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Віра Йосипівна та Микола Михайлович
Хращевські, батьки Оксани Миколаївни

Оксана Миколаївна Хращевська
народилася 10 жовтня 1925 р.
у м. Вінниця. Її батько Микола
Михайлович Хращевський викладав
латинську мову
у Вінницькому фармацевтичному
інституті. З 1924 р. працював також у
Вінницькій філії Всенародної бібліотеки
України Всеукраїнської академії наук
завідувачем відділу україніки, згодом
виконував обов’язки директора філії.
Працював над дисертацією з філології.

Оксані було чотири роки, коли сім’я за ніч
зібралася і назавжди покинула Вінницю,
щоб у Києві загубитися від переслідувань
(знайома друкарка попередила батька, що
він є у списках на арешт).

Микола Михайлович Хращевський на роботі
в інституті

Оксана з братом
Віктором. 1939 р.

З подругами по інституту

Оксана до арешту

У Києві родині Хращевських довелося перетерпіти голод,
безгрошів’я, безробіття, пережити фашистську окупацію…
Навесні 1946 р. Оксану, студентку 3-го курсу Київського
медичного інституту заарештували. Через 1,5 місяці заарештували
і її батька. Інкримінували участь в ОУН і в СВУ
(Спілці визволення України).
29 серпня 1946 р. вироком військового трибуналу м. Києва
(мирних людей у мирний час!) обох позбавили волі з відбуттям
покарання у виправному трудовому таборі строком на 10 років з
позбавленням усіх прав на 5 років без конфіскації майна через
його відсутність.

Вирок військового
трибуналу м. Києва
(оригінал),
надрукований
на цигарковому папері
та збережений
Оксаною Миколаївною
Хращевською

Єрмолай Наумович, медичний
статистик, колега по роботі
в ГУЛАЗі

Після Лук’янівської буцегарні був довгий зимовий
етап до сибірського виправного табору. Покарання
відбувала у В’ятському ВТТ – одному з найбільших
виправно-трудових таборів в системі ГУЛАГу.
Оксана могла б загинути на лісоповалі, та її
пощастило влаштуватися на роботу до табірної
медичної частини. Медики в таборі підтримували
в’язнів чим могли: клали до стаціонару, щоб трохи
підгодувати і дати перепочити тим, хто вже не мав
сил працювати, геть виснажених лікували,
підбадьорювали фізично й морально. Когось
вдавалося врятувати, комусь – лише полегшити
страждання…

Від розпачу й зневіри Оксану втримували
лише спогади дитинства, листи від мами і
робота, робота, нескінченна робота під
керівництвом старенького лікаря, теж в’язня…

Сибірська ріка Бірюса

Оксана з мамою у Капкарі

Листівка від мами з Києва до Сибіру

За касацією, поданою матір’ю, Оксані зменшили строк таборів до 5 років, після
відбуття яких її відправили ще далі – на заслання до Красноярського краю, до Капкари,
невеличкого поселення, загубленого у безкрайній тайзі.
На засланні людина мала сама знайти, де заробити на життя. Куди податися? Знову
тільки на лісоповал, бо ніякої іншої роботи в тих місцях не було. Та Оксана зробила
все можливе й неможливе, аби отримати роботу за фахом.
Для цього вольова українка пройшла 110 кілометрів пішки…

Оксанина мама надсилала їй
поштою книги. Твори Шевченка
привезла з собою, коли приїхала до
дочки в Сибір. А ще – багато різного
насіння, аби наблизити барви й
запахи рідного краю. Удвох навесні
посадили в ящички розсаду айстр,
красолі, чорнобривців, в’юнка,
портулаку…
Коротким сибірським літом
уквітчане подвір’я повертало їх в
Україну…
Оксана на ґанку свого ФАПу
в селі Капкара
Мешканці Капкари дивувалися тим рослинам, бо зроду такого не бачили…
Холоди не давали квітам відцвісти, а насінню визріти. Тоді Оксана пересаджувала
квіти в горщики й роздавала людям. Красою засівала глухий сибірський куток…

Сибірські села, які обслуговувала фельдшер Оксана Миколаївна Хращевська

Працюючи фельдшером, Оксана Миколаївна обслуговувала декілька сіл, між
якими – відстань в десятки кілометрів. Лікувала і дітей, і дорослих: місцевих і таких,
як сама, засланих. Пломбувала зуби, патронувала вагітних, приймала пологи, робила
щеплення, несла до населення знання й культуру, і не лише з питань медицини…
Якось, мов у страшному сні, йшла Оксана по тайзі з великим кошиком,
в якому несла мертве чуже немовля з сім’ї, де шестеро дітей один за одним
померли від невідомої хвороби. Вирішила будь-що дізнатися про причину і понесла
немовля до районного центру, щоб зробити розтин. Виявилося – туберкульоз, від
якого не було в Капкарі ліків. Саме тоді Оксана й дала собі слово, що неодмінно
повернеться в Україну, закінчить навчання, стане фтизіатром і лікуватиме людей від
цієї страшної недуги.

Оксана Хращевська після
повернення з Сибіру до Києва

Довідка про звільнення

Звільнена з заслання 2 червня 1954 року. Оксана могла вийти заміж за хлопця,
який її кохав і залишитися в Москві, у професорській квартирі, але й це виявилося для
неї неволею… Вкотре обрала Україну. Поновити навчання у Київському медичному
інституті їй не вдалося: потрібна була офіційна реабілітація. Батьківської квартири в
Києві вже не було, і Оксана Хращевська знову повертається до Сибіру, в Єнісейськ, бо
там є робота, там люди, яким вона потрібна…

«Мені випало народитись в Україні,
тому не дивно, що понад усе я люблю
свою батьківщину. Людина ж не обирає
при народженні ні батьків, ні країну.
Мабуть вона, Україна, обрала мене, тому
я її так люблю», – написала у книзі
спогадів Оксана Хращевська.
Реабілітована 11 листопада 1955
року за відсутністю складу злочину.
Того самого року повернулась в
Україну й здійснила свою мрію –
закінчила Дніпропетровський медичний
інститут, працювала фтизіатром.

Довідка про реабілітацію.
1991 р.

О. М. Хращевська була не лише
досвідченим лікарем, а й
талановитою письменницеюмемуаристкою. Про це засвідчує її
книга спогадів «Зламаний цвіт»,
у якій вона відобразила все
пережите під час ув’язнення,
у таборі, на засланні.
Автор майстерно володіє словом.
Фото із сайту:
https://bit.ly/2RvUU2c

Твір читається на одному подиху та
вчить по-справжньому любити Україну, а ще тому, як в
найжахливіших обставинах залишатися людиною, не
втратити гідності, порядності, людяності й
милосердя…
Кілька примірників книги автор за життя подарувала
для бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Хращевська О. М.
Зламаний цвіт : худож.-док.
проза / О. М. Хращевська.
– Львів : Сполом, 2012. –
240 с. : фот.

Голова міста Боярка вітає
Оксану Миколаївну
Хращевську з
Великоднем. 14.04.2017 .
Фото з сайту:
https://bit.ly/2spERUA

Оксана Миколаївна Хращевська до 77-ти років працювала лікарем, рятуючи
людей від туберкульозу в туберкульозному санаторії
в м. Боярка на Київщині. Виховала й зростила доньку Наталю, яка стала
медиком, та онучку Віру, яка пішла шляхом свого прадіда Миколи
Михайловича Хращевського й стала філологом.
Пішла з життя 29 жовтня 2017 р. у м. Боярка Київської області.

Оксані Хращевській людині чесній і
порядній довелося зазнати жахливих
випробувань, але вона не продала своєї
честі. У вирі надзвичайно жорстких і
трагічних історичних обставин зуміла
вижити, але при цьому не обмовила, не
зрадила ближніх, і навіть чинила спротив
насильству, брехні...

Оксана Хращевська у віці 80 років

Вона любила Батьківщину, боролася й страждала за неї, хотіла бачити Україну вільною.
Ця мужня і красива жінка – символ незламності духу, людської та національної
гідності.

ПРО О. М. ХРАЩЕВСЬКУ

Літературно-медична парадигма: вивчаємо медицину разом з письменниками : рек.
бібліогр. покажч. / уклад. Г. В. Стороженко, М. І. Кравцова, М. І. Шпукал,
О. В. Горбенко ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; наукова бібліотека
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. – Вінниця,
2016. – С. 84.

Самолевська О. Не полишайте слухати старих
// Жінка. – 2018. – № 10. – С. 10–11 : фот.

Оксана Хращевська у віці
90 років. Фото з сайту:
https://bit.ly/2HeW2Cx
Городня О. Обрані Україною /
О. Городня // Боярка-інформ. – 2017. –
26 трав. (№ 11). – С. 7 : фот.

...Всі дороги сходимі й всі
могили зчислимі, і кожна ніч –
навіть полярна ніч! – кінчається ранком
Іван Багряний,

Оксана Хращевська залишила для нас свій заповіт:
Українці, тримайтеся разом, – українці, любіть Батьківщину, поважайте одне
одного, будуйте, розвивайте свою країну, щоб вам, вашим дітям, онукам і
правнукам жилося в ній добре.
Нехай нинішні й майбутні українці пишаються своєю державою, але й не
забувають тих, хто допомагав її здобувати.

Бібліотека Вінницького національного медичного університету
ім. М. І. Пирогова щиро дякує нащадкам Оксани Миколаївни Хращевської:
доньці Наталі Грабар та онучці Вірі Сапак за надіслані книги та матеріали!
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