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Про концтабори Брежнєва знають мало-що. Мене вразили
наївні питання і неприховане здивовання тих, хто, здава
лося б, мусів знати усі таємниці справи. Колишні в'язні про
щось розповідають, але ці мозаїчні плиточки ще не зложені
в єдиний образ. Крім того, очевидцеві має »щастити«, щоб
ухопити всі тонкощі сучасного жахіття, які й не снилися
примітивним сталінським громилам.
Висловлюючись пишномо,вним марксистським стилем, конц
табір - це сконцентрований вияв країни, що його породила.
Без цього годі зрозуміти, яка сила втиснула танкові орди
в серце Европи. А проти незрозумілого противника немае
а'Нтидоту.
Пригадую цікаву розмову у вагоні-ресторані з підхмеленим
майором совєтської армії. Майор розпустив язика і повідав
випадковому співрозмовникові про пляни совєтського коман
дування відносно Европи, що їх викладали на політзаняттях
,7

вищих офіцерів. Пляни ці нескладні. Скандінавія буд;е
зайнята протягом двох днів. Фінляндію перейдуть за раховані
години в похідних, а не в бойових порядках, бо ніякої проти
дії не передбачається.
На восьмий день танки із червоними зірками вийдуть на
атлантійське узбережжя Еспанії, залишаючи позаду ще не
розчавлені вогнища спротиву.
Випадкова ця розмова, що їй я: не надав тоді особливого
значення, пізніше допомогла ·зрозуміти суть совєтських ко�щ
таборів і самої системи в цілому, скерованої на поступове,
поетапне захоплення світу.
Сьогодні, коли московська інтервенція розгортається на
величезному просторі від Анголи до Афганістану, а у вільно
му світі панує інспірований зі Сходу червоний терор - ця
тема актуальна, як ніколи.
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СЛІДСТВО

головорізи нападали на вулиці. Я ж уважаю, що прилюдність,
а не мовчання - найкраща зброя проти них.
rхнл людина показала мені клаптик пергаменту з єврей
ськими письменами. Він - колекціонер, підібрав це в шев
ській майстерні, де з такого матеріялу робили підметки. Я
відразу пізнав у шевському обрізку частину сувою Святої
Тори, яку ми цілуємо в синаrоrах, а спорохнявілі примірники
ховаємо в rенізах, як людей . .. На обрізку, в самому центрі,
красувалося невимовне Ім'я Боже.
- За такі діла загинув Вавилон, - сказав я йому ...

*

*

*

Нарешті після всіх поневірянь, після пекла Чопського
двірця, після двох пересідок на словацьких перонах я пере
тяв кордон імперських володінь.
Що за країну я. покинув?
Ії втілення, втілення дряглости і твердолобости режиму,
що гниє живцем, безграмотний, судячи з його мови, похму
рий Брежнєв, колишній бриrадир на »Дніпрогесі«, що про
славився як гіркий пияк, матірщинник і хабарник. Його
дочка - відома в Москві гуляща дівка.
Рушійний потенціял російського комунізму вичерпався, у
нього вже не вірить ніхто, крім дурнів і дітей.
І щоб згуртувати те, що розвалюється, хоча б неrативною
ідеєю ненависти, в імперії розпалюється антисемітизм. Воло
дарі імперії скріплюють зв'язок круговою порукою спільно
проллятої єврейської крови ...
Але -ніщо вже -не .може tа.11:ьва-нізувати брежиєвс-ький жи
вий труп. Всебі -чна криза підто-чила коріи-ня режиму, а з.мішz
прапора в тоталітар1tій Росії пов'я.за-на з велики.ми ката-кліз
.М-а.ми. Зрозу.мітu їх пружини, їх-ні �лuбиюtі рушійні сили до
- і безод-ні е1>о�од
поможе ця. кииж--ка, я.ка кидає світло в тем н
нішніх концтаборів.

- КІНЕЦЬ-
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*

*

Мені пощастило запізнатися з піднаглядним Віталієм Ка
линиченком, колишнім політзеком, першим статусником. Ка
линиченко уперше з власної волі перейшов на статус п<>літ
в'язня, відмовившися від рабської праці і виконування при
низливих вимог режиму. За це він перемандрував через усі
круги пекла: від безконечного карцеру до психушки з кату
вальними сірчаними уколами, що спричиняють нестерпний
біль. Тепер він живе під наглядом, а його адреса: Дніпропет
ровська область, с. Васильківка, вул. Щорса ч. 2. Він хоче
еміrрувати, але не має навіть виклику. Його переслідують, не
дають зітхнути, не хочуть випускати як українця.
В жахливому становищі литовський партизан-двадцяти
п'ятилітник Пятрас Ковалюкас. Він живе в м. Даугавпілс
(Латвія). його не відпускають до батьків у Польщу, батьків
не пускають до нього навіть у гості. йому забороняють також
поселитися в рідній Литві. Це триває вже багато років. Двад
цятип'ятилітнього реченця катам замало.

* * *

До мене в гості приїздила Іда Нудель, )>мама« в'язнів Сіону.
Вона багато в чому допомогла мені виїхати. Іда - »отказніца«.
- Чекісти роблять з нас відомих людей, діячів. Якби мене
не тримали тут насильно стільки років, то жадна газета аж
д о моєї смерти про мене й рядка не написала б.
Іда має рацію. Незрідка тепер чекістський молот не кри
шить, а виковує героїв.
*

*

*

Коли стало ясно, що втримати мене не вдасться, чекісти
підіслали свою людину, одного давнього знайомого. його
ціллю було залякати мене, щоб я й по той бік залізної завіси
сидів тихо, не рипався. Він погрожував не тільки »довгою
рукою«, але й розправою над родичами, що залИUІаються в
імперії.
Це пробували зробити з моєю дружиною ще в період слід
ства. Хї тоді за малим не задавила чекістська автомашина;
2�4

1. БЕЗВИХІДНІСТЬ
Я народився в родині »професивно настроєного« єврея
варшав'яка, що по'l'рапив в СССР у 1939 році. Він засвоїв ро
сійську мову і одружився з єврейкою із маленького україн
ського містечка, яка стала моєю матір'ю. До війни в містечку
ключем било єврейське життя: синаrоrа з прекрасним канто
ром, самодіяльний єврейський театр і ін. Переважне єврей
ське населення: молодь - вогонь. Навіть неєврейське юнацтво
часто воліло товаришувати з веселими, жипєрадісними
єврейськими хлопцями.
Цього світу я не застав. Від нього позалишалися рови, ви
повнені кістками, та напівзруйнований єврейський цвинтар на
околиці. Біля цвинтаря стоїть будиночок, в якому обмивали
мерців. Тепер там продають горілку. В містечку залишилося
декілька єврейських родин. Катастрофа і реальна загроза її
завершення в останніх роках життя Сталіна надломили на
родну душу, яка стільки перенесла. Євреї звикли боятися і
соромитися свого походження. Нове покоління зростало, у
щільному антисемітському кільці. Ми зяали тільки, що наш
народ дуже талановитий, і що його ненавидять повсюди.
Більше ми нічого не знали. Батьки ще так-сяк розуміли їдиш,
але вживали його тільки тоді, коли хотіли щось приховати
від дітей. До стовідсоткової національної атрофії додавалося
специфічне виховання. Тоталітарна Росія взагалі країна край
ньої підозріливости. Євреїв же, природня річ, підозрівають
потрійно. Тхня захисна реакція - суперльояльність. З дітей
всіма силами формують більших католиків, як папа. Робиться
це під акомпаньямент маси хворобливих комплексів.
В результаті не тіл1,ки діти, але й батьки незрідка стара
ються записатися на прізвище дружини-росіянки. В моєму
містечку, де концентрація євреїв мінімальна, а традиції при
забуто й занедбано, я яе знаю ні одного випадку немішаного
подружжя з-поміж єврейської молоді. Дехто одверто гово11

рить, що хоче одружитися тільки з росіянкою, щоб уряту
вапr дітей від того пекла, через яке самі перейшли. Так
московський етноцид доводить до національного самогубства.
Багато росіянок одружуються з євреями, не зважаючи на
ант�rсемітизм, бо євреї культурніші, не п'яниці, добре зароб
ляють, дбають за родину.
Може й мені приготована була така доля, але мій батько
аж занадто старався зробити з мене більшого католика, як
сам папа. Внаслідок цього, зіткнувшися з життям, я ніяк не
міг примирити защеплену мені брехливу теорію з мерзенною
практикою тоталітаризму. Одначе, в той час панівна ідеологія
з раннього віку брала в полон цілковито. Ніякої іншої духов
ної поживи не було. Самвидав щойно зароджувався і майже
не просякав на п.ровінцію. Доводилося »винаходити вельоси
пед« самотужки. І я винаходив. Кінець-кінцем збагнув, що в
червоній Росії під прикриттям розгнузданої демагогії зформу
вався найбільш експлуататорський, найбільш клясовий устрій
на землі; що ніде в світі правляча еліта не має такої концен
трації багатства і влади; що народ позбавлений абсолютно
всіх прав, і навіть людське слово є монополією озвірілої і
заскорузлої кляси партапаратників, цієї касти всемогутніх і
непогрішних жерців. Я зрозумів, що термін »імперіялістичні
монополії« - абсурдний, бо »монополія:« за самою своєю ети
мологією має бути уживана в однині. Справжня, всеосяжна
і закінчена монополія - це московське Політбюро. »Соція
лізм« - це кляса рабів у концтаборах, кляса державних крі
паків у колrосnах, безправних пролетарів по містах, інтелі
rенції з колодкою на устах, і над усім цим - репресивний
апарат та партапаратники, тобто пайовики імперіялістичної
супермо.нополії. Одночасно з ідеологічною емансипацією йшло
національне визрівання. Цьому блискучо сприяла Шестиден
на війна, що спричинила випле·ск самосвідомости конаючого
народу. Живі сили єврейської молоді чимраз виразніше від
чували Ізраїль як свою єдину Батьківщину. Але як до неї
дістатися? У той час виїзд був майже неможливий. І вида
валось природним, що спершу треба допоминатися зміни жит
тьовDго порядку ·речей в Росії, щоб мати змогу виїхати з неї.
Тепер тяжко уявити собі ту страшну ситуацію, коли ми, ро12

якась м'яка rуля:. Вона не зникає. До лікаря звертатися: боюся
- вже краще почекаю на звільнення.
Після виходу з тюрми з'ясувалось, що це атерома, прий
шлося робити операцію, вирізувати. Випадок був задавнений,
починалося нагнивання.
'У Дніпропетровській тюрмі мене кинули в одну камеру з
кримінальниками, де цілісінькій день верещало радіо. Голова
розколювалась. Листа з попередженням родичів, щоб не
їхали зустрічати мене на далекий Урал, взяти відмовились.
Я проголосив rолодівку. На третій день голодівки не встав
перед ментом, і він ударив за це мене чоботом. Хоча слід від
удару зберігався довго, мента не покарали, мою скаргу нікуди
не переслали. Це - норма.
Аж на четвертий день мене перевели в поодинку із зіпсо
ваною радіоточкою, і я позбувся оглушливого промивання
мозку від ранньої зорі до »відбою«. Листа теж взяли. Ви
несення з тюрми на ношах було небажане ...
А проте небажаним був і мій виїзд. Вороги розуміли, що я
бачив і пережив занадто багато. Після виходу з тюрми мені
призначено нагляд. Це майже рівнозначне з домашнім ареш
том, який можна продовжувати без кінця. З вечора до ранку
заборонено виходити з дому. Заборонено заходи'l'И до кафе
терії або ресторану. Заборонено виїжджати з міста. Що
десятий день - являтися до міліції. Така »свобода« чекала
на мене після табору.
- Ніхто вас звідси не випустить, викиньте це з голови, казав мені начальник Павлоградської міліції Петренко.
Мені погрожували судом за »дармоїдство« і одночасно
дзвонили на підприемс'!'ва (звичайно, цивільні, без секрет
ности), приписуючи не приймати на роботу. Треба було коло
сального тиску зокола і власної рішучости, аж до безтермі
нової голодівки, щоб стіна дала розколину. Про те, скільки
�<рови коштував кожний крок до Ізраїлю, можна написати
окрему книжку. Спочатку навіть документи на виїзд прий
-�ати відмовлялись, не хотіли розглядати питання.
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