іншого журналу додай якесь натирання на крижі. Добре є “Настой)
ка красного перцу”, є якісь мазі в тюбиках зі зміїної їді або щось іншо)
го. Я не знаю, чи це ревматизм, чи ішіас, але іноді потягує, тож хочу
натиратися. Запитай в аптеці. Запитай, чи преднізолова мазь до цьо)
го годиться. А глюкозу кожного разу додавай. “Вопросы философии”
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ще ні разу не прийшли, маю тільки “Жовтень” і “Вітчизну”. А що ви ще
передплатили? Сестра Одарки – Павляк, а не Памляк, а мешкає в іншій
квартирі: Ортосалінськая, 45. В серпні приїздила з дочкою на
побачення і привезла валізку їй. Це як коли! Нічого Ти “не видирай
з)під землі”, як це пишеш щодо гірського меду, ніби гречаний не
вартісний і не смачний. Богдан знає адресу Антосиної братової?
Турецьку хустину послали теті Марусі? Марійка питається, чи Ти по)
сіяла на могилі Дідуся портулак)килимок. Він у нас вже цвіте, і я ще не
бачила таких чудових кольорів, як у цеї маленької квіточки. Посилку
мені треба висилати 11 листопада. Клади в неї що хочеш на свій розсуд.
Галя дістала дуже смачну річ: береться пів на пів свіжого меду і свіжого
масла, разом розтоплюється, щоби добре змішалося, і все. Стра)
шенно смачне, і добре мазати хліб. Ще додають туди шоколад.

Дуже)дуже цілую.

Катруся
Мамусю, але я воліла би більше молока і смородини замість того

меду з маслом.
На 9.ІХ прошу побажати вуйкові Адзьові.

№ 17
7 вересня 1969 року

Дорогенький Богдане!
Багато листів маю від Тебе, і всі з датами! Зараз перерахую: два

листи (26.VIII, 29.VIII), дві листівки (28.VIII, 30.VIII). Це розумію! Отак і
відповідати є що. Крім того, прийшли дві бандеролі. За все дуже)
дуже дякую, а передусім за фотографії. Вони справді артистично
зроблені. Тільки Ти пришли всі: і решту з гір, і з Бабциних іменин, а
особливо більше Любиних. Вона мені найбільше сподобалася там,
де вибирає запаску, – і зовнішньо, і вдачею, яку я собі представляю на
основі загального враження. Правду кажучи, вона на кожній фотографії
інша і мені поки що тяжко вибрати одну визначену для снування мрій.
Виходить, що ні одна картка з Ленінграду, де вона дописувала, не
дійшла. Шкода! Мені це було б приємно. А як до мене звертатися,
зараз я сама їй поясню.

Дорогенька Любцю!
Мені страшенно хотілося б зачати листування з Тобою. Якщо оди)

нокою причиною на перешкоді тому звертання, то ми зараз усунемо
її. Знаєш, мене тут всі кличуть Катруся – ніяк не бачать мого сивого
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волосся. Так до мене пристало це ім’я, що й роки не впливають. От Ти
й зачни до мене листа: “Пані Катрусю!”. Пізніше, коли ми познайо)
мимося ближче, коли приїдеш, як обіцяє Богдан, тоді воно вже само
виясниться, як дальше буде. А як би гарно було, щоб Ти зібрала
якнайбільше своїх знимок і прислала мені! Сьогодні в нас подуває
холодний вітер, хоч і сонце ясно світить. Я вдягнула майку з довгими
рукавами – і так тепло, затишно стало. Кожного разу згадаю Тебе, як
надягну її. А тепер і сіру знайшла. Як же не подякувати Тобі? Ну, тепер
я до Тебе ще й з другими просьбами піду. Не допомогла б Ти
Богданові дістати мені бульви і насіння гарних квітів? Я бачила на
фотографії, як Ти йдеш полониною, всіяною квітами. Мені так за)
хотілося хоч трохи цієї краси перенести на наше подвір’я! У нас є
айстри, жоржини, настурція, але я мрію про ті квіти, що звичайно були
на нашому городці: білі жоржини, нарциси, тюльпани, півонії, резеда,
далії, косатень, левкоя. Напиши: можна дістати їх? Ще дуже здалося б
насіння гарної трави, бо грядки наші сірі – не так, як у нас, обложені
моріжком. Ще би мені насіння петрушки, кропу, редьківці та корінці
(чи цибульки? Не знаю, як)то її садиться) трембульки. Це останнє
особливо придалося б. Ага! Ще насіння ромбарарум. Бачиш, я не
хотіла би обтяжувати своїм проханням Бабцю, бо вона вже й так має
досить клопоту з нами, а Богдан сам, мабуть, не зуміє вибрати,
зорієнтуватися. В кожному разі, напиши мені, на що я можу розра)
ховувати. А чому Ти не поїхала на Буковину разом з Богданом і
Славком349? Тому, що почалися заняття в інституті? Ще одно. Ти,
певне, вагатимешся, що писати мені в листі. Про що завгодно, кожна
дрібничка цікава мені. От, наприклад, як)то Ти дружкою була, де
побували в горах, що робила в Ленінграді, чи подобався “Фауст”, чи
вдоволена своїм інститутом, яку працю думаєш вибрати собі по
закінченні і т. д. Ти тільки попробуй, зачни наше листування, а потім
воно само розвинеться. Отже, чекаю на Твого листа і сердечно цілую.
Передай поздоровлення від мене своїй сім’ї.

К
Богдане, я рада, що блюзка темно)сіра. Мені це і подобається, і

вигідніше. Скільки вона важить? Найліпше було б положити її до
посилки, але в целофановому мішечку, щоби не поплямилася від
якихсь харчів. В нас зачинаються холодні дні, властиво холодні вітри.
Я, правда, не дуже)то боюся, бо вшила собі кабатик, але на зимові
морози блюзка ще й як пригодиться. Ми нікуди не переїздили
останньо, лише наше подвір’я довго не знали, як остаточно назвати.

349 Ярослав Лемик, товариш Богдана Сороки.
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Каталог отримала. Як пройшла вистава? Які відгуки? За “Курбаса”
особливо дякую. Він мені якось дуже симпатичний. Від Люди маю
п’єси Куліша, тож обі книжки доповнюватимуться. Взагалі, Людмила,
напевно, підслухує мої думки. Знову поцілуй її чотири рази міцно)
преміцно, а від мене ще й на біс. Подумай, прислала якраз “Добрий
диявол” Загребельного, а я мала на нього охоту ще з Володимира. І
звідки вона знає, що дитяче мило тут особливо бажане? Ну, зараз
почали тут міряти)приміряти. Радість, та й годі! Ти не забудь їй сказати,
що бандеролі не будуть обмежені ще, певно, цілий цей рік (до 70 р.),
а то вона, бачу, спокою не має. Райтузи пішли батькові Валі. Я Тобі
дуже і дуже дякую за це піклування. Прийшли три дитячі карточки, теж
дякую. Ти відписав її батькові на листа? Треба би хоч листівкою з
кількома словами відповісти. І обов’язково пришли самій Валі 2 – 3
листівки, як будеш в Молдавії: тоді матимеш більше вільного часу.
Просто подякуй за листа, скажи, що, може, колись поговорите без)
посередньо на цю тему і т. д. Я думаю, що їй трохи прикро, що ні
слова не відповів. Зрештою, можеш у конверті до мене положити
картку з кількома словами до неї. І ще одна просьба. Просючка я, так?
Але, бачиш, така ситуація, що ніяк без того не обійдешся. Стільки
прикростей кругом, що годі не помогти. Справа в тому, що вона
курить (яка я щаслива, що Ти не куриш!!!!), а ларьок запізнився і нема
де дістати сигарет. Я бачу, як їй важко. В неї ціла купа неприємностей,
зв’язаних з домашніми обставинами; крім того, не вистає грошей на
харчі. Отож я дуже прошу Тебе: пішли їй зараз сигарет (не папіросів)
без мундштуків, неміцних, найліпше болгарських “Шипка” або чогось
на зразок “Фільтра”. (Які Бабця курить?) Додай якийсь ілюстрований
журнал. Зрештою, запитай Люди, вона спеціаліст висилати бандеролі.
Ага! Адресуй просто Валі, тільки зараз. Людмила посилає бандеролі
зі звороткою, тому є певність, що вони не пропадуть, і знаєш, чи
дійшли. Поспівчувай як бувший курець теперішньому курцеві, добре?
І з Молдавії пішли їй сигарет, добре? Взагалі, до кожної книжки
додавай 2 – 3 пачки сигарет, добре? Дуже)дуже прошу.

Як подобався “Фауст”? Я тішуся, що ви обоє ходите до театру, що
їздили в Карпати, ну, й таке весілля мені до вподоби. І страшенно
тішуся, що не ходите на “танцплощадку” і в “молодіжне кафе”. Ух! Багато
радісного вичитала в Твоїх листівках: “Щодня миюся холодною водою”,
“На виставку зробив шахту в графіці”, “Упросив вуйка Мойцу й Віру
залишитися”. Від нас усіх велика подяка за Бібуся, що таки дістане
подаруночок. А що такого післав? Найкраще висилати зі звороткою,
бо тоді знаєш, дійшло чи пропало. Може, ми довідаємося, як його
здоров’я? Ти збираєш домашній музей гуцульського мистецтва? Це
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також одна з радісних вісток. Чому Любка не їде з вами на Буковину?
Вона позволила Тобі самому вибратися? Ти бачиш, як я розписалася
до Тебе? Що ж, побачилися ми, побалакали, то й писати є про що.
Мало місця залишилося, а найважливіше питання: “Бо то вам не рів
копати”, – ще не обговорене. Ти трохи маєш рацію, але й я маю за
собою деякі аргументи. По)перше, Ти повинен був згадати (та й я,
власне, натякала на це), яким тоном і в якому контексті я вживала фразу:
“Мама я чи ні?”. Тон був більше жартівливим, аніж прискіпливим,
докірливим. Чому ж Ти так й не прочитав цього місця в моєму листі?
По)друге, це правда, що успішний метод – це завжди метод делікатний,
саме такий, як Ти влучно визначив його: збуджування уяви, заінте)
ресування ідеями і т. д. Тут я цілковито з Тобою погоджуюся. Тільки в
даному випадку я нітрохи не мала наміру серйозно наганяти Тебе до
роботи, а просто більше жартівливо посердитися, обуритися і т. д. А
тепер подивимося, хто з нас делікатніший в обуренні, як Ти на ділі
застосовуєш правильний, делікатний метод поучування. Наводжу слова
з Твого листа: “Збуджувати уяву... Далекі аналогії і т. д., але не палкою.
А такими “мама я, чи ні?” далеко не заїдеш”. Логічно виходить, що ось
ця моя фраза – це метод палки. І власне в такому тоні сказана, як було
воно на побаченні. Тепер безсторонньо скажи: в кого вийшло де)
лікатніше? Мені здається, що, як на те пішло, Тобі треба було делі)
катністю мене провчити, якщо я вже й справді заслужила на оте
“провчити”. Ти іноді якесь дрібне слівце сприймаєш вразливо (може,
це в хвилину поганого настрою?). А що говорити мені, коли від ранку
до вечера то одна, то друга злюща баба драпне їдким словом? Ну, що
ж, прочитала я Твої гіркі рядки, трохи походила надворі, а сьогодні
знову з радістю пишу до Тебе. Так і Ти прочитай, що я написала, і
постарайся не сердитися, не обурюватися. Кажеш, що після завваги
Бабці іноді тиждень не можеш взятися до роботи. А Ти ніколи не сказав
їй нічого прикрого? Думаєш, їй легко було це перенести? Я вповні згідна,
що заввага, сказана навіть найсердечнішим тоном від найбільш
доброзичливої особи, все)таки вразить. Однак не треба судити занадто
строго, не обурюватися занадто сильно, бо кожний з нас дуже часто
сам грішить браком достатньої делікатності. Правду я кажу чи ні? Що ж
до весілля, то я тепер, після Твоїх пояснень, інакше на нього дивлюся.
Ти зле зробив, що не поїхав до її батьків, якщо там таке гарне товариство
зібралося. І відразу треба було мені сказати, що Любка за дружку була.
А знимки з короваями таки пришли.

Ти правильно відписав Галі. Мені не раз і не два доводиться
“обурюватися” через неї, та куди втечеш? Ще зайвої півгодини походжу
ввечері по наших стежках та й піду спати.
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Одним духом прочитала “Доброго диявола”. Подобався мені.
Гарний стиль, багата мова, теплий український гумор, гарні роздуми.
Трохи тільки разить то тут, то там іронічне ставлення до віри, якесь ні)
би навмисне підкреслення свого невірування. Ну, досить, ще до Бабці
треба лишити місце. Цілую дуже сердечно і надіюся на багато листівок
з Молдавії, а потім надіюся ще на багато дечого радісного.

Мама (я чи ні?)
Напишіть точно, коли і скільки вислали мені грошей, бо щось нема.
Не дістаю “Вопр. фил.”, ні “Наука и жизнь”. Піди в “Союзпечать”.

Коханенька Мамусю!
Ось Тобі “день дармоїда”. Після сніданку взялася до листів. Про)

бувала писати надворі, але холодний вітер загнав знову на ліжко. Після
обіду так зморив сон, що здрімнула на півгодинки. Пішла потім
погуляти на наші грядки, понюхала резеду, горошок (матіола сама
здалека пахне). Дивлюся, пополудні сонечко пригріло, і я до Тебе пишу
вже на подвір’ї. Як тільки закінчу, піду на лекцію. Яку? Маю ученицю –
свою ровесницю, що так само запалилася до крою. Я подарувала їй
той зошит, що дістала в останній бандеролі, сама рисую їй там
викройки і вписую текст по)російськи. А своїй приятельниці (70 років)
змайструвала такий тепленький кабатик, що вона ходить і тільки
всміхається. Марійка вибігла на подвір’я страшенно задоволена, бо
написала листи і збирається лагодити вечерю нам усім. Такі сма)
колики обіцяє, що слинка вже потекла! І грибки сушені там будуть.
Тепер виступає на сцену просючка. (Трохи мені встидно, бо зарікалася
стократ.) Отже, пришли мені зараз якісь два журнали (як Одарці), губку,
пчелиный яд350 в тюбику або щось подібне, як нема в аптеці (натирати
крижі), 3 – 4 пачки сигарет без мундштуків, неміцних (Ти які куриш?).
Як тільки дістанеш цього листа, зараз вишли бандероль, добре? Люда
посилає зі звороткою. Тоді відразу знатимеш, чи дійшло. Поясни,
крім того, Любці, як купувати до садження трембульку, бо я прошу її й
Богдана, щоби прислали мені, заки настануть морози. А ви обі зі
Стефцею не можете зі свого городчика вділити мені цибульок якихсь
квітів, наприклад білих далій, нарцисів? Ще про посилку. Висилати
треба мені 11 листопада. Давай до неї що сама хочеш. Марійка
придумала незвичайно смачну кавусю: заварює каву “Новость” (тут
дають 10 % правдивої, решта якесь збіжжя) і додає до неї ложку какао,
ну, й, очевидно, молоко. Чудо! Ага, панчохи теж можеш з Платоном.
Ох, щось подуло холодом! До Тебе закінчу ще тут, а Михайлові

350 Бджолина отрута (рос.).
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писатиму на ліжку. Ходити по подвір’ю приємно, але сидіти незатишно.
26 вересня – день народження Романа Юрієвича. Прошу потиснути
йому ручку і побажати рости здоровим і великим. Як зачуваю, Ти гарно
гостила в п. Марусі.

Цілую дуже.

Катруся

№ 18
21 вересня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Ще раненько, навіть сніданку не їли, а я взялася за листа. Що ж тут

дивного? Стільки наплило відкриток, бандероль і всякої іншої всячини,
що аж розпирає від охоти побалакати. Сьогодні відкриваю банку кільки
в томаті з нагоди знаменної дати – розмінюю третій рік – і говоритиму:
“Залишилося два роки і стільки)то місяців”. Цей лист третій у вересні,
бо першого написала Семенові. Правда, відповіді до сьогодні нема.
А Одарчиного листа у вересні ви дістали? Найперше полагодимо
поточні справи, щоб я вільно могла розмовляти про се й про те. Отже,
про посилку. Висилати мені треба 11 листопада, а що туди класти,
залишаю вповні на Твій розсуд. Нічого не придумуй, що є під руками,
те й давай. У нас все пригодиться. Для орієнтації: в ларку на вересень
купила: 5 банок повидла з яблук, 1 кг печення, 300 гр рослинного сала,
2 коробки м’ятних цукерків, 5 банок кільки в томаті. Виходить, що
бідний Михайло не так дуже й винуватий за посилку, що повернулася.
Це наш Ананасик справдешній забудько. Ну, й не дивниця, адже
wszystko nа mojej głowie. Далі про справи. Книжки про квітникарство
більше не шукайте. Нема, – то й не треба. Кажуть, ніби в тутешній
бібліотеці є. Я вже просила – ачей, дадуть. Що ж до інших речей, то
це, що маєш вже готове вдома, – капці, сіру вовняну сорочку, Канта і
т. д., – посилай зараз, доки ми ще тут. Все решта збирай помаленьки,
скільки буде сили, часу й грошей. Ще раз дякую за мочалки. Була в
лазні і натерлася до червоного кавказькою травою. Страшенно
вдоволена. Гумову подарувала Одарці, і вона також рада. Одним
словом, нічого в нас не змарнується. Що це за біда з журналами?
“Всесвіт”, “Вітчизна” і “Жовтень” приходять акуратно, а “Вопросов
философии” нема ні одного номера. Що ви ще виписали з російських
журналів? Може, довідаєтеся в “Союздруці”, що за притичина. Я вже
писала, що Одарка й Галя дякують за капці. Галя велично мовчить, а
Одарка тішиться, що вони шнуровані і т. д. Ага, ще дуже прошу до
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кожної бандеролі додати сигарет. Хай будуть дешевші, зате більше.
Ти, як запеклий курець, повинна мати співчуття до бідного курця тут.

Гейби всі справи. Можна й попліткувати тепер. Виходжу сьогодні
вранці надвір, а тут морозець чи іней. Вправді, легенький, але квіти
таки добре обпік. Марійка назбирала насіння, і воно достигає на вікні.
Потім зсипимо його в мішечки і чекатимем весни. На зиму я вже
пообшивалася і збираюся повною парою до читання. А книжок – ціла
повінь! Людмила шле і шле. Наталія Євгенівна знову дві бандеролі
прислала: чудесні листівки “Українська кераміка”, портрети українських
письменників)класиків, прекрасне видання “Одиссеї” в перекладі
Бориса Тена, три переклади з іноземних мов і т. д. Надоїла мені голка,
ще тільки займатимуся кроєм зі своєю ученицею. Видання Платона
дуже гарне, зачала студіювати. Хоч би тільки не прогавити дальших
томів. Власне, коли Ганнуся приїде, передай мою просьбу перед)
платити все, що виходить в серії “Философское наследие”. Мені стра)
шенно хотілося б скомплектувати бібліотеку філософських творів.
Філософія цікава річ взагалі, та особливо на старі літа, коли кости
ломить і найрадше сидиш коло пічки. Властиво, на себе поки що не
можу нарікати. Раненько, ще до 6 год., йду надвір, роблю руханку,
потім натруся холодною водою, поснідаю, приберу – і до праці! Вдень
люблю потинятися по подвір’ю. В порівнанні з попереднім воно
маленьке, але, напевно, чотири рази більше, ніж наш городчик. До
речі, серед знимок є фотографія нашої вулиці. Я її не пізнаю. Ніяк не
можу зорієнтуватися, де наш дім. Гейби ширша вона стала. А на
нашому подвір’ї паркан добре підтоптався, латаний)перелатаний
весь. Це високе дерево в лівому кутку невже отой маленький каштан,
що за нього залюбки, мов у криївку, ховався Богдан? Бачу, що частину
паркану зі Дзедзикової351 зняли і трохи світла падає на вікно їдальні.
Коли роблено знимки городчика? Квітів на ньому нема, тільки два)
три нарциси заглядають. Цікаво мені ще побачити знимки з Твоїх
іменин. Богдан обіцяв, як повернеться з Молдавії. І пам’ятник Дідусеві
сфотографував, так? Пригадую, що Одарчина сестра – Павляк, а
мешкають вони тепер на Ортосалінській, 45. Там є окремий домик з
досить великим городом, так що тримають кури і порося. В серпні
Леся з дітьми їздила в Ялту, а повертаючися, відвідали Одарку. Наша
хата не цілком підходить на зиму, тому й далі живемо в настрою
тимчасовості, але ви не чекайте на нову адресу, бо не знає ніхто, коли
вона буде. Любка дуже мені подобалася. Навіть Одарка, страх яка
вередлива, признала, що вона вродлива. А яку має вдачу? Чому Ти
мені нічогісенько про неї не напишеш? На листи від Олі ми перестали

351 Сусідка Зарицьких.
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чекати. Я розумію, що їй не до нас, але й нам не хочеться без взаєм)
ності тужити.

Ось поглянь, який з мене писака: сиділа над листом, далі пере)
кинулася на подушку та й заснула! До самого обіду спала, бо затишно
було: я ж маю той теплий коц, що Ти ще колись давно прислала до
Володимира. Одарка розбудила, щоб обідати йти. Поїли, і я знов
пішла досипляти, аж Валя принесла і включила репродуктор. Хтось
співав “Чорнії очі”. Потрохи я зовсім розрухалася й оце докінчую листа.
Голова мов бодня, тож я попросила Одарку, щоб змилувалася над
старушкою (старушка – це я) і принесла склянку правдивої кави,
гарячої. (Одарка жаліє мене, і я дуже була рада, що їй подобалися
капці: вона подарувала мені баночку правдивої кави, мілкої, що за)
парюється без фусів.) Ось принесла гарячу, міцну – пир! Валя дала
дві цукерки “Дубок” (мої улюблені). Ну, і як мені не танцювати після
того? Відразу тонус піднявся. Дуже чекаю на фотографії з іменин: хочу
побачити Тебе, іменинницю, в колі гостей. Яку серветку вишила Люба?
Ти не роби собі викидів, якщо тільки одну поштівку на місяць напишеш.
Я ж багато тепер від Богдана дістаю, а в Тебе осінній сезон, збираєш,
напевно, ярину на зиму. Ще раз хочу нагадати: добре було б післати
мені заготовлені речі, доки ми не рушили з місця.

Цілую всіх, всіх, на другому поверсі, особливо Романа Юрієвича.
Маю для нього гарну карточку, але тепер вкладаю відкритку для Любки
на день її іменин.

Цілую Тебе дуже.

Катруся

Дорогенький Богдане!
В мене цілковито зникло почуття, ніби я музейний експонат:

стільки листівок, листів! І маю враження, що я в самій середині подій,
котрі відбуваються в нашому домі. А ще я страшенно рада, що ми
трохи посперечалися про “рів копати”. В мене не залишилося най)
меншого гіркого осадку. Твій останній лист про це був страшенно
милий. Я іноді буваю замало делікатна (взірець такту – це наша Бабця),
а тепер особливо буду вважати, щоби не заторкнути Твоєї болючої
струни. Не буду наганяти до роботи, адже Ти й так знаєш, як страшенно
я хочу, щоби творчість заповнила вщерть Твоє життя. І не буду на)
мовляти писати кому)небудь. Ти маєш цілковиту рацію: коли воно
стає обов’язком, тратить весь смак, а для адресата, властиво, є образ)
ливим, бо це спонуканий лист, а не з охоти. Любчиного листа нема
поки що. Страшенно було б мені шкода, якби він пропав, але сві)
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домість, що він був написаний, все одно тішить. Власне оглядаємо її
знимку. На першій вона більше доросла, а на другій – зовсім мо)
лоденьке дівчатко. Я ще хочу такої знимки, щоб вона дивилася на мене
прямо, як на другій, і всміхалася, як там у горах на сходах. Всі хвалять,
а я просто пухну від гордощів. Щоб хоч ще характер відповідав її
добрим, щирим очам, як на другій знимці. Мені подобається, що вона
любить ходити по горах, що вона енергійна. А вона не гонить Тебе до
роботи? Бабцю нашу любить? Зрештою, мені, правду кажучи, трудно
уявити собі людину, котра не захоплювалася б нею. Дістала я “Диво”.
Якщо це Любчине, то я подвійно і особливо сердечно дякую. Вже
читаю. Мушу сказати, що при кінці “Доброго диявола” Загребельний
порядно розчарував мене. Після блискучого стилю, після майстерносі
– трафаретна вставка. От горе! І всі знимки з гір дістала. Гарні. Худож)
ня фотографія – прекрасна річ! А фотографії осіб Тобі особливо
вдаються: виразисті, справді портретні, в додатньому значенні цього
слова. Добре, якщо Любка дала свою згоду, я буду звертатися до неї
зі всіми просьбами.

Дорогенька Любко!
За “Диво” я вже подякувала. Тут вже черга стоїть за ним, але я

перша вхопила в свої руки. Книжок до читання маємо поки що до)
статньо, тому особливої просьби щодо них нема. Ти сама виріши.
Якщо появиться щось насправді інтересного, то припильнуй, хай
Богдан пішле нам. Ага! Якщо побачиш в когось І том творів Сковороди
(в книгарнях, напевно, нема вже), то тихенько цапни і також нам
передай. Цапнути книжку не гріх! Навіщо вона має залежуватися десь
у приватній бібліотеці, коли хтось з великою радістю читав би її? А Ти
як думаєш? Якби я вернулася додому, я не тримала б ні одного дня
своїх книжок у шафі, а посилала б охочим прочитати. Ще допильнуй,
хай Богдан пришле мені окуляри +2,5 діоптрії. Я маю одні, та все
боюся, аби не збилися, не поломилися. Добре мати резервні і спокійно
читати. Тільки дуже прошу, аби Бабуся не бралася до полагодження
справ, з котрими звертаюся до Тебе й до Богдана. Нехай краще що)
небудь не буде виконане – від того мені нітрохи не стане тяжче жити,
щоби тільки Бабця не мала зайвого клопоту. Ось вона оббігала всі
можливі крамниці за книжкою про квітникарство. Мені і в голову не
приходило, що такої не буває в продажі. Тому не дайте Бабці ходити
за окулярами. Знаєш, приглядаюся до Твоєї зачіски і подобалася во)
на мені. Тільки скільки ж треба артистичного смаку, щоб створити та)
кий “артистичний нелад”! А в результаті виходить гарно. Ще при)
силай знимок.

Цілую сердечно Тебе!
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Тепер, Богдане, треба полагодити кілька поточних справ. За
сигарети дуже дякую. Як можеш, пришли ще, але без мундштуків і
ліпше дешевших, зате більше. Взагалі, було б добре до кожної бан)
деролі додавати по 2 пачки. Що будемо робити зі журналами на дру)
гий рік? Російські щось не приходять. Я подам свій проект, а Ти вже
виріши, беручи до уваги ваші можливості. Отже, на 70 рік передпла)
ти просто на мою адресу “Всесвіт” і “Вітчизну”. “Жовтня” не треба:
забагато грошей виходить, а “Вітчизна” дасть уявлення про літе)
ратурне життя на Україні. Крім того, маємо ще “Літературну Україну” і
досить книжок дістаємо (щовартісніших!). З російськими ж журналами
зроби так: передплати додому “Иностр. лит.” і “Вопросы философии”,
і посилайте мені їх сюди в бандеролях. Очевидно, це ще один клопіт.
Чи Любка взяла б його на себе? Від одної думки, що старенька Бабця
заходититисьме352 кожного місяця з журналами, мені відпадає всяка
охота читати їх і вся радість отримувати їх. Якщо не матимеш достатньо
грошей, тоді передплати лише три журнали: “Всесвіт” і “Вітчизну”
просто мені, а “Вопр. фил.” додому. Напиши мені, що ви обоє з
Любкою вирішили так, аби Бабця не турбувалася додатково і аби Твоя
кишеня не спорожніла до дна. Пам’ятай: мені приємно, як Ти в дечому
мені відмовиш, тоді я сміливіше звертаюся. Боже мій, що я говорю?!
Я ж закореніла просючка, і не то смілива, а просто нахабна! Каюся.
Кожний раз обіцяю поправитися, а не виходить. Ти перестав курити
(о радість безмежна!), а я не в силі перестати просити (от біда!).
Слухай, невже жінка Ігоря353 годиться на таку зачіску свого чоловіка?
Мене страхала Твоя фризура, а в Ігоря ультрамодерна, та ще й борода!
Ох лишенько! В кожному разі, мені приємно, що я познайомилася з
ним хоч би фотографічно і що, як видно, він у нас почуває себе як
вдома. Та ще більше хотіла б я познайомитися з його віршами.
Нат. Євг. знову прислала дві бандеролі і знимки своїх двох хлопчи)
ків. Гарненькі діти. Ага! Ще мушу познайомитися фотографічно зі
Славком. Шкода, що не буде Тебе, як приїде Ганнуся. Може, побачила
б її на груповій знимці. Поцілуйте сердечно від мене Марію Тимофіївну
та Ганнусю. Ну, Люду доведеться Тобі хіба кожного тижня цілувати по
чотири рази. Кожного разу йде примірка і радісні вигуки, а я відразу
на столі підписую олівцем книжки, щоб чужих не загарбати. (Це більше
номінально, бо після прочитання я тільки дещо залишаю собі, а решту
віддаю Одарці й Марійці: вони комплектують собі бібліотечки.) Лише
ось що: треба, щоб вона порозумівалася з Тобою і не видавала зайвих
грошей на речі, котрі вже маємо. От, наприклад, прислали нам всім

352 Очевидно, слід читати “заходитиметься” (ред.).
353 Ідеться про Ірину й Ігоря Калинців.
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шарикові ручки. Правда, від прибутку голова не болить і за кілька років
ті від Тебе можуть поломатися, але таки ощадність не зашкодить, адже
магнатів там нема. Ще хочу поговорити з Тобою про Валю. Просто
серце крається, дивлячися на неї! Стільки бід на неї валиться. На ларьок
вона вже не має грошей, хворіє цілий час і не має за що купувати курева.
Кинути курити я й сама їй не раджу в такій ситуації, на те треба спокійних
нервів і хоч трохи іншої радості взамін. Як можеш, посилай їй два рази
на місяць, якщо зможеш, сигарет без мундштуків і глюкози. Сигарети
ліпше хай будуть дешевші, зате більше, щоб на місяць було з 10 пачок.
І глюкоза потрібна на печінку. Ліпше мені нічого не присилай, бо я,
слава Богу, здорова, ще й повнію, зі всіх сторін сиплеться на мене
благодать, а вона… Ну плакати хочеться! Колись буде більше місця в
листі, то розповім. Дуже)дуже прошу сигарети і глюкозу.

Нарешті дійшла до Твоїх листівок, щоб відповісти. Від останнього
мого листа (десь 10 – 14.ІХ) прийшло 4 поштівки (одна з Молдавії) та
один лист. Щось нема того від Любки. Хай ліпше дописує до Твоїх або
Бабциних. Ні, ліпше до Твоїх, бо Ти частіше пишеш, а я стала страх
жадною до листів. Дати не на всіх, ха)ха! Де поставили скриню? Що ж
Ти так напав на бідного Тата, що зачепив Твої наплечники? Я йому
накручу вуха за це, але й Ти будь вирозуміліший. Може, він жартує?
Мушу похвалити Тебе, що телефонуєш Бабці при кожній можливості
зі своїх поїздок. Це ознака тонкої уважності. Досить, а то перехвалю
Тебе, а хохлики насторожі. Ніби незле належати до творчої спілки, але
ще більше небезпек і зобов’язань з того приводу. Гляди! Чому Тебе
найбільше цікавлять трійці? Вони особливо художні? Я страшенно
вдячна, що часто пишеш: відчуваю постійний живий контакт з домом.
Не забудь, що 19 жовтня – день народження Бабці. Додаю карточку
для Любки з нагоди іменин. Ще про поточні справи. Що вже маєте
для мене, то посилайте, а нового нічого не купуйте. Як треба буде,
попрошу, а на запас не хочу тримати.

Цілую сердечно.

Мама
Якраз дістала 2 листи від Любки, від Мамусі – 3.

№ 19
8 жовтня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Найперше всі справи текучі. Подивися на адресу – я на новому

місці. Змахалася неможливо за три останні дні. Якраз повечеряли, і
тільки тепер вільна хвилинка, щоби написати.
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1) Мені дозволили дістати посилку з цибульками квітів, насіння і
т. д. Вага посилки 5 кг. На посилці треба написати, крім адреси:
“Цветы”, щоб не взяли її за харчеву і не відіслали назад. Такий же дозвіл
дістала я на попередньому місці (385/6а) і звідтам написала Тобі про
це. Якщо Ти до отримання цього листа вже вишлеш посилку, мені
перешлють сюди. Якщо ні, то висилай на 385/3.

2) Від 1 листопада вводять новий режим. Як він буде виглядати,
ще не знаємо, але сказали, щоби посилок харчевих не присилали,
доки не буде відомо, скільки та яких нам належиться. Тому затримай)
ся з харчевою посилкою, котру Ти мала висилати мені в листопаді. Як
тільки щось конкретного довідаюся, напишу.

3) Після 1 листопада можна буде діставати тільки 2 бандеролі на
рік. До 1 листопада бандеролі ще не обмежені, тому пришли мені ще
Канта. Більше нічого в бандероль не клади.

4) Я в одному з попередніх листів говорила про передплату журналів
на 1970 рік. Пригодилися б мені такі: “Вітчизна”, “Всесвіт”, “Вопросы
философии”, “Иностранная литература”. Ви там вже вирішіть, що з того
можете мені передплатити. Всі ці журнали треба передплачувати
просто сюди, на мою адресу, а не додому, а потім бандеролями сюди,
як я раніше згадувала. (Тоді я ще не знала про новий режим від 1.ХІ.)

5) Напиши точно, скільки разів ви мені посилали гроші – два рази
по 30 карб. чи один раз 30 карб. 15 вересня.

Мабуть, справи всі. Я десь, певно, з тиждень не писатиму, доки не
посадимо квітів та не влаштуємося сяк)так. Приїхали сюди в понеділок,
6.Х, під вечір. Сьогодні скопали 2 грядки і збираємося завтра садити
лілії, нарциси і т. д. Трембулька давно в черепку. Везли її сюди в авосьці.
Виглядає, що приймилися. Дуже дякуємо всі за цибульки. Я ще дякую
за книжку про цвіти. Вже почала студіювати. Дістала і насіння від Наталії
Євгенівни. Що за добра душа! Багато всякого насіння прислала, і то
незнаних квітів. Цікаво, які вони будуть. Прийшов лист від Лариси354.
Тепло й сердечно написала. Незадовго відпишу їй. Моя маленька Любка
прислала мені дуже гарного листа з чайною рожею. В листі висловлена
одна незвичайно цінна думка. Відпишу їй, як тільки трохи влаштуюся.
Від Михайла нема нічого, від Богдана – одна поштівка з Молдавії, від
Тебе – 2 листи й поштівка. Дуже всім дякую, дуже всіх цілую, чекаю дуже
на листи від вас! Пишіть багато! Але я сама поки що не писатиму багато,
тому що мушу копати грядки, мити, шурувати…

Цілую.

Катруся

354 Лариса Богораз, московська дисидентка.
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“Вопросы философии”, “Наука и жизнь” і далі не приходять. Ще
не було ні одного номера.

Скажіть Людмилі, що бандеролі тільки до 1 листопада і тільки
книжки.

Намучилися ви, бідненькі, з нами, забезпечили нас книжками та
всім необхідним, а тепер відпочивайте. Сама доля післала вам заслу)
жений відпочинок. Цілуйте Людмилу за все.

№ 20
Без точної дати

Коханенька Мамусю!
Кілька днів тому написала першого листа звідси. Повторю для

певності ще раз про всі справи. До 1 листопада бандеролі не обме)
жені, тому постарайся зараз вислати мені всіх Кантів, трохи перців)
ки та інших потрібних речей. Від 1.ХІ входить в силу новий режим. Як
він буде виглядати, ніхто з нас ще не знає. Сказали тільки, щоби не
присилати посилок, доки не буде точно відомо, що і як. Отже після
1 листопада не посилай посилки, яку Ти готувала на листопад, ні бан)
дероль. Скажи про те Люді і Наталії Євгенівні. От яка доля ласкава для
Тебе: намучилася Ти, бідненька, за ціле літо – тепер відпічнеш собі.
Листів і надалі можна нам отримувати необмежену кількість, тож
пишіть всі й багато. Люді сердечно подякуй від усіх нас. Вона багато
дечого з дрібничок нам прислала, що дуже пригодиться, і так, наче б
вгадувала, чого якраз не маємо. Від Тебе всі бандеролі я отримала.
Як довідаєшся з листа до Михайла, то й посадили усе. Наталія Єв.
також прислала багато насіння, вистане на роки та на цілі городи.
Вона також відгадала, чого мені треба: додала 3 пачечки кави, що
заварюється без осадку. Подякуй їй щиро. Яка ж вона дбайлива!

Тут я знову написала заяву про дозвіл на посилку з клубнями,
цибульками та насінням квітів. Присилай зараз. Вага посилки 5 кг, а
наверху треба виразно написати: “Цветы”, щоб не порахували за
харчеву та не відіслали. (Цікаво, чи додаш ще суниць і трускавок?)

Страшенно чекаю на листа з дому, щоби довідатися, що у вас
чувати. Повернувся Богдан з Молдавії? Які плани? Цього місяця можу
писати ще чотири листи, а дальше побачимо.

Мені тут подобалося. Одно те, що на постійно. Розложиш речі на
своє місце, маєш свій сталий куточок, свою грядку, загосподаришся,
то й життя нормально йде, більше зробиш, прочитаєш. Ось несуть
екран і будуть прибивати на стіну – кіно в нас буде сьогодні. Перший
раз після трьох місяців. Який би фільм не дали, – все одно різно)
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манітність. Щоб хоч скоріше прийшов кіномеханік. Все було б добре,
тільки за водою ходити далеко: колонка аж коло кухні. Зате там багато
дерев: берези, тополі. В нашому куточку дерев нема, лише на моїй
грядці три малесенькі берізки. Ага, на кінці наших грядок ми завели
собі грибовище і посадили дві родини печериць. Вони страшенно
смачні! Біда була в тому, що цибульки і трембулька прийшли десь за
тиждень перед нашим переїздом і треба було чекати з посадкою. Ми,
вправді, насипали в скриньку землі, і повтикали туди цибульки, й по)
садили трембульку, а тут вже висадили їх в грунт. Побачимо, що з
того вийде. Знову прояснилося! Подякуй Ганнусі за “Детский крем”.
Моя шкіра на обличчі тільки його признає. Видно, переходжу в ди)
тячий стан на старість.

Знаєш, а я трохи рада, що бандеролі будуть обмежені. Як вони є,
завжди спокушує щось попросити, щось придумати. Тепер же хоч я
не буду Тобі “на моєй гловє”. Як не забудеш, напиши мені адресу Каті.
Одарка післала їй листа, але чогось відповіді нема. Можу Тебе за)
певнити, що всі лілеї ми посадили, а часник з’їли з апетитом. Невже
Ти аж такої поганої про нас думки як про квітоводів? Дякую дуже за
передплату журналу “Квітоводство”, тільки подай в “Союздрук” мою
нову адресу. Досі нема ні одного номера “Вопр. фил.”, ні “Наука и
жизнь”. Просто нахабство – брати гроші і не вив’язуватися з своїх
зобов’язань! Долучую карточку для Романа Юрієвича.

Щось нема світла, дописую напотемки. В спальні тепло, жінки
сидять на своїх ліжках і розповідають про всяку бувальщину. Затиш)
но, спокійно. Зими не боюся. Ходжу в черевиках від Пелагеї (вони
тепленькі), а потім вдягну валенки. Копати йду в казенних черевиках.
Марійка кличе, щоби йти за вечерею. Знаєш, як копаю, то страшен)
ний апетит в мене, їм все по порядку, що підсунуть.

Цілую сердечно, моцно.

Катруся
Підійшла Марійка і просить цілувати Тебе.

Дорогенький Богдане!
Вишли мені зараз окуляри +2,5 в бандеролі, але сейчас, щоби

дістати до 1 листопада. Я ще маю, але завжди боюся, що стануть
нездатні і я не зможу читати. Де Ти тепер? З Молдавії отримала дві
поштівки. Уявляєш собі, як мене з’їдає цікавість? І непокоюся трохи.
Привикла часто отримувати листи, особливо від Тебе, а тут цілий
тиждень нічого нема. Коли ми йшли на станцію, подали мені листа від
Лариси. Дуже сердечно написала, і я хочу відповісти їй. Може, ще й
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сьогодні встигну написати. Мило говорить про Тебе, хвалить. Я
приймаю її слова за повну правду, а не бажання сказати щось при)
ємного мені. Знаєш, засмакувала я в побаченнях. Хотілося б знову
говорити не спішачись, а ще тепер, коли повинні статися такі великі
зміни в Твоєму житті. Лариса написала по)українськи. (Звідки вона
так добре знає нашу мову?) Жалуєшся, що Бабця не написала Тобі до
Тирасполя. Зараз поясню Тобі, в чому справа. Завжди, як Ти багато
до мене пишеш, Бабця знає, що я листів маю досить, і, бідненька,
робить собі маленький відпочинок від своїх щоденних турбот. Тепер
Бабця знає, що Любка пише Тобі, а в Бабці страшенно багато клопо)
тів було останньо, то вона поклалася на Любку, що Ти без вістки з
дому не будеш. Від Любки я дістала дві гарні карточки)листи та довгого
листа. Очевидно, відповідала їй за кожний раз. Маю надію, що ми
заприязнимося. Жаль тільки було б, якби згідно з новим режимом
обмежили кількість листів до двох. Тоді не так жваво й живо зав’язу)
вався б безпосередній контакт. Нагадую про журнали на 1970 рік.
Мені залежить на таких: “Всесвіт”, “Вітчизна”, “Иностранная ли)
тература”, “Вопросы философии”. Що зможеш, те й передплати
просто на мою нову адресу. Чомусь ні один журнал російською мовою
досі до нас не прийшов. Не знаю, чим це й пояснити. Як у Тата воно є?
Марійка дістала від Миросі гарне видання “Тіней забутих предків”.
Ілюстрації Якутовича. Очевидно, в мене зараз своє на думці: коли ж
то я візьму в руку книжку, ілюстровану Тобою? Тепер роздумую, які
плани маєш на зиму, скільки натхнення зібралося, скільки снаги та
творчого запалу. Особливо чекаю на листа в ці дні. Запитайся Лари)
си, чи дістала мого листа, бо я хочу їй відповісти.

Цілую сердечно.

Мама

Дорогенька Любко!
Знову листівка від Тебе – чайна рожа, найкраща зі всіх рож. Правда,

заки зацвітуть мої квіти на грядках, я, мабуть, зберу колекцію квітів на
листівках від Тебе.

Я так і не знаю, в чому полягатиме Твоя праця після закінчення
інституту. Думаю, що Ти залишишся у Львові. А знаєш, я з однаковим
нетерпінням чекаю на листи від Тебе, що й від Богдана. Як Ти з Бабцею
складала по телефону листи Богдана з Молдавії, щоби мати повне
уявлення про його працю там, так я складаю Твої листи з Богдановими.
Жалуєшся, що пишеш криво. Не біда! Я й досі так писала б, якщо б
моєї ручки не підтримувала лінійка на папері.
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Сьогоднішній мій лист вийде, мабуть, недоладний. Коли не все
ще влаштоване на новій квартирі, якось годі відірватися від дрібни)
чок щоденного побуту, до того ж погода надворі погана. Жінки цілий
день сидять на своїх ліжках та балакають, балакають без кінця. Доб)
ре зробила Одарка, що пішла писати в цех на свою машинку до шиття.
А що нема вже з тиждень листів від вас, то я замість зосередження
на писанні думаю, що там у вас діється.

В Твоєму останньому листі я знайшла слушну заввагу, що Богда)
нові треба більше працювати. Творчо, розуміється, а не на павільйо)
нах. Мені здається, що він занадто розсіває свою увагу на багатьох
інших заінтересованнях, замість спрямувати всеціло на одне. Він не
любить в листах розписуватися про свою працю, отож я прошу Тебе:
пиши мені про це. Я здалеку не можу зорієнтуватися, але завжди тро)
хи журюся, що йому тяжко зібратися до роботи.

Цілую сердечно.

К

№ 21
19 жовтня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Пишу дату листа, і нагадує вона про день Твого народження. Ще

раз многая літа, а в попередньому листі окрему карточку написала з
побажаннями.

З нового місця це третій лист. Від вас нічого досі не маю. Видно,
з 6а відіслали додому, що прийшло після нашого від’їзду. Повторю
втретє пекучі справи – для певності.

1) Від 1 листопада входить в силу новий режим. Сказали нам напи)
сати домів, щоби стрималися з висиланням посилок і бандероль, доки
не прийдуть точні дані. Ходять слухи, що будуть дві бандеролі на рік, а
також і посилки, лише не знати скільки. Отже, не висилай мені поки
що посилки, яка належалася мені на листопад. Бандероль також не
висилай, бо до 1.ХІ вже не прийдуть. Діставати листів вільно не)
обмежену кількість, тому пишіть всі та багато. Скільки зможу я, ще не
відомо.

2) Я отримала дозвіл на позачергову посилку з клубнями жор)
жин, цибульками, насінням і т. д. Як тільки дістанеш листа, сейчас ви)
силай, щоб не почалися морози. Вага посилки 5 кг. Наверха виразно
напиши: “Цветы”. Можеш докинути кілька цибулин і подібне.

3) На 1970 р. я просила б передплатити мені такі журнали: “Віт)
чизна”, “Всесвіт”, “Вопросы философии”, “Иностранная литература”.
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Якщо не буде у вас на стільки грошей, то зменшіть – передплатіть 2
або 3 перші по черзі. Адресу подавайте відразу на мене сюди, бо з
дому бандеролями не вільно, адже тільки дві на рік буде. Не забудь
змінити адресу на передплачене “Квітоводство”. Досі нема ні одного
номера “Вопр. фил.” і “Наука и жизнь”. Якщо вони думають витворяти
таке й на другий рік, то значить тратити даремно гроші. Може, подай
в “Союздрук” мою нову адресу на всі журнали, передплачені до кінця
цього року, хай висилають сюди. Галя передплатила “Ранок” та “Новый
мир”, то буде що читати,–  очевидно, якщо не пропаде передплата. Я
могла б і звідси передплачувати, але ви мусіли б прислати мені на те
гроші, а тепер запізно. Напиши точно, скільки Ти вислала мені грошей
на 6а – два рази по 30 руб. чи раз 30 руб. Я знаю точно про 30 руб.,
висланих 15.ІХ; а раніше Ти щось згадувала, але точно дати не давала.
Тут не видають квитанцій, як у Володимирі, тому можливі всякі не)
порозуміння.

Від Лариси я отримала дуже сердечного листа і вже відписала.
Хвалить Богдана. А я сиджу і нічогісенького не знаю, що там у вас
діється. Ага, ще ходять слухи, ніби на побачення може приїздити тіль)
ки одна особа на раз. Як тільки про все точно довідаюся, зараз по)
відомлю.

Виглядає, що ми накінець осіли напостійно. Я вдоволена з нового
місця. Кожна з нас завела собі окремі грядки, щоби самостійно на них
планувати і експериментувати. Очевидно, помагаємо одна другій. Мої
грядки скопані, заскороджені, а тепер ходжу кожного дня по всій зоні
й збираю, мов золото, кінський навоз. Небагато його, бо одна конячка
тільки приїде, привезе дрова чи харчі, але потрошки угноюю свою
цілину. Вже накрила навозом і листям лілеї та півонії. Трускавки
прийнялися і пустили малесенькі зелені стрілочки)листочки – встигли)
таки! А дуже в несприятливу пору прийшли, бо кілька днів перед
переїздом. Треба було тримати їх в скриньці зі землею. Трембулька
теж посаджена. Чекаю на весну, що то буде. Місце на жоржини скопане,
удобрене, чекає на клубні.

В нашому домику немає води. Носимо здалеку, але на літо обіцяли
провести шланг від сусідів з)за паркану.

Починаються дощі, але в нас здебільшого роботи надворі
закінчені. Їдальня впорядкована, радіо грає, в печах палять – тепло,
каптьорка готова, де речі тримаємо. Жити можна! На нашому по)
двір’ячку нема дерев, але на загальному є багато. Кажуть, влітку дуже
гарно, як все зазеленіє. Лазня нова, гарна. І ще один плюс – земля
пісчана: після дощу нема болота, відразу вода всякає. Ми ще не пра)
цюємо, бо нема повного обладнання. Одна тільки Марійка гарує як



786

днювальна. Є мотори, то мотористки будуть шити чи рукавиці, чи
щось друге. Я або вивертатиму, або в’язатиму сітки. Хоч мені йде 56
рік, ніхто не хоче признати інвалідом.

Посіяла я трохи румбарбарум, а решту залишила на весну. Тета
Маня завела на кінці моїх грядок грибовище, і вже три шампіньйони
назбирали.

От і все. Чекаю ваших листів, тоді писатиму більше.
Цілую сердечно всіх, всіх.

Катруся
Страшенно мені цікаво, що там Богдан та Любка. Цілуйте від мене

Михайла.
Йду читати “Диво”, а потім “Квітоводство”.

№ 22
25 – 27 жовтня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Відпочивай! Ти прекрасно все полагодила, а я дістала. Вчора при)

йшли всі Канти, книжечки про плекання квітів, а ввечері – гладіолуси
та жоржини. Одна бандероль вже була на нову адресу, отже, видно,
знаєш, де я тепер перебуваю і отримала мого листа звідси. Відпо)
чивай! Також не сердься на мене за листи з противорічивими про)
сьбами. Якби Ти знала, в якій суматосі жили ми останній місяць!
Кожного дня нові догадки, щогодини нові чутки. Справді, годі було
збагнути, на котру ногу стати, а хотілося до листопада дістати все
необхідне. Подумай тільки, навіть два рази йшли на станцію, коли їхали
сюди! Отже, два рази треба було навантажувати машину клунками (а
було їх безліч), та ще й скриньки з цибульками і розсадою, та дві торби
з Тюпкою і Мусею… Ціла виправа на Північний бігун!

Муся якраз прийшла і сіла на лист, не дає писати. Одарка закликала
її до себе, і вона вже дрімає на сонечку, бо сьогодні сонячний, хоч мо)
розний, день. Зараз перерахую, що прийшло, щоб Ти була спокійна.
Ще на “6а” дістали ми всі цибульки, іриси, трембульку і т. д., а теж велику
книжку про квітоводство. Цибульки зложили в скриньку і засипали
землею, а трембульку та трускавки посадили в другу скриньку. Як тільки
приїхали сюди, на другий день взялися за лопати, щоби підготувати
грядки. Земля тут добра для квітів, хоч роботи було досить: цілина!
Галя взяла тюльпани і половину ірисів, Одарка – нарциси та іриси, я з
Марійкою – лілеї й півонії. Всі квіти вже добре накриті листям, повин)
ні б щасливо перезимувати. Трускавки пустили свіжі листочки, та й
трембулька наче не погинула. Побачимо, що з того буде. Не знаю, як і
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зиму перезимувати, – так страшенно цікаво, яких кольорів будуть
гладіолуси, якої форми жоржини. Клубні жоржин – у піску, цибульки
гладіолусів – в паперовому мішечку. Все як належить, все по книжці.
Ти, бідненька, порядно намучилася, але радості було багато, а, Бог
дасть, ще більше буде, як почнуть цвісти квіти. Та не в тому тільки спра)
ва. Ось сьогодні сказала мені одна жінка: “Ви заразили мене
квітоводством”, – та й пішла ще другу “заражувати”. Гарне заняття –
нова тема для розмов замість дрібних сплетень та суперечок, нове
заінтересування, що поглинає увагу та дає велику радість і задоволення.
І ще Наташа355 прислала багато всякого насіння, тому Твої турботи з
нашими грядками закінчені. Дальше будемо самі розмножувати клубні,
цибульки й збирати насіння. Відпочивай, не журися, нічого більше не
збирай і не посилай. Очевидно, я дуже Тобі дякую. А ще більшою
подякою будуть мої репортажі з грядок, але це аж навесні. Наші городи
потрохи засипає сніг. Взимку обложуся книжками, щоби зрозуміти
таємниці плекання квітів, а навесні приступимо до практики. Ще раз
дякую! Я кожному квітоводові у нас стараюся дати дві)три цибульки,
жменьку насіння, щоб радість стала загальною.

Тепер справи текучі. Від першого листопада запроваджений буде
новий режим. Зачекай з посилками й бандеролями. Як тільки нам
об’являть, докладно напишу Тобі. Ти не матимеш стільки мороки, як
досі. По)перше, маємо надію, що поселилися тут більш)менш на)
постійно; по)друге, знатимемо точно, що, і чого, і скільки можна
діставати. Не треба буде догадуватися, непокоїтися, переживати і т. д.
Листів вільно діставати без обмеження, отож пишіть, пишіть. Скажи
Люді й Наталії, що бандероль можна дві на рік, тому без порозуміння
хай нічого не шлють. Подякуй сердечно й поцілуй ще сердечніше
Люду та Наташу за все, все. Читати маємо що до кінця строку, най)
потрібніші речі також є. Одним словом, ми забезпечені. Аж дивно, як)
то Люда передбачила, що може пригодитися. Ну, відпочивайте! Якась
там кількість посилок нам все)таки перепаде, і якийсь там ларьок
матимем, тому не гляди чорно в майбутнє. Варять тут смачно,
апетитно й чисто. Хліб незлий. В жовтні купила (поки що тільки за
2,50) 1 кг повидла, 1 кг печення. В понеділок, 27.Х, куплю за решту,
бо мають привезти маргарин (може, й халву!!). Це незабутня насолода
– йти в крамничку самостійно і вибирати продукти. Планую в листопаді
купити пачку сардинок на свята.

За зміїний356 дуже дякую. Окуляри дуже гарні, але ж не бачу через
них. Невже вони справді 2,5 діоптрії? У Володимирі дали мені (купила)

355 Співкамерниця Катерини Зарицької.
356 Очевидно, ідеться про зміїну отруту (ред.).
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ті, що тепер маю, і на опакуванні було написано “2,5”. Зате футералик
подобався мені, візьму його для своїх теперішніх. Пробую одні й другі
і певна, що ті від Тебе на 0,5 діоптрії слабші. Або мені продали 3 д. за
2,5 д., або в Тебе вийшла така помилка. Значить, треба би купити
другі, на 0,5 сильніші. А ті, що дістала, подарую Одарці, ану ж за кіль)
ка літ пригодяться.

Тепер справа журналів. Досі нема ні одного номера “Вопр. фи)
лософии”, ні “Наука и жизнь”. Просто обурливо! Невже так і залишите
цю справу? На 1970 р. я хотіла б мати такі журнали: “Вітчизну”, “Всесвіт”,
“Вопр. философии”, а як можливо, то ще й “Иностр. лит.”. (Це останнє
викресліть, якщо фінанси не позволять.) Журнали передплатіть на мою
адресу. Марійка дістає “Літ. Україну”, Галя передплатила “Нов. мир” і
“Ранок”. Щодо грошей. Час від часу можете прислати мені пару шусток.
Коли трохи назбирається, зможу сама передплачувати журнали, що)
би менше клопоту було вам. Ще раз запитую про гроші, вислані мені
осо)бисто: скільки Ти разів висилала на 385/6 – два рази по 30 карб.
чи раз? Точно пам’ятаю, що пишеш: “Сьогодні, 15 вересня, висилаю
30 карб.”. Перед тим десь у серпні писала Ти, що вислала мені 30 карб.
Нічого не прийшло. Ти напиши мені докладні дати висилки грошей. Я
тут буду питати, а Ти зі своєї сторони вимагай на почті розшуків, куди
поділися гроші. Тут квітанцій не видають, тому я точно мушу знати,
коли й скільки висилаєш.

Подякуй Доркові357 й сердечно поцілуй за книжечки. Це буде підва)
лина нашої бібліотечки квітоводства. Студіюємо завзято. Порадилися
ми з Одаркою й вирішили передати окуляри на побаченні: може, при)
годяться Михайлові чи його сусідам. Навіщо тримати їх у нас хтозна)
скільки?

Знаєш, цілковито інакше живеться на постійному місці. Потрохи
влаштовуємося. Хата виглядає на теплу; городу таки багато скопали.
(Засміялася я, бо завважила, що говорю тільки про райфайзенку. Що
не зазначу – на грядки зверну.) Де Богдан? Чому про Любку ні слуху ні
духу?

Цілую моцно.

Катруся
Звідки Ти дістала всі оці квіти? Дитячі карточки гарні дуже. Дістала

також знимку пам’ятника Дідуся.
Долучаю картку Михайлові.

357 Теодор Ратич, чоловік Богдани Ратич.
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Дорогенький Богдане!
Де Ти? В Молдавії? У Львові? Стужилася я за листами від Тебе, на)

віть за Твоїм телеграфічним стилем. Можливо, Ти почав працювати
над графікою, а я нічогісінько не знаю? І листів від Любки мені бракує.
Вона ж завжди про щось цікаве розповідала мені. А обіцянки Твої на
осінь? Ніяк нема мені спокою. Лихо якесь з тими вічними переїздами!

Лариса написала сердечного листа. Вихваляла Тебе, а мені тіль)
ки того й треба. Запитай її, чи дістала відповідь мою. Звідки вона так
гарно пише по)українськи? Докінчую читати “Диво”. Не подобається
мені. Я не повинна була очікувати чогось доброго, коли сам Новичен)
ко написав схвальну статтю про цей роман. В “Доброму дияволі” наба)
гато більше справді гарних місць.

Поки що не працюємо. Використовую вільний час на городах і
читання. Бібліотеку маємо гарну, свою власну: стільки книжок добрі
люди понасилали!

Два рази були в кіно. Властиво, воно до нас приходило. В спальній
кімнаті розвішуємо екран, заслоняємо вікна, вмощуємося на ліжках –
і кінотеатр готовий. Фільми отак собі, зате кіножурнал був цікавий.
Пиши скоренько! Чекаю на листи від Тебе й від Любки. Барашево – це
остання станція від Потьми, два чи три перестанки за Явасом. Є
гостинниця.

Цілую Тебе і Любку.

Мама

№ 23
2 листопада 1969 року

Коханенька Мамусю!
2.ХІ. 8 год. вечора. Знаєш, звідки я прийшла? Прогулювалася по

засніженому подвір’ю. Вечір. Як то буває в нас під Різдво, тихо)тихе)
сенько. Падає м’який сніг; крізь його завісу мерехтить світло ліхтарів.
Кругом біле поле; на ньому силуети безлистих дерев, то тут, то там
блимає привітно вікно. Краса! Ні душі. Люди привикли до свіжого
повітря, до принад зими та й після вечері поховалися по домівках.
Навіть ворон не видно. Вдень вони обсядуть дерева, тонко вирізьблені
на фоні неба, й виглядають мов великі чорні квіти на крислатих кущах.
Цікаво, куди вони поділися на нічліг? Може, в ліс, бо він близько,
кругом нас?

Ходила я, радувалася, відсвіжувалася душею, думала про вас,
просила всіх добрих духів за ваше щастя)здоров’я, аж глип – посунули
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з нашої хати нові аматори вечірніх прогулянок. Я звернула на другу
стежку, походила ще та й пішла додому писати Тобі.

Сижу в їдальні поки що сама. Чистесенько; радіо тихо грає, хтось
там співає. Під вікном на тумбочці скринька з трембулькою. Сьогодні
посіяли, а я хожу заглядаю, коли покажуться перші зелені стрілки.
Твої кущики я посадила на грядку, як лише приїхали сюди. Виглядає,
приймилися. В кожному разі, так твердить тета Маня. Вона ж знавець,
стара господиня. Я прикрила трембульку сухим листям, ще й сніг
окутав її, отже повинна щасливо перезимувати. Я писала Тобі, що всі
чотири бандеролі з цибульками і посилку з даліями й гладіолусами
ми отримали. Лілеї, тюльпани, нарциси і т. д. ми посадили на другий
чи третій день після приїзду. Було ще тепло, отже віджили, мабуть. Я
пізніше посипала для тепла кінським гноєм, листям на 20 см. Решту
докінчив сніг – накидав на них м’які високі подушки. Чекаю весни, що
то буде. Посіяли грядку)дві румбарбарум, трохи кропу і ще дещо. Я
вдячна Тобі, бо, як все буде в порядку, матимемо гарні квіти,
різноманітніші, ніж садили досі жінки. Отже, відпочивай, не думай
більше про насіння: я ж стільки дістала його від Наташі. Клопоти,
зв’язані з моїм квітоводством, відпадають від Тебе. Дальше тільки
тішитися будеш разом зі мною, якщо наша праця на городі дасть
гарні результати. Твої трускавки ще перед снігом пустили гарненькі
зелені листочки. Ми тут знайшли їх більше, пересадили і маємо кілька
грядок вже. Як же мені цікаво знати, що за жоржини та гладіолуси
виростуть в нас! Нічого, терпеливо чекатиму, займуся книжками про
квіти. Мене називають професором від квітоводства, але це поки що
жартівливо, не за знання, а за шум, який підношу. Ще раз подякуй
Доркові за книжечки до моєї городничої бібліотеки. Та й Аді дякуй за
жежуху358. Просто зворушливо, що вона принесла це насіння. Оче)
видно, Ти на всі сторони розповідала та просила, правда? Як же ви)
глядає ця рослина? Насіння можеш положити в посилку або трохи й
в конверт.

Чому ж не розповідаєш про весільні приготування? Я добре
насміялася, читаючи Богданового листа. Значить, не тільки в нас ви)
никають гарячі суперечки, коли доводиться обговорювати побутові
справи. Відразу створюються групи, групочки, йдуть дипломатичні
переговори, неначе в Женеві. А питання)то в нас дрібненькі: котре
вікно відчиняти, в котре відро зливати воду, кому палити в печі і т. д.

Але справді, звідки взялася мода справляти такі грандіозні ве)
сілля? Хтось один почав, а далі покотилося, мов лавина. Моя думка з
цього приводу: або запрошувати рідню з одної сторони й другої, або

358 Трав’яниста рослина, яку використовували як приправу.
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тільки вузьке коло найближчих. Зрештою, найкраще залишити свобо)
ду Любці і Богданові, хай самі про себе вирішують. Питання нелегке, і
мені жаль, що не в силі помогти Тобі. Знаю, що до 22 числа у вас буде
urwanie głowy359, та пізніше описуй мені обширно, зі всіми деталями,
як воно відбувалося. Представляєш собі мою цікавість, мою охоту хоч
би з ваших листів створити собі більш)менш повну картину такої події?

Як лише подадуть нам правила нового режиму, відразу напишу
Тобі. Не буде більше хитань, непевності. По всій імовірності, адреса
наша усталилася, принаймні нас так запевняють. Права наші теж
сконкретизуються: 2 бандеролі на рік, якась посилка перепаде, ларьок
купуватимемо. Ти користай з нагоди й відпочивай хоч від мене та
Михайла.

Я обіцяла перечисляти, що купую в ларку кожного місяця. В жовтні
ходила два рази в крамницю і разом взяла: 3 кг повидла, банку
яблучного джему, 3 банки рибних консервів, 1 кг печення, 2 куски
господарського мила.

Чотири Канти прийшло. Дякую за зміїний, за окуляри, за дві
“Верховини”360. Зрештою, про це в попередньому листі згадувала.
Зате бандеролі зі живокістю на крижі нема, хоч альбом від Богдана
прийшов, а він, мабуть, пізніше висланий, чи не так? Не журися, що
даремно приготовила папіроси. Може, воно й ліпше сталося, [що] не
встигла. Я ж не винувата, що по)різному інформувала Тебе. Мене саму
кидало з кута в кут від щораз то нових вісток. Все)таки все необхідне
ми дістали, за що дякуємо Тобі, Люді та Наташі. Відпочивайте! Грошей
від Тебе дістала 60 карб. Не знаю, чи входять туди й ті вислані у жовтні.
Подивися до своїх записів, бо нам подають лише запис у грошевій
карточці, а звідки, хто, – невідомо. Тепер ті справи повинні налад)
натися. Дякую, що передплатила журнали на 70 рік, але обов’язково
піди й подай, щоб посилали на мою нову адресу: зі старої не захочуть
пересилати мені цілий рік. Думаю, що журнали з 69 р. перешлють, бо
вже дістала звідти “Всесвіт”, “Жовтень” і “Вітчизну”, а російських жур)
налів ні слуху ні духу. Також подивися до своїх записів і точно подай,
що Ти передплатила. Цього року Марійці приходила з Києва “Літ. Укр.”.
Як буде на 70 р., не знаємо. Може, й дві матимемо, якщо Богдан сказав
і для мене передплатити.

Тітка Марія дістала хустку? Ти посилала зі звороткою? Вона нічого
не писала про Бібуся?

Минули 10 год. Треба йти спати, бо раненько встаю і ходжу за
сніданком. Це мій добровільний обов’язок, щоб помогти Марійці.

359 Метушня (пол.).
360 Марка цигарок.
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Картку Михайла дістала разом з Твоїм листом, а було від Тебе дві
поштівки і два листи.

Ти гарно побажала мені на день народження. Я хотіла б, щоб все
воно сповнилося. Питаєш, який в нас город, який грунт. Ми трохи в
долинці, а кругом ліс. Земля легка, пісчана, але добра, чорнява, я
сказала б; кажуть, що квітам підходить. Зрештою, ми підсипемо
добрива. Город досить великий, ну, буде зо три рази такий, як у нас в
Тернополі (це я кажу про скопані грядки).

Адресу на журнали обов’язково переміни, подай мою нову. Так
можна зробити. На всі питання з Твоїх листів відповіла. Йду спати.
Добраніч! Завтра писатиму Богданові й Михайлові.

3.ХІ. Посилаю листа. Як щось буде від вас, відпишу в другому.
Цілую дуже.

Катруся

№ 24
9 листопада 1969 року

Коханенька Мамусю!
9.ХІ. Зачинаю листа сьогодні, бо прекрасний день надворі, настрій

ще кращий і хочеться балакати. Точно про нові правила побуту ще не
знаємо. Говорять про дві бандеролі на рік, причому, крім літератури
та верхнього одягу, можна посилати все, навіть шоколад і ковбасу.
Дальше: висилати – два листи на місяць, а отримувати – необмежену
кількість. Посилка одна на рік, а друга – додаткова (за працю, поведінку
і т. д.). Ларьок, мабуть, 7 карб. Повторяю: як тільки довідаюся, відразу
повідомлю. Тепер сидимо і радимося, що нам найпотрібніше, що
просити до посилок і бандероль. А Ти приготуй бандероль і до тьоті
Мані (Тихонова Мария Григорьевна). Положи грибів сушених, зо
300 гр чорної смородини, трошки абрикосів. Але грибів найбільше,
бо з них і соуси до каші, і до шницельків підійдуть. Напишу, коли
прислати.

Адресу я подала точну і, думаю, все дістаю. Справа тільки в тому,
що я в двох)трьох листах повторяю те саме для певності, заки дістану
потвердження, що Ти вже знаєш. Перерахую ще раз, що прийшло: два
рази по 30 карб., посилка з квітами, чотири бандеролі (ще на 6а) з
цибульками і т. д., бандеролі з Кантами, окулярами, зміїним, бандероль
з альбомом Львова від Богдана. Одиноко, чого нема, – це бандероль з
живокостю та маззю для Марійки. Пишеш, що вислала їй 21.Х, але не
прийшла. Ага, ще дістала масу книжечок про плекання квітів.
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Скажи Люді, Наташі і всім, хай не висилають бандероль без
просьби з нашої сторони, аби не верталися назад. Як будеш писати
Ганнусі, подай мою нову адресу. Журнали пересилають мені з 6а
(тільки українські), але передплату на 70 рік треба обов’язково
переадресувати. Піди туди, де Ти передплачувала, і скажи, хай пе)
ремінять адресу на нову. Так роблять. Чи тета Маруся дістала ту)
рецьку361? Ти посилала зі звороткою?

Завдяки Тобі й добрим людям маємо що читати на довгі роки, ну,
й журналів буде досить. Я навіть трохи рада з деяких обмежень: мен)
ше клопотів буде Тобі. Та де там! Я й забула, що весілля Богданове
близько. Воно й праці приспорить, зате й радості принесе. Чекаю на
листи. Може, в понеділок щось нового довідаюся, хтось з вас напише.
До 22.ХІ ніхто не матиме часу, але потім Ти таки описуй докладнісенько,
хто приїздив, як все відбувалося. Ти тішишся, що нарешті наш старий
кавалер вирішив оженитися? Ганнуся хвалить Любку, писала: “...очень
милая, умненькая, хорошенькая и даже чем)то напоминает тебя”. Це
останнє, здається, Ганнуся вважає компліментом. В котрій кімнаті
планують поселитися молодята? Що каже Стефця? Я могла б задавати
безліч питань, та хто тепер відповість на них? Треба запастися
терпеливістю. Долучую листівку для Романа Юрієвича.

Мусіла перервати писання, бо одна за другою пішли визначні
події. Покликали мене йти за обідом. Кругом аж іскриться сніг, сонце
пригріває. Сіли обідати, а Одарка несе шницельки з каші з часником
просто з пательні. Смаколик! Ще не попили чаю – тут кричать: йдіть
по екран – кіно буде. Ще чекаємо на апаратуру. Дехто пішов гуляти, а
я хочу ще писати. Ні, таки піду надвір, бо глянула через вікно, а там
гуляють на сонечку, аж любо. Ага! Як Ти могла подумати, що ми за)
лишимо Муську і Тюпку? Вони їхали в авоськах. Одна цілу дорогу
протестувала, друга витріщила очі та мовчала. Вони прижилися й
задоволені, тільки там кожного дня була уха, тобто досить риби, а тут
треба їм братися й до каші. До зупи даємо їм на смак трохи рибних
консервів. Найперше треба помазати їм мордочки зупою. Вони
оближуться, а тоді вже їдять зупу з мисочки. Розпещені! Пішла гуляти.

Як писатимеш Маші362, скажи, що я дуже любила й шанувала її
маму. Невтомна вона була і доброзичлива всім людям. Звідки)то си)
ла в неї бралася стільки бід перенести й до кінця не втратити сердеч)
ності? Я не знала, що вона останньо хворіла.

Думала закінчувати листа, але прийшли сьогодні ваші – від Тебе,
Михайла і Богдана, тож треба ще й на них відповісти. Дякую за

361 Ідеться про хустку (ред.).
362 Марія Ференцевич)Логаза.
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побажання з нагоди мого дня народження. Я думала, що Одарка
забуде, а вона таки пригадала, хоч два дні пізніше, і зробила смачні
тістечка. Повторяю: адресу подала точну, як у нас на поштовій скриньці
написано. Я писала Тобі, що окуляри чомусь заслабі для моїх очей. Я
постараюся віддати їх на побаченні. Ти не спішися з ними, бо я маю, а
хотіла на запас, якби збилися. Живокості досі нема. Якщо з якоїсь
причини бандероль вернулася, не переживай, якщо ж пропала, то
протестуй на пошті. Добре, посади рожі в себе, бо вони справді
заніжні для наших умов.

Ось Галя наділа окуляри і приглядається до скриньки з трем)
булькою, чи зійшло що. Вона поливає її снігом. Якщо буде все в
порядку і молодята виберуться до мене, хай привезуть таке: ту теплу
вовняну сорочку, 5 м чорного сатину на сукенку)халат, цілі підв’язки
(не тільки гумки), зо 2 пари панчіх (добре було б хоч пару безроз)
мірних зимових), теплі вовняні шкарпетки, електричне залізко до
прасовання, мішечок з насінням від Михайла, ну, там живокість,
аскорбінову кислоту в таблетках, можна попробувати часник. Тільки
попереджую: якщо чогось не приймуть, щоб на мене не сердилися.
Але благаю, якщо нема чогось, не розбивайся по цілому Сов. Союзі.
Скажи: “Нема”, і годі. Якщо нема сатину, хай буде інший матеріал, але
хлопчатобумажний. Ще трохи до Богдана – і йду спати. Завтра тяжкий
день: лазня, прання, може ще й ларьок. Цілую сердечно. Не пере)
мучуйся занадто перед весіллям, багато відпочивай.

Катруся
Ще хай привезуть кілька метрів такого целофану, як торбинки, –

зроблю собі пелерину на дощ. Целофан має бути прозорий, як зви)
чайна торбинка.

Дорогенький Богдане!
Щодо побачення напишу точно, як тільки нам скажуть. Повинно

це бути в найближчих днях. В кожному разі, думаю, що в листі з початку
грудня довідаєшся остаточно. Барашево – це кінцева станція, третя
зупинка після Яваса. Є дом приезжих363. Якщо все буде в порядку і
таки виберетеся до мене, заїдьте спочатку до Тата, щоб забрати від
нього для мене гладіолуси, а йому завезіть трохи насіння жежухи,
що принесла Ада.

Я таки хочу, щоби Ти забрав від мене одну суконку й жовті чобітки.
Навіщо мають тут лежати даром? Може, на Любку будуть добрі. Моя
хата зараз коло вокзала. Я добре випитаю, чи невістці дадуть по)

363 Будинок для приїжджих (рос.).
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бачення. А Любка має теплий зимовий плащ? Ліпше зачекайте на лі)
то, щоби не простудитися в дорозі.

Райтузи дістала. Я Тобі дуже)дуже дякую, але більше нічого для
нікого не попрошу. При нагоді розповім.

Справді, цілий клопіт з отим бучним весіллям. Співчую Тобі й
Любці. Жаль, що ви обоє таки не настояли на своїм первіснім плані.
Ну, зате пізніше заживете спокійно. Я наперед тішуся Твоїми плана)
ми про нову серію. Хай хто хоче займається бенкетами, а Ти добре
робиш, що працюєш над “Відьмою”. Яка її ідея? Уважай, щоб Бабця
не перепрацювалася перед весіллям, не змучилася. Напевно, роби)
тимеш знимки, то скоро викличи й присилай. Ну, кінчу вже: пізно.

Цілую Тебе сердечно.

Мама
Кажуть, що треба, крім паспортів, привезти свидетельство о

браке364, бо Любка в моїм личном деле365 не записана. Кажуть, що
найліпше на халат хлопчатобумажний рипс (чорний). Як нема, хай
буде сатин. Рипс буває подвійний або одинарний.

№ 25
14 листопада 1969 року

Коханенька Мамусю!
Востаннє пишу четвертого листа на місяць, з грудня буде вже тільки

по два. Зараз подам правила нового режиму.
Бандеролі: 2 на рік, вага по 1 кг; зміст: крім літератури та верхнього

одягу, дозволяється все, в тому числі і харчі. Листи: писати – два на
місяць, отримувати – необмежену кількість. Посилки: одна на рік, вага
5 кг; за добру поведінку, працю і т. д. можна дістати другу, додаткову
на рік. Ларьок: 5 карб. на місяць, “льготное” – 7 карб. Я, мабуть,
купуватиму за 7 карб. Книжки і журнали вільно діставати лише пе)
редплачені просто на нашу адресу. Все. Накінець справи вияснили)
ся і ми заживемо спокійно (в тому відношенні, очевидно).

Тепер обговоримо все детально. Як бачиш, в посилки та бандеролі
треба класти харчі продумано, якнайсухіші, щоби використати кожний
грам і доповнити те, чого в нас нема. Отже, ми вирішили не просити
меду, ані конфітур (ні смажених, ні сирих), зате білків, молока, товщу,
грибів; Одарка має дістати яєчний порошок і т. д.

Як отримаєш листа, не відкладаючи висилай таке: 1) бандероль
мені (ценная, 1 кг): всі зелені сирки, які маєш для мене; на решту –

364 Свідоцтво про шлюб (рос.).
365 Особова справа (рос.).
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аскорбінової кислоти в таблетках, сушених грибів. Якщо не маєш
грибів, то суху ковбасу, яку можна б терти; 2) бандероль тьоті Мані
(Тихонова Мария Григорьевна): всі “півники”, які маєш для нас, 300 гр
сушеної чорної смородини, пачку правдивої кави, на решту какао і
шоколад або сухого молока. Сухе молоко можеш пересипати з
баночки в целофанову торбинку і щільно зав’язати. Воно добре так
зберігається. Якщо чого)небудь з тих харчів нема, заміни іншим, тут
вичисленим; 3) пішли зараз посилку мені: сухого молока (скільки
маєш для мене), сирки в тюбиках (не більше чим два), топленого масла
з присмаженою цибулькою, смальцю зі шкварками, какао, шоколад.
Шкварки щоб були добре підсмажені і пахли, бо то буде до зупи, хліба,
каші. Кількість всего визначи сама в залежності від того, що матимеш.
Якщо в крамницях є молочний шоколад або не дуже гіркий, то купи
такий, бо Одарка гіркого не їсть. Але найважливіше, якщо чогось
перечисленого нема, заступи чимсь іншим. Не зволікай, не шукай, а
посилай що є. Сухих овочів не давай, хоч я їх люблю, бо тут купуємо
джеми, конфітури, скільки душа забажає. Вага посилки – 5 кг.

Дальше. В листи до мене вкладай чистий конверт, щоб я мала на
відповідь. Обов’язково переміни мою адресу на пошті на передплачені
журнали на 70 рік, щоби приходили сюди. Ще раз повторяю: всі
бандеролі з квітами, Кантами, окулярами, посилку з гладіолусами
дістала. Нема тільки одної бандеролі, висланої 21 жовтня, з живокістю
і маззю для Марійки. Якщо не вернулася, протестуй на пошті. Грошей
прийшло два рази по 30 карб. За все дуже дякую. Ну, заживемо тепер
спокійно. Пані Олі я написала листа з подякою. Скажеш, чи була
задоволена. Мій третій лист адресований Богданові. Я написала трохи
і положила листівку з побажаннями Любці й Богданові від Валі366,
Ліди367 і Нат. Фр.368. Також просила піти до Тані369 (вул. Дунайська,
ч. 55, кв. 3, Каро)Іванова) і запитатися, чому не пише до мами. Во)
на хворіє від журби, бо в останньому листі писали, що внуки оба
хворіють та й сама Таня нездорова. Дуже прошу, довідайся, що там
чувати, і напиши зараз мені. Що Ти мовчиш про приготування до
весілля? Як виглядатиме перстень? В котрій кімнаті збираються
замешкати молодята? Ну, добре, тепер не маєш часу, але потім та)
ки сідай і пиши про все.

Кілька днів на прогулянку майже не ходжу, бо сніг топиться,
ховзько, слякоть і нема куди ходити. Вранці кілька разів вибіжу

366 Співкамерниця Катерини Зарицької.
367 Співкамерниця Катерини Зарицької.
368 Наталія Францівна, співкамерниця Катерини Зарицької.
369 Донька Наталії Францівни.
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виносити попіл, бо взяла на себе обов’язок палити в тій печі, де є
плита. Зате Одарка робить нам смачні шницельки. Чергового листа
вибираюся писати 1 грудня, а другого – десь коло 15 грудня. Отже,
привикай до нового режиму. Постараюся висилати листи регулярно
більш)менш в тих числах, щоби Ти діставала їх однаково. Доведеться
через Тебе поздоровляти знайомих і питати про здоров’ячко. Я
вдоволена, що не матимеш зі мною стільки клопотів, як досі.

Цілую дуже.

Катруся

Дорогенький Богдане!
Про побачення: 1 раз на рік – особисте побачення (“личное”), 2 ра)

зи на рік – загальне (4 год.). Приїхати може довільна кількість осіб.
Отже, чекаю на вас. Лише привезіть “свидетельство о браке”, бо Любка
не записана в моїм ділі. Не знаю, як ваша кишеня витримає таке бучне
весілля, а потім ще подорож до Тата і до мене. Подумайте про це!
Може, ліпше зачекати до кінця літа і приїхати відразу на “личное”?
Правда, я страшенно хотіла б побачитися з Любкою, але якось за)
чекала б. Якщо таки приїдете, то я подаю, що мені треба привезти:
електричне залізко до прасовання, конверти, зошити, підв’язки до
панчіх (цілі, не тільки гумки), зо 2 пари зимових панчіх (добре було б
безрозмірних), 1 літню безрозмірну, теплі вовняні шкарпетки, 5 м чор)
ного матеріалу на халат (хлопчатобумажного рипсу або сатину), з 4 м
целофану прозорого (як торбинки), насіння від Михайла, насіння
жежухи, ту вовняну сіру сорочку.

Я хочу, щоби ви перше поїхали до Тата (завезіть йому також же)
жухи), а потім до мене, то привезете від нього гладіолуси мені. Може,
й часничку захопите зі собою? Тільки не сердьтеся потім, як не дадуть.
Слухай, якщо не будеш мати грошей, то привези тільки електричне
залізко. Ще раз прошу: піди до Тані, бо Наталія Францівна місця собі
не знаходить. Хай Таня пішле їй телеграму і хай вишле посилку – все те,
що вона просила. Розповідж, що посилка 1 на рік, а друга – додаткова
за працю, поведінку і т. д. (значить, треба заслужити).

Ви приготовляєтеся до весілля, а я читаю запоєм і чекаю на листи
від вас.

Гратулюю, що Ти став “музейним експонатом”. Але тепер ще біль)
ші вимоги до Тебе! Я трохи відітхнула, і заздрість за Безніска не му)
читиме так сильно.

Кінчу листа. Не хочеться писати, бо на думці лише одне: що там у
вас?
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Цілую сердечно.

Мама
Дістали мою листівку з побажаннями?
Дістав адресу Лариси?
Сьогодні нам дали додаткові пояснення:
1) Жінки у віці 55 років мають право купувати в ларку на 5 карб. за

отримані гроші з дому. Отже, я купуватиму на 5 карб. за ваші гроші, а
на 2 карб. – за зароблені. Крім того, на 6 свят (1.І, 8.ІІІ, 1.V і т. д.) на)
чальник може дозволити додатково купувати на 2 карб.

2) Весь рахунок йде від 1 листопада 69 р., тому вже в грудні замість
общего370 я можу мати “личное свидание” на 3 доби. Отже, як хочеш:
або тепер на 4 год. візьмеш, або приїдеш у червні на “личное”. Вже
сам рішай. Якщо на 3 доби, то не везіть багато їжі. Мені б тільки
компотів, сирих ягід з цукром і що там є; згущене молоко. Зрештою,
рішайте, як вам ліпше. Думаю, що в Тата також повинні дістати
“личное”.

Йду спати, пізно вже.
Найважніше мені залізко до прасовання.

№ 26
Без точної дати. Імовірно, 15 листопада 1969 року

Мамусю!
Сьогодні, 15.ХІ, прийшов Твій лист. Відповідаю на нього. Ти не

хвилюйся, що я не дістаю листів від вас. Я дістаю, та справа ось в
чому: про якісь справи я пишу в кожному листі за порядком, доки не
дістану потвердження, що Ти вже знаєш про це. Крім цього, буває й
так: здаю листа з різними питаннями, а водночас дають мені листа від
вас, де є вже відповідь на все. Ось бачиш, наприклад, про переміну
адреси на журнали я стільки разів згадувала і ще й тут написала. Якби
віддала цього листа, то Ти думала б, що не знаю, а ось пишеш, що все
полагоджене. Дуже дякую! Добре, що вернулися бандеролі. Отже, всі
справи до 1 листопада закінчені. Бог дасть, не журитимемося біль)
ше. Тепер знаємо точно, на чому стоїмо. Моя коханенька! Я бачу, Ти
запрацюєшся до весілля. Слухай, що я скажу, і точно так зроби: після
22.ХІ відпічни добре тиждень, а тільки потім висилай ці дві бандеролі
та посилку. Нічого не шукай! Що найлегше дістати, те й давай. Ось
коли пригодиться комбайн кухонний! Щоб хоч Ти нічого сама не терла.

370 Загальне (рос.).
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А Ти писала, що в пані Олі дочка і внук? Щодо грошей: не пам’ятаю, чи
я дістала у Володимирі аж 30 карб. Звичайно бувало не більше ніж
10 карб. Тут же в моїй карточці записано 60 карб. Значить, два рази
по 30.

Окулярів не купуй, не турбуйся. Ті, що маю, продали мені як 2,5 д.;
маю ще одні, на 3 д., то вистане. Як ті з 2,5 зіб’ються, візьму з 3 д. Твої
постараюся передати назад на побаченні, але футлярчик залишу собі:
подобався мені.

Мені особисто не до вподоби бучні весілля, ще й в теперішній час.
Якби молодята самі того хотіли, я нічого не казала б, але навіщо на)
кидати їм своє бажання? Зрештою, як їм буде приємно згадувати цей
урочистий день, то і я буду рада. Думаю, що повинен він бути гарним,
бо ж стільки прихильних людей прийде чи приїде! Правду кажучи, я
нітрохи не почуваю себе покривдженою, ані нещасною, що не візь)
му участі у весіллі. Я так тішуся, що Ананасик врешті покінчить зі
старокавалерством! І тішуся, що буде в нас вдома молоденька
невісточка. А як приємно мені читати листи про подробиці при)
готувань! Одне мене бентежить: звідки ви візьмете грошей ще й на
подорож до нас, до того й посилку і дві бандеролі? Може, з поба)
ченням зачекати до літа, а посилку висилати аж в січні? Поки що ви)
стане мені 2 бандеролі. Зрештою, самі там вирішуйте. Що Ти на нашо)
го художника кажеш? Подумати тільки: до музею попав! А ми собі
позволяємо називати таку парсуну Ананасиком! Я думаю, що Тобі
добре буде з Любкою. Може, буде трохи в шорах тримати Богдана, та
й порозмовляти матимеш з ким.

Сьогодні сонячний день, теплий. Я майже до обіду гуляла, потім з
Марійкою порядкувала подвір’я: викопали яму зливати воду, винес)
ли сміття, а Одарка за цей час приготовила грибовий соус. Шліть
гриби нам!

Отже, веселіться гарно на весіллі, приймайте гостей, потім від)
пічніть і беріться за листи до мене.

Цілую дуже.

Катруся
Якщо не матимеш часу піти до Тані, то пошукай у телефонічній

книжці, чи нема в неї телефону. Шукай прізвище її чоловіка – Іванов.
Як нема готових підв’язок, купи міцного густого матеріалу, а я

сама собі вшию. Взагалі, Ти мусиш взяти собі за правило те: якщо
нема чогось, чого я попросила, заміни чимсь іншим. Добре? Ще одне:
до посилки або котроїсь з бандероль положи, крім 300 гр сухої
смородини, ще 200 гр сухих черниць.
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№ 27
Без точної дати. Імовірно, кінець листопада – початок грудня

1969 року.
Коханенька Мамусю!

29.ХІ. Не маю певності, чи четвертий лист дійшов додому, тому
повторю ще раз найважливіше. Нам пояснили зміст нових правил.
Зараз точно познайомлю Тебе з ними, щоб Ти вже спокійно жила
собі: 1) Посилки: одна на рік, вага 5 кг. За працю, поведінку і т. д.
можна дістати другу, заохочувальну. 2) Бандеролі: дві на рік, вага 1 кг
(одної бандеролі); зміст – все, крім книжок, журналів і верхнього одягу
(значить, харчі дозволено). 3) Листи: писати – 2 на місяць, отримувати
– необмежену кількість. 4) Журнали і газети вільно отримувати тільки
передплачені через “Союздрук” просто на нашу адресу. 5) Жінки, кот)
рі закінчили 55 років, мають право купувати харчі в ларку за гроші з
поштового переводу, отримані з дому. (Віват! Як добре мати 55 років!)
6) В ларку маємо право купувати за 5 карб., на льготному – за 7 карб.
Я купую за 7 карб.

Тепер просьби. Якщо Ти повністю відпочила після весілля, пришли
мені таке: 1) бандероль: всі зелені сири, які маєш для мене, всі сушені
гриби, які можеш дати; на решту – какао і правдиву каву; 2) посилку:
топленого масла з добре присмаженою цибулькою, сухого молока,
2 тюбики сиру (або один, але не більше двох), суху ковбасу, яку можна
терти, або тертого сухого голандського сиру, всі півники, що маєш
для мене; 3) бандероль тьоті Мані (Тихонова Мария Григорьевна):
300 гр сушеної чорної смородини, аскорбінової кислоти в таблетках,
сухого молока, шоколад. Якщо Тобі буде щось не виходити, то заміни
одне другим, але в обсязі вичислених продуктів. Ми довго думали і
вирішили не просити ані меду, ані конфітур, навіть сухих, а тільки це,
чого в нас цілком нема, в першу чергу молоко і сир. На одну посилку
треба просити щось якнайбільше сухе, щоб багато його йшло на вагу.
В ларку за кожний раз купуємо повидло, джеми, отже, завжди щось з
овочів, а молока нема. Прошу і товщу, бо щось останньо нема його.
Оце і все. Я таки рада, що тепер ситуація визначена: Ти не пережи)
ватимеш постійно і менше матимеш клопоту зі мною. Накінець за)
кінчимо безкінечне перечислювання, що та коли післати, зможемо
писати цікавіші листи.

Знаєш, я ще зачекаю на понеділок)вівторок, ану ж прийде лист і я
довідаюся про найважливіше. Тоді й писатиму. Поки що добраніч!
Почитаю трохи й піду спати.

Понеділок, 1.ХІІ. Листи прийшли, та не для мене. Отож допишу
цього, а відповідати на ваші буду аж 15 грудня. Обговорю тут всі
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справи, щоби остаточно з ними покінчити. Писатиму не про те, що
найважливіше, що найбільше хвилює. Але доки нема вістки, волію
сховати радість і помовчати: все)таки хохлики ще не вигублені!

Ага, до котроїсь з бандероль або до посилки положи ще 200 гр
сушених черниць. Все!

Тепер побачення. Тому що наше літочислення зачинається тепер
від листопада, я маю право за новим рахунком на особисте побачення
(3 доби). Якщо все буде в порядку, якщо будемо живі)здорові (коли ж
ті хохлики дадуть мені спокій?!), якщо молодята щасливо виберуться
до нас, хай самі вирішать, на скільки можуть бути в мене.

Якщо все щасливо вийде, то мені треба би привезти таке: елек)
тричне залізко до прасовання (правильно “праску”), 6 м чорного
сатину на халат, дощовик (найдешевший, найпростіший, темний),
підв’язки до панчіх (не тільки гумки), 2 – 3 пари панчіх, вовняні
шкарпетки, мішечок з насінням. Не забудь положити жежуху і решту
трави! Мабуть, все. Якщо не маєте грошей, то тільки залізко, на решту
можу зачекати. В попередньому листі я просила хлопчатобумажного
рипсу на халат, але сатин ліпший, бо легший. Замість кілька метрів
целофанового матеріалу ліпше готовий дощовик. Все! Панчохи добре
було б безрозмірні, одні на зиму, дві пари на літо. Все. Мені хотілося
б безкінечно ставити питання, але зачекаю, аж самі пічнете роз)
повідати. А кухонний комбайн пригодився?

Журнали за 69 рік дістаю, але тільки українські. “Вопр. фил.” і “Наука
и жизнь” не приходять, ні одного номера не було. На 1971 р. хочу
передплачувати сама, щоб Ти не мала зайвих клопотів.

Як здоров’я Романа Юрієвича? Хай виздоровлює, хай поправ)
ляється!

Ну, цілую дуже і страшенно чекаю на листи)репортажі. Пишіть всі і
багато.

Катруся
Від Тебе був лист і поштівка.

Дорогенький Богдане!
Від Тебе маю листа і поштівку. Оце, що тепер пишу, властиво, не

рахується, бо думки мої заняті чим іншим, перед очима постійно
пересуваються картини подій у вас. Але ніяк не можу про те говорити,
доки не прочитаю ваших листів.

Якщо все буде в порядку і зможете обоє вибратися до нас, за)
здалегідь повідоми мене, яке побачення будете просити – особисте
чи загальне на 4 години. Коли особисте, то не везіть багато їжі. Вистане
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трохи згущеного молока, каву, якихось овочів (наприклад, ягід, з
цукром перетертих), і все. Щоб менше клопоту ви мали. Та й грошей,
певне, нема, кишені пусті. На дорогу вбирайтеся тепло. Морозів у нас
ще нема, сніг розтопився, але холодний вітер. Любка не привикла до
нашого клімату – добре, що матиме райтузи. Зрештою, не знати, чи
вже завтра не потиснуть морози зі завірюхою. Тут гарні кімнати поба)
чень, але не знаю, як чекати доведеться – може, надворі.

Цілий океан думок, почувань заливає мене, але щось стримує мене
– чекаю до побачення. Ні, чотири години не вистане, хіба тільки щоб
поглянути.

В попередньому листі я подала Тобі адресу Лариси. Ти післав їй
львівські шоколадки? Отримала телеграму від Ольги371 (мабуть,
сестри Твого дружби). Подякуй сердечно за гратуляції з приводу
весілля.

Шкода, що Ти не запросив Олі372 з дітьми. Хай би повеселилися,
цікавих людей побачили, адже стільки років вони в дитдомі прожили
без справжніх радощів. А втім, чи ж діти винні, що їхня мати розсіяна?
Оля завжди така була: маса планів, а виконати ні психічних, ні фізичних
сил не ставало, хіба що захопило її щось до самозабуття.

Де ж обіцяні знимки? Ти лише уяви собі, скільки мені треба тер)
пеливості, щоб спокійно на все чекати! Мушу похвалитися, що я здала
іспити на “5”. Живу нормально, не балакаю про те; хіба що як лист
прийде, то трохи прочитаю. Тут багато жінок бере живу участь в ваших
весільних приготуваннях. (Властиво, брало, бо це вже минуле.) Одар)
ка навишивала аж кільканадцять закладок для вас та для весільних
гостей. Ну, мовчу, бо якраз капосний хохлик пролетів.

Щодо приготувань мушу сказати: качок замало, а горілки заба)
гато. Я вирахувала, що на душу припаде півлітри. Це ж жах! Наводжу
одну фразу з Твого листа: “Цікаво мені, скільки Ти ще будеш писати
про квіти?”. Ти забув, як бігав ціле літо по горах за трійцями, як в
кожному листі тільки й мови було, що про трійці? Тож мовчи і не
дивуйся! Мої квіти варті такого ж захоплення, як Твої трійці.

Люді подаруй один настільний годинник від себе, а другий від
мене. Щоб хоч хтось додумався перше подарувати їх вам! Я післала
вам дві карточки з побажаннями: в другому листі (за листопад) була
від мене, а в третьому – від Валі, Ліди і Нат. Франц. Дістали обі? Дякуєш
за одну. Експресом для кави я страшенно вдоволена. Як Бог дасть
дістатися додому, не… (Бракує закінчення. – Ред.)

371 Імовірно, Ольга Горинь.
372 Імовірно, Ольга Ільків.
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№ 28
Без точної дати. Імовірно, середина грудня 1969 року

Коханенька Мамусю!
11.ХІІ. Сказали, що листи до нас прийшли. Принесуть в обід. Може,

й мені що буде, але поки що добре покричу на вас. Ну, на Тебе, стареньку,
найменше, Ти і так понад силу запопадлива. Зате молодят – пана
Ананасика і пані Ананасикову – рознесу на тріски. Вправді, прийшли
три листи 8.ХІІ, по одному від кожного з вас, та не багато я довідалася
від вас про весілля – самі загальники. Ну, до весілля я сиділа тихо:
клопотів маєте по вуха, думала я. А тепер?! Особливо серджуся на
Ананасика. Побажав на іменини й успокоївся. Потім скаже, що вражен)
ня затерлися і не хочеться йому розповідати! А тепер про приємне.

У вівторок, 9.ХІІ, стільки вражень та всякого добра навалилося на
мою голову! Ось слухай. Вранці принесли бандеролі обі. Я знову
дивувалася, яка)то мама в мене мудра: додумалася положити в
бандероль весільного торта! Одарка порізала на скибочки, я
положила на гуцульську тарілочку і пішла всіх по черзі вгощати.
Говорила: “Просить вас Богдан і Любка на весільний торт!”. Тут хто
обіймав мене, хто бажав молодятам щастя)здоров’я. Теті Мані й одній
Марії373 дала по рольці глюкози, бо піст. Ще не надивилися, ще не
натішилися – кличуть в крамницю. Накупили маргарини (кожна по
3 кг взяла) – хай буде запас. Вона свіжа, десерова, смачна. Ще взяла
1 кг печення на свята і залишила 3 карб. на другий раз. З нагоди
празника Конституції ми купували цього місяця за 9 карб. продуктів.
Просто з ларка закликали мене за посилкою. В результаті Одарка,
Марійка і я від 5 год. до 10 вечора поралися в їдальні коло наших
багатств: ділили, ховали на чорну годину, куштували… Страшенно
вдоволена! Хоч Ти і не витверезіла після весілля, але посилка зна)
менито зложена. Дуже дякую! Весільний торт – очарування, помадки
– мрія! Фляшка – на Новий рік. Ну, товщу матимемо до весни. Масло
і смалець підвішені від котів і мишей на морозі. Молоко свіже, і
сьогодні я трохи зварила собі до кави. (Дають міцну каву, а я вливаю
туди трошки молока і маю кавусю.) Сьогодні Марійка випила пів)
горнятка компоту з поричок, бо щось трясе її, відразу сіла в ліжку, і ми
вирішили попросити ще 300 гр. Масло прийшло свіже. (Таки це ліпше
від маргарину.) З кави з молоком я також попробувала напою. Вийшов
капуцин374. Це я на свята собі залишу або як буде особливо скучно.
Одним словом, страшенно вдоволена. Дякую, дякую! Ага, як добре,
що Ти догадалася вкинути часнику! Я не просила, бо боялася, ану ж

373 Жінки, які відбували ув’язнення разом із Катериною Зарицькою.
374 Капучіно.
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замерзне. Ми бідькалися, що на зиму залишимося без часнику. Гриби
– на Святий вечір. Ввечері прийшла посилка, а на ранок як потисне
мороз! Тут я натягнула на себе вовняну сорочку, валенки, бушлат,
чорно)білу хустку і пішла надвір господарити – за окропом, за
сніданком – і море мені по коліна! В сам раз дістала сорочку. Яка ж
вона тепла, м’якенька, гарна! Знову дякую. Не пам’ятаю, що ще там
було в посилці і в бандеролях, але кожна річ, кожна дрібничка була
свіжа, смачна, пахла домом і якраз така, як хотілося. Тепер відпочивай.
Чергова посилка належиться мені аж в грудні 1970 р. Другу бандероль
лишаю собі як резервну на літо: ану ж чогось треба буде. Ти тільки
вишли ще одну бандероль теті Мані (не пізніше як 10 січня) і положи
таке: 2 коробочки цитринового кваску, 50 гр кмену, на решту – молока
сухого. Як не маєш молока, то положи грибів або какао. Я рада, що
матимеш спокій зі мною, хоч від турбот зі мною відпічнеш. Зате
повинна Ти багато писати. Як прочитаю листа з дому, ходжу, ніби
після гарного фільму і відвідин цукорні. Я там закрилася, бо хотіла
якнайліпше зложити бандероль. Сміялася я, коли прийшли ваші
останні листи: крім Богдана, всі неправильно написали адресу. Ти
вперто називаєш мій район Тунгушевським, а Любка уподобала цифру
“355” замість “385”. Слава Богу, дійшли щасливо.

Сьогодні я написала начальникові “Союздруку” в Потьмі. Просила
вияснити, чому не приходять російські журнали, і переправити мою
адресу на нову. Ти зі своєї сторони вимагай в “Союздруці” вияснення,
куди поділася передплата за два журнали за 6 місяців. Не залишай
спокійно безправства! Українські журнали і досі приходять акуратно,
а російських нема ні одного номера.

Нат. Фр. дякує за турботи. Цікаво, хто помилився: чи я непра)
вильно написала, чи ви у весільному похміллі погано прочитали? Має
бути: вул. Дунайська, № 3, кв. 55. Подивися ще раз і запиши собі
точно, ану ж пригодиться. На щастя, Наталя Фр. вже отримала листа
і все в порядку. А було воно так: одна дочка поїхала в командировку, а
друга неточно заадресувала посилку, тому вернулася; ще й не писали
мамі, а вона аж хворіла від переживань. Ось бачиш, що значать листи
в нашому житті!

В зв’язку з цим ще одне прохання. Напиши листа Марійчиній375

сестрі і добре накрути їй вуха, що не пишуть. Я аж змучилася, бо
Марійка гризеться, ходить і ниє; нема вже сили її потішати. Люся,
Марійки сестра, написала ще в жовтні, що висилає посилку. (Марійка
дістала листа 29 жовтня.) Посилка не прийшла, а на Марійчині листи
досі нема відповіді. Навчи її писати поштівки з двома реченнями:

375 Мирослава Пальчак.
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“Живі)здорові, чого і тобі бажаємо”. Раз на місяць можна знайти часу
на нас. Дай Люсі порядного прочухана, хай не мучить сестру. Дуже
Тебе прошу, скоро напиши їй. Ага, хай ще вишле посилку Марійці, а
що положити, вона знає, бо Марійка писала кілька разів.

Заздалегідь і побажання всім хочу зложити. Отже, бажаю всім
мешканцям нашого дому – від партеру до другого поверху (крім
першого!) – гарного Різдва, щасливого Нового року, а Стефці ще й
всего найкращого з нагоди іменин! Як будеш писати теті Стефі, то й
від мене побажай доброго здоров’я і радості багато.

Ніби всі справи. Тепер ще би переглянути Твої листи, але не знаю,
чи встигну: збираюся з Нат. Фр. на прогулянку. Я часто бігаю надвір –
то за їжею, то пройтися, а вона сиднем сиділа, аж я її витягнула. Так їй
це подобається, що вже сама пильнує, аби щоденно прогулятися.

Ти сама знаєш, як точно мені треба розповідати про весілля – від
самого початку до кінця: хто приїзджав, що казав, вся церемонія, як
виглядає приміщення в домі актора і т. д. На питання не вистане цілого
листа. Ні, не дам я себе залишити без вичерпуючого опису. Доти
буду волати в кожному листі, поки кожна дрібничка не стане мені
відомою!

Отож перервала питання, бо ходила погуляти, потім побігли за
вечерею, сюди)туди – і спати пора. Лежу в ліжку і ще трохи пишу, заки
світло погасять.

Яка ж я рада, що в нашому домі маленька невісточка! Та й Тобі
буде відрадніше. Чи не взяти б їм меблів з їдальні до себе? Як вони
урядилися? З Делятина приїхала одна Люба? А Нусько? Славці й
Одарки не було? Вуйко Адзьо і тета Янка на весілля прийшли також? З
Підволочиськ приїздили? Ганнуся, мабуть, довідалася від Євгенії
Василівни, а тій писала Одарка.

Що ж Ти такого говорила в своїй промові? Ну, Ти ж справжній
оратор, а ще на весіллях та інших святах! Подякуй і від мене Любиним
батькам, що стільки вложили старань, аби якнайкраще вийшло
весілля. Зрештою, подякою є те, що воно вдалося. Слухайте всі: і не
надійтеся, що я мовчатиму! Я такий крик підійму, якщо мені не
йтимуть листи за листами! Свого листа збираюся віддати 15.ХІІ. Поки
що кінчу.

Цілую Тебе моцно. Всім обертинським, чи пак воровським, сер)
дечні вітання!

Катруся
Ага! Електричний експрес до кави (подарунок Оленки) я зареквізую

собі, як тільки Бог дасть дібратися додому.
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Дорогенька Любко!
Як звичайно, Твій лист милий і дотепний, але... закороткий! Мій

“весільний” апетит зростає з дня на день. Я хочу знати кожну дрібничку!
Мусиш признати, що до весілля я сиділа тихо, терпеливо чекала. А
тепер бунтуюся! Сади свого чоловіка за стіл, сама сідай з другого боку,
і пишіть. Зачинайте хоч би з того моменту, як в п’ятницю зібралися
(хто?), прикрашали столи барвінками. Потім дальше, година за го)
диною. Дальше хочу знати, як ви впорядкували свою кімнату. Мені ж
треба уявити собі всю обстановку, коли думками переношуся до вас.

Я також сказала б, що екслібріс Крип’якевича376 кращий, хоч
астронома помисловий дуже. Оба добрі. Взагалі, треба признати,
що Богдан цікаво придумує тему, властиво знаходить цікаве їй
обрамлення. Мені здається, що я об’єктивна в тому випадку. А Ти як
думаєш? Старайся вже, аби я часто діставала все нові його праці.
Чим займається Крип’якевич? Я питаю тому, щоб ліпше зрозуміти
фігуру направо. Він науковець, про це говорить сова, але в якій галузі?

Дякую за гарну листівку з побажаннями на іменини. І мені, і всім
подобалася, а я розповідала, що це Ти вибирала. Та хай Твій чоловік
і не думає, що листівкою відкупиться від обов’язку написати кіло)
метровий репортаж про своє власне весілля. Ще трохи напишу йо)
му, і час буде спати.

Цілую Тебе сердечно.

Мама
Невже і з весіллям Дарці377 стільки клопоту було? Як же Твої батьки

витримали майже за один рік дві дочки так бучно видавати заміж?

Дорогенький Богдане!
Властиво, про інше я й не в силі писати. Досі єдиною темою в

мене були мої квіти, тепер же – ваше весілля. Різниця в тому, що грядки
перед очима маю, а про події у вас мушу догадуватися зі скупих вісток.
Так)так, вістки скупі! І слухати не хочу, щоби я більше нічого не знала!
Хіба взяти та попросити вашого старосту Романа378, аби написав
нарис, як про свою поїздку на Соловецькі острови. Залишаю трохи
місця: може, завтра щось прийде. Як ні, – бучу підійму.

Цілую сердечно.

Мама
Валя райтузи вже має. Вони дуже добрі.
376 Роман Крип’якевич, син історика Івана Крип’якевича.
377 Дарія Брикайло, сестра Любові Брикайло.
378 Роман Іваничук, письменник.
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Неділя, 14.ХІІ. Завтра хочу віддати цього листа. Якщо водночас
принесуть ваші, відповім аж в січні. Цілую. А я вже пересердилася і
знову тихо чекаю на весільний репортаж.

Без точної дати. Ймовірно, жовтень 1969 року
Коханенька Мамусю!

Мені дозволили посилку з цибульками квітів, жоржин і т. д. Вага
посилки – 5 кг. На посилці наверху напиши: “Луковицы цветов”, щоб
не завернули часом, щоб не подумали, що це продуктова. Якщо до
5 кг буде бракувати, то додай до ваги звичайної цибулі.

Від першого листопада міняється режим. На рік тільки 2 банде)
ролі, тому сейчас висилай все, що маєш, щоби дійшло до першого.
В першу чергу Канта. Як буде з посилками, не знати. Я ще напишу, як
нам об’яснять. Отже, чекай листа після 1 листопада.

Цілую.

Катруся

№ 1
29 грудня 1969 року – 2 січня 1970 року

Коханенька Мамусю!
Найперше полагодимо справи, а там побалакаємо. А втім, скажи,

коли ми накінець закінчимо обговорювати щоденні інтереси? Отже,
слухай! Пришли мені всі квітанції на передплачені журнали – я звідси
полагоджу зміну адреси. Написала вже в “Союздрук” Зубово)По)
лянського району, куди належить 385/6, щоби переадресували на
Теньгушевський – так порадила зробити наша начальниця. Потьма
не має до цього ніякого відношення. Працівники Львівського “Союз)
друку” просто лайдаки! Хай самі їдуть у Потьму! Квітанції вишли
заказним з уведомлением379. На 1971 рік передплачуватиму сама,
щоби Ти не мала зайвих клопотів. Тут ще одна заковика знайшлася.
Добра Наташа380 прислала квітанції на 6 журналів на цілий рік:
“Мистецтво”, “Всесвіт”, “Декоративное искусство СССР”, “Народна
творчість і етнографія”, “Юность”, “Новый мир”. Всім я вдоволена,
тільки жаль, що два “Всесвіти” матимемо. Ви з нею домовлялися? Я
написала їй листівку, подякувала сердечно, але Ви зробіть те саме
ще й від себе, бо ану ж моя не дійде. Євгенія Василівна виписала

379 Повідомленням (рос.).
380 Імовірно, Наталія Горбаневська.
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Одарці “Роман)газету”, то читання буде вбрід. Буде “Огоньок”,
“Сов. екран”, “Здоровье” та багато інших, крім моїх. Подайте Наташі
мою нову адресу, бо журнали передплатила також на 385/6. Мені
поки що не треба грошей. Тих, що маю, вистане на добрих півроку.
Зате в той самий день, коли прийде цей лист, пішли 30 карб. бабці
(Богушевич Теофилия Онуфриевна). Якщо не матимеш якраз
грошей, то позич у Стефці, а таки вишли. В попередньому листі я
просила про другу бандероль для тети Мані. Положи сухого молока,
дві коробки цитринового кваску, кави або грибків, але висилай
зараз. Також повторила я адресу Тані: Дунайська, ч. 3, кв. 55. Ви,
певно, у весільній метушні переставили цифри. Добре було б, якби
Богдан все)таки пішов туди, познайомився з Танею і навчив її
регулярно писати мамі.

Знову цілий місяць нема вістки, і Наталя Фр. починає наново
хвилюватися. Ех, діти, діти! Я буду дуже вдячна, якщо Богдан піде до
Тані. І ще подякую Тобі, коли напишеш Люсі. За два місяці накінець
здобулася на одного листа, а Марійка нетерпеливиться і замучує нас.
Наговори Люсі порядно. Питаєш, як післати речі, про котрі я просила
(залізко, шкарпетки і т. д.). Збирай їх поволеньки, а панство Ананасики
привезуть на побачення.

Тепер перейдемо до інтересніших речей. Зачекай, принесли
вечерю – пізніше писатиму.

Ти, моя коханенька, найбільше розповіла про весілля. Передусім
я найбільше обурена на Ананасика. Невже він і в гадці не має, що я хо)
чу кожну дрібничку знати? Кажеш, щоби я ставила питання. Та мені
десять аркушів не вистане! Гаразд, дещо запитаю. Хто ще виголо)
шував промови? Що говорили про весілля кошляцькі та гнилицькі?
Чому не приїхав ніхто від Славці та Дарки Яримович? Ти не була зму)
чена на самому весіллі? Хто подавав вечерю? Скільки приміщень там
було? Що з харчів любить наша невісточка? Сходяться їх смаки? Хто з
молоді був? Одним словом, не переставайте розповідати аж до
самого літа. Згадуйте кожну дрібничку і в кожному листі давайте
“Куточок про весілля”. Номця була серед гостей? А Миросьо з цілою
сім’єю? Стефці подобалося?

Цілковито правильно Ви вирішили, щоби молодята не їхали
взимку на побачення. У нас і заверухи бувають, морози то 350, то 50.
Не для них це клімат! Як Любка закінчить навчальний рік, а Богдан
матиме вільну хвилину, хай тоді й виберуться до нас. На побачення я
чекатиму терпеливо, але на знимки і листи – в ніякому разі!!! Ти взимку
вважай на ожеледу і в такі дні не виходи, хай вже молоді полагодять в
місті що треба. Дуже Тебе прошу, будь обережна, шануй себе! Знаєш,
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я таки тішуся новими обмеженнями в нас. Ще одна бандероль влітку –
і цілий рік, крім листів, повний спокій на моєму фронті.

Які новини в нас? Зима в повному розгарі: снігу багато, біло
кругом. На городі ми влаштували їдальню для птахів. Збирається їх
сила)силенна: ворони, галки, граки, воробці, сороки. Я вперше бачу
стільки сорок вкупі. Ми ж готуємося потрохи до Нового року, до
Різдва. На Новий рік я втерла два креми. Одарка власне лагодить
тістечка – будемо пробувати. Поки що не працюю. Кажуть, з нового
року зачнеться нормальна праця. Валя пішла на моє місце – вивертати
рукавиці. Я маю в’язати сітки, як привезуть нитки, та коли це ще буде!
А втім, праці в мене повні руки: розпалюю в одній печі, прибираю в
одному коридорі, в кімнаті гігієни, в т. зв. каптьорці, де тримаємо
речі. Крім того, три рази на день ходжу за їжею ще з двома)трьома
жінками – за цукром, за молоком, хлібом і т. д. Це все, так мовити б,
навантаження на громадських основах. Залишається часу й на читання,
та люди не дають: побалакати їм хочеться. То ця, то друга підійде – і
годинка минула. Іноді сховаюся на своєму ліжку, але й там, бувало,
знайдуть. Коли в січні підуть працювати, тоді й начитаюся. (Недовго: з
весною пічнеться справжня гарівка.) Обіцяють поставити колонку коло
самої хати, бо інакше годі було б таскати воду по 300 метрів. Слава
Богу, ремонти закінчилися. Минулого тижня переставили останню
пічку, і ми відітхнули. Прибрали, Наталя Фр. повісила фіраночки, і стало
затишно, по)домашньому. В печі в їдальні братрура без дверцят –
радість одна. Тюпка постійно зникає в котрійсь з печей, і витягують її
за лапу, – відповідно, чорну. Галя заснувала попільники дротом, щоб
вона не пролізла. Дивимося – біжить Тюпка вся в дротах.

Мені подобається на новому місці, а влітку повинно бути ще краще.
Чекаємо на 21.15 – концерт майстрів Білорусії. Ану ж співатиме

Бабій? Тепер рідко слухаю радіо: нема умов, постійно ходять, роз)
мовляють. Але сьогодні, мабуть, вдасться, бо ходили в лазню, то зму)
чені, і більшість лягла спати.

Побачу, що принесе пошта у вівторок)середу, а після першого
відразу здам листа.

Цілую моцно Тебе, Стефцю і всіх.

Катруся

Дорогенька Любко!
Що за чоловіка Ти маєш?! Неакуратний такий, досі листа про

весілля не написав. Як Ти позволяєш йому на це? Хоч з Тебе маю
потіху. За листа дякую, але... мало, мало! Мені хочеться знати майже
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все! Я так і знала: під першим враженням не напишете, а пізніше
забудеться.

Добре, що я довідалася про закінчення пісні. Отож проспіваю її до
кінця, але по)своєму: “...ось на тобі, Любко, коня вороного, Приїзди
скоріше та до сина мого”.

А знаєш, я хотіла б, щоб Ти зверталася до мене через “ти”, як і
Богдан. Добре? Ще ближчою для мене тоді будеш.

Я бачу, ви обоє завзяті поклонники гуцульського мистецтва. Скоро
назбираєте експонатів на маленький музей.

Шкода Миколу381. Я тим більше розумію його, що сама тільки
через листи спостерігаю за життям вдома. Ну, йому хоч Дарця382 пише
кожного дня, а я від Богдана не дочекаюся. Накрути йому вуха! Чи,
може, жалієш його? Мені здається, Ти добре почуваєш себе в нашому
домі. Я хотіла б, щоб воно так і було. А мама не тужить за Тобою?

Невісточко моя дорогенька, ще одна просьба. Піди зі своїм
чоловіком у книгарню і вибери якусь дуже гарну укр. книжку, може,
думи козацькі або щось подібне, старинне. Ту книжку пішліть від мене
Юхиму Федоровичу, батькові Валі, з побажаннями з нагоди 70)річчя
(3.ІІ.70). Дуже прошу, зроби це.

№ 2
9 січня 1970 року

Коханенька Мамусю!
Третій день свят. Вийшла на подвір’я, а там краса! М’який сніг

застеляє все кругом; тепло, затишно. Захотілося похвалитися, як у
нас гарно, тому й напишу трохи.

Свята проходять бучно. Святий вечір з вповні традиційними
стравами: борщ з грибами, голубці з грибовим соусом, шницельки з
риби зі салаткою картопляною і з вінегретом, компот зі сливок і кутя.
(Ця остання трохи символічна.) Очевидно, й колядували, та подібно
до старців під церквою. На свята знову пир: канапки, торти. А там піде
Маланка, Йордан... В ларку купила: маргарин, плавлених сирків (21),
конфітури з айви, яблочного повидла. Важу 73 кг 200 гр. Чого ж Тобі
ще треба?

Нема ради, текучі справи ніяк не вступаються. Про дещо я зга)
дувала в попередньому листі, але не завадить повторити для певності.
З нашими листами виходить власне так, як Ти влучно зауважила: вони
розминаються. Я питаю про щось, порушую якусь справу, здаю листа,

381 Микола Горинь.
382 Дарія Брикайло)Горинь, дружина Миколи Гориня.
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а за два)три дні приходить Твій, якраз з відповіддю. Ось я бунтувала,
бо весілля пройшло, а я нічого не знаю. Мої настрої вилилися на папір,
лист відданий. Глянь – несуть Твої репортажі, знимки сипляться. Так
воно виглядає.

Все)таки найперше покінчім зі справами, аби голова свобідна
була. Журнали: всі квітанції зараз же вишли мені заказним листом з
“уведомлением” і більше ними не журися. Я полагоджу це сама, бо
знаю, як треба робити. Я звернулася до відділу “Союздруку” в Москві,
де передплатила мені журнали Наташа. Вони мені відразу відповіли.
Я просто приємно здивована була, що переадресовку полагоджує
не місце передплачування, а пункт обслужування. Для п/я383 385/6
таким пунктом є Зубово)Полянський район, для нас – Теньгушев)
ський. Отже, я вже написала в Зубово)Поляну. Ще як дістану від Тебе
квітанції, пішлю їх разом з Наташиними, додам оплату за пере)
адресування, і все буде в порядку. Також писали ми з Одаркою в
Зубово)Поляну, що російські журнали не приходили. Нам відповіли,
що вони їх акуратно відсилали на 385/6. Ми звернулися туди і чекаємо
відповіді. На 1971 рік, як все буде в порядку, сама передплачу, щоби
“вшистко” не було на Твоїй голові.

Дальше. В черговий лист положи трохи насіння жежухи. Вший
маленький мішечок з целофану, насип насіння, заший і вложи з листом
в конверт. Наташа присилає мені цілу серію листівок у заказному листі.
Бандероль прийшла, дякую. Кмен трохи заварювати буду, трохи
посію. З грибів зробимо соус на Йорданський вечір. Зелений сир
тримаю на чорну годину – на безсир’я. Дістала 30 карб. Ти таки
вислала? Значить, грошей на ларьок вистане мені на цілий 70 рік.
Можна більше не присилати, хіба що на чорну годину десь влітку. Зате
треба, аби Одарці прислали трохи грошей вже в лютому. Роботи в
нас мало, і вона не має змоги запрацювати собі на ларьок. Дуже
прошу, щоб про це не забули. Також в попередньому листі я проси)
ла вислати зараз же після отримання того листа 30 карб. бабці
(Богушевич Теофилия Онуфриевна). Повторяю свою просьбу. Якщо
не матимеш грошей, позич у Стефці, а це таки потрібне. Трохи завеликі
вимоги? От шкода, що замість мені Ти не вислала бабці: запізно мій
лист попередив Тебе. Зрештою, цілий рік більше посилок не ви)
силатимеш. Я тепер нічого не заробляю, бо нема на всіх роботи на
виробництві, але я рада, бо інакше не могла б помагати Марійці в
днювальництві. Ще остання текуча справа – речі, котрі мали б привезти
молодята. Подаю найновішу редакцію: 1) пару вовняних грубих
шкарпеток (тільки не білих); 2) дві пари безрозмірних шкарпеток

383 Скорочення від “почтовый ящик” (рос. “поштова скринька”).
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зимових; 3) дві пари літніх панчіх безрозмірних; 4) дві пари панчіх
безрозмірних зимових. Я все прошу безрозмірні, бо звичайні дру
неможливо і вже не маю сили церувати; 5) 6 м чорного сатину на
халати; 6) 6 м взористого сатину ясного (густого) на підв’язки і ста)
нички (т. зв. грація), до того 50 гудзиків, кілька метрів широкої гуми і
4 підв’язки (гумки); 7) залізко до прасовання електричне; 8) найде)
шевший найтемніший найпростіший дощевик з капюшоном; 9) на)
сіння, котре Михайло прислав. Мабуть, все. Тепер пояснення до того.
Це тільки проект, а Ти поволеньки збирай, дивлячись на свою кишеню
і на можливості дістати. Не переймайся, не телеграфуй на всі кінці
Сов. Союзу. Як половини бракуватиме, не велика біда.

Ось підійшла тьотя Маня і каже передати привіт Тобі, Любці і
Богданові. Захоплюється Тобою, що Ти так рівно тримаєшся.

Власне сьогодні прийшли листи від Тебе й Богдана і ще чотири
знимки. Разом маю їх 8. Ну, тепер переді мною ціле ревю весільних
гостей. Мені здається, ніби й я брала участь. З ваших листів начиталася
про багатьох людей, а тут і познайомилася з ними. Загально подо)
бався Баньо. Всі без винятку вміють показати: ось Баньо, тут тета
Янка, а це мама Романа Юрієвича. До речі, Валя має гарне волосся,
та й ціла миленька. Тета Янка добре тримається, а по тітці Палазі не
пізнати, що хворіє. Любу з Делятина я відразу пізнала по усмішці. І
Марійку, нашу сусідку, впізнала. З Дорком познайомилася. Дальше
чекаю на гостей за столом. Мушу сказати, що мій протест проти не)
знання деталей весілля дещо втихомирився, але не замовк. Шліть
знимки! (Пригадалося: “Шліть долари!”.) Любка робить фурор.
Сердяться тільки на Богдана: закрив, кажуть, її велоном і розгледіти
не дає. А вже мої приятельки віруючі скрушно зітхають: “Хорошая
девушка, да подол коротенький!” (це про Любчину сукенку). Я ж
невдоволена, що староста занадто до Любки приглядається. Валя
каже, що це аматорські знимки і що скоро зблякнуть. Чи на весіллі
робили знимки такими апаратами, як у фотографа, щоб чіткість бу)
ла сильна і тривалість запевнена?

Півп’ятої вечера. Кінчу на сьогодні. Зараз мушу іти по окріп, по
холодну воду, а там по вечерю.

Слухайте, а не могли б ви зібрати більшу кількість знимок і вислати
заказним листом з “уведомлением”, як це робить Наташа? А то ви)
ходить, наче з романом у щоденній газеті: на найцікавішому місці
“далі буде”.

10.І. Навіть коли Ти щось забудеш, все одно вийде геніально. От
хоч би це, що забула афини, а положила чорні порічки. Направо і
наліво спасаю людей від печінки до простуди, та з усіх сторін сиплеться



813

сердечна подяка. Очевидно, і себе не забуваю: час від часу підходжу
до полички і потягну ковток, особливо на свята, замість трав з гір
Гарцу.

Поки що цілую міцно.

Катруся

Дорогенький Богдане!
З побаченням не спішіться. Виберіть вільну хвилину, гарну по)

году, добрий настрій, щоби ваша подорож стала приємною роз)
ривкою та радісною подією. Може, найкраще після закінчення
навчального року, аби Любка не переривала занять в інституті?
Зрештою, глядіть самі. Я маю знимки і терпеливо чекатиму. Знаєш,
вони дають враження майже безпосередньої присутності. Чекаю, аби
познайомитися зі всіми гістьми. Знимки тим приємні, що нема
позування перед об’єктивом, люди схоплені “на гарячому”. І ще дуже
дякую за екслібріси. Подобаються мені. Бачу, Любка добре впливає
на Тебе, адже в цю зиму багато працюєш. Вкладаю листівки з по)
дякою за побажання Ларисі й Валентинові384. Ти післав їй львівські
шоколадки? Староста захрип? Якщо ні, то погано. Значить, не так
старався, як на весіллі у Лубківського385. Який це фільм знімали?
Може, сестра Любки з Калуша була шефом весільного обіду?

Отже, шли знимки і екслібріси, а я буду тихо сидіти і страшенно
дякувати.

Не думай, що мої листи обійдуться без просьб. Властиво, я
повторю для певності просьби з попереднього листа. 1 лютого – день
народження Олі, донечки Валі. Валя просила післати Олі подаруночок
від її імені, т. зн. долучити листівку з написом: “Маленькой Оле от мамы
Вали”386. (Сестру Валі Оля називає “мама Муся”.) Подарунок має бути
такий: азбука на кубиках. На кубику – буква, а з кубиків Оля складатиме
слова. Якщо нема кубиків, то в якійсь іншій формі азбука. Ну, якби
таки нігде не було іграшки азбуки, тоді щось іншого. Я прошу, щоби
Твоя жінка а моя невісточка займилася тим особисто. 3 лютого – день
народження батька Валі (70 літ). Дуже прошу від мене післати йому
українську книжку, якесь гарне видання – козацькі думи, писанки чи
щось в тому роді. Валя подарувала мені дуже гарні кавказькі тапочки
– шкіряні, з футерком. Тепло і вигідно мені в них. Я хотіла б їй тим
більше віддячитися, що тапочки прийшли в посилці і займили місце

384 Валентин Мороз, дисидент, історик, письменник.
385 Роман Лубківський, письменник.
386 Маленькій Олі від мами Валі (рос.).
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харчів. Я трохи насварила на неї: могла ж вона написати батькові, щоб
післав Тобі, а Ти привіз би. Дуже прошу, не відмов.

14.І. Голова шумить після п’янки від вчорашньої Маланки. Взагалі,
ми бенкетуємо вже два тижні. Кожна господиня старається своїм
тортом перевершити попередні, а ми з Одаркою хочемо закінчити на
Йордан чудо)тортом та ще деякими смаколиками. Поки що заклято
мовчимо, аби вражі хохлики не зіпсували задуманого. Погода чудесна.
Багато прогулююся серед білих снігів. Долучую три листівки – Ларисі,
Валентинові та Василю387. Від двох перших дістала побажання но)
ворічні, але ще Славі388 дякую за побажання. На конверт наліплю
додаткові 4 марки: ану ж лист вийде затяжкий. Ти вже сам подякуй
від мене Олі Горинь за листівку на Новий рік, і від інших теж. (В попе)
редньому листі я писала їй.) Кінчу листа і йду читати. Екстраподій
нема, а навіщо переливати з пустого в порожнє?

Цілую дуже міцно Любку і Тебе.

Мама
Може, краще з насінням жежухи почекати до тепла?

№ 3
25 січня 1970 року

Дорогенька моя Любко!
Ну і сердитого маєш чоловіка! Щотрохи лає мене в листах. Прошу

Тебе: візьми мого передостаннього листа, прочитай разом з ним і
поясни, що я від мене просила післати книжку Юхимові Федоровичу,
а не від Богдана. Правда, я, може, й зачасто засипаю вас прохання)
ми)дорученнями, але розповім Тобі дещо про наше життя)буття, і
тоді стане воно зрозумілим.

Коли я дістаю листа з весільними знимками, мені їх відразу з рук
хапають, розглядають, випитують. Я не можу навіть як слід листа про)
читати: треба розповідати новини. Мої співмешканки зі симпатією
ставляться до вас. Ти ж розумієш, що мені ніяково буває відмовити
їхній просьбі або й самій запропонувати свою поміч. Стільки радості
Бог мені послав, треба ж і ближньому якусь приємність зробити. Оче)
видно, ту приємність я часто роблю чужими руками, тобто вашими,
але іншої можливості не маю. Я ж твердо вірю, що радістю слід поді)
литися, бо доля інакше захмуриться.

Ось, наприклад, Валя. Вона подарувала мені дуже гарні і теплі
пантофлі – шкіряні, з футерком. Найбільше мене бентежило то, що

387 Імовірно, Василь Підгородецький, багатолітній в’язень ГУЛАГу.
388 Імовірно, Ярослава Менкуш, дисидентка.
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Юхим Ф. поклав їх у посилку, отже, забрав добрих пару сот грамів зі
шкодою для харчів. Крім того, він іноді передає мені вітання. А ще
залежало мені на тому, щоби подарувати йому гарну українську
книжку, бо він дуже любить українські пісні, з великим сентиментом
відноситься до всего рідного, українського. Жінка його росіянка,
вдома говорять по)російськи. Він романтик)ідеаліст. Я маю кілька
гарних книжок від Наташі. Післала б йому, та руки зв’язані.

Зате сердечно дякую Тобі за подарунок для маленької Олі. Валя
каже, що це ліпше, ніж кубики, – ота каса з буквами і складами. Валі
очі світилися від радості. Я ж так хочу, щоби люди з вдячністю
згадували про вас, бажали вам добра!

В останніх ваших листах прийшло аж шість знимок. Найбільше Ти
подобалася мені коло весільного стола, як розглядаєш телеграми.
Ти знаєш, ціле весілля зачинає виразно вирисовуватися мені перед
очима. Тільки треба би вам зробити так, як Оля зі знимками Оксанки:
прислала заказним листом відразу 12 знимок, в тому дві великі)великі.
Конверт, мабуть, спеціально склеєний чи, може, продають такі?

Щодо “Книги – поштою”. Чисте безправство у тому Львові! Нача)
льник радить мені звідси написати. Тільки Ти подай точну адресу цієї
книгарні. На всякий випадок я подам Тобі витяг з закону, де гово)
риться про наше право користуватися книготоргом.

“Известия”, 12.VІІ.69 год.
Основы исправительно)трудового законодательства.
Раздел ІІ, статья 25.
Осужденным, независимо от назначенного им вида режима,

разрешается получение не более двух бандеролей в год, а также
приобретение без ограничения литературы через книготорговую
сеть”.

Отже, ніяка “Книга – поштою” не має права обмежувати моїх прав,
не давати мені користуватися тим, що дозволяє закон. Я сама
зверталася б до книгарень, та біда в тому, що не знаю, які книжки
появляються (вартісні, очевидно). Читати маємо багато, але тут
ідеться про інше. Іноді появляється твір, що потім не віджалуєш, що
не прочитав його, відчуваєш, ніби втратив щось безповоротно.

Трохи я спізнилася, але все)таки передай і від мене сердечні
побажання мамі Анні389 з нагоди дня народження. Що бажаю?
Передусім здоров’я, щоб довго жила на радість дітям. Виходить, що
мама Анна інтуїтивно відчула, яке весілля належить справляти.
Боролися з нею, сперечалися, а вона твердо стояла на своєму і
побідила. Тепер усі задоволені і побачили, що вийшло на загальну

389 Анна Брикайло, мати Любові Сороки.
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радість. Хотілося б і мені піти з вами на Котельну390 на Новий рік, та
хай поки що знимками потішуся. А Ти не тужиш за Котельною? При)
викла до нового помешкання?

Микольця391 я вже побачила, разом з батьками, Олею та Оксан)
кою392. Він дуже подібний до Михайла.

Бабця пише, що Роман Юрієвич брав живу участь у весіллі, навіть
танцював. Його знимка буде?

Як там моя вишнева гілочка? Бабці та ваші, певно, розцвіли вже.
Це гарний, поетичний звичай.

Богдан бідкається: мовляв, страшенно зайнятий, кожного вечора
справи, справи. А що мені казати? От мушу йти заварювати каву на
вечерю, потім піти принести вечерю. Після сніданку, тільки)но роз)
ложилася на ліжку з листами та знимками, вже кличуть: “Йдіть забирати
вікна на парники”. Ну як же пропустити таку нагоду? Вікна ці зі старої
хати, в котрій давно не живуть, а парники нам же потрібні. Так і таскали
до самого обіду. Ще треба залишити трохи місця для Твого сердитого
чоловіка.

Цілую міцно і сердечно.

Мама
Всім на Котельній щирі поздоровлення! Подай ще точний за)

головок та автора книжки про лікувальні рослини. Тато, мабуть, мав
чи має таку книжку.

Дорогенький Богдане!
Я страшенно рада, що маю невістку і маю кому на Тебе пожалу)

ватися. Екслібріс Світличному дуже вдалий і виконанням, й ідеєю.
Думаю, що це найкращий з тих, котрі досі дістала. Твоє теперішнє
розуміння мистецтва і спосіб втілення відповідає мені. Все)таки хімічку
варта було хоч трохи привабливішою зробити, а то можуть постать
жінки там асоціювати не з хімічкою взагалі, а з хімічкою Наталкою393. Я
вже смакувала радість від серії ліногравюр про цехи, а тут виникли
перешкоди. Думаю, що вони не неподоланні, отже тим більше задо)
волення буде, як створиш їх. А тема цікава, і, мабуть, ніхто не брався
за неї – завжди більше зверталися до княжих часів чи козаччини. З
цього приводу навіть створилися свого рода штампи, а Твоя тема
дає вільне поле для оригінального вирішення.

390 Вулиця у Львові, де мешкала родина Брикайлів; сучасна вулиця Котлярська.
391 Микола Горинь.
392 Дружина і дочка Михайла Гориня.
393 Наталія Щеснюк)Лубківська, дружина Романа Лубківського.
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Що ж це Іван394 раптом захворів? Такий здоровий та міцний був
завжди. Не завидую йому! Жити під постійним доглядом лікарів, на
строгім лікувальнім режимі...395

Це мені подобалося, що Ти дбайливий чоловік. Я маю на увазі
костюмчик для Любки. Небагато речей, та гарних – правильна засада.

Ми якраз прийшли з ларка. Чого тільки не накупили! 2 кг халви,
1 кг печення, 1 кг повидла, 300 гр кофейних цукерків. Вже й в комору
на запас дещо поховали. Розжилися ми, куркулями стали. А журналів
скільки! Одна біда: ви там не порозумілися, і в результаті маємо по
два примірники “Всесвіта”, “Ранка”, “Нового мира”, “Вітчизни”,
“Жовтня” і “Літ. України”. Серце болить! Восені треба Тобі домовитися
з Наташею і Людою, щоб зайвих видатків не було.

28.І. Вчора дістала 18 фотографій, три листи, 1 екслібріс. В голові
хаос! Ледви сьогодні під вечір спокійно оглянула знимки, а то з рук
беруть. Доки всі не надивляться, годі мені доступитися. Отже, маю
34, крім 18)тої, понумеровані і дві без номера; разом 35. Екслібрісів є
7, останній з оселедцем. Про всі пишу відгуки. Може, Ти не цілком
уважно читаєш? Я відразу по стилю пізнала, що листівка “Веселих
свят!” – Твоя робота, та й підпис бачила. Такої ж від Любки не діста)
ла, тільки від Валентина.

А нарікала я на Тебе півтора місяця тому, коли цікавість мене з’їдала,
а Ти нічичирк. Тепер же Ти мій дорогенький Соколик, і очі видряпаю
кожному, хто посмів би Тебе назвати Ананасиком. Ні, не втерплю, доки
не похвалюся своєю невісткою. Ти читав, що про неї пише Ганнуся? А
Ти за “ніц” маєш моїх приятельок! Дивуєшся, що мені залежить на книжці
для Юхима Ф.? Слухай тільки, яку характеристику дає моїй невістці Валя:
“Може, рисами є там, на залі, й вродливіші, але обличчя Любки найінте)
ресніше, воно прекрасне виразом, виразисте своєю індивідуальністю”.
От яку невістку я маю! Але на одній знимці ви обоє просто встид мені
принесли: Ти перекривив лице, Любка якось закопилила губи.

В результаті, мій Соколику, я побувала на весіллі. Документальний
фільм просунувся до половини перед моїми очима; бракує ще комен)
татора, аби вдохнув у кадри життя, враження, настрій, урочистість.
Нехай Люда й Калинчиха396 не думають, що я забуду про їхню обіцянку.
Дали слово – стримайте! Хай тільки не кажуть мені чекати до нових
віників!

Адреса Наташі: Москва, А252, ул. Новопесчаная, 13/3, кв. 34;
Горбаневской Наталье Евгеньевне. Вона приятелька Лариси. Мені

394 Іван Світличний.
395 Мається на увазі арешт Івана Світличного.
396 Ірина Калинець.
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лише цікаво, звідки Наташа довідалася, що я збираюся плекати квіти.
Вона восені прислала багато гарного насіння.

Якраз Одарка дістала від Люди квітанцію на “Дніпро”. Оце добре,
бо цього журнала ми давно не бачили. Подякуй їй за все. Подякуй і за
святкові листівки. За якийсь час зреванжуюся їй карточкою. Щось не
бачила я її на весільних знимках. Ірка К. – це жінка Ігоря397? До Наташі
я писала звідси, але ще не маю відповіді)потвердження. За якийсь
час також пішлю їй листівку.

Правильно зробила Твоя жінка, що дала наганяй за пізне повер)
нення додому. Треба було в кімнату не впустити. Навіщо існує телефон?
Бідна Бабця досить за Тебе напереживалася, тепер ще жінку мучити
зачинаєш?! Весілля Соні398 в Коломиї? Який подарунок везете? Вчора
отримала листа також від Ганнусі. Відпишу пізніше. Ще залишу міс)
це: може, до 1 лютого що)небудь прийде.

Поки що цілую міцно.

Мама
Вже вечір, я змахалася за день і спати хочу. Прийшов 1 номер

“Наука і суспільство”. 30.І прийшло 12 знимок у Твоєму конверті і одна
в Мамусиному. Отже, маю від 35 – 46 і 18, котра раніше бракувала.
В понеділок, 2.ІІ, постараюся віддати листа.

Вложіть в лист марок по 2 копійки: я доліплюватиму, щоб лист не
заважкий був.

Пишу до Олі, листівку Оксанці399, листівку Люді.
На знимці, де Крип’якевич цілує Любку, мої сусідки завважили, як

Ти зі злості стиснув кулак (стоїш зліва).
Хто хлопчики на знимках?

Уривки листів без дат
(Бракує початку. – Ред.) …як ідею. Взагалі, після кінцевих сторінок

“Доброго диявола” я досить насторожена щодо Загребельного. Як
досі найбільше мені подобалися з нових книг “Катастрофа” Дрозда і
“Собор”.

Обнімаю і цілую Тебе сердечно.

“Недобра свекруха”
Від Богдана маю тільки одну поштівку з кількома словами.

397 Ідеться про подружжя Калинців.
398 Софія Цибик, донька Еммануїла та Любові Цибиків.
399 Ольга та Оксана Горині.
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Коханенька Мамусю!
Лілея уже в землі. Цілий клопіт полягає в тому, що досі не відомо,

де будемо зимувати, тому носимося з нею, мов дід з торбою. Пишу
листа й поглядаю на свої пальці. Нігті блищать, шкіра чистенька. Ніяк
не второпаю, чому)то я стільки років, а особливо тут, мучилася без
щіточки до рук. Мочалки розібрані в один миг: Галя взяла кавказьку
траву, Марійка – гумову. Нікому нема кривди, завтра в лазні кожна
шуруватиметься до упаду. Тапочки м’якенькі, але мушу ще чимсь
підбити підошву, бо кожен камінчик, кожну грудку землі почую. Крім
того, мені здається, що така м’яка підошва за місяць проноситься.
За насіння всі ми гуртом дуже дякуємо. Мішечки пошиті, насіння
зсипане, підписане, лежить під ліжком у пуделку та жде слушного часу.
Жменьку румбарбарум взяла тьотя Маня і в лютому повезе до себе на
Урал, а ми, – я передусім – мрію про весну, аби сіяти, садити. На шитво
не маю сили й дивитися. Ага, Марійка просить баночку дьогтю. (Щось
на пальцях ніг робиться, а досвідчені кажуть, що одинокий дьоготь
помагає.) Галя мене вже натирає (крижі) бджолами, а я її (лопатку) –
перцівкою. От Тобі інвалідна бригада: як тільки настає вечір, добуваємо
пляшечки і кожна щоіншого тре. Річ ясна, знову просьба: Мамцю,
прошу ще перцівки та бджолиного. Які сигарети Ти куриш? “Верхо)
вина” та “Аврора” трохи заміцні, болгарські, виходить, ліпші. А вони
дорогі? (Це я від себе завважую, бо Валя дуже дякує і каже, що добрі,
але я бачу по носі, що вдає.) Ви обі з Любкою дістали по листові від
Богдана, а я тільки кілька слів на поштівці. (Звичайно з роботи багато
пише.) Люду цілуйте знову. Рукавички м’якенькі, тепленькі, руки
радуються. І ще вона догадалася, які потрібні гумки до підв’язок. Все
вона знає, про все догадається, все передбачує! Добра душа Наталія
Євгенівна прислала другу часть “Мастера и Маргариты” і дві книжечки
про плекання квітів: перша – вирощування лілей, друга – про
дикоростучі рослини, як їх ростити в садах і парках. Щодо лілей, то
просто диво: Ти – цибульку лілеї, а вона – книжку про лілею. Друга
ніби не про городові квіти, та все)таки дещо з них довідаюся. Звідки
вона знає, що нам такі книжки цікаві? Не дочекаюся листа про
гостювання в нас Ганнусі з Мамою. Поцілуй від мене Любку моцно)
премоцно, що взялася показати їм Львів. (Я забула подякувати в
листі до неї.) Як довго Богдан має пробути в Молдавії? Ще раз про
посилку: висилати 11 листопада, класти туди, що Твоя душа забажає.
Ще ніколи не було Тобі такої волі, правда? Масло з медом смачне,
але не додавай собі клопоту. Була б зовсім забула: дрібка ягід з
цукром – чудовий помисл!!! Ще справа грошей. Ви посилали ме)
ні два рази по 30 карб. чи тільки один раз? Пишеш про 30 карб.
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15 вересня. Щодо грошей треба бути дуже точним і завжди в листі
подавати дату вислання і суму. Тут не дають ніяких квітанцій на гроші,
тому можливі помилки всякого рода. Страшенно тішуся трем)
булькою! Що тільки можна з насіння і цибульок)бульв, посилай у
бандеролях. Я написала заяву про дозвіл на посилку з бульвами
квітів, але не знати, коли буде відповідь. Ти, певне, помилилася і ще
давніше в листі написала “протоген” замість “преднізолон”, тому я
запитала, чи Ти часом не прислала якогось протогену. Якраз на тій
пляшечці останній з білими таблетками (було їх тільки 20) напис був
дуже невиразний, і ми не могли відчитати, що це таке. Зрештою, не
варто тим більше журитися. Відносно насіння думаю так: на всякий
випадок варто запастися минулорічним, бо не знати, як на другий
рік буде. Якщо ж на весну нічого не зміниться, можна буде й свіжішого
насіння підкинути. А Ти якої думки? Ще одно: чому Ти не попросиш
Любки помогти Тобі дістати насіння, а все сама робиш? Ще раз про
протоген, щоб Ти не журилася. Я попросила флакон преднізолону
такий, як Богдан привіз був. Прийшов маленький флакончик з 20
таблетками, більшими, ніж в тому флакончику, що має 100 таблеток.
На флакончику напис був затертий, і не можна було відчитати. В
поштівці Ти написала, що післала протоген. А взагалі, не переймайся
тим більше, преднізолону не треба вже. Видно, Ти помилилася щодо
назви. Не велика біда. Власне Валя розповідає, як)то часто не буває
папіросів взагалі. Ти не подумай перейматися тим. Посилай си)
гарети, які є, за всякі будемо дуже вдячні. (А я там на іншій картці
раджу купувати таки болгарські. От біда! Просто цілковито не орієн)
туюся в ситуації.) І насіння спеціально не шукай. В нас же не буде гектара
городу. Зрештою, Михайло обіцяв також щось для мене передати. А
знаєш, у нас тепер (кінець вересня) зацвів блідо)цитриновий гладіо)
лус. Прекрасний, і просто зворушливо дивитися на нього: два рази
пересаджуваний в поганих умовах, тендітний такий і ось задумав під
саму зиму цвисти. Вулиця Лесі – Ортосалінська, 45. Мабуть, Ти добре
написала. Вже пізно, йдемо з Галею маститися і спати. Зачекаю, –
може, ще щось прийде, то [у] вівторок, 30.ІХ, докінчу. Нагадую: якщо
дьогтю нема в першій аптеці під боком, то не смій бігати по цілому
місті в пошуках. В неї на нозі чи то екзема, чи авітаміноз.

30.ІХ. Нема з пошти нічого, то закінчую листа і завтра здаю.
Сьогодні прекрасна погода, а вчора лив дощ. Ходили в лазню,

вночі розвісили білизну і журилися, що буде зо два дні гойдатися на
шнурах, а сьогодні вже зняла, і треба буде ввечері попрасувати.

Цілую моцно.
Катруся
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Обіцяли підписати дозвіл на посилку з жоржинами і т. д., та хто
його знає! Посилай в бандеролях що можна, що влізе.

Пишу до Михайла й до Ганнусі.

Уривок з листа до Михайла
Ластів’ята наші полетіли до своїх родичів, і тепер всі разом ранками

збираються на телеграфних дротах – радяться перед дорогою у вирій.
Таки втікла я до хати: що за приємність розмовляти, коли тебе живцем
їдять? Марійка теж говорить, що раніш її просто жалили, тепер же не
відчуває комариної їді. Мене вони полюбили з першого дня, а маза)
ти не хочеться. На другий рік, в самий розгар комариного наліту,
спробую мазь. Тут я згадала, що комарі не люблять диму, і відразу
пригадався Олесь. Якось у листі він дуже смішно жалувався, що сусіда)
курець вже завудив його. І знову по асоціації прийшла на думку одна
проблема. Я хотіла б знати Твою думку про те. Чи з Твого життєвого
досвіду виходить, що порядність і чесність людини ще не являються
достатньою причиною, щоби з нею можна було подружити і ближче
зжитися, що тут потрібна в першу чергу, а вірніше як основний додаток,
сумісність вдач? За цілий час Ти тільки про двох)трьох згадав як про
близьких друзів. Чи Тебе досвід навчив, що найкраще добре жити зі
всіми людьми, а зближати до сердечної дружби тільки зі сумісним
характером? Досі я тільки знайшла двох, з ким мені було легко, тепло,
по)рідному, – Ганнусю і Лесю. З іншими тяжкувато доводилось,
особливо з тими, з ким треба було вести спільне господарство і т. д.,
а характером ніяк не підходили собі. Мені цікаво, чи це моя вдача така
тяжка до співжиття, чи воно так у світі й буває? Недаром і космонавтів
провіряють на сумісність нервово)психічного складу. От мені хотіло)
ся б довідатися про Твій досвід.

Ти згадуєш, що відбувається поворот і заінтересування митців
сивою давниною. Ставиш питання: це данина моді чи циклічність у
смаках людей? Я переконана, що це циклічність. Взагалі, вірю у
циклічність у всіх проявах життя. Крім того, мені здається, це повна
втеча від перевтоми технічною цивілізацією у сиву давнину, де жили
повільніше і мали досить часу прислухатися до голосу душі та інтуїтив)
но вловлювати таємниці Всесвіту.

Ще хочу пожалуватися Тобі на кривди, котрих зазнають у цілому
світі нещасні жінки. Ти зі своїми сусідами приїхав на все готове. А
знаєш, хто лакерував вікна, ліжка, підлоги? Нещасні жінки! Приїхали
вони на бруд, неохайність сюди після шановних мужчин. Кажуть,
що ледви чи будем тут зимувати, бо минулого тижня фарбували



822

ліжка. Це знову, щоби залишити повний порядок у квартирі. По)
бачимо!

Радіо ще ні разу не слухала. Читати всього вбрід. Нарешті до)
чекалася сирків за 14 коп. і купила 20 штук. От був баль та пир!

Цілую сердечно. Всім від усіх вітання.

Катруся
Моя ручка сама пише!

Уривок листа до Богдана
Якраз дістала три Твої карточки з 28.VІІ, 31.VІІІ і 31.ІV.
Галя каже, щоби Ти післав їй капці в бандеролі. З бандеролями

така справа, як я точно пояснила на побаченні. Запитай, зрештою,
Люди. Вона гарно посилає, і ми все дістаємо. В листі я написала, бо
такий був момент.

Зараз вишли мені бандероль з губкою, 3 – 4 пачки сигарет без
мундштуків (болгарських “Шипка” або подібні неміцні), “Пчелиный яд”
в тюбиках і кілька глюкоз з С. До того якийсь журнал. Скільки я разів
просила, щоби ви запитали Люди, а ви ані руш! Вона сказала б.
Зрештою, я на побаченні пояснила. Люда розуміє, а ви тупі! Валі піш)
ли (на її адресу прямо) якийсь журнал і сигарет.

14 руб. відіслала назад Геня. Що я пораджу? Бачиш, з якими істе)
ричками доводиться жити?

Кілька разів після того листа про бандероль я просила, щоби
прислати губку і т. д. Зрештою, Ти розумієш, як мені писати. Прошу і
прошу: запитайте Люду, а ви своє! Це правда, що Ти пишеш кожного
дня, і я страшенно вдячна. Не чекайте з бандеролями, а скоро виси)
лайте.

Цілую дуже.

Мама
Чи ви вислали мені гроші? Скільки і коли? Нам не дають квітанцій;

тільки раз на місяць, коли приходять з ларком, сповіщають про стан
наших грошей. Сьогодні був ларьок, але присланих грошей не
значилося в моєму листку. Тому треба точно мені подавати дату. З
журналів дістаю “Всесвіт”, “Вітчизну” і “Жовтень”, а “Вопр. фил.” і “Наука
и жизнь” нема. Довідайся в “Союздруку”.

∗  ∗  ∗



823

Листівки

№ 1
27 грудня 1958 року

Володимир
Богданові, нашій Гультіпаці

Христос рождається!
З Новим роком бажаю дорогенькому синочкові перемогти всі

труднощі і вчитися творчо працювати, щоб переміняти життя у чарів)
ну казку.

Мама

№ 2
27 грудня 1958 року

Володимир
Симпатичному товстенькому
забудькові – коханенькій Мамусі
Ті гарні квіти дарую Тобі за те, що Ти ніколи не вміла подумати

про себе.
Радісних свят!
В новому році потіхи з нас усіх!

Катруся

№ 3
11 травня 1959 року

Дорогий Михасю!
Подобається Тобі цей краєвид? В мене таких багато, і я буду Тобі

посилати їх, щоб хоч на карточці була змога подивитися на гарну
природу. Дивні в Тебе обмеження на одержування листів. Виходить,
що край, то обичай. Я, певно, наробила Тобі клопоту своїми посил)
ками, бо тепер Мамуся не зможе Тобі післати, але хто ж вгадав би, що
аж такі чудеса з Тобою? Богдан описував Тобі свою подорож до
колгоспу? Каже, що вдоволений, що не все було гладко і що зумів
дати собі раду. Нетерпеливо чекаю закінчення року і висліду іспитів в
інституті. Він додатково бере лекції рисунку вдома. Це добре, бо
наздожене своїх краще підготовлених товаришів. Не знаю, чи Ти дістав
мої попередні листи. Я розумію, що Тобі і писати не хочеться при
таких умовах життя. У нас деякі зміни на холодніше, але спокій
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залишився. Дуже жаль, що не буду могти дальше висилати Тобі
журналів. Щоб хоч ті останні Ти дістав! Як у Тебе з бібліотекою? А
здоров’я? Все)таки будь доброї думки.

Цілую. Привіт усім!

Катруся

№ 4
28 липня 1959 року
Панові Дзюху400

Кладу ці квіти на столику біля тапчана раненько в день ім’янин моєї
коханенької Мамусі.

Бажаю їй всего найкращого і дуже)дуже цілую.

Катруся

№ 5
21 серпня 1959 року

Дорогий Михасю!
12.VIII, як звичайно в ту дату, я післала Богданові листа до Тебе.

Тепер ще пишу кілька слів на карточці. Вони давні, але деякі з них
гарні, і все)таки око на чомусь спочине. Забула я в листі відповісти на
Твоє питання, де наше радіо. У нас в кожній кімнаті є свій маленький
репродуктор, і ми самі регулюємо його, замикаємо і відкриваємо
коли хочемо. Це дуже вигідно, бо можна вибирати з програми те, що
подобається. Наш репродуктор приймає першу програму
московської радіостанції, так що передачі бувають добрі. Майже
завжди дають гостинні виступи іноземних артистів і добрі спектаклі з
московських театрів. Часом є передачі і з Києва, і зі Львова. Я люблю
слухати радіо після вечері. Примощуюся вигідно на ліжку, в’яжу сітку і
слухаю, так що два гриби в борщ в мене виходить. Цікаво, як там наш
художник у Феодосії відпочиває? Не знаю, чи Ти дістав мого листа, де
я пишу, що тепер вже не маю змоги посилати Тобі журналів.

Цілую.

Катруся

400 Володимира Зарицька.
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№ 6
30 серпня 1959 року
м. Володимир
Високоповажному Унькові

Коханенький Татусю!
В день ім’янин бажаю всего найкращого і міцного здоров’я, щоб

дочекатися ще більшої потіхи з внука і щоб Ти сам ще довго)довго був
радістю для нас усіх!

Квіти і помаранчі мають весь цей день стояти на Твоєму нічному
столику.

№ 7
21 вересня 1959 року

Дорогий Михасю!
Карточку посилаю, щоб Ти порадував нею очі, а характеристику

Богдана – щоб Ти повеселився, якого)то Ананасика маємо. Отже,
повторяю, що про нього кажуть: “Грунт у нього добрий, але не дуже
сильна воля. Розуміє свої хиби, признає і хоче направити, але не
збереться на рішучість – брак сильної волі. Більше працьовитий, чим
лінивий, але неакуратний. То, що любить, до чого має нахил, тим буде
займатись; але нагнутися до того, що йому не до душі, хоч не раз воно
конечне, тяжко. Назагал веселий, люблений у товаристві, але трошки
таки шаловило. Своїх навиків і побажань не любить підпорядковувати
під чиїсь бажання. Любить музику, забавитися, потанцювати, але не
забагато. Читає, інтересується проблемами, аналізує. До спорту по)
просту тепер не має часу, хоч давніше любив плавання і лещети. Тепер
всеціло віддався мистецтву і заняттям в інституті, так що зайвого часу
у нього немає. Наганяю, щоб ранком робив зарядку і мився холодною
водою, і ніяк не йде. Води не боїться, але любить поспати і запізно
встає. Не вистачає не раз часу, щоб випити склянку молока, і так біжить.
До писання листів страшенно тяжкий. Говорити, розмовляти буде, а
писати тяжко”. Ну, що ж Ти скажеш на такого синочка? По вдачі справж)
ній художник, а по творчості ще побачимо. Все)таки він багато змінився
на краще, і добре, що не лінивий – може, помудріє.

№ 8
21 листопада 1959 року
Михайлові
Ти любиш братки, отже хай вони будуть з Тобою в день Твоїх

ім’янин. Всего найкращого!

Катруся
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№ 9
22 листопада 1959 року
Христос рождається! Погідних і спокійних свят бажаю Тобі і всім

друзям. Мої домашні теж завжди просять долучувати й їх побажання
і привіти.

Вчора дістала Твого листа з 17.Х.1959. Листа з віршем Олеся не
маю. Все, що присилає мені Богдан від Тебе, я дістаю. Отже, десь
інше пропадають Твої листи. Подрібніше напишу в листі з початком
грудня, а тепер хочу тільки, щоб та карточка зайшла до Тебе на свята.
Ті квіти мені особливо подобалися, і тому посилаю Тобі, щоб і Ти ни)
ми порадувався. Уважно простудіюю, що пишеш про вчення йогів, і
знай, що зараз приступимо до ритмічного дихання, як тільки дістану
Твого листа з поясненнями. Я хочу, щоб Ти докладніше написав про
етюд Богдана. Ти найбільш компетентна людина в тому, і я покладаюся
передусім на Твою оцінку.

Цілую щиро.

Катруся

№ 10
27 березня 1960 року
Ще одні квіти з найкращими побажаннями на день Твого на)

родження.
Подобались Тобі? Хай Богдан малює краще! Думаю, що побажання

непогане.

Катруся

№ 11
30 серпня 1961 року

Коханенькому Татусеві
В день іменин бажаю здоров’я, здоров’я, щоб довго жити на

радість нам усім.
Цілую міцно.

Катруся

№ 12
28 липня 1969 року

Коханенька Мамусю!
Оцю відкритку дала Марійка. Спеціально вибрала для Тебе і

просила поцілувати в ручку з нагоди іменин.
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Я ж бажаю оженити внука, якнайскоріше дочекатися дочки до)
дому та накінець зажити спокійно, без турбот.

Многая літа і міцного здоров’я!
Цілую дуже)дуже.

Катруся
До моїх побажань приєднується Одарка та цілує ручки. Давала

свою карточку, але боюся, що забагато.

№ 13
12 листопада 1969 року

Дорогенький Богдане!
Ось вам ще одні побажання на день вашого весілля.
Як все буде в порядку, якщо пощастить приїхати до мене,

привези якихось добрих шоколадок, щоби я могла почастувати
всіх від Тебе.

Тепер одна просьба, котру зараз же виповни. Наталія Францівна
страшенно журиться, що немає більше місяця вістки від дочки. В
останньому листі (2.Х) вона написала, що хворіють внуки: старший
Сергійко після менінгіту і молодший на жовтуху; сама вона також
щось нездорова. Також посилки не дістала, і тому ще більше
журиться. Піди до Тані і проси, щоби сейчас написала мамі. Якщо
все в порядку в них, то посвари її і навчи, як треба берегти нерви
наші. Дуже прошу Тебе, не відкладай, бо кожний день важкий, якщо
живеш у такій непевності. Таня мешкає на вулиці Дунайській, № 55,
кв. 3; замужем вона Каро)Іванова. Дунайська вулиця, мабуть, десь
на Новому Львові (чи не коло нового стадіону?), але точно не знаю.
Сьогодні, 12.ХІ, кинула вам листа, а від Тебе прийшла поштівка.
Мене просто розриває, що Ти вже в музеї! Дай Боже дальшого успіху!
Тільки абсолютно треба більше працювати, відкинути дрібниці,
зосередитися на головнім. Хоч би скоріше минула вся метушня з
весіллям!

Що, Бабця така конспіраторка? Ні слова не згадує про перстень,
про весілля. Ну, тепер позволяю вам мовчати, але після всего що
другий день має мені бути обширний лист.

Цілую дуже сердечно.

Мама
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№ 14
22 листопада 1969 року

Дорогі мої Любко й Богдане!
Щасти вам Боже на спільній дорозі життя! Поки що як весільний

подарунок ось вам ця старовинна миска. Кажуть, що зображене на
ній дерево життя та щастя. Хай воно завжди буде у вашій хаті!

Цілую вас сердечно.

Мама
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О. Онуфрій Зарицький з дружиною Софією
та синами Романом (світлий) і Мироном
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1�й ряд сидять: Мирон Зарицький, Олена Зафійовська (з дому Мандичев�
ська), Йосип Яримович, Наталія Шипайло (з дому Зафійовська), 2�й ряд
стоять: Володимира Зарицька (з дому Зафійовська), Остап Сіяк, Іванна
Сіяк (з дому Зафійовська), Адріан Зафійовський, Марія Яримович (з дому
Зафійовська), Йосип Зафійовський, Роман Шипайло.
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Сестри Зафійовські. Бучач, 1908 р. В 1�му ряді (зліва направо): Марія (в
одруженні – Яримович), Наталя (в одруженні – Шипайло), в 2�му –
Володимира (в одруженні – Зарицька), Іванна (в одруженні – Сіяк).
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Софія Зарицька (з Слоневських)
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Мирон Зарицький Адріан Зафійовський

Леонтина Павенська�Зарицька
Марія Яримович (з дому

Зафійовська), Йосип Яримович
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Зліва направо: Мирон Зарицький,
Софія Зарицька, Володимира За�
рицька, сидить – Богдан Сорока.

Богдан Сорока з псом “Бунциком”

Стоять зліва направо: Володимира За�
рицька, Адріан Зафійовський, Іванна
Сіяк; сидить – Мирон Зарицький.
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Лист Катерини Зарицької до родини, датований 21.ІІІ.1952 р.
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Лист Катерини Зарицької до сина Богдана, датований 1.VІ.1953 р.
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Зліва направо: Богдан Сорока, Богдан Бурдун, Юрій Зафійовський. 1950 р.

Зліва направо: Богдан Сорока, Богдан Бурдун, Юрій Зафійовський. 1956 р.
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Зліва направо: НН, Олена Бурдун, Володимира Зарицька.

Володимира Зарицька, Мирон Зарицький, Богдан Сорока.
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Лист Катерини Зарицької до матері, датований 3.ХІ.1953 р.
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Зліва направо: Родіон Зарицький, Леонтина Зарицька, Христина Зарицька�
Плав’юк з донькою Софією, Ярослав Плав’юк з донькою Адріаною. США.

Роман Зарицький з дружиною Стефанією, донькою Дарією та онуками
Любою та Романом. Канада, 1960�і роки.
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Стефанія Зарицька (з
дому Сатурська), Роман
Зарицький. 1958 р.

Богдан Сорока,
Пелагія Грегоращук

Стефанія Ратич
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Кам’яниця, побудована Зарицькими
у Львові по вул. Обертинській, 27
(тепер вул. Зарицьких).

Ярослав Слоневський,
Ада Труш

Марія Ференцевич�Логаза

Дарія Дербіш (з дому Зарицька),
донька Романа Зарицького



843

EX LIBRIS  К С
(Екслібрис Катерини Зарицької, роботи Опанаса Заливахи)
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Володимир Ільків (за радянськими документами Ігор Бойко),
Дзвінка Ільків (Віра Бойко)

Ольга Ільків з сином Володимиром та донькою Дзвінкою. Фото подароване
Катерині Зарицькій з підписом на звороті: “Дорогій і Незабутній Катрусі
на довг[и]й спогад – 20 липня 1964. Оля.”
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Ганна Щеколдіна Ніка Керсновська. 1959 р.

Галина ДидикЗиновій Красівський. 1979 р.
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Зліва направо: Микола Горинь (батько), Стефанія Горинь, Ольга Горинь з
донькою Оксаною, Микола Горинь (син) біля свєї хати в Ходорові. 1968 р.

Справа наліво: Марія Гусяк (мама Дарії Гусяк),
Іринка і Леся Павляк (сестра Дарії Гусяк).
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Архівні та рукописні матеріали

Центральний державний архів громадських об’єднань України

Фонд 1. Центральный Комитет Компартии Украины (Центральний
Комітет Компартії України) (1945 – 1951).

1.  Оп. 23. – Спр. 1699. Отчет Ровенской области о ходе борьбы с
бандитизмом (Звіт Рівненської області про хід боротьби з банди!
тизмом) (5.11 – 15.11.1945).

2.  Оп. 23. – Спр. 1701. Информация о борьбе с националисти!
ческими бандами в Станиславской области (Інформація про боротьбу
з націоналістичними бандами у Станіславській області) (1945).

3.  Оп. 23. – Спр. 1702. Справки, информации Тернопольского
обкома КП/б/У об усилении борьбы с бандами украинско!немецких
националистов в Тернопольской области (Довідки, інформації
Тернопільського обкому КП/б/У про посилення боротьби з бандами
українсько!німецьких націоналістів у Тернопільській області) (08.01 –
31.12.1945).

4.  Оп. 23. – Спр. 1705. Организационно!инструкторский отдел
ЦК КП/б/У (Організаційно!інструкторський відділ ЦК КП/б/У) (1945).

5.  Оп. 23. – Спр. 1716. Копии документов украинско!немецких
националистов (Копії документів українсько!німецьких націоналістів)
(10.11 – 08.12.1945).

6.  Оп. 23. – Спр. 2921. О состоянии борьбы с остатками банд
украинско!немецких националистов (Про стан боротьби із залишками
банд українсько!німецьких націоналістів) (03.01 – 11.08.1945).

7.  Оп. 23. – Спр. 2883. Докладная записка Ровенского КП/б/У,
выписка из докладных записок НКВД УССР, спецсообщение
транспортного отдела НКГБ Юго!Донецкой железной дороги и других
о выполнении решения ЦК КП/б/У о ликвидации оуновского
бандитизма в областях и об аресте агентов немецкого гестапо
(Доповідна записка Рівненського КП/б/У, витяг із доповідних записок
НКВС УРСР, спецповідомлення транспортного відділу НКДБ Південно!
Донецької залізниці та інших про виконання рішення ЦК КП/б/У про
ліквідацію оунівського бандитизму в областях і про арешт агентів
німецького гестапо) (25.03 – 09.11.1945).

8.  Оп. 23. – Спр. 2884. Стенограмма совещания секретарей обко!
мов КП/б/У, начальников облуправления НКВД, НКГБ, командующих
военных отрядов по вопросам итогов проведения работы по борьбе
с украинско!немецкими националистами в западных областях
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Украины, выборов в Верховный Совет СССР (Стенограма наради
секретарів обкомів КП/б/У, начальників облуправління НКВС, НКДБ,
командувачів військових загонів з питань підсумків проведення
роботи з боротьби з українсько!німецькими націоналістами у західних
областях України, виборів до Верховної Ради СРСР) (14.02.1946).

9.  Оп. 23. – Спр. 2885. Заседание бюро Волынского обкома
КП/б/У о недостатках в работе райкомов КП/б/У, органов МВД, МГБ
и внутренних войск МВД по ликвидации остатков банд украинско!
немецких националистов (Засідання бюро Волинського обкому
КП/б/У про недоліки в роботі райкомів КП/б/У, органів МВС, МДБ і
внутрішніх військ МВС щодо ліквідації залишків банд українсько!
німецьких націоналістів) (1946).

10.  Оп. 23. – Спр. 2968. Инструкции, листовки и другие контр!
революционные материалы оуновского подполья (Інструкції, листівки
та інші контрреволюційні матеріали оунівського підпілля) (22.01. –
26.02.1946).

11.  Оп. 23. – Спр. 2970. Справки, переписка и другие материалы
о ликвидации украинско!немецких националистов, подполья ОУН и
вооруженных банд в районе Львовской области (Довідки, листування
та інші матеріали про ліквідацію українсько!німецьких націоналістів,
підпілля ОУН та озброєних банд в районі Львівської області) (1946).

12.  Оп. 23. – Спр. 2971. Отчет, информации о ходе борьбы с
украинско!немецкими националистами в западных областях УССР и
копии оуновских материалов (Звіт, інформації про хід боротьби з
українсько!німецькими націоналістами в західних областях УРСР і копії
оунівських матеріалів) (08.04 – 12.08.1946).

13.  Оп. 23. – Спр. 2977. Спецсообщения, информации, отчеты о
ходе борьбы с бандитизмом в районах Дрогобицкой области (Спец!
повідомлення, інформації, звіти про хід боротьби з бандитизмом в
районах Дрогобицької області) (1946).

14.  Оп. 23. – Спр. 2979. Спецсообщения, докладные записки,
отчеты о ходе борьбы с украинско!немецкими националистами
(Спецповідомлення, доповідні записки, звіти про хід боротьби з
українсько!німецькими націоналістами) (18.04 – 05.10.1946).

15.  Оп. 23. – Спр. 3881. Спецсообщение транспортного отдела
НКГБ о вскрытии и ликвидации группы вредителей (Спецповідом!
лення транспортного відділу НКДБ про викриття та ліквідацію групи
шкідників) (17.01 – 14.12.1945).

16.  Оп. 23. – Спр. 3883. Докладная записка Ровенского обкома
КП/б/У, выписки из докладных записок НКВД УССР, спецсообщения
отдела НКГБ и других о выполнении решения ЦК КП/б/У о ликвидации
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оуновского бандитизма в областях, об аресте агентов немецкого
гестапо (Доповідна записка Рівненського обкому КП/б/У, витяги з
доповідних записок НКВС УРСР, спецповідомлення відділу НКДБ та
інших про виконання рішення ЦК КП/б/У про ліквідацію оунівського
бандитизму в областях, про арешт агентів німецького ґестапо) (25.03
– 09.11.1945).

17.  Оп. 23. – Спр. 3884. Докладная записка тов. Кочеткову (нача!
льник ТВ НКГБ Ковельской ж/д) (Доповідна записка тов. Кочеткову
(начальник ТВ НКДБ Ковельської з!ці) (31.03 – 03.05.1945).

18.  Оп. 23. – Спр. 3885. Спецсообщение транспортного отдела
НКГБ Львовской железной дороги секретарю ЦК КП/б/У о вскрытии
националистической организации и аресте участников ОУН (Спец!
повідомлення транспортного відділу НКДБ Львівської залізниці
секретареві ЦК КП/б/У про викриття націоналістичної організації та
арешт учасників ОУН) (03.04 – 20.12.1945).

19.  Оп. 23. – Спр. 4961. Докладные записки, спецсообщения и
информации отделов ЦК КП/б/У, министерства государственной
безопасности и прокурора УССР секретарю ЦК КП/б/У тов. Кага!
новичу Л. М. об антисоветских действиях вражеских элементов в се!
лах (Доповідні записки, спецповідомлення та інформації відділів ЦК
КП/б/У, секретарів обкомів КП/б/У, міністерства державної безпеки і
прокурора УРСР секретареві ЦК КП/б/У тов. Кагановичу Л. М. про
антирадянські дії ворожих елементів у селах) (27.06 – 18.12.1947).

20.  Оп. 23. – Спр. 4963. Постановление совета министров
внутренних дел УРСР о порядке использования имущества, что
осталось после выселения семей националистов и бандпособников
(Ухвала ради міністрів внутрішніх справ УРСР про порядок викорис!
тання майна, що залишилося після виселення сімей націоналістів і
бандпосібників) (17.03 – 22.11.1947).

21.  Оп. 23. – Спр. 4964. Проект постановления ЦК КП/б/У,
докладные записки, справки, спецсообщения отделов ЦК КП/б/У,
МГБ и военного трибунала о ходе борьбы с остатками банд и подполья
украинско!немецких националистов в западных областях УССР
(Проект ухвали ЦК КП/б/У, доповідні записки, довідки, спец!
повідомлення відділів ЦК КП/б/У, МДБ і військового трибуналу про
хід боротьби із залишками банд і підпілля українсько!німецьких
націоналістів у західних областях УРСР) (10.01 – 10.11.1947).

22.  Оп. 23. – Спр. 4965. Информационные бюллетени оргинструк!
торского отдела ЦК КП/б/У тов. Кагановичу, Хрущеву, Поташеву о ходе
борьбы с бандитизмом в западных областях Украины (Інформаційні
бюлетені оргінструкторського відділу ЦК КП/б/У тов. Кагановичу,
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Хрущову, Поташову про хід боротьби з бандитизмом у західних
областях України) (15.01 – 07.04.1947).

23.  Оп. 23. – Спр. 4966. Докладная записка министерства
внутренних дел УССР секретарю ЦК КП/б/У Хрущеву Н. С. о ходе
выполнения мероприятий органами МВД об усилении борьбы с
украинско!немецкими националистами в период подготовки к
выборам в Верховный Совет УССР (Доповідна записка міністерства
внутрішніх справ УРСР секретареві ЦК КП/б/У Хрущову М. С. про хід
виконання заходів органами МВД щодо посилення боротьби з
українсько!німецькими націоналістами в період підготовки до виборів
до Верховної Ради УРСР) (1947).

24.  Оп. 23. – Спр. 4967. Справка, инструкции секретаря обкома
КП/б/У секретарю ЦК УП/б/У тов. Кагановичу о ходе борьбы с
остатками банд украинско!немецких националистов в Волынской
области (Довідка, інструкції секретаря обкому КП/б/У секретареві ЦК
УП/б/У тов. Кагановичу про хід боротьби із залишками банд
українсько!німецьких націоналістів у Волинській області) (24.04 –
03.11.1947).

25.  Оп. 23. – Спр. 4968. Отчет обкома КП/б/У о ходе борьбы с
остатками банд украинско!немецких националистов в Волынской
области (Звіт обкому КП/б/У про хід боротьби із залишками банд
українсько!німецьких націоналістів у Волинській області) (20.01 –
26.08.1947).

26.  Оп. 23. – Спр. 4969. Отчеты, докладные записки секретаря
обкома КП/б/У, секретаря ЦК КП/б/У тт. Кагановичу Л. М., Мель!
никову Л. Г. о ходе борьбы с остатками банд и подпольем украинско!
немецких националистов в Дрогобицкой области (Звіти, доповідні
записки секретаря обкому КП/б/У, секретаря ЦК КП/б/У
тт. Кагановичу Л. М., Мельникову Л. Г. про хід боротьби із залишками
банд і підпіллям українсько!німецьких націоналістів у Дрогобицькій
області) (07.02 – 15.12.1947).

27.  Оп. 23. – Спр. 4970. Отчеты, информации, сводки обкома
КП/б/У в ЦК КП/б/У о ходе борьбы с остатками банд и подпольем
украинско!немецких националистов в Дрогобицкой области (Звіти,
інформації, зведення обкому КП/б/У в ЦК КП/б/У про хід боротьби із
залишками банд і підпіллям українсько!німецьких націоналістів у
Дрогобицькій області) (02.01 – 22.12.1947).

28.  Оп. 23. – Спр. 4971. Переписка обкома КП/б/У с секретарем
ЦК КП/б/У о ходе борьбы с остатками банд украинско!немецких
националистов и о получении нового оружия для истребительных
батальонов (Листування обкому КП/б/У з секретарем ЦК КП/б/У про
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хід боротьби із залишками банд українсько!німецьких націоналістів і
про отримання нової зброї для винищувальних батальйонів) (04.04 –
02.12.1947).

29.  Оп. 23. – Спр. 4973. Докладные записки, информации секре!
таря обкома КП/б/У секретарю ЦК КП/б/У тов. Кагановича Л. М.
Хрущеву М. С. о ходе борьбы с остатками банд и подпольем
украинско!немецких националистов в Ровенской области (Доповідні
записки, інформації секретаря обкому КП/б/У секретарю ЦК КП/б/У
тов. Кагановича Л. М., Хрущову М. С. про хід боротьби із залишка!
ми банд і підпіллям українсько!німецьких націоналістів у Рівненській
області) (02.01 – 12.12.1947).

30.  Оп. 23. – Спр. 4974. Отчеты, информации, справки секретаря
обкома КП/б/У секретарю ЦК/б/У тов. Кагановичу Л. М., Хрущеву М. С.
о ходе борьбы с остатками банд оуновского подполья, украинско!
немецкими националистами в Станиславской области (Звіти,
інформації, довідки секретаря обкому КП/б/У секретареві ЦК/б/У
тов. Кагановичу Л. М., Хрущову М. С. про хід боротьби із залишка!
ми банд оунівського підпілля, українсько!німецькими націоналістами
у Станіславській області) (24.01 – 08.12.1947).

31.  Оп. 23. – Спр. 4975. Отчеты, докладные записки секретарей
обкомов КП/б/У секретарю ЦК КП/б/У тов. Кагановичу Л. М. о ходе
борьбы с остатками банд и подпольем украинско!немецких
националистов в Тернопольской области (Звіти, доповідні записки
секретарів обкомів КП/б/У секретареві ЦК КП/б/У тов. Кага!
новичу Л. М. про хід боротьби із залишками банд і підпіллям
українсько!німецьких націоналістів у Тернопільській області)
(10.03 – 03.12.1947).

32.  Оп. 23. – Спр. 4976. Дополнительные записки секретарей
обкомов КП/б/У секретарю ЦК КП/б/У тов. Кагановичу Л. М. о
выполненной работе по выселению семей украинско!немецких
националистов в Тернопольской области и в связи с этим о
реорганизации разных групп населения (Додаткові записки
секретарів обкомів КП/б/У секретареві ЦК КП/б/У тов. Кагано!
вичу Л. М. про виконану роботу з виселення сімей українсько!
німецьких націоналістів у Тернопільській області й у зв’язку з цим про
реорганізацію різних груп населення) (31.10.1947).

33.  Оп. 23. – Спр. 4977. Отчеты, инструкции секретарей обкомов
КП/б/У секретарю ЦК КП/б/У тов. Кагановичу Л. М. о ходе борьбы с
остатками банд украинско!немецких националистов в Черниговской
области (Звіти, інструкції секретарів обкомів КП/б/У секретареві ЦК
КП/б/У тов. Кагановичу Л. М. про хід боротьби із залишками банд
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українсько!німецьких націоналістів у Чернігівській області) (05.03 –
12.12.1947).

34.  Оп. 23. – Спр. 5040. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських на!
ціоналістів, виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (02.01 –
31.04.1948).

35.  Оп. 23. – Спр. 5041. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націо!
налістів, виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (02.04 –
30.04.1948).

36.  Оп. 23. – Спр. 5042. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських на!
ціоналістів, виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (03.05 –
30.06.1948).

37.  Оп. 23. – Спр. 5043. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націоналістів,
виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (30.07.1948).

38.  Оп. 23. – Спр. 5044. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націо!
налістів, виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (02.08 –
31.08.1948).

39.  Оп. 23. – Спр. 5045. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націоналістів,
виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (01.09 – 30.10.1948).

40.  Оп. 23. – Спр. 5046. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націоналістів,
виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (09.10 – 18.12.1948).

41.  Оп. 23. – Спр. 5047. Сводка о ходе борьбы с оуновским
бандитизмом по областях (Зведення про хід боротьби з оунівським
бандитизмом в областях) (27.11 – 30.12.1948).

42.  Оп. 23. – Спр. 5681. Борьба с вооруженными бандами
украинских националистов, выявление и ликвидация оуновского
подполья (Боротьба з озброєними бандами українських націоналістів,
виявлення та ліквідація оунівського підпілля) (03.01 – 16.12.1949).
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Центральний державний архів вищих органів влади і
управління України

Фонд 3833. Крайовий провід Організації Українських Націоналістів
(ОУН) на західноукраїнських землях у 1941 – 1947 рр.

43.  Оп. 1. – Спр. 23. Копії листування головного осередку про!
паганди ОУН (08.07 – 29.07.1941).

44.  Оп. 1. – Спр. 59. Повідомлення конгресу українських націо!
налістів від лютого 1929 р. у Відні про створення ОУН (1929).

45.  Оп. 1. – Спр. 47. Копії інструкцій організаційної референтури
крайового проводу ОУН (02.02.1942 – 06.07.1945).

46.  Оп. 1. – Спр. 99. Копії планів праці жіночої політосвітньо!
виховної референтури (10.12.1943 – 15.03.1944).

47.  Оп. 1. – Спр. 143. Копії інструкцій і положення про пропа!
гандивну роботу крайового проводу (03.05.1944 – 26.09.1946).

48.  Оп. 1. – Спр. 144. Копії та інструкції окружних пропагандивних
осередків і районних політичних референтур для районів і станиць
ОУН (10.05.1944 – січень 1947).

49.  Оп. 1. – Спр. 204. Націоналістичні статті Б. Будяк (1942 –
1946).

50.  Оп. 1. – Спр. 228. Списки населення західних областей УРСР,
репресованого органами радянської влади (1940).

51.  Оп. 1. – Спр. 248. План і програма військового, полі!
тичного, організаційного і інших форм навчання членів ОУН, УПА
(без дати).

Фонд 3834. Львівський обласний провід організації українських
націоналістів на західних українських землях.

52.  Оп. 1. – Спр. 1. Інструктивний матеріал окружним провідникам
і організаційним референтам (1943 – 1944).

53.  Оп. 1. – Спр. 3. Копії звітів районних суспільно!політичних
референтів (07.06 – 07.07.1943).

54.  Оп. 1. – Спр. 4. Копії наказів і розпоряджень Української
Повстанської Армії – Захід – “Замок” (25.11.1944 – 30.01.1945).

55.  Оп. 1. – Спр. 5. Листи до працівника Львівського проводу
“Дона” (17.11 – 20.11.1944).

56.  Оп. 1. – Спр. 6. Політичні звіти з районів (1944 – 1945).

Фонд 3967. Комендант військового району “Іскра” Української
Повстанської Армії.

57.  Оп. 1. – Спр. 5. Накази коменданта військового району “Іскра”
(1943).
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Центральний державний історичний архів у м. Львові
Фонд 205. Прокуратура апеляційного суду у місті Львові.
58.  Оп. 1. – Спр. 964. Організаційні схеми!побудови ОУН.

Фонд 371. Степан Шухевич – адвокат.
59.  Оп. 1. – Спр. 74. Матеріали у справі керівника ОУН Бандери

Степана та інших членів ОУН (1934 – 1936).
60.  Оп. 1. – Спр. 75. Стенографічний звіт процесу над керівниками

ОУН Бандерою Степаном і іншими членами ОУН. – Т. 2.
61.  Оп. 1. – Спр. 76. Стенографічний звіт процесу над керівниками

ОУН Бандерою Степаном і іншими членами ОУН. – Т. 3.

Фонд 389. Молодіжні рухи і організації.
62.  Оп. 1. – Спр. 12. Діяльність Львівської команди (1929).

Державний архів Служби Безпеки України
Фонд 6. Припинених справ
63.  Спр. 75075!ФП. За звинуваченням Дидик Г. Т.: У 5 томах

(11.03.1951 – 18.08.1951). – Т. 1. – 313 арк; Т. 2 – 318 арк.; Т. 3. –
301 арк.; Т. 4. – 230 арк.; Т. 5. – 340 арк.

64.  Спр. 71180!ФП. За звинуваченням Гусяк Д. Ю.: У 5 томах
(11.03.1950 – 18.08.1951). – Т. 1. – 316 арк.; Т. 2. – 319 арк.; Т. 3. –
273 арк.; Т. 4. – 247 арк.; Т. 5. – 243 арк.

Фонд 13. Колекція друкованих видань.
65.  Спр. 372. Збірник документів про структуру та антирадянську

діяльність організації українських націоналістів – ОУН і української
повстанської армії – УПА, про методи і прийоми агентурно!
оперативної роботи органів державної безпеки з ліквідації
організованого підпілля ОУН та озброєних банд УПА на території
республіки (1943 – 1954). – Т. 1; Т. 3; Т. 4.

66.  Спр. 376. Збірник документів про структуру та антирадянську
діяльність організації українських націоналістів – ОУН і української
повстанської армії – УПА, про методи і прийоми агентурно!
оперативної роботи органів державної безпеки з ліквідації
організованого підпілля ОУН та озброєних банд УПА на території УРСР
(1943 – 1954). Додаток: Документи і матеріали ОУН і УПА. – Т. 28;
Т. 29.

67.  Спр. 376. – Т. 48. Про жіноче питання, про життя і творчість
українських письменників Т. Шевченка, Лесі Українки, про свято
моря і ін.



855

68.  Спр. 376. – Т. 60. Документи і матеріали УПА, цілі і завдання
УПА, накази генерального штабу, інструкції, матеріали, що стосуються
груп УПА – Північ, Захід, Півндень. Навчально!виховна робота,
звернення, листівки УПА. Опис боїв і рейдів УПА, устави, настанови,
періодика і інші видання УПА.

69.  Спр. 376. – Т. 61. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали, що стосуються груп УПА – Північ, Захід,
Південь. Навчально!виховна робота, звернення, листівки УПА. Опис
боїв і рейдів УПА, устави, настанови, періодика і інші видання УПА.

70.  Спр. 376. – Т. 62. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали, що стосуються груп УПА – Північ, Захід,
Південь. Навчально!виховна робота, звернення, листівки УПА. Опис
боїв і рейдів УПА, устави, настанови, періодика і інші видання УПА.

Державний архів Служби Безпеки України в Івано/
Франківській області

71.  Спр. П!31186. За звинуваченням Зарицької К. М. і Полюги Л. І.
– Т. 1. (Почато 23.09.1947). – 343 арк.

72.  Спр. П!31186. За звинуваченням Зарицької К. М. і Полюги Л. І.
– Т. 2. (Закінчено 23.07.1948). – 395 арк.

Державний архів Служби Безпеки України у Львівській області
73.  Спр. 29022. По обвинению Сороки М. М. (За звинуваченням

Сороки М. М.) – Т. 1. (1940). – 42 арк.
74.  Спр. 29022. По обвинению Сороки М. М. (За звинуваченням

Сороки М. М.). –Т. 2. (1949). – 81 арк.
75.  Спр. П!33843. По обвинению Пришляка Г. С. (За звину!

ваченням Пришляка Г. С.) – Т. 2 (1946). – 118 арк.

Державний архів Львівської області
Фонд 121. Львівське воєводське управління державної поліції.
76.  Оп. 3. – Спр. 652. Статут, інструкції проведення військових

занять і схеми побудови українських націоналістичних організацій
(1929 – 1932).

Архів Львівського національного університету ім. Івана
Франка

Фонд 113. Опис особових справ працівників університету
(1962).

77.  Особова справа Зарицького Мирона Онуфрійовича. – Арк. 1
– 11.
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Архів Центру дослідження визвольного руху
78.  Акт обвинувачення Степана Бандери і товаришів. – Машино!

пис, копія. – 120 арк.
79.  Короткий начерк історії Українського червоного хреста. –

Машинопис. – 6 арк.

Архів Богдана та Люби Сорок (Львів)
80.  Сорока М. Мирон Зарицький. – Рукопис. – 156 арк.
81.  Сорока М. Лист до сина. – 31 грудня 1955 – 1 січня 1956 рр.
82.  Павенський Олександр. В справі обжалуваної Катерини Зари!

цької. – Машинопис, оригінал. – Варшава, 1935 – 1936 рр. – 9 арк.
83.  Павенський Олександр. В справі обжалуваної Катерини

Зарицької. – Машинопис, оригінал. – Львів, 1936 р. – 8 арк.
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Айненкель Анджей  34, 231
Албанія  110
Алдан, м.  688
Алексій, єп.  164
Алушта, м.  674
Альпи, г.  386
Америка  273, 643
Англійці  463
Англія  108, 110, 168. Див. також Ве�

ликобританія
Англо�американці  115
Андерсон Б.  20
Андрич Іво  638
Андрієвський Дмитро  40, 68, 241
“Андрієнко”. Див. Луцький Олек�

сандр Андрійович
Андрухів В. М.  155
Андрущенко Микола  728, 735
Анзеба, с.  376, 391, 432
“Анна”. Див. Дидик Галина
Антанта  33
Антонів Олена  189, 702, 736
Антонюк Н.  100
Аристотель, гр. філософ  22
Арктика  280
Армстронг Д.  131
Арсенич Микола (“Михайло”)  160
Арсеньєв Володимир  276
Арсьонов, письменник  649
“Артем” (“Назар”), ад.  163
“Артем”. Див. Дячук�Чижевський Ва�

силь Миколайович
“Артем”. Див. “Наум” (“Артем”)
Астрахань, м.  110
Африка  319
Африка, Північна  615
Б
Бабій Зиновій  643, 650, 712, 809
Бабій Іван, дир.  76, 80
Баган О.  38, 87, 154
Базар, с.  23
Байко, сестри  377
Балкани  36, 108, 110
Балтика  110
Бандера Степан  7, 31, 42, 45, 69,

72, 74, 75, 79, 81, 84, 86, 87,
91, 95,  99, 116, 152, 158, 221,
222, 229, 232, 233, 239, 241

Бандерівці. Див. ОУН(Б)
Баньо. Див. Бурдун Богдан
Барановичі, родина  16
Барановський Ярослав  79
Барашево, ст. в Мордовії  13, 180,

208�211, 789
Барвінський Василь  30, 31
Барвінський Олександр  22
Бариш, с.  19
Бах, Йоган Себастьян (Iohann Bach)

535, 584
Бачинський Яків  11, 64, 73, 74, 76,

80, 82, 85, 86
Бебель  546
Беблюк Нестор  671
Бедрій Анатоль  69
Безніско Євген  728, 797
“Бей”. Див. Ґоляш Григорій
Белз, м.  17
Белзчина  90
Бенуа П’єр  65
Бергман, автор  201, 259
Бердник Олесь  727
Бережани, м.  93, 158
Бережанська, бригада №3 УСС  18
Бережанський, р�н  12, 93, 143, 162
Бережанщина  141
Береза�Картузька, концтабір  87
Березинська Наталія. Див. Шухе�

вич�Березинська Наталка
Берестейщина  90
Берія Лаврентій  92
Берковці, с.  213
Берлін, м.  89
Берліоз Ґектор (Gektor Berlioz)  388
Бернгорд І.  64
Бернес Марк  435
Бесарабія  110
Бетховен, Людвіґ ван (Ludwig van

Beethoven)  463, 570, 578
“Бистра”. Див. Козак�Савицька Ірина
Бишки, с. Бережанського пов. (те�

пер Козівського р�ну) 102, 103,
162, 168

Бишко Анна. Див. Гусяк Дарія Юріїв�
на

Бишко Марія. Див. Гусяк Марія
Бібрка, м.  83
Бізе Жорж (Georges Bizet)  584
Білас Іван, д�р  154? 163, 229
Біленький Ярослав  22
“Білий”, ком. Див. Шухевич Роман
Білинський Андрій  43
Білінська Меланія. Див. Волинець�

Білінська Меланія
Білорусія. Див. Білорусь
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Білорусь  90, 96, 98, 110, 156, 228,
643, 650, 809

Блавацька Олександра  30
“Блискавка”. Див. Маяковська Марія
Блок Олександр Олександрович  510
Бобиляк, пані  172
Богачевська�Хом’як Марта  41
“Богдан”, окр. пров.  141
Богораз Лариса  780, 782, 783, 785,

789, 798, 802, 814, 817
Богушевич Теофілія Онуфріївна

808, 811
Боднарчук А.  227
Бойківщина  728
Бойко Віра. Див. Ільків Дзвінка
Бойко Ігор. Див. Ільків Володимир
Бойко Ю.  36
Бойко В.  165
Болгари  65
Болгарія  110
Болехів, м.  141
Болещук Марія (“Мотря”)  149
Боляновський Андрій  100
Бондаренко Марія. Див. Ріпецька�

Бондаренко Марія
Бондаренко Кость  164
Бондарук Леся  18, 23, 87, 90, 211,

229
Бонперіні, композитор  535
Борець Юрій  207, 243, 244
Борецька Марта  10, 25, 29, 42, 59,

233
Борис Цицилія Іванівна. Див. Дидик

Галина Томківна
Борислав, м.  98
Бородай Василь Захарович  692
Бородін Олександр Порфирович

434, 478
Босак О.  37, 863
Боцюрків Марія  30
Братський, р�н  376, 432
Бредбері, Рей  682
Бриґідки, тюрма  11, 72, 75, 85, 86,

92, 320, 349, 741
Бриж Теодозія  668, 670, 692, 696
Брикайло Анна  815
Брикайло Дарія. Див. Горинь�Бри�

кайло Дарія
Брикайло Люба. Див. Сорока�Бри�

кайло Люба
Брикайло, родина  816
Бриндак О.  15
Броди, м.  696
Брюсель, м.  500
Брюховичі, смт.  26
Буди, с. Харківського р�ну  662
Буенос�Айрес, м.  226
Букачівський, р�н  169
Буковина  37, 148, 241, 770, 772
Буковина, Північна  110

Булгаков Михайло Афанасійович  764
Бурдун Богдан (Баньо)  30, 264, 265,

267, 271, 274, 275, 284, 288,
289, 292, 299, 305, 310, 312,
315, 317, 319, 331, 335, 344,
355, 363, 364, 411, 460, 577,
592, 606, 607, 812, 837, 262

Бурдун Олена  27, 28, 94, 191, 244,
838, 256, 262

“Бурлака”, ком. Див. Щигельський
Володимир

“Бурлаки”, вд.  148
Бурнатович О.  64
Бусел Яків (“Галина”, “Київський”)

12, 102, 103, 105, 160, 162, 242
Бучацький, р�н  19
Бучач, м.  19, 831, 670
В
Ваврик, пан  63
Ваврик�Слоневська Iванна  63
Ваврух Іван  508
Вагнер, Вільгельм Ріхард (Wilhelm

Richard Wagner)  388
Вазарі, Джорджо (Giorgio Vasari)  458
Вайгінгер, Ганс  64
Валуйки, с.  160
Варшава, м.  34, 64, 65, 76, 79, 82,

88, 103, 131, 225, 226, 231,
396, 442, 458, 488, 528, 568

Василіянки, СС  21�27, 29, 30, 42,
43, 46, 49, 51, 61, 120, 121,
223, 224

“Василь”. Див. Шухевич Роман
Васильківський Сергій  449, 665
Васільєв (Васильев), проф.  651, 665
Вассиян Юліан  40, 241
Вахнянин Анатоль  30
Вахнянин Богдан  22
Вашингтон, м.  171
Велика, р.  114
Великобританія  239. Див. також

Англія
Вентуреллі, Массімо (Massimo Ven�

turiello)  434, 438, 471
Вентурі, Ліонелло (Lionello Venturi)

463, 466, 472
Венявський Генріх (Henryk

Wieniawski)  563
“Верба”. Див. Мостович Олена
Вергановська Дарія  30
Верді, Джузеппе Фортуніно Фран�

ческо (Giuseppe Fortunino
Francesco Verdi)  430, 478

“Верещака”. Див. Воробець Федір
Вертинська Антоніна  651
Верхарн Еміль (Emile Verhaeren)  666
Верхнє�Уральськ, м.  193, 198, 263,

272, 275, 332, 333
Верхнє�Уральська, тюрма  13, 19,

32, 175, 185, 192
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Верховина (Жаб’є), с.  690
Вехтер, Отто  100
Винницький, о.  164
Винниченко Володимир  22
Вирюк Марія Йосипівна. Див.  За�

рицька Катерина Миронівна
Високий Замок, г.  684
Висоцький Роман  46, 88, 231
Вихоревка, м.  623
“Вишитий Ростислав”. Див. Сидор

Василь
Відень, м.  35, 39, 68, 447, 459
Вінницька, обл.  211
Вінніпеґ, м.  41
Вінчі, Леонардо да (Leonardo da

Vinci)  305, 309, 541, 547
Вірли, с.  651, 664
Вірмени  205
Вісин В.  92
Владімірський, централ. Див. Во�

лодимирська, тюрма 
“Владко” (“Влодко”), охор.  170
Власов, художник  567
Возняк Михайло, акад.  22, 64
Волга, р.  616, 619, 622, 624
Волинець�Білінська Меланія  46,

213, 224, 227, 543
Волинська, обл.  148, 154, 166
Волинський, край. Див. Волинь
Волинь  28, 88, 90, 92, 132, 134,

138, 140, 146, 148, 243
Володимир (Владимир), м.  193, 203,

382�385, 388, 390�392, 402,
403, 674, 675, 718, 737, 739,
742, 744,  745, 747, 760, 771,
776, 785, 787, 799, 823, 825

“Володимир”. Див. Прокоп Мирослав
Володимирська (Владимирская),

обл. (Росія)  13, 294, 309
Володимирська (Владимирская),

тюрма  13, 24, 27, 175, 185, 188,
192, 195, 196, 198, 205, 213,
215, 373,  603, 662

Волосянка, с.  141
Волочиськ, м.  211, 213, 218, 244
Волошин Ростислав  44
Вольєр, автор  201, 259
Воркута, м.  92, 277
Воробець Т., д�р  135
Воробець Федір Васильович (“Ве�

рещака”)  161, 235
Воробій Олександра  30
Воробкевич Ірина  26
Ворохта, смт.  80, 623
Врецьона�Біленька Г., д�р  135
Вроцлав, м.  161
Вуд, Роберт, фізик  603, 626
В’ятрович Володимир  131, 231
Г
Габрусевичі, родина  16

Гаванчук Анна Михайлівна. Див. За�
рицька Катерина

Гаї, с.  453, 488
Гайвас Ярослав  89
Гайовська Любомира (“Рута”)  30
Галамай Степан  243
Галаса Василь (“Орлан”)  105
“Галина”. Див. Бусел Яків
Галицький, р�н  16
Галич, м.  16
Галичани  21, 33, 39, 40, 41, 64
“Галичанка”. Див. Ганущак Юлія
Галичина  10, 15�17, 23, 29, 31, 35�

38, 40, 42�45, 77, 87, 88, 95,
99�101, 170, 211, 228, 241,
251,  643

Галичина, Східна  14, 20, 33, 35,
36, 44, 51, 76, 87, 88, 246

Галлер, Юзеф (Jozef Haller), пол.
ген.  18

Галушка Стефанія (“Маруся”)  162, 163
Ганді (Gandhi), Мохандас Карам�

чанд (Махатма)  521, 523, 526,
546, 579

Ганкевич Лев, д�р  76
Ганущак Юлія (“Галичанка”)  144
“Ганя”, сан. УЧХ. Див. Мартинюк Ганна
Гасин Олекса (“Лицар”)  7, 42, 45, 91,

114, 115, 230
Гаудіо, Аттіліо (Attilio Gaudio), проф.

610
Гебус�Баранецька Стефанія  337,

412, 577, 744
Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
461, 519, 520, 529, 563, 575

Генеральна Губернія (генерал�гу�
бернаторство)  99, 100

Генрі (O’Henry [William Sydney
Porter])  291

Герега В.  87
Гете, Йоган Вольфганг фон (Johann

Wolfgang Goethe)  291
Гжицький Володимир  425, 429
Гірний Ян  85
Гірняк Никифор  25
Гітлер Адольф (Adolf Hitler)   94, 99,

231, 232
Глущенко Микола  449
Гмиря Борис  636
Гнатевич Богдан, д�р  83, 86
Гнатківська Дарія. Див. Лебедь�

Гнатківська Дарія
Гнатюк Володимир  21
Гнатюк Дмитро  703
Гнатюк Люба (“Русалка”)  132
Гнилиці, с.  393, 395, 400, 422, 494,

495, 497, 504, 508, 607, 626,
651, 656, 664

Говерла, г.  299, 343, 398, 426
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Гоголь Микола  316, 352
Гойя, Франціско Хосе де (Francisco

Jose Goya y Lucientes)  463,
464, 472

Головінський Юліян  69
Головко М. Л.  88, 863
Голувко Марія  25, 26, 31
Гомер, гр. поет  22
Гончар Олесь  638, 641
Гончаров Іван Олександрович  280,

299, 453
Горбаневська Наталія Євгенівна

759, 807, 817
Горбовий Володимир, д�р  76, 87,

556
Гордасевич Галина  229
Горинь Микола (батько)  846
Горинь Микола Миколайович  810,

816, 846
Горинь Михайло Миколайович  193,

194, 210, 703, 816
Горинь Оксана  846, 816, 818
Горинь Ольга  846, 703, 717, 802,

814, 816, 818
Горинь Стефанія  846
Горинь�Брикайло Дарія  806, 810
Горліс�Горський Юрій  23
“Горновий”. Див. Дяків Осип
Горська Алла  213
Горький Максим  316, 540
Грабар Андрій Миколайович  491, 499
Грабовець, с.  169, 170
Грабовський В., воєв.  38
Гребенів, с.  273, 279, 343
Грегоращук Йосип  715
Грегоращук Людмила Йосипівна

715
Грегоращук Орест  265
Грегоращук Пелагея  262, 265, 294,

329, 560, 715, 716, 722, 740,
746, 749, 752, 754, 762, 768,
782, 841

Грегоращук Ярослав  265, 267,
296, 329

Гренландське, море  343
Греція  488, 516
Григорович М.  65
Гринів, с.  27
Грицай Дмитро (“Перебийніс”, “Па�

лій”)  91
Грицай Олексій Михайлович  547
Грицак Ярослав  99, 155
Гріг, Едвард (Edvard Grieg)  563
Грімне, с.  172, 173, 174
Грінченко Борис  194, 251, 432,  433,

455, 483, 484, 572, 651
Громницький, о.  532
Грушевська Євгенія  374, 382
Грушевський Михайло Сергійович

15, 22, 171

Грушецький Іван, секр. обк. КП(б)У
153

Губчак Михайло  20, 227
Губчак Осип  15, 16, 19, 226
ГУДМ  44
Гузєєв (Ґузєєв), сл. МҐБ  169, 186,

187, 189, 234
Гук В.  162
Гулєвич, автор  578
Гуляк Юліан (“Токар”)  101
Гуно, Шарль Франсуа (Charles

Gounod)  584
Гуркало, г.  114
Гусяк Дарія Юріївна (“Дарка”, “Ну�

ся”)  9, 13, 87, 94, 172, 174, 192,
197, 198, 201, 207, 208, 211�
214, 219, 225, 226, 230, 234,
244, 252, 332, 375, 392, 416,
428, 432, 444, 456, 457, 464,
479�481, 638,  644, 647, 653�
666, 668, 670�672, 674, 677�
679, 681, 683, 685�687, 688,
693, 695,  696, 698�701, 703,
707, 708, 712, 714, 715, 717,
718, 720, 723�725, 731, 736,
743, 746, 749�752,  754, 756,
757, 759�763, 765, 767�769,
774�776, 784, 786, 793, 795,
797, 802, 803,  808, 811, 814,
846

Гусяк Леся. Див. Павляк�Гусяк Леся
Гусяк Марія  846
Гуцало Євген  642, 686
Гюго Віктор (Victor Hugo)  319
Ґ
Ґарібальді, Джузеппе  65
Ґданськ, м.  79
Ґоґун (Гогун) Олександр  94, 231, 232
Ґоляш Григорій (“Бей”)  175, 190, 191
Ґрабєц (Grabiec), автор  65
Ґрабські Станіслав  64
Ґродненська, тюрма  90
ҐУЛАҐ  186, 187, 191, 192, 556, 663, 814
Ґулай�Ґоляш�Ліон Марія, д�р  175, 190
Д
Давид Герард (Gerard David)  463, 472
Давид І.  29, 864
Далекий Схід. Див. Схід, Далекий
Даніловський, автор  65
Данціґ, м. Див. Ґданськ, м.
“Дарка”. Див. Гусяк Дарія Юріївна
Дашкевич Ярослав Романович, проф.

37, 67, 165, 223, 230
Дашкевич�Степанів Олена, проф.

10, 22, 26, 29
Дашкевич�Шереметьєва Людмила

761
Дебюссі, Клод (Claude Debussy)  535
Дегів, с.  173
Декайло Анна  265, 532, 670
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Декайло Микола  265, 532
Делакруа, Фердинанд Віктор Ежен

(Ferdinand Victor Eugene
Delacroix)  463

Делятин, м.  587, 611, 614, 616, 619,
620, 622�624, 627, 636, 639,
646, 651, 690, 691, 693, 805, 812

Дем’ян Григорій  230
“Демид”, б�к  163
Деражне, проф.  652
Дербіш Люба   840
Дербіш Роман  840
Дербіш�Зарицькa Дарія  840, 842
Дерсу Узала  276
Детройт, м.  89
Джорджоне (Giorgione)  615
Дземброня, с.  317, 325, 336
Дидик Галина Томівна (“Анна”, “Мо�

лочарка”, “Ксеня”)  13, 20, 103,
104, 141�145, 156, 159, 162,
163, 165, 168, 171�175, 186,
187, 190, 191, 201, 207, 208,
213, 230, 233, 234, 332, 376,
462, 464, 468, 469, 491, 519,
521, 522, 524, 537, 540�543,
546, 548, 549, 551,  553, 555,
559, 561�563, 568, 578, 581,
582, 590, 594, 596, 599, 601,
605, 606, 608�610, 613, 615,
622, 623, 630�634, 636, 637,
642, 644, 651, 653�657, 662,
665, 674, 678, 679, 681, 682,
686�688, 707, 708, 743, 752,
754, 756, 758, 760, 763, 774,
785, 786, 794, 809, 819, 820,
845

Дидик Ольга Томівна  20
Дисевич, суддя  84
Дідусь. Див. Зарицький Мирон
Дідушицький Т.  64.
“Діло”, часопис  76�79, 81, 82, 84�86,

239
Дмовскі Роман  64
Дмоховська Дора  32
Дністер, р.  27, 28, 299, 560
“Дністрянки”, пласт. курінь  28
“До зброї”, підп. в�ня  240
Добромиль, м.  141
Довбущак, проф.  412
Довголуки, с.  141
Довженко Олександр  253, 474, 637,

640
Доде, Альфонс (Alphonse Daudet)  319
Долгун Олександр  192
Долуханова Зара  641
Домьє, Оноре (Honore Daumier)  463
“Дон”, прац. ОП  147
Донецьк, м.  683
Доніцетті, Гаетано (Gaetano Doni�

zetti)  726

Донцов Дмитро  38�42, 44, 64, 241
Дорожів, с.  164
Дорожовська Ольга  20, 21
“Дорош”, реф. проп. КП. Див. Дужий

Петро
Дорошенко Дмитро   14, 65, 98
Достоєвський Федір  474, 630, 631
Драгоманов Михайло  64
Драницький Степан  132
Драч Іван  654, 657, 665
Дрогобицька, обл.  12, 98, 113, 115,

148, 154, 155, 166, 167, 169, 172
Дрогобич, м.  18, 23, 36, 38, 39, 45, 87,

90, 91, 132, 154, 211, 222, 229, 230
Дрогобиччина  155, 164
Дрозд Володимир  818
“Дрот”, пласт. діяч. Див. Тисовський

Олександр
Дубар (“Лискавка”)  141
Дубляни, смт.  84
Дублянський, р�н  164
Дужий Петро Опанасович (“Дорош”)

101, 155, 158, 235
Думін Осип  23
Дунай, р.  361
Дюдьо, вл. цукерні  473
Дяків Осип (“Горновий”)  8, 105, 106,

109, 117, 165, 242, 246
Дякон Ярослав (“Мирон”)  189
Дячук�Чижевський Василь Микола�

йович (“Артем”, “Демид”)  149
Е
Еврипід (Euripides), гр. драматург  22
Едмонтон, м.  242
Ейнштейн, Альберт 316, 639
Ельбрус, г.  680
Енгельс, Фрідріх  64, 106, 111, 113
Енгр, Жан Огюст Домінік (Ingres)  463
Епплбом, Енн  186, 187, 191, 192
Ерделі, Адальберт  438, 527, 533
Ерліх, автор  201, 259
Естонія  96, 98, 110, 156, 228, 648
Ехнатон, фараон  610
Є
Євреї  140, 141, 205
Європа  14, 36, 64, 99, 131, 168, 192
Європа, Східна  242
Європа, Центральна  168, 242
Європа, Центрально�Східна  246
Євстигнєєв, сл. МҐБ  234
Євтєєв�Вольський І.Я.  597
“Євшан”. Див. Позичанюк Йосип
Єгипет  610, 615
Єфименко В.  159
Ж
Жаб’є, с. Див. Верховина, с.
Желенський Владислав, прок.  76,

78, 81
Женева, м.  790
Жиди. Див. Євреї
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Житомирська, обл.  166
Житомирщина  631
Жмеринка, м.  16
Жовква, м.  740
Жовківщина  164
“Жовті Води”, гр. Юнацтва  46
Жуков, художник  401, 427
Жуковський Аркадій  38
Журавне, с.  141
З
Забашта Любов  647
Заболотівка, с.  162
“Заболотний В. І.”. Див. Порендов�

ський В. І.
Загірня М.  65
“Заграва”, ВО (гр. УПА)  147
“Заграва”, часопис  44
Загребельний Павло  764, 768, 771,

777
Заєць Євгенія  373, 381, 515
Зайцев О.  44, 228
Закарпатська, обл.  148, 166
Закарпаття  560, 686
Закерзоння  90, 239
Заливаха Опанас  843
“Замок”. Див.  УПА�Захід, ГВШ
Запорізька, Січ  31
Зарваниця, с.  313
Зардарян Оганес Мкртичевич  547
Зарицькa Дарія. Див. Дербіш�Зари�

цькa Дарія
Зарицька Катерина Миронівна (“За�

руся”, “Орися”, “Маня”, “Про�
фесор Кужіль”,“У. Кужіль”,
“Монета”)  7�13, 15�17, 19�33,
36, 39, 40, 42, 44, 45, 47�53, 55�
63, 66, 67, 70�72, 74�82, 84�87,
90, 93�101, 103�132, 134, 137,
142�144, 147, 150, 151, 156,
157, 159�165, 167�181, 185�
192, 194�215, 217�223, 225�
254, 258, 260, 263, 265, 267,
269, 271�275, 277, 279, 281�
285, 287, 290, 292, 295, 296,
299�301, 304, 306, 308, 310�
312, 315, 316, 319�324, 326�
330, 332, 335�337, 340, 342,
344, 347�349, 351�354, 356,
357, 359�364, 366, 368�376,
378�380, 382�384, 387, 388,
390, 393, 394, 396�398, 400�
402, 404�406, 408, 411, 413,
414, 416, 417, 419, 421, 423,
425, 427, 429, 431, 432, 434,
437, 440, 441, 445, 448, 450,
452, 454, 456, 459, 460, 464,
467, 468, 470, 472, 475, 477,
479, 481, 483, 484, 487, 489,
492, 497, 498, 501, 502, 504,
506, 509, 511, 513, 516, 518,

520, 523, 525�529, 531, 532,
535�537, 539�541, 543, 544,
547, 550, 551, 553, 556, 557,
560�562, 564�567, 571, 575,
578, 582, 584, 585, 587�589,
591, 592, 594, 596, 597, 599,
601, 605,  607, 608, 612, 615�
618, 620, 622�624, 626�630,
632�634, 637, 639�641, 643,
644, 646, 647, 649,  650, 652�
654, 656, 658, 660, 661, 663,
666, 669, 672�674, 676, 677,
680, 685, 686, 688, 689, 691�
694, 696, 697, 699, 702, 704,
706, 709, 711, 715, 718, 719,
721, 722, 726, 730, 732, 734,
737, 739, 741, 744, 745, 747,
748, 751�753, 755�757, 759,
760, 762, 764, 765, 768�770,
773, 774, 776, 779, 780, 782�
784, 786�789, 792, 794�799,
801, 803, 805�807, 809, 813,
814, 816, 818, 820, 822�828,
835, 836,  839, 843, 844

Зарицька Христина. Див. Плав’юк�
Зарицька Христина Родіонівна

Зарицька�Зафійовська Володими�
ра  17, 19, 27, 53, 55, 57, 58, 62, 63,
194, 196, 203, 205, 206,  213,
217, 219, 255�257, 262�264,
266, 267, 269, 271, 272, 274,
277, 280�285, 287, 289, 291,
293�296, 298, 300, 301, 304�
306, 310, 312, 320, 324�326,
328�330, 332, 334, 335, 338�
340, 343, 345,  348,  352, 355,
356, 364�366, 370�372, 374,
376�380, 382, 390, 391, 394,
395, 398, 402, 403, 406, 411,
413, 414, 417�419, 421, 425�
427, 429�433, 436, 437, 439,
441,443, 448, 450, 453, 454,
456, 459, 465�467, 471, 472,
476, 477, 481, 483, 484, 486�
490, 492, 495�497, 499, 501,
502, 504, 506, 509, 510, 513,
514, 517, 519, 520, 524�532,
534, 537, 539, 542, 547, 549,
550, 552, 554, 555, 557,559,
560, 568, 573, 577, 578, 587,
589, 592, 594, 598, 602, 605,
609, 612, 615, 617, 618, 621,
623, 624, 626, 627, 634, 638,
639, 642�644, 655, 658, 660,
661, 663, 666, 670, 672, 675,
676, 679, 680, 682, 683, 685,
686, 689, 692, 694, 697, 700,
704, 707, 709, 711, 712, 715,
718, 719, 721, 722, 724, 726,
728, 732, 733, 736, 737, 739,
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745, 747, 748, 751, 753, 755,
757, 761, 765, 766, 768, 770,
772�774, 777, 779, 781, 783,
784, 786, 789, 795, 798, 800,
803, 807, 810, 818, 819, 823,
824, 826, 827, 830, 831, 834, 838

Зарицька�Павенська Леонтина  63,
321, 331, 515, 589, 676, 750,
833, 840

Зарицька�Сатурська Стефанія  453,
488, 667, 681, 699, 840, 841

Зарицька�Слоневська Софія  15, 16,
19, 53, 54, 63, 251, 258, 271, 273,
275, 278, 290, 299, 300, 308,
311, 314, 319, 326, 329, 336,
348, 829, 832, 834

Зарицький Мирон Онуфрійович,
проф.  15�21, 23, 27, 35, 53�55,
57, 62, 63, 90, 129, 130, 206,
227, 229, 230, 255, 257, 258,
266�268, 271, 274, 276, 277,
279, 280, 283, 284, 287, 289,
291, 294�296, 298, 301, 304,
307, 315, 321, 323, 326, 328,
329, 334, 338�340, 343, 347,
350, 355, 363, 368,  372, 374,
379�381, 383, 384, 387, 392�
396, 398, 399, 401, 402, 404,
406, 412�415, 417�420, 424�
426, 429, 431, 433, 437, 439,
440, 447, 448, 452�454, 459,
460, 466, 467, 474, 475, 477,
481, 482, 487�491, 493, 494,
497, 501, 504�506, 508, 509,
511�513, 516, 518, 519, 521,
523, 524, 530, 535, 538, 539,
543, 552, 554, 556, 557, 559,
560, 562, 575, 576, 580, 583,
584, 589, 592, 594, 601, 606,
613, 620, 626, 628, 667, 681,
716, 720, 729, 734, 769, 775,
788, 825, 826, 829, 830, 833,
834, 838, 840

Зарицький Онуфрій, о.  15, 16, 19,
53, 829

Зарицький Родіон Онуфрійович  15,
16, 54, 63, 321, 331, 487, 555,
676, 840

Зарицький Роман Онуфрійович  15,
54, 453, 487, 506, 511, 555,
829, 841, 842

Зарицькі, родина  10, 15, 16, 19, 20,
55, 58, 61, 63, 191, 226, 252,
264, 373, 484, 519, 606, 681,
682, 727, 729, 765, 775, 842

Заруда, передм. Тернополя  19
“Заруся”. Див. Зарицька Катерина
Зафійовська Анна  272, 277
Зафійовська Володимира. Див. Зари�

цька�Зафійовська Володимира

Зафійовська Марія. Див. Яримович�
Зафійовська Марія

Зафійовська Наталя. Див. Шипай�
ло�Зафійовська Наталя

Зафійовська Янка. Див. Сіяк�Зафі�
йовська Іванна

Зафійовська�Мандичевська Олена
53, 830

Зафійовський Адріан  257, 294, 313,
354, 355, 392, 475, 481, 482,
486, 497, 501, 538, 599, 606,
659, 670, 671, 769, 805, 830,
833, 834

Зафійовський Іван, о.  53
Зафійовський Йосип  830
Зафійовський Мирослав Адріано�

вич  272, 277, 294, 350, 355
Зафійовський Юрій Мирославович

30, 277, 837, 577, 674, 704
Зафійовські, родина  16
Зафійовські, сестри  831
Захаріясевич Галина (“Липа”)  29
Захарко (Захарів?) Софія  175
Захід  64, 88, 104, 115, 144, 188
Західна Україна. Див. Україна, За�

хідна
Зашкільняк Л.  34, 38
Заярнюк А.  16
Заяць Михайло (“Зенко”)  111, 170�172
Збараж, м.  17, 656
Збаражчина  15, 16
Збруч, р.  17
“Зелений”, рай. пров.  165
Зеленюк Олесь  145
Зельська Іванна  41, 244
“Зенко”, охор. Див. Заяць Михайло
“Зенон”, рай. реф. СБ  165
Зеров Микола  22
Змієнко�Сенишин Галина  43
“Зов”, надр. пров.  169, 238
“Зов”. Див. Сидор Василь
“Золотар”. Див. Слюзар Дмитро
“Зоня”. Див. Захарко (Захарів?)

Софія
Зубово�Поляна, смт.  811
Зубово�Полянський, р�н  807, 811
Зубра, с.  681
ЗУЗ  10, 13, 21, 30, 31, 34, 37, 69, 70,

72�74, 79, 87�89, 91, 93, 95,
96, 98,  99, 101, 102, 115, 116,
132, 134, 136, 141, 144, 151,
152, 155, 160, 164, 189, 223,
235, 236, 240, 243, 246, 247

ЗУНР  15, 18, 23, 95
І
Іваничук Роман  806
Іванишин В.  45
Іванова Таня. Див. Каро�Іванова Те�

тяна
Іваново, м.  361
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Івано�Франківськ, м.  18, 27, 29, 30,
35, 36, 42, 74, 86, 162, 228,
229, 241, 604

Івано�Франківська, обл.  10, 12, 19,
27, 49, 84, 98, 148, 154, 155,
165, 167, 169, 173, 317, 412

Івасик Володимир  84�86
“Ідея і Чин”, підп. в�ня  30, 101, 106,

113, 114, 116, 154, 165, 171,
175, 179, 240

Іллюшин І.  92
Ільза, г.  735
Ільків Володимир   685, 844
Ільків Дзвінка  170, 728, 844
Ільків Ольга  (“Роксолана”)  103, 156,

157, 169�173, 230, 244, 416,
503, 506, 512, 526, 532, 537,
538, 540, 546, 548, 564, 569,
571, 574, 575, 584, 585, 593,
599, 601, 644, 659, 662, 677,
685, 716, 728, 775, 802, 844

Ільків, родина  170, 171
Інґлевуд, м.  131
Індія  645
Інта, ст.  188
Іркутська, обл.  321, 435, 623, 663
Ірландія  65
Ірландці  65
Ісаєвич Ярослав Д., акад.  9, 69
Іспанці  463
Італія  37, 65, 291, 305
Іщук Олександр  111, 171, 172, 173
К
Кавалерідзе Іван Петрович  692
Кавказ, г.  270, 272, 273, 274, 279,

327, 335, 726, 746, 752
Каганович Лазар Мойсейович  167, 169
Казахстан  92, 578
“Кайдаш”, ком. Див. Стельмащук

Юрій Олександрович
Калинець Ігор  778, 818
Калинець Ірина  702, 778, 817, 818
Калинців, подружжя  818
Калінінградська, обл.  495
Калмакан І.  15
Калуш, м.  141, 813
Каменецький І.  99
Кам’янець�Подільська, обл.  155, 166
Кам’янка. с.  142
Канада  840
Кандиба Іван  209, 210
Канів, м.  213, 255
Кант, Емануїл (Kant)  707, 780, 781,

786, 791, 792, 807
Капустянська М.  226
Карл ХІІ, король  64
Карманський Петро  65
Каро�Іванова Тетяна  799, 808, 827
Карпати, г.  58, 61, 139, 155, 189,

226, 287, 329, 335, 386, 560,

616, 630, 665,  689, 735, 757,
760, 764, 768, 771

Карпатська Україна. Див. Україна,
Карпатська

Карпатський, край. Див. Карпати, г.
Карпинець Ярослав  75, 79, 81
Карпинські, родина  16
Карп’як Богдан. Див. Мацейко Гри�

горій
Касімов (Касимов), м.  203, 370, 388,

391, 402, 403, 404, 405, 411
Кастро, Фідель  643
Касьянов Г.  230
Качалов (Шверубович) Василь Іва�

нович  363, 510
Качмарський Євген  74, 75, 77, 79,

81, 82, 84, 86
Квапіньські, автор  65
Кент, Рокуелл  453
Кентій Анатолій  34, 73, 74, 75, 115,

228
Керзона, лінія  90
Керсновська Ніка  366, 528, 537,

542, 548, 550, 619, 659, 664,
672, 673, 679, 690, 701, 715,
724�726, 732, 736, 754, 756,
762, 845

Керч Оксана  21, 226
Кеттл, драматург  470
Київ, м.  15, 37, 43, 67, 135, 136, 138,

145, 151, 152, 164, 170, 185,
190, 192, 209, 213, 230, 233,
235, 236, 240, 243, 254, 360,
399, 466, 471, 531, 649, 652,
662, 712, 730, 734, 735, 791, 824

“Київський”. Див. Бусел Яків
Кик Євдокія  165
Кик Іван  165
Киляр Марія. Див. Ільків Ольга
Киляр, сім’я. Див. Ільків, родина
Киричук Юрій  94, 99, 102, 164, 228,

229
Китай  438
Кичера, г.  113, 114
Кікоть Андрій Іванович  641
Кіндій Софія (“Мавка”)  30
Кірі Ганна  65
Кіровоградщина  688
Клайберн, Вен  559
“Клим Савур”. Див.  Клячківський

Дмитро
Клименко, сл. МҐБ  234
Климишин Микола  31, 75, 79, 81,

89, 244
Климів Іван (“Легенда”)  96
“Ключ”, пласт. курінь  224
Клячківський Дмитро (“Клим Са�

вур”)  132, 133, 138
Книш Зиновій  40, 41, 46, 67, 76, 78,

222
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Княгиничі, с.  111, 157, 161, 169, 170,
172, 173, 190, 244

Кобилянська Ольга  15
Кобринська Наталка  17, 21
Ковалевський Збіґнєв  37, 131, 231
Коваль М.  229
Коваль Р.  185
Ковальчук Володимир  140, 146
Ковальчук Микола К., мін. МҐБ

УРСР  188
Ковалюк Роман  228
Когутяк Петро  163
Козак Ірина (“Лада”)  30, 103, 142,

144, 156�158
Козак�Савицька Ірина (“Бистра”)

103, 104, 147, 156, 169, 225
Козівський, р�н  102, 103, 168
Козловський Іван Семенович  540
Кокін Сергій А.  158, 235
Колдуел Е., письменник  637
Колесса Харитя  429, 430, 434, 443,

459, 460, 466, 471, 474, 478,
481, 485�487, 489, 492�494,
497�499, 518, 519, 522, 524,
525, 530,  533, 534, 538, 542,
545, 551, 557, 573, 576

Колесса, родина  424
Колодзінський Михайло  50
Коломия, м.  10, 17, 19, 55, 360, 476,

757, 760, 818
Колтунюк М.  46
Колумб, Христофор (Christopher Co�

lumbus)  273
Комар Люба  30, 92, 93, 861
Комарнівський, р�н  172
Комісар І.  23
Конаково, м.  622
“Кондрат”. Див. Сидор Василь
Кондратюк К.  15
Кониський Олександр  65
Коновалець Євген  36, 37, 44, 67, 68,

74, 99, 229
Констебл, Джон (John Constable)  463
Кончаловський Петро Петрович  621
Конюхи, с.  103
Копенгаген, м.  650
Кордуба Мирон  22
Кордуба Стефанія  30
Корін Павло Дмитрович  499
Корінець Ганна  25, 29, 224
Корінець М.  46
Коро, Жан Батист Каміль (Jean

Baptiste Camille Corot)  463, 472
Коровиця Стара, с.  84
“Короленко”, підп. штаб�квартира

ГК  111, 170, 244
Корчин, с.  114
Кос Марія  11, 70, 72, 74, 78, 85, 86
Кос�Анатольський Анатолій  305,

360

Косарчик Оля  724, 729
Косач Юрій  642
Косик Володимир, проф.  93, 95,

97, 168, 229, 243
Косів, м.  287�291, 294�296, 304,

312, 317, 321, 324, 326�328,
331,  335, 338,  339, 341, 343,
361, 368, 391, 392, 395, 398�
400, 420, 422, 426, 457, 646,
648, 651, 659, 684�686, 688�
691, 714, 720, 722

Косівна. Див. Кос Марія
Косівщина  35
Космацька, г.  287
Космач, с.  312, 423, 424,  428, 429,

435, 722
Кособудзький Владислав  11, 72,

74, 75, 78, 80, 82, 85
Коссак Зенон  45
Костельник Гавриїл, о.  163, 164
Костенко Ліна  702
Коцюбинський Михайло  303, 317,

352
Коцюмбас Володимир  83, 85, 86
Кошляки, с.  338, 346, 348, 350, 351,

360, 366, 368, 369, 393, 400,
409, 412, 418, 422, 426, 480,
484, 508, 607, 625, 633, 651,
656, 676, 733, 747

Кравець Аретій, д�р  132, 140, 145,
228

“Кравс”. Див. Сидор Василь
Кравців Богдан  42
Кравчук Роман (“Петро”)  7, 115, 160
Крайня Північ. Див. Північ, Крайня
Краків, м.  75, 79, 95
Краківське, генерал�губернатор�

ство. Див. Генеральна Губернія
Крапивко С.  132, 146
Красівський Зиновій  185, 188, 189,

195, 845
Красноярськ, м.  323
Крачковський Йосиф Євстаxович  547
“Крегул”. Див. Сидор Василь
Кременеччина  155
Криве, с.  17
Криворівня, с.  690
Криворучко Надія  562, 577
Крижівський, художник  449
Крикун М.  34, 38
Крим  335, 381�384, 387, 501, 510,

516, 547
Криницька М., проф.  31
Крип’якевич Іван  9, 18, 22, 69, 91, 806
Крип’якевич Роман Іванович  806,

806, 818
Криштальський Олег  551
Кронін, Арчібальд Джозеф (Cronin)

478, 503
Кропивнюк Дмитро  113, 221
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Кросненський, повіт  84
“Крук”, месник  162
Крук�Мазепинець Ю.  65
Крук�Яньо Богдан (“Мелодія”)  133
Крупка Марія  165
Крути, м.  23
Крушельницька Соломія  567
“Ксеня”. Див. Дидик Галина
Кугутяк М.  35
“Кужіль У.”. Див. Зарицька Катерина
Кузик С.  161
Кузнєцов, автор  652
Кузьма О.  23
Кук Василь (“Леміш”)  42, 153, 160,

162, 163, 165, 230
Кукул, г.  80
Кулик Микола  9
Куликів, смт.  362, 386
Куліш Пантелеймон  22, 771
Кульчиці, с.  141
Кульчицька Олена  401, 405, 408,

410, 412, 427, 443, 453, 496,
498, 665

Кульчицький Л.  65
Кульчицький Станіслав, проф.  99
“Куля” Див. Чорній Яків
Купер, Фенімор  604
Купріян Марія  30
Курбе, Гюстав (Gustave Courbet)

463, 472
Курилас Осип  424, 449, 665
Курильські, о�ви  532
Курськ, м.  462
Курчаба Лев, д�р  135
Куусінен, Ейно  186
Кучабський Василь  64
Кучерепа М.  34, 92
Кучерук Олександр  89
Л
Л. О. Див.  Онишко Леся
Лавочне, с.  83
Лагода М.  19
“Лада”, орг. УЧХ. Див. Козак Ірина
Лановецький, р�н  153
“Лариса”  148
“Лариса” (“Сіра”)  144
Ластовецький Микола  22
Латвія  96, 98, 110, 156, 228
Ле Іван  656
Лебедь Микола  31, 75, 79, 81, 87,

132, 222
Лебедь�Гнатківська Дарія  31, 32,

72, 76, 79, 81, 82, 87, 225
Лев Василь  21, 22, 223
Левицька�Загоруйко М.  139
Левицький Кость  64, 95
Левітан Ісаак Ілліч, художник  563
Левітан Юрій Борисович, диктор  563
“Левко”, охор.  170
Левкович Марія  26

Левченко Петро Олексійович  401
“Легенда”, кр. пров. Див. Климів Іван
Легета Антон  163
Легета Іванна (“Помста”)  163
Легета Марія  163
Лемеха Віра (“Рогніда”)  144
Лемик Ярослав  770
Лемківщина  90
Ленін Володимир Ілліч  103, 113, 171
Ленінград, м. Див. Санкт�Петер�

бург, м.
Ленкавський Степан  45, 74, 229, 241
Леонардо да Вінчі. Див. Вінчі, Лео�

нардо да (Leonardo da Vinci)
Леонтович�Башун Наталія  23, 26,

27, 46, 49, 224
Лермонтов Михайло Юрійович  640
Липа Юрій, д�р  140
“Липа”. Див. Захаріясевич Галина
Липинський В’ячеслав  64, 171
Лисенко Микола  30, 315
Лисина, г.  287
“Лискавка”, окр. реф. УЧХ. Див.

Дубар (“Лискавка”)
Лисяк�Рудницький Іван  16, 43, 230
Литва  96, 98, 110, 156, 228
Литвин М.  15, 18, 91
Литвинів, с.  143
Литовці  205
“Лицар”. Див. Гасин Олекса
Личаківське, кладовище  13, 26, 213,

214, 248, 250
Лівий Володимир (“Митар”)  189
Лівінґстон, Девід (David Livingstone)

319
Лісне, с. в Мордовії  13, 208
Лісовий Василь  38, 242
Ліщинський, художник  633, 665
Лозинський М.  64
Лондон, Джек  244
Лондон, м.  32, 38, 39, 88, 171, 231,

241, 631
“Лопатинський”. Див. Тимчій Воло�

димир
Лоретті, Робертіно  641, 649, 650,

652, 653
Лорка, Федеріко Гарсіа  760
Лотович Матвій М., д�р  172
Лотоцька Стефанія  267
Лотоцький Антін  65
Лубківська�Щеснюк Наталія  816
Лубківський Роман  813, 816
“Луг”, т�во  41
Лук’яненко Левко  210
Лукіянович Дарія  30
Луковиці, с.  141
Луцьк, м.  152
Луцький Олександр Андрійович

(“Андрієнко”)  235
Луцький О., автор  91, 868



885

Львів, м.  10�12, 14�21, 23�27, 29�
31, 34�38, 41, 42, 44, 47, 51,
52, 61, 67�72, 75, 77, 79, 80,
82�95, 97, 99, 100, 102, 104,
106, 119�123, 129, 130, 133,
135�138, 140, 142�146, 153,
154, 157, 158, 162�164, 166�
172, 174, 175, 185, 188, 189�
192, 195, 207, 210, 211, 214,
218, 222�224, 227�232, 239,
240, 244, 248, 250, 251, 263,
265, 267, 268, 271, 286, 294,
297, 299, 302, 308, 309, 319,
322, 329, 332, 333, 338, 340,
353, 355, 360, 362, 371, 377,
391, 397, 399, 400, 426, 430,
448, 456, 466, 482, 516, 521,
538, 539, 541, 547, 551, 571,
595, 628, 643, 650, 655, 657,
660, 662, 675, 676, 680, 681,
683�688, 690, 691, 703, 720,
732, 734, 747, 757, 783, 792,
815, 816, 819, 824, 842

Львівська, обл.  12, 83, 84, 98, 102,
141, 148, 152, 154, 155, 160,
164, 166, 233

Львівська, тюрма  190
Львівський, край  155
Львівський, пластовий кіш  225
Львівщина  30, 79, 142, 152
Льодовитий, океан  110, 291
Любачівський, повіт  84
Любачівщина  79
Люблін, м.  46, 79, 231
Любович Уляна  20, 26, 28, 225
Людкевич Станіслав  30, 315
Лялька Я.  243
Лясоцький, вл. цукерні  473
М
“Мавка”, зв. Див. Кіндій Софія
Магадан, м.  332
Магомаєв Муслім  703
Маґур Юліан (“Марко”)  191
Маївський Дмитро (“Тарас”)  102,

103, 113, 160, 163, 164, 242
Майлов Олексій  75
Макар Володимир  243, 244
Макаренко Антон Семенович  285
Макарушка Остап, д�р  22.
Макарушка Ярослав  70, 77, 83, 86
Макарчук В.  37, 868
Макарчук С.  37, 868
Маківка, г.  59
Маковський Костянтин Єгорович

458
Максимук П.  243
Мала, р.  114
Малащук Роман  31, 32, 244
Мальфорд (Mulford), автор  604
Малюца Іван  76�82, 84�87

Манастирський Антон Іванович  665
Мандичевська Олена. Див. Зафі�

йовська�Мандичевська Олена
Мандичевські, родина  16
Мандюк Антоніна  160
Манізер Матвій  600
“Маня”. Див. Зарицька Катерина
“Марійцуня”. Див. Шухевич Роман
Марічка”. Див. Савчин Марія
“Марко”. Див. Маґур Юліан
Маркс, Карл  64, 105, 106, 111, 113
“Марта”. Див. Пашківська Марта
Мартинець В.  74
Мартинюк Ганна (“Ганя”)  194, 240,

662, 666
Мартинюк, пвх.  104
“Маруся”. Див.  Галушка Стефанія
Марущак М.  164
Марченко Анатолій  195, 197�199, 227
Масловський В.  167
Массне, Жуль (Jules Massenet)   535
“Махабхараті”, інд. епос  680
Махов, полк. НКВС  166
Мацейко Григорій  11, 73, 77�81,

226, 233
Мацкевич Олександра  30
Мацціні, Джузеппе  67
Мащак Осип  83, 86
Маяковська Марія (“Блискавка”)  30
Меджецький В.  231
“Мелодія”. Див. Крук�Яньо Богдан
Мельник Ярослав (“Роберт”)  164
Мельников Л. Г.  169
Мелюхін Серафим Тимофійович  639
Менкуш Ярослав  814
Менотті Корві А. (Menotti Corvi A.)  64
Меншалін Борис  213
Метерлінк, Моріс (Maurice Maeter�

linck)  546, 558, 610
Мечник С. Див. Мудрик Степан
Мигаль Роман  72, 74�78, 80�82, 84�87
Мигаль Тарас  702
Мизак Нестор  95, 102, 166, 167, 241
Миколаївський, р�н  537
Миколаївщина  141
Мирон Дмитро (“Максим Орлик”)

41, 47, 91, 241, 242
“Мирон”. край. пров. СБ. Див. Дякон

Ярослав
Мисько Марія  30
“Митар”, край. пров. СБ. Див. Лівий

Володимир
“Михайло”, пров. СБ. Див. Арсенич

Микола
Мікеланджело Буонарроті (Michel�

angelo Buonarroti)  305, 458
“Мікушка”, реф. СБ КП. Див. Приш�

ляк Григорій
“Мілько”, зв.. Див. Угрин Михайло
Мінськ, м.  131, 139, 229, 643, 650
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Мірчук Петро  70�72, 77, 79, 83, 84,
87, 136, 157, 169, 222, 223

Міцкeвич Адам  552
Могила Петро  31, 33, 51
Могильниця, с. Див. Стара Могиль�

ниця, с.
“Модеста”, реф. УЧХ  144
Мойца Василь  383, 402, 676, 771
Мойца Марія  673, 676
Молдавія (Молдова)  674, 714, 720,

723,  725, 745, 755, 767, 771,
773, 775, 779�781, 783, 819

Молдовани  205
“Молинь Ян”. Див. Порендовський

В. І.
Молотова – Ріббентропа, пакт  90
“Молочарка”. Див. Дидик Галина
Молочниця, ст.  739, 743, 747
Монако, Маріо дель  486
Монастирок, с.  28
“Монета”, реф. УЧХ КП. Див.

Зарицька Катерина
Монреаль, м.  43
Монцібович Мусій  484, 532
Монцібовичі, родина  16
Мопассан, Гі де (Guy de Maupas�

sant)  319
Моравіо, Альберто  540
Морги, с.  143
Мордовія  13, 175, 188, 213, 540, 606
Мордовська АРСР (АССР)  13, 180,

208, 211, 756
Мордовські, концтабори  185, 206,

227
Мордовці  603
Моріак, Франсуа (Francois Mauriac)

359
Мороз Валентин  813, 814, 817
Мороз Володимир  48, 89, 91, 96,

131, 146, 148, 229, 231
Мороз Галя  28
Морозов, акад.  642
Моррас, Шарль (Maurras)  38
“Моряк”, реф. Юнацтва КП. Див.

Скаськів Ярослав
Москва, м.  75, 91, 108, 109, 116,

131, 139, 171, 192, 195, 197,
198, 199, 227, 229, 242, 268,
304, 335, 361, 363, 373, 374,
382, 385, 390, 400, 402, 403,
416, 426, 430, 487, 499, 500,
518, 534, 545, 607, 616, 621,
622, 636, 640, 643, 645�647,
650, 651, 653, 662, 663, 665,
671, 674, 678, 679, 697, 698,
713, 716, 731, 732,  745, 747,
757, 762, 764, 811, 817

Мостович Олена (“Верба”)  132, 144
Мотика Ґжеґож   88, 231, 235
Мотиль О.  41

“Мотря”, пров. жін.  142
“Мотря”, реф. УЧХ. Див. Болещук

Марія
“Мотря”, сан.  148
Моцарт, Вольфганг Амадей (Wolf�

gang Amadeus Mozart)  502
Мудра Надія  19, 30, 43, 185, 191,

192, 230
Мудрик Степан (“Мечник”)  243, 244
Музика Ярослава  587
Мусоргський Модест Петрович  363
Муссоліні, Беніто (Benito Mussolini)

64
Мюнхен, м.  15, 17, 36, 44, 99, 106,  109,

165, 206, 227, 241, 242, 244
Н
Надзбруччя  95, 167
“Надя”, зв. Див.  Савчин Марія
“Надя”, маш.  114
“Надя”. Див. Соломко Катерина
“Назар”, б�к  162
“Назар”. Див. “Артем” (“Назар”), ад.
Назарук Осип  29, 64
Наконечна Богдана  30
Народно�трудова, партія  34
“Наум” (“Артем”)  114
Науменко К.  15, 91
Націонал�демократична, партія  14
“Наше життя”, журнал  225
Недзвецька Галина  72
Несторов (Нєстєров) Михайло  499,

561
Нефрета (Нефертітті), царівна

605, 610
Нємоєвскі А.  65
Нижанківський Д.  31
Нижнє�Ілімський, р�н  321
Ніколаєв Андріан, космонавт  651
Ніколаєва Н.  111, 171�173
Німецькі, війська  93
Німеччина  37, 73, 75, 88, 89, 90,

93, 95, 97, 100, 149, 153, 229
Німці  99, 104, 238
Ніцше, Фрідріх Вільгельм (Friedrich

Wilhelm Nietzsche)  64
Новаківський Олекса  15, 663, 665
Новгород�Волинський, м.  692
Нове Село, с.  15, 19, 737, 747
“Нове слово”, часопис  86
Новий Розділ, м.  139
“Новий час”, часопис  78
Новиченко, критик  789
“Новіна”, шляхт. герб  15, 226
НТШ  18, 19, 22, 29, 223
“Нуся”. Див. Гусяк Дарія Юріївна
Нью�Йорк, м.  15, 22, 25, 27, 29, 32,

38, 46, 49, 72, 93, 95, 97, 106,
109, 132, 165, 190, 223, 224,
229, 230, 242, 243

О



887

О’Браєн, Софі  65
ОВКУГ  44, 45
Овсієнко В.  209
Огнєвой, співак  636
Одеса, м.  15, 429, 497, 503, 535, 688
Озерне, с. в Мордовії  209, 210
Окланд, м.  38
Олесницький Яромир (“Ярий”)  143
Олесь Олександр  511, 552, 826
Олеський, р�н  160
Олесько, м.  160
Олешки, с.  187
Ольшанський Т.  131, 231
Онишко Леся   19, 22, 24�28, 32, 35,

41, 45, 50, 71, 73, 78, 85, 87,
88, 93, 94, 100, 104, 106, 111,
112, 136, 139, 142, 145, 148,
150, 152, 153, 156�159, 168,
171, 174, 185, 186, 190�192,
195, 197, 198, 201, 203, 208,
209, 211, 227, 240, 244

Опарівка, с.  84
Опір, р.  287
Оприско Іванна  30
Оприско Стефанія  30
Організація. Див. ОУН
Ордів, с.  84
“Орися”, чл. Юнацтва. Див. Зари�

цька Катерина
“Орлан”. Див. Галаса Василь
“Орлик Максим”. Див. Мирон

Дмитро
“Орлик”, б�к  162
Орсі П. (P. Orsi)  65
Осипенко, заст. мін. МҐБ УРСР  188
Островський Олександр Микола�

йович  316
ОУН  7, 8, 11�13, 30, 34, 36�40, 42�51,

66�68, 70, 72�80, 83�93, 95, 97�
100, 102, 104, 107, 108, 115,
116, 132, 133, 136, 141, 143,
145, 146, 149, 152�154, 157,
158, 160, 162, 165, 167, 171,
179, 188, 189, 211, 222, 224,
226, 228, 229, 231�235, 237,
239�241, 246

ОУН(Б)  8, 91, 94�96, 99, 140, 159,
222,  241

ОУН, ВЗ 2�ий  96
ОУН, ВЗ 3�ій  164
ОУН, Галицький КП  12, 99, 101,

150, 237
ОУН, ГОП  101, 238
ОУН, Доріст  45
ОУН, жіноча сітка  12
ОУН, ЗП  79, 104, 156
ОУН, ЗЧ  96, 97, 108, 109, 133, 137,

139, 140, 168, 241, 242
ОУН, КЕ  11, 67, 74, 87�89, 91, 116
ОУН, Конґрес 1�ий  68

ОУН, конф. 1�а  96
ОУН, конф. 2�а  97
ОУН, КП  42, 45, 96, 147, 150, 155,

158, 236
ОУН, Львівський КП  189
ОУН, Провід  12, 13, 68, 77, 101, 102,

106, 115, 132, 149, 151, 154,
155, 157�159, 161, 167, 168,
175, 189, 235, 238

ОУН, Рогатинський ОП  172
ОУН, Рогатинський РП  165
ОУН, РП  101, 113
ОУН, РП Дрогобицького ОП  104, 154
ОУН, РП Львівського ОП  103
ОУН, РП Станиславівського ОП  103
ОУН, РП Тернопільського ОП  103
ОУН, Самбірський НП  169
ОУН, СБ  93, 101, 102, 134, 149,  154,

158�160, 162
ОУН, структура  101
ОУН, Тернопільський ОП  143
ОУН, Юнацтво  11, 12, 30, 32, 45�48,

51, 64, 70, 71, 95, 98, 100, 224,
225, 231, 243, 246

Оунівці  95
ОУН�р. Див. ОУН(Б)
“Ох”. Див. Синенко І. П.
Охримович Степан  31, 42, 44, 45, 69
Охримович Я.  64
П
Павенська Леонтина. Див. Зариць�

ка�Павенська Леонтина
Павенська Нуся  589
Павенський Олександр, д�р  11,

76, 82, 84�86, 239
Павіяк (Пав’як), тюрма  225
Павлов Іван Петрович  473, 612,

638, 654
Павловська Орися  50
Павляк  Іринка  846
Павляк�Гусяк Леся  688, 769, 775,

820, 846
Паладійчук Роман  31
Паламар П.  227
Палехов, м.  499
Паливода В.  186
Паліїв Дмитро  36, 228
“Палій”. Див. Грицай Дмитро
Пальчак Марія  603, 647, 672, 673,

678, 743�747, 750, 752, 754,
757, 758, 760, 762�764, 769,
773, 775, 782, 783, 786, 788,
791, 792, 796, 803�805, 819,
821, 826

Пальчак Мирослава  804
Пальчак Стефа  603
Пандок І.  36
Панський А.  64
Париж, м.  22, 25, 27, 29, 46, 49, 93,

95, 97, 223, 224, 229, 584, 686
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Париллє Северин  22
Паснюк Микола, о.  165
Патер І. Г., д�р  9
Патик Володимир  722, 728, 735
Патик Остап Володимирович  722
Патриляк Іван  91
Паустовський Костянтин  563
Пачовський М.  22
Пашкевич О.  70, 86
Пашківська Марта (“Марта”)  171,

172
Пашко Атена  227
Пеленська Ольга  30
Пелех І.  90, 226
Первомайський Леонід  635, 637,

639, 641
“Перебийніс”. Див. Грицай Дмитро
Перемиський, курінь  148
Перемишль, м.  17, 141
Перемищина  90, 148
Перешлюга Варвара  30
Персенківка, передм.  660
Петербург, м. Див. Санкт�Петер�

бург, м.
Петращук Василь  381
Петращук Марія  389
Петренко, о/у МҐБ  185
“Петро”, пров. ОУН на ЗУЗ. Див.

Кравчук Роман
Пєрацький Броніслав  11, 33, 73,

75�77, 79, 226
ПЗУЗ  144
Пименов Юрій Іванович  615, 620
Пимоненко Микола  449
Писаний Камінь, г.  287, 295
Північ  311
Північ, Крайня  92
Північна Африка. Див. Африка, Пів�

нічна
Північний, бігун (полюс)  786
Підвиння, с.  165
Підволочиськ, смт.  733, 747, 805
Підгаєцький, р�н  143
Підгайний Богдан  45, 74�81, 84�87
Підгородецький Василь  814
Підлюте, с.  27
Підляшшя  90
Пікассо, Пабло (Pablo Picasso)  462,

549, 576, 590, 645
Пікула Г., МҐБ�іст  174
Пілсудська, автор  65
Пілсудський Юзеф  38
Пінщина  90
Піонерське, смт.  495
Піп Іван, г.  287, 426, 651
Плав’юк Адріана  840
Плав’юк Софія  840
Плав’юк Ярослав  840
Плав’юк�Зарицька Христина Родіо�

нівна  321, 750, 840

“Пласт”, скаут. орг.  10, 14, 22, 24, 25,
27, 28, 32, 33, 40�43, 48, 64,
224, 225, 227, 228, 233

Платон (Аристокл), гр. філософ
516, 672, 674, 707, 760, 768, 773

Плужник Євген  715
Плюгавка Тадей�Андрій  142
Поволжя  110
“Повстанець”, підп. в�ня  240
Поділля  25, 28, 113, 148, 155, 221
Подільський, край. Див. Поділля
Подолян М.  212, 221
Позичанюк Йосип (“Шаблюк”,

“Євшан”)  242
Познань, м.  64, 273
Полікарп, архієпископ  95
Полісся  28, 138, 139, 140, 146, 243
“Полтава”. Див. Федун Петро
Польський, народ. Див. Поляки
Польща  8, 11, 31, 33�35, 37, 38, 44,

46, 49, 51, 71, 73, 75�77, 81�
84, 88�90, 103, 156, 165, 170,
172, 231, 233, 239, 246, 874     

Полюга Любомир Іванович  170,
173, 174, 187, 190, 233, 244

Поляки  23, 35�37, 72, 74, 77, 144,
184

“Помста”, зв. Див. Легета Іванна
Порендовський В. І. (“В. І. Забо�

лотний”, “Ян Молинь”)  158
Поручин, с.  143
Посимкевич, гол. триб.  81
Посівнич Микола, мґр.  9, 68�70,

156, 165, 239
Поташев, секр. ЦК КП(б)У  167, 849
Поташня, г.  114
Потічний Петро Й., проф.  9, 162,

242
Потьма, ст.  211, 606, 739, 743, 747,

754, 756, 789, 804, 807
Прага, м.  37, 40, 69
Прахтель�Морав’янський, прок.  84
“Праця”, газета (друкарня)  11, 73,

75, 80, 82, 85, 86, 232
Преззеліні Ґ.  64
Прибалтика  110, 640
Прикарпатський, край  148
Пришляк Григорій (“Мікушка”)  101,

243, 244
Пришляк Надія  30
Пришляк Г. С.  89
Прістлі, Джон (John Priestley)  470
Прішвін (Пришвин) Михайло Михай�

лович  305, 620
Провідник. Див. Шухевич Роман
Прокоп Мирослав (“Володимир”)

157, 242
“Пропагандист”, журнал  106
Пророков Борис Іванович  620
“Просвіта”, т�во  22, 40, 65, 71
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“Професор Кужіль”. Див. Зарицька
Катерина

“Професор”  114
Проценко О.  38
Проценко Олег  38, 242, 860
Прочкова, пані  311
Прус Едвард  161
Пруст, Марсель (Marcel Proust)  510
Прут, р.  61, 287, 299, 616
ПСУЗ  144, 161
“Пташка”, ком�т ВО  143
Пташник Б.  19, 20, 227
Пузина Юзеф  18
Пуків, с.  165, 168
Путрамент Єжи  637
Пушкін Олександр  401
Пчілка Олена  25
“Пчілки”, пласт. гурток  10? 25, 28
Пшеп’юрська Іванна  30
П’ясецька Олександра  284
П’ятигорськ, м.  676, 680�683
Р
Равель, Моріс (Ravel)  535, 584
Равлик Іван  84�86
Радамес, полководець, персонаж з

опери “Аїда”  587
Радехів, м.  696
Радиґін Анатолій  205, 206, 227
Радикальна, партія  34
Радянський Союз. Див. СССР
Радянські, війська. Див. ЧА
Рай, с.  162, 163, 165
Рак Ярослав  76, 78�80, 82, 87, 226
Ратич Андрій  619
Ратич Богдана Степанівна  353,

532, 619, 788
Ратич Ірина  488
Ратич Степан  265, 353
Ратич Стефанія  841
Ратич Теодор  788
Ратичі, родина  489, 670
Рафаель Санті (Raphaello Santi)  458
Рахів, м.  335
Рачук Семен  84, 86
Ребет Дарія  12, 95
Ребет Лев  43, 44
Ревенсбрюк, концтабір  30
Ремарк, Еріх Марія  615
Рембрандт, ван Рейн  590, 666
Реннер, автор  64
Республіка Мордовія. Див. Мордовія
Решетуха Юрій  676
Рєпін Ілля  547, 559
“Рибак”, б�к  162
Рига, м.  299, 645, 646
Рильський Максим  251, 262, 280,

283, 468, 475, 536, 539, 552, 635
Рим, м.  458
Римський�Корсаков Микола Андрі�

йович  672

Рівер, Дієго  437
Рівненська, обл.  148, 154, 166, 167
Рінкель Лена  26
Ріпецька�Бондаренко Марія  141
Річ Посполита. Див. Польща
Річище, с.  148
“Роберт”. Див. Мельник Ярослав
Робсон, Поль  360
Рог Віктор  185, 860
Рогатинський, р�н  165, 173
Рогатинські, ліси  163, 168, 172, 174
Рогатинщина  165
“Рогніда”. Див. Лемеха Віра
Рой Т.  65
“Роксолана”. Див. Ільків Ольга
Роллан, Ромен  323, 388, 458, 463
Романівка, с.  141
Російська Федерація. Див. Росія
Російський, народ. Див. Росіяни
Росія  15, 64, 65, 108, 109, 110, 294,

370, 403, 495, 606, 623, 663
Росіяни 110, 116, 205, 603
Ростов�на�Дону, м.  746
Ростропович Мстислав Леополь�

дович  478, 485, 500, 501, 518,
525, 534, 545, 573

Рубенс, Петер Пауль (Rubens)  666
Руденко Бела  466, 476, 478, 636
“Рудий”, ком. Див. Стельмащук

Юрій Олександрович
Рудники, с.  141
Рудницький Казимир  76
Рудницький Степан, акад.  439
Рудницький Юрій  22
Рузя, з с. Заболотівка  162
Румунія  110
“Русалка”. Див. Гнатюк Люба
“Русич”. Див. Тершаковець Зиновій
Русначенко Анатолій  39, 96, 98,

156, 228
Русова Софія  65
Русько�українська радикальна пар�

тія  14
“Рута”. Див. Гайовська Любомира
Руткович Іван  738
Рязанська, обл.  203, 370, 388, 403
Рясной Василь Степанович, мін.

МҐБ  151
С
Сабуров Олександр Н., ген. НКВД

167
Савицька Ірина. Див. Козак�Са�

вицька Ірина
Савінков Борис  65
Савка Теодор (“Софрон”)  137, 143,

146, 236
“Савур Клим”. Див. Клячківський

Дмитро
Савчин Марія (“Надя”, “Марічка”)

50, 173, 174, 244
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Савчук Борис  27, 42, 228
Сагайдачний Петро, гетьм.  42
Садова Л.  23
Садовська Ганна  185
Самбір, м.  83
Самбірщина  141
Самостійна Українська Держава.

Див. УССД
“Самостійність”, підп. в�ня  240
Сандуленко Борис  652, 653
Санкт�Петербург, м.  94, 232, 361,

600, 630, 640, 645, 646, 651,
665, 753, 757, 764, 769, 770

Сарьян Мартирос  527, 543
Сасов, м.  403
Сатурська Оксана  336, 384
Сатурська Орися Корнелівна  619
Сатурська Стефанія. Див. Зариць�

ка�Сатурська Стефанія
Сатурський Корнелій  336, 619
СБ. Див. ОУН, СБ
Сватко Ярослав  229  
Свєнціцька Віра Іларіонівна  30, 32,

72, 75, 79, 80, 84�86, 226,
230, 333, 401, 403, 405�407,
410, 426, 499, 698

Свєнціцький Іларіон  64, 333
Свідзінський А.  230, 871
Свінемінде (Свіноустє), м.  75
“Світлана”. Див. Світлик�Литвинко

Богдана
Світлик Лідія  30
Світлик�Литвинко Богдана (“Світ�

ляна”, “Світлана”)  30, 105, 114,
115, 171, 173

Світлична Надія  210, 212, 213, 225,
760

Світличний Іван  213, 727, 816, 817
“Світляна”. Див. Світлик�Литвинко

Богдана
“Свобода”, часопис  77
“Север”. Див.  Федун Петро
Севера, скульптор  558
Севрун Галина  735
Селезінка І.  46
Семенюк Анна Йосипівна  383, 384,

416
Сеник Ірина  693, 724
Сеника, архів  77
Сенін, архітектор  635
Сент�Екзюпері, Антуан де  656
Сеньків Роман  74, 84, 85, 86
Сенюта Елеонора  30
“Сергій”. Див. Степаняк Михайло

Дмитрович
Сергійчук Володимир  90, 151, 152,

243
Сергійчук М. І.  235
Середня Азія. Див. Азія, Середня
Серпинський Вацлав  18

Сєров Валентин Олександрович
546, 559

Сибір  11, 16, 92, 657
Сивуля, г.  28
Сидор Василь (“Шелест”, “Конд�

рат”, “Кравс”, “Крегул”, “Рости�
слав Вишитий”, “Зов”)  45, 101,
115, 155, 156, 189, 236

Сидорович Савина  43
Сиктивкар, м.  332
Синенко І. П. (“Яр”, “Ох”, “Сум”)  238
Синиця Г.  683
Сич Олександр   74, 229
Сідней (Сидней, Sydney), м.  22, 25,

27, 29, 38, 46, 49, 223, 224
Сільце, с. Бережанського р�ну  141
“Сіра”, реф. УЧХ КП. Див. “Лариса”

(“Сіра”)
“Січ”, т�во  12, 14, 40, 95, 100
Сіяк Дарія  513, 681
Сіяк Остап  830
Сіяк�Зафійовська Іванна  256, 261,

271, 277, 289, 291, 292, 294,
295, 311, 312, 328, 338, 342,
351, 355, 361, 365, 367, 389,
391, 420, 475, 481, 482, 489,
501, 513, 532, 538, 556, 618,
619, 667, 678, 679, 681, 719,
722, 724, 741, 752, 805, 812,
830, 831, 834

Скаськів Ярослав (“Моряк”)  95, 97,
101

Скляренко Семен  515
Сковорода Григорій  208, 375, 644,

666, 680, 692, 751, 777
Сколе, м.  142
Сколівський, р�н  597
Сколівщина  141
Сколоздра Володимир  692
“Славко”, аптек.  143
Славське, смт.  141, 639, 683, 711,

734, 735
Сливка Юрій Ю., проф.  9,  34�36,

69, 228, 229, 243
Слоневська Софія. Див. Зарицька�

Слоневська Софія
Слоневська Юзя  63
Слоневський Антон  17
Слоневський Віктор  63
Слоневський Вітольд  63, 321, 494
Слоневський Юзьо  63
Слоневський Ярослав  63, 842
Слоневські, родина  16, 63
Слюзар Дмитро (“Золотар”)  103
Смирнов, письменник  637
Смілянський Леонід  638
Смоленськ, м.  213
Собко Вадим  642
Совєтський Союз. Див. СССР
Содоль Петро  95, 190, 230
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Содомора Лукія  30
Сойка Богдан  730
Сойка, хурожник  735
Сокаль, м.  382
Сокальщина  155
Сокіл, г.  27, 28, 560
“Сокіл”, т�во  14, 24, 40
“Сокіл�Батько”, т�во  10, 22
“Сокол”, аґ. НКҐБ  149
Соколов, май. НКВД  163
Соколовська Надія  32
Сократ, гр. філософ  553
Солдатенко В. Ф.  188
Соловецькі, острови  806
Соломко Катерина (“Надя”)  165
Солоп, сл. МҐБ  187
Сонагільський Р.  65
Сорока Богдан  8, 9, 18, 19, 21, 23,

24, 27, 30�32, 50, 82, 86, 90,
92, 93, 100, 129, 130, 174, 186,
192�209, 211, 215�217, 219,
230, 239, 245, 251, 254, 256�
258, 260, 261, 263, 264, 266�
271, 273�285, 289, 290, 296,
298�305, 308, 311, 312, 314�
321, 323, 325, 327, 329, 330,
332�337, 339, 340, 342, 344,
346, 348, 349, 351, 353�355,
359, 362, 363, 365�379, 381,
383, 384, 387, 390�396, 398�
406, 408�412, 414, 417�420,
424, 425, 428, 429, 432�437,
440, 442, 443, 445, 446, 449,
452, 453, 455�457, 459, 460,
463, 467, 469, 471, 473�477,
480, 482�486, 488�498, 500�
505, 507, 510, 511, 513, 515,
516, 519, 520, 522�524, 528�
530, 533, 535, 536, 538, 541,
542, 544, 546, 547, 549, 550,
554, 556, 557, 561�564, 567�
569, 573, 575, 576, 578�581,
583�586, 591, 597, 599, 606,
607, 611, 613, 614, 616, 618�
621, 623�625, 629, 632, 636,
638, 640�644, 646, 648�651,
653, 655, 656, 658�660, 662�
666, 668, 671, 672, 674, 676�
693, 695, 696, 698, 702, 706�
724, 726, 727, 730�734, 736�739,
741, 743�747, 749�758, 760,  761,
764, 765, 768�770, 775�778, 780,
781, 785, 786, 788, 789, 791�794,
796,  797, 801,  803,  804,  808,
810, 812�814, 816, 818�820,
822�828, 834�838, 841

Сорока Катерина. Див. Зарицька
Катерина Миронівна

Сорока Михайло М.  6, 11, 13, 18,  21,
23, 87, 90, 93, 128, 130, 203,

206, 207, 209�211, 213�215,
226,  227, 229, 230, 233, 248,
249, 251, 254, 256�258, 260,
262, 265, 267, 271, 274,  275,
277, 279, 305, 311, 318, 321,
322, 324�326, 328, 329, 331,
332, 336�339, 345, 351, 353,
354, 359, 361, 366, 368, 369,
373�380, 383, 384, 391, 393,
395, 396, 400�404, 406, 407,
409�413, 416, 418�421, 430,
431, 435�438, 440, 442, 449,
451, 452, 454�458, 460, 467,
469, 470, 475, 479, 480, 484,
487�489, 492�495, 497, 499,
501, 502, 504, 506�508, 510,
511, 514�516, 520, 522, 523,
527, 529, 531, 532, 535, 537,
538, 542, 543, 547�550, 554,
556, 561, 564, 568, 569, 571,
572, 579, 581, 587, 591, 593,
594, 596,  599,  603,  604, 606,
607, 614, 618, 622, 623, 625,
630�633, 636, 637, 639, 642,
646, 648�653, 655, 656, 658,
659, 661, 665, 667, 671�674,
678�680, 683, 684, 686�688,
690, 694, 695, 700, 704, 706,
709�711, 713�727, 731�734,
736�740, 742, 744, 746, 747,
749, 751, 753, 754, 756, 759,
762, 768, 773, 774, 780, 781,
786, 788, 791�793, 797, 812,
820, 821, 823�825

Сорока Соломія  211, 216, 217, 219
Сорока Устина  211, 216, 217, 219
Сорока�Брикайло Люба  8, 9, 18�21,

23, 24, 27, 30�32, 50, 82, 86,
90, 93, 100, 174, 186, 192�209,
211, 216, 227, 230, 753, 757,
760, 764�766, 768, 769, 772,
775�779, 783, 786, 788, 789,
791, 793, 795�797, 802�804,
806, 808�810, 812�815, 817�820

Сорфатті Ґ.  64
Софокл, гр. драматург  22
“Софрон”, лік. Див.  Савка Теодор
Соціал�демократична, партія  14
“Союзівка”, оселя  224
Спольський Ярослав  77, 83, 86
СРСР. Див. СССР    
СССР  37, 73, 75, 88, 90, 92, 93,

105�110, 112, 113, 115, 116,
149, 151, 157, 162, 166�169,
188,  236,  238, 246, 673, 762,
794, 807, 812

Ставчани, с.  84
Сталін Йосип Віссаріонович  90, 94,

103, 107, 113, 166,  231, 232
Станимир Леся  577, 673
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Станиславів, м. Див. Івано�Фран�
ківськ, м.

Станиславівське, в�во  88
Станиславівщина  10
Станіслав, м. Див. Івано�Фран�

ківськ, м.
Станіславська, обл. Див. Івано�

Франківська, обл.
Стара Могильниця, с.   17
Старий Угринів, с.  84
Старосольський Володимир, д�р  64
Старух Ярослав (“Стяг”)  87
Стеблій Ф.  21
Стейнбек, Джон Ернст (John Ernst

Steinbeck)  642
Стельмащук Юрій Олександрович

(“Рудий”, “Кайдаш”)  152
Стендаль (Анрі Марі Бейль)  305,

306, 308, 309
Степанів Олена. Див. Дашкевич�

Степанів Олена, проф.
Степанов, сл. МҐБ  192
Степаняк Михайло  Дмитрович

(“Сергій”)  235
Степняк С.  65
Стефаник Василь  15
Стецько Анастасія  100
Стецько Анна (“Нуся”)  142, 240
Стецько Ярослав  40, 71, 83, 86, 87,

95, 241, 242
Стриєнська, художниця  406, 414
Стрий, м.  65, 83, 132, 140, 146,

154, 171, 243
Стрийський, парк  74
Стрийський, р�н  169
Стрийщина  142
Строкач Тимофій, мін. МВД  151
Струмінська Ольга  29
Струтинська Антоніна  30
Ступак Ярослав  702
“Стяг”. Див. Старух Ярослав
Субтельний Орест  38
СУЗ  115
Сукарно (Sukarno)  483, 491
“Сум”. Див. Синенко І. П.
СУНМ  31, 33, 36, 45, 46
Суріков Василь Іванович  576
“Сурма”, часопис  71, 72
СУСОП  44
Сухий О.  15
Суховерська Оксана  22, 24
Схід  164, 662
Схід, Далекий  92, 110
Східна Галичина. Див. Галичина,

Східна
Східна Європа. Див. Європа, Східна
Східна Україна. Див. Україна, Схід�

на
Сціборський Микола  40
США  115, 116, 168, 192, 224, 840

Т
Тайшет, м.  435, 663
Танчаківська Леся  20, 21
“Тарас Чупринка”, ген. Див. Шухе�

вич Роман
“Тарас”, чл. Проводу. Див. Маїв�

ський Дмитро
Тарнавський Мирон, ген.  705
Тарновецький, о.  87
Татарський, Просмик  80
Тбілісі, м.  282
Тен Борис  775
Тендряков Володимир Федорович

654
Теньгушевський, р�н  807, 811
Теребовлянський, пов.  17
Терешкова Валентина  651
Терешковець Михайло  22
Терлецький О.  64
Тернопіль, м.  17, 19�21, 25, 28, 42,

55, 56, 83, 141, 227, 228, 290,
308, 320,  337,  453,  484,  532,
549, 792

Тернопільська, обл.  12, 19, 98, 141,
143, 148, 153�155, 158, 162,
166�168, 238, 313, 338, 393,
651, 733

Тернопільське, в�во  88
Тернопільщина  102, 190, 363, 626
Тершаковець Зиновій (“Федір”,

“Русич”, “Чагрин”)  173, 189
Тимчишин Анна  169
Тимчій Володимир (“Лопатинсь�

кий”)  88, 89, 91, 96, 229
Тирасполь, м.  783
Тис�Крохмалюк Юрій  132, 223
Тисовський Олександр (“Дрот”), д�р

25, 42, 227
Тиціан (Titian – Tiziano Vecellio)  458,

547
Тіхонова (Тихонова) Марія Григо�

рівна  685, 761, 792, 796, 800
Ткаченко Неля  650
Ткаченко С.  131, 139, 229
Товариство наукових викладів

ім. Петра Могили  31�33, 46,
48, 51, 246

Тожецький Р. (R. Torzecki)  231
“Токар”, орг. КП. Див. Гуляк Юліан
Токи, с.  651, 664, 718
Толстой Олексій  456
Томашівський Степан  34, 228
Томашівщина  90
Торонто, м.  22, 25, 27, 29, 31, 32,

41, 46, 49, 50, 67, 72, 76,  78,
79, 89, 97, 102, 106, 109, 133,
135�138, 140, 142, 143, 146,
148, 154, 162, 165, 166, 172,
174, 195, 222� 224, 227, 229,
231, 235, 240,  242�244
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Трильовський Кость  65
Трімм, автор  201, 259
Тростянецький, ліс  145
Трофименко, художник  427
Трофим’як Богдан  42, 228
Трускавець, м.  87, 172, 297, 640�

642, 664
Труханів, с.  141
Труш Аріадна (Ада) Іванівна  63, 494,

496, 502, 555, 686, 687, 698,
760, 790, 794, 842

Труш Іван  351, 371, 486, 494, 663, 665
Трушовський, художник  449
Туна Теодозія  30
Тур’є, с.  164
“Тур”. Див. Шухевич Роман
Туркевич Лідія  29
Турчиняк Галина  160
Тютюнник Григір  689, 715
Тянь�Шань, г.  273
У
“У. Кужіль”. Див. Зарицька Катерина
УВО  30, 36, 38�40, 43�45, 68, 228
УГА  10, 18, 19, 30, 48, 50
УГВР  116, 166, 240, 241
УГВР, ВЗ  241
УГВР, ЗП  240
УГВР, Президія  12
Угрин Михайло (“Мілько”)  191
Угринів Марія  190
“Ударник”. Див. Чорній Яків
УДП  95
Ужгород, м.  268, 271, 335, 336,

346, 347
Україна  7, 10, 13�16, 23, 25, 26, 29,

34, 36, 38�41, 43, 48�50, 64,
67�70, 73, 88�93, 95�99, 102�
104, 107�110, 114�116, 131,
134, 135, 148, 156, 157, 159,
160, 163, 166, 167, 188, 207,
212, 223, 224, 226�232, 236�
238, 241�244, 246, 302, 308,
376, 399, 401, 411, 424, 427,
442, 443, 473�475, 479, 486,
490, 516, 600, 630�632, 635,
637, 647, 649, 652�654, 664,
688, 689, 691, 692, 727, 735,
744,  768, 778, 788, 817

Україна, Західна   13, 33�37, 39, 49,
87, 89�92, 95, 98, 99, 102, 110,
147, 154, 188, 228, 235

Україна, Карпатська  87, 89
Україна, Наддніпрянська  33, 64
Україна, Східна  144, 211
Українка Леся  23, 98, 301, 303, 306,

308, 309, 341, 352, 647, 654,
665, 692

Українська Держава. Див. УССД
Українська партія національної ро�

боти  44

Українська Самостійна Держава.
Див. УССД

Українська, нація. Див. Українці
“Українське слово”, часопис  79, 83
“Український націоналіст”, час.  83
Український Спортовий Союз  24
Український Студентський Союз

(УСС)  17
Український, народ. Див. Українці
Українські, землі. Див. Україна
Українці   7, 14, 23, 24, 33�37, 39, 41,

42, 44, 45, 48, 51, 65, 69, 70�
76, 81, 83, 87, 88, 90�92, 95,
97, 114,  117,  131, 144, 165,
184, 205,  212,  233,  241, 246,
247, 386, 540

Українці, галицькі. Див. Галичани
“Улас”, фін. реф. КП  101
Улашківці, с.  162
УНДО  34, 36, 239
УНТП  34
“Унько”. Див. Зарицький Мирон
Уолліс, Дейв  615
УПА  7, 8, 12, 30, 43, 69, 79, 95, 99,

102�104, 108, 115, 116, 131�
136, 140, 141, 143, 145, 146,
149, 151�153, 156, 157, 160,
162, 164, 167, 168, 171, 176,
182�184, 186, 189, 190, 222,
223, 226, 228�232, 235, 237,
240�244, 246, 265, 603

УПА, ГВО  134
УПА, ГК  136, 156, 243
УПА, КВШ  105, 151
УПА, Служба здоров’я. Див. УЧХ
УПА�Захід  105, 136, 137, 155, 156,

189, 236
УПА�Захід, ГВШ (“Замок”)  137, 236,

853
УПА�Захід, КВШ  137, 155, 236
УПА�Захід, структура  155
УПА�Південь  136
УПА�Північ  105, 136
УПА�Схід  136
УРСР  90, 92, 93, 105, 108, 109, 116,

152, 153, 159, 165, 166, 180,  188
УСДП  37
УСС  10, 15, 16, 18, 19, 23, 29, 30, 50
УССД  7, 35, 37, 44, 78, 95, 97,

102, 116, 133, 137, 139, 140,
152, 168

Уссурійська, тайга  273
Усурійський, край  276
УЦК  100
УЧХ  8, 12, 30, 101�103, 131�147,

149�151, 156, 184, 195, 223,
225, 228, 230, 232, 234, 236,
237, 239, 240, 243, 247, 662

УЧХ, Галицький КП  144
УЧХ, Дрогобицький ОП  144
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УЧХ, Львівський ОП  144
УЧХ, Станиславівський ОП  144
УЧХ, структура  144, 150
УЧХ, Тернопільський ОП  144
Ф
Федак Анна�Дарія  84, 85
Федик А.  86
“Федір”, край. пров. Див. Тершако�

вець Зиновій
Федоров Іван  25
Федун Петро (“Полтава”, “Пет�

ро Полтава”, “Север”)  7, 8,
105, 109, 113�115, 117, 157,
168, 171, 172, 173, 174, 241,
242, 246

Федунішин (Feduniszyn), автор  65
Фейербах, Людвіґ (Ludwig Feuer�

bach)  716
Фейхтвангер, Ліон (Lion Feuchtwan�

ger)  461, 567, 615, 638, 642
Фенгін, художник  546
Феник Осип  84�86
Феодосія, м.  493, 497, 501, 513, 824
Ференцевич�Логаза Марія  842,

397, 734, 793
Фіґнер Вєра  65
Філадельфія, м.  15, 25, 28
Фінляндія  110
Фолкнер, Вільям Катберт (William

Cuthbert Faulkner)  552, 642
Фоменко, о/у МҐБ  185
Франк Ганс  99
Франко Віра  30
Франко Іван Якович  15, 17, 18, 23,

90, 98, 202, 259, 390, 418
Франко Петро  30
Франс, Анатоль  340
Франція  108, 110, 463
Фьодорова Зоя  435
Х
Хабаровськ, м.  532
Хаммер, автор  64
Харків, м.  193, 194, 210, 343, 600,

660, 662, 664
Хеббар, Каттінджері Крішна  430
Хемінгуей, Ернст  359
Хижняк Антон Феодорович  515
Хмельницька, обл.  211, 218, 244
Хмельницький Богдан, гет.  91, 114
Хмільник, м.  366
Ходорів, м.  13, 169, 173, 185, 190,

233, 244, 846
Холмський І.  15
“Холодний Яр”, в�ня  23
Хом’як, г.  27, 298
Хортиця  692
Христинівка, с.  213
Хрущов Микита  151, 167, 204, 237
Ц
Цегельська Марія  532, 705

Цегельський Лонгин  15
Цегельський Роман, д�р  22
Центральна Європа. Див. Європа,

Центральна
Цибик Еммануїл  415, 565, 616, 818
Цибик Люба  353, 415, 616, 688, 818
Цибик Софія Еммануїлівна  818
Цибик Христина Еммануїлівна  415,

646
Цибик, родина  412
Ціолковський Костянтин  474
Ч
ЧА  90, 93, 169
“Чагрин”. Див. Тершаковець Зиновій
“Чад”, б�к  162, 163
Чайковський Петро Ілліч  361
Челліні, Бенвенуто (Benvenuto Cel�

lini)  546
Челябінська, обл.  13, 193, 263
Чемеринська Анна  49, 79
Червоний Хрест, міжн. орг.  135
Черемош, р.  287
Черкащина  213
Чернівецька, обл.  166
Чернівці, м.  95, 102, 166, 167
Чесанівщина  90
Чехов Антон  546
Чехо�Словаччина  77, 80
Чигиринщина  23
Чижевський Василь. Див. Дячук�

Чижевський Василь Микола�
йович

Чикаґо (Chicago), м.  226
Чорне, море  279
Чорнега Зиновія  30
Чорний, ліс  141
Чорній Яків (“Куля”, “Ударник”)  79,

82, 87
Чорновіл В’ячеслав  702
Чорновіл Тарас В’ячеславович  218
Чорногора, гір. хребет   317, 426
“Чорноморці”, пласт. курінь  28
Чортків, м.  86, 724
Чортківський, р�н  162
Чукотський, півострів  273
“Чумак”. Див. Шухевич Роман
Ш
“Шаблюк”. Див. Позичанюк Йосип
Шагінян Маріетта  528
Шаляпін Борис  363, 640
Шандор, Петефі  626
Шанковський Лев  68, 153, 154, 223
Шаповал Юрій, проф.  229
Шашкевич Олександр  83
Швагуляк М.  34, 36, 37, 38, 88, 228
Шевченко Тарас Григорович  18, 23,

98, 213, 223, 276, 449, 460, 578,
585, 597, 600, 602,  618,  619,
638, 647, 654, 657, 665, 692

“Шелест”. Див. Сидор Василь
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Шепарович Юліян, сот.  18
Шептицький Андрей, митр.  10, 27,

28, 95
Шереметьєва Людмила. Див. Даш�

кевич�Шереметьєва Людмила
Шестаково, с.  321
Шибене, оз.  287, 295, 426
Шипайло Роман  830
Шипайло�Зафійовська Наталя  257,

830, 831
Шифрін А.  243, 244
Шлапак Степан, мґр.  76
Шопен, Фредерік  535, 563
Шота Вєслав З.  103, 231
Шоу, Джордж Бернард (George

Bernard Shaw)   604
“Шпак”, окр. пров.  172
Шпіцер Василь  89, 91, 96, 229
Штейгер, Отто  642
Штендера Євген  242
Штикало Дмитро  44
Шухевич І.  46
Шухевич Роман Йосипович (“Тарас

Чупринка”, “Білий”, “Василь”,
“Чумак”, “Тур”)  7, 8, 12, 13, 30,
31, 42, 45, 83, 85, 86, 94, 103,
104, 107, 111, 113�116, 143,
149, 151, 156, 157,  160�165,
168�176, 186, 190, 191, 196,
230, 232, 234, 238, 243, 244,
247, 729

Шухевич Степан, адв.  81, 87, 232
Шухевич Юрій Йосипович  94
Шухевич Юрій Романович  196, 198,

199, 729
Шухевич�Березинська Наталка   30,

161, 230
Щ
Щеглюк В.  244
Щедрій А.  38
Щеколдіна Ганна  845, 373
Щеснюк Наталія. Див. Лубківська�

Щеснюк Наталія
Щесняк Антоні Б.  103, 231
Щигельський Володимир (“Бурла�

ка”)  148
Щур Оксана  295, 513

Щурат Василь, проф.  21, 22
Ю
Югославія  110
Юзьвак Надія  460, 655
Юзьвак Семен  396, 460, 643, 695
Юзьвак Степанида  655
“Юнак”, журнал  70
“Юнацтво”, підп. мол. орг. Див.

ОУН, Юнацтво
Юркевич Оля  708
Юрченко В.  23
Юрчинська Мирослава Софронівна

353, 387
Юрчинська Олена Софронівна  353,

373, 387
Юрчинський Софрон  353
Юсип Д.  29
Я
Яблоновський В.  64
Явас, ст.   743, 747, 789, 794
Якутія  473, 688
Якутович Георгій  783
Ялта, м.  775
Ямна, с.  77�80, 297, 299, 560, 616,

623, 682, 688
Янів Володимир�Михайло  17, 44,

45, 83, 86
Янівський, цвинтар  26
Яновичі, родина  16
Яньо Богдан. Див. Крук�Яньо Богдан
“Яр”. Див. Синенко І. П.
Ярема С.  227
Яремче, м.  265, 560
“Ярий”. Див.  Олесницький Яромир
Яримович Йосип, о.  295, 830, 833
Яримович Юрій  716
Яримович Ярослава  368, 460, 484,

518, 628, 676
Яримович�Зафійовська Марія  830,

831, 833, 262, 368, 716
Яримович�Станимир Дарія  577,

670, 733, 808
Ярославщина  90
Ярош Іван  83, 85, 86
Ясінь, г.  77
Яськів О.  85, 232
Яців Дмитро  45
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Абсольвент – випускник
Авантюруватися – бешкету�

вати, сваритися
Авоська – плетена господар�

ська сумка
Адаптер – програвач
Адоратка – шанувальниця
Аларм – тривога
Андрут – вафля
Апробувати – схвалювати
Афини – чорниці
Бабка – паска
Бабштиль – бабище
Базька – гілочки лози, які

освячують Вербної неділі
Баль – бал, бенкет
Бальончик – кулька
Балювати – бенкетувати, ши�

кувати
Баня – лазня
Бараболя – картопля
Бархан – бумазея (див. ще

байка)
Бахор – хлопець
Безвиглядний – безнадійний
Бесаги – подвійна торба,

сакви
Бігун – полюс; шах. кінь
Білля – білизна
Біскупий – єпископський; тут

– темно�фіолетовий
Бішкопт – бісквіт
Бзік – дивацтво, примха
Бзікувати – дуріти
Блаватковий – волошковий
Блуд – помилка
Боз – бузок
Болерко – коротка безрукавка
Браковщиця  – браківниця

Братрура – духовка
Бросквиня – персик
Брукатися – бруднитися
Бузько – лелека
Бульва – цибулина (насіння)
Вакації – канікули
Валенсатися – тинятися
Ванілійки – печиво
Вар’ювати – дуріти
Ваталін – ватин
Вар’ят – божевільний
Вахляр – віяло, коло
Вбрід – достатньо
Вгляд – ознайомлення, мати

вгляд – ознайомлюватися
Взглядний – умовний, від�

носний
Взглядно – а отже
Велон – фата
Вивірка – білка
Вив’язуватися – виконувати,

справлятися
Виглупитися – зробити дур�

ницю, вчинити нерозумно
Видайний – вигідний
Видайність – продуктивність
Визнаватися – розумітися,

орієнтуватися
Виїмок – виняток
Викид – докір, закид
Викликувати – друкувати фо�

тографії
Виміна – обмін
Вимічуватися – ухилятися,

викручуватися
Виняток – уривок, витяг
Виродний – виродок
Вирозумілий – поблажливий
Виряд – спорядження

СПИСОК МАЛОВЖИВАНИХ І ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ
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Вислід – результат
Вистарчаюче – достатньо
Вичин – подвиг
Відбиванка – волейбол
Віддихати – дихати
Відпочати – відпочивати
Відпружений – розслабле�

ний, заспокоєний
Відтовщення – схуднення
Відтяжувати – полегшувати

щось, позбавляти чогось
Вйоткий – худий, гнучкий
В міжчасі – тим часом
Впоминатися – домагатися
Вправді – правда
Вроді – подібний до кого�,

чого�небудь, на зразок кого�,
чого�небудь

В’язатися – соромитися; ва�
гатися

Галайко – незібрана, розсія�
на людина

Галь�паль – розм. нашвид�
коруч

Ганчувати – критикувати
Гарсонієра – однокімнатна

квартира (без кухні)
Гарсонка – плаття�костюм
Гафтка – застібка
Гейби – ніби
Гербата – чай
Гец – жарт, витівка
Господарка – господарство
Гранатовий – темно�синій
Гратулювати – вітати
Гринджоли – сани
Грис – висівки
Грунт – тут: головне
Гук – тут: багато
Густ – смак
Густовний – вишуканий

Давлення  – тиск
Дактиль – фінік
Далія – жоржина
Десеровий – десертний, со�

лодкий
Дегтярний, дехтярний – дьог�

тьовий
Децидувати – вирішувати
Дзюравець – звіробій
Дискретний – тактовний, та�

кий, що вміє берегти таємницю
Диспонувати – мати, розпо�

ряджатися
Дистинговано – насичено
Дітвак – дитина
Дітдом – дитбудинок, сиро�

тинець
Для того – тому, через те
Додатній – позитивний
Доказувати – тут: показувати
Долівка – підошва
Долягати – боліти; турбувати
Домів – додому
Дописувати – не підводити
Досвід – тут: дослід
Дриптати – метушитися, кло�

потатися
Дріб’язковий – детальний
Евентуальний – можливий
Еквіпунок – спорядження
Емеритура – пенсія
Жолудок – шлунок
Заавансований – вплутаний у

щось, заангажований
Забиратися – братися
Забіг – процедура
Заверниголова – метушня
Заводити – обманювати, під�

водити
Залеглий – протермінова�

ний, невиконаний
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Залеглість – заборгованість
Заливати – розм. брехати,

вигадувати
Залізко – праска
Замусувати – запінитися
Заосмотрений – забезпечений
Запасувати – заткати за пояс
Запевняти – забезпечувати
Запишитися – запишатися
Заповідати – оголошувати,

анонсувати
Заправа – тренування
Зарадність – давати собі раду
Зареквізувати – конфіскувати
Заряд – управління, керів�

ництво
Засекуруватися – перестра�

хуватися, убезпечитися
Заскочити – здивувати
Застрик – укол
Застановлятися – замислю�

ватися
Затріска – кнопка
Зафундувати – спонсорувати
Захланність – жадібність, по�

жадливість
Захлистуватися – захлина�

тися
Заховати – зберегти
Заховуватися – поводитися
Зачот – залік
Збиток – жарт, пустощі
Звиджування – огляд
Зворотка – повідомлення

про вручення листа
Земстний – впертий
З засади – зазвичай; прин�

ципово
Змисл – відчуття
Знаменитий – тут: прекрас�

ний, чудовий

Знимка – фотографія
Зреванжуватися – віддячитися
Зрезигнований – розчаро�

ваний
Зупа – суп
Зюлка – зілля
Іглястий – голчастий
Інтруз – зайда, приблуда
Іритація – роздратування,

злість
Ітак – отже, отож
Їдь – отрута
Кабатик – безрукавка
Кавальчик –шматочок
Канольди – імовірно, льодя�

ники
Кант – складка, згин спереду

на штанині
Каптьорка – підсобне примі�

щення
Капусь – донощик
Капуцин – капучіно
Касино – клуб, казино
Кацик – бюрократ
Квасок – лимонна кислота
Квіт – квитанція
Клубень – бот. бульба
Кльот – вид тканини, здебіль�

шого підкладкової
Козачки – чобітки, бурки
Колонська (вода) – одеколон
Колоратка – білий комірець,

який носять священики
Командировка – відрядження
Комітива – тісний контакт,

дружні відносини
Комплікація – ускладнення
Консеквентний – послідовний
Консеквенція – наслідок
Контемпляція – споглядання
Конфітура – варення
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Конто – кошт, рахунок
Коперта – конверт
Кореспондентка – поштова

картка, листівка
Корчик – кущик
Коцурок – котик
Креденс – буфет
Кредка – крейда
Крипи – лещата
Крушинник – людина, яка п’є

крушину; крушина – рослина ро�
дини жостерових; використовує�
ться в медицині як послаблююче

Кулак – тут: куркуль
Кулацький – куркульський
Курація – лікування
Лагер – табір
Лайдак – негідник
Лайдацтво – підлість
Лакімство, лакоминка – ласощі
Лакерувати – лакувати
Ланцуховий – дуже близький,

прив’язаний
Лахи – зневажл. одяг
Легуміна – десерт
Лектура – читання, література
Лещети (лещата) – лижі
Лєвативка – клізмочка
Листва – лиштва, облямівка
Ліневка – мотузок
Локомоція – пересування
Льви�пащі, львині пащі – вид

квітів
Льокатор – квартирант
Льосувати – тягнути жереб
Люкер – цукрова глазур
Люкс – прекрасно, відмінно
Люксус – розкіш
Ляїк – невіглас, профан
Магазинувати – відкладати на

потім

Магель – імовірно, прасува�
льня

Макагіги – житні коржі
Маєстатичний – величний
Маркотно – сумно
Мармоляда – мармелад
Матура – іспит на атестат зрі�

лості
Махер – кмітлива людина
Мелюстина – сорт тканини
Мешти – туфлі
Мігдаловий – мигдальний,

коричневий
Миделко – мило
Микитити – плутати
Милозвучки – дрібнички
Мід – мед
Місько – ведмедик
Моделістка – модельєр
Морес – порядок, звичаї
Москалики – оселедець
Мурин – негр
Муштарда – гірчиця
Набирати – обманювати
На весело – з гумором, жар�

тома
Навоз – гній
Накаслик – столик при ліжку
Наладувати – навантажити;

зарядити
Напімнення – нагадування
Нарваний – навіжений, шалений
Нарибок – молоде покоління
Натягати – кепкувати
Нашпарувати – накопичити
Недиспозиція – нездужання;

тут: розлад шлунка
Недотягнення – вада
Незаступимий – незамінний
Нескомплікований – тут: про�

стодушний, щирий
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Нугаш – ласощі з солодкої
горіхової маси

Нотес – блокнот
Обрабувати – ограбувати
Образування – освіта
Обструкція – закріп
Обув – взуття
Обцаси – підбори
Обшустати – обманути
Одідичити – успадкувати
Ожеледа – ожеледь
Ожидати – сподіватися
Опреділений – визначений
Оприскливий – різкий
Опрокидувати – критикувати,

розвінчувати
Основний – тут: ґрунтовний,

значний
Оспалий – сонний
Останньо – недавно
Остаточно – зрештою, в край�

ньому разі
Осяг – здобуток, досягнення
Оферма – незґраба
Очевидно – тут: безперечно
Пакнути – покурити
Пальчики – вид печива
Палюшки – солоне печиво
Папірос – цигарка
Папучі – капці
Пасований – такий, що обля�

гає фігуру
Пасувати на когось, щось –

проголошувати кимось, чимось
Пачка – посилка
Пеплюм – ймовірно шифоно�

ва тканина
Переразливо – страшенно;

пронизливо
Переробляти – тут: пророб�

ляти, виконувати

Перестанок – полустанок
Пех – невдача, нещастя
Пивниця – підвал
Пилувати – пиляти
Пискатий – сміливий на ви�

словлювання
Пишний – тут: чудовий
Пеплюм – жіночий верхній

одяг з легкої тканини
Півник – бульйонний кубик
Підзелювати – поставити під�

метки
Підложжя – підґрунтя
Підпеньок – опеньок
Підпирати – підтримувати
Підповідати – підказувати
Підп’ятники – вид шкарпеток
Підчеркувати – підкреслю�

вати
Платки – пластівці
Пливальня – басейн
Пльотка – плітка, чутка
Плявдувати – допомагати
Побут – візит, перебування
Повисуватися – підкорятися,

слухатися
Погаратаний – побитий
Подивляти – дивуватися
Подрібно – детально
Позем – рівень
Покруйнітка – помічниця

швачки
Поликати – поковтати
Помадка – шоколадна маса
Помервлений – прим’ятий
Помисловий – оригінальний,

вигадливий
Попис – виступ, показ
Попільник – зольник, підду�

вало
Поривати – надихати
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Поставитися – постаратися
Поступ – успіх
Потитися – пріти, перен. му�

читися
Почтівка, поштівка – листівка
Почупудє – опудало
Пошевка – наволочка
Пренумерата – предеплата
Пренумерувати – передпла�

чувати, виписувати
Претекст – привід
Прецінь – проте, однак; між

іншим
Признання – визнання
Пригадувати – нагадувати
Приділ – ймовірно, частка,

доля
Прилежний – старанний
Примінити – застосувати
Примірний – зразковий
Припадково – випадково
Припинка – шпилька до во�

лосся
Прислуга – послуга
Приспорювати – збільшувати
Притиска – шпилька, заколка
Притульний – затишний
Провадити себе – поводи�

тися
Прогулька – прогулянка
Противно – навпаки
Противорічивий – супереч�

ливий
Пуделко, пуделочко – коро�

бочка
Пштичок – щиголь
Райфайзенка – буденні

справи
Раптус – запальна, гарячкова

людина
Рветес – метушня

Реванжуватися – відплатити,
відповісти

Ревелерс – інструментальний
ансамбль, музичний гурт

Ревеляція – сенсація
Редукувати – скорочувати
Редьква – редька
Редьківця – редиска
Резигнувати – відмовлятися
Резурекція – Великодня служ�

ба Божа
Реприменда – догана, заува�

ження
Реформи – трико
Рипс – репс
Рисівник – малювальник
Ричалт – оплата за тарифом
Рівнож – також
Річинець – термін, реченець
Розвозити – розпестити
Роздебенди – пошуки, роз�

добування чогось,
Розривка – розвага
Ромбарбарум, румбарба�

рум – румбарбар, ревінь
Ролька – котушка,тут: таблетка
Рудера – закуток, нетрі
Руханка – зарядка
Самовистарчальний – само�

достатній
Сатисфакція – задоволення
Секундувати – імовірно, засі�

кати час
Середник – засіб
Сильветка – силует, фігура,

образ
Скапцаніти – знікчемніти
Скомплікований – складний
Сконстернований – збенте�

жений
Сконсумований – вжитий
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Скрипка – скріпка
Скрупулятний – сумлінний
Слякоть – болото
Смаколик – ласощі, делікатес
Смакош – гурман
Смарувати – мастити
Снігівці – ботики
Совги – ковзани
Совганка – ковзанка
Соленізант – іменинник
Сорбет – шербет
Сос – підлива, соус
Специфіндер – вигадник
Спеціально – тут: особливо
Спіжарка, спіжарня – комора
Сплетні – плітки
Сполечніца – громадська

діячка
Справність – спритність,

вправність
Справоздання – звіт
Спрепарувати – сфабрику�

вати, скомпонувати
Сприймальний – доступний
Станик, станичок – бюст�

гальтер
Стебло – жарт. ліжко
Столівка – їдальня
Сторчик – орхідея, зозули�

нець
Стремитися – прагнути
Стрипіхатий, стріпіхатий – ко�

струбатий
Стрих – горище
Строїти – чепурити
Стройний – стрункий
Суматоха – метушня
Суперлатив – найвищий сту�

пінь порівняння (лат.)
Тає – тане
Тащити – тягти

Тектурка – шматок картону
Тектуровий – картонний
Текучий – поточний
Темпо – темп
Теплярня – теплиця
Тета – тітка
Тиснення – тиск (мед.)
Товщ – жир
Тран – риб’ячий жир
Транжирити – розтринькувати
Трембулька – сорт цибулі
Трикот – трикотаж; вовняна

тканина
Триндатися – розм.  воло�

читися
Трійці – гуцульський трисвіч�

ник
Трускавка – полуниця
Тубка – тюбик
Тулач – бурлака, мандрівник
Уважати – берегти, остері�

гатися; уважай – дивись
Удачній – вдалий
Умовий – розумовий
Уют – затишок
Файний – добрий
Фамілійний – сімейний
Фастригувати – наметувати
Ферії – канікули
Фйол – жарт. пунктик
Форточка – кватирка
Фризієр – перукар
Фрикаси – делікатеси
Фуси – осад
Футералик, футераль – фут�

лярик
Футро – хутро; шуба
Хец – див. гец
Хіба – мабуть
Хлопчатобумажний – бавов�

няний
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Ховзький – слизький
Хоінка – ялинка
Хухро – зневажливе слабак
Цвібак – бісквітне тісто
Цвікер – пенсне
Цвікли – буряковий салат із

хроном
Церувати, цирувати – штопати
Цімес – щось дуже добре
Ціхувати – характеризувати
Цукерня – кафе�кондитерська
Цьвочок – цвяшок
Цьоця – тітка
Чвірка – четвірка
Чей – може, може�таки
Чеколяда – шоколад
Черта – риса
Шабатурка – обкладинка;

скринька
Шаловило – непосидюща

людина

Шариковий – кульковий
Шваґер – сестрин чоловік
Шваґрова – братова дру�

жина
Шванкувати – хибувати, бра�

кувати
Швиндратися – швендяти
Шляфрок – домашній халат
Шмельц – непотріб
Шлия – імовірно, повідок
Штангель – солоне печиво
Штивний – негнучкий, твер�

дий, нерухомий
Штрапац – пригода
Шустки – дрібні гроші, перен.

копійки
Язва – виразка
Як би – ніби
Яриновий – овочевий
Яркий – яскравий
Ясічок – маленька подушка
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АБН – Антибільшовицький блок
народів

АК – (рос.) Армия Крайова (Армія
Крайова)

арк. – аркуш
АЦДВР – Архів центру дослі�

дження визвольного руху
вул. � вулиця
ВО – Воєнна округа
г. – гора
г. – газета
ГВО – Генеральна воєнна округа
ГВШ – Головний Військовий

Штаб
ГДА СБУ – Галузевий держав�

ний архів Служби Безпеки України
год. – година
ГОСП – Головний Осередок Про�

паганди
ГУДМ – Гурт української дер�

жавницької молоді
ГУЛАГ – (рос.) – Главное управ�

ление лагерей
д�р. – доктор
ДАЛО – Державний архів Львів�

ської області
ДА СБУ ІФО � Державний архів

Служби Безпеки України Івано�
Франківської області

ДА СБУ ЛО � Державний архів
Служби Безпеки України Львівської
області

ж. – журнал
ЗУЗ – Західні Українські землі
ЗУНР – Західноукраїнська На�

родна Республіка
ЗЧ ОУН – Закордонні Частини

ОУН
ім. – імені
к – р. – командир
КВ – Командир Відтинку
кв. – квартира

КВШ – Крайовий Військовий Штаб
КГБ  – (рос.) Комітєт Ґосударст�

вєнной Бєзопасності (Комітет Дер�
жавної Безпеки)

КЕ – Крайова Екзекутива
КК – Кримінальний кодекс
ККП – Кримінальний кодекс

Польщі
КП – Крайовий Провід
КП(б)У – (рос.) Коммуністічєская

партія (большевіков) Украіни (Кому�
ністична партія (більшовиків) України

КПРС – Комуністична Партія Ра�
дянського Союзу

м.  – місто, містечко
МВД – (рос.) Міністерство Внут�

рєннїх Дєл (Міністерство внутрішніх
справ)

МВС – Міністерство внутрішніх
справ

МГБ – (рос.) Міністєрство Ґосу�
дарствєнной Бєзопасності (Міні�
стерство державної безпеки)

МДБ – Міністерство державної
безпеки

напр. – наприклад
Нарком – (рос.) Народний коміс�

сар (народний комісар)
Наркомат – (рос.) Народний

коміссаріат (Народний комісаріат)
НВЗ ОУН – Надзвичайний Вели�

кий Збір Організації Українських
Націоналістів

НВРО – Народно–визвольна
революційна організація

НКВД – (рос.) Народний коміс�
саріат внутрєнніх Дєл (див. НКВС)

НКВС – Народний комісаріат
внутрішніх справ

НКГБ – (рос.) Народний коміс�
саріат Ґосударствєнной Бєзопасно�
сті (див. НКДБ)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І АБРЕВІАТУР
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НКДБ – Народний комісаріат
державної безпеки

НЕП – нова економічна політика
НТШ – Наукове Товариство імені

Тараса Шевченка
о. – отець (священик)
обл. – область
Облуправление – (рос.) област�

ноє управлєніє (обласне управління)
ОВКУГ – Організація вищих кла�

сів українських гімназій
ООП – Окружний осередок про�

паганди
оп. – опис
Опергруппа – (рос.) опєратівная

ґруппа (оперативна група)
Оргреферент – організаційний

референт
ОУН – Організація Українських

Націоналістів
ОУН(Б) – Організація Українсь�

ких Націоналістів (Бандерівців)
п. – пані
ПАТ – Польська агенція телегра�

фічна
ПЗУЗ – Північно – Західні україн�

ські землі
ПК – Пластова Команда
політ.–вих. – політичний виховник
Політбюро – Політичне бюро
Політреферент – (рос.) політі�

чєскій рефєрєнт (політичний ре�
ферент)

проф. – професор
ПУН – Провід Українських

націоналістів
р. – рік
р., р�н � район
ред. � редакція
с. – сторінка
СБ ОУН – Служба Безпеки ОУН
СБУ – Служба Безпеки України
смт. – селище міського типу
СРСР – Союз Радянських Со�

ціалістичних Республік
СС – Сестри Служебниці

СССР– (рос.) Союз Совєтскіх
Социалістічєскіх Рєспублік (див.
СРСР)

ст. – старший
СУЗ – Східно – Українські Землі
СУНМ – Спілка української на�

ціоналістичної молоді
СУСОП – Союз українських

студентських організацій під
Польщею

т. – том
т.д. – так далі
т.з. – так званий
т.н. – (рос.) так називаємая (так

звана – т. зв.)
т.п. – тому подібне
УАПЦ – Українська Автокефальна

Православна Церква
УББ, ОББ, отдел ББ – (рос.)

Управлєніє – отдєл борьби с банді�
тізмом (відділ боротьби із банди�
тизмом)

УВО – Українська військова
організація

УГА – Українська Галицька Армія
УГВР – Українська Головна Виз�

вольна Рада
УГКЦ – Українська Греко – Като�

лицька Церква
УНДО – Українське Національно–

Демократичне Об’єднання
УНР – Українська Народна Рес�

публіка
УНРА – Українська Народно–

Революційна Армія
УНТП – Українська народно�

трудова партія
УПА –Українська Повстанська

Армія
УРДП –Українська революційно–

демократична партія
УРСР – Українська Радянська

Соціалістична Республіка
УСБУ – Управління Служби Без�

пеки України
УСС – Українські січові стрільці
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УСС – Український студентський
союз

УССД – Українська Самостійна
Соборна Держава

УССР – (рос.) Украінская Со�
вєтская Соціалістічєская Рєспубліка
(див. УРСР)

УЦК –Український Центральний
Комітет

УЧХ – Український Червоний Хрест
ф. – фонд
хв. – хвилина
ЦК ВКП(б) – (рос.) Цєнтральний

Комітєт Всєсоюзной Коммуністі�
чєской партіі (большевиков) (Цен�

тральний Комітет Всесоюзної Кому�
ністичної партії (більшовиків)

ЦК КП/б/У  – Центральний ко�
мітет Комуністичної партії більшо�
виків України

ЦДАВОВ – Центральний дер�
жавний архів вищих органів влади і
управління

ЦДАГОУ – Центральний держав�
ний архів громадських об’єднань
України

ЦДІАЛ – Центральний держав�
ний історичний архів у м. Львові

ч. – число
ЧА – Червона армія
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ABOUT LIBRARY OF THE LITOPYS UPA

Library of the Litopys UPA is meant as an addition to a serial, scholarly monographs
Litopys UPA. Its goal is to publish materials and documents of the history of the
Ukrainian Insurgent Army (UPA). And also to stimulate and publish works about the
history of Ukraine of that period and first of all works on the history of the Organization
of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR).
The publication will not appear periodically but rather will depend on the availability
of materials and their preparations. The external appearance of these books will not
be identical and will be identified by a logo of Library of the Litopys UPA, placed on
the cover and title pages. The works published here, if need be, may be accompanied
by annotations and scholarly references.
In Ukraine there still are many persons who witnessed the national liberation struggle,
and who remained in their memory many important and interesting details of that
struggle. We asked them to get in touch with the Editors of the Litopys UPA about the
possibility of publishing their memoirs. The pages of the Library of the Litopys UPA
are also open to scholars of various political and ideological views whose works, even
critical ones, are based on credible sources and documents.

Editors of Litopys UPA

ПРО “БІБЛІОТЕКУ ЛІТОПИСУ УПА”

“Бібліотека Літопису УПА” є додатком до серійного наукового книжкового видання
“Літопис УПА”, якого завданням є публікувати матеріали і документи до історії Української
Повстанської Армії, а також стимулювати і видавати праці про історію України того періоду,
а передусім про ОУН і УГВР.

Такі видання появлятимуться в залежності від підготовки і опрацювання. Їх зовнішнє
оформлення не нормуватиметься певними рамками, окрім лоґотипу “Бібліотеки Літопису
УПА” на обкладинці та титульних сторінках. Друковані у цій серії матеріали і праці при потребі
супроводжуватимуться  анотаціями та науково2довідковими коментарями.

В Україні є ще чимало людей, які були свідками національно2визвольної боротьби і
пам’ятають окремі важливіші та цікаві її сюжети. Тому, прохання до них, щоб  зверталися до
редакції “Літопису УПА” щодо можливої публікації їх споминів  у серії “Бібліотека Літопису
УПА”. Сторінки цієї серії також відкриті для авторів2науковців різних політичних поглядів і
світоглядних переконань, праці яких, навіть критичні, оперті на вірогідних джерелах та
документах.

Редакція “Літопису УПА”



ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів,
матеріялів і наукових праць до історії

Української Повстанської Армії

Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: По$
чатки УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й органі�
заційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі.
Третє, виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілю�
страції, мапи, схеми.

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Во�
лині й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.

Томи 3$4. Чорний ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга.
Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів – опо�
відання, новели й вірші.

Том 3, книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання,
1987 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 4, книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге, виправ�
лене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спо$
мини учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові підпільні
матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір
про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи,
ілюстрації.

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942$1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми, по�
відомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р.,
256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942$1945; книга
друга: Серпень 1944$1945 (продовження шостого тому). 1983 р.,
272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.



Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944$1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії
УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945) і статті та матеріяли з 1944�45 рр.,
які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946$1948.
Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР
та інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.

Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949$
1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4�6
і 9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української рево$
люції в боротьбі з московсько$більшовицьким окупантом за час від
13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання містить
біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської округи.
Крім того, подає нові дані про смерть близько 100 невідомих повстан�
ців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА («Лисоня»):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 до серпня 1945 року, збірник
підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу п’ятиріччя
УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА «Лисо�
ня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник цього
відділу («Ударники»�4, 94а) за час від жовтня 1946 до 24 жовтня 1947 року,
ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука («Скали»). Кни�
га має також різні документи сотні – списки вояків, господарські докумен�
ти тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Ден$
ники й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його смерті сотенним
«Бурлакою» (Володимиром Щигельським), денник сотні «Крилача»
(ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р.,
262 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу особли$
вого призначення «УПА$Схід»; спогади. Автор – киянин – оповідає про



свої переживання від вибуху війни 1941 року до «звільнення» з УПА і
рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА, німецький полон, окупова�
ний Київ, участь у підпіллі ОУНм, к�р вд. УПА (ОУНм) в Карпатах,
старшинська школа УПА, мандри по Поділлі й к�р вд. особливого при�
значення «УПА�Схід». 1987 р., 266 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945$1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: Тижневі вісті,
Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Перемога. Всі числа цих жур�
налів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт оскар�
ження О. Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946$1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: Нові Лідіце, Виселення
єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Нова голодова катастрофа в
Україні, Фашистське страшило, До братніх чеського і словацького на1
родів. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша: Доку$
менти, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного
видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних
відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ
УПА «Маківка». 1990 рік, 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Споми$
ни, статті та видання історично$мемуарного характеру. Включає
збірку нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини
написані старшинами і вояками УПА ще на Україні або відразу після
переходу на еміґрацію. 1992, 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1$19 томи.
Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв,
інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й
інші дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994, 528 стор., твер�
да обкладинка, ілюстрації.

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941$1943; Книга тре$
тя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти, меморандуми, а
також переклади українських документів для центральних політичних і
поліційних установ. 1991, 271 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та
кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від
травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й



інших працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста
(УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й біографії праців�
ників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942$1946. У цій книзі
передруковано головний політично�інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався в роках 1942�1946. Жур�
нал містив важливі інформації про боротьбу УПА, німецьку та росій�
ську окупаційну політику, розвиток української політичної думки.
1995, 592 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з бороть$
бою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків УПА, але й
укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом. Збірник
містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також дані про
саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події. Збірник
містить понад 600 пісень чи їх варіянтів. 1997, ХХІУ+556 стор., тверда
обкладинка, ноти.

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи:
вибір з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з
польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи та
Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР й
інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001, 658 стор., тверда обкла�
динка, ілюстрації.

Том 27. Роман Петренко: За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни у 1939 до
відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської
округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом господарського
відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 – ГВШ (потім КВШ
УПА�Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 – старши�
ною для особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Ле�
бедя. 1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає
про свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в підпіллі)
до свого приходу на еміґрацію у 1954. Від 1945 була дружиною В. Га�
ласи, заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 співробіт�
ника ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка пере�
бувала разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині а також – у
тюрмі КҐБ у Києві. 1995, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 29. Іван Гарасимів («Палій»): 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах



та ройового в сотні У�І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають ціка�
ву картину із щоденного життя повстанців та їхніх командирів, як теж
про важке становище українського населення на цих теренах. 1999,
336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх заліза;
спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»),
к�ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері»
та спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини чото�
вого УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від
1944 до 1949 року на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000, 552 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к�ра «Бри�
ля». Також подаються оперативні звіти к�ра «Бриля» та к�ра «Гамалії»
(«Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку УПА «Роз�
точчя». 2000, 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів і інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26$ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і
матеріяли, що відносяться до історії та діяльности відділів УПА ТВ�
«Лемко» в рр. 1944�1947, оперативні звіти, накази інструкції та вказів�
ки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк. «Ко�
ника». 2001, 900 стор., тверда обкладинка, мапи, організаційні схеми,
ілюстрації.

Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду
підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки
1944�1947, 2001, 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілю�
страції.

Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21$34, томи
та 1$3 Нової Серії та томи 1$3 серії «Бібліотека». Книга містить покаж�
чики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, поазбучні
списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про томи «Літопи�
су УПА» Основної та Нової Серій, як також книги «Повстанські моги�
ли» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тв. обкл.



Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії членів ОУН
і УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 37. Іван Лико, «На грані мрії і дійсності: спогади підпільни$
ка. 1945$1955». Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богда�
на») – «На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка
(«Медведя») – «На грані двох світів». Автори оповідають про пережи�
те ними в підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 38. Петро Й. Потічний‚ “Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів”. Книга містить схеми та
описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної Армії
та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби проти
підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського Округу за рр.
1944�1954, який знаходиться в Колекції ім. Петра Й. Потічного при Уні�
верситеті Торонто. 2002‚ 430 стор.‚ тверда обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28$й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про
дії УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між доку�
ментами – звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень
УПА, звіти зі зустрічей представників УПА з представниками
польського резистансу з ВіН�у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із
зустрічі з англійським кореспондентом, та інше. Більшість документів
походить з Колекції Петра Й. Потічного при Унівеситеті  Торонто.
2003, 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27$й “Бастіон”: Любачівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди й
документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА “Месники”,
звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, господарські звіти
тощо. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при
Університеті Торонто. 2004, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи
та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його життя, наукову
діяльність і смерть. 2004, 880 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Документи і
Матеріали. Вояки УПА, які в 1947�1949 роках пробилися рейдом у Захід�
ню Европу, вважали своїм обов’язком залишити для історії та майбутніх
поколінь пам’ять про визвольні змагання в часі Другої світової війни та
після її закінчення. Це стало реальністю в 1974 р,, коли було засновано ви�



давництво “Літопис УПА”. Книга містить документи та матеріяли про не�
легкі будні становлення та діяльності видавництва “Літопис УПА” за 30�літ�
ній період існування, короткі біографії членів видавничого комітету, адмі�
ністрації видавництва, редакторів, авторів, упорядників і фундаторів томів.
2005, 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Томи 43$44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946$1948. Книги містять протоколи
переслухань працівниками Служби Безпеки (СБ) ОУН Тернопільської
області осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки СРСР.
Матеріяли походять з підпільного архіву, віднайденого у 2004 р. в селі
Озерна Зборівського р�ну Тернопільської обл., завдяки с. п. Софрону
Кутному. На їх базі можна вивчати організацію, обсяг та дії  підпільних
структур щонайменше в межах однієї області у 1946–1948 рр., коли тиск
на підпілля радянських силових структур був надзвичайно потужний.
Також матеріяли протоколів яскраво відображають жорстокість, нелю�
дяність та брутальність радянських репресивних органів, які шляхом теро�
ру та насилля снували павутину імперії зла на теренах Західної України.

Том 43, книга 1: В першій книзі поміщено 85 з 193 наявних прото�
колів допитів, що охоплюють 13 районів Тернопільщини, зокрема: Бе�
режанський, Білобожницький, Борщівський, Бучацький, Велико�
бірківський, Великоглибочоцький, Великодедеркальський, Вишніве�
цький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський райони.
2006, 1332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, схеми.

Том 44, книга 2:  Книга є продовженням 43 тому та міститить по�
дальших 108 протоколів переслухань СБ ОУН, зокрема, з теренів та�
ких районів, як:  Золотопотіцький, Золотниківський, Козівський, Коз�
лівський, Коропецький, Кременецький, Ланівецький, Микули�нець�
кий, Новосільський, Підволочиський, Підгаєцький, Почаївський,
Пробіжнянський, Скала�Подільський, Скалатський, Теребовлян�
ський, Товстецький, Чортківський, Шумський, як теж з Рогатинсько�
го району Станиславівської області. Тут також поміщені Протоколи
ТОС�у, Про�токоли смерті, Лист підпільників на Далекий Схід, Про�
токол однієї події, списoк функціонерів МВД і МҐБ, та список слідчих
СБ. Вступна стаття до обoх книг поміщена  в т. 43. 2006, 1288 стор., твер�
да обкладинка, ілюстрації.

Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний
Командир УПА. Книга містить спогади про ген. Романа Шухевича–
Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть. 2006,
572 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки
ОУН в Тернопільщині. 1946$1948. Книга 3. Книга є важливим доповнен�



ням і продовженням тт. 43�44 та містить протоколи переслухань СБ
ОУН з 5�ти районів Тернопільської обл., зокрема: Великодедеркаль�
ського, Вишнівецького, Збаразького, Золотниківського та Кременець�
кого. Документи походять з повстанських архівів, віднайдених в око�
лицях сіл Пліхів, Краснопуща Бережанського р�ну та Петриків, Терно�
пільського р�ну. 2007, 896 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української
археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України
Державним комітетом архівів України та Центральним державним
архівом громадських об’єднань (ЦДАГО) України появилися такі томи
«Літопису УПА»:

1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: До зброї, № 16, 1943, Повстанець, № 1�6, 1944�1945, Україн1
ський перець, № 1�3, 1943�1945 та Бойовий правильник піхоти. Київ –
Торонто, 1995, 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і ма$
теріяли. Книга містить документи Головної Команди УПА�Північ та до�
кументи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та «Тютюнник».
Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: дирек$
тивні документи ЦК Компартії України 1943$1959. Збірник містить
найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також представлені листи, стенограми засідань та виступів членів
ЦК КП(б)У. Київ�Торонто, 2001, 652 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор$
маційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–
КДБ (1943–1959). кн. 1‚ (1943–1945). У книзі зібрані документи з
історії боротьби сталінського режиму проти українського національно–
визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані матеріяли мають
інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚ 597 стор.‚ тверда
обкладинка.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор$
маційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані мате�



ріали мають інформаційно�звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚ 574
стор.‚ тверда обкладинка.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформа$
ційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–
КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані документи з
історії боротьби сталінського режиму проти українського націнально�
визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають
інформаційно�звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда
обкладинка.

7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор$
маційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі
зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти укра�
їнського національно�визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі
подані матеріали мають інформаційно�звітний характер. Київ–Торон�
то‚ 2003‚ 716 стор.‚ тверда обкладинка.

8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944–1946. Доку$
менти і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА�
Північ і УПА – Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та
груп (Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань
груп «33» (ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»). Київ–Торонто‚
2006‚ 1620 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля:
протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної
безпеки керівників ОУН і УПА. 1944–1945. Книга містить архівні
документи з переслухань радянськими репресивними органами таких
осіб, як: Михайло Степаняк, Євген Басюк, Мирослав Гайдук, Ярослав
Білинський, Артемізія Галицька, Олександер Луцький, Юрій Стельмащук,
Петро Дужий, Микола Дужий, Володимир Павлик, Омелян Польовий,
Федір Воробець,  Дмитро Вітовський, Василь Левкович. Київ–Торонто‚
2007‚  912 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

10.  Життя і боротьба генерала  “Тараса Чупринки” (1907–1950).
Документи і матеріали  У книзі зібрані документи та матеріали за 1907–
2005 рр., які характеризують основні віхи життя і діяльності керівника
українського визвольно�революційного руху в 1943–1950 рр. ген. Романа
Шухевича (“Тараса Чупринки”) та присвячені його пам’яті. Поряд з
документами Галузевого державного архіву СБ України до збірника
увійшли документи Державного історичного архіву України у Львові і,
частково, – ЦДАВО України, а також матеріали, які публікувалися в
“Літописі Української Повстанської Армії” (Торонто) та в інших
виданнях. Київ–Торонто‚ 2007‚  832 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.



11.  Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”,
“Турів”, “Богун” (серпень 1942 — грудень 1943 рр.) До книги увійшли 353
раніше не опублікованих документи з різних територіальних осередків
ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі за серпень 1942 —
грудень 1943 рр., які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б)
на ПЗУЗ (серпень 1942 — вересень 1943 рр.), а також округ, надрайонів,
районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вересень —
грудень 1943 р.). Київ–Торонто‚ 2007‚  848 стор.‚ тверда обкладинка,
ілюстрації.

Готуються до  друку томи НС:

Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля:
протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної
безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952. Книга 2.

Воєнна Округа УПА «Буг» 1944$1948. Документи і матеріяли.
Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів ВО та
пресові видання УПА, теренові керівні і звітно�інформативні докумен�
ти ОУН.

Серія «Літопис УПА» – Бібліотека

1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк –
оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець
30�х) до виходу з ув’язнення в середині 50�х років. Автор є сином началь�
ника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у 1943 р. пішов
до УПА, де навчався у старшинській школі «Дружинники». Після арешту
в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського Союзу. Київ,
2000, 128 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччи$
ни. Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії
українського національно�визвольного руху 1940�1950 років –  рейдам
УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові
показати розмах національно�визвольної боротьби в Україні, її вплив
на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і об’єк�
тивне тлумачення суспільних процесів того часу. Львів, 2001, 208 стор.,
м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового коман�
дира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943�1945 роках на



Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких тюрмах і
концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку дружиною автора
Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом довгих років відтворю�
вала розповіді свого чоловіка, уточнювала, доповнювала та систематизу�
вала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля  Львів$
щини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича
(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотенного Миколи Тарабана
(“Тучі”)‚  вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–
Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової Кате�
рини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про
Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира Перемись�
кої 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448 стор., твер�
да палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.

5. Мирослав Горбаль. Довідник$пошуківець. Реєстр осіб, пов’яза$
них з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччи$
ни). 1944$1947 (за архівними документами). Книга є підсумком
опрацювання архівних документів з фондів Державного архіву
Львівської области за 1944�1947 роки. Ці документи  мають інформа�
ційно�звітний характер (також плани заходів, стенограми нарад, прото�
коли засідань та допитів, підпільні документи, прокурорські аналізи,
аґентурні справи тощо) й викривають суть боротьби комуністичного
режиму проти національно�визвольного руху на вказаних теренах. У
довіднику подані ключові ідентифікаційні дані про осіб, які були по�
в’язані з тим рухом, та джерела інформації цих даних.  Львів, 2003,
416 стор., м’яка палітурка.

6. Мирослав Горбаль. Довідник$пошуківець. Реєстр осіб, пов’яза$
них  з  визвольною  боротьбою  на  теренах  Дрогобиччини. 1939$1950 (за
архівними документами). У цій праці зібрана траґічна інформація про
особи та події, що, безпосередньо чи опосередковано, у позитивному чи
неґативному плані, були пов’язані з визвольною боротьбою на території
тодішньої Дрогобицької области в 1939–50 роках. Основна інформація –
результат опрацювання документів архівних справ Державного архіву
Львівської области (ДАЛО) та інших архівів, а також видань, публікацій
і машинописів з цієї тематики; дописів, свідчень, спогадів та листів.
Львів, 2005, 1312 стор., ілюстрації, тверда палітурка.

7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на
Волині та південному Поліссі (1941$1944 рр.).  В книзі досліджується
інформативний потенціал джерел з історії діяльності мережі ОУН і
запілля УПА на ПЗУЗ. Обговорюється формування первісної джерельної
бази, особливості фондоутворення, діловодство, проводиться класифі�



кація документального масиву джерел та з’ясовуються особливості
діяльності референтур ОУН(б) і запілля  УПА.  Львів, 2006, 512 стор.,
тверда палітурка.

8. Онишко Леся. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати». Ка$
терина Зарицька в українському національно$визвольному русі.
В даній монографії на основі архівних документів та матеріалів, спогадів
учасників подій досліджено етапи становлення світогляду Катерини
Зарицької, її участь в формуванні Українського Червоного Хреста; діяль�
ність в референтурі пропаґанди ОУН (б) та налагодження зв’язків голов�
нокомандувача УПА Романа Шухевича; показано її життєвий шлях в
тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. Львів, 2006, 928 стор., тверда
палітурка, ілюстрації.

Готуються до  друку томи серії «Літопис УПА» – Бібліотека:

Коханська Галина.  З Україною у серці. Спомини. Дані спомини
присвячені історії національно�визвольного руху на Волині 1930�1950 рр.
Вони відображають діяльність польського окупаційного режиму та біль�
шовицькі репресії 1939�1941 рр. Авторка детально розповідає про свій
вступ в ряди ОУН, проходження вишколів, свою діяльність в Колківській
республіці УПА у відділі розвідки. Окремий розділ споминів присвячений
ув’язненню в комуністичних таборах.



“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET

Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну ін�
формацію  українською та англійською мовами про видання та спо�
ріднені матеріали можна знайти в мережі Іnternet за адресою:

httр://www.litopysupa.com

Ця інформація складається з чотирьох груп.
1.Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні

інформації про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2.Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають ко�

роткі інформації про кожний том серій та як їх замовляти.
3.Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний том

подається не тільки повна бібліографічна інформація (титульна сторінка,
дата і місце публікації, число ІSBN, ціна та редактор книги), але також
повний текст вступної статті та резюме матеріaлів тому. Текст ілюст�
рований знимками, які знаходяться в книзі.

4.Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі подані пуб�
лікації інших видавництв, що відносяться до теми УПА та збройного
підпілля в Україні.

Аналогічну інформацію англійською мовою можна знайти також
на web�сторінці за адресою:

httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopys$upa/index.html

Про подальші інформації можна звертатися на адресу
Адміністрації:

—   Микола Кулик                – upa@sympatico.ca

або Редакції:

—   Петро Й. Потічний – potichp@sympatico.ca

                 Адмiністрація в Україні  – litopys@bs.lviv.ua

Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.

Пишіть на подані адреси або також на

www.litopysupa.com

htt%D1%80://www.litopysupa.com
htt%D1%80://www.%D1%96nfoukes.com/commercial/litopys-upa/index.html
upa@sympatico.ca
potichp@sympatico.ca
litopys@bs.lviv.ua
htt%D1%80://www.litopysupa.com


ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ
та

ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА
 ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ

ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”

М. Бохно,  І. Василевський1Путко, О. Дольницький, О. Жигар, Ірина Камінська,
Б. Ковалик,М. Ковальчин, Ю. Котляр, М. Кошик, М. Кулик, Р. Кулик,

М. Лущак,  М. Міґус, П. Мицак, Емілія Нагірна1Зінько,  Б. Пасічник,
Р. Петренко, Марія Пискір, П. Потічний, І. Росіл,  В. Сорочак,

Ярослава Філь, Л. Футала, O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера

Адміністрація:
М. Кулик, Р. Кулик, М. Міґус, Емілія Нагірна1Зінько, І. Росіл

Адреса:
LITOPYS U.P.A.

Р.О. Вох 97, Station “С”
Тоronto, Ontario, М6J 3М7, Canada

Е�mail: upa@sympatico.ca

Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара

Микола Посівнич

Адреса:  “Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7,  Львів  79000  Україна

тел. (380�32) 272�4064   e�пошта: litopys@bs.lviv.ua

litopys@bs.lviv.ua


Наукове видання

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

БІБЛІОТЕКА
Том 8

“Нам сонце всміхалось крізь
ржавії ґрати...”

Катерина Зарицька в українському
національно,визвольному русі

Підписано до друку 10.12.2007. Формат 62 х 95 1/
16

Папір офсетний. Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 23,17. Обл.2видавн. арк. 18,12.

Наклад 2000. Зам. № 2К210212207
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