


Левко Лук`яненко

Шлях 
до відродження

З часів неволі
КРАЇНА МОКСЕЛЬ

ТОМ VIII

Київ
Видано ТОВ «Юрка Любченка» 

2014



УДК 821.161.2-92Лук’яненко1 
ББК 84(4Укр)6-4 

Л84

ЛУК ’ЯНЕНКО Л.
Л84     Шлях до відродження : в 13 т. Т. 8 : 3 часів неволі: Країна Моксель/

Левко Лук’яненко — К., ТОВ «Юрка Любченка», 2014. — 522 с.

ІSBN 978-617-7221-00-4

Восьмий том Левка Лук’яненка охоплює прикінцевий період його першого 
ув’язнення: етап із. Мордовії на Урал улітку 1972 року, переведення до Владимирської 
в’язниці в 1974-му, психіатрична лікарня в Рибінську, знову Владимирський централ, 
звільнення 20 січня 1976 року в Чернігові. Це неоціненне свідчення про боротьбу 
політв’язнів різних національностей у наджорстоких умовах за Статус політв’язня, 
за права людини, за незалежність. Автор доречно наводить характеристики і 
документи Виконавчого діловодства у своїй справі, що допомагає встановити точну 
хронологію і географію подій, обставини в’язенського життя, прізвища друзів і катів — 
виконавців вироків. Ці документи наблизили образи людей і події, розмови й діалоги 
максимально близько до того, що і як відбувалося в ті часи.

УДК 821.161.2-92Лук’яненко1 
ББК 84(4Укр)6-4

ІSBN 978-966-97406-2-5 (повне зібрання) 
ІSBN    978-617-7221-00-4 (8 том)

© Лук’яненко Л. Г., 2014 
© ТОВ «Юрка Любченка», 2014



Подяка
Із добродієм Сергієм Овчаруком я познайомився давно, 

Разом працювали в Українській республіканській партії на 
ідею  розбудови української України. Він із тих українців, 
які любов до рідного краю та національної державності 
виявляв не так у словах, як у ділах, і завжди підтримував 
партію грішми.

Ідея надрукувати мої твори в багатотомнику 
належить також йому. Не тільки ідея — оплата 
видання. Тож кожен читач, який знайде у цьому виданні 
моїх творів щось цікаве чи корисне для себе, хай подякує 
щирому українцю Сергію Овчаруку та його дружині 
Ользі, що з поваги до мого життєвого шляху упродовж 
тривалого часу відривали кошти від свого сімейного 
бюджету й оплатили це велике видання.

Дай їм, Боже, добре здоров'я і щасливу долю!

Левко ЛУК'ЯНЕНКО
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