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 Рано вранці 20 липня 1989 року (четвер) мені зателефонували з 
Радянського Союзу. Це було від мого дядька Антона. Він сказав мені, 
що ще не отримав мого останнього листа. Я надіслав один 30 травня – 
він його отримав. Я сказав йому, що надіслав листа про те, що отримав 
ВІЗУ з Сан-Франциско. Я надіслав той лист 20 червня — він його ще не 
отримав. Я сказав йому, що отримав авіаквитки. Він запитав, чи я приїду 
25 липня. Я сказав йому, що виїду звідси (Орегон) 25-го і прибуду до 
Москви 26-го. Він запитав, чи повинен він мати табличку в аеропорту. Я 
сказав йому, що буду його шукати. Він був у Орегоні минулого року, 1988 
року, і я добре пам’ятав його обличчя. Він сказав мені, що Федя буде з 
ним в аеропорту. Це був племінник моєї матері. 
  
 Він отримав сигнал від телефоністки, що його час закінчився – 
три хвилини. Ми поспішно попрощалися один з одним. Я подивився на 
час. Було 3:30 ранку. Я сказав своїй дружині Ельзі, що зазвичай у мене 
в цей час сняться фантастичні сни. 
 «Це був сон?» Я запитав. 
 

26 липня 1989 р. (середа) 
 О 17:20 (за московським часом) я нарешті прибув до 
московського аеропорту Шереметьєво 2. Мій паспорт і візу підтвердили, 
і я прямував на зустріч із нетерпеливо чекаючими родичами. Я бачив 
дядька Антона крізь шлагбаум, коли підійшов до митниці, і побачив, що 
інші родичі також махають рукою. 
  
 Після привітань та знайомства ми вирішили сісти на автобус, 
щоб виїхати з аеропорту. 
 
27 липня 1989 р. (четвер) 
 Після сніданку в квартирі племінника дядька Антона ми поїхали 
на таксі до вокзалу. 
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28 липня (п'ятниця) 
 Ми прибули на Київський вокзал наступного ранку. На метро ми 
доїхали до околиці міста. Потім ми сіли на автобус №9 до житлового 
будинку сина дядька Антона. Його син Володя (Володимир) був на 
роботі. Дядько Антон дзвонив у двері, поки його глуха невістка не 
побачила миготливий сигнал, встановлений спеціально для неї. 

 
 Марія, яка могла розмовляти з помітним недоліком, була дуже 
розчарована тим, що Антон не подзвонив і не надіслав телеграми до 
приїзду. Не у всіх є телефон у багатоквартирному комплексі – вони 
називають це будинком, – але зазвичай у чиїйсь квартирі поблизу є 
телефон, яким користуються інші члени будинку. Відправлення 
телеграми – це як відправка повідомлення спеціальною доставкою. Ми 
зайшли в квартиру №46 у восьмиповерховому будинку, і нас 
познайомили не тільки з Марією, а й з двома її дочками, семирічною 
Юлею та півторарічною Оленою. 
 
 Поки Марія готувала нам сніданок, я насолоджувався компанією 
Юлі, яка принесла свої шкільні підручники і показала мені, що вона вміє 
читати російською та українською. А школу вона закінчила лише два 
роки. Мене зацікавила ідея двомовної освіти, і я дізнався, що в кожній 
республіці Радянського Союзу викладалася не лише національна мова 
російською, а й мова національності людей у республіці. Оскільки Київ 
є столицею в Україні, українська мова як домінуюча мова. Діти вивчали 
українську три дні на тиждень і російську два дні на тиждень. 
 

 Після сніданку Марія показала мені книжку, яку купив її чоловік 
Володя – про саміт Рейгана та Горбачова. Сувенір був дуже барвистим 
і показував аспекти глибокої зустрічі двох світових лідерів, яких я раніше 
не бачив. 
 
 Після цього ми з Антоном вирушили, щоб здійснити коротку 
екскурсію Києвом, містом із населенням трьох мільйонів. Ми знову 
скористалися метро, потім тролейбусом і, нарешті, автобусом, щоб 
дістатися до різних частин міста. 
 
 У другій половині дня ми сіли на швидкісний пасажирський потяг 
«Електричка». За три години ми прибули в Житомирську область, 



зробивши щонайменше десяток зупинок у різних містах і селах. Ми 
вийшли з потяга у досить великому містечку під назвою Коростень. 
  
 Сонце вже зайшло, і нічна темрява ще не спала на нас, коли ми 
нарешті прибули до мого кінцевого пункту призначення та до мого дому 
під час мого перебування в Радянському Союзі. Село Великий Ліс 
отримало свою назву на честь «Великого лісу», який був навколо 

двадцяти п’яти (або близько того) будинків села. Сільський будинок 
мого дядька був досить типовим; головний будинок мав передпокій, де 
знімали взуття та одягали сандалі, потім входили в об’єднану кухню-
їдальню-вітальню, а потім були дві кімнати по кілька ліжок у кожній. 
Диван у великій кімнаті також можна використовувати як ліжко. Біля 
головного будинку був колодязь, закритий дерев’яним каркасом. 
Пізніше я запитав у дядька, чи працює колодязь автоматично, з 
насосом. Він сказав: «Звичайно», і показав мені. Повернув рукою ручку, 
і відро з водою витягнули з криниці на міцній мотузці. — Бачиш, 
автоматично, — сказав він. Я сміявся. 
 
 Навпроти головного будинку, у якому, до речі, була автентична 
старовинна українська піч у великій суміщеній кімнаті, була головна 
кухня з ще однією старовинною українською піччю. Ця невелика будівля 
використовувалася для приготування великої кількості їжі, і вона, 
здавалося, була місцем для зборів жінок, спілкування та приготування 
їжі для гостей та груп людей. Таким чином, поки гості збиралися в 
об’єднаній кімнаті, жінки могли вийти в окреме місце для приготування 
їжі. Поруч із невеликою кухонною будівлею була халупа для собаки; їх 
собаку звали Шарік, що означає «круглий мармур». З іншого боку цієї 
будівлі була огороджена територія для маленького бика. Недалеко від 
цієї споруди, яка, до речі, над нею була ще й зона для зберігання сіна, 
була ще одна більша будівля, яка представляла собою досить великий 
хлів із сховищем також над ним. У хліві була корова, а також чимало 
курей. За хлівом був яблуневий сад і велике поле, на якому росли різні 
овочі: кукурудза, картопля, кабачки, буряк, цибуля, часник тощо. 
 
 Коли я зайшов до хати, мене тепло зустріли дружина Антона 
Ядвіга, його син Борис і невістка Антона Ніна. Привітали мене і два 
хлопчики Юрій і Леоня. Ядвіга була типовою українською бабушкою – 
так називали не лише бабусь, а й жінок старшого віку. Вона була досить 
кругла, у неї була барвиста сукня нижче колін, а на голові була зав’язана 
хустка. Борис був 34-річним капітаном річкового човна на Дніпрі; у нього 



було одинадцять чоловіків, які працювали під ним на вантажному човні. 
Ніна була прекрасною 25-річною дружиною сина Антона Леоніда, який 
був у шестимісячному відрядженні державного службовця в Перу. Ніна 
була вихователькою в дитячому садку. 
 
 Ми провели ніч, розмовляючи про життя в Америці та про життя 
в Україні. Було близько 2:15, коли я нарешті не міг тримати очі 

відкритими. 
 
29 липня (субота) 
 
 Я прокинувся рано від співу півня в саду. Я відчув сильну потребу 
вийти на вулицю і побігати. Московський марафон завжди був у моїх 
думках, і я знав, що мені потрібно продовжувати тренування, щоб бути 
добре. Я одягнувся і вийшов на добре відсипану дорогу. Пізніше я 
дізнався, що колись близько чотирьох років тому дорога була зоною 
стихійного лиха, і людям доводилося пробиратися крізь бруд під час 
сезону дощів. Широка піщана дорога була м’якою і приємною для бігу. 
Я пробіг повз луг, повз ліс, повз колгосп перш ніж нарешті дійшов до 
двосмугового шосе, де розвернувся і побіг назад. Я відчував себе добре 
і все ще міцно в ногах після пробігу чотирьох миль за 28:03. 
 
 Повернувшись у хату, мене з ентузіазмом зустріли дядько Антон 
і його дружина Ядвіга, які вже вранці займалися господарськими 
справами. Дядько Антон годував молодого бичка, якого вирощував, щоб 
наступного року продати, а тітка Ядвіга годувала курей і доїла корову. 
Борис теж уже встав і допоміг мені нагріти воду, щоб я міг поголитися. 
Поруч з будинком була невелика каністра з водою, яка 
використовувалася для миття рук і обличчя, а під контейнером була 
зроблена дренажна система, щоб запобігти утворенню калюж. Біля 
огорожі, з якої висів контейнер, стояла лава для умивальників; до 
паркану була прикріплена невелика поличка. На полиці лежало мило, я 
поклав на полицю набір для гоління й почав голити обличчя. Борис 
дістав мені з хати дзеркало і прикріпив його до паркану, щоб я бачив, 
що роблю. 
 
 Незабаром піднялася і Ніна. Вона спала на ліжку на кухні разом 
із сином Юрієм. Вона допомогла Ядвізі приготувати сніданок. Ніна була 
не лише гарною помічницею на кухні; вона також була хорошим 
кмітливим співрозмовником. Коли вона сміялася чи сперечалася з 



дядьком Антоном, її ямочки й золоті зуби утворювали широку посмішку. 
Вона була дуже вольовою жіночою фігурою, яка, здавалося, пережила 
період жіночого визволення, бо ніколи не дозволяла дядькові Антону, 
який любив правити і бути королем у власному домі, останнє слово в 
чомусь. Вона дуже пожвавила об’єднану кухонно-сімейну кімнату. 
 
 Після сніданку ми були здивовані приїздом моєї двоюрідної 

сестри (українською краще звучить «двічі споріднена сестра») Марії, 
дочки Антона. Вона була досить повна, а її кругле обличчя сяяло 
любов’ю та сміхом, коли вона радісно цілувала й обіймала мене по-
сестринськи. Її світле волосся впало на моє зраділе обличчя, коли я 
обійняв її у відповідь. У мене ніколи не було сестри, і Марія незабаром 
стала для мене такою близькою, якою я міг собі уявити. 
 
 Марія познайомила мене з двома своїми милими дочками, 
Наташею та Валею. Наташа була нижчою з двох, і на її чистій шкірі були 
плями краси в різних плямах. Валя була трохи худіша за Наташу і її 
обличчя сяяло прозорою красою, коли вона цілувала мене. Обидві 
дівчини відразу почали називати мене «дядечко Павло». 
 
 Мене також познайомили з Наташиним нареченим Іваном, який 
був товстим рудоволим міліціонером. З Валею був її чоловік Ігор, рівний 
солдат. На руках у Вали була однорічна дочка Іра; Іра була чарівною 
світловолосою дівчиною з круглим обличчям і гарною посмішкою, як і її 
мама. 
 
 Марія хотіла відвезти мене до міста Коростень, де жила на 
квартирі з доньками та сином Леонею, який був світлим 
дванадцятирічним хлопчиком. Ми поїхали до Коростеня на Івановій 
машині. Борис пішов зі мною. 
 
 Тринадцятимільна подорож до міста Коростень була сама по 
собі. Шосе на Коростень їздили всі види транспорту; на двосмуговій 
дорозі були вантажівки, автомобілі, триколісні мотоцикли, велосипеди і 
навіть кінно-фермерська коляска. Автомобілі, що проїжджали один 
одного в безпосередній близькості, було нормою на дорозі. Була 
державна автомобільна інспекція (ДАІ = державна автомобільна 
інспекція), де міліція (радянська міліція) спостерігала за проїжджаючими 
автомобілями і махала їм, щоб вони зупинилися, якщо черговий хотів 
щось перевірити. Цей оглядовий майданчик був поблизу міста. 



 
 На перехресті, де ми звернули з траси і в’їхали в місто, у 
Коростені був військовий меморіал у вигляді танка. Танк був символом 
кількох битв, які відбувалися між радянськими та нацистськими 
військами за панування в місті. Далі в місто я помітив ознаки 
соціалістичних гасел: «Хвала праці», «Наша політика — політика миру». 
Я посміхнувся, коли виявив тонке використання слова Мир: російською 

мовою слово «Мир» може означати або мир, або світ. 
 
 Нарешті ми дійшли до будинку Марії («Дом»), який по суті був 
восьмирівневим житловим комплексом із приблизно сотнею квартир. У 
квартирі Марії було дві спальні, невелика кухня-їдальня, окрема ванна 
кімната (туалет) і умивальник з ванною. Пізніше я дізнався, що японці 
запровадили поняття окремого приміщення для туалету з міркувань 
санітарії та зручності. Одна зі спалень насправді була вітальнею з 
великою трикомнатною навісною шафою, яка була дуже популярним і 
багато в чому корисним предметом у більшості квартир; цією спальнею 
користувалися Валя та Ігор, з маленьким ліжечком для маленької Іри. 
Друга спальня була достатньо велика, щоб вмістити два великих ліжка, 
одне для Марії та її сина, інше для Наташі та її майбутнього чоловіка 
Івана. 
 
 Складні умови проживання були необхідні через складність 
сімейного життя та наявність квартир. Марія виростила трьох дітей і 
втратила двох чоловіків; один помер від надмірного вживання алкоголю, 
другий в аварії. Дві її дочки були пов’язані з двома типами чоловіків: Ігор 
був розпещеним сином, який намагався знайти роботу, яка не пов’язана 
з роботою, як-от армійська робота на Уральських горах; Іван був 
розведеним чоловіком із сином. Ігор чекав наказу йти працювати 
професійним військовим; Іван чекав, коли йому побудують хату, щоб у 
нього було місце для майбутньої нареченої. Для того, щоб отримати 
квартиру від уряду (або влади), потрібно було ввійти в неї, і на 
отримання обіцяного місця проживання стояла довга черга. 
 
 Ми швидко перекусили, а потім пішли до сусідньої річки. Річка Уж 
відома як річка, де купалася княгиня Ольга (980-і рр.). Ми також 
купалися в заспокійливій прохолодній воді повільно течуючої річки. Він 
був менше 50 метрів у поперечнику, тому ми перепливли на інший бік і 
назад. Борис, Ігор і я плавали, а Марія відпочивала на ковдри на 
зеленому трав’янистому березі річки. Згодом до нас приєдналися 



Наташа і Валя; вони також принесли ще трохи закусок для нас. Після 
мирної, очисної прогулянки біля річки ми повернулися до квартири 
Марії. 
 
 Пізніше Іван підвіз для нас, і ми поїхали назад у Великий Ліс. Іван 
мав спосіб отримати для нас поїздки, який був типовою 
характеристикою, яку я пізніше дізнався, що називається «отримання». 

Ця характеристика була головним механізмом виживання радянських 
людей; це передбачало можливість отримати все необхідне будь-якими 
доступними засобами. Оскільки Іван працював міліціонером на вулицях 
Коростеня, він був знайомий з більшістю міщан, а отже, міг домагатися 
від них послуг; натомість Іван був поблажливий до них і робив їм ласку. 
 
 Ще у Великому Лесі ми були шоковані, дізнавшись, що у тітки 
Ядвіги був легкий тремтіння серця (або панічний напад), який був 
викликаний її страхом, що мене забрав Іван і можу не повернутися в той 
же день, а також наступним сварка, яку вона мала з дядьком Антоном. 
Вона лежала на ліжку, коли я прийшов з Борисом, і ми намагалися 
заспокоїти її біль у серці та пульсуючий головний біль. Лише під вечір 
вона нарешті змогла ходити без труднощів. 
 
 Тим часом родичі почали прибувати, оскільки новини про мій 
приїзд поширювалися. Зрештою, я був першим американським 
приїжджим у селі, а може й в області. Кожен хотів прийти і на власні очі 
побачити, як виглядає американець, ніби я інопланетянин з іншої 
планети. Я, у свою чергу, з подивом виявив, що в мене в Радянському 
Союзі так багато родичів – вони вискакували з-за столу. 
 
 Ольга Віговська походила з дуже маленького містечка на ім’я 
Лугіна, приблизно за п’ять миль. Вона прийшла з сестрою Анною. Ольга 
була вчителем у сільській школі, і ми одразу почали порівнювати наші 
шкільні системи. Радянська шкільна система починалася з підготовчого 
класу, а потім було десять років школи. Проте політика «перебудови» 
Горбачова торкнулася і шкіл, і тривала реформа щодо встановлення 
одинадцятирічної школи. Мене вразило те, що радянські діти змогли 
вивчити не лише російську, а й мову своєї республіки. В Україні, де 
викладала Ольга, у більшості великих міст діти мали можливість ходити 
або в школу з домінуванням російської мови, або в школу з 
домінуванням української мови. У першому російська 
використовувалася з усіх предметів, крім вивчення української мови 



(спеціальний клас); в останньому українська була основною мовою, а 
російську як мову викладали лише двічі-тричі на тиждень. Деякі школи 
в невеликих містах і більшість шкіл у великих містах навіть пропонували 
англійську як другу (третю) мову. І ще більш дивним було те, що 
радянські діти ходили до школи шість днів на тиждень. Існувала також 
концепція двох змін для деяких міст: одна зміна з 6:30 до 12:00, інша з 
12:00 до 5:30. Ще одна суттєва відмінність між радянськими та 

американськими школами полягала в тому, що в початкових класах 
один вчитель викладав один предмет, і цей вчитель проводив дітей до 
класів з цього предмета. Діти залишалися в одній класній кімнаті, а 
вчитель приходив, щоб викладати цей предмет, а потім виходив в інший 
клас наприкінці уроку. Я також дізнався, що певні реформи «витають у 
повітрі», тож можливість отримати прямі «пятки» («п’ятірки», 5, що є 
еквівалентом «А») дозволить студенту пропустити клас або рік. 
 
 У розмові про радянську шкільну систему нас перервав приїзд 
ще однієї родички, Ліди, з міста за 75 кілометрів на ім’я Овруч. Ліда 
раніше також мала прізвище Віговський, але тепер вона була заміжня 
(в інший раз) за біловолосим чоловіком спокійної поведінки. Ліда 
написала моїм батькам і попросила візов (запрошення) приїхати до 
Америки. Вона, як і всі інші, запитувала, як мої батьки, брати, а також 
про дружину та дітей. Однак вона почала спрямовувати розмову в русло 
церкви та релігії, чого більшість інших уникали через відсутність 
інтересу або просто тому, що не хотіли лізти в чужі справи. Ліда мала 
вміння тактовно й усміхнено розбиратися в особистих справах. Вона 
навіть виявилася достатньо сміливою, щоб запитати про мої особисті 
переконання. Пізніше я дізнався, що вона багато разів змінювала тут 
релігію, щоб відповідати її цілям; в даний час вона була заміжня за 
чоловіком із сильними релігійними переконаннями, і вона, здавалося, 
була на його боці. Я намагався бути настільки правдивим, наскільки міг 
бути з нею, не ображаючи її релігійні переконання, які, здавалося, 
відповідали євангельській гілці християнства, тій самій конфесії, до якої 
належали мої батьки. Лише пізніше я дізнався, що Ліду більше цікавили 
гроші, ніж релігія, і що її головним інтересом у поїздці до Америки були 
гроші, а не свобода релігії. Тим не менш, я знайшов її дуже приємною, 
а її добре округла фігура, здавалося, говорила про багато періодів у її 
житті. Наразі, однак, вона була єдиним членом її найближчої родини, 
який був ще живий. Її батьки померли, а також два її брати та сестра. 
Перед тим, як виїхати з села того вечора, Ліда плакала перед мною і 
Борисом, благаючи і благаючи нас приїхати до неї в Овруч. «Я одна 



залишилася, — кричала вона, — і в мене немає інших родичів, крім 
вас». Борис сказав мені нічого не обіцяти, тому я просто сказав їй, що 
спробую прийти до неї додому. 
 
 Залишок вечора зник у ніч, і настав час знову переночувати. 
Борис пояснив мені ще кілька подробиць про Ліду; він повідомив мені, 
що Овруч – це місцевість, яка сильно постраждала від радіації після 

Чорнобильської катастрофи 1986 року. Я подякував йому за те, що він 
відпустив мене від небажаного регіону. Він також довго говорив зі мною 
про незрозумілу проблему; він не міг зрозуміти, чому так багато людей 
їде до Америки. 
 
30 липня (неділя) 
 Сьогодні вранці я прокинувся і приготувався бігти. Біля входу 
мене зустрів дядько Антон і сказав, що хоче зі мною побігти. Я сказав: 
«Добре». Ми пробігли разом у повільному темпі майже чотири кілометри 
(майже 2,5 милі) о 23:24. Коли ми вийшли на трасу, ми зупинилися і 
відпочили. Дядько Антон спітнів у своєму фермерському одязі. Він був 
надто втомлений, щоб бігти назад, тому ми пішли пішки. 
 
 Дядьку Антону було чим похвалитися до кінця дня. Він пробіг зі 
мною чотири кілометри! 
 
 До обіду прибула ще одна частина зростаючої родини. Сестра 
Антона Русалія, яка померла, вийшла заміж за іншого Віговського на 
ім’я Олександр Іванович. Олександр приїхав із сином Анатолієм, 
дружиною Анатолія на ім’я Галиною та їхнім сином Ігорем. Анатолій був 
із міста Рівне. Його син Віктор нещодавно одружився з дівчиною на ім’я 
Олена. Анатолій все ще відчував себе святковим, і він приніс велику 
пляшку горілки і велику пляшку шампанського, щоб відсвяткувати 
весілля свого сина, а також мій приїзд в Україну. Він був надзвичайно 
розчарований, коли дізнався, що я збираюся тости з фруктовим напоєм 
замість звичайних тостів з горілкою. 
 Шок, який відчув Анатолій, був, мабуть, так само сильно 
зафіксований на сейсмографі його свідомості, як і повідомлення, яке 
його дружина зробила за хвилини нашої душевної зустрічі: «А ви знали, 
що мій чоловік комуніст?» Я швидко відповів: «Мені батько казав, що 
хтось десь був комуністом, але я не знав, хто це». Мої думки бігали, коли 
я розмірковував про нещодавно виявлений факт, що переді мною стоїть 
справжній комуніст із плоті й крові, а він мій двоюрідний брат! 



 
 Однак за кілька хвилин шок зник, і нормальні мозкові моделі та 
думки повернулися в атмосферу зборів у сімейній кімнаті. Ніна 
допомагала Ядвізі готувати великий обід, а невдовзі з Лугиної приїхали 
Нінина мама Анастасія та батько Йосип. 
 
 Для великого сімейного свята було накрито два столи. Приїхали 

навіть Наташа, Валя та Ігор. Моє серце було переповнене, коли мене 
посадили на чолі столу, щоб почати сімейну трапезу. Ми всі підняли 
келихи і посмакували мого приїзду в Україну, приємного перебування в 
Радянському Союзі та зустрічі нашої родини. Я не міг підтримувати свої 
сильні почуття любові, які пульсували в моєму серці, і я сказав: «Я хочу 
сказати, що ви зустріли мене з розпростертими обіймами, і я вас усіх 
дуже люблю». 
 
 Їжа пройшла енергійно та зі смаком. Хліб передавали, а також 
картоплю, рибу, м’ясо, помідори, кабачок, червоний буряк з часником, 
«вареники» (український улюбленець, з сирним тортом або капустою, 
обмотаними тістом), кисле молоко в чашці. Я помітив, що більшість 
людей спочатку їли один вид їжі, як-от тарілку просто відвареної 
картоплі з маслом, а потім переходили до іншого вибору. Я звик класти 
потроху з кожної їжі на тарілку; однак незабаром я зрозумів, чому один 
вибір був більш зручним – тарілки були маленькі. Дуже часто дядько 
Антон чи Анатолій наливали ще трохи алкоголю в маленькі 100-грамові 
склянки, і ми ще раз тостували за здоров’я, за життя, за щастя і за світле 
майбутнє. Дядько Антон подбав, щоб біля моєї тарілки поставили 
пляшку мінеральної води «Лугінська», щоб я міг тости по-своєму. 
Лугинська була районом, в якому знаходилося село. 
 
 Після важкої трапези, яка, здавалося, тривала й тривала, 
Анатолій почав обговорювати з нами плани поїхати до рідного Рівного. 
Він приїжджав і забирав нас на своїй машині. Він жив лише за 150 
кілометрів. Він хотів відвезти мене до міста, де народився мій батько. 
Він хотів показати мені цвинтар, де похований мій дід Наркіз. Він хотів 
відвезти мене до відомого жіночого монастиря. Він хотів показати мені 
знаменитий Почаївський монастир і церкву, куди люди приїжджали з 
кілометрів на прощу до того, що вони вважали духовним центром. І, 
звісно, він хотів показати мені власне місто Рівне. 
 



 Я не був дуже впевнений, що сказати. Моя перша думка і 
враження було: «Боже мій, я поїду в машині з комуністом». Але мені 
трохи полегшало, коли Анатолій попросив Бориса підійти, і він нарешті 
неохоче погодився. Мені було комфортніше, знаючи, що Борис буде 
моїм супутником і опікуном. Навіть дядько Антон, який завжди був 
обережним і хвилювався за мою безпеку – адже він, зрештою, 
відповідав за мене – відчув полегшення, коли Борис погодився їхати зі 

мною. Так і було, Борис пішов із роботи – він знайшов собі заміну на 
вантажному човні; йому доведеться надолужити час пізніше, але поки 
що він взяв на себе зобов’язання супроводжувати мене. 
  
 Анатолій умовно пообіцяв прийти або в середу, або в четвер. Це 
не подобалося Борису, бо він був прагматиком — або реалістом, як він 
так часто називав себе — і він хотів певної дати, щоб він міг скласти для 
мене певний маршрут. 
 
 Згодом Анатолій розповів мені про своє минуле – роботу з 
«Рахкомом» – обкому КПУ, про те, як начальник звільнив його з високої 
посади розпорядника сільського господарства. Він, здавалося, натякав 
на те, що голова партії повинен знайти «підступного хлопця», щоб 
покласти на нього провину за те, за що відповідав сам голова. Словом, 
власну шкуру врятував начальник. І тому Анатолій був змушений 
погодитися на нижчу посаду агронома, інспектора насіннєвого 
господарства. 
 
 Після того як Анатолій пішов під вечір, Наташа, Валя та Ігор 
приготувалися піти по гриби, улюблене заняття багатьох українців. Я 
теж хотів піти по гриби. Мій брат Адольф розповідав мені будь-які історії 
про свої дні в лісі, і він навіть показав мені свою барвисту книжку про 
гриби. Я пішов за дамами, одягненими в чоботи й куртки з довгими 
рукавами, піщаною дорогою в ліс, який справді відповідав своїй назві 
«Великий Ліс». 
 
 Спочатку я не міг розгледіти закамуфльовані гриби, але після 
того, як Наташа і Валя знайшли кілька гарних пар грибів і показали мені, 
як їх вибирати серед опалого листя та кисті, я нарешті зміг побачити 
новими очима. Моя обізнаність про гриби зросла ще більше, коли я 
нарешті знайшов свій перший «білий гриб», улюблений і найсмачніший 
з усіх грибів. У нього була добре закруглена голова і твердий товстий 
окурок або стовбур, який Наташа показала мені, як різати його 



маленьким ножем на рівні землі, щоб із залишеного окуня виріс новий 
гриб. 
 
 Я був радий, що Наташа не втратила на мене надію, коли я 
сказав їй: «Не думаю, що знайду хороший гриб». Я просто постійно 
знаходив неїстівні чи отруйні гриби, яких було більше, ніж хороші. «Ти 
знайдеш, дядя Павел», — заспокоїла вона мене. Після того, як я 

знайшов свій перший білий гриб, я подякував їй за те, що вона мене 
заспокоїла і не втратила на мене надію. Після цього я знайшов ще один 
білий гриб, і ще один. Всього я знайшов щонайменше вісім хороших 
грибів. Я відчув, що заслужив своє право хвалитися, коли ми 
повернулися додому, щоб показати мішок, повний великих, середніх і 
маленьких грибів. 
  
 Згодом Наташа написала для мене список грибів: Білий Гриб, 
також званий Боровик; Сіроєжки, Бобки, Лисички, Підбєрозовики, Грузді, 
Голубки, Подошновики, Маслята. 
 
31 липня (понеділок) 
 
 Сьогоднішній ранок виявився розправою після рівномірного гулу 
та активності попереднього дня. Борис деякий час розповідав мені про 
свого народного героя, співака і поета Володимира Висоцького. Він був 
сучасним співаком, який оспівував життя в Радянському Союзі з 
суворими і часто суперечливими текстами. Він прожив швидке життя і 
помер у віці 42 років. Тепер його боготворили, і люди щодня приходили 
до його могили в Москві, щоб покласти квіти на його честь. Я запитав 
Бориса, чи він коли-небудь чув про Елвіса Преслі, американського 
народного героя і співака, чиє життя, здавалося, протікає паралельно з 
Володимиром Висоцьким. Він не чув про нього. Я сказав йому, що Елвіс 
також помер у віці 42 років і що люди з усього світу також прийшли 
покласти квіти до його могили. 
 
 Пізніше вранці ми з дядьком Антоном поїхали в сусіднє місто 
Лугина. Дядько Антон сказав мені, що мене хоче побачити один з 
адміністраторів паспортного відділу. Так ми пройшли приблизно вісім 
кілометрів, потім чекали автобуса, і, нарешті, ми підійшли до 
адмінбудівлі та виявили, що офіс зачинений. Графік роботи: у вівторок, 
середу, п’ятницю та суботу; закритий у понеділок, четвер та неділю. 
Борис, який хотів поїхати з нами подивитися, як заповнюються паспорти 



та які бланки є, був помітно стурбований. «Я вам казав, що більшість 
офісів зачинені по понеділках», — сказав Борис. Замість цього ми пішли 
в маленьке кафе неподалік під назвою «Російський чай». Ми замовили 
прохолодний, освіжаючий фруктовий напій, а потім блюдо морозива. 
 
 Після того як ми прийшли додому, ми пообідали. Наш обід був 
перерваний приїздом єдиної сестри дядька Антона й тата, що вижила, 

Анастасії. Вона приїхала на мотоциклі зі своїм молодим світловолосим 
племінником на ім’я Микола. Побачивши мене, вона піднесла мені свою 
маленьку тонку рамку і подарувала картину-враження, яку я ніколи не 
забуду. Це була чорноволоса жінка з кількома сивими волоссям. Її тонке 
обличчя з великими зморшками виглядало тривожним, але 
задоволеним. Її ніс злегка викривився, а тонкі губи розсунулися, 
відкривши рот з кількома зубами. Якби не сяюча посмішка, яка 
випромінювала її душу крізь темні очі, я б поклявся, що стою віч-на-віч 
із легендарною героїнею Баби-Яги, вигаданою героїнею багатьох 
дитячих казок, яку часто зображують як підла жінка потворної поведінки, 
яка летить на ступці й товкачику й замітає мітлою всі сліди свого 
польоту. 
 
 Після багатьох поцілунків і довгих обіймів для всіх членів моєї 
родини Анастасія нарешті відпустила мене і почала говорити. Її хрипкий, 
але твердий голос покотився з її язика, наче лавина спогадів, які висіли 
в її душі, і нарешті були звільнені й дозволені вільно впасти в мої 
тривожні вуха. Я хотів просто сидіти і слухати, як вона розповідала мені 
історію за історією. 
 
 «Пам’ятаю, як приснився мій син Міша (Михайло), — почала 
Анастасія, — і він побачив, що твій батько, мій брат Іван, залишився 
живим і що він буде писати листи. А потім, коли прийшов перший лист 
від твого батька, я плакала і плакала. Я сказав сусідам, що отримав 
листа. Я не вмів читати, тому попросив когось прочитати мені листа». 
 
 З листа вона дізналася, що мій батько не загинув у Другій світовій 
війні, як дехто думав, а що він живий в Америці. 
 
 «І тоді я згадала, що одного разу він прийшов до мене, — 
продовжувала Анастасія, — і побачив, у якому я поганому стані. Він 
сказав мені, що навіть продасть свій будинок, щоб мені допомогти. Він 
сказав, що піде і повернеться, але війна зруйнувала його план. 



 
 «Я сказав йому, що буду страждати разом із ним. Він сказав мені 
потерпіти і трохи почекати, а потім, коли він повернеться, мені більше 
не доведеться страждати». 
 
 Анастасія зупинилася, щоб витерти очі рукавом чорного піджака. 
Вона переставила чорну хустку на голові. 

 
 «Якби він тільки знав, як сильно я плакала», — сказала 
Анастасія, коли ще одна сльоза затьмарила їй зір, і вона зупинилася, 
щоб затерти її. «Моя подушка промокла кілька ночей. Але потім, коли 
Міша розповів мені про свій сон, я сказав, що цього не може бути, і все 
ж таки хотілося вірити, що це може бути. А потім, коли прийшов лист, о 
боже! Я відчув, як моє серце заскочило». 
 
 Анастасія почала повторювати те, що говорила раніше. Я 
перервав її, щоб сказати, що мій батько надіслав для неї особливий 
подарунок. Дядько Антон виніс другу валізу, яку я принес, наповнену 
подарунками від батька. Більшість калькуляторів, годинників, 
коштовностей, цукерок та одягу, які приніс у валізі, я вже роздав. Очі 
Анастасії сяяли нетерпінням, наче дитина, яка чекає на довгоочікуваний 
подарунок від подруги. Дядько Антон відчинив валізу, і я дістав 
фіолетовий зимовий халат, щоб вона приміряла. Вона неохоче зняла 
чорний піджак і приміряла довгий халат, який доходив до підлоги. Вона 
міцно обтягнула халат навколо вузької талії й зав’язала пояс. Яка 
картина! Вона була схожа на щойно одягнуту королеву, і халат їй точно 
підійшов. Внизу залишалося навіть кілька дюймів. Дядько Антон навіть 
дістав листа, який написав батько, в якому було зазначено, хто який 
подарунок має отримати. Він прочитав його, щоб переконатися, що 
халат справді належав Анастасії. 
 
 Пізніше ми вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям. 
Наближався вечір, і було приємно прогулятися під яблунями й посидіти 
на довгій лавці, що стояла біля паркану на під’їзді. 
 
 Сидячи на довгій лавці, на якій легко вміщалося шість дорослих, 
ми почали обговорювати становище брата Миколи. Цього разу 
більшість розмовляв Микола. 
 



 «Він хоче поїхати до Сполучених Штатів Америки («Ша» – 
вимова абревіатури США)», – заявив Микола. «Він щойно одружився, і 
тепер його тесть хоче, щоб він пішов з ними. Ми намагалися з ним 
поговорити, спробувати відмовити його від цього, але він не слухає. 
Його тесть продав величезний будинок на шість кімнат, а у нього навіть 
було багато землі, ферма, тварин. І він навіть не може взяти з собою 
гроші» 

 
 «Що він зробив з грошима?» Я запитав. 
 
 «Віддав рідним», — відповів Микола. «Тоді родичі прийшли 
забрати з дому те, що вони хотіли». 
 
 «Чи думає він, що зможе заробити більше грошей і купити 
кращий будинок в Америці?» Я запитав. 
 
 Ми почали обговорювати ризики переїзду в іншу країну. Я сказав 
Миколі та Анастасії, які перевіряли кожне слово, яке сказав мені 
Микола, що переїхати в Америку і знайти хорошу роботу, а потім 
заощадити гроші на покупку будинку та машини було непросте 
завдання. Гроші не ростуть на деревах, я їм сказав. Америка може бути 
багатою країною, але для досягнення успіху в капіталістичній або, якщо 
вже на те пішло, у соціалістичній країні потрібно багато наполегливої 
роботи та наполегливості. Зі мною погодилися, що людина повинна 
працювати, щоб заробляти гроші. Я сказав їм, що зустрів кілька 
радянських пар, які приїхали в Америку, думаючи, що держава просто 
дасть їм безкоштовний будинок і безкоштовну машину. Їхня мрія про 
Америку була утопією, де можна було отримати все, що заманеться. 
 
 Микола продовжував розповідати мені, що Василю, його брату, 
доведеться їхати через Відень, Австрія, а потім, мабуть, доведеться 
чекати до півроку в Римі, перш ніж оформлять усі документи і їм 
дозволять виїхати в США («Ша»). Коли він сказав мені, що буде в Сан-
Франциско, я дав Миколі свою адресу і сказав, щоб він сказав Василю, 
щоб він написав мені, бо я жив у Сан-Франциско і маю родичів, до яких 
щоліта відвідую з дружиною. 
 
 Нас повільно наближався сутінок, і Анастасія з Миколою 
довелося виїхати на мотоциклі, поки для них не стало занадто темно. 
Їм довелося добиратися до села Ємельянівка. Було справжнє 



видовище, коли Анастасія одягла тепле чорне пальто поверх світлої 
чорної куртки, потім накрила голову вовняним шоломом із хутряною 
підкладкою, потім залізла позаду Миколи на 120-кубовий мотоцикл і 
помахала на прощання нам. 
 
 Видовище було веселим, комічним і чудовим, і ми із 
задоволенням сміялися, коли мотоцикл з Анастасією, що міцно 

стискала Миколу, зникав на курній дорозі. 
 
 Ми з Борисом ще стояли на дорозі й розмовляли, як раптом до 
нас із темряви підійшов Нінин батько Йосиф, одягнений у лісницьку 
форму. Він почав розповідати про свою роботу в лісі, про полювання, 
про життя селянина («мужика»). Його мова була чисто українською, а 
деякі слова, які він вживав, були мені незнайомі. Він сказав мені, що був 
здивований, коли був на сімейному обіді, що я не вживав алкоголь; він 
сказав, що його дружина сказала, що ніколи не зустрічала чоловіка, 
якого вона не змогла вмовити випити. Чим більше він говорив, тим 
більше я відчував, що слухаю автентичного персонажа з одного зі 
знаменитих романів Миколи Гоголя «Вечери на хуторі біля Диканьки». 
  
 Нарешті темна ніч опустилася на нас, і зірки заколисали нас у 
сільський транс, який змусив нас усамітнитися в ліжках на ніч. 
 
1 серпня (вівторок) 
 
 Сьогодні я вирішив зробити ще один довгий біг перед 
марафоном. Ще лише одинадцять днів, і я відчув, що мої тренування 
недостатньо послідовні. Я пробіг 13 миль (напівмарафон) заміською 
трасою з Лугінщини на Коростенщину і назад. По дорозі я помітив біля 
лісу табличку: «Бережи ліс – бережи його численні скарби». Була навіть 
табличка з дитиною, яка простягає руки вгору до сонця і каже: «Хай 
завжди буде СОНЦЕ». 
 
 Я пройшов півмарафонську дистанцію за годину 35 хвилин. 
 
 Повернувшись на хутор, дядько Антон і Борис збиралися їхати зі 
мною назад у Лугину. Коли ми туди прийшли, нас провели в кабінет, 
двері якого були зачинені, коли ми зустрілися з молодим лейтенантом 
на ім’я Козачов. Він заповнив форму, яка зареєструвала мене в регіоні, 
але потім повідомив нам погану новину і сказав мені, що я маю бути 



офіційно зареєстрованим у Житомирському повіті чи області. Нам також 
потрібно було піти в банк і купити офіційну марку за 1 карбованець 50 
копійок, а потім відвезти в столицю Житомир. Треба було йти до 
головного офісу ОВІР (Візи та Реєстрація), який був біля 
сільськогосподарського інституту на бульварі Шевченка. Він 
посміхнувся, потис мені руку і попрощався, начебто задоволений тим, 
що зустрів американця, який розмовляє російською. Перед тим, як ми 

пішли, він згадав ще одну річ; він сказав, що треба відвідати музей 
Коральова в Житомирі. Адже саме Коральов був головним інженером і 
конструктором космічного корабля, який радянські війська відправили в 
Космос. На прощання Козачов також сказав, що може зайти до нас у 
Великому Лесі в п’ятницю під вечір. Він так і не прийшов. 
 
 Ми поспішили по вулиці в бік банку і встигли купити потрібну 
марку, щоб взяти з собою до Житомира. Я починав розуміти, що таке 
радянська бюрократія. Ми також зайшли в місцевий ресторан 
«Троянда». 
 
2 серпня (середа) 
 
 Сьогодні ми з Борисом планували поїхати до Житомира, щоб 
нарешті офіційно зареєструватися у відповідних органах. Нас підібрав 
шофер і поїхав 100 кілометрів до столиці провінції. По дорозі туди 
шофер грав музику Володимира Осмолова, який ніби наслідував 
суперечливу політичну лірику Володимира Висоцького. Він також грав 
на касеті музику Алли Пугачової. Вона була улюбленою співачкою 
більшості росіян; Інша жінка на ім'я Софія Ротару була близьким другим 
вибором. Потім він зіграв ще Володимира Осмолова, якого охрестили 
«поетом перебудови». Інший співак назвав Віллі Токарова, який 
потрапив до тієї ж категорії. 
 
 Нарешті ми прибули до міста Житомира, в якому проживало 
близько 250 тисяч людей. По дорозі до міста почався дощ, а зараз, коли 
ми шукали будівлю ОВІРу, по-справжньому лив. Наткнувшись на 
будівлю КДБ і міліції, ми нарешті змогли знайти непомітний ОВІР 
(«Отделенные Віз І Реєстрації»). 
 
 У будівлі ОВІРу ми знайшли відповідні бланки для заповнення, і 
ми запитали високого молодого джентльмена з краваткою і білою 
сорочкою, чи можу я отримати дозвіл відвідати Казахстан, провінцію, де 



жили родичі моєї матері. Спочатку він вказав, що в Республіці Казахстан 
є закриті зони, але після того, як провів деякий час за зачиненими 
дверима в своєму офісі, він вийшов і сказав, що я можу заповнити 
форму і для Казахстану. 
 
 Ми заповнили форму для кожного міста, яке я хотів відвідати, і 
дат, коли я планував там бути. «Марш-маршрут» або маршрут був 

таким: 4-8-го ми були в Києві, потім в Москві з 9-12, потім в Ленінграді з 
13-18 і в Казахстані з 18-21. Ми поверталися до Києва і поверталися до 
Великого Лісу 21-го, а решту днів проводили з дядьком Антоном та 
іншими родичами. Ми заповнили бланки та вручили їх джентльмену. 
 
 За кілька хвилин вийшов інший джентльмен з чорним волоссям 
з усмішкою на обличчі. Він нахилився, щоб потиснути мені руку, і 
запитав, чи я з Америки. Я сказав йому, що так. Він представився як 
Анатолій Михайлович. Пізніше він сказав мені, що його прізвище 
Міненко. Здавалося, йому було дуже приємно зустрітися зі мною, 
особливо коли він прочитав у моїх офіційних паперах, які були записані 
в його кабінеті, що я вчитель. Він сказав, що його дружина також 
вчителька, і він був упевнений, що вона хотіла б поговорити зі мною і 
отримати підручники з методики. Він почав задавати ще кілька 
запитань, але голос його ставав все слабшим, бо він не хотів, щоб люди, 
які сиділи в реєстраційній залі, чули, що він говорить. Зрештою він 
сказав, що хотів би приїхати у Великий Ліс і більше поговорити зі мною 
наодинці. Я сказав йому, що повернуся туди 21 числа. Він сказав мені, 
що спробує дізнатися про Казахстан, якщо вдасться отримати квитки. 
Тим часом він дав мені свій номер телефону та час, до якого можна було 
б зв’язатися, якщо мені знадобиться допомога. 
 
 Нарешті я потис руку Анатолію Михайловичу Міненку, і ми 
розійшлися як потенційні друзі. Він залишив на мене хороше враження. 
Його високе, красиве струнке тіло, здавалося, відповідало ролі 
радянської влади на посаді влади. 
 
 Наш водій, якого, здається, Микола, чекав на нас у машині, коли 
ми повернулися через годину. Поки ми поверталися до Коростеня, дощ 
ішов досить стабільно. На зворотному шляху у нас був більш балакучий 
настрій, і водій Микола почав розповідати нам кілька своїх улюблених 
анекдотів. Один був про зустріч Сталіна і Брежнєва. Брежнєв запитує 
Сталіна: «Ти щось будував?» «Ні», — відповідає Сталін. "І ти?" 



«Нічого», — відповідає Брежнєв. Тоді Сталін каже: «Тоді чому Горбачов 
намагається щось відновити?» 
 
 Борис також любив анекдоти, тому згадав одну, яку чув: Ленін 
довів, що народ може керувати країною; Сталін довів, що країною може 
управляти одна людина; але Брежнєв довів, що керувати країною 
насправді нікому не потрібно. Сенс анекдоту полягає в тому, що країна 

може існувати без правління. 
 
 Микола відповів іншим анекдотом: капіталіст, комуніст і соціаліст 
зустрічаються разом і обговорюють політику. Капіталіст каже: «Що 
значить стояти в черзі?» Комуніст запитує: «Що таке ковбаса?» 
Соціаліст каже: «У нашій країні не треба стояти в черзі і не маємо 
ковбаси». 
 
 Борис весело засміявся, нагадуючи черговий анекдот: чоловік 
приходить з роботи і каже своїй дружині: «Сьогодні на нашій зустрічі я 
дізнався, що Карл Маркс і Фрідріх Енгельс — не четверо чоловіків, а 
двоє. А ще я дізнався, що «Хвала КПСС» (слава КПСС означає «Хвала 
комуністичній частині соціалістичних держав») — це навіть не чоловік». 
 
 Решту шляху до Коростеня ми проїхали сміючись. 
 
 Коли ми повернулися ввечері до Великого Лісу, на нас чекав 
Анатолій Віговський зі своєю донькою Світланою. Він сказав, що ми 
рано вранці вирушимо до Рівного. Він спав би з дочкою. Світлана, до 
речі, намагалася піти по стопах мами і стати педагогом (вихователем). 
Вже два роки вчилася в педінституті. Через п’ять років вона матиме 
право отримати диплом вчителя. 
 
 Вечір пройшов у розмові з Анатолієм про українських 
письменників. Тарас Шевченко, звісно, очолив список. Наступним був 
Григорій Сковорода. Потім з’явився Іван Комляревський, перекладач і 
перефразовик «Аненеїди» Вергілія. Далі був Григорій Квітко-
Освнов’яненко, потім Марков Вовчок (жінка), Михайло Кокчубинський, 
Леся Українка, Панас Марній. Сучасними письменниками були: Павло 
Загребельний, Михайло Стельмах, Павло Тичина, Максим Рільський. 
 
 Ми лягали спати, коли у вухах дзвеніли вірші та проза 
українських письменників. 



 
3 серпня (четвер) 
 
 Після сніданку ми з Борисом приготувалися йти з Анатолієм і 
Світланою. Синій автомобіль Анатолія (Лада) важко завівся, тому ми з 
Борисом торкнулися деяких проводів у задній частині машини, де був 
мотор, і машина завелася. 

 
 Ми поїхали спочатку в село Давидки, щоб побачити місце, де 
народився мій батько. В кінці села біля лісу ми подивилися на велику 
ділянку землі, де колись стояв будинок. Його вже не було. Лише пуста 
земля представлялася нашим очам. Тут народився мій батько. 
 
 Далі поїхали на кладовище Давидки. Ми залишили машину на 
дорозі й взули гумові чоботи, перш ніж вирушити на брудну дорогу до 
соснового гаю, де поховані дідусь, бабуся та мама Анатолія. 
 
 Перше враження від цвинтаря було те, що його рідко відвідували 
і заросли бур’янами. Друге враження полягало в тому, що я ніколи не 
думав, що Віговських так багато; майже на кожному з чотирьох 
надгробків було ім’я Віговського. Анатолій показав мені маркер, який 
стояв на ділянці, де похована його мати Розалія; там навіть був хрест. 
Він сказав мені, що вона народилася і померла того самого дня, 6 
вересня; вона народилася в 1907 році і померла в 1988 році (лише 
минулого року). Спогади про той день все ще мушали його в голові, коли 
Анатолій розповідав останні моменти життя своєї матері на землі. 
 
 Тоді Анатолій показав мені ділянку зеленої землі, під якою був 
похований мій (наш) дід Наркіз разом зі своєю Мариною. Не було 
надгробка чи маркера, щоб навіть позначити це місце; був лише трохи 
піднятий насип землі, щоб показати, що тут лежать Наркіз і Марина. 
Наркіз народився 1868 р., помер у 1933 р.; йому було 65 років. Марина 
народилася в 1878 р., померла в 1922 р.; їй було 46 років. Я намалював 
ескіз, щоб показати положення могил: з півдня на північ, Наркіз, Марина, 
Розалія. 
 
 Коли ми відходили від урочистого кладовища, кожен відбивав у 
своїй свідомості власні думки про смерть і тих, хто помер. Я згадав 
Анатолію, що хотів принаймні поставити на ньому камінь із іменами 
Наркіза та Марини, щоб позначити місце, де вони поховані. Анатолій 



зауважив, що оскільки Наркіз був віруючим (чи християнином), то не 
хотів, щоб там, де він лежав, були «різьблені зображення». 
 
 Коли ми йшли дорогою, Анатолій вказав ліворуч, де знаходиться 
село Вигов. Він сказав, що звідси походить назва Віговскі (Wigowsky, 
американізована форма). Я дізнався про походження своєї родини. Він 
сказав, що територія називається «Виговщина» (що означає, що 

належить Вигову). 
 
 Існувала навіть легенда про походження назви. Як і Київ, 
походження Вигов походить від імені брата. Легенда звучить так: був 
батько, у якого було двоє синів. Одного разу він подзвонив своїм синам 
і сказав їм: «Кількість землі, яку ви зможете об’їхати за один день, буде 
вашим». Вігов був скромнішим із двох, і тому взяв собі більше землі. 
Відтоді між двома родинами, Віговими та Іскоростенськими, точилася 
ворожнеча (Іскра стала Іскоростенськом, а потім була змінена на 
Коростень, назва області та міста, де я зупинився з Борисом у квартирі 
Марії). 
 
 Крім того, ще один історичний відтінок був доданий до імені 
Вигов, коли поляки прийшли на Україну і запанували землею і народом. 
Імена отримали польські закінчення (полішовані), і таким чином Вігів 
став Віговським (що також може означати належність до Вігова). 
Український народ прийняв назви польського зразка, але відмовився 
прийняти польську релігію, і таким чином залишився православним, а 
не католиком. 
 
 Анатолій нарешті нічого іншого не міг придумати про ім’я Вигов. 
Ми їхали мовчки і розмірковували над усім сказаним. 
 
 Незабаром ми під’їхали до міста Корець. Тут знаходився один із 
небагатьох жіночих монастирів, що існували в Україні. Називався Свято-
Троїцький Корецький монастир, або Свято-Троїцький Корецький 
монастир. Ми зайшли до нещодавно відремонтованого храму і були 
зачаровані барвистим іконописом та позолоченими дерев’яними 
виробами. Прийшла старша монашка і пояснила нам дещо про ікону. 
Була одна виняткова ікона Божої Матері («Богородицька»), яку я хотів, 
щоб черниця пояснила мені, і торкнувся її за плече на знак любові. Нум 
тут же рвонувся від мене і дорікнув: «Не чіпай мене!» Я забув, що 
монахинь не мають права торкатися чоловікам. 



 
 Борис і Анатолій весь день жартували з приводу інциденту в 
жіночому монастирі. Навіть Світлані цей випадок був жартівливим, адже 
вона вважала непоганим, коли до неї торкається чоловік. 

 
 Далі по дорозі ми пройшли повз державну історико-культурну 
пам'ятку в місті Острог. Тут Іван Федоров, першодрукар (1577-1582), 
надрукував знамениту «Острозьку Біблію» (1581). Ми зайшли в 
фортецю-музей і побачили оригінальні сторінки тієї Біблії. 
 
 Нарешті ми приїхали в місто Рівне, яке розташоване в 
Ровенській області, що знаходиться в Ровенській губернії. У самому 
місті проживало 250 тис. У 1982 році місто відзначило своє 700-річчя. 
 
 Анатолій показав нам місто. Ми йшли біля красивого озера з 
чорними та білими лебедями, що плавали в ньому. Ми пройшли повз 
урядові будівлі. Потім ми зайшли до міського музею, щоб дізнатися про 
флору, фауну та історію міста та його околиць. 
 
 Ще в квартирі Анатолія, яка була трикімнатною, Анатолій показав 
свою дорогу колекцію книг. Його квартира, яка була дуже чиста й добре 
впорядкована, все ще здавалася скромною, якщо він був членом 
комуністичної партії. Але у нього були плани побудувати дачу. 
 
 Увечері додому прийшла його дружина Галина, яка допомогла 
Світлані приготувати обід. Галина працювала адміністратором у 

радянській системі освіти. Вона ходила від школи до школи, оглядаючи 
кожне місце і стежучи, щоб воно відповідало встановленим для них 
стандартам. Кожен вчитель також був під їхнім пильним оком. 
 
 Галина знову шокувала мене під час вечері, коли почала 
засуджувати комуністичну партію за всі кривди в країні. «Ти сам винен у 
тому, в якому стані перебуває країна», — гукнула вона через стіл до 
свого чоловіка. Анатолія, очевидно, збентежив недипломатичний 
спалах антикомуністичної отрути, який його дружина вливала в 
розмову. Він намагався її заспокоїти. «Я не буду мовчати», — 
продовжила вона. «Ми маємо повну свободу говорити те, що хотіли 
сказати роками. Тепер наші язики більше не зв’язані». 
 



 Тема політики завжди суперечлива, і Анатолій намагався 
перевести розмову з політики на щось інше. Ігор, його син, саме тоді 
прийшов додому, щоб врятувати ситуацію. 
  
 Тієї ночі ми з Борисом міцно спали в розділеному між собою 
будинку. Чи може такий будинок довго стояти? Питання, здавалося, 
пролунало по всій країні, бо навіть ходили розмови, що багато 

комуністів повністю розчарувалися в комуністичній партії і повертали 
свої карти. 
 
4 серпня (п'ятниця) 
 
 Сьогодні Анатолій, Світлана, Борис і я здійснили паломництво в 
Тернопільську губернію і повільно піднялися на гору в місті Почаєві до 
Почаївського монастиря. Тут ми побачили пам’ятку, яка, здавалося б, 
належала не сучасному Радянському Союзу, а стародавній Київській 
Русі. Старі люди з релігією та богом у своїй думці йшли, як у стародавні 
часи, багато днів і багато миль, щоб прийти до цього найсвятішого із 
священних центрів. Бідні, сліпі, кульгаві – всі прийшли сюди отримати 
благословення. 
 
 Я ходив серед тисячі віруючих і був вражений щирою вірою цих 
українців – якою наполегливістю здійснювати марафонське 
паломництво («паломничество») в надії на отримання Божої 
прихильності та вічного спасіння. Анатолій сказав мені, що його батько 
хотів приїхати сюди, і він привіз його сюди кілька днів тому. Це було його 
сильне бажання перед смертю. Однак Анатолій не побачив того 
духовного сяйва на обличчі батька Олександра, якого сподівався 
побачити. Можливо, Олександр переживав духовне сяйво внутрішньо, 
а не зовні, як очікував Анатолій-матеріаліст. 
 
 Ми відвідали Лавру (“Лавра” – це сукупність кількох церков в 
одній або поруч один з одним). Спочатку ми зайшли до Троїцького 
собору, який був побудований у 1906-12 роках. Тут проходила служба. 
Священик і люди співали «Алілуйї», коли ми йшли крізь стіну 
поклонників до різних частин інтер’єру, щоб побачити іконографію на 
стінах і стелях. Тут я знайшов картини семи днів творіння на стелях 
різних послідовних частин величезного інтер’єру. Навіть Борис і 
Анатолій були вражені, коли я вказував їм кожну сцену. 
 



 Далі ми виявили, що дзвіницю («Колокольню») відкрив монах, і 
ми піднялися сходами, що крутилися вгору, до величезного дзвону, 
оточений юрбою людей. Ми побачили, що довгасту металеву частину, 
яка вдарила в дзвін, торкалися всі люди. Я вирішив зайнятися справою, 
тож дістав свою хустку й кілька разів витер її об зношений, але якимось 
чарівним чином вологий стрижень, який вдарив у дзвіночок. Навіть 
Бориса захопила чарівна мить, і він торкнувся дзвоника. 

 
 У монастирі було ще одне місце, яке ми хотіли відвідати: печера 
Св. Іова («Пещера Святого Іова»), але вона була закрита. Ми вирішили 
відвідати сусідній Музей атеїзму, а потім повернутися, щоб спробувати 
потрапити. 
 
 Музей атеїзму, який знаходився всього в 100 метрах від 
монастиря по головній дорозі, був цілковитою контрастом з бурхливою 
духовністю, свідками якої ми щойно були. Це було холодне місце з 
невеликою кількістю відвідувачів. На першому поверсі були експонати, 
які показували еволюцію релігійних вірувань від язичництва до 
християнства. На другому поверсі були експонати, які демонстрували 
появу комунізму, світових воєн, космонавтів на обличчі землі. Мою увагу 
привернув один цікавий газетний заголовок: «Християни! Будь вірним 
Православній Церкві». 
 
 Ми вийшли з музею і знову піднялися на гору до монастиря. 
Цього разу мені вдалося знайти шлях, який дозволив нам потрапити в 
печеру Святого Йова. Я побачив старого ченця біля замкненого входу і 
сказав йому, що я з Америки. Він довго і пильно дивився на мене, а потім 
дав знак молодому ченцю взяти великі металеві ключі, щоб відкрити 
замки на воротах. 
 
 Молодий монах був одягнений у чорне. Його звуть, як я дізнався 
з розмови, що мав з ним, Філарет, йому було 35 років. Прийняв 
чернецтво, коли йому було 23 роки. Він провів нас коридором до 
каплиці, де були розписи всіх православних святих, які були видатними 
в Православній Церкві. Філарет повідомив, що наразі канонізовано 
щонайменше 7 тисяч святих. Філарет зупинився, підійшов до іншого 
ряду воріт і іншим ключем відчинив внутрішній замок, що ведуть до 
печери, в якій 40 днів і ночі постився св. Іов перед видінням Пресвятої 
Богородиці. Потім Філарет піднявся на сходинку, щоб поцілувати труну, 
в якій були останки «нетлінного тіла» св. Іова. Момент був 



приголомшливий – ніби час зупинився і завіса простору відкрилася, щоб 
показати святого, одягненого в чорне, що ширяє в повітрі в ефірному 
тілі, як на картині біля входу, де св. Богородиця охороняла Почаївський 
монастир і фортецю під час нападу турків у 1675 році; стріли просто 
повернули проти турків. Незважаючи на те, що фізичне тіло св. Іова 
прожило сто років з 1551-1651 рр., мені здавалося, що тепер він володіє 
«нестаріючим тілом», яке робило духовний центр ще більш священним, 

ніж можна собі уявити. 
 
 Згодом ми повернулися до Троїцької церкви, щоб побачити слід 
правої стопи Божої Матері («Богородиця»), який зберігся близько 749 
років тому. Також стало відомо, що 5 серпня 1990 року монастир 
відзначатиме свій 750-річний ювілей. 
 
 Я відчував себе благословенним і піднесеним, покидаючи 
священний пагорб. Я здійснив власне внутрішнє паломництво і на моїх 
очах бачив переображену Стару Київську Русь. Дні Православ'я були 
воістину славні! 
 
 Ми поїхали назад до Великого Лесу в тихих роздумах і деякий 
час медитації. Потім ми проїхали місто Кременець, і Анатолій почав 
розповідати мені про знамениту фортецю, яку можна було побачити на 
пагорбі. Фортеця була побудована в 11 столітті, і розповідають, що 
татари не могли взяти фортецю, тому що вона була недоступною. 
Лідером тоді був Максим Кревонос. 
 
 Ми також пройшли місто Дубно, і Анатолій розповів мені, що тут 
є фортеця, де два сини Тараса Бульби, Остап і Андрій, зрадили свого 
батька. 
 
 Далі по дорозі Анатолій почав розповідати про історичні події з 
точки зору, якої я раніше не чув. Він сказав мені, що 8 серпня 1945 року 
радянські війська погодилися допомогти американцям перемогти 
японців. Радянська сторона навіть направила війська з Німеччини на 
японську сторону СРСР. І тоді президент Трумен 6 серпня вирішив 
закінчити війну, кинувши бомбу. Здавалося, це був спосіб утримати 
Радянський Союз від поділу Японії, як це було з Німеччиною. Інша 
версія історії, яка була мені незнайома, полягала в тому, що під час 
кубинської кризи в 1960-х роках СРСР погодився допомогти Кастро, а 
потім забрав ракети за умови або згоди, що США заберуть свої ракети 



у Туреччини. Інший іронічний поворот радянської історії полягав у тому, 
що коли радянські війська зайняли Берлін, від Сталіна було наказ не 
розплачуватися за німецькі звірства, скоєні радянським людям. 
 
 Увечері ми повернулися у Великий Ліс, і наші втомлені тіла 
нудилися відпочити від довгого паломництва. Ми подякували Анатолію 
за доброзичливого господаря та гіда, і Анатолій сказав, що спробує ще 

раз зустрітися зі мною, перш ніж я поїду в Америку. Потім зі Світланою 
виїхав до Рівного. 
 
5 серпня (субота) 
 
 Я прокинувся рано вранці і зробив свій звичний біг. 
 
 Після сніданку ми поїхали на станцію Лугіна до будинку Ольги 
Віговської. Там її батько Олександр розповів мені про мого діда Наркіза 
те, що я вперше почув. Він сказав мені, що Наркіз спочатку був 
православним, і що він змінив віру і став християнином (протестантом) 
у віці 48 років. Так сталося, що мій тато Іван народився, коли Наркіз був 
ще православним, і отже мій тато був хрещений у православну релігію 
через кілька місяців після його народження. 
 
 Олександр також розповів, що пам’ятає, як грав з Іваном, моїм 
татом. Востаннє він бачив його у 1941 році. 
 
 Ольга розповідала, що татова сестра Ганся помирає після того, 
як тато вже був на війні. Перебуваючи на смертному одрі, Ганся 
розповідала про тих, кого бачила «по той бік». Хтось запитав її: «Ти 
бачиш Івана?» Під час війни пропав безвісти, місцезнаходження 
невідоме. Вона відповіла: «Ні». 
 
 Згодом я познайомився з сестрою Ольги Анною. До мене 
завітала і донька Ольги Ірина, яка працювала на сусідньому вокзалі в 
касі. 
 
 Ольга та її сестра Анна приготували фантастичний обід. Вони 
ставилися до мене як до королівського гостя. 
 
 О 13:20 дня настав час розлучатися, і ми з Борисом сіли на потяг 
на Київ. Коли ми приїхали до Києва, то спочатку зайшли до офісу 



Аерофлоту в центрі міста. Тут ми замовили два квитки на Москву 9 
числа о 17:00.  На жаль, я не зміг отримати квитки на літак до 
Казахстану, республіки, де проживали родичі моєї матері. Жінка на касі 
сказала мені, що квитки є тільки на 23-е, що для мене було б занадто 
пізно. Мені просто доведеться передати невтішну новину своїй матері; 
вона дуже хотіла, щоб я хоча б побачив її сестру заради неї. 
 

 З офісу «Аерофлоту» ми поїхали на таксі до будинку мого 
двоюрідного брата Володі та його дружини Марії. Вони були 
надзвичайно раді бачити нас. 
 
 І Володя, і його дружина були обмежені і в мові, і в слуху. Володя 
народився під час війни в 1944 році і дуже захворів невдовзі після 
народження. Хвороба вплинула на його слух і мову. Він був 
діагностований як жертва спінального менінгіту. Його батько, мій дядько 
Антон, попри протести рідних та рідних віддав його до Школи глухих. 
Тим не менш, Володя отримав хорошу освіту, і він навіть поїхав до 
Ленінграда на навчання у вищому навчальному закладі. Став 
спеціалістом у сталеливарній промисловості; зараз працює на 
сталеливарному заводі. 
 
 Марія, з іншого боку, у пізньому підлітковому віці мала проблеми 
зі слухом. Таким чином, її мова була зрозуміла, але вона мала читати 
по губах, щоб мати можливість спілкуватися. Працювала наглядачем за 
робітниками на швейній фабриці. Вона була майстром виготовлення 
одягу. 
 
 З Володею я зрештою зміг зрозуміти невиразний звук слів, які він 
незграбно вимовляв, і я почав насолоджуватися його цікавістю до 
Америки, а також його дуже інформативним інтелектом. Марія для мене 
була приємною господинею і надзвичайно турботливою жінкою. 
 
 Якщо у нас коли-небудь виникали проблеми зі спілкуванням, 
маленька Юля приходила на допомогу і займалася жестовою мовою з 
батьками. 
 
6 серпня (неділя) 
 
 Володя взяв вихідний, щоб показати нам з Борисом пам’ятки та 
звуки Києва. 



 
 Коли ми їхали в автобусі повз будівлю, де проходили весілля, 
Борис сказав мені, що будівлю прозвали «Бермудським трикутником». 
У Радянському Союзі, як і в США, було досить багато розлучень. 
 
 Коли ми приїхали в центр міста, ми сіли в туристичний автобус і 
пройшли дві з половиною години їзди центральними вулицями та повз 

найвідоміші місця Києва. Прекрасна блондинка екскурсовод на ім’я 
Світлана Володимирівна пояснила все бездоганним російським 
голосом. 
 
 Світлана розповіла, що в Києві проживає 2 600 000 людей. Вона 
вказала на основні об’єкти, коли ми їхали повз них: Андріївська церква, 
Золоті ворота, Софійська церква, стародавня Київська гірка, площа 
Богдана Хмельницького, Київський урядовий університет, вулиця Льва 
Толстого, вулиця Максима Горького, Центральний стадіон, Дружба 
Арка, Володимирська гірка, пам’ятник Св. Володимиру, музей Леніна, 
стадіон «Динамо», пам’ятник революціонерам «Арсеналу», готель 
«Салют», пам’ятник Невідомому солдату, де ми дізналися, що кожен 
четвертий українець загинув під час Другої світової війни. Hарешті 
побачив знамениту річку Дніпро, яка розділила Київ на десять областей 
на західному березі та чотири області з 400 тис. мешканців на східному 
березі. 
 
 Наша екскурсія завершилася в Києво-Печерській Лаврі. Ми 
здійснили пішохідну екскурсію по Києво-Печерському державному 
історико-культурному музею. Лавра – група церков – була заснована в 
1051 році Феодосеєм. Головна архітектурна споруда — Троїцька 
надбрамна церква — збудована в 1108 році в стилі бароко; він мав 
шістнадцять стовпів по чотири з кожного боку. Усередині музею ми 
побачили рідкісну іконографію 17-19 століть, а також мистецькі шати та 
рукоділля 16-19 століть. Велика дзвіниця стояла як велична вежа 
приблизно на 96 метрів у небо; на ньому можна було побачити ліпний 
орнамент із двома орлами, символічним знаком, що поєднував дві сили 
Православ'я та Державного правління. Головною святинею був 
Успенський собор, основний план якого скопійовано в інших храмах 
Радянського Союзу. Він був побудований в 1073 році і перебудований в 
1729 році з сімома куполами навколо оригінальної однокупольної 
церкви. Екскурсовод зазначив, що вхід завжди був із заходу, а головний 
вівтар завжди стояв зі сходу. 



 
 Спаса в Берестовому та церкву Всіх Святих були заново 
відреставровані до торішнього особливого відзначення тисячолітнього 
ювілею християнізації Київської Русі (988-1988). Було приємно бачити 
релігійну красу східного православ’я, відновлену на землі, яка під час 
ранньої комуністичної епохи зазнала крайніх і непотрібних репресій. 
Неподалік ми побачили археологічні розкопки, де знайдено кістки 

київського князя Юрія Долгорукого (засновника Московії). У храмі Всіх 
Святих мене вразила грандіозна фреска головного купола, де Господь 
Саваоф зображений як «Світло світу» («Az’ svet yesm’ meeru»). 
 
 Після цього ми пішли до Дальніх печер, де в спеціальних нішах 
було поховано близько 118 останків. Ми несли в руках свічку; свічка 
була куплена в сувенірному магазині і, швидше за все, була способом 
отримати гроші на поточну реставрацію, яку ми бачили навколо. Ми 
також зайшли до музею книг, які збереглися з 11-18 століть. 
 
 Нарешті ми покинули Києво-Печерський монастир і попрямували 
новозбудованим широким переходом до гігантського радянського 
символу Батьківщини («Мать Родина»). Менше ніж за кілометр від 
Києво-Печерської Лаврі стояла велична срібляста, як місяць, дама зі 
щитом у лівій руці та піднятим мечом у правій. Коли ми наближалися до 
повністю одягненої захисниці Батьківщини, я подумав, наскільки вона 
нагадувала американську Статую Свободи, за винятком того, що 
монумент Батьківщина-матері був побудований на честь перемоги Рад 
над своїми фашистськими ворогами у Другій світовій війні. Я згадав 
побачивши подібний образ покровительки в образі Божої Матері в 
Почаївському монастирі, де вона захищала святу землю від іноземних 
турецьких загарбників у 1500-х роках. 
 
 Біля комплексу «Батьківщина» ми побачили поле військової 
техніки, у тому числі гідну уваги «Катюшу», складну протитанкову 
зброю. Ми продовжили наш марш до Леді, пройшовши довгий високий 
коридор із горельєфними скульптурами героїв війни. Ми вийшли з 
напівтемної зони бойових дій до сріблястого світла Леді, яка, здавалося, 
запросила нас до підземної камери, щоб стати свідками руйнувань 
війни. Український урядовий музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 рр. був нижньою частиною комплексу Батьківщини. У 
великому музеї зберігалися сувеніри Другої світової війни. Все, що було 
частиною тієї жахливої війни, було виставлено для людського ока. 



Ставши свідками жорстокості, а також героїки війни, ми піднялися по 
сходах до п’єдесталу, схожого на наперсток, на якому стояла статуя 
могутності. Тут вся слава радянської перемоги та могутності 
закарбувалась у образах героїчних людей для пам’яті наступним 
поколінням. 
 
 Опісля ми пішли подивитися ще один Військовий меморіал, 

Пам’ятник відважним футболістам київського «Динамо». Тут, поруч зі 
знаменитим стадіоном «Динамо», був кам’яний пам’ятник із 
горельєфною скульптурою футбольної команди, яка перемогла 
німецьку команду з рахунком 5:3, незважаючи на попередження, що в 
результаті перемоги їхнє життя буде втрачено. Мужність радянського 
духу була увічнена навіть у спорті. Пізніше один радянський громадянин 
розповів мені, що була навіть лялька, яка символізувала безсмертний 
радянський дух; вона називалася «Іван-станька», і це була чоловіча 
фігура, яка продовжувала вставати після того, як її збили. 
 
 Ми продовжували бродити по різних частинах Києва. Ми поїхали 
на трамваї під назвою «Фунікулер» на вершину одного з численних 
пагорбів Києва. Ми проїхали Андріївську церкву, де апостол Андрій 
поставив хрест на пагорбі, а згодом там встановили церкву. Ми стояли 
під липою, яку посадили в 1635 році. Ми пройшли повз меморіал 
Богдану Хмельницькому, який об'єднав український і російський народи. 
Здалеку ми побачили Софійську церкву-музей. Ми стояли перед 
Золотими воротами, меморіалом 11 століття. Ми гуляли по площі 
Жовтневої революції. Ми завершили нашу екскурсію вшануванням 
великого київського князя Володимира Святослава, який стояв з 
хрестом у руці на річці Дніпро; у 988 році він християнізував Київську 
Русь. 
 
 Захоплююча краса Києва з його великою зеленою панорамою 
блукала над краєвидом моєї свідомості тієї ночі, коли я намагався 
заснути. Я був в захваті від його багатогранності, які здавалося, постали 
перед моїм розумом, як сезонні зміни матері-природи. 
 
7 серпня (понеділок) 
 
 Борис уже встав і вдягнувся, коли я нарешті заворушився до 
гудіння нового дня. У нього були плани на сьогодні, як і на кожен день, 
коли він був зі мною. Радянський «п’ятирічний план» ніби згортався в 



його свідомості, і він автоматично запускав те, що його розум 
сконструював у матеріальному світі, який він уявляв як масу 
матеріальної субстанції, яка мала вічну природу, яка, тим не менш, 
набувала ефемерний аспект, що постійно змінюється, коли він 
піднімався вгору до нових еволюційних висот. Розум такого 
матеріаліста, як Борис, постійно працював над моделюванням матерії 
за задумами, які були сфабриковані свідомим матерією розумом. У 

мене було багато дискусій з Борисом про ідеалістичну протилежність 
матеріалістичних шкіл думки, і він не міг прийняти моє уявлення про 
реальність, ніби це була монета, двома сторонами якої були ідеалізм і 
матеріалізм. Він продовжував стверджувати, що він «реаліст», що для 
нього означало, що реальна лише матерія. 
 
 Реальністю дня була подорож улюбленою Борисовою річкою, 
динамічною життєдайною річкою Дніпром. Ми сіли на швидкісний катер 
«Метеор», який рухався зі швидкістю 70 км (кілометрів на годину) над 
каламутними водами. 120 пасажирів товпилися в тоненькому довгому 
білому човні, який отримав назву «Аркадій Гуйдар» (радянський герой). 
 
 Ми прямували до Канева, місця останнього спочинку улюбленого 
сина України, поета Тараса Шевченка. Швидкісний катер зупинився на 
кількох човнових станціях, щоб забрати й висадити пасажирів; станції 
були фактичними човнами, перетвореними на станції. По дорозі ми 
піднялися на сім метрів у Канівських шлюзах, потім висадилися на 
березі широкого Дніпра. Кілька дамб вздовж річки робили річку 
подекуди схожою на величезне озеро. Вийшовши на берег, ми 
піднялися новозбудованими сходами до високої статуї Тараса 
Шевченка. Наше паломництво завершилося, коли ми поклали квіти на 
меморіальну дошку з написом: «Тут лежить великий український поет і 
революціонер-демократ Т. Шевченко 1814-1861. І не забудь згадати 
мене ніжним, м’яким словом у цих великих лісах». Слова поета знайшли 
розраду в моїй свідомості, коли я також розмірковував про життя цієї 
пам’ятної людини. Борис продекламував останнє побажання «Барда» 
(«Кобзаря»), щоб його поховали біля коханого Дніпра. Борис, капітан 
річкового човна, здавалося, висловлював власне найпотаємніше 
бажання. 
 
 Повернення до Києва було на «Метеорі-42». Три з половиною 
години назад пройшла без подій. Річка ніби заколивала нас у сон. Мирна 



подорож дала нам можливість відпочити від безперервного блукання по 
землі. 
 
8 серпня (вівторок) 
 
 Сьогодні ми вперше пішли забирати квитки на літак до Москви 
наступного дня. 

 
 Потім ми оглянули всередині кількох церков: Андріївської та 
Софійської. 
 
 Увечері ми пішли на концерт у Палац культури «Україна». 
 
 Після концерту ми повернулися до квартири мого двоюрідного 
брата Володі, щоб побачити ще одного двоюрідного брата. Іван був 
молодшим сином дядька Антона. Іван був електриком, а дружина Маша 
працювала на комп'ютері. Його чотирирічна донька Люда проводила час 
у дитячому садку. 
 
9 серпня (середа) 
 
 Автобус до аеропорту «Бориспіль» за межами Києва їхав 45 
хвилин. В аеропорту довелося пройти реєстрацію в туристичному 
відділенні, яке було спеціально відведено для іноземців. 
 
 Коли ми приїхали до Москви, нас зустрів племінник дядька 
Антона, Антон Поліновський. Ми зупинялися у нього під час нашої 
поїздки до Москви. 
 
 Коли ми через кілька днів приїхали до Ленінграда, нас зустріла 
племінниця дядька Антона, Маша Рафальська, яка була чудовим 
екскурсоводом під час нашого перебування в Ленінграді. 
 
 Решту подорожі – з Києва до Москви, а потім до Ленінграда – 
буде пропущено. Натомість я зосереджуся на українській частині 
подорожі. 
 
18 серпня (п'ятниця) 
 
 Ми повернулися до Києва з Ленінграда пізно ввечері. 



 
 Була майже північ, коли ми нарешті приїхали до квартири наших 
двоюрідних братів Володі та Марії. Ми надіслали їм телеграму 
напередодні, і вони чекали на нас, коли ми приїхали. 
 
19 серпня (субота) 
 

 Сьогодні був для мене сумний день. Настав час нам з Борисом 
попрощатися. Він пішов зі мною і Володею на вокзал, а там сів на потяг, 
щоб повернутися на роботу на свій річковий катер у Дніпропетровську. 
Він був особливим партнером і супутником у різних регіонах 
Радянського Союзу. Перед розходом я пообіцяв надіслати йому 
запрошення приїхати до мене в Америку. Через два роки він приїхав з 
дружиною Оленою до Америки, і я показав йому нашу країну. 
 
 Після розставання з Борисом я пішов із Володею та його дочкою 
Юлією в Гідропарк, парк розваг на східному боці Києва. Там ми 
прогулялися пару годин, потім повернулися на метро на вокзал. Ми сіли 
на потяг до Коростеня о 14:00 і прибули туди за три години. 
 
 Ми заплатили таксисту 12 рублів, щоб він відвіз нас у Великий 
Ліс. Дядько Антон і тітка Ядвіга були дуже раді бачити мене знову. Я був 
радий повернутися в село. Це було мирно. 
 
20 серпня (неділя) 
 
 Дядько Антон повіз мене сьогодні на базар. Він хотів купити 
кілька подарунків і мені, і моїй родині, і моїм батькам. Решту дня 
провели у рідних. 
 
21 серпня (понеділок) 
 
 Вранці я пішов своєю звичайною пробіжкою по сільській дорозі. 
 
 Після обіду моя тітка Анастасія знову повернулася, щоб 
побачити мене і подарувати мішок сушених грибів. Вона сама збирала 
гриби; у своєму селі її знали «гетьманом» (головою) грибів, бо вона була 
найбільшим грибником. Вона знову приїхала на мотоциклі з онуком 
Миколою. 
 



 Анастасія повторювала багато історій, які розповідала мені 
вперше, про те, як її племінник Василь їде в Америку, про те, як мама 
залишила з собою мого старшого брата Адольфа, щоб вона знайшла 
собі місце на Хмельницькій області, про те, як батько обіцяв продати 
свій будинок і допомогти своїй сестрі, і про те, як він сказав їй, що 
повернеться. 
 

 Потім вона розповіла мені історію, яку я раніше не чув. Це була 
історія її життя з чоловіком. Після війни повернувся додому з іншою 
жінкою. Потім послідувала гірка розлука. Анастасія стримувала сльози 
та спогади, розповідаючи, як він її бив. Потім нарешті відбулося 
розлучення, і Анастасія залишилася самотньою до кінця життя. 
 
 Я починаю більше співчувати долі цієї маленької ніжної жінки, 
чия віра в Бога та боротьба за те, щоб жити добре, подолали всі 
труднощі. Вона, мабуть, цілувала мене десяток разів, коли ми востаннє 
прощалися один з одним того вечора о 18:35. Потім я спостерігав, як 
вона їде по дорозі на задній частині мотоцикла, міцно тримаючись за 
онука Миколу. 
 
22 серпня (вівторок) 
 
 У другій половині дня до нас завітали родичі, які повернулися, 
щоб попрощатися зі мною та подарувати мені подарунки. Анатолій 
Віговський із сином Віктором прибув із Рівного; Ольга Віговська приїхала 
з Лугини; Міша з дружиною Ніною та сином Сашком приїхали з 
Ємельянівки; а Марія приїхала з Коростеня. 
 
 Увечері прийшов Анатолій Міненко з Олексом Рудницьким; 
Анатолій був із Житомирського ОВІР, і я був радий, що він дотримав 
обіцянку приїхати до мене в село. Дядько Антон запросив їх на вечерю, 
і ми дружно поспілкувалися за обіднім столом. Мене хотіли запросити 
на день біля річки: порибалити, поїсти, поговорити. Я запитав дядька 
Антона, чи можна мені піти, і він запевнив, що боятися нічого. 
Незважаючи на те, що це були «люди на високих посадах», вони були 
доброзичливими, сердечними та не загрозливими. Тож ми домовилися 
їхати завтра до річки Жерев. 
 
23 серпня (середа) 
 



 Як і обіцяли, приїхали Анатолій Міненко та Олексій Рудницький і 
взяли мене разом із сином моєї двоюрідної сестри Марії Леонею на 
риболовлю. 
 
 Олексій уже послав двох знавців рибалок, Миколу та Андрія, щоб 
вони наловили риби та влаштували місце для пікніка. Ми приїхали до 
річки Жерев, щоб виявити, що скромні рибалки вже наловили не лише 

на улюблену рибну душу під назвою «щее», а й на мене, щоб забрати 
додому. Я зловив маленьку. 
 
 Я дізнався назви різних річкових риб, коли тримав бамбукову 
жердину та рядок із хробаком на маленькому гачку в повільній річці з 
великою кількістю чагарників і очеретів уздовж берега. Про окуня, ляща, 
сома, гольца, щуку, карася, лина, судака розповідав рибалка Микола 
Скрит. Він сказав, що лин і судак були його улюбленими. 
 
 Микола не тільки багато знав про рибу, але й співав рідні 
українські пісні за столом для пікніка, що стояв на зеленій траві біля 
вогнища; стіл для пікніка був просто великою ковдрою, на якій ми всі 
сиділи. 
 
 Пізніше Анатолій і Алекс запитали у мене інформацію про три 
картки, які вони знайшли у жінки, яка повернулася до Радянського 
Союзу з Америки. Картки були карткою соціального страхування, 
зеленою карткою іноземця та карткою психічного здоров’я. Я пояснив 
значення карток, і вони були раді отримати інформацію. Вони також 
просили мене про особливу послугу: якщо я почую, що хтось приїжджає 
з Америки до Радянського Союзу з якоюсь «лихою метою», щоб 
повідомити їм про це. Вони не хотіли давати мені свою адресу, тож 
просто попросили, щоб я сказав дядькові Антону. Я відчув, що вони 
справді намагаються «захистити свою Батьківщину». 
 
 Згодом Олексій подарував мені прекрасну книжку про прекрасне 
українське село під назвою «У країні конвалії та азалії». На внутрішній 
обкладинці Олексій написав: «Першому українцю-американцю, який 
відвідав Лугінщину. З найкращими побажаннями». Він підписав своє 
ім'я, а також дату і місце -- на березі річки Жерев. 
 
 Повертаючись у село, коли Олексій їхав на своїй новенькій 
машині, яка нагадувала мені Toyota Corolla моєї дружини, Анатолій 



Міненко поставив мені запитання, з якого я зрозумів, що я справді маю 
справу тут із співробітниками КДБ. Він запитав: «Чи обмінювався з вами 
адресами, коли ви були тут, у Радянському Союзі?» Я намагався бути з 
ними чесним під час зустрічі з ними, але в даний момент я був змушений 
піти на компроміс зі своїми принципами. Хоча я вірив у те, що завжди 
треба говорити правду, я відчував, що не можу сказати їм все. Я сказав 
їм, що, звичайно, напишу всім своїм родичам; проте був один 

ленінградець, який обмінявся зі мною адресами, коли я був у Москві. 
Він, як і я, бігав у марафоні, і я вирішив з ним листуватися, хоча мої 
двоюрідні брати Борис і Антон тоді мене відлякували. Тож я дістав свій 
маленький блокнот, у якому зберігав усі записи в щоденнику, і назвав 
його ім’я та адресу. Анатолій та Алекс запевнили мене, що вони робили 
це лише для того, щоб перевірити людей, які, можливо, використовують 
американських відвідувачів з нечесною метою, наприклад, намагаються 
отримати виїзну візу, стверджуючи, що американський відвідувач є 
родичем. Їхнє пояснення здавалося розумним. І все-таки я зсередини 
зрадів, що не назвав їм адресу вчителя з Пермі, якого зустрів у поїзді з 
Москви до Києва. 
 
 Тієї ночі я спав спокійно. 
 
24 серпня (четвер) 
 
 Сьогодні вранці я провів Марію до шосе, щоб вона могла поїхати 
на роботу, а потім побіг назад до хутора дядька Антона. 
 
 Востаннє пішов на грибне полювання. Я знайшов кілька гарних 
білих грибів. 
 Пізніше того ж дня Ольга Віговська зустріла мене в Лугині і 
навчила пісні перед тим, як я сідав на потяг з дядьком Антоном до Києва: 
«Моя адреса не будинок, це не вулиця; моя адреса — Радянський 
Союз». 
 
 На транзитній зупинці в Коростені я попрощався з Марією та її 
донькою Наташею. 
 
 Поїздка з Коростеня до Києва тривала три години. Ми 
неодноразово чули голос кондуктора-інженера на різних невеликих 
станціях по дорозі: «Наступна станція _____. Будь обережний. Двері 
зачиняються». 



 
 У Києві мені довелося побачити ще кількох родичів: Ніну, з якою 
я зустрівся з її синами Юрієм і Сергієм у селі, та мого двоюрідного брата 
Михайла Віговського з Фастова. Михайло розповідав, що раніше 
працював на шахтах і в каменоломні, а тепер на пенсії; наразі він 
страждав від серцевої недостатності, і лікар сказав йому 
«заспокоїтися». 

 
 Ми з Михайлом пізно вночі розмовляли про комунізм, 
християнство, поточні події і навіть про нашу особисту філософію життя. 
Мені дуже сподобалася його приємна поведінка, і я хотів би проводити 
з ним більше часу. 
 
25 серпня (п'ятниця) 
 
 Вранці ми попрощалися з родичами в Києві і сіли в літак до 
Москви. У Москві мене проводжали родичі: дядько Антон, його 
племінник Антон Поліновський, Іван Віговський, Володя Віговський. 
 
 Коли літак піднявся в небо, я подумав про своїх двоюрідних 
братів, родичів і друзів, яких зустрів у своїй подорожі. Я розмірковував 
про те, що мені дав двоюрідний брат Борис: «Україну (чи Радянський 
Союз) розумом не зрозуміти; ви навіть не можете виміряти його; вона 
має унікальну рису, і в неї можна тільки вірити». Пам’ятаю, як він казав, 
що, на його думку, ці слова прийшли від поета Олександра Блока. 
 
26 серпня (субота) 
 Після гарного сну в Копенгагені, Данія, я вилетів на літаку під 
назвою «Рюрик Вікінг» назад до США. 
 
 Що запам’яталося у зворотному рейсі, так це те, що я відлетів 
вранці об 11:53 і приземлився в Сіетлі о 12:02 того ж дня. Час був 
справді відносним! 
 
 Я згадав анекдот, який мені розповів мій двоюрідний брат 
Анатолій: «Дитина запитала свого батька: «Коли день у нас, в 
Радянському Союзі, що там в Америці?» Батько відповів: «Ніч». Син 
сказав: «Вони заслуговують це, ці капіталісти». 
 



 Моя прекрасна дружина Ельза та мої діти Пол Стівен і Сьюзі 
були в аеропорту Портленда, штат Орегон, щоб зустріти мене, коли я 
нарешті приземлився додому. 
 


