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Дружині

,. ..• Земле моя, кров'ю предків полита,
Зе!tле в садках, у віяках ••. "
. Вона

справді, як пишноцвітними вінками заквітча

на, зеленими садками закосичена, багатими, несхожи
ми ланами підпере~ана земля украі'нська. Земле
моя, 1- расо ~:оя! ...

В чарівному закутку землі української, на широ
кому, безмежному стеnу Поділля, далеко від вузлавої

залізничної станції, стояв він -

цей блок-пост

N2 215.

Два будиночки, з об'ох боків підперезані вічно-зеле
ними стрічками 1\ЮЛодих соснових насаджень, які за
хищали залізничну колію від снігов"х заметів взимі, а
весняними вечорами тихо шелестіли, нашіптуючи не
збагненні казки про красу і велич Божого світу, про
.красу й багатство Богом благословенної України.
Це й був той затишний куточок, де знайшов собі
притулок Сашко.
День-у-день, ніч-у-ніч, регулярно за розписОІ\І, з
кількагодиншши перервами, мимо блок-посту, не зу

пиняючись, прnnливали вантажні й пасажирсьt<і потя.
ги. І тільки це порушувало непорушний спокій цього
благодатного закутка.

Потім

знову

западала

тиша,

в

якій почуваєш биття власного серця, в якій ми~юволі
напружується душа, вслухаючись у ледве чутний ше··
піт гілочок молодих сосон.

Сашко особливо любив спостерігати ШІ.ближенни
потягів улітку, коли зелені лани нашюло скільtш
оком кинеш _
стелилися без краю, б'ез меж, і раnтом
на обрії, немов розрізуючи зелено-сині :хвнл і ~юрн,
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виринав, як потужний корабель-потяг, заздалегідь да
ючи про себе звістку чорними клубками диму, шо в
цій тиші завжди степилися рівною смугою понад ваго
нами.

Тоді Сашко

ставав на укосі, примружував очі і,
рукою, жадібно вдивлявся,
як наближається корабель-потяг, спиняючи рух за кіль.
касот метрів перед блок-постом. Бо тут було узгір'я
і, доїжджаючи до самого блок-посту, потяг важко-важ
ко дихав, відсапуючись, як жива істота. Перехопив
шись за узгір'я, потяг відразу надавав ходу, немоо
звіпьнившись від непідсильного тягару, і мчав уперед
nрикриваючи їх від сонця

хутко зникаючи

знову в буйних хвилях

неозорих по

дільських степів.
Сашко любив ранками

виходити на укіс, !\tилува.
як прокидається, разом
із сонцем, життя в степу й над степами, як, прорізую

тися сходом сонuя і слухати,
чи ранкову тишу,

скиглять чайки, звиваючисh

,,

дале

чині, об'ерігаючи з прозорої височини свої затишні
І.:убс.'ІЬця-гніздечка десь у густих заростях зелених ки
."Ішtів степу.
В такі хвилини Сашко забував те, що

настанно,

-

як день, як ніч,

-

його без

непокоїло. Пригнічу

nали його думки про те, шо ось він із стареньким уже
батьком, як вигнанці з рідної землі, знайшли прІпу
лок у uьому затишному куточку Поділля, хоч та
І<ОЖ на рідній Україні. а.1е не на своїй землі. І шо з
НИІ\ІІ' r-·"мае їхньої .'ІЮбо"і r.•ами. [Т,r, пережиту С:ннком

і йш І> ·--одиною трагедію він не nrизнаяався тут ніко
му, гт-tбоко ховаючи її в своїй дитячій душі, нікnли
наніть натяком не згадуючи про неї і своему наАбіль
ІІІШІV другові Андрісві.
Хіба ~юже він rюзповісти так, щоб його ~розуміn
"Sто, ІІJЮ те, як однієї темної осінньої ночі чарними
1-:руюtшІ напетілн на його рідну хату в маленькому ее(і

JІЇ десь на далекій звідси Чернигівщнні, ті, що творять
"краще життя" для народу. Як розорили хату й усе.
1що було в хаті, забрали в батька все його запрацьо
ване майно, хотіли й самого батька заб'рати, але йому
пощастило якось вихопитнея й у двох із Сашком, пода
тися світ -за очі . . . У двох . . . Бо його рідна мати третя дорога душа в їхній родині не витримала то
ді всього жаху несправедливости червоних напасників
до їхньої, споконвіку працьовитої, трудяшої родини,
і в час, коли грабіжники виганяли її з рідної хати,
впала на порозі, і її спрацьоване серце навіки перес
тало битися

...

Отже, з того дня Сашко сирота. Єдина його
опора в житті тепер -- його добрий, лагідний батько.
шо ось і тепер, знайшовши- може й тимчасовий тіль
ки

---

nритулок

у

цьому

затишному

куточку,

влашту

вавшись на невдячну працю колійового сторожа, від
дає нее, що заробляє і що тільки може віддати, щоб
нін, Сашко, мав змогу вчитися і вийти колись у люди ...
З особливим болем у серці згадує Сашко свого
у.1юбленого коня "Каштана", якого тієї ночі забрав
соб'і керівник грабіжників якийсь партієuь. Часто й
тепер Сашко згадує, як вихром літав на "Каштані", при
вчаЮ1ІИ його розуміти й слухатися козацької команди...

.

Сашко бачив і розумів, що таку трагедію, як його
родина, nережив не тільки F;н, не тільки його татко. а
й багато-багато тисяч таких самих селян-працівників.
шо з nолі Божої, на своє Ulастя чи нещастя, наро.n и.
лись на світ· українцями. Тих невтомних працівників,
що їх, ідучи за якимись, Сашкові незрозумілими, те·орі~ми, десь там• угорі, в червоній Москві, визнали за

"експлуататорів", і таким ото способом, як тоді, каза
ли "розкуркулювали", нищили, засилали, нібито
JІбаючи про щастя народу.
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...

Якрго )!\ народу?

а ft1И хіба -

__

сам себ'е питав Сашко,

-

tt~ t~арод?

І думав-думав аж голова йому обертом ішла, а
відповіді не знаходив .
. . . Де ж правда? - сумовито заnитував сам себе
наодинці, і знову відповіді не було ...
Сашкові недавно минув чотирнаднятий рік. Він не

раз чув, читав багато про nеремогу революції; він по
стійно чув ·галасливі вигуки радіоруnорів б'іля сільра
ди ще в своЕму селі, і тут уже, в школі, про те, що

"наші батьки завоювали нам щасливе дитинство, заво
ювали всім краще життя". Але дійсність те, що
Сашко бачив скрізь і всюди навколо себе, свідчило
про щось зовсім інше. Сашко давю1 не бачив щасли
вих людей, не чув веселих nісень ве•:орами в своєму

селі, давtю не бачив радісного сміху людського ...
Де ж nравда?
Здавалося Сашкові, що й люди той народ, до
якого він з батьком на.'Іежить з якогось незрозумі
лого nримусу, тягнуть на собі той неймовірно важкий
тягар, який nримушу€ їх, як і ці nотяги, що примен
шують ходу nеред блок-nостом, наnружувати всі си
ли, щоб не вnасти, щоб не зуnинитися, щоб не згину.

ти в ньому "щасливому" житті. І одночасно з цим, той
самий 1-!арод, як і ні nотяги, мусів ше набирати й роз
гону, щоб рухатися вnеред усе швидше й швидше, не
знаючи

nереnочинку

...

Такі ду:-.ІЮІ 1-:іко.ш не дав.а.1и Сашкові спокою на
сащпі.

Він заб'ун:JА про своє й людське горе ;Іі:Іьки тоді~
rю·,и був з Анл.ріє:-.1. Ue був його одІнніток. Щ() тут і
виріс. на ньо:\Іу б:юк-посту, ле йог.о батько, стqрц4
За:ІЇ: НІІЧНІІК, вi.l.1rtB ТІІ1І'.ЯТЬ fOKlB CBOJ'O ЖІППІ службі
ко.1ійовим стороже:\! за.1еко від ~Ііста, від нуз:юІюі
станціі", в безлюдному стеnу.
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І поки не приїхав сюди Сашко з батьком, Андрій
був самотній. Може .саме тому вони так швидко запри
sпелюнаJІИ. Разом ходили до школи- за в.jсім кіломет
рів від блок-посту чи в дощ, чи в бурю, чи в снігову
завірюху. Вчилися в одній клясі, ділилися останнім
шматком хліба, як рідні, ділилися думками й надіям~;~
на майбутнє. Але ніколи Сашко не зраджував навіть
Андрієві таємниці своєї родинної трагедії. До цього
його привчила житfя. Прпвчила середовище, в якому
він виріс ще в рідному селі, де вже змалку знав,
що з усім, що торкається владушої сили, треба кри
тися нераз і перед рідНІвt батьком ...
Таке бо було життя. Сашко знав, як під час роз
куркулювання влада заохочувала людей

доносити од

не на одного, під'юджувала брата на брата, сина на
батька, сусіда на сусіда ... І не те. щоб він боявся,
або не вірив Андрієві, що той никриє їхню таємницю,
а просто відчуття постійної небезпеки, яка загрожу
вала йому і його любому таткові, як утікачам, не до
зволяло йому бути відвертим і з Андрієм.
А часто спадало Сашков.і на думку ще й таке, що,
може, й Андріїв батько теж такий самий утікач, теж
такий "розкуркулений", шо ховається від незаслуже_
ної, але страшної кари. І тшtу, ще й з почуття прн
родньої делікатности, Сашко ніколи в розмовах із Ан
дрієм не зачіпав тем, які :\югли б навести на згадки
про його минуле.

А з того ~шнулого Сашко ше пригадує, як його
рідні дядьки Петро й Степ~н Фе.'lченки загину.'ІИ, як
"б'орці за революцію". І в Сашкову свідомість не вкла
да.1ося штяття про те, що смерть дядьків була жерт
вою за те життя, до якого теnер усі докотилися. Шо
ця жертва була не жертвою перемоги, не жертвою на

родній честі, бо сьогодні весь народ nроклинає ту ре
волюцію з усіма її наслідками . : .
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Отже, коли Сашко розмовляв із Андрієм, то роз
:мовляти було про що. У них були спільні інтереси в
.школі, вдалtІся обидва хлопці напрочуд працьовипІ_
ми, в навчанні йшли першими, якось і не дуже для то
го напружуючись: наука їм давалася легко. І тільки
tпостеріrання зовнішнього життя, навіть у школі, при
мушувало їх часом і думати, і діяти однозгідно.

Як же їм було не реагувати ХQЧ би й на таке яви
ось сидить біля Андрія на шкільній лавuі вип еще_
на, добре вгодована, завжди чепурно й багато одягне.
на, дівчина Марта -дочка директора uукеркового за
воду, комуніста Ледарка. В навчанні тупа. як коло
да. А, приходячи до школи, вона завжди витя'"ала з
блискучої
шкіряної течки товсто маслом намащені
бутерб'роди і всякі інші ласощі, і заnихалась нюш І!е
ред очима Сашка й Андрія, які тільки й 1\югли жиян.
тись шматочками черствого, нічим немащснrяо х"1ібu?
·І приносили вони ті свої снідання не в те'шах, :1. n бід
них, з~ношених полотняних торбИнах, ра~о:\-1 і:з ({НИЖ
ками й зошитами. І тут почуття несправсллиnостн ж1п
тя штовхнуло раз Андрія. на таку собі литячу rю~ІСту.

.ще:

Було це так. Андрій у навчанні був нід\Ііюшк.
Диктанти завжди писав на найвищі оцінки ..~.,;1е вже не
раз спостерігав, що його сусідка, товсrоnю\а Марта,
через його плече сш1сує слово в слово дикгаРт із Ного
зошита. І одного разу Андрій наюшсне за,шсан дик
товане вчителем так, що зробив ні більше. ні :\tенше,
як 270 грамат11чних 1юмилок ... Зошити, як :шичайно,
здали на перевірку вчителеві, і настушт. 11 днн він
·виявив не тільки Андрієві "помилки", а ri сюtісію.,кі
помилки в зошиті його сусідки Марти. Знавrни Андрі
€Ву В{Іравність, учитеJІь, звичайно, не повірІВ його ІШ
милкам, а за те переконався, що Андрієва сусідкз дУ-'
же

ретельно

диктанти

п

нього

списує.

Для себе вчитель, напевне, висновЮі зрuб!{в, ал~ ..
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-З не цілком для Андрія ясних приЧІtН, повернув те все
в жарти, і на тому й кінчилося.
Почуття потреби якоїсь помсти нгд навюшишнім
оточенням не давали ні Сашкові, ні Андрієві спокою,
але зважитись на щось поважніше вони не могли, щuб
не зрадити своїх б'атьків.
Остання подія не могла не навести друзів на до
кладнішу розмову про світ, про життя: прu тяжІ<у не
правду, яка панує скрізь, навіть тут, у школі, і, по
вертаючись того дня із школи, Сашко, зморений дов
гою ходою і виснажений голодом, ск:1:1ав Андрієві:
-Як тобі здається, чи вчитель зрозумів, для чо
го ти наробив помилок у диктанті?
-Напевно, розумів.
- Л чомv ві.: просто не сказав про не? Не присоромив нахабної сусідки?
Андрій трохи подумав і відповів:
-Ех, Сашо. Cau'o. хотів би я тебе спитати: чому
він просто не сказав? Та він же непартійниИ, а батt>КО
моєї сусідки ___:_ директор заводу та me й член партН'.
І<ом.уніст.
-Ну?
-От тобі й "ну". Хіба ти не знаf'ш, шо кожний
комуніст разом із тим і чекіст? А хИ:~ лонька не
розказала б своєму батькові про все. mo бу.:1о (і у шко
лі, коли б учитель викрив її дурне шахрайство?
- А розказала б, напевно ... І толі ...
- А тоді? - Он дивись .. .

ли

Вони підходили до залізничної колії саме толі, ко
до блок-посту наближався, тяжко ві~сапуючись,

черговий\ товаровий потяг із нескjнченим ланнюгом
червоних вагонів із заrратованими віконнями. Tat<i по
тяги, хлопці це знали, щодня по кілька f)!:!ЗЇч прохо
дять повз блок-пост, щільно набиті нешзсанми паса-жирами, везеними, як хлопці добре знали, із рідного
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краю

в

віддалені табори.

kолиму ...

Цю ділянку

На Сибір,

совєтської

на

географії

СоловкРІ, на·

х:rопці й

б'ез

шко.1и завжди знали на відмінно.
- ... А тоді, - продовжував уже Сашко, -- ко
ли не наш учитель, то мій б3тько вже, наrтенно, опи

НИ9СЯ б за тюш віконцями, в однdму з таких вагонів.
-·Боюся, шо мій батько

-

також

...

І хлопці за:'.ювкли, зупинившись на укосі й прово
джаючи поглядами, в яких світилась неди1яча нена
висть, останній вагон, що зникав за підйомом разом із
трійкою озброєних до зубів енкаведИС1 ів н:. тамбурі.
Хлопці знали, що ці озброєні наймю н червоного
ворога стережуть нещасну отару сірих, vбогИх, голод
них і обдертих їхніх земляків, українських селш. щоб
не розбіглися з поїз.'!у. Тих селян, яких відірвали
rвалтовно від їхніх осель, від родин, і везуп> на І<а
торжне поневіряння в далекому Сиб'іру ті.'!ьІ.:и ~іа те,
що вони так гаряче, так щиро любили свою рідну
землю.

Сашко знав, що від того лиховіцюго горя, яке
впало і щодня спадає на десятки, сотні й баrа1 о ти
сяч його земляків, його з батьком приховав 'U.ей затиш

ний притулок на блок-посту

.Ng 215,

і в його серпі. ра

зом із глибокою тугою й журбою за долю тих людей,
бриніла десь іскорка радос1 и, що того горя, поки що,.
не доводиться прямо відчувати йому з татком.
І сьогодні хлопці особливо міцно потисну ли плпн

одному руІ-"и, прощаючись на укосі перед ТИVІ, fll{ ро
зійтись no домах у два окремі бу диночкf!, що

стояли обабіч колії.
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РОЗКУРКУЛЕННЯ
Од~ого разу, пі:;цю ввечорі, до Андрійоних tТnть
·І)ів прийшов дядько Степан із с~ла В~ликі І<рушлинці .
.довго обстукував за порогом чобоrи від сніГу, а ввій
шовши в хату і пересвідчившись, що нікого чужого
немає, щиро перехристився в куток, де мали б висіт~
ікоJІИ. Далі обсмикав з вусів намерзлі снігові паuьорки
і аж тоді при~ітно промовив:
-Добрий вечір, люди добрі, вам у хату!

його пр~~італи. Мати кину~ась і почепила на nі
шалку д~дькового :худенького с1ряка, а батько

ращс

но вИІ·укнув:

-- Сідай,

брате,

рідний гостю, та

розказуй,

що

там у нас чутИ?

-

Хе-хе,

зітхнув, сідаючи, дядько Степан,

-

--

бодаА би й не знати пікого ...
-- А хіба що? - занепокоєно перепитав батько.
Дядько Стеnан nеремовЧав, даЛі іде раз гірко зіт
хнув:

-Може б вИ мені своє щось веселіше розказа
ли? Бо в
-Та

uac

веселого ~.а.тю

...

rут же, як б'ачиш

-

Ой, малq

...

степ, безлюддЯ, від

вічна мовчанка ... Тільf(и й нового, що тих загратьва-:
"!'fХ вагон.ір. пробігає шо дня повз нашу. будку iuonaз
бщьше Й більіне, ~абуть, удесятеро бf.rіьЩе, НіЖ ЗВИ

ЧаАН"'Х потягів

...

Ващко зітхНупЗ маm:

.

t

-А якж~ ... Ве:=~vть бfдниІt народ, та R везуть ...
коли тоМу вЖе кра А буде?
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Щось не :видно, сестро, краю: хіба що тількІІ~

nочинається

·

...

І дядько Степан рвучко умовк. Підозріло огляну•·
ся по хаті і сказав до матері:
-А ти б, сестро, якось вікна позатулювала. Щоб,.
часом, якийсь цікавий не підглядів та не. підслухав ..•
-Та де там?- озвsвся батько, -я ж кажу: у
нас тут духа живого не зустрінеш ...

- А ми вже так ото звикли, - продовжував дядь_
ко Степан, що не тільки вікна затуляємо, а й гово
римо про все вже тільки пошепки ...
Тоді мати кинулась і почала завішувати всяким·
шматтям обоє віконця їхньої кімнати.
Переждавши якусь хвилину, поки мати закінчила
маскування, дядько Степан аж тепер почав упевнені
ше,

але

тихо:

-Не знаю. як де, а в наших Великих Крушлинцях
просто пекло твориться та й годі. Того дня .немае, не
мае ночі тієї, щоб' людина без страху, наробившись..
за день, спокійно лягала спати, 3 надією, що перепо
чине ніч і на ранок спокійно зустріне схід Божого сон
ця ... Як не налетять шуліками вночі, як не схоплять
того чи того, то приїздять цілими ватагами вдень, пе.
ревертають усе в хатах, забирають, що ..-ільки їм за
манеться, б'ють, rвал11Ують, знущаються, заа решто_.
вують, вивозять . . . 1 вивезені безслі.щно tЗНИКають.
Трохи не кожної ночі коли не там. то там па
JІахкотиfь пожежою чиясь хата й усе обійстя, підлале
не доведеними до відчаю, пограбованими до цурки.
ІаЗЯЯМИ.

- r

r

о споди,
осподи . . . зітхну ла мати.
-Чекай, сестро. Було ще й не таке. Марію Шуль_
rину знаете? Вже розстріляли, бузувіри, нещасну. А
то ж вона, надивившись удосталь того людського горя~.

еіла верхи вночі
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на коня

охляп, запалила смолоскип,;

логнала коня чвалом ло селі та все вигукувала:
-Люди добрі, доки вам терпіти? А виходьте з

хат, збирайтесь до гурту та йдіть і забирайте назад
усе, що у вас пограбоване!
- А треба вам сказати, що людське добро, гра

боване ло хатах комуніста)1и, вони

скидали в· клуні

при сільраді, щоб потім принагідно чи вивезти, чи по
Jrілити між своїми прибічниками. І люди вже шість ра
зів розбирали пограбоване і розносили по хатах, але
кожного разу, на другий день налітали озброєні вер
хівці, і знову грабіж, насильства, ще більші зну
щання.

UUумно повернувся, на своему тапчані в куточку,
Андрій. Дядько Степан замовк.
-Ти не спиш, сину?- співчутливо запитав батько.

Андрій навмисне не озвався, навмисне вдав, що ·
хропе, бо не хотів бентежити старого. Мати підійшла
до Андрієвого ліжка і дбайливо поnравила на ньому
сірепьку ковдру.
-А тепер, брате, кажи далі, озвався батько·
до дядька Степана.
-А що ж далі? Хіба ще про діда Архипа Коси~
ку згадати? Той, сердешний, з усього того страху втра.
ПІВ розум. Прийшов босий,. увесь обтріnаний шмат--
ка на ньому цілого нема розпатланий, до сільської
ради, зайшов усередину, саме тоді, як там і ті були,
став nеред nортретом .R~ніна, очі Іfому г'J)ячково го

ріли, і він засnівав, лританцьовуючи:

.. Ой

дивися, Ленін, сам,

Як гуляє комнезам!
Віддав коні, віддав воза,
А сам не йде до колхоза!~
-І що ж би ви думали? Бачать же, іроди, що пю_

цна не nри собі,

-

скрутили, витягли з

сільради і

.ловго товкли десь на подвір'ї і кованими чобітьми, і
Що тільки nід руку потраnило, nоки старий знепри
томнів.
Андрій, не повертаючись, чув, як мати заплакал~ .

.Хотів кинутись, пригорнути матір, витерти сльози на
зморшкуватому облмччі, хотів гукнути на весь світ,

Щ<1 ось нехай тільки він виросте, то знайде в собі сИлИ
nомститися за всі ті кривди над нещасним народом.
Але, великим зусиллям волі переміг себе, і далі вда·
·вав, що спить і нічого не чує. Дядько Степан nродов
жував:

- А отця Кирилюка із Малих Крушлинець, наnев
но, знали обоє?
-Знали, тихо підтвердив батько.
-Ну, то царство йому небесне, сумно сказав
дядько Степан.
.
-Боже мій, що ж стаJ1ося, він же ще молодий,
тихо

спитала

мати.

-А сталося таке: сам на себе руки наклав отець
духовниJІ. З дзвіниці сплюндрЬваної комуністами цер
кви кинувся і розб'ився на смерть. Було це саме пісЛн
того, Як приїхала банда партійців, і один ig нИх поліз
'Н8 церкву збивати хрест. Пер~д тим вони nоскидали g
дзвіниці всі дзвони. Тоді збіглисЯ на той бешкет лЮ
ди були то самі жінки і кричали вгору тому, щО
nоліз хреста збивати:

-Юда ти! Христопродавець!
-Ану, не чіnай хреста святого!
-Злазь негайно, бо зп.fнеш, собако!
--Бандити! Бузувіри!
-Недолюдки!
І коли комуніст Кархов, донершившй своє ганебн-е
ді.11о, зліз додолу, його підхопила розлючена Юрба жі~
нок і достоту роздерла на Шматочки.
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І мати й батько глибоко зітхнули, як здавалося
-~Нд!>ЇЕві, з вели:<им nолегшенням.
-То б'ув суд Божий, -тихо закінчив батьtсо.
Андрій довго не міг тіЕї ночі заснути. Вже давно
·повечерявши і гість, і старенькі, nолягали сnати, а він
. усе ще nередумунав .11уми, навіяні опоаіданням дядь.
ка С1еnана.
Не сnала Я мати. АкдріА бачив, радніше відчував,
як мати встала, помаuки вийшла надвір, потім верну_
. лася в хату, засвітила свічечку і поставила в божниІ<у
принесену з глибокої схованки, дбайливо замотану
рушник, іконку Божоr Матері, стала перед нею на·
вколішки і довго~ з сльозами на очах, гаряче молипа
,.,1. До Андріевих вух долітали окремі слова тихої мо

w

.

ю r~и-с:<а рrи:

-Господи, за що ж Ти nослмв нам таК}' кару?
Господи, чи ж то Ти дозволив святий хрест із церкви
скидати? .•.
Другого дня, ідучи до школи з Сашком, Ан
дрій слово в слово розповів Свшкові всю nригод) вчо
рашньої ночі.
Від тоді дружба І хни яко а. неqрмітно ще більше
.. зміuніла.

-

1'1

p.;:J -К ,

Г О Л О Д Н И А

Так минали дні за днями, місяці'за місяцями, хлоп
ці й далі ходили до школи, щоранку· на світанку вихо
дя~и від блок"посту, щоб до початку навчання перемог:.
ти 'ТИХ вісім кілО:\tетрів, чи в дощ;· чи тз сніг, чи бо.
сі, чи в б.т:агеаьк11х черевичках, пога~о о.~ягнені, і що
далі чимраз голодніші та голодніші.
· Наближався страшний. 1933 рік. Виходили о стан_
ні запаси всього поживного. 1 то не тільки у них, на·

блок-пості

.N'!! 215, а й скрізь, по всіх ·навколишніх се

лах, по містечках і дріб'них містах. Хлопці не знали,
яке саме нещастя сунеться на їхню землю, і де його'•
причина~ ·Б-ачили на власні очі, як буйно половіли жи
тами й пшеницями. неозорі стели навколо них, як гну-;
лис я дерева в садках від нечуваного врожаю· груш та·

яб"JІук, як·· рясніли людські городи всякою· поживою.
Але вони не знали, як того ще й досі не хоче знати··
світ поза їхньою країною, що все те, тяжко загорьо
ване, виплекане невтомною людською працею їхніх
зе~ляків, добро, було пограбоване московськими І-Jа ..
сильниками

з

сатанинською

метою

-

примусити

лю

дей голодом підкоритися їхній лиховісній волі.
Хлопці,

живучи

в

тихо,tу,

відірваному

від

світу

закутку на блок-посту N!! 215, не могли знати, шо ВИ
борена революцією народня "робітничо-селянська вла_
да'', ідучи за виконанням приписів червоного людоже
ра з Кремля, користуючися озброєним кулаком, ниш
пори.'lа по всіх закутках землі української і відбира-·
ла від працьовитих людей усе, що вродила їм землSt·
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цього року. ВідбираJІа, щоб гноїти по зсиnищах біJІЯ
незчисJІенних станцій уздовж залізн·ичних колій дале
кої й чужої Московщини, щоб вивозити й віддавати за
безцін чужоземцям внеліди тяжкоі nраці мільйонів сво
го народу, щоб жирувати, влаштовуючи nишні бенке
ти в Кремлі. Цього хлоnці не могли знати.
Але вони знали те, що бачили на власні очі.
Вони знали, що скрізь навколо nонався страшний
голод. Вони знали, що та сама влада nоруймувала цер
кви, nереробивши їх на склеnи, на кінотеатри, на "ха
ти-читальні", або й nросто на конюшні та стайні. Це
вони знали добре.
А nриходячи до школи, чули з радіо-рупора що
дня веселі nісні про щасливе життя, про "мудрого вож
дя", який довів, нарешті, народи великого союзу со
ціялістичних республік до "справжнього соціялізму"_
Співалося з руnорів про безнастанні досягнення. на
всіх ділянках життя, про дальше переможне крокуван
ня революції.
А сnравжнє життя fіуло не таке. Уже й на блок
nосту N2 215 достоту не стало чого їсти, щоб існува
ти. Одного разу Андрій вирядився з матір'ю, (яка, .він
це добре бачив, відриваючи від себе останній шматок
хліба, старалася підживити його, а коли вже й нічого
не стало, nримушена була вишукувати якихось сnосо
бів, щоб жити), вирядився до сусіднього села, щоб ВИ
міняти якоїсь nоживи. Вже по дорозі, серед стеnу і в
самому селі, вони без кінця _зустрічали десятки оnух
лих з голоду людей, яким уже не треба було нічого
на uьому світі. Під церквою в селі лежала літня люди
на. Коли вони nроходили nовз неї, вона лежачи, через
силу, простягла страшну опухлу руку, а б'езкровні ус
та нсчутJ-Іо шепотіли:
- Хлі-і-ба ...
Андрієва мати витягла з кошика шматок барабо-
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ляного буханця, тремтячи nростягла опухлому, а сама

залилася слізми:

Чоловік

жадібно сх·оnив милостиню,

хотів піднести до рота, але рука безьоnьно оnустилась,

чоловік потягся і глибоко зітхнув

-

nостание в uьому

житті.
Андрій знав, що це

- не одинокий випадок. Ос
танніми днями в містечку, куди вони ходWjИ до школи,
він уже бачив десятки таких опухлих, він: чув, що ти
сячі людей кидали село й добивалися до міст, надію
чись 6одаі:t там купити чи виміняти шматочок насуш_
ного. А1е надії їхні були марні, і люди rинули в ТІ-! :
містах, s:к

r '.'ХІІ, пже юкоr.и не повертаnи ·ь л.о рід:ІИ
хат, до рідної землі.

:

В тому ссJІі, І~У дІІ rt(:иІішов Андрій з матір'ю, вік
ще довідаься, що жімка заліаничинка Горnина Крав.
цена, nоки чоловік Уздиь добувати десь якоїсь nожи.
ви, з'їла власну дитину - хлоnчика. Село було цілком
спорожніле: ні людей, ні тварин. Навіть собаки й ко
ти були давно поїджені. Коли ше десь позалишались
живі люди, вони жнвилися nросяною nоловою, греча
ною половою, гнилою картоnлею, яку видобували а-під
снігу на колишніх картоплищах, хворіли, nухли f вми_
рали.

До всіх тих жахів, що про них доводилося хлопцям
чути, недавно насунулись нові. Одного холодного зи
мового дня хлопці, як звичайно, вирушили до школи.
-Дивись, Андрію, шо то там чорніе на колії спе
реду? А он ще і ще . . . Ходім ближче, подивимось. До
школи встигнемо.

Хлоnці підіАшли кількадесять метрів і ... краще б
-були не підходs.tли. Перед ними лежали розтовчені ко
лесами вагонів страшні шматки людського тіла. Це
·була молода жінка з дитиною, яку вона, видно, три
мала
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на руках

nеред

тим,

~к доведена

до

одчаю,

ра-

зом з виснаженою дитиною,

кинулась у невблаган.ні

обійми смерти під колесами потягу~
Ходім швидше звідси, ледве вимовив Саш.
В мене голова крутиться.
-Ти дивись, дитина, видно, груди смоктала
перед тим, як мати смерть собі заподіяла ...
.....-- Андрію, та ходім, я не можу ...
І Сашко силою потяг товариша колією далі.
ко.

-

Але не nройш.ТІи вони й кількадесят метрів, як на
дибали знову купу людського тіла, і Сашко, плачучи,
як ма. ·а дитина, ки;·увся з укосу просто в снігові заме
ти, загрузаючи по коліна і прямуючи на
дорогу до
школи,

далі від страшного видовища.

І наступного дня, і далі хлоnці, виходячи з дому,
намагалися не дивитися вздовж рейок. Бо знали, що
батьки їхні., виконуючи службу, щодня повідомляли
телефоном в вузол, а звідти nрисилали дрезини, підби
раючи трупів, примерзлих до холодних рейок, а назав
т·ра знову, і знову те саме ...
Мовчки відійшовши далі від залізниці хлопці ми_
мохіть починали розмову.

- Слухай, Андрію, людям же якось допомогти
треба ... Та вони ж ото добиваються до міста, щоб,
може, там порятунок від голодної смерти знайти.
-Треба. Ой треба помогти. Сашо. Та що ми
не ша сні, зробимо? Ось мені .спекли сьогодні останні
два м.ІJинці з останньої гнилої картоплі. І знаю,
шо
батько й мати залишилися вдома голодні.
·- І в нас дома вже нічого нема, - сумно відповіп
Сашко.

- І помопи ми не спроможні. Але чи ти знаєш,
звідки все це йде?
Що "все"?
-- А оце: безхліб'я, rолод, знущання з людей?

-
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-- Не знаю. Та І<ОЛИ й знати:\Іу, легше мені від то
го не буде ..Що хочеш сказати? спитав Сашко.
-- Мені здається, що чиясь лиха воля все ue ро
бить наю1исне, щоб' не дати людям сили боротися про
ти насюІьсlва.
Голодна
смерть
найстрашніш:J
смерть. А голодна жива людина безвольна людина.
За шматок чорного, черствого хліба, який у
такому
стані людині здається найбільшою в світі розкішшю,
можна .1 ІЮдину примусити до чого хочеш. А вони хо
чуть примусить людей відмовитися від своІх дідівсь
ких зnичаі'в, відцуратися віри і піти в колгоспи служи
ти ко~rуністичному богові. Ось у чому вся справа. Ось
де і'хня революuія, і'хня ідея визволення ... Пам'ята
єш. я тобі розказував про діда Архипа Косинку? Нес
повна розуму, він, проте, співав про нілком rозумні
речі: се.1янин не хоче
нуть

немилосердно

йти в колгосп, а його туди же

...

Сашко аж спинився, здивований.
А звідки ти все це знаєш?

---

А хіба з тобою твій татко часом не розмовляє
довірочно?
-- Ні про таке не розмовляє.
Сашко навіть і тут, підкоряючись силі навіяного
атl\Іосферою жаху me в рідному селі, крився перед Ан

дрієl\І з правдою. Він боявся, щоб якось не викрити на_
віть перед t-tайближчим лругом, ·що вони з батьком уте
кли сюди. в u_ей затишний куточок, саме в1д тієї сата
нинс- 1<'1 ї си.1и. яка ловс.'Іа наро.1 V"есь їхній до -ого.
що

,. >: .,

теnер бачать.

І на здивонаний Андрі і' в рух, Сашко тихо долав:

-- Ми часто з татом згадуємо нашу б'ідну маму ...
Топ> дня

'

n

акт конкретноі'

~2-

шко.1і хлошtі здійснили
помсти на

св:й

конкретному, як

перший
здавалося

·їм,

носіеві навкоJІишнього лиха, винуватцеві їхніх по

·t~~евірІSІнь.
Вони сиділи на парт і

поруч. З од.ного .боку біля
·них сидів такий самий випещений синок комуніста, як ~

. з другого боку згадувана вже директорона донька
. Марта. Але та хоч не заїдалась. А цей негідник, осо
·бливо .чомусь сьогодні, коли вони новитяг али з торби.
..
.
.
..
. ,
НОК
СВОІ
СнtдаННЯ-МJІИНЦІ
З
смерЩЮЧОl
КарТОПЛІ --··
·запихався білими бутербродами з ковбасою й маслом
і, огимиво кривлячись, звернувся до директора шко.
ли, що в час перерви зайшов до кімнати:
· - Товарищ директор, уберите от меня етих сосе
дей. От них гнилью воняет!
XJІunцi, як прикипіли до місня. Вони нераз чули
r::yз.11rn1 зауваження
комуністичного гОдованця про
ї ХРЮ вбогі сть, а ;уе такого нахабства навіть від ньо.
то не сnолівалися. Обидва впилися очима в директора:
Директор, не вирішуючи справи відразу пооб'іuяч
·залаголити її через клясиого ке рівню< з, а хлопці, на
·яіть не змон.:Іяючись заздалегідь, глибоко, кожен сам
·.:обі. пирішили помститися за свою кривду.

1.

пrтертаючись,

після

закінчення

ншолн. нагнапи свого воr;ога в

навчання

глухий завулок й

із

при ..

мvcи.rm Иогп з'їсти аж два млинці з бараболі, яка Ао
му
П(')НЯЛЗ • В.ім'я СОЛОДКОГО ПОЧуТТЯ ПОМСТИ ріШИЛИ
пожеrпnуяати навіть тим своїм убогим сніданком. Ві!І;_
)'ОіJЯЧf1. ~адоволені, від силоміць нагодованого кому
ністич!·юrо виролvа, чули. г: він. •rерепустивти їv на
nonaжl-'v nілстань, sчинип ' ·иас, r.ерернв:ший СП (І "З; ·а
тrР'ІЧІ~"Н блювота!ІfИ. Іlіляхе-:-ний ш ттунок не міг nеJ.:еїr.<ІптптІ тпго, чим комуністи примушували годуватпси
}!Їльйшrn укра Унського народу.
11

11

Так виглядало соціяльно-побутоне життя в країні
-tоціялізму в .голодний .1933 рік.
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Єдиним nорятунком від голодноУ смерти обом ро
динам на блок-посту було те, що Андрієва мати, кож
ного тижня вирушала аж до Москви no хліб, корнету
ючись безnлатним квитком

•

на проїзд, як дружина за

лізничника. Часом того хліба добувала, часом повер.
талася вnорожні, але скільки все це коштувало їй зу
силь, скільки здоров'я, і так уже надірваного, щоразу витрачалося!

Андрій бачив це, бачив, як мати на очах тане, по
чинає швидко втомлятися і, може, найбільше за всіх
відчував увесь жах безпуття ї~ого теперішнього.·
життя.

Повертаючися з чергової поїздки, втомлена матк·
довгими зимовими ноча:fИ не могла ~·аснути, розповіда
ючи їм батькові й синові про все, що в доро~~і
бачила.
Заїздuла по дорозі до Харкова. І там, як і в самій
Москві, великі крамниці "Торгсини" з 'UJирокими.
яскраво освітленими. вітіринами, повними найвишука
ніших пожив від масла до високосортного кав'яру
включно. Шинка, ковбаси, гори білого хліба, цукор,
цитрини й помаранчі все, що дає людям силу жити··
на сніті. Але все те людям, працівникам землі, що са
мі найбільше дбали, гірко працюючи, за виготовлен
ня тих nожив, було недостуnне. Вони _ такі як і
Андрієва мати, що всякими правдами й неnравдами!
переборюючи війсьІlові загорожі перед містами, доби.
валнея до міста з надією бодай шматок чорного хліба·
добу1 и. нілюш юрбами стошш ne'leд тюш вітrина:\нt, і
МОFІЧІlИ, туnо і1 безnорадно сnоглядали ті гори живное
ти. Часто хтось jз них тут же пjд вітринами падав, щоб·
вже ніІlо.пи більше J.'e встати.

Мати розказува "'а, шо їй часто і в Києві і в Хар""
кові доводилось обминати, тремтячи всім тілом, засні
жені труnи опухлих мерців на вулицях. Розказувала~.
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як цілі юрби шукачів х;Ііба зганяла міліція докуnи,
вантажила на великі авта, вивозила за місто і там ски
дала в снігові замети, на певну загибіль.
Потім П розповідь переривав тяжкий конвульсій
ний плач, батько незадоволено б'урмотів, щоб заспоко
їлась, бо однак нічого не вдієш, воля Божа, а Ан
дрієві так хотілося кинутись матері на шию, пригор
нутись, приголубити стареньку, і просити відпочІПи. 1·
сказати їй, що ось-ось, тільки він підросте, знайде п
собі сили піти назустріч усьому тому лихові, що спало
на наших людей, і боротись, боротись до загину,
чи

до

перемоги.

Але почуття сором'язливости стримувало Андрієnі
порухи душі, він жадібно ловив слова материних опо
відань, серце йому боляче стискалося, і він тільки га
рячковими поглядами благав матір:
-Мамо, годі ... Та цього ж усього не переживеш.
Кидався на тапчан, з головою закутувався в ков:
др у, і тихо, нечутно, жалісно плакав.

**
*

В найближчі дні після однієї такої марної поїзд:.
ки матері до Москви й чергової її розповіді про при.
годи, коли в неІ на якійсь станції загороджувальний·
загін відібрав з таким трудом придбані в Москві дві
буханки хліба, Андрій мав довгу розмову з Сашком
про те, як би їм, двом юнакам, стати в допомозі своїмрідним.
.

Вирішили використати n71ИН спосіб, який потім. знач

но пізніше, мало не став тгагічною причиною до ці.l
ковитої загибелі Андрія.
Але про це пізніше.
Зараз вони вирішили, користуючись тим, що ван
тажні потяги, підіймаючись на узгір'я біля блок-посту,
аж надто уповільняють ходv, вискакувати на відкриті
nлятформи з горами блискучого кам'яного вугілля і
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скидати, скільки встигнуть, того вугілля, на колію.
J<оли потяг минав блок-пост, вони стрибали з плят
форм, збирали в мішки вугі.пля, а йдучи до школи, ви
мінюва;rи в містечкового заможнішого населення, наА·
більше в жидів, якісь огризки хліба та інші недоїдки
людської кухні.
Тим думали підтримати в тяжкому стані голодно
го буття своїх батьків.
Батькам про вугіпля нічого не казали, а, принося
чи свої харчові здоб'уткн, пояснювали появу їх уся

·кимИ нісенітницями.
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ЦАРСТВІ

НУРКАГАНІВ

В той час підсоветське "щасливе" життя витвори _

_ло

нове явище, про яке ніде й ніколи, ні за яких обс
тавин чи режимів, не знав цивілізований світ.
Це була незчисленна армія дітей і підлітків, по

_збавлених притулку й батьківської опіки, виром неса
мовитого життя кинутих напризволяще в бурхливі хви.
лі тяжкої боротьби за існування. Ух звали всіляко: і
безпритульню(и, і бе?доглядними, і "шпаною", і вур
каганю.ІІ. Підсове1 ::ькі письменники, на спеuіяльні на
кази влади, писали про них цілі романи, виставляючи
в них героїв u.ього суспільного шумовиння, як жер

тви "нешасного минулого"; вони барвисто змальову
вали піклування, саме, органів советеької влади про
перевиховання звихнутої :молоді. Але все те було пи

сано на замовлення. І правди в ньому· не було й
.макове

на

зерно.

Як пише про це автор оповідання "Христов~
"Я.rтинка":
... І діялось Р.е не в яt<ш·усь царстві, не в яко
мусь "госудаостві". а таки на рідній нашій землі укра
-.Інській. Тоді прийшли до нас, доб'ре знаряддям ни
щення озброєні, чужі люди і сІ<азали:

-

Ви забагато ї сьте, вміру працюєте, ви в теплі

їа затишку вволю висипаєтесь. Неправильно ви живе

те ня.

світі, на білому!

І коли· їм відказували:
ЖияеJІ.m ~а ~апонітами Божими та за звичаями
чужі люди поблажлив()
nосміхзлись і nоУішатrи нездогадливих:

-

nредків незабутніх наших,

-

2ї

-А ~rи хочемо змінити, поліпшити це нудне жит
тя ваше. Отже, зробимо все інакше, все навпаки та

му, як у вас досі діялося.
-- А за яким правом ви це робити хочете?
питували невгамовні.

-

до

Тоді чужі люди показували на свої багаті стру-.
менти нищення, на свое страхітне знаряддя руйнуван
ня.

І зараз таки й до роботи бралися. Та так гаряче
бралися, що до чого б не торкнулась їхня розбій
ницька рука все вогнем і попелом бралось навесні й ·
влітку, і все в'януJІо, всихало і смертельно, безпробуд

но замерзало- восени й навесну".

Ue

-з казки.
А далі сама бувальщина .

••*

Зібралось їх у тому місті, як у велетенському казані, дванадцятеро маленьких. Три дівчинки, а то все хлопці.

Могло бути й більше. Та одного, тиждень тому,
на вулиці тролейбус переїхав; двох на облаві сторо
жа захопила і не 3Нати, де поділись вон~:~, серденята;
один, не добігши зимового вечора до криївки, заночу
вав, б'ідачисько, в афішній тумбі на перехресті гамір_
лнвої вулиці міста: заснув, щоб ніколи більше на цьо
му світі не прокинутися. Ще двом юрба дорослих. роз
лючена

невдалим

замахом

на

редекуль

якоїсь

товс

тої мегери, самосудом хриnи поnідбивала: недавезєні
А до шпиталю, малята душі свої Богові повіддавали;

ще двое ... ой. та багато більше було б їх у uiA гро.
маді, коли б почати всіх пригадувати ...
Отже, дванадцятеро ... Найменшому тількиutо сім
років сnовнилось, найстаршому Гриuеві насту
nив тринадця1ий.
А позганяла їх усіх до цього жорстокого міста та
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.сама лиха завірюха, чужими людьми no рідних села"t
_зчинена. З усіх кутків широкоr, багатоУ та віднедавна
певеселої землі української.
У сі вони неговіркі А відлюдні. На кожне терпке
.слово, відразу настовбурчуються, як шенята зацькова
ні. вишкірюють зуби і _ го1ов1 В!'усити. І. справді.
кусаються, чого, як смерти, бояться вгодовані міські
дами. Та коли знаАти стежку до маленького серця без·
nритульника, воно відразу розкриваеться. як повний
бутон запашної троянди назустріч ранковому сонпю.
І тоді відлюдько розкаже багато де чого з своїх жит
тевих nригод. А часом, розказуючи й заплаttе, врешті,
гіркими, недитяttими сльозами.

Ось Гриць, нап~иклад, скаже. шо він і тепер ше,
наче крізь сон nам ятае затишну біленьку хату в гу.
стому, як ліс, саnку, nрозаговоду річку з закалабками,
порослу лататтям; npиraFiye матір привітну та на
ласку mедру; доброго, рrаньоnитоrо батьvа свого. Та
me сивоrо ді.nа, вже зrорбленоїо, шо з І<остуром тіль
ки ходив, добре nам'ятає: nам'ятає Aoro "а"'ки. які та1(

любиь розпоьідати с1 ареньІ<'ИА. усе яflось іна"ше світ
Божий nоказував, ніж н·н нacnpaRLti е ... І вже зон.
сім uиna~f.fo nригапує Гринь, неначе зараз бачить усе.
ЯК ВОІіО було:

... ПриІ:\тли

ОЛ'І-'n;·

ЗИr.fORO;·

nnяe.rrи а rо~ою FR~'-'tA і:$ ··ят1n

uouj
;

uvжi.

nзtmneнi,

rt1nя. cт::p·•orn. А

l"')rn,
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як одної ночі прийшли чужі, озброєні, батька й матір.
з собою забрали і rшкотився він у світи, як ··е пере
котиnоле

...

Те саме з Петриком, Юрком, те саме з Тимком,
Андрійком, Івасем ...
Декого, може, й не відразу погнали геть із рідно
го місця. Траплялись у когось добрі родичі, чи мила
серні сусіди, і брали малого б'езбатченка до себе. Та
це вже не була своя хата, не свої були тато й мама.
Наймилосердніші опікуни запрягали малого до такої
безпросвітньо ї праці, що волів .він піддатися вітрам
перевійним і покотитнея світ-заочі, слідом за .ба_
rатьма й багатьма тисячами маленьких

...

Та ще хіба дівчинка Зойка ота, що не з села,
а з околиці якогось українського міста, коли не са.
ма скаже, то хтось за неї розповість, що не пам'ятає
вона рідної матері, ніколи не зазнала тепла тієї ласки,
що кожній дитині на цьому світі належиться. Бо її та
то, часто, ой, часто! міняв тих мамів. А від кожної
нової, не своєї мами, не сподівайся того тепла ... Бо
вже на другий чи третій день, як оселялась нова мама в
їхній добре устаткованій хаті, починала відчувати ма
ленька Зойка, що не є людська байдужість, суворість,
а далі й нічим нестримувана жорстокість ... Дуже
скоро у тата приходило з новою

мамою до сварки, нова

мама незабаром уті~ала геть і приходила, натомість,
іще й ще одна . . . І, нарешті, терпцю не стало: отак
вихоnившись у чому була, з немилосерних рук черго
вої мами, пішла, заплющивши очі, в світ. Щоб за
якийсь час оnинитися в цьому вируючому кітлі велико-·
го міста ...
І тих мандрівних· життєвих пригод кожного з .два
надцятьох маленьких вистачило б, напевне, й не юf,
одну доб'ру книжку зворушливого, повчального читан
ня для всіх. Та хто, коли і де напише бодай одну таку-
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книжку, бодай про одну маленьку істоту людську з
перших кроків життя в вир божевільного світу дорос
лих переінакшувачів того життя кинуту? ... •)
Андрій знав, що живуть у совєтському світі нур
завжди було повно хлопчаків-підлітків, які часом пиша
лися приналежністю до вільних, як птахи небесні, "та
шкільного вжитку наркомосвітою брехливі писання під
совєтських письменників про безпритульних. Почавши
з Сашком "операuі ї" з вугіллям, незабаром зустрівся
і з живими членами uієї великої, розхr~істаної, по вс.і.х
закутках совєтської землі розкиданої, неrцасної згра1
безпритульних.
І<ілька разів ліймавшись на скипанні вугілля, пе
ресиджував ніч чи й більше в залізничних арештах, де
завжди було повно хлопчаків-підлітків, які часом пп.

шапися на rтежністю до вільних, як птахи небесні, "та
бун пів" безпrитульників. Андрій жадіб'но вслухувався
в їхні розпон;пі про пригоди, прилив11явся до хлопча
ків якнайближче.· хотів побачити в І-ІИХ шось героїчне,
привабливе. варте Раслідування. Але. не знаходив. Дій_

шов тільки по одРого: не були справТІі неmасні жер
безпосередного людського отnчення. nи
твореногn сnпєтським ладом на rвалтом завойованій ко
муністами землі.
Разом з іншими безпритульними Анлрій ставав на
допити перел мі.ттінійниJ\~и слідчими чи залізничНИ\1Н
еНІ<авелиста!\•и. А.тте. не зважаючи ні на які підстvпні
тви дикого.

спосnби лnпитів лосПідчеРих дvшоrvбів. він ні разу не
зралив rнnro похnпження. не назвав niднnrn блок~пос
тv

N'l

2Н1. ні r';~зv Ре нИкрив cвorn сщ1аR'"'ньnго пріз

вища. пrnб.

J-Je

Зрештою,

лай ГоспоІТи. не з11аТІити лю6'nrn батька.

він

же

"nраuював"

заради допомогн

•) О. J(nt1e"ь: "Хnистnва яrтиРка". Журнал "Ор
лик". БерхтесrаІІен, НІ47, ч. 1. (Вступ із рукопису).
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.батькові й матері. йому ж уже шіснадцятнй рік. Бать.
кн старіють, знесилюються в важкій боротьбі за шма
ток хліба, за те, щоб він, Андрій, учився. А кістлява
_рука голоду й побутових злиднів щоденно туrіше й ту·
гіше стискала горлянки живих людей ..•
І Андрій із таких рідких арештів викручувався .
.Вдома батькові поясІіював, що ночував часом у
.сашка, а часом у якогось шкільного nриятеля в мі
сті. А тим часом, щоразу приносив додому свої :вбоrі
.заробітки -- якісь їстнвні людські недоїдки, і може
саме тим, що приносив він, і затамовував, nокищо.
-батькову пильність.

••*

Незабаром сталася ще одна гірка подія в житті
Акдрійоної родини. Було це на ранній правесні 1933ro. Ще в полях лежали непорушно купи нерозталого
снігу, ще весняні струмки тільки зрідка, непевно, се
ре.'! дня, коли трохи пригрівало сонце, пробивалися на
·світ Божий, щоб за годИну-дві знову замерзнути в хо
лодних обіймах останніх днів лютого. І в одим такиА
день його батька з матір'ю із аашаничної будки блок
посту N11 21 б . . . викинуто просто на двір.
Так після тридцяти років безперервної, чесної служб'и на залізниці, залізничне начальство віддячило ве
праці. На першу звістку про це, Андрій по
думав, що таке поводження з людьми тільки й можли

.тераноні

ве в країні, де ... Человек nроходит, как хозяин
Необ' ятной родини своей ..•
·як співаеться в одній з багатьох мельодійних, але яких
-же брехливих, яких безсоромно брехливих пісень!
Андріеві дуже хотілось nоговорити з батьком, са
ме, про це. Та не наважився. Такого прибитого нови~

горем, такого сумно-пригніченого батька він ще ніко.
JІИ не спостерігав.
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їхня будка ·несподівано стала потrібна для примі
·шеш-tя озброєної варти, що мала охороняти головний
міст через річку Десну (не ту Десну, що на Чернігів
щині, а маленьку Десну приплив Бугу), недалеко
від блок-посту.
І розмови були короткі. Батькові наказали за двад
цять чотири години звільнити приміщення, де він про
жив. служаючи. половину свого життя, і йти, куди
хоче

...

Заперечувати не можна було. Марна праця. Скар.
житись ні ку ди.
А, може, спробувати поскаржкrись?
До цієї думки дійшов Андрій.

БатЬІю ~·оnчазнu скорився наказові начальстn<t,
І=!Ібрався з блок-посту N2 215 з усіма вбогимн хатніми
пожитками, нашвидку викопав поблизу землянку, і вся
родина перейшла жити туди. Бо не хотів батько, та А
не міг отак раптом залишати службу, щоб у той страш
ний рік не опинитися ще й без ніякого заробітку ...
Та не хотів помиритися Андрій.
Нічого не кажучи батькові, він одного вечора, при
світлі маленької тьмавої свічки в землянці, написав
листа-скаргу до найбільшої, як йому здавалося і як
ііого навчали в школі, людини тоді в Україні до
всеукраїнського

старости

-

голови

всеукраїнського

центрального виконавчого комітету Григорія Івано
вича Петровського.
У листі- скарзі він писав:
Я, син залізничника шостого околодку вось
мої дистанції колії, звертаюся до Вас за порятунком:
мого б'атька і всіх нас, після того, як батько прослужив
тридцять років на залізниці, ця залізниця безжально
11икинула надвір із житлового приміщення блок-посту.
Тепер ми живемо в землянці. Я учень шостої кля
си середньої школи, не маю змоги далі вчитися, живу-

"...
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чи в холQДній землянці, без світла. Мушу покинупr
школу. А що ж я маю робити далі? Прошу Вашої до

nомоГІі й порятунку. Андрій Карпенко".
Той ;ntcт нічого Андрієві ~е дQпоміг. Лише череа
деякий час він одержав листа-відповідь від совнаркому
України. Писалося в ньому таке:
"Учневі середньої школи N2 33 Андріеві І<арпен.
кові. Вашу скаргу передано на розслідування до по.
літвідділу восьмої дільниці колії. Управитель канцеля
рії совнаркому ... "
І все.
Довго ше чекав Андрій того розс.;_ідування, але
так і не дочекався.

В Совєтському Союзі особиста трагедія нікого ні
коли не зворушує і не штовхає на якусь акцію. Андрій
довго обмірковував становище своє, і свої:J батьків.
Він внав, що мусить якось їм допомогти, але чим і як
- треба було рішати. Часто бачив, як батько достоту
цiщtrrtff днями сидів голодний, щоб тільки fІуло щось да
ти з'їсти йому, Андрієві, підтримати в ньому будьякі
життєві сили. Серце Андрієві краялось. І, нарешті,
вік зважився.
~Що6 перемогти нешастя допомогти батькам
якось перебути страшний голод, Андрій з головою кН
нувся в оточення, вже знайомих друзів вуркагаІіів.
швидко знайшов з ними спільну мову і ... спільну ·ро
боту.

Тоді повз блок-пост !.N'2 215 ходив московський па
сажирськ»й потяг М 43-44 Москва-Одеса. В купе м'я
ких вагонів завжди було повно шиковно одягнених, до
бре вго.п.ованих пик совєтських і партійних урядоців
- "совбурів ". Ш,е раніше, коли потяг перед блок-пос
том применшував холу, А нп. рій часто спостерігав у
яскраво освітлених вікнах, як ці випещені людські ту
ші жирують за рясно вставленимя столами. Запихають-
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с~ щ:.~(}pHtd$-1 ~q ї дкамц і зац~ваІQть "особ'ой водІ(.ой Tt4
сл$-Іц'~щюІQ". А, цонацц~авшцсt» tia1'qбtlo ~исрівуют~.
nритуnцюючи в такт цісн1 нora1ttи:
... "Ох, і яблрчJ<о,

Ти хорщ.Цей м~стиІ

Хорощо стq.щ> >t<НТt»
ПрtІ соцt:тской ~.тщпи

... "

хіба вже сама uя картина не могJlа штовхнуrм
Андр і~ на якусь ~кцію? На якусь nомсту?
І< ари, nомсти за такий "соціялізм", за якого ось
тис~чі й мільйони людей nухнуть голодною счертю,
щоб сотні ожирілих, туnих від самозадоволення, роз'
ї:ж.zuкали м'якими вагонамн й розкошували!
Ідучи н~ сnілку з вуркаганами, Андрій щпав се
бе з рОЗfІач~м:
-Де ж nравда? Чи зустрінусь я з цею кощtсь у
житті? Чи довго ще мені її шукати?
Вjд,ІЩ~ЇДЇ Це 3НqХОД.ЦВ.
З гуртом ощщдумців-вуркаганів Андрій орrаІіізу

1

~ав напади JІа той noт~r Ne 43-44.
Вцприбуючя ночами на тамбури Іі~далеt<о бJ1О''·
І1РСТУ, м~тt<о продир~JlИСЯ MOJlPдi месники а J<ype м'я~
кttx вагонів, нецомітцо "рекаірували" повно наn1(аНі
"'~кщQ по~явощ щщіsки цасажцрі~ і викищщи Ї1! ч~ре~ віІ(.НQ.
Як І(.ОЩІ~J» вугіллр з Сащком. Потім

миттю стрибали з nотягу, nідбиралtІ валі з ки, зниt<али

д~сь у переярку qбо в rуrцациfіі охQро««Н.~ соснових

tf~CaJІжeнt» уздовж t<олії і чесJІо ді,пилиси здоб'утком.
Найтsжне бyJlp Анд.ріt:аі довести батькам, що віп
·чеснр" nрид(іав ті '!И ітці :харчі ІН<QЮсь вІщадt<овоК\
nослугою в місті, чи виnадковою роботою. Однакщщ ~

шкоJlу поt<инув, от~е. розповідав, що, блукаючц в мі ..
сті, часом натрап.11яв ІН~ потрf3бу комус~ у чомус~ до
помQГТР. І Зfі п~, мовщt~, nл~тилц ...
ч~~РМ Андрі~ві ~.naвaJ1PCfl, ЩР батько, вщ:лухуюч~t

такі пояснення, дивиться на нього аж надто пронизли.

•о своїми добрими очима, немов хоче дібратися до са
мого дна душі, щоб переконатися:
-А чи правда ж це, синочку?

...

І тоді Андріеві серце боляче стискалося, він швид
ко відводив поглsщ від б'атькових очей, засоромлював
ся. Намагався чимось відвернути батькові думки ку
дись осторонь, і поспішав швидше вислизнутись з дому
~ на нову "роботу" ...
Таке життя Андріеве тяглося ціле літо 1933-го.
ЧасІНІ f'ого на цілий ~~:сяць підхоплюва'1 круті:·~
вуркагянноr u жипя, відj::иваючн від рідної ~емляню!.

йorn кида.rю й JIO Києяа, і л.о Харкояа, і до Москви.
Уздив він, Я!< гвичайно їздн::;и t:езпрrтульні, у задушли
вих скриньках під вагонамн аж до Криму. Був у Єв
паторії, в Севастополі, та ніко.1и не забував, д.пя чо
го він їздить.
Всюди шукав тіеї правди, але всюди було те са
ме. Всюди люди пухли з голоду, а потягами розїжджа
ли з усіма вигодами ті, що загнуздали народи безмеж
ного Советеького Союзу приrінчі і рабовласники.
І в найбільш ризикопних своїх пригодах Андрій
ніколи не забував, шо швендяється по· світу, nрацює
для допомоги голодним б'атькам, щоб не лати й їм пе

редчасно опухнути,

як пухнуть мільйони всюди, де

він тільки Н"е бував ...
За найменшої нагоди старався Андрій nоверну
тися знову ближче до рідних околmr.ь, до рідного б'лок
nосту, щоб привезти в землянку якусь торбинку з хлі
бом, часом із якоюсь крупою, чи кілька фунтів бо
рошна.

Але з ціею "професіею" довго не вховаешся.·
Якимись невідомими шляхами, під кінець літа, бать.
1<0 таки довідався, що його любий Андрійко у "вурках",
що він промишляе "нечесною" працею. Андрій розу-
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мів, яка це бу ла д.1я батька нова трагедія. А.11е часу на
те, щоб роздумувати над цим, не мав.
Повне пригод і небезпек життя, безнастанне пе
рекидання з місця на місце, ночування сьогодні тут, а

завтра
ло

там, часом під одкритим небом, не полиша

-

часу

на

роздумування.

Тільки пізніше Андрій довідався, що б'атько, діз.
навшнсь про все, заявив до киї оського залізничного
НКВД і просив розшукати його сина й допомогти по
вернути його до родини.

**
*

Бу.1а' тиха, лагі,цва, золота осінь 1933-го. Густі сад
ки на Київщині вгина;ІИся до землі від нечуваного вро
жаю яблук, груш, сизо-полових слив, в чистому, як
скло, прозорому . повітрі пасмами літало срібне паву.

тиння

-

"бабине .1іто", осідаючи на гілках

дерез,

закосичуючи довгими бі.;шми ниточками золоте

.ТJистя.
У полях стояли неприбрані хліби. Сипались важ
козерниста золота пшениця, сумовито вичікувало сер_
па буйне жито, nо.1ягали, обтяжені дорідним зерном
гречки.

Поратись у полі не було кому.
Ті, хто засівали і мали б тепер, з веселИJ\1И, тради
ційними обжинковими піснями, збирати, що Бог за
тру ди послав, здебі.пьшого спали непробудним сном,
ще з ранньої весни голодом доведені до страшної смер
ти. Ухніх смертей ніхто й ніде не реєстрував. ТакuУ
статистики

не

знала

совєтська

влада

-

винуватець

тих. мільйонів смертей. Бо й ті списки, за якими кожно
му такому "санітарові" за кожного відтягнутого до ями
опух~о~1uго з голоду українського селянина-хлібороба
плачено по. . . 100 грамів хліба, ретельно по райви
конкомах, з неписаного наказу згори, понище)ю ...
Отже, будь-яку статистику навіки поховано в нетрях
забуття ...

-

~7

А на nолЯх робочйх рук брnкувnло.
Оскаженілі московсьkі catpnnй кинулись до улюб·
.леноtо сnособу: мобілізаціf:t на nольові роб'оти. З ба·
tатьох nідhриемств бу)tо забрано, скільки лише можна

було забра1 и, робітНИків. З усіх кnнuёшtрН\, за винЯт
ком, звичайно, "життевоважливих'' (ніхто ніколи не ба.
ttив, щоб у той час десь nрацЮвав із серnом чи біля
молоtарки енкаведист), службовців маса~""' nогн~но · ti
t1оле.

І nлакала й сміялася укра ї нсьkа землs., nобачИ:вШ"'
роботу таких моб'ілізованих насnіх nрацівників у noлt.
Людей, nроте, все ж не вистачало. Тоді додума
лись зуnиняти nотяги, nеревіряли пасажирів, nолови.
ну з них гнали табунами в nоле. Ставили до роботи ...

1 такими

заходаl\ІИ nоля nоволі вкривзлися nолукіn

ками, скиртами, але в дородних сноnах зерна вже бу
ло

наnоловину

-

колоски

nовисиnались,

сноnи,

дсні невnравни:\tи руками, були nотолочені, ху
ражнілі ...

В

li,

скла

спо.

такий теnлий hогожий .ttень золотої осени nо

тяг, у якому Андрій відбував черговий свій рейд, пе
ред І<иевом і по вагонах nішла енкаведнстська ревізія.
Незабаром вмика юрба nасажирів (не тих, що rхали

в м'яких вагонах), nід nосиленою збройноtо вартою,
була сnрямована з залізничних рейок, на гужовий
шлях до найближчого села, "в розnорядження" сільра
ди, для використання на вбираtпtі врожаю". Ue булн

.ttopo:."·

nасаЖИрИ.

А І-і ·~рій їхав, щільно причнне·:нй у скриньці nід
.М'яt<им Яаrоном, зовсім не nередчуваіОчи ніякої ново~
Мли. Але незабаром побралИсь і до нього. І його, і ба
гато його друзів nовиtяrали з їхніх криївок, nишику
вали, і nfд окремою озброєною охороною дnве:ш no

Ниева, де nocaшtJш в залізничну тюрму.
Але вони б ніколи не дізналися, що
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між юрбоЮ

-;брудних, обідраних, босих,

Е й учень

;~З-ої

середньої

неповнолітніх "злочинців"

школи Андрій

Карпенко .

.Не

дізналися б, та, м~ючи кілька заяв баl'Ьків, між ни
ми й прохання Андрієвого батька, НКВД викликало
батьків на пізнавання gатриманих вуркуганів.

.дів

1 o.l111oro

ранку юtмера залізничної тюрми, де ей .

з багатьома сІюІми спільниками й Андрій, відЧИнИ

лась. На порозj став uачальник nолітвідділу

восьмої

дільниці колії 'kуліІ<ов, а за його спиною ... старень
кий, nригорблею-Ій

уже АндрНЕі батько.

Андрій ледве стримав перший імпульсивний рух
кинутись на шию рідному, цілувати й цілувати без
кінця й без міри ... Великим напруженням волі, пере
мігши н.ей свій перший порив, Андрій усе намагався
заховатися за спинами товаришів: може. батько не
·пізнає? ...
Та де там! ...
Батько пізнав його скоріше, ніж Андрій устиг щось
lІодумапі, і сам кинувся до сина.

-

І вже в батькових обіймах, несподівано, зовсім по.
Андрій заплакав:
-Татку, татку, рідний мій! Ми живі залишились ...
Яке щастя! ...
дитячому,

Збо;<у

стояв і байдуже

поглядав на цю маленьку

трагедію дnох людських істот випещений енкаведист
Хуліков.
Хіба його могла зворуu ити та ·(а "дрібна" життє

ва подія? Він за час своєї с.'іужболо ї кар'єри бачив ш.е
,не такі людсьІ<і трагедії: трагедії тисяч, а може й де
сяп.:ів тисяч зб'аламучених совєтським режимом лю
дей.

Він спокійно підійшов до Андрія, взяв його за пле
-че, відтягнув від батька, вивів у сусідню кімнату (бать
ко, похнюпившись, пішов слідом), посадив за стіл, і
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нещиро, налищено nочав свою "моралістичну оброб-
ку":
- І< ак вам не стЬІдно? Ви син nочетного железн~
дорожника,

орденоносца

...

Аж теnер Андрій, мимохіть г.ІJянувши ще затума
неН"Ими від nлачу очима, nомітив на батькових грудях
одночасно два блискучі значки: орден "Знак nошани''
j знак "nочесного залізничника".
Блискавкою промайнула думка:
- Чи не цими цяцьками відплатила совєтська вла
да б'атькопі за його nоневіряння? За те, що nісля трид
цяти років nраці він nримушений був оселитися в хо
лодній, бр у дні й і темній землянці?
Але до краю до;уr>увати про це не було кnюt.
Надокучливим
джмелс\t гудів хрип ..:уватий і огид!-шІі
бас Кулікова:
- ВЬІ сам - отличник учебь1; через десять дней
начинаются в школах занятия. Не смотря на то, что
вь1 школу оставили. занялись неблаговиднь1ми деламн
и не держали зкзаменов, вас без испьпан~И переве
дут п следующий класс

...

Андрій ворухнувся.
І<уліков зміряв його з голови до ніг nоглядом nри
мружених очей і бундючно лідкреслив:
-- Да, да, об зтом уже позабачусь я. Но вЬІ дол_
жнь1 пок.1ясться оставить позорнь1й путь безпризорноrо:
и вернуться домой

. . .

J<о.1и до пропозиції НІ<ВД-иста приєднався &ла
rальний голос батhка, Андрій не витримав. Він покляв
ся.

І нача.1ьник по.1ітнідділу підпустив його, разом із;.
батьком, додому.

І<о . 1и Андрій повернувся до блок-nосту, Сашко зрао-
дів неймовірно.

40 --

- Андрію, це тн? І де ж тебе вітри носили? І як
же ти міг мене покинути? І· не сказав нічого, і не ПО
прощався, Андрійчику! Бити тебе треба! ..
- Ну, ну, побий, коли кортить ...
- Та нj, слухай, я такий радий! ..
І Сашко перший кинувся до Андрія цілуватись,
схопив і тряс його руку, відступав, обдивлявся на всі
бо~и і безладно промовляв:
- Це ти вже дома, Андрію? Ти вже мене не по
кинеш? Слухай, будемо ж далі вчитися. Та нехай йо
му біс! Тепер уже й голоду наче не стало. А я ціле·
літо в аероклубі вчився. Пам'ятаєш, як ми колись про··
авіяцію мріяли? Підеш і ти, запишешся? Будемо зно
иу ходити цих вісім кілометрів. Га, Андрію? І вже й
по вуПлля не треб'а бу де стрибати . .
Андрій не встигав відповідати.
Вони якось мимохіть взялися за руки, вийшли 3
Андрієвої землянки на укіс, напівсвідомо йшли та й·
ішли, не перестаючи перекидатися якимись малозмk.
тонними, але для них у цьому стані зб у дження, зна
чущими словами й фразами.
Був ранній світанок. (Андрій з батьком поверну_
лис я вночі). І вони йшли тепер у двох із Сашком уз
довж колії все вперед і вперед, назустріч першим про
мінням золотого сонця ...

Андрій повернувся з батьком із Києва вчора ввс
чорі. До пізньої ночі ні батько, ні мати не могли зас
нути. Мати, плачучи, мила, переодягала Андрія, як
маленького, у все чисте, і хоч і вбоге, а чепурне, ви.
прасоване.

Давно вже, видно, приготовлене й не раз

змочене гіркими сльозами розлуки, в дожиданні "блуд
ного сина".
Але ні батько, ні мати не обмінювались ані ело-

-4t'

iJJOM докору. Навnаки, вони навnеребій старалhся і Ан
_дрія відтягти від усяких думок про минуле. Часом зда

валось Андрієві:

аж боятьсSІ,

старенькі,

щоб він не

..почав про свої пригоди розповідати. Переказували йо
му про своє, без нього пережите. Все гірке, без_
просвітне. І якось у них виходило все це зовсім звичай
но, природньо, не

силувано.

І Андрій заспокоївся:

...

''Колись, може, кращі часи й дЛя нас

наста

_нуть. я все розкажу їм обом ... А теnер ... "
. Тепер він жадібно слухав, як доводилося старИ~І
батькам останній місяць тяжко бідувати. Матh, гірко
всміхаючись, пригадала про перепічки з сушеної .nо
~бодИ, cocltoьor кори та тертого сухого листя ... Батько
.Розказав, як він їздив до всеукраїнського старости --

Григорія Івановича nетровського

-

орден одержува

ти.

- Викликав мене начальн»к rtолітвідділу І<уліков
до себе в кабінет на вузлову станuію. Був надзвИчай.
но лагідний та чемний. Поnросhв сісти на м'який дзиr_
лик біля столу, закурити лриnрошував. Та 1t каже:
- "Заслужена ви, товаришу І<арnен_ко, людина у
. совєтської влади єсть. А совєтська влада таких ніко
ли не забуває ... "
- А я й подумав собі відразу: чи не землянку
мою за мою тридцятирічну чесну службу _ згада
ли? Ні, чую, не те. Каже:
- "Нагородила вас совєтська влада високою на.
rородою- орденом "Знак Пошани". Оце зараз маєте,
не ~аючись. вирушити до Харкова, до самого товари
ша Петровського він вам і вручить того ордена, як
належиться ... І раджу вам триматись там nо-нашому,
по-пролетарському: подякувати, nообіцяти нашому про ..
віДному товаришеві старості всеукраїнському -·
за увагу совєтська ї влади до нас усю решту життя
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.прИсвятити службі нашому Дорогому, любимому ... "
- Та ще якось там казав, _ по-московському ж
!"оворив віН1 усе, --- я й 1-te спромігся запам'ятати всьо
го

...
-

"Сталінові, каже, пообіцяйте до смерти
вірно служити. І ні про що інше не повш-ано бути нія
ких розмов. ЗрозумілИ ... "
-Я, звичайно, зрозумів. Але, видно., мимохіть
скривився, бо саме тоді подумав собі, що от буде на
года пригадати товаришові
старості пюrо листа, си
ну ... А товариш начальник політвідділу, наче думку
мою пер~хопив, та й погрозив, ніби жартуючи:

- "Та глядіть - ні слова про якісь інші буденні
дрібнині. ПаІ\І'ятаі:те, шо ми з вами соціялізм будуе
~ю. І 1UlJapишuвi
іlетрuнському не до дурниuь усяких.
У ньоГо nовно важливих державних справ ... Бо коли
ІаМ тільки що, то ... "
-- Та й не доказав. Я й так знав, що саме. На.
дивився
на ті вагони, t.цu з зсtrратованих вікон
їх
ніх, повз наш блок-пост проУжджаючи, як день, ·як ніч,
тисячі тяжким горем прИбитих .1юдей тужливо вигля
дають

...

Андрій жадібно слухав батькову розnовідь, нама
гаючись не прогавити й с.1ова.

А батько вitJ далі:
Ну, і приїхав я до Харкова. На вокзачі в Хар
кові мусів заявитись до по.1ітвідділу колійного НКВД.
Там ще раз пояснили. як і куди звертатись, поса.rtили
в таксі з іще кількома кандидатами на орденоносців і
за кілька хвилин ми вже були біля будинку Вуцевека.
на Миколаївській, сказати б, площі (вона якось та.м
інакше зветься тепер). Було мені з тіею площою, -посміхнувся батько. Коли вийшли біля того nнutнo
ro будинку, я й сnитав нашого провідника, що йоtо На
ttoкsaлi з нами посадили в таксі цивільного Яі<оrось,

-
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сексота, мабудь. То це, кажу, і є Миколаївска n.loщa? А він як не визвіриться на мене: "Пора, каже,.
товарищ, знать, что не Миколаевская, а Тевелева, т<r
ва рища Т евелева площадь, nанимаете? .. "
- Тю на тебе, - думаю, - nричеnа, чого тобі
від мене треба? Аж nотім розnовіли мені товариші, що
тут сnравді була здавна Микола івська nлоща, і церк
ва там, наnрочуд гарна, святого Миколая стояла окраса всього Харкова. Ії підмінували большевики й
висадили в nовітря, а місце зарівняли й на ньому га
дали nоставити nам'ятника харківському кравцеві-ко
муністові Тевелеву. А й усі його заслуги були в то.
му, що як захоnили були Харків білі, то nіймали того
Тевелева на якомусь шкідництві й розстріляли за за
конами ноеиного часу.

Батько зуnинився, мовчки nройшовся по хаті, а
далі, не даючи Андрієві заговорити, знову ділився сво
їм:

В комендантурі б'іля Вуцевека зібралось нас
уже кілька десятків. Були тут доярки, і свинарки, і
ланкові й бригадири, і наш брат-залізничник, і вояки
й службовці -всі по ордени nриїхали, як і я. Обшу
кали нас дуже дбайливо, видали nереnустки і nовели ..
Сnинилися у великій залі. Вийшов Григорій Іванович
Петровський _
товстенький чоловічок, із високо на
лоб підсумутими окулярами, з сивуватою широкою бо
рідкою й товстими, масними губами. Оглянув нас біг
цем, nоздоровкався. Встуnне слово про соціялізм, про·
пролетаріят, про любимого Сталіна, як звичайно, ска
зав ... За ним секретарі винесли таци з орденами. По
чали вичитувати. Підійде
названий, ниструнчиться,
nристебне йому Григорій Іванович орден до грудей~
тицьне руку і далі, далі ... Я все ще, ніде nравди ді
ти, хотів, АндрііЬ<:у, про твою скаргу на нашу долю
натякнути, так на мое щастя nереді мною один наг~
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роджуваний,

колгоспний бригадир, заговорив

несподі

вано:

-

-

Я,
каже, товаришу Петровський, дуже за
орден советській владі дякую, а от що покривдили ме
не на місці товариші партійці ... "
- Договорити йому не дали. "Запишіть!" - ко
ротко кинув Петровський секретареві. Записали. А як
ми виходили через комендантуру, того бідолаху з ор
деном на грудях і покликали:
_ "Останьтесь, товарищ, на минуточку ... •
- Ну, розуміеться, залишився, бідачисько. Та А
досі його дома немае ...
На закінчення батько, ніби виправдуючи Андр і їв
протест проти всього навколишнього життя (це хло

пець відчув у батьковому зворушливому голосі), ска
зав:

- Таке, сину. Хвилини тяжкого в житті забува
ються. Але як забути роки, десятки років отого стра
хіття, тіеї жахливої неnравди. якою обnлу1ане нaille
життя згори донизу? Як не ви :іти людині з рівноваги.
коли на власні очі бачиш, як чесні, працьовиті люди
тисячами

з

голоду

пухнуть,

десятками

тисяч

на

сухо

ти в'януть і гинуть, а навколо лунають вимушені nіс
ні про "щасливе", "радісне" життя під советами? Прав
ду, сину, каже грузинська приказка: "Хорош советскі
власть, но слишком: длиннЬІй ... "
Андрій через силу осміхнувся.
Мати нагадала, що вже треба йm спати.

Сашко з Андріем дійшли вздовж колії аж ло f'1чки.
Звернули з укосу, nройшли берегом трохи вгоnу і
чи втомлені ходою, чи

безладною,

гарячковою

--

й та_

кою хвилюючою розмовою між собою, посідали в затишку густої осоки на березі.
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Над річкою висіло rусте пасмо сизо-6'ілоrо раІіко
вого

туману.

З

ним

уперто

й

переможно змагалоси,

обстрілюючи безліччю золоп-Іх стріл, лагідне осіние
сонце. І лt;ремаrаІІо. Що 1Знще під,бивалося вщю Юt.IL
обрієм, то рідшала хмара туману, перет1Зорюючись.
вкінці у ttiщo. Приваб11иво блиснула сива вода поза
ОСОКQЮ.

Хлопці якttйсь ч~с сttді.І1И мовчки.
По той бік річки заскиrлма чайка, одна-друrа ...
О, вони ще не полетіли? стрепеttувся Ан
.аріА.
- Знаєш, Андрійку, не ТЇІІЬКИ ти любиш, як нt
раз казав ~tені, цю "беttте>t<ну лугову вдовttцю ... " Я
f)T не знаю, чи мені ще що в світі так подобаетt»сR, як
її заf)ЖдН t~еспокійне, хвилююче літання над .11угамtf,
над степами, понад річками ... Хочеш, Андрійку, я тобі
прочитаю про чайку?
-Шо?
- А ось-. Ходив я тут беа тебе, Ан.арію, часто.
Сумно б'уло самому. І коли б не ці чайки, зовсім би
заІіуд.ився. Мабуть ніколи й не вttлазив би з того аеро
клубу світу Божого tte бачив би ... І прийщло ЯКQСЬ
само в голову

-

написав:

- Т11 написав? Що саме, Сашку?
І Сашко, ніяковіючи, npoд,et<л~мrfJa~:
" ... В лузі стежка в'юttко в ється,
І rуст~-густа трц~а ...
Наді мною в небі б'ється Скиглить чайка лугова ...
Сашко деклямував тихо, без вигуків, видко пере

:ЩtffJ8ЮЧИ t<OЖtf~ слово. Скіtvців, зttіяковів. Att.apiй під
хопився з місця:

- Це ти сцравді срм н~щисав? Т"!?. То ти ще
nc:t~т, ~ не ті.~tьки "1~Абу..-ніА цілот, ra, Сашко]!.
Сашко почервонів:
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Це я тільки раз у житті і більше не буду ... УА

-

Богу, не б'уду!
Обидва весело, безжурно засміялись.
Потім Андрій переказав Сашкові батькову розмо_
ву про подорощ до XapKPJJa і :JJIOJ1Ц.i (:поважніли.
Трохи помовчавши, Сашко зітхнув:

- TtiK,
Аtід.рійчику. Мо:жна б, п~р~ін~кщивши:
ЩеJ.~~щкові слщщ, сказати:
14
... Кругам неправда і невощ~,
Народ замучений мовчить,

-

А на tttoct<oвcькo~y црецQJІі
Вусач rодова»иА сищпJ» ... "
Л ти такр справді аірша~ц захоц;поещса, Сащ

. -

Ех, Андрій~: і вірщамн, і ча~К~)1Ц, і СОНЦеfіІ

І(у1

оцим усміхненю.,, і всім P<>жtt~ cвiтoftf, І<РЛІ~ б тinьt'tt·
він не був такий покривджений ...

t '., '

І

!"' .

І

-

·- І :,

':"'';~І~·~]! ~if і І:. І і:~

-
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ЗНОВУ В ШКОЛІ

16 .33.

В школі Андрія зустріли підкреслено чемно. Зда1!алось, уникають навіть натяком зачепити Андріеве
минуле~ Обіцянка начальника політвідділу І<улікова,
видно, здійснювалась.

Було Андрієві від того тільки прикро,
знав

усю

хитру

механіку

підготовки такої

бо до~р~
зустр1ч1.

Лартячейка дістала згори наказ, провела "роз'ясню
вальну" роботу серед учlfів через комсомольські збо
ри: хлопця, мовляв, треба зберегти для школи, не
кривдити його і нічого йому не нагадувати. І rрунт
rотовий

...

І тепер, і пізніше в житті Андрій справді дивував.
ся тій злаrодженності партійної машини. У них таке
nравило, що як захочуть знищити, то й найчеснішу
.людину знищать! Знайдуть способи. Раз наказано ря
тувати, "авторитет створювати", наказ виконуеть
ся рівно на всі сто відсотків.
А що при тому пускається в рух і оббріхування,
і перекручування фактів, і заперечення що біле це
біле, а чорне чорне; твердження, що правда то

.()уржуазна б~ехня, а брехня ська правда, до того нікому

найчистіша пролетар

ніякого діла немае.
І не повинно бути. Так наказала партячейка. Так

ухвалив

комсомол

...

Але ж Бог дав людині, навіть такій юній людині~
як Андрій чи Сашко, живу, вразлину душу, дав чисте.
11езіпсуте, з природи добре і до добра схильне серце ...
Але ні. вразлива чиста душа людська, ні добре серце
не миряться з облудою, з крутійством, із брехнею ...
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Навіть Андріїв сусід, комуністів синок Клеймзн,
тщо його хлоnці навесну силоміць нагодували своїми
rвб'огими млинцями, ставився теnер до Андрія (з нака
:зу!) упереджено ввічливо. Він навіть nробував кілька
разів проnонупати йому свої масні бутерброди.
Але Андрій мав ще й горду душу:
- Дякую, я не голодний . . .

Андрій і Сашко ще довго ходили разом, нерозлуч.
но до своеї десятирічки N!! 33. Але незабаром надійшо'J
··час іще раз їм роздучитися.
Вже з восьмої кляси Сашко зовсім залишив шко .
. лу й перейшов до авіо-школи в аероклубі. Пробуваз
перейти ту ди й Андрій, але йогІJ не прийняли.
Сашко через рік кінчив летунську школу nри ае
·роклубі і виїхав до школи винищувачів у Армавір -:на Кавказі. Андрій без нього закінчив десятирічку.
Друзі розлучилися і підтримували зв'язок між со
"'бою тільки листуванням.
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В АРМАВІРІ
Потрапивши в мальовничий закуток Кавказу Армавір, Сашко довго не міг призвичаїтись до новогоі
оточення. В авіяційно-військовій школі
винищувачів~
було кілька сот юнаків, багато з них українського по
ходження, але друга між ними такого, як Анд~ій,_

--

не

знаходилось.

Нудьгуючи за живою душею, з якою можна бу
по б поділитися думками й найінтимнішими іюривами.:
молодої душі, Сашко жадіб'но придивлявся до вихован
ців школи, обмацував кожного обережно, об го во-·
рював всілякі теми, сам часто вислухував щось подіб
не до душевної сповіді юнака, але все це була·.
марна

праця.

Сашко чим далі більше переконувався, що наn
усією цією працьавитою і, безперечно, симпатичною
молоддю тяжкою хмарою висить атмосфера взаємно
го недовір'я, обережности, а, може, й страху за кожний~
свій крок, яку створило підсовєтське життя за багато'
років у всіх ділянках людського побуту.
Часом Сашко й виразно відчував у якомусь юна
кові рідного собі духом і настроями, такого ж розсуа
пивого, такого чутливого до проявів добра і зла, пpaJJ~
ди А неправди, як сам, але добре б'ачив, що хлопець..
- затурканий і заляканий чужою силою, що тяжіла~
над усіма ними, і був радше готовий на самотині му
читися з своїми думками, ніж дозволити собі на кіль
ка хвилин одверто з кимнебудь поговорити.
Це відштовхувало Сашка від більшости його ко.
леr у навчанні і все більше робило якимось відлюдні--
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шим, ніж він був на блок-посту N2 215. Але ж і цього
свого відчужування від навколишнього оточення аж
ніяк не вільно було виявити назовні. Це Сашко добре
розумів. Він знав, що кожен його крок, кожен відрух,
кожен погляд кинутий на якусь р1ч, кожне зауважен

ня про ту чи іншу подію, все це ретельно підхол
11
люеться, записуеться, зб'ираеться десь у певних фор
мулярах" і на певний час дасть право збирачам, чи
тим, хто тими зб'ирачами керуе, зробити відповідну
.. характеристику". А з неї й відповідні для кожного з
них

висновки

...

А висновки бували часто дуже несподівані.

Час-від-часу одного, чи більше вихованців школи
разом викликали до політрука. Там викликані застава
пи представника всюдисущого особливого відділу по
літуправління "Рабоче-Крестьянской Красной Армии"
- РККА (військового НКВД). Викликаного допитуна.
пи, ставили якісь обвинувачення, пер·егортали перед
ним товстий фоліянт особистого "дела", підтверджу
ючи свої обвинувачення .. документальними даними"
про те, що, коли, за яких обставин, кому і з якими
намірами винуватець сказав чи розказував. Випра9·
дання були марні, викликаний чи викликані вже наза~
ні до гуртожитку-касарні, ні до школи не повертались.
І тільки другого дня, в наказі по школі, приписувалось
інтендентові начальникові господарства виклю.·
чити таких і таких курсантів з харчування через ви_
буття їх зі школи. Причини вибуття ніколи не подава
пося.

Реаrувати на такі накази, на безслідне зникнення
друзів "не полагалося" .;. Загал курсантів мовчки чи_
тав такі накази і, заклопотаний своїми щоденними спра

вами, проходив повз них з-зовні абсолютно б'айдужий.
Інша справа, що не одни з них, прочитавши такий на-
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каз або побачивши порожнє ліжко в гуртожитку,
чував, що і його чекає подібна .rюля.
Такі думки часто тривожили Сашка, і коли б
тільки мав більше вільного часу на роздумування,
напевне давно дійшов би до якогось одчайдушного

ІЗ ід

він
вже
вис

новку.

Але часу на роздумування не було. Двадцять чо
тири години, з яких складалася доба шкільного життя,
були так ретельно використані програмою навчання.
що не залишалося хвилини не тільки на, здавалося б,
заслужене дозвілля, а й на те, щоб дати виснаженому
організмові І:а.'tежно відпочити.
За розписом~ курсанти прокидались о пів на четверту годину рано, о четвертій годині

світ

починало

благословлятися

-

___

де тільt<И ю1

повинні

вже

б'vли

бути на летовищі і похапцем поснідавши, стояти бі;tя
машини. Машини треба було щоранку детально пере
глянути. перевірити справність механізмів, почистити,
щоб усе блищапо, як сонце, а о четвертій годині й
триднять хвилин бути вже в повітрі.

Після літання машину на с·воє місне, знову н
повному ладу і до навчальної кімнати .. А там -- насамперед політграмота. Безпросвітно потрачениИ
час на П[оденне в~овбування в голови "короткого кур_

са истории ВКП(б) ", діялектичного матеріялізму, маr
ксо-ленінсько-сталінських догматів про побvдову "ща
сливого" життя в світі, особливі лекuі ї на півграмотних
nолітруків на тему про те, що ми сіль землі ... У
нас і влада найкраща, у нас і вождь наймудріший, і
життя наше найщасливіше в світі. І про те, що наше
остаточне завдання

-

визволити з кайдан буржуаана

напіталістичного patjtcтвa мільйони й мільйони світоно
го пролетаріяту, з корінням знищити залишки гнююго
буржуазного світу, і так далі. Потім знову практичні
вправи з літаками, практика в технічних лябораrоріях,
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дуже обмежений час на обід, знов політнавчання, і'
так далі, і так далі.
І так день-у-день. Курсанти мали змогу опинитися в
ліжку ті.1ьки в одинаднятій годині вночі. щоб о 3.30 бу
ти знову на

ногах.

Зміни в такий порядок тру доnого дня запровад
жува.іІи ті.:rьки зрідка урядові свята (неділі й релігіН
ні свята виключалися), коли програма шкільного жит
тя гостро мінялася в полегшення для курсантів. Була
nідготоnка до паралів, самі паради, між ними й після
них летючі мітинги, виступи якихось приїжджих
гостей, увечорі в шкільному клюб'і відповідно
підібрана вистава~ пізня вечеря, і знову тільки в оди.
надцятій ліжко.

Сашко часто листувався з АндріЕl\І, але що то бу
ли за листи! В свої юні літа, навчені гірким досвідо:\t
інших, старших, вони добре розуміли, про що можна
nисати в совєтських у:~ювах у дружніх листах між при
ятелями.

Часом доведений до
крайност!'І
психологічного
збудження, Сашко брався за перо 1 папір перед ним
укривався

ряснюш

рядками,

в

яких

вирноався

крик

на

болілої душі, розпач марнованого нудотою, безбарв
ного життя, одчайні жaJri на страшну неправду життя ..
Але, хутко отямившись і здивовано перечитавши напи
сане, Сашко рвав папір на дрібні Ш:\rаточки, кидав у
піч, озираючись, щоб ніхто з сусідів гуртожитку не
побачив, і псжнn, по· 11 останній 1:лаптик його б'олю
чих скарг не псретворюванся n бездока:.юnнй, мізер
ний попіл. А тоді сідав до сто.1у і писав знову зви
чайного, трафаретного листа:
"Дорогий Андрійку! Одержав твого листа про те,
що у вас уже й сніг випав. А тут, у сонячному закутку
веселого і щасливого Кавказу, ще в повному цвіту жи_
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ття. Люди збирають nомаранчі, в садах цвітуть ай<.
три ... Іще чайки навіть не відлетіли ... "
Дійшовши до цієї фрази, Сашко раnтом зуnиняв.
ся:

- "А що, як в о н и nід чайками якісь літаки
зрозуміють? Готові "документальні докази" шnигун
ства і контрреволюнії. Розкоnають nоходження, діз
наються про розкуркулення, і "ворог народу ... " З
нього, Олександра ... енка, що так любить свій нещас
ливий, nоневолений народ, що сам є його невід'ємною
часткою

-

в о р о г

н а р о д у.

Сашко відчув, як nоза сnиною йому nробігли ти
сячі
мурашок, він боляче скривився, nерекреслив у
листі останню фразу, подивився на паnір через світ
ло, чи не зрадить необачного слова якась літера, noтi!d
рішуче знову nорвав листа, так само сnалив і nисав но
вого ще коротшого, і вже без чайок ... І без ні
якого змісту такого самого, як одержував увесь час
і nід Андрія.
Заліnивши листа і, кинувши в скриньку, в nримі
щенні гуртожитку, ішов сnочивати, щоб за ті чотири
години, які лиш а ттися n його розnорядженні до нового
дня, не тільки набратися сил на новий трудовий день,
але й nеред сном дещо nередумати.

що

Сьогодні nисання листа і та необ'ережна

фраза,

вихопигtась була у нього, навели його на

згадку

про Андрієву розnовідь коло річки, в день його
шої зустnічі nісля nовернення Анпрія додому.
Андрій тоді roзnoвin йому про страшне літо

їхав він до Криму -

пер.

1933.

з Києва через Харків. Була

хо.1одна. ніч, і йому nощастило, замість

скриньки nід

вагоном, nроскочити того разу в самий вагон і захова

тися в куnе nід лавку в третій клясі. Пізно вночі. ко.

ли всі інші nасажири nоснули, Андрій проти власного
бажання мусів слухати довірочпу розмову двох, шо
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..:лежали на лавках один проти одного. Ім чомусь не
•Спалося. Один був комуніст, давній член партії, жид,
ша прізвище Варшавський, кооперативний інструктор .
. другий - його приятель,теж, як із розмови з'ясувало
·СЯ, кооператор, із лагідним, відвертим обличчям, яке
·вже само викликало до себе довір'я і схиляло до щи
.~рої, дружньої розмови.

В той час відбувалася чистка лав комуністичної
тартії і партійцепі Варшавському, звичайно, це тоді
..:.найбільше· боліло. Він якось і звів розмову саме на цю
·тему. Притишнвши, скільки міг, голос, він розповідав:
uти ж знаєш сам, що я одружений недавно. Лише кі_
. лька місяців пожив з дружиною в Вінниці, а тоді пе
рекинула мене, як інструктора робітничої кооперації,
·в Донбас. Тимчасово, сказали, а на який час неві
.домо. Перебиратися з родиною на Дондас, руйнувати
, ся ке-таке гніздечко, сам розумієш, - не хотілося. Пе··
·.реїхав я на місuе нової служб'и сам Працюю там уже
·кілька місяців. Нудьгуємо обоє з дружиною неймовір_
но. І тільки в листуванні одне до одного відводимо ду
·шу. Ну, і якось так вийшло, що писати стали одне од

ному день-у-день. Якось недавно одержую від Лії чер
гового листа. Пише, що хоче порадувати мене щасли
вою вісткою: сподівається, що через .кілька тижнів .я.
вже буду батьком нашого першого сина ... Ти ж розу. мієш, що, одержавши таку вістку, я відповів їй не на
двох сторінках листа, а, мабуть, на
десятьох, як не
більше. . . І навіть
прохання подав, щоб мене або
швидше до Вінниці повернули, або призначили десь
інде на постійну роботу. А тут- чистка партії ... Ви
кликають мене в кабінет слідчої трійки. Привітно про·сять сідати. Треба відповісти їм на величезну анкету.
1
Бачу: перед ними лежить груба пачка паперів в об
тортці. Одним оком обережно глянув на напис: "Лич.
moe дело члена партии Григорня Израилевича Варшав-
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ск ого, партбилет .N'!! 2. 789935 ". . . У мене похололо наt
душі: звідки стільки паперів у моєму "ділі"? Слідч~И:
і почав перегортати. Вчитався в якийсь аркуш, питае:
"Що ви, товаришу Варшавський,
хотіли
сказати в:
своєму листі до дружини від 12-го вересня 193 ... ро
ку, коли написали таку фразу (слідчий почав читати):
"Може нашому майбутньому синкові пощастить таки:
жити вже в кращому світі, ніж ми з тобою
живемо,
Ліє ... "? Оповідач на хвилинку замовк. його. сусід·
перепитав: "Ну, й що? Як же ти виправдувався?" Вар
шавський, зітхнувши, відповів: "Яке вже там виправ-

. дування!

як напосілись на мене
всі три: ви,
мовляв.
член партії, яка бу дує соціялістичне суспільство, яка
на сьогоднішній день уже збудувала це суспільство. і
ви ниявляєте недовіру до лінії партії? ... і так далі. і
так далі ... А в наслідок із партії викинули. І тіш~
ки великі зв'язки, довгі клопотання, апеляції, повер
нули мене до партії знову на п'ятирічний кандидатсь
кий стаж ... "

На цьому Варшавський замовк. Озвався його су
сід голосом, у якому Андрій відчув тоді безмежне зди
вуванни,

що межувало з жахом:

Гришо, невже ти думаєш, що в с і твої лис_
ти копіювали і пришивали до "дела"?
Ваганавський ще раз зітхнув і напівжартома від
nовів: "Не тільки думаю, але я певний, що всі листи.
були фотографовані.
- А скільки тепер є членів партії в СССР? -спитав сvсід.

-

-

Здається, понад три мільйони, -

відповів Вар_

шаnський.

його сусід,

перечикавши хвилинку,

немов обмір-

ковуючи думку, ще тихіше, зовсім пошепки, сказав:
- А скільки ж то, Гришо, треба дармоїдів, ща•
самим тільки фотогрфуванням приватних листів пар-
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тійців живуть? Та, ~1абуть же, і не сюшх тіJІьки пар
тійців.
На цьому місці розмшш не витриман і Андрій піJ.
лавкою. Він шумно ворохнувся, і розмова двох зб'енте

жених тим порухом сусідів урвалась.

Потяг підходив

до Харкова.
Цю Андрієву розповідь nригадав Сашко сьогодні в
усіх деталях, бо на цю ca~te згадку навело його писан
ня листа до Андрія. Пригадав, як вони тоді ще твердо
умовилися з Андрієм писати один одному тільки бу·
денні, прості фрази, шоб таким чином полегшити свої
знудьговані розлукою душі ...
І цієї ночі сон довго не замикав очей Андрієві, а
голова гарячково працювала під впливом безлічі думок
про життя, про його становище майбутнього бійця чер
воної армії, про його скривджений народ, про
його
паневалену комуністами Рідну Землю ...

Трохи засnокоювався Сашко, спроквола позбувч_
ючись надокучлиnих і бентежних дум, тільки тоді, ко
ли ранком, на летовиші, вскакував у свого легенького,
срібнокрилого "яструбка". Ко.тти вмощував ся в летун
ське коїело і брався за nідойми, забуnав про все на
світі. Перед ним були лише мірничі прилади навколо і
rолуб'ий простір nовітряної безодні зnере r:~y.
Він заnжди блискуче виконував навчальні завдан
ня, nоза ними дозволяв собі такі карколомні витівки,
що часто примушений був вуслухувати, nовернувшись

на землю, докірливі, але. здавалося йому, -й заохочу
вальні нарікання начальства:
-- Курсанте ... енко, ви ризикуєте. Надто ризи
куєте. І не тільки вашим життям. але й державною маши_
ною. Ніколи про це не забувайте ...
А коли ще траnлявся людяний командир, із ду
шею в грудях, то співчутливо nоnереджав СС\шка:
5Т

-

Не забувайте, що ви ризикуете не тільки ма

шиною, а й вашим власним життям ...

Сашко, в обох таких випадках, як дисциплінова
-ний вояк, служливо просив вибачити, обіцяв надалі бу.
ти обачнішим і точно виконува1и відповідні інструІ<·
ції. Але вже другого дня, взявшись за підойми в "яст.
рубку", знову забував про все на світі. І знову шу
гав у повітрі, як вільний птах, брав недазволєну ви
~оту, кидався з неї стрімголов униз, у найнеб'езпечні
шому віддалені від землі, опісля протягом якоїсь час
тки секунди натискав підойму, раnтом вирівнював слу
хняну машину і знову злітав угору, і, п'яніючи від во_лі, від почуття нічим необмеженої влади над голуби'\1И
nросторами

...

Таким чином Сашко швидко завоював собі в ШК'J
лі славу
одчайдушного пілота. Наука давалась йо\tу
легко, він ішов у школі першим із найперших. Не ми_
нуло й року, як Сашко вже закінчив школу винищу
вачіп в Армарвірі й одного дня Андрій дістав від ньо
го· "найвтішнішого" листа.

Сашко писав

-

так само коротко, стримано, як і

завжди, шо дістав, на закінчення школи відпустку на
місяць і збираеться відвідати рідне село на Чернігів
·щині, затримається там,
може, кілька днія, а
поті .. І
приїде до батька на б'.1ок-пост .N'!! 215, щоб, нарешті.
обняти свого незабутІ-!ього і единого друга Андрія.

Прощання, офіційно влаштоване випускникам у
школі винищувачів, бу.'Іо надто офіційне, трафаретне
і беззмістовне. Заздапегідь можна було вгадати, що
-саме говоритиме кожний окремий промовець. За наІ{
ритими добірною їжею столами підводились, по черзj,
то начальники школи, політрук, секретар комунk-
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-

тичного осередку, якийсь із присяжних викладачів ді
- говорили.

ямату і говорали

Ух слова б'ули, як і завжди, ударно- барабанні, не
щирі, непереконливі. Але поза всією зливою й нестри
мним нагромаджуванням порожніх фраз, поза штуч
ною веселістю й радістю, які треба було виявити з на
годи закічення школи і збільшення лав оборонців краї
ни будованого і вже збудованого соціялізму, якась не
свідома тривога бриніла навколо й висіла в повітрі.
Сашко виразно відчував цю тривогу.
Але звідки вона? З безнастанного підкреслюван
ня кожним промовцем фашистська ї небезпеки ззовні і
зсередини? З галасливих запевнень, що ми вже непе
реможні, що ворошилівські "кілограмчики" тільки то
го й чекають, щоб звалитись на голову кожного І<аnі
талістичного напасника, який посміє зазіхнути на нашу
прекрасну, щасливу батьківщину?

Звідки вона йшла ня підсвідома тривога й не
спокій, Сашко ніяк не міг збагнути.
А коли надійшла черга виступати й курсантам із
подякою партії, урядові й вожпеві за б'езупинне бать
ківське піклування, говорив і Сашко. Говорив загаль
ними, наперед вивченими словами і фразами.
Але, говорячи одне. Сашко думав поо зовсім ін
ше. і не роздвоєння гнобило його невеселими думJ<ами,
шо невідступно юрмилися в йоrо голові.
Механічнп
перечисляючи в своєму виступі невичеrшні тvрботи
совєтської влади прп молодь. Сашко з жяхом вiдuvn::tн
десh у таємних глибинах душі, що ... починає й сам
у дещо вірити.

. ..

Скінчивши промову. яка викликала звичайні. стан
лартні оплески присутніх, Сашко сів стурбований. Віа
чуття гострої тривоги в душі посилилась.
- Що це? - питав сам себе. - Невже щоденне
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й сисrе·матичне вдовбування в голову
комуністичних
істин і в ньшtу залишюю незабутні сліди?
Чо~1усь cal'lte 1 сп ср яскраво виринула в уяві одна
кар1ина, барвно змш1ьована перед курсантами шко:Іа
якимсь

боїв з

пропаrандІІС'ІОМ

японцями біJІЯ

сшженьким

грудях,

орденом

низенький

_

JІсйтенантом

учасником

-

озера Хасан. Пропагандист, із

бойового черноного

на зріст,

миршавий

прапора

на

на ІШГ лsщ,

не
вимовляючи літери "р", розчулено розповідав (гJtибо
ко впевнений, що йш.tу вірять) один епізод, що ставеч
"перед його власнш.ш очюtа" на полі б'ою з япшщя\ІИ
вже після замирення. Мова йшла нро прибирання тру
пів поляглих б.йців з того і з того боку. З нашого боку
- ПОJІЯГJІИХ, розуміється, ''за родіну", за Сталіна, а 3
японського звичайних жер1в фашизму й імпсрія
лізму ... Пропагандист звертав особливу увагу на цю
подію, яка свідчить про глибоку різни ню між "дикою
Азією" й "цивілізованим" СССР.

- Приїхало з янонського боку ней:\ювірно бруд
не, в засохлих кривавих плямах, вантажне авто.
Ко
ротконогі, куці санітари
стягали за ноги трупи своїх
земляків, складали їх, як якийсь непотріб, на купу пе
ред автом, а два дебеліші, фізично мінніші "макаки"
брали 3 тієї купи мертвих за руки й за ноги, якщо во
ни були цілі, ро3гойдупали 1 рупа n повітрі й викидали
в авто, як поліна дров. З б'оку стояв ююнський офіцер,
і за кожним порухом тих двох, ставив у своєму бльок

_

ноті олівнем паличку: ще один ... Навантаживши ав·1 о
по вінЦя, офіцер сідав поруч шофера, носії вмощува
лися з ногами поверх трупів, авто від'їздило, і вся це
ре!'tюнія на тому й кінчалась ... Поруч, за яких десяток
метрів, нере:\юнію відбували наші. Стояв ряд наших
свіжо пофарбованих, ноnеньких тритонок, оточених по

Чесною

вартою червоноармійнів. Оркестр,

червоні

прапори. Кожного лідібраного на полі бою трупа сані-
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тари обережно несли на ношах, і коли наближались до
авта, оркестр грав жалобну мелодію, шанобливо схн·
ляшкя червоні прапори, совєтський командир я
кийсь старший лейтенант відбирав від санітар!в до

кументи поляглого, вголос прого1ошуnав ім'я й пріз
вище героя .~борца за родину", трупа дбайливо
вкладали :в авто, прикриваючи об'личчя червоною ки
тайкою і так, аж поки весь поміст в авті встеля:І\і

одним шаром трупів. Тоді

ue

авто повlльно від'їздило,

оркестр тужливо грав похоронний маnш Шоnена, під
кочувалось друге авто, і церемонія тривала далі ...
З жахом для себе Сашко починав себе заnитувати:
- А може й сnравді? .. Може, дійсно, nравда no їхньому, комуністичному боні? ! .. Хіба ж отака
різниuя в ставленні до геfюїв-жеnтв двох nротиJІеж
них світів комуністичного й бvржуазно - каnіталіс
тичного не свідчить на користь nершого?
Але, як і тоді, в час самоУ ро~пов1ді пропаrандис
та свідка хасанських подій, так і тenen. ось тvт на
виnускному
святі школи
авіяторів - винищувачів, з
глибини душі ту думку гостро заперечувала інша:

А як

в о н и

ставляться ло живих? Боже мій! Як

nони ставляться до мільйонів сво1'х грома "ЯН, без наА
меншої

провини

ниmених.

ууче•·их.

?аrланих

і

Jtато

ваних у підземеллях ЧК, ГПУ, НКВД?! Поо люлське
ot-:o - і з тим усе гаоазд. І там - масvуванчя, і там
- комеnія, як і з хасанськи~и renoq~и ... Господи! Як
можна вірити в постуnову, JІ.ивілізан1йну ролю ttому
нізму. досконало знаючи його з гіркого московсьttо большевинького досвіду? ..
А може з нашим "віnсталим" народом і не ~nжна
інакше? .. А моя мати? Моя бідJJа. n;Лita !'*ати? За шо
вбито її. шо світу Божого за nml'•.eю J-Іе бачитнt? За
що викинvто з ріпної хати Ра понев;nяJІНЯ 6ать..-а ~o
ro - доб'рого, богобоязливого, nрацьопитого батька?
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За що гинуть мільйони інших батьків, матерів, дітей?'
Невже в ім'я кращого майбутнього? В ім'я грядущих
поколінь? Щоб їм легше й щасливіше на цьому світі
жилося? .. А хто питав майбутніх поколінь, чи вони по
требують цих кривавих гекатомб, цього моря сліз і
крови, цих незміренних страждань мільйонів людей,
що раз прийшли на цей світ, щоб прожити, благослов_

ляючи життя, а замість того проклинають кожен день,
кожну годину того свого "благословенного" життя ...
В голові шуміло. Сашко добре знав, що не від кі.
лькох випитих бокалів елабенького вина, а від дум, від
важких душевних вагань, від страшного, нерозв'язно
го: де ж правда? Часом зринала божевільна в цих оfі

ставинах думка: встати й г.}W<нути на всю залю: "Лю
ди, друзі, браття мої, та давайте ж
скинемо на мить
машкари, та давайте ж заговоримо правдивою людсь
кою мовою! Про все, що нам болить усім нам, чує
те, люди?- Про все, що ми думаємо самі, про що кри
чать у нас наші, не зовсім ще приборкані, душі!"

Але думка зринала і зникала в безвість. Підводив
ся черговий промовець, виголошував облудно

- фаль·
шиві похвали всьому існуючому і руки безсило спус.
кались

...

Свято випуску курсантів школи авіяторів _ вини
щувачів в Армавірі відбувалось далі своїм звичайниw.
порядком.
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АДРІйОВІ БУДНІ
Андрій кінчав десятирічку. Останній рік він пере
бував день-у-день у задушливому оточенні шкільноrІJ
одноманітного, нудІ-юго і небезпечного життя. Одно
манітного, бо школа чим далі більше наполягала
на
обридлий діямат; нудного, б'о все в школі йшло за при
писаІ-1ИМИ згори правилаt~'И,
програмами і партійНИ\fИ
настановами; небезпечного, бо треба було вдавати з
себе щирого комсомольця і ані словом, ані ділом, ані
необорежно висловленим помислом не показати сво~о
найглибшого обурення до всього того, що прищеплю
валося в школі для виховання
майбутніх
громадян
краї ни соціялізму.
Після

цілоденного

напруження всіх

душевних

сил. Андрій повертався що.ІІня додоУІу втомлений. Ос_
танніми місяцями,
повертаючись перед
вечором із.
шкоrrи, тільки в безпосередній близьІ<"ості до блок-пос_

ту N~

215

і до своєї рідРої зе~•лянки, трохи бааьорів,

тому що мав перед собою затишок батьківського за
кутку, душевний відпочинок і ясність та безбоязкість

у розмові з рідними.
Дні йшли за днями, спливали тижні й місяці, але
в останній час Андрій з невиразним
смутком
почав
відчувати, що й у рідному місІ'.і не знахопить певного
споІlоЮ. Не тому. шо ~'усів r.ома багато в чому помага
ти. Треба було внечарі нагоnувати І<"оnів"у, яку з ве
лиІ<"и~·и тоудноmаУи прилt'ан rтаrtий батько, mоб якось·
пілтпнмати виwияrтення Ревеликої ролини. Батькової

заробітної платні не виста~:.тало, хліба за поилілами да
ваrтось ма.тrо, всього тре6а б'v.no
~<'упити. Треба
було·
подбавши щодня про дрова і принести в землянку води.

-
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Все це стараJІися: без нього ruбити ба1 ько й мати, але

смуток Андріїв саме з того й походив, що їм, підтоn
таним і понівсченим життям, щодалі важче ставало nо
ратися

з

господарством.

Андрій залюбки їм помагав. Проте він також ско_
ро втомлявся і, коли сідав пізнього вечора до столу і
брався вчитися, починав відчувати непереможну вто
му, очі йому злипалися, хотілося спати, щоб на евітап
ку знову

бути на ногах, знову починати новий трудо

вий день, помагати матері біля госnодарства і пос
пішати до школи.
А старий батько почав замітно підупадати на здо

ров'ї. Цьогорічне недоїдання, часами й хронічне го
лодування, й важке душевне потрясення, коли Андрій
опинився був у світі безпритульних вуркуганів, усе
це разом завчасно виснажило б'атькові сили та довело
до

недуги

шлунку.

Але він не здавався. Не зважаючи на часто під
вищену температуру і нехтуючи здоров'ям, він щодня
своєчасно вирушав на огляд своєї залізничної
діль
ниці шість кілометрів туди, шість кілометрів назад.
Шість туди, шість назад. Дванадцять кіло
метрів. А скільки разів їх на день треба протоптати? А
скільки тих днів у місяці? А скільки тих
місяців у
тридцятьох роках? ..
Андрій глядів на батька і думав:
- Яка ж ти вперта, яка ти працьовита, укра їнсь.
ка націе! Чи е ше в світі більше відLІ.аниА своїм обо
в'Язкам і більш працьовитий народ?
І сам собі відповідав:
- Ні, таки нема.
А водночас вирRна .1о ще інше питання:
- А чи е ще більш упосліджений, більше знедо
леЮІй, гнаний і переслідуваний народ у світі, як на
род український?

І впевнено, без найменшого вагання, гірко відпrr
JіВідав:
-Ні, нема ...
І тоді, болізно щеміло cepue, обличчя
паленіло
:вогнем обурення і хотілося в розпачі крикнути:
.,..--- А де ж ти, де, пречиста Праодо? Де ти, вселюд
·ська Справед.аивосте?!
Хотілось одчайдушно кинутись на ворога на
-=оту темну силу, що обплутувала широкі простори яс
ного світла отруйними сітками
іржавого,
колючого
.дроту неправди і насильства.
Якось, доведений до одчаю мовчазними пережи
ванням Андрій вирішив поговорити з батьком.
Матері в хаті не б'уло. При ній може б і не насмі .
. лився був Андрій почати ту розмову: бачив, як тане 3
.кожним днем батько, бачив, що й його люба мати, хоч
і бадьориться ще, проте
вибивається з сил, щоб, як

здавалось Андрієві, ні в чому не відстати від батька в
турботах за господарство.
-Тату! ..
Батько латав до каганця сім раз стоптані чоботи,
·низько нахилившись над своею роботою. Не поверта.
·ючнсь

-

на

погук, .озвався:

Ащо, сину!
Тату ... Я давно хотів вам сказати: може б nи

'Покинули вже ту остогидЛу служб'у і відпочили трохи,
"ЧИ ЯК •••

Батько підвів голову. Був здивованиА, а може і
вражений несподіваною думкою сина:
- Як? Зовсім покинути?
- Та вже ж зовсім. Хіба вам не важко, тату? .. Ки~айте службу! Вам дадуть якусь пенсію, а я переста
·ну до школи ходити і заступлю вас у господарстві, та
"ій проживемо до кращих днів.
- ·покинеш школу.? ... ·Гай-гай, синку ... Не раз
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я й сам думав _ і про відпочинок, і про пенсію, та ....
Чи ти знаєш, яка мене пенсія чекає?
Андрій щиро признався, що не знає.
- Ну, 10 я знаю достеменно. tlЦоб мати право на·
nенсію, у нас треба ще протягти п'ять років службу.
Щоб було безперервних аж тридuять п'ять. І
тільки
тоді, після довгих зволікань і клопотань, призначать
нам, дай Боже, щоб призначили! половину того, що
S! заробляю тепер... А облігації, а податки, а всілякі
інші відраховання ... То й вийде, що за місячну пенсію ми протягнемо якось може тиждень убогого жи І·
тя. А решту г.нів що їстимемо?
Андрій боляче відчув у тих словах усю
б'езви
хідь їхнього l\ атеріяльного стану в ньому бурхливому
світі. Відчув безпорадність людини, зазда.ттегідь засу
дженої на важІ<у й злиденну старість. Чомусь саме те
nер у голові промайнули слова широко тоді співанuІ
nісні:
" ... Мо.'lодьІм у нас - везде дорога,
Старикам у нас везде почет . . . "
Гірко1ою
своєї знущальної неправди
відгуки
ТІЄІ nісні відбилися в свідомості Андр:я і примусили
його бо'Іяче скривитись на батькову відповідь.
- Тату ... Я вже виріс. Маю міцні руки й ноги, €
голова

на

nлечах:

я

...

хочу

вас

якось

заступити.

Андрій замовк. Він побачив. як ще нижче схили
лась бать~ова голова над чоботом і ру~а з молоткои
безсило оnустилася. І, наче на потнердженни його здо-
гадів, що, ~юже, він скривдив батька, натякаючи на
те, що той уже прожив свій вік, батько глухо сказав:
-Так, так, сину ... Бачу, що моє вже минулося ..
І раптом:
- Але ми ше повоюємо! - додав жияіше і з си
лою стукнув кілька разів молотком по пілошві. Ми
ще побоrе~юсь! А тоб'і, Андрію. як хочеш, а школу
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треба кінчати. Підеш до високої школи, підкуєшся на
все життя, с1 анеш на свої ноги, тоді вже й я дозволю
собі сrючити.
-Тату, та вам же важко, хіба я того не бачу, хі
ба не бачать того люди?

·

-

Нічого, -

лагідно відповів старий батько, --

я ще попрацюю кілька років. А ти вчися, зовсім вс
сеJю сказав, почувши, що в орнеінку
рипнули двері
до

землянки

входила

щпи.

Андрій при матері не наважився далі з

батько~

сперечатися.

ля

А незабаром дійшло до нової події в землянці бі
блок-посту ч. 215, і на цей раз в
обговоренні її

взяла

участь

уже вся

родина.

Саме тоді вийшов новий указ Верховного Совета,
nідписаний Шверником, про впорядкування праці на
підприємствах. Так
скромно звався цей указ. А що
крилося за ним _ це знають хіба мільйони й мільйони
підсовєтських
ра'бів-невольників, що голосно звуться
тут "пролетаріятом".
Той указ прочитав Андріїв батько в залізничній
газетці "Гудок", але не звернув спочатку на нього у
ваги. Чи мало тих указjв видається -трохи не щодня?
Вони там угорі на те й сидять, щоб укази писати. Тре
ба Ж і їм якось, бодай про людське око, виправдувати
свое існування.
Так подумав старий залізничник, побіжно перег
лянувши надрукований на видному місці в газеті той
новий указ. Мабуть так Cl;tMO поставилися спочатку до
цього твору "оборонці інтересів робітничої кляси
на
шостій частині земної кулі.
Та незабаром зацькованими вовками завили міль
йони. Вони, може, й не знали, що одночасно з .указом~
партійною лініею згори донизу пішли інструкш ї, вка
зівки, пояснення й розпорядження. Утворено сnеці-
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яльні суди, що мали той указ перевестн в життя. Су
дити за слізнення на роботу: за
чверть
години до
штрафу від 20 відсотків заробітна ї платні на час від
трьох до шістьох місяців, з дваднять хвилин і більше
- до штрафу від 35 відсотків протягом шістьох і О'і
льше місяців, при повторенні слізнення чи невиправ
даної неявки на роботу- до тюрми ...

І одного ранку, коли Андріїв батько, звиваючись
у корчах болю і не маючи сили встати з ліжка, щоб
вирушити на обхід своєї ділянки, лаштувався все та
ки до виконання своєї служби, а мати стримувала йо·
го,

намагаючись полегшити болі якимись nрипаркамн,

на початку восьмої

години ранку в землянку заАшо~

контролер ділянки давній знайомий, а навіть прия
тель і кум Андрійопої родини, товариш Стеnанович.
Поздоровкався, як завжди, привітно. Присів, на
лагідне запрошення матері, на підсунуту йому табу
ретку і, rозправляючи пишні вуса під характерним
для залізничників, набряклим і завітреним носом, по
чав:

-А чи чули ви, куме, про указ Верховного Со .
.вета?

Батько відповів, що чув. Читав навіть. Він натя
гав саме на ноги чоботята і Андрій бачив, якого напру
ження коштує йому стримування від стогону при сто

ронній людині. Напад шлукового болю у нього ще не
минувся.

-А тепер, як бачите,- вже двадцять на восьму,
ніб'и жартома. ніби з докором, намагаючись бути офіційним, якимось чужим голосом nроговорив кум, nо
казуючи витягнутого з кишені годинника на срібному

-

ланцюжку, з жовтуватим, опуклим шклом.

·

Авжеж, авжеж, заквапився батько, а я:
оце на роботу ?бираюся, та, лиха б його година взяла.
загаявся з тими болями.

-
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І старий знову скорчився, схопившись за живіт.
- Так, так ... - ледве промимрив кум-контро
пер.

В землянці

настала хвилина мовчанки.
То я вже буду йти, вс1 ав із табуретки кум.
Так шоб ви не забули: сьогодні двадцять хвилин
на восьму ни ще не були на роботі.
І взявся за шапку.
- Прощавайте ...
Мати аж тепер отямилась:
- Та ни б же, куме посидjли! Та що ж це таке?

-

Та невже ж ни оце й запишете? Та чи ви не б'ачите ..

Батько рвучко спинив покнапливу материну мову:
Залиши, стара, служба 10 служба.
Авже ж, служба то служба, озвався ку~Іконтролер, не запишу я, то ... а якже ... -бурмо
тів він уже за дверима землянки.
А в землянці, після відходу контролера, запану
вала тяжка, гнітюча тиша.

-

ЇЇ урвав майже гістеричним вигуком Андрій:
Тату, та доки ж вони знущатиму1ься з нас? Та
_ І< ум, родич, приятель -·
спільник важкого поневіряння ...
- Тихо, сину, не треба. Не хвилюйся. Чув же,
що він казав, не доказавши: не запише він, запишуть
його. А хто сам собі ворог? Такий уже порядок нашо

-

що ж не таке? І ще й u.ей

го жиrrя, дитино. А що записав та подасть, то ще

не

знати, як воно бу де. Ти пт що ... Хіба справді сьогод.
ні не йr.и о1ІІН день Jі.І ШІ-\оли, одЕаk'ово на першу
годину спізнився, -- йди до залізничного лікаря
на
станнію. Він же мое положення знає попроси запис
ку не з доброї ж чи лихої волі не встиг я сьогодні на
роботу. . . А я вже потупаю ...
І батько пішов виконувати щоденні свої службо9і
об'ов'язки.

-69

Залізничний лікар був неnартійний, старий чоло
вік, :колись заможна, дуже лагjдної вдачі, людина.
Він добре знав батькову недугу, даtшо визнав, що
старому nотріб'на негайна, складна оnерація, вжив:tв
усіх заходів, щоб ту оnерацію батькові зробили, але
сам був безсилий доnмог1и. Місць у лікарнях, njдлег
лих залізниці, не було. Казав чекати, а сам, очевидно,
глибоко сnівчуваючи всій родині Андрія, в час рідких
одвідин батька в ліжку в землянці, з глибини серця,
як здавалось Андрійові, намагався доnомогти чим міг.
Андрій помічав інколи на очах старого лікаря в такі
хвилини кришталеві перлини високолюдського сп ін·
чуття.

Це глибоко зворушило хлопця. І тепер, посnішаю
чи до лікаря з батьковим дорученням, він зазлалегідh
тішився успішним виконанням того доручення і буn пеn
ний, що це нове нещастя, яке несподівано напало на
їхню вбогу землянку, минеться б'ез сліду. І темна си.
па,

що

втручається

в

людське

життя,

що

намагаєтьсSІ

те життя сnотворити, буде й на цей раз посоро\1лена.

З такими настроями Андрій бадьоро ввійшов до
кабін·ету лікаря при станційн:й
авбуляторі ї.
Лікар
був не сам. Андрій застав там ще кількох одвідувачів.
Одні приходили, нові захо.ttили. Між присутніми пepeJJ.

Андрійоними очима майнула й уніформа якогось уря
довця залізничного ГПУ.
Коли дійшла черга до Андрія і лікар, упізнавши
йоrо .."агідно запнтав, ~'ого йому, хлопець
ппхапнем
nеrсппвів ранкопу срену в зе!\tлянні, докладчо ро:~по

вівши. як погано почуває себе батько.
Поки Андрій оповідав, одвідувачі

насторожено

слухали. Андрій піймав у цей час погляд на собі

"

офінійного представника всюдисущої влади в vніфор
мі. Але той погляд здався Андр=йові таким байдужим,
що не викликав у нього найменшого збентеження.
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Тим часом лікар, слухаючи Андрія, насупив бро_
rви. Вираз лагідности поволі зникав з його милого, до
··брого об'личчя. Вислухавши до краю, старий, кашля
·нув, мабуть, щоб надати голосові своєму біJІьшої ви
·разности, в у пір сказав Андрійові якимсь чужим-чу.
жим і далеким від людяности тоном:
- Е-е, юначе... Скажіть своєму таткові, що ми
·тут сидимо не на те, щоб ... покривати симулянтів!
Андрійові раптом здалося, що його вдарив страш
ний грім. Він відсахнувся від столу лікаря, впився очи
ма в поморщене чуже обличчя за столом і ледве виду_
-шив із себе:

- Вибачте ... Може, товариш доктор не зрозуміли.
Це ж мій тато... Тридцять років на службі... З блок
. посту ч. 215. Із землянки, знаєте? ..
- Так, так ... Я сказав! - верескнув лікар і звер
, нувся до іншого відвідувача ...
Андрій упіймав іще безпорадний і б'!агально -при

·низлини й погляд лікаря, блискавично кинутий ним на
. постать урядовця ГПУ в уніформі, який і далі стояв у
гурті відnідувачів байдужий, мовчазний, ніб'и нічо
. го в світі не помічаючи.
Андрій, ледве вшючучи ноги, вийшов із кабінету
.-піІ<аря.
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ТАМ, ДЕ БУВ РІДНИЯ ЗАКУТОК САШКА • ..
Після закінчення літунської школи винищувачів yr
Армавірі, курсант Сашко nеретворився на лейтенанта·
військово _ nовітряних сил СССР блискучого, струнка
го, енергійного з вигляду, фізично загартованого, вро
дливого юнака Олександра

... енка.

Він дістав місячну відnустку з nравом відвідати
рідні місця. В новій леіітснантській уніформі, з корти
ком з одного боку і з браю:інгом у кобурі з друго
го, виструнчений, бадьорий, з nочуттям неnереможно.

го nрагнення швидше оnинитися в місцях, де пере
жив колись щасливі дитячі ро·rи, Сашко сідав на стан
ції Армавір у сnеціяльний вагон, nризначений для пс
ревозу тільки службовців роб'ітничо-селянської черво

ної армії.
В дорозі nочуnав себе ніяково, сnіврозмовців
у
вагоні хоч і мав, але все то були люди здебільшого не
знайо~Іі, і розмовляти з ними ~!ожна було тільки на за
гально-визнані, дозволені теми. Інаt~ше
кажучи
розмовляти про дурниці, до чого Сашкове серне nеред
одn:днІ-!а~ш riднnro закутку, ніяк не лежапо. Подорож
така не давала йому душевного засnокоєння, і в:н ра
дий б'ув, коли міг умоститися на середній nоличці, від_
вернувшись ло стіни і залишитись самому з своїми д}"
мами.

Прокинувся Сашко вже на терені засніженої, лісистої
Чеrнігівщини і був rnл.ий, ко.'lи, залишивши·
вагон, стуnив,
нарешті, на рідну землю, щоб nішки,
наодинці, добрат~ся до рідного села за якихось десять.
кілометрів від станції.

72-

Виміряючи ті кі.1ометри розміреною військовою хо
дою, відчував, як на збентежену ::овгими вночішнімІt
роздумуваннями в вагоні душу спливає лагідний спо_
кій.
Дорога часто звивалася густим сосновим бором,
стрункі високі сосни й кучеряві ялини були густо за·
сипані брилами снігу, навколо панувала
благодатна
тиша і не давала розжеврітися глибокому смуткові n
серці юнака, шо, наближаючись до рідного села, не
міг не піrнути в глибінь спогадів, які незмінно вели до
rір'коГО ВИСНОВ'<У:
_ Господи, така в світі краса, така чарівна, нез
багненна ве.'lИЧ приро.пи, і таке страшне, таке нещас
ливе життя - поневіряння тих нарів природи, що зnутu
ся людьми! ..
Сашко впізнав відразу дідову хату серед засип з.
них г.ттибо!lими снігами хатинок. БлисJtавично промай
нули в його думках спогади з

далеких-далеких дитя

чих літ, коли nін неділями чи святами з б'атьком
j матір'ю в;двідували ню дідову хатину. Коли на по
розі ше його вихоплював із
матеrшних рук кремез
ний, з довгими сиnуnатими вусами. дідусь. од якого па
хло медом і воском, не раз підкидаn, як м'ячиІ(а, nгony,
від чого CaшJto рад;сно-падісно нереmая. І Jtn.rtн б:~бv
ся свариТJася за те на діда та вимагала, щоб швидwtt
nycJtaн rапого і квапилася частувати його
смачними
пиріжкаІ'/и з начинкою й волоськими горіхами ...
Сашко постукав. Минуло кілька довгих хвилин, до
ки почув, як рипнули хатні двері і в сінях протупоті.
лн чиї rь повільні кроки. Зляканим, як здавалося Саш
кові, голосом за сінешними дверима хтось запитався:
-А хто там?
- Та відчиніть, свої ...
Видно, шо в сінях мало повірили в "своїх". Бо
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·.минула ще довга хвилина, поки, нарешті,
·засув і двері наполовину прочинилися.

-

Добридень, ді ...

-

зашарудів

почав був Сашко та й спи.

нився.

Надворі був ясний день. Сашко не міг не спосте
регти, як злякано метнулася від дверей углиб біла, як
молоко, постать старенького дідуся, що почала щось
невиразне шепотіти:
-Та ... може ви не до нас, товаришу поенний? ..
І. несміливо задкуючи,
дідусь,
ніби
захищаю_
чись перед несподіваним одвідувачем, відступив у хат
·ні двері.
Сашко ступив через поріг слідом за дідом, і вже в
хаті, широко розкривши обійми, кинувся до діда:
- Те це ж я, дідусю, - Сашко ... Невже не впі
знали?
- Авжеж, не по знаку щось, - шешпів дідусь
зблідлими губами, ще механічно
відступаючи аж до
·<Толу.

-

Та це я, я, дідусю, онук ваш Саша!

І аж тоді старий, швидко закліпавши глибоко за
хованими під навислими б'ровами очима, раnтом сту
пив наперед, буйно заграли йому зморшки на обличчі,
·він розкрив назустріч ."ейтенантові обійІ\:и, і кинувся
йому на гру ди з вигуком:

·- Ти, Сашо! Ти?! А я вже думав - з гепею ко.
торийсь. . . О11.е не сподівався, Сашо: в такому страш
НОІ\І:V вбранні! Дов;'<У •:е впізнав би. Роздягайся ж та
Gідай, доrогий гостю!
Потім він, визволившись із Сашкових обіймів. від .
на І<рок, обійшов Сашка навколо, як колись Та
рас Бульба своїх синів - спудеїв, приглядався до струн

.(:тупив
·кого

юнака

-
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та

все

дивувався:

І як же ти виріс, хлопче! Та хто ж міг сподіва-

-.·ися! Де ж це моя стара? Сідай, сину, тобі ж треба
uцось nоnоїсти з дороги ...

Сашко скинув шинелю, nрисів до столу, а тим
часом із хатини 1шійшла бабуся і Сашко nережив ще
.одну снену
зворушливої зустрічj, що не обійшлася
вже б'ез ясних сліз, які rясно зросили
зморшкувате,
спраuьоване обличчя старенькоУ.
Засnокоївшись, бабуся метнулася лаштувати час
тування

для

дорогого

родича

.

.Ще того самого дня nеред вечором СашІ<о попро
сив діда провести його на JІолишне батьківське подві
р'я. Він уже знав, шо батькове господарство зруйно
ване і знищене дощенту,

і в:дчував,

що

йому надто

важко буде бJ1укати по руїнах самому.

Дідусь охоче погодинея і в супроводі струнІ<ого
лейтенанта, шо noяna його з д:дом на вv.rrиui ВИ'<ЛИ'<а.
ла не один вигук пере rтяку у сvромних мешІ<анuів села,
дійшов до міспя, ле був батькіпсь~tий двіп. Де в'н !\~а

лим хлоnчиком гасав по nросторому поnвір'ю, з ро1го
ну nеоестрибуnап низеньJІий перелаз v садо'<,
в'юн
ною білкою вича?ив 1-'а І<учеnяву грушу, яб.rrvню. чи
шовковицю в буйному б'атьковш1у садку. Де ганяв не

спокійних гоІJубів. Де непомітно пропливали його ща
сливі дитячі роки ...
Підійшли до пустУи І< рай села. Ані
'l.inrr;, ан; "е
ре вини. Посеред двору сумно височів обrоnілий ПИ'Іі].
1<'01'/ИШНЬОЇ СашJtової хати. Рисочі виrохлі бvn'я'І-Іи І"З.
йоріли. пибипаючись з-nід кучугур снігу, і тільки вони
сумовИТО ВЇТЗ,'1И СПаЛІ<ОЕМІJ.Я І<ОЛИІІІНЬОГО Кращого rnc_
nодаря села. з:тсгка схиляючи, nід nодувамн вітру

fi,,

·~пої влітку бvАні голоnи.

-

Отут бу.ІJа повіточк3 на дрова, отут -

велика
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стайня і коровник, а там надбудова над просторим
льохом, показував дідусь Сашкові снігові намети,.
з-під яких nибивалися зрідка уламки цеглин і всіJІяко
го череп'я та сміття.
-- А тут, прочистинши ногою глибокий шар
снігу, спинився дідусь недаJІеко від обгорілої печі, був поріг до вашої хати ... І ca~te тут, на цьому поро
зі, відда.~~:а Богові душу твоя сердешна мати ...
Дід схлипнув і замовк.
Сашко, зворушений б'ачсним і останн;~!и слопюш
дідуся, ·мовчки схилився навколішки до покаааного ді
дом місця і раптом, розкинувши, як підстрслеЕий орел,
руки по снігу, припав до порога палкими губами, ціJІу
ючи місце останнього віддіху на цьому світі його лю
бої, незабутньої матері ... Він довго не !ІІЇГ одірва
тися від священного і страшного місця, поки дід, збен
тежений його переживаннями, силоміць nідірвав цьо.
го дужого вояка від землі і примусив
стат~ на рівні
ноги.

Ходім, сину, а то он люди дивляться ...
А нехай собі дивляться! Чи нам, дідусю.
людей боятися?

-

цих

їдучи до рідного села, Сашко мав намір прожити
в ньому найменше кілька днів, а може й тиждень. Мрі
яв про те, що поблукае по відомих змалку лісах, може
з рушницею на зайця, може закине в ополонку, де ко

лись окуньціп ловив, зимову вудку на річного хижаю1,
може, дихаючи рідним повітрям, відпочине від своїх
бентежних дум останніх місяців ...
Але, вже йдучи від двору зруйнованого батьково
го

господарства,

придивляючись

нажених, якихось заляканих
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до

затурканих,

вне-~

мовчазних людей, зем-

ляків своїх, що їх зустрічав на вулиці, під враженням

.сумоnитого неспокою, що його навівали убогі, незграб·
ні і теж понуро _ мовчазні хатки в селі, Сашко раптом
вирішив:
- Ні, важко тут мені буде відпочивати!
І вже ввечорі заявив дідові й баб'усі своє невід
кладне рішення: на другий ранок вертатись, покинути
їхню затишну, гостинну хату.

Скільки не вмовляли його обоє старих

--

побути

ще хоч кілька днів, з людьми поговорити, до їхніх дум
прислухатись, нарешті, бодай добре відпочити з доро_
ги, Сашко стояв на своєму.
При прощанні другого ранку дідусь підійшов до
·Сашка і, ніби перепрошуючн, якось несміливо прос
тяг йому невеличкий пакунок, загорнутий у чисту по
лотняну,

вишиту

хустину.

І ще не встиг Сашко й розгорнути подане, як ді
дусь пристрасно зашепотів:
- Ти, може, той ... і не віруєш, сину, але ... це
твоя мати . покійниця залиши.rrа для тебе. Ще перед
"Смертю, неначе чула сердешна, що вже вік її не
довгий, нераз казала мені, щоб у твої власні руки
nередати

цю

родинну

святиню,

синку

...

Сашко розгорнув хустину і впяпив очі в малень
ку іконку _ образок Пречистої Діви Марії з Немовля~
на руках. Образок був старовинної роботи, виконани~
о.~ійними фарбами на дереві, і юний лейтенант, якого
понад десять років напомповували в совєтських шко
лах і в J:(ОМсомnльському оточенні безвірНИІ'Ь"ИМИ іде
ями. здригнувся і не міг в1дірвати погляду від образка,
а дідусь тим часом шепотів:
- З роду в рід, з незапам'ятних часів, переходнла
ц~ іконJ:(а 011 покоління до покоління ... І берегла спо
І<ій та добробут людський у нашоІ'tfу pony, сину ...
Сашко подякував, обережно загорнув іконку знов
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у хустинку і заховав у спідню кишеню свого вНkько
вого

мундиру.

Перше, ніж виїхати з Чернігівщини на ПодіJІля до
батька й неззбутнього друга Андр1я, Сашко мусів, як
того виІ\tагали

ближчого

службові r,риписи,

військового

заявитись до

комісар.~яту і діста1 и

най

потрібні

перепустки.

В комісаріяті його зустріли приголомшливою но·
виною. Переглянувll.іи його документи, сказали коротко:

Вам, товаришу лейтенанте, не на Поділля,

а

до Армавіру треба негайЕо вертатися.
І, на здивований 3апит, у 'іому справа, пояснили:

- Наказом СТО (совет труда і оборони) всі від
пусп~и війскових службовців
скасовано. І
кожен із
них повинен негайно вернутись до своєї частини.
В дорозі до Армавіру Сашко їхав у переповнено_
му військовиками вагоні. З короткого об'міну думками
зрозумів, що майже всі nасажири так само nовертають

ся з невикористаних в:дnусток, але в чому справа

----

ніхто в цьому вагоні не знав.
Тільки підїжджаючи до Кавказу, Сашко виско

чив на станції Тихоріцькій і куnив у кіоску свіжу га
зе1у. ВеJІиким аншJІаrом, на передній стор:нці газети.
хизувалися чорні, хижі і зловісні слова повідомлення;

ВІйНА З ФІН ГІЯНДІЄЮ
А n вагоні і він, і всі подорожні жадібно вичиту
ваl!и nодробшr.і оголоше~-:ня в~йни "нахабній" "фашист
СЬJ{і й". "задери~<'унатій ",
"нікчемні й",
маленькій, 3
трьох з nоловиною мільйонавим населенням країні, --"форпостові
буржуазно - каnіталістичного
світу"~
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"цитаделі наuистсько-фашистівської Німеччини" і так
далі, і так далі.
В с1аттях із ціеї нагоди барвисто змальовувалось
:"нахабний напад Фінляндії на батьк:вщину соціяліз_
му" і гаряче закликалось пролетаріят і червону армію
стати на захист загрожено ї краї ни і дати належну від
січ знахабнілому ворогові.
Під кінеuь подорожі ходили вже по вагону готові
анекдоти з нагоди ціеї події. Між іншими й такий:
"Перше, ніж напасти на Советський Союз, Фін
ляндія звернулася з благанням до своеї
сусідки -Швеції: позичте нам танків _
воювати хочемо. Шве
ція послужливо відповіла: а скільки вам? Одного, чи
всі три позичити? ... "
Анекдот викликав вимушений патріотичний сміх у
вагоні, але Сашкові було не до нього.
Від моменту, як він дізнався про початок
нової
тра гедії людства, в яку бу де, безперечно, ятягнуто і·
його народ, Сашко відчув особливий на душі неспокій.
Він знав, що знову його народ понесе десятки і сотні
тисяч людських жертв за б'агнисті простори Півночі,
де понад двісті років тому Петро І замордував десят _
ки тисяч українського козацтва, побудувавши на кіст
ках його свою гнилу столиuю. Він знав, що не минеть
ся без сотень тисяч нових людських жертв для ЙОГІJ
народу й тепер. Сини України відбувають військову
службу не в Україні, вони боронитимуть не рідні сте
пи А nрацьовиті села свої, а чужу чуженицю, і їх ма
сами перших кинуть у ті північні багна, як кидали впро
довж усіеї страхітливої історії його рідного краю.
Б11иснула була на мить надія: а, може, це поча
ток кіння? АдЖеж ·ні одна війна в історії росіАськоУ
тюр:\Ш народів не кінчалася без великих потрясень, я_
кі так чи інакше впливали на зміну чамиво-отруйної
атмосфери буття народів Росії. А, може, на Фінляндії
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.не кінчиться? Запалає нова еві тов а пожежа, і з неї
хоч і с1 о розтерзана, знекровлена, сплюндрована, але
загартована евІдомостю власноІ гідности, вирние
й
стане на nовний свій зріст серед рівних народів світу
рівна, повноправна, ні від кого незалежна, сонячна йо.
го Україні ...
І на одну цю думку його серце починало битись
гарячковіше, йому хотілося швидше на свого яснокри
лого яструбка, хотілося швидше в неосяжні повітряні
nростори бити, плюндрува1 и, нищити
ворога
на
.славу своєї батьківщини.
Але кинутий на газету погляд знову вертав йогu
до ненеселої дійсности. Газета
бундючно закликала
провчити "зарозумілого фіна", що "насмілився напа
.сти на країну трудящих", закликала всіх ставати на о
.борону ба1 ьківщини.
Якої батьківщини?
- У мене нема батьківщини! .. Ні, вона е, але не
та, яку мене кличуть обороняти. Моя батьківщина по
неволена жорстоким ворогом, мій нещасний народ не
щадно визискується червоним північним хижаком,
як
довгі віки визискунався не менше жорстоким б і ТІИМ,
.а я, я лейтенант військових повітряних сил СССР,
мушу того хижака боронюи? Помагати йш1у гнобити
ще й інші працьоnиті народи, як він гнобить і знуща.
~ться з мого- волелюбного украІнського народу.

Переслідуваний такими думками, Сашко
прибув
до Армавірської школи. Спішним nорядком усіх недав
ніх курсантів вирядили до Киева.
Пізно ввечорі, в самий день приїзду до Армавіру.
Сашко в гурті ще шіснадuятьох лейтенантів та іншоУ
ранги старшин nовітряного фльоту, сидів у зручній ка.
біні великого чотиримоторавого бомбардувальника, що
.з Армавірського летовища взяв курс на захід.
Вилетівши з просторів благословенного Кавказу •
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Jде внизу сумно чорніли голі поля, зрjдк~ nозначені uя

-.т~~кам~ убогої

рослинности, важкий бомбардуваль

!НИК наближався до України.

. . . Серце. Сащкqв~

забилося

радісНІше..

Панорама

;вЇftр~зу, гостро змінилася. Скільки сягало QKO вперед і
JIJa, ~сі боки, блискучо біліли під пухнастою сніговою
табою глибоко приспані незміренні простори у~р~їнсь~
•K!f~ J.т~пів і J1анів, подекуди вриваЛися ЩЦІМИ буйного

··ч_орJ!оліСу, інколи можна б'уло добачит~-t смуги щироко
Т«?, Дону, а далі густо розгалуЖених допливів і самого

.. Дніrіра-Славути.
-

"Земле моя, кров'Ю преДків nоЛі!та,

з~~ле в садках, у вінках!
СкількИ ТоптаЛи ворожі коііИта
0

~~н~іІі~ :а~а~~кіt: нездоЛан·на,
За в'сі стихії Грізніш :

Гн~Ла москвнна, і хана, і ш(на

Геть за природний рубіЖ ... "
Ле~т.енант .. ,ен~о . Олександер . ~YQ

rордиА

за

··с'о~_.зс;мmQ., Така .н.ерокірна, .. така.. б,ентежна, така вo
·~S-!'Юfi.J!a .. з~млs_~. не буде, не .маж~ ,бути; приспа~~ на ві~
к~!~НастаІ:J~ ч.а.'·· волі. для тебе,. Рjдна ,Зем?.е, ,час. виз
·,волення .. JІ.ЛЯ тебе, мій нещасний, приснаний Народе! .•
-:-т. "Більше тільки свідомости свое і гідности, біЛЬ..
"~Ше. .. самоnошани, більше відданости своему иа,р'одові,
'менщс: яничарів. , . Б.оже мій! А хіба Me1Ji сьоmlіиі
.neкo до яничарства?" -з сумом думав Сашко і сtра

n-

'!ШНО з-дригнувся

...

У J<~e~i .Аовrо не. 3'3СиділисЬ. Тіеї

само У почі в

~ШІт,tбі JІQвiтp.sJНtQC ~WI Сашка і його колеr наділили на
~·лежними .n'о~ументами·, протягом ночі змонтувади ес-
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кадрилю легких винищувачів, і о четвертій ранку сріб:....
ляста зграйка винищувачів, під проводом досвідчено-
го капітана авіяції (досвіду він наб'рався в Еспаніі,
виконуючи таємні завдання партії й уряду СССР), пе ..
релетіла Дніпро з курсом на Північ. Ескадриля мала
завдання о шіснадцятій того самого дня прибути в роз
порядження командувача північного фронту.
Сашко сидів у своєму яструбку один, дисципліно.
вано тримаючись пові1 ряного строю. Відчупши себе
в звиклому, зручному сидінні яструбка, ОІ'И:-Іувши дое ..
відченим поглядом пrилади навколо, він глиб01<0 зіт
хнув на повні груди. Рідна стихія, за якою з_анульгу
вав він за останні тижні, знову війнула на нього сво

їм благодатним· подихом. Сашко відчув себе 'владНИ!'.t.
непереможним і на все готовим. Уважt!о прислухав
ся до монотонних, регулярних погуків ко:vанди капіта
на через навушники, і слухняно скеровував підой,•ІІ:

свого срібноІ<рилОго птаха, щоб не порушувати бойо.
вого ладу в леті машин.

Та коли ескадриТІя стала наближатись до його ріл
ної Чернігівщини. СашІ<ове
серне
знову забилось·
прискорено. Згадав недавні свої вщвідини рідного ес ..
ла, згадав .заляканого стареньІ"ого дідуся, руУ~и f\а-ть
кового подвір'я. місце упокоєння матері ... Пригадав:·

дідів подарунок, намацав вільною рукою в спідній ки_
шені френча мат~рину ре11іквію і в голові знову заnа
лахкотіли нестрим~~и nQJІум'яними сnолохами ВІ{ораш--

ні думки:
·
- Де я? Шо я? Куди я. лечу? Боронити б'ать•rів
щину? Де? Яку? Ось вона l\'ОЯ бать•(івшина! В бу
р'янах, у руїнах, у страшних vайnанах nоrrітичної ~t.~
господарської неаqлі .........-. зrва 'ТТонана, сnлюндрована ...
поsа.пе.на. але ~ ~ .lje .. підкорена! Ні, .не nіІJкоnена
Еск.адРил.я... нар.ІJижалася до Сашvового се11а. Ки- -

r .

нувши бистрим. око~І ЇІа ·~nрИладИ й на маnу, Сашкn ЯКі-
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начив, що курс ескадрилі ухиляеться від Аого села на
Яk.Ийсь десяток кілометрів.

·

І раnтом, як лопчниА внелід nоnередніх бентеж
них дум рішення: ще раз відв~дати рідне село. Ле
генький натиск на nедаль і слухняний Сашків ястру
бок nочав вибувати з строю, уnевнено беручи наnрям
на захід. І водночас густий, соковитий баритон ка
nітана в навушники:
- Лей1енанте ... енко, ви втратили курс!

-

Йду єдиним nравильним курсом,

-

гостро від-

рубав у ВІдnовідь в радіо Сашко.
А яструбок далі й далі
відхилявся від курсу ес
кадрилі, nрямуючи просто на Сашкове село.
- Лейтенанте ... енко! Слухайте моеї команди!
Негайно вир~вняти курс! Не
збочувати від завдання.
Летимо боронити б'атьківщину!
- У мене нема батьківщини! Я -не корюся вашій
команді, востанне вигукнув Сашко і зірвав з голо
ви навушники, з силою на1иснунши на nедалі в яс.
трубку.
.
Осиротіла на одного птаха есІ:(адриля
nодалася
своїм курсом далі, а Сашко, підлетівши високо над се
лом, завмер на хвилину з своїм яструбком у прозоро.
му морозному повітрі над середююю рідного села. По
тім круто повернув машину, тричі рвучко облетів ко
лом усю просторінь села, гарячковим віражем набра9
ще висоти і раптом, визначивши за nриладами точку
батьківського nодВір'я, пустив
яструбка
стрімголов
штоnором униз.

Ше за кількадесят метрів перед землею на одну
мить промайнула думка: натиснути пе
даль, вирівняти машину, рвонутися в голубу височінь,
і жити, і жити, але її перемогло погаснло рішення:
- Мамо, я йду до вас!
Сашко голосно крикнув перед самою
землею і
блискавичну
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срібнокрнлйА ясtрубЬк свЬїм rdстр"м дзЬобЬм rлИ~к~
занурився саме в те місце, де кіЛька днів тому С~Шкd
цілуваg міСtіе dctaнньord Іііді(йху на цьому сізіtі його
лtобої матері ...

Другого дня на місце подн приїхала а.втам~ віЙ

ськова комісія. Слідчий fГ)У нашвидку розпитав се
лян~ як воно сталось, забради на машину ост~tt-Іки яс
трубка і того, іцо в житті був Лейтенантом Олексан4
драм,

... енком,

і .в.и.хром зникла з села.

Саu..іків .. д.ід бачив, Як; розгортаючи патИком купу

уламків, той військо~ик, що допитував Людей, витнr
окривавленого пакуноЧка .з , купи.~ розrорhув вишина.,.
ну хустинку, глянув на зміст пакунка і хапливо сунуіі
усе ц свою течку._.

;•

А ;ще ч~рез місяц~ a>t< із .Москви; за підпи~о~ са

~рго Воrошімо~.а,. по всій робjтнwю - селянські~ ар

мії полетів таємний наказ: "Посилити антиреЛ1.rіІіну
пропаr~нду в військових .~астинах; особливd в вНtсько
во - учбових заКладах ... "

~ОД.ГОФ~А ПУТЬ ПОЧЕСНОГО ЗАЛІЗНИЧНИКА
flоверт~ючися з

порожнім~ руками від залізнич

fІ?~~ лікаря, Андрій гірко думав:

"U.e

на всьому с'віті вже так ведеться: поки люди

на здорова, Повна сил і' кипучої здатности nрацюватИ,

творити якісь цінності, її шанують і з нею всюди ра4
хуються. А досить чоловікові втратити цей
доропІй
~кар~, як його шумливе, вічно заклопотане, метушлц4
~е оточення перест ае помічати. Хворого й знесиленого
qбминають, залишають на самого себе, напризволяще
кидають, давай сам собі раду, як хочеш, і з спо
~ійним сумлінням, заклопотані своїми власними що
денними справами й
турб'отами,
байдужі до чужих
страждань, мчать нестямно
життєвим шляхом далі й
далі вперед і вперед. Кудись туди, де кожному вви_
жається краща доля, краще майбутнє, вигідніше жит
-rя, заслужений відпочинок після важкої боротьби за
існування ... А в тому гоні вперед час-до-часу відо
кремлюється ще й ще черговий утомлений і опи 4
няється в тому становищі, що й той, якого він сам ті
л~кцщо з байдужністю обминав. . . І лишається
теж
осторqнь щирокого життєвого шляху всіма забу
тий, всіма покинутий ... {lомаrай собі сам, як знаеш."
І це так у всьому св:ті.
А як воно в нас? У краї ні, яку взялись nеребу до
~у~ати, щоб персінакшитИ людське життя докорінно,
обіц~ючи рай на землі?"

·

Андрій, ні на м1п~ ~е вагаючись, відповідав собі:

"У нас удесятеро гірше. Бо людину, яка втра
ТW.t» р~Н~ ж~птевий скар~ здоров'я, втратить силу

-

-

8б

боротися за місце під сонцем, щоб' існувати, тут не ті_
льки обминають, а ще й підштовхують, щоб швидше

падала. 1lloб звільнити місuе іншим
цьованим

-вперед ...

у

їхньому

шаленому,

-

дужим і неспра
несзмовитому

го

ні
У нас і приятель, і рідний кум, то ін
ша справа, чи з лихої волі, штовхне тебе, щоб шви_
дше падав, аби не впасти самому. У нас і Павлики Мо

розови, що батька рідного продадуть, у нас і лікарі,
які забувають свій найсвятіший обов'язок не влас
ну

шкуру
оберігати, а помагати
страждання полегшувати ... "

ближньому,

йоrо

Від тих думок, що важким клубком сотзлися та А
соталися Андрійові в дорозі до б'лоІ<-посту ч. 215, го
лова йшла обертом. Повернувся він до землянки втом
лений, вимучений на світ Божий дивитись не хоті··
лося.

Вдома Андрій нікого не застав батько в обхо_
ді, мати десь мабуть до містечка подалася поживи діс

тавати. Андрій, як увійшов

-

упав на тапчан безси

лий, занурив голову в подушку і тяжко застогнав.

- "Коли б хоч Сашко швидше приї злив, _ уті
шав сам себе надією на скору зустріч, як обіцяв у не ..
давньому листі його найбільший на цьому світі друг.
- Хоча б з ним відвести трохи душу, розказати йому
все-все,

щоб

знав,

кого

й

за

що захищати

йому

- ··

бійцеві збройних сил тієї страшної потвори, що так
нівечить людське життя і що ім'я їй совєтська дер
Ж[Іча rтід щюводоч ком~·ністів! .. Сашо, голуб'е, коли
б 111 ті.rrьки знав, нк я тебе чекаю! замрію:о ви~у
куваn сам собі Андрій,
відриваючись від гірких дум
про невдалі відвідини лікаоя, і перебігаючи в спога
дах роки, неоозлучно пеТlебуті з другом тут, на блок
посту ... -Коли б ти тільки знав! ... "
В двері землянки щось слабенько стукнула і, не
встиг Ан~рій схопитися з тапчану, як у дверях з'яви-
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.·лася постать Сашкового
батька. Перше, що кинулося
!В вічі Андрійові зібганий у дял.ьковій руці папі_
~рець.

- Лист від Саші, дядю?! - радісно - збуджено
:вигукнув
Андрій, підбігаючи до пост аті
гостя,
що
.. застигла на порозі і непорушними очима дивилась на
меткого юнака,

_

лист!

Та проходьте ж, та сідайте у нас, дядю! -за
~прошував Андрій і підійшов до відвідувача ще ближ_
, че, - кажіть швидше - від Саші? Скоро приїде?

-

Про Сашу ... Ні, сину, вже не приїде ...
Конвульсійні ридання стрясли кремезну постать
·Сашкового б'атька. Він простяг
Андрійові
папірця.
ступив безсило два кроки наперед, важким лантухом
-.опустився на табуретку перед столом, упав головою на
,скатертину і плечі його заходили від нестримного ри

--

:данwя.

Андрій швидко перебіг очима зміст листа.
Дід Степан із далекої Чернігівщини писав, що Са
-шко розбився на смерть із літаком над батьковим под
'Вір'ям, і що іконку, яку дід, за материним заповітом.
·передав був до його власних рук, забрав собі чекіст,
·.як забирали Сашкові останки. І де його поховали, .закінчував дід Степан, _ ніхто й не знає ...

В очах Андрійові потемніло. Він стояв кілька хви..
довгих хвилин, непорушно. Аж виведений із того
·стану остовпіння чим далі голоснішим риданням Саш
кового батька, підійшов до нього, припав до кошлатої,
сивуватої голови
старого, поклав на неї обидві свої
руки і втішав, як меншого:
-- Не треба, дядю ... ІШо ж ми поможе мо, бідні?
Чим ми зарадимо в цьому страшному горі? ... Я, дядю ... як хочете, б'упу вам ... за рдіного сина, дядю•..
"Я ...· заступлю вам Сашу, дядю ...
І сам .заплакав гірко, як мала дитина ..

. лин,
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Далі подІІ розвивалися з кіношвидкістю.
Через три дні після відвідин кума-контролера бат

тькові принесли повістку на суд. Никлrшала виїзна сё
сія

1 рудавого

су.11у, як обвинуваченого за порушення!

указу ~ерховного совєта про трудову дисципліну: іп~
знення на роботу на двадцять хвилин.·

Ніяких пояснень обвинуваченого слухати не· хотіли;
ор д е н трудового прапору ·і
з н а к
почесного~
залізничника, що німим докором судовій процедурі по_
rлядали з грудей старого служаки, не звернули най
меншо~ увагн, і присуд був готовий за кілька хвилин.
Від заробі1ку Андрійоного батька присуджено відрахо
вувати протягом трьох r.ticяuiв дваднять п'ять відсо,-ків:
на користь держави.

Вирок ухвалено ім'ям "Української
соuіялістич_
ної сов~тської республіки".
- .. Бідна ти, моя Україно! - г1рко подумав ста
рий, вислухавши вирок,

--

сердешний ти, українськЩЕ

~а роде!"
Але вслух нічого не смів сказати.
Суддям було ніколи

___

на порядку денному. стоя-

ло. як і шолнЯ, понад п'ятдесят таt<их

справ, 1 вони

поспішали виконати своє денне завдання, щоб і їх десь
також не "записали" ...

Ніяких скарг чи апеляцій на присуд подавати "не
полагалось".
А ше через кілька днів до землянки
біля блок_
посту ч. 215 nn об і лі зайнюя З\-tі~ний кnлійний обхід
ник і лереt<азав матері, що 11 хазяїн лежить лід уко

сом зшті.rrий. непритомний. Отак
nід б!rок-rюсту.

-

кіЛометрів за три·

·

Андрій з матір'ю І<инулись на місце події. Мати1

бідкалася, що не послухав старий ранком її рад!-f ~

не залишивtя перележати вдома наnад недугИ, бо мав~

gg-

же

гарячку,

аж руки йсту трусн·шся, як вирушав

на~

іцоденну роботу.
· Андрій моnчки лроклинан усі залізничні й інші
nорядки 1 а тих, хто ті порядки лозаводив від свое 1,
8-ї дільниці nочинаючи, і аж Москвою кінчаючи.
Знайшли батька, де вказав сусід. Не
витримав,
сердечний, чергового страшного наnаду недуги,

-

ви_

конуючи свої службові обов'язки, звалився неnритом
~~й, безnорадний nід укіс, не сnодіваючись нічиєї до

Помоги і nорятунку. Мабуть, сама доля nослала сусі
да, що надибав староГо залізничника в безnорадному
стані і nовідомив про нього в землянці.

Ваганеткою nривезли батька до

землянки і,

nоки

мати вживала заходів, щоб' донести його до nритомнu
сти, Андрій кинувся шукати доnомоги у залізничного
начальства.

·

Та марна була його біганина. Ніхто,

nочинаючи

від старого лікаря, не заnеречував, що допомога Ан
дрієвому батькові конче nотрібна, що йому треба оnе
рацію робити негайно, але все і всюди була одна не_
переможна nерешкода: всі залізничні лікарні дільни
ці nереnоннені треба чекати й чекати.

Офіційною заявою~ Андр і й nовідомив безnосеред
нє батькове начальство, що батько не може никонува_

ти далі служби, бо лежить у ліжку, а сам день-у-день
мотався no всіх можливих інстанціях, щоб' таt<И ниб.1а
rати десь місне в лікарні для хворого.
Але скріз~ і всюди, завжди і nовсяt<час зустрічав
1"У саму байдужу відnовідь:
- Місць нема. Треба чекати.
Чекан кілька днів, чекан тиждень, і знову й знову,
з безнадійною настирливістю відвідував за чергою всі
унанови, лікарні, шnиталі, медичні nункти, що їх в
околиці знав. Щоб на вечір чи аж другого дня, втом~
n~~~~Y. ~нище~юму від\\tовами, зt~рву nрвертатис~ ло
лому З

НІЧИМ.

-

B!t

Кілька разів приходила думка наnисати аж до
1овариша Петровського. Але згадував св;й гіркий до
.свід колишнього свого марного звертання до "все укра..
інського старости", і руки оnускались. І далі мотався
по лікарнях. Бачив сам, шо надокучив своїми відвіди
нами головним і неголовним лікарям та адміністрато
_рам, які щодалі неnриязніше його зустрічали, часом ле
две видушуючи з себе коротке, байдуже "нема".

Пощастило йому, нарешті, знову в того самого на_
·чальника nолітвідділу 8-ї дільниці Кулікова. Невідомо.
"'ІН в грудях uього закостенілого чекіста десь билося
трохи людяніше серце, ніж у всьому навкалішньому
о0фіційному середовиші залізниці, але
Куліков і на
uей раз nоставився до Андрія сnівчутливо. Може при
-гадав колишнє свое застуnництво за Андрія в час, ко_
ли хлоnиеве мандрування з нуркуганамн за~нчилось
було для нього заарештуванням.
Та так чи інакше, але Куліков видав Анпріеві сnря
~?.ювання для батька аж у Київську за 1ізничну лікар1fЮ, де батька доглянуть і зроблять усе, тоб nостави
ти на ноги. Так утішав хлоnця старий чРкіст.
Але на здобуття того "сnрямовання" днлnій ви
-тратив цілих три місяці. Батько на роб'оту не хопив -мав офіційну відnустку через недугу. А.rте оnеранія
йому ще три місян.і тому, за діяrнозом І<оrtійного ліка.
·ря, nотрібна була негайно.
Краялось Андрієві серпе, мати вибивалася з сил,
·щоб доглянути за..-инутого на uьому г.rтухо''У за..-утку.
далеко від міста, без найменшої лікарської доnомоги,
·супутника її тру дового життя.

І коли вже втрачала, здавалося, останню

надію.

-примчав одного дня Андрій із сnрямованням, і зновv в
-убогій землямні виснаженого ветерана npaui блиснув
:промінчик надії.
Андрій того самого дня довіз батька ваганеткою
~0-

.до станції, там хворого навантажили в товаровий ва
гон, і Андрій з батьком подався до Киева шукати
порятунку для загроженого життя його

дорогому ...

В І<иеві, з допомогою найнятого носія, вИніс бать
ка з вагону на майдан перед станцією ..
І зупинився розгублено:
- А що далі? Як же доставити хворого до заліз_
ничної лікарні? Світ не близький ...
Згадав, що в столицях, як і по всіх інших великих
містах, мала. би б'ути станція швидкої допомоги. Уп
росивши носія перечекати, кинувся до телефону. Але
швидко повернувся ні з чим. Дізнавшись, що виклика

ють не на "полію", що нікого не роздавлено й не під
різано, із станції швидкої "допомоги" дражливо по_
nросили не турбувати їх "по пустякам" ...
Вислухавши мудру відповідь і гнівно кинувши те
лефонну трубку, Андрій голосно вилаявся, як не ла
явся вже давно ще мабуть від часів свого безпри _
·тульництва.

Тоді умовився з носіем, і вдвох із ним понесли хво
рого батька. що часто звивався від нападів нестерпно
го болю, через місто довгими та шумливими вули
цями столиці до самої залізничної лікарні.
- Таке. може статися з кожним із вас, - недоб_
розичливо думав Анпрjі~ про перехожих, що проволи
ли nоглядами чуДІ-'Иіа похід, І<О"И в тих поглядах, часом

ба~'l.ужих·,
звичайної

а

часом

і

недоброзичливих,

в таких випадках JТЮдяної

не. добачав

сгrівчvт.ттивnсти.

""Так. v совєтському ·суспільстві. в державі, · керо"RаніІІ
най.r1емократичнішою й найчюдРН;шою в світі консти
-туціею. ~<ожного із вас, грома11яни. чекае отака чи ін_
ша подібна пригода на старості!" -хотілось Анлрієві
гу~нvти в байаужі пики совєтських vрядовнів, що юр
·"ами поспішали, з тvго nонаб'иваннми течками, ло сво1'х управлінь, відділів і наркоматів, і що після погляду
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на

ниенажену

постать

хворого

на

носилках,

гидливо,

як здавалось Андрієві, кривили !\!асні свої губи.

І nригадалася в час цієї ненеселої подорожі бага
толюдним містом постать людськогu кістяка в крамни_
ці медичних приладів у Харкові, ші" Московській вули
ці, коли Андрій, в час свого безпритульного мандру
вання по світу, проходячи повз в~трину, не міг довго
відірватися в1д споглядання того, що залишається піс_
ля людини. Кістяк глибокодумно шкірив зуби, а на

грудях його висіла лаконічна записка: "Я БУВ, ЯК ТИ,
ТИ БУДЕШ, ЯК Я" ...
"Так, так", зловісно кидав у думках Андрій нав
здагінці бридким совє1 ським урядовцям: з кожним із
вас на старості літ, може статись так~, як і з моїм тат
ком.

- Операція хворому протипоказана, _ поставив
діяrноз головний лікар І,иївської залізничної JІЇ~арні,
наказавши
ника

з

nеред

носилками

тим
в

виставити

заслуженого

заmзнич

коридор.

У Андрія знову захитався грунт під ногами. його
надія, навіяна привітним прийомом у начальника політ_
відділу Кулікова, раптом почала в'янути, не розцвів
шись.

Що ж він має далі робити?
Кинувся до кабінету лікаря з гарячим благанням,
щоб бодай залишив батька в. лікарні під догляд, але
на всі свої, здавалося б незаперечні дОІ< ази, що б'ать
ко його вартий бодай такої уваги, почув роздратоване

Лікареве слово:
- ЗапізІІо почали дбати про свого батька, мало _
дий чоловіче. Місць у лікарні нема, а часу на порож~
ні розмови я також не маю.
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І, відмахуючись від знищеного тими словами хлоп
ця, як від надокучливої осінної мухи, рвучко зачинив
nеред ним двері кабінету.

"Тату, мій тату! Любий мій, найдорожчий! Може
й краще; що не чули ви тіеї мови бездушної людини,
покликаної рятувати в небезпеці сердешних пацієн
тів виснажених відданою
ціложиттевою працею
дл~ блага тієї самої батьківщини; икій і цей лікар по.
винен би ре1 ельно служити! Добре, що ви, тату не чу
ли, бо вам б'И, »апевне, ще тяжче стало в вашому і так
невимовно тяжкому становищі", гірко думав Андрій,
не наважуючися вийти в коридор із приймальні. щоб

не_ зустріти благального погляду і тйхого

батькового

запиту:

Ну, як воно, сину? ...
Але, нарешті, вийти мусів і мусів таки зустрітисst
з. т"м погля.z:rом і запитом і, зважившись, блискавично
відпо:еів:
·

-

-

Будемо, тату, далі боротися! Не виходить, по

кищо, нічого, т-,t, але світ на аій лікарні не заМ-кнув_
ся.

..

Хтось__ із .д..осrуі;U~ен:~их ~~лв;~:ув~чі.в . лікар.ні спів

чх!лИ.~~ порадИв _А~1фі€вt_ ~~~~~~,~~ длЯ б'й~ь.ка "ку,пи
ти .. tJpocт·o - д·атИ ліка~еВІ :zrобрий шмат грошей І все
тn-fti буд~ в hо~·ядку

...

Хльпень. Ще не nерелбачаючи Да І'fЬШИ1С наслідкіn

сво}'х k--.nonotnнь. Іі1дразу ttаписав матері, щоб неr_аА
нd прод·аіі3h~ корову і якttайбільше грошей присилаJt·а
йtlMy. .
.
.
Хтось із в1двіпувачів nоміг Андрієві винести хво_
tmro. з носиЛkаwи на ву)!ицю.

І вже не nитай себе АндnЧt: шо да.лі? R1н вио~шиtt

зараз таvи звеnнуtйсЬ до найвищоІ vстанЬ1Ш,. стзрпюf
на11 ус;ма .ттікар5'ми й л;кntmstми всіє1' УvраУJ-Іи, vста

Н'ОВИ, яка noвиtttt~ ж дtfatи npo з:ttоjюв'Я тру1Іяmих:. Ви-
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рішив поскаржитись. самому українському "нарком_
здравові".
Щоб добитись на прийом до народнього комісара
охорони здоров' я, довелось Андрієві, з батьком на но
сил ках, промучитись у черзі дві довгі доби. Черга, на
решті, підійшла. До принимальні зайшов, несучи,
допомогою сусіда по черзі, носилки з батьком.

за

Двері кабінету перед Андрієм розчинились і він
увійшов до розкішно умебльованоі кімнати. За
снг
лом сидів, мало не ширший за широчезний стіл, тов
стий, з набряклим обличчям і підпухлими очима сам ук
раїнський народній комісар охорони здоров'я
това
риш Овсяніков. Не глянувши на відвідувача) кинув.
коротке:

На что жалєєтєсь?
Андрій з переказів у черзі знав, що затримуsати_
ся з відвідувачами довго нарком не любить, а на серці,
в хлопця за останні дні накипіло спльки жалів, що ко
ли б їх якос'ь не виладува1и відразу, здавалося б, .мо~
гло дійти до катастрофи. Не витримало б навіть його·

-

молоде

серце.

І тому, поспішаючись, добираючи найкоротші, а
ле найвиразніші й переконливі слова, він достоту за
якихось три хвилини виклав

ботну путь свого батька

-

перед наркомом усю скор_

орденоносця, починаючи від

тридцятирічної
безперервної праці його на
службі
державі і кінчаючи сьогоднішнім днем, коли він
ось
тут, у приймальні наркома, чекає з уст найвищого о
боронця покривджених, слова
пролетарської правди,
одного жесту людяного піклування знеможеним.
Нарком слухав, не моргнувши оком. Він ухнюпив
голову в папери перед собою і жодним порухом м'яза
на тупому обличчі не виявив найменшого зацікавлен_
ня історією людської одиниці.
Коли Андрій, кінчаючи свої скарги, ·може трохи
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надмірно схвильованим голосом,

сказав, майже вигук

нув:

- Ось він тут, мНt тато - за дверима. Погляньте,.
товаришу наркоме, і порятуйте!
Український нарком охорони здоров'я мЛяво під
вів го.:юву і роздратовано сказав:
- Здєсь не больніца, а комиссариат. Я не доктор,.
а тольr-:о наркомздрав. Операuий не делаю. Уберите ва
шого отца и до евидання!
Над головою Андрія знову наче несподівано ви
бухла жахливої сили бомба. Майже втративши свідо- ·
мість нав!<олишнього оточення, з міuно стиснутими і
піднятю:и вгору кулаками й нелюдським криком: "Та·
де ж 1 олі правди шукати?" кинувся до столу тов
стого

наркома

...

АТJе господар розкішно
умебльованого каб'інету
встиг уже на-:-иснути гудзика на стоТІі, і Андрія ехо_
nив зс:а "У за п·rечі й не зовсім делікатно випровадив
ІЮ т··ийма.1ьні озброєний вартовий. З приймальні його,
ра:ю'\1 jз батьком на носилках, викинули знову на ву
лиuю

...

* • •
Мати мабуть відчула всю глибочінь тривоrи з Ан
щ)ієвого листа, бо корови збулася дуже швидко і всі
гроші за неї переказала телеграфом Андрієві до Кие.
ва.

І вже за кілька днів Андрій 3 б'атьком знову був
у тіR самій залізничній лікарні.
П'ятсот карбованuів (половину вартости корови}
головний лікар мовчки від Андрія взяв і спритним ру_
хом засунув їх у спідню кишеню під сніжно - білий лі·.
карсьt<ий халат.

"Коли в тебе сумління бодаА трохи подібне чис-

·1.·отою до u.ього халату, т.о ще мqжна на щось

.

надія

тИсь", nромайнула в Андрієвій голові дум&а niC(ISf
·т~го! як nівкорови зникло в лі~арській схованuі, а він
Дозволив занести батька до кабінету.
Досить уважно оглЯнувши хворого і nередивив
_шись усякі поnередні свідчення np6 'хід недугИ. nодані
.Андрієм, лікар наказав санітарам вине·сти nацієнта з

к~бінету, щільно nричинив за ним .nвері, а Андрієві бе:і
вагання сказав:

век,

-

Лучшее, что вьr можете сделать, молодой чело
єто немедленf:!о ве~ти вашего. родит~лЯ. домоА.

Ему жить осталось на єтом свете самое большее
три дня.

І nодзвонив,
відвідувача.

.. . В _тамбурі

щоб

до нього

вnустили

nот;~ гу . ч. .43-44 -. М<?скв~ .

чергового

Одеса.

~верта_в_ся знищен~й Андрій 3 наrrі~живим б.атьком ~о
рідного блок-nосту ч. 215.
Зуnинившись на _стаtщі~.
довіз 6'атька знов нагонеткою до землянки, але втихо.
миритись на тому не міг.

Якась nідсвідома надія, чи тінь надії, зв'язана 3

.

~~ оіtнн~. .rЖ~ nр?Яв~-~~ _ліО.іхЯ.~ос!~ в ?с·о~і. с~~~о~~ ч.~~

~t~It ~<::J~:~~ч6г60: СtА2ь;~т~-J~з p oз~~t~f~~
3
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.долею душ армії. залізничного nролетаріяту 8-ої кО
Лі~'Овоr дільнйіtі ЗалізниЦі.

) ,_ noxanцe~ nеР.е~~зав -~А те рі. ~сі ~вої~ )<ї-tУвсь:кі rфи

roJri:f ..І

тоГо ж

AIUJ

ПолавсЯ nitirkн

Ji.o

станції' з надіею

на ді>Ло~іогу кrЛіІ<о~а. , . , .. . . . . . . . . . . ..
И~ Aor6 ·"·еЩ·асt~, kуЛtї<б'в вІНхАй no К~ев~. J АН.
.nрій, щоб не гаяти часу, вирішив швид.КІ& Пот~Гьм 'ІМ .
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)J.алися до столиці, щоб застати Кулікава там і все-все
йому розказати.

Повз блок-пост ч. 215
швидкий потяг з
ухилу
мчав, не зуnиняючись, з nосиленою скорістю. Андрій
стояв у тамбурі і тужливо придивлявся до рідного за
кутку, кожний метр якого навколо стільки разів обту
nано його власними ногами, ще з дитячих літ почина
ючи.

Ще здалека помітив на переїзді блок-посту са
мотню nостать, у якій nідразу вnізнав свою сердешну
матір.
Щось несвідомим nередчуттям боляче стисло ЙО·
го за серце ... Ось і блок-пост. Ось і мати ... І вона по
бачила Андрія. Зробила виразний жест руками,
ніби
підетрелений nтах крилами, щось тим nомахом напи
сала в nовітрі nодіб'не до хреста і Андрій зрозумів:
- Тата вже нема
Коли свідомість цього блискавкою пронизала його
душу, Андрій з несзмовитим криком: "Тату! Мій рід
ний!", ускочив у переділ вагону і рвучко смикнув галь_
мовий кран.

Потяг здригнувся, зашиnів nарою nопід усіма na_
гонами і вмить nочав nритишувати ходу.
Та Андрій
зменшення ходи й зуnинки не чекав.
вихром вилетів на тамбур і з усього розгону кинувся
наnеред під укіс. Схоnився на рівні ноги і з тим са ..
мим криком: "Тату, мій рідний! Дорогий тату!" -ку
лею

nомчав до землянки.

Навздогін йому
вагонів:
-- Збожеволів!

кричала nереnолошена nубліка з

Але Андрій того вже не чув.
За хвилину nотяг рушив своїм наnрямком далі.
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В землянці Андрій застав уже тільки те, що ко~
лись було його батьком. Старий лежав на столі з покір~
но

складеними

на

грудях спрацьованими

руками,

у

го

ловах горіла свічечка.
Мати переказала Андрієві останні слова батькова ..
го заповіту. Ніби звертаючись до присутнього nеред
його

смертю сина, старий вимовив:

Дякую, синку, що й до самої смерти ти хотів
мені помогти, хоч і марні були твої намагання. А все
тому, що немае в світі правди. Правду треба шукати.
Шукай її, сину! І коли знайдеш. розкажи світові про
наші муки, про муки України ...

-

Почуваючи,. що
надходить мить передостаннього
віддиху, не
докінчив, ледве
прошепотів до матері:
Лрощай ... " і -вже не жив.
Вислухавши материн переказ, Андрій, п'яний тя
гарем пережитого, підвівся на ноги з підлоги, де сто
яв навколішки перед батьковим смертним ложем, осо
вілими очима оглянув кімнату в землянці, раптом ки
нувся й зірвав із стіни портрета "великого учителя і
батька народів", люто пошматував його, кинув під но
rи і топтав - топтав доти, поки його самого. цілком зне.
11

силеного, майже непритомного, мати відтяГла за руку,
дбайливо посадила на тапчан і привела до рівноваги.

Після б'атькової смерти Андрієве навчання урва.
лось. Мусів, не докінчивши, зовсім покинути школу,
бо ... не було чого їсти. Залишився на світі сиротою,
з елабою матір'ю без корови, без копійки гроша на
господарстві, без ніяких засобів до існування.
"Дорогу жінці"! "Однакові з
чоловіками права
жінці!" "Якнайбільшу
увагу советській жінці!" -день-у-день
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настирливо

галасувала

совєтська

пропа_

тан,nа з газетних шпальт, із кіно-екранів, із радіо-ру
nорів, із сторінок книжок ...
Не раз ті багатообіцяючі вигуки чула й Андрієва
мати. Щоб допомогти таки единому синові далі вчити_
ся, вирішила піти на роботу. На залізниці, зваживши
довголітню службу її чоловіка, на службУ прийняли.
Об'явили їй про це, приймаючи. І призначили переїз
дним сторожем, з платнею 115 карбованців на місяць.
Після відрахувань на обліrаці ї позик, на податки, на
·тсоавіяхем, на боротьбу з безпритульністю, на бороть
·бу з неписьменністю, на МОПР (міжнародня організація допомоги революціонерам)
та
неперіодичні,
хоч і часті, інші відрахування, залишалось матері за_

робітку три карбованці на день. Uілком досить, щоб
купити буханку хліба, або сто грамів масла. Отже: ку
пиш хліба будеш без масла, купиш масла сиди
без хліба ... А треба
іще й на картоплю й на іншу
городину,
треба на дрова, треба на світло, треба у
щось одягтися і взутися ...

Побачив Андрій, що з тими заробітками довго во·

ни на світі не протягнуть, що вчитися йому вже не
випадає, пішов і сам працювати на залізницю.
Десь у глибині душі плекав надію, за tУатьковиw
заповітом. знайти колись правду. Думав, що знайде ї 1
на роботі.
Так закінчився останній етап хресного шляху ста.
рого залізничника та його родини _
ціеї одиниці се1Jед мільйонів засуджених на такі траrедН' громадяк
сонячної України.

Андрій тепеп уже переконливо пересвідчився, що
нее навколо в совєтському світі нічого не варте, все

-· .

блеф, шумовиння, зовнішні та безвартісні мішуои, пі.І(
икою криється глнбока трагедія, шо зветься підсовет-ським животінням.

Кіиеuь
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