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«СВЯТІ СТАРИКИ» І НЕ ТІЛЬКИ

Моя перша зустріч з дисидентами сталася в листопаді 1989 ро-
ку. Я був студентом-першокурсником історичного факуль-
тету Миколаївського педагогічного інституту і якось на зі-
бранні місцевих рухівців почув, що кілька з них їздили 
в Київ на перепоховання тіл трьох колишніх політв’язнів — 
Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. На той мо-
мент ані я, ані більшість знайомих нічого про цих жертв 
політичних репресій не знали. Віршів Василя та Юрія не 
читали, про боротьбу донеччанина Олекси за українську 
мову навіть не чули. А проте на першу й останню зустріч 
з ними прийшли десятки тисяч людей з усієї України. Я шко-
дував, що не знав про таку вікопомну подію.

Запам’ятався спогад одного з учасників траурної цере-
монії про те, як колона проходила повз будівлю тодішнього 
КГБ УРСР, і кілька людей показували кулаки у вікна. Оче-
видець із захватом розповідав: «І вони це бачили, і не могли 
нам нічого зробити!» Очі блищали. Кулаки стискалися. Так, 
за словами Вацлава Гавела, гартувалася «сила безсилих».

Я взявся розпитувати всіх знайомих про дисидентів. І тут, 
можна сказати, пощастило. У Миколаєві тоді жив Петро 
Саранчук, вояк УПА, тричі засуджений загалом на 28 років 
(більше, ніж у Левка Лук’яненка). Подейкували, що він знав 
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самого Стуса. Якось я поїхав до Петра Степановича, який 
жив, за іронією долі, на вулиці Свободній.

Петро Саранчук справді знав Стуса. І не тільки, адже в ко-
лі його знайомців були Іван Гель, Зорян Попадюк, Валентин 
Мороз, В’ячеслав Чорновіл, єврейські, вірменські, литовські 
політзеки. Оповіді пана Петра геть не були просякнуті геро-
їзмом. Я слухав його, і табір та багаторічні поневіряння за 
ґратами поставали в уяві геть не такими, що зійшли зі сторі-
нок пригодницького роману, — це була хроніка, зіткана 
з болю, крові, поту, страху і… радості від перебування в одно-
му про сторі з людьми, які тепер знані всім. Принаймні тим, 
хто прагне знати.

Незабаром доля звела зі ще одним колишнім політ в’яз-
нем — Василем Овсієнком. На той час він був молодший 
за мене сьогоднішнього, але мав за плечима понад трина дцять 
років у колоніях і тюрмах. Овсієнко став головною енцикло-
педією руху опору, з якої я черпав імена, події, статті кримі-
нального кодексу, назви таборів і цілої «Ментовської АРСР» — 
Мордовії, де в 1970-х перебував цвіт нашого дисидентства.

Відтак доля подарувала мені години спілкування з Левком 
Лук’яненком, Михайлом і Богданом Горинями, Миколою 
та Раїсою Руденками, Іваном Гелем, Ніною Марченко, Мус-
тайою Джемілєвим, Миколою Горбалем, Анатолієм Лупи-
носом, Леонідом Плющем, Генріхом Алтуняном, Левком 
Горохівським, Зоряном Попадюком, Євгеном Сверстюком, 
Сергієм та Інною Набоками, Іриною та Ігорем Калинцями, 
Лесем Танюком, Леонідою та Надією Світличними, Євгеном 
Концевичем, Ларисою Лохвицькою та Леонідом Міляв-
ським, Мирославом Мариновичем, Богданом Климчаком, 
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Іваном Кандибою і ще багатьма неймовірними людьми, які 
стали моїми провідниками у світ політичного, інтелектуаль-
ного, етичного та культурного опору комуністичному мос-
ковському режимові.

У своїй боротьбі вони зустрічали підтримку представників 
інших поневолених народів. Годі переоцінити свідчення 
російського націоналіста Леоніда Бородіна про останні дні 
Василя Стуса й допомогу литовського «лісового брата» Ба-
ліса Ґаяускаса та його дружини Ірени в порятунку «Таборо-
вого зошита» поета. Естонець Март Ніклус і знову ж таки 
литовець Вікторас Пяткус вступили до Української Гельсін-
ської групи під час перебування за ґратами в уральській коло-
нії особливо суворого режиму Кучино й де-факто зберегли це 
об’єднання діячів українського правозахисного руху. Росій-
ський дисидент-марксист, керівник Санкт-Петербурзького 
«Меморіалу» Веніамін Іофе допоміг мені роздобути й опри-
люднити документи щодо розстрілів в’язнів так званого «со-
ловецького етапу» в лісі під Сандар мохом у Карелії. Вірме-
нин, лідер підпільної Національної об’єднаної партії Паруйр 
Айрікян розповідав про своїх друзів Василя [Стуса] і Славка 
[Чорновола]. Єврейський письменник, ще один петербур-
жець, а згодом громадянин Держави Ізраїль Михайло Хей-
фець був у захваті як від наших дисидентів, так і «святих 
стариків» — вояків УПА, які сиділи по 25 років і не зраджу-
вали ані свої мрії, ані збройний чин.

Маю гріх, що не видав цієї книжки раніше. Багатьох її геро-
їв уже немає на цьому світі. І все ж тішуся, що встиг багатьом 
із них дати можливість розповісти про мрії та події — без 
пафосу, але з тремтінням у голосі. Вони назавжди зі мною. 



ДИСИДЕНТИ

Написав про них сотні статей, зняв разом з колегами десят-
ки документальних фільмів і програм. Нехай цей збірник 
інтерв’ю буде нев’янучим вінком кожному, хто боровся за 
нашу і вашу свободу. І переміг у цій боротьбі. І сьогодні дає 
кожному, хто має серце, велику силу.

Вахтанг Кіпіані,  
головний редактор проєкту «Історична правда»
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ВІД ВИДАВНИЦТВА

Проєкт «Дисиденти» став для нашої команди справжнім від-
криттям. Слухати голоси дисидентів, в’язнів сумління, за 
плечима в кожного з яких своя історія, особливий шлях і ви-
пробування, дослуха́тися до їхніх думок і відчувати спорід-
неність із ними, прагнути зробити їхні історії набутком ба-
гатьох читачів — це особливий досвід.

І ми запрошуємо долучатися до нього.
Книжка — не єдиний провідник у цей світ. Завдяки тому, 

що видання підготовлене за підтримки Українського куль-
турного фонду, ми можемо поділитися з вами унікальними 
аудіо- і відеозаписами, які допоможуть відчути та почути ці 
історії, а також перекладами іноземними мовами коротких 
історій про дисидентів з України, Литви, Естонії, Росії, пред-
ставників єврейського та кримськотатарського народу.

Ознайомитися з цими матеріалами ви можете за адресою: 
https://dissidens.istpravda.com.ua

Висловлюємо щиру подяку нашим партне-
рам у цьому проєкті — найперше «Історич-
ній правді», а також Харківській правозахис-
ній групі і персонально Василеві Овсієнку.
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«УКРАЇНА НІКОЛИ НЕ ПРИПИНЯЛА ОПОРУ 
ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМУ»

Василь Овсієнко (8.04.1949 р., с. Ставки` (Леніне) Радомишль-
ського р-ну Житомирської обл.). Філолог, поширював самви-
дав, правозахисник, член Української Гельсінської групи (УГГ) 
з 1978 року, публіцист. Тричі був засуджений: двічі за анти-
радянську агітацію та пропаганду й за сфабрикованою справою 
про опір міліції. З червня 1998 року — координатор програ-
ми Харківської правозахисної групи, попов нював електрон-
ний архів ХПГ біоґрафічними довідками та інтерв’ю колишніх 
політв’язнів. Автор і упорядник (та співупорядник) багатьох 
видань, присвячених дисидентам.

Наша книжка починається саме з цієї розмови, адже в ній 

узяли участь і її автор, Вахтанг Кіпіані, і Василь Овсієнко, ба-

гаторічний політв’язень, який справою свого життя обрав 

донесення правди про дисидентів, про правозахисний рух. 

Чимало інтерв’ю записані спільно, через Василя Овсієнка 



Василь Овсієнко демонструє частину своєї табірної «роби»
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встановлені численні контакти, з ним уперше відбулася по-

їздка у зону в селі Кучино. Тож публікуємо уривок запису 

розмови з Василем Овсієнком і Вахтангом Кіпіані в радіопро-

грамі Ольги Іванової «Зона тривоги нашої».

— Пане Василю, тринадцять років ви перебували в ув’язненні 
за правозахисну діяльність. Це було ще за часів тоталітаризму. 
Тепер ви багато виступаєте у пресі, різних часописах із цікави-
ми публікаціями. Аж ось знову опинилися в зоні, маю на увазі 
Кучинську зону, яку нещодавно відвідали у зв’язку з тим, що 
там організовють музей-меморіал. Розкажіть про це.

— Справді, мабуть, зона мене ніколи не відпустить. Біль-
шість снів у мене досі в’язничні. І, мабуть, я вже ніколи від 
того не звільнюся. Та, переборюючи внутрішній спротив, 
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я таки поїхав цього вересня [ідеться про 1996 р.] в ту до болю 
рідну зону ВС-389/36, що в селі Кучино Чусовського району 
Пермської області, на Уралі. Там я, зокрема, провів шість 
років на камерному режимі як особливо небезпечний дер-
жавний злочинець, особливо небезпечний рецидивіст.

І що ж мене туди привело? У нашій до болю рідній зоні, 
з якої ми вийшли в 1988-му, цього року відкрито меморіал 
жертвам політичних репресій. Цю справу зробив пермський 
«Меморіал» — справді великі подвижники. Трохи дивно, що 
ще декілька років тому ми звідти вийшли, а тепер там уже 
музей. І там створюються експозиції про кожного з нас, по-
літичних в’язнів. Ця зона справді була особлива в Совєтсько-
му Союзі, бо у 80-х роках — а вона відкрилася саме 1 березня 
1980 року — це була, власне, єдина політична зона особливо 
суворого режиму на весь Совєтський Союз.

Але, як відомо, у кожній політичній зоні завжди українці 
переважали, становлячи приблизно половину або й більше 
половини контингенту. Де я тільки не бував, зокрема й на 
суворому режимі, так було всюди. І це враховуючи той факт, 
що українці становили 16 % населення Совєтського Союзу. 
І це засвідчує те, що Україна ніколи не припиняла опору то-
талітарному режиму. Боротьба завжди була. У цьому конц-
таборі особливо суворого режиму відбували покарання 54 осо-
би, серед них такі відомі нині в цілому світі особистості, як 
Олекса Тихий (він там і загинув), Юрій Литвин (теж там за-
гинув), Валерій Марченко, Василь Стус. Це також і Левко 
Лук’яненко, Михайло Горинь, письменник Олесь Бердник, 
поет Іван Сокульський, Іван Кандиба, Григорій Приходько 
та інші. Мені довелося провести там шість років за ґратами.
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І знаєте, коли пригадую тих людей, то в мене таке вражен-
ня. На волі я все шукав тих людей, з якими хотілося б спілку-
ватись. І так тяжко було їх знаходити, навіть ризиковано, адже 
правозахисна діяльність чи якась політична діяльність в умо-
вах тоталітарного режиму — це завжди справа небезпечна. 
А тут, у камерах, вони всі готові, «наловлені» тобі для спілку-
вання. То справді була ціла когорта потужних особистостей, 
людей потужного інтелекту. І потрапити в це середовище 
можна вважати за щастя. Бо де б я тих людей здибав на волі?

Зі справи Василя Овсієнка. Ф. 16, оп. 01, спр. 1064-0303
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Із Василем Стусом мені довелося бути ще раніше, у конц-
таборі суворого режиму в Мордовії, концтаборі 17/19. Коли 
пригадую цих людей, мені здається, що над чолом декого 
з них я бачив німб — німб святості. І це не перебільшення.

От Василь Стус, якого мало хто знав за його життя, бо 
його тут практично не публікували, Десь ще до 1972-го року 
ходило кілька його збірок, вірші ходили в самвидаві, його 
статті, рукописи, а за кордоном видавали його книжки. 
І в останній рік його життя, 1985-й, його було висунуто на 
здобуття Нобелівської премії 1. Як відомо, цю премію нада-
ють тільки живим поетам, посмертно не присуджують […] 
Ну то влада все зробила для того, щоб він до присудження 
цієї премії не дожив. І він загинув там 4 вересня 1985 року 
в карцері, і його посадили туди абсолютно безпідставно, 
звинуватили в тому, нібито він у денний час лежав на нарах 
у верхньому одязі, а на зауваження гражданіна контролера 
ще й вступив у суперечку. Та нічо́го того бути не могло. Нам 
узагалі не дозволялося на ці нари сідати впродовж цілого дня, 
тільки після відбою до підйому можна було лежати. А він 
лишень сперся ліктем на верхні нари, поклав книжку й так 
читав. Тут заглянув наглядач: «Стус, нарушаєтє форму за-
правкі постєлі». І от за це його кинули до карцеру. Василь 
оголосив голодування протесту й помер унаслідок цього. 
Є підстави вважати, що він навіть тримав голодування сухе, 
себто без ужи вання води, від 28 серпня до 4 вересня, це стіль-
ки він витримав. Це був протест! Бо коли гідність твою так 

1 Про колізії, пов’язані з можливим присудженням премії Нобеля з літератури 
1985 року можна дізнатися зі статті Вахтанга Кіпіані «Стус і Нобель» у книзі 
«Справа Василя Стуса».
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принижують, коли знаєш, хто за тобою стоїть. Десь у Василя 
є така фраза: «Я знав, що за мною стоїть мій пригнобле-
ний народ, за честь котрого я мушу обставати до кінця». То 
гідність народу складається з гідностей кожного з нас, її тре-
ба обстоювати до кінця.

Ці страшні сторінки боляче розповідати. Коли я пригадую, 
що це була за особистість, як він тримався в камері, де ти 
стиснений стінами, де обмежений простір, де одному хочеться 
відчинити кватирку, а іншому холодно, де стоїть та осоружна 
параша, навіть нічим не захищена, де ти мусиш і приймати 
їжу, і бути 23 години на добу, бо виводять на прогулянку тіль-
ки на одну годину. Правда, там ще вісім годин тої роботи. 
І коли тут зосереджено декілька чоловік, потужних особис-
тостей, кожна з котрих випромінює енергію, тяжко. Узгодити 
свою поведінку з поведінкою всіх інших людей досить тяжко, 
треба мати дуже високий рівень культури, толерантності, тер-
пимості один до одного, щоб тобі ось цей чоловік, про котро-
го ти вже знаєш усе, за декілька місяців сидіння не докучав.

Я собі пригадую: були конфлікти в камерах, безперечно. 
Було серед нас кілька осіб, скажімо так, кримінального по-
ходження. Люди були покарані за якісь кримінальні вчинки, 
але, рятуючись від різних небезпек, котрі виникають у табо-
рах, вони викидали найдурніші політичні гасла — «Хайль 
Гітлер!» або «Долой КПСС!», їм давали політичну статтю, 
вони потрапляли туди поміж нас. Якоюсь мірою ці люди були 
чужорідними елементами, тож виникали конфлікти. Але я не 
можу пригадати жодного випадку, щоб хтось міг у принципі 
конфліктувати з Василем Стусом або Левком Лук’яненком. 
Просто неможливо було з ними конфліктувати!
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— Ми знаємо Василя Стуса як мужнього правозахисника, як 
борця. Але ми ще знаємо його поета, як поета тонкої внутрішньої 
організації. От поет за колючим дротом, поет за ґратами, у се-
редовищі, яке не сприяє творчим злетам...

— Творчій особистості бути за ґратами надзвичайно тяжко. 
Але знаєте, якби ця особистість не була в тих умовах, то, 
очевидно, і вірші б не були такими. Одна справа за столом 
писати, а інша справа в екстремальних умовах, де ти накру-
чений, де твої нерви накручені, як пружина. Твір — це емо-
ції, це цілий клубок накручених емоцій. І одне, коли ці тяж-
кі умови спричиняють такі вибухи, коли можеш з кимось там 
погиркатись або й вікно розбити, або навіть буває так, що 
люди вени собі ріжуть. Це ж відомо. Серед політв’язнів я та-
ких випадків не знаю, але серед кримінальників досить час-
то це було. У нього ця енергія виходила через вибух вірша.

Коли його привезли сюди, у Київ, у тяжкому стані, коли 
в нього була виразка шлунка, коли замість того, щоб робити 
операцію, його привезли сюди в КГБ, у цей слідчий ізолятор 
на Володимирській, 33 — може, у таких умовах людина пише 
покаянну заяву. Це були в’язні сумління, адже достатньо 
було розкаятися, розказати все про себе та своїх друзів, що 
ти робив, кому давав літературу самвидаву, з ким розмови 
вів, і написати покаянну статтю в газету — і тебе випускали!

Тобто ти був в’язнем власного сумління, ти міг вийти, але 
кому ти такий треба з переламаним духовним хребтом? Ти 
самому собі не потрібен!

І в такому стані, коли було прободіння виразки шлунка, 
Василя привезли сюди в КГБ: може, він у такому стані пока-
ється. Василь дуже різко розмовляв з прокурором і взагалі 
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відмовився розмовляти зі своїми катами-кагебістами, і тільки 
після того його повезли на операцію, під час котрої він мало 
не помер. Ось приїзд до Києва. Ні дружина, ані мама, ані син 
Дмитро не знали про те, що їхнього батька, сина, чоловіка 
привезуть сюди, і побачення тут йому не дали. Не бачив він 
ні Дмитрика, ні Валентину, ні маму. Враження від тої поїздки 
я пам’ятаю, бо Василь розповідав майже тими словами, котрі 
вклалися потім у цей вірш. Він не бачив того Києва, хіба через 
щілинки того «воронка», коли його везли Києвом:

Яка нестерпна рідна чужина, 
цей погар раю, храм, зазналий скверни! 
Ти повернувся, але край — не верне: 
йому за трумну пітьма кам’яна. 
Як тяжко нагодитися і не побачити, 
Як тяжко не зустріти. 
Старанно, Києве, сховав мене 
в ці чорні закамари, схрони, скритий. 
Та сам я єсм! І є грудний мій біль, 
і є сльоза, що наскрізь пропікає 
камінний мур, де квітка процвітає 
в три скрики барв, три скрики божевіль! 
Обрушилась душа твоя отут, 
твоїх грудей не стало половини, 
бо чезне чар твоєї України, 
і хоре серце чорний смокче спрут.

Яка потужна пружина емоцій накручена! І от уявіть собі: 
беруть поета, ці наручники, кайдани накладають ще у дворі 
тюрми, заводять до воронка, саджають у той «стаканчик» 60 на 
60 сантиметрів, і везуть в аеропорт «Бориспіль», і везуть його 
спецконвоєм до тої лікарні під Ленінград, і випускають у тому 
аеропорту «Бориспіль», і ступаєш там два кроки на трап літака, 
а в літаку ще нікого немає. І оглядаєшся, може, з ким попро-
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щатись, бо, може, тої України більше ніколи не побачиш, а ба-
чиш тільки конвоїрів з автоматами та собаками. Заводять у са-
місінький хвіст літака… (Я це так розповідаю, тому що мене 
самого так возили, тому я дуже добре це відчуваю.) З одного 
боку солдат, з іншого — солдат, спереду сідає офіцер. Накри-
вають тобі твоєю шапкою наручники на руках, щоб потім 
пасажири не бачили. Вони заходять у салон, і на тебе косять 
оком, і думають, що якогось зарізяку везуть, а везуть поета […]

А в Мордовії було таке. Провели обшук, забрали всі руко-
писи, зокрема у Василя зошит, такий білий у нього був з вір-
шами, десь там 80 віршів. І через деякий час оголосили, що 
зошит як такий, що не становить цінності (а вони оцінювали 
зошит, а не те, що в тому зошиті записане), знищений. Одно-
часно було оголошено так само Надії Світличний, Ірині Ка-
линець, Ніні Строкатій на суворому режимі жіночому, що 
в них забрано вірші, вишивки та малюнки. Там ще Стефанія 
Шабатура була. І що це теж знищено. Ми стали писати про-
тести, Василь оголосив голодування протесту, але через деякий 
час йому все-таки зошити повернули. Проте він дуже тяжко 
переживав, це ж праця його. До речі, можна знайти в теперіш-
ніх публікаціях дуже багато варіантів тих саме віршів, бо він їх 
переписував по декілька разів, вважаючи, що вони загинули.

Так-от, зошит забрано, Василь вважає, що віршів нема і він 
сидить зараз у карцері. Михайло Хейфец, єврейський пись-
менник з Ленінграда, російськомовний, каже мені на прогу-
лянці пошепки, що в нього збереглися вірші, чорновики. Щоб 
знову не забрали їх, треба вивчити напам’ять. Зважайте: це 
чоловік російськомовний, української мови він не знав, але 
побачивши, хто поруч із ним, побачивши, що українці тут 
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