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Михайло Масютко 

В полоні зла. 
Мемуарна поема 
почато 6.10.1973 року 
 
Шановний читачу, ти тримаєш в руках книжку, про автора якої так образно і коротко висловився 

відомий український літературний критик, вчений і поет на Заході, – Яр Славутич, – "Це чоловік легенда". 
І він мав на таку оцінку особистості М. Масютка право, – адже перше знайомство між ними відбулося 

ще в далекому 1937 році, про що Славутич згадує в своєму вірші "Масютко". Того ж зловісного 1937 року пішов 
М. Масютко в "легенду" дорогами тюрми і каторги по Колимських золото-копальнях, дорогами 2-ї Світової 
війни. Недовгий час навчання і творчої літературної праці, і знов дорога в "легенду", уже як в’язня сумління 60-
х років, – таборами Мордовії, камерами Владімірської в’язниці. 

Масютко, – особистість творчо і літературно обдарована. Значну частину свого автобіографічного 
твору письменник оригінально пов’язує і переплітає з проведенням захисту підчас слідчого і судового процесу 
над ним. В цьому відношенні книжка М. Масютка являє собою цінний документальний матеріал, що точно 
відображає події та судовий процес у Львові над групою десидентів-шестидесятників, який відбувся у 1965-
1966 роках. Книжка цікава і для дослідників, і для загального читача, бо розкриває ще не висвітлені події 
недавнього часу, який став провісником наступних глобальних змін, а герої книжки ще продовжують 
залишатися нашими сучасниками. 

В. Черкас (Вадим Масютко) 

Масютко належить до тих нечисленних, яких, здається, зберегла сама Доля, для того, щоб вони розказали 
світові правду про страхіття і муки, які довелося пережити нашому народові в тенетах "Імперії зла", щоб 
пам’ять, повита чорною габою про ті суворі роки лихоліття, що витали над Україною, не згасала у майбутніх 
поколіннях, щоб була вона джерелом духовних сил і гарту для справжніх борців за святу українську справу. 
Щоб страшне минуле допомагало нам по справжньому цінувати волю, незалежність, яку кували мужні та 
нескорені характери таких людей, як автор цієї книжки, – Михайло Масютко. 

Дорогий читачу, – книжка ця поведе тебе, немов Вергілій 1 Данте в саме пекло людських страждань; але 
ти переконаєшся в тому, що там люди боролися всупереч негодам долі і перемогли... не тільки обставини, але 
й самих себе, – чудом, здається, підносилися до високого рівня гідности. Тож відкриймо серця наші назустріч 
тих подій і всім тим про кого написана ця книга. 

Заслужений діяч мистецтв України,  
професор Української Академії Друкарства  

Саноцька X. І. 

Михайло Масютко: Через терни до волі. 
Чимало непересічних людей зродила Українська Земля. Серед суцвіття голосних імен скромною польовою 

квіткою херсонських степів вирізняється наймення Михайла Масютка. Лише придивившись уважно до цієї 
людини і перечитавши його талановиту книгу-життєпис, найвагомішу з його поважного літературного доробку, 
можна збагнути всю привабливість і багатозначність цієї незвичайної постаті. 

Народжений у час визвольних змагань українців першої чверті XX століття, Масютко, вочевидь, з молоком 
матері увібрав волелюбний дух свого багатостраждального народу. Тому й життя його склалося традиційно для 
нестандартно мислячих. Сумнозвісного 37-го 18річного юнака за доносом звинуватили в антирадянській 
пропаганді і відправили на Колиму. 1942 року мобілізували в армію. Дійшов до Берліна. Далі працював у 
Дрогобичі, навчався у Львові в поліграфічному та в педагогічному інститутах. За кілька місяців до державних 
іспитів з поліграфічного виключили за вільнодумний реферат. У Львові 1963 року одружився з Ганною 
Романишин. Формально мешкав у хаті хворої матері в Феодосії, а в Галичині продовжував активну опозиційну 
діяльність, писав та розповсюджував самвидавні статті. Окремі з них – наприклад, "Класова та національна 
боротьба на сучасному стані розвитку людства", "Сучасний імперіалізм" – органічно вписуються в низку 
програмних документів українського визвольного руху. 

Михайло Масютко – один з яскравих репрезентантів когорти талановитих авторів самвидаву, з поміж яких 
зоріють імена Івана Світличного, Святослава Караванського, Євгена Сверстюка, Івана Дзюби, Валентина 
Мороза, В’ячеслава Чорновола, Івана Геля, Василя Лісового, Юрія Бадзя, Олекси Тихого. 

Власне він охарактеризував СРСР як російську комуністичну імперію, показав демагогічну облудність і 
фальшивість совєтських "народолюбних" гасел, наслідуючи Ганді, закликав українців виростити в своїх душах 
Україну, готувати себе до незалежного життя, створити "єдиний фронт зневаги" до спільного поневолювача. 
Масютко доводив, що "марксова теорія привела до державно-партійної експлуатації всіх класів, нічим не 
обмеженої і ніким не контрольованої,.. до встановлення над селянином державного кріпацтва". 

Першою ж хвилею брежнєвських арештів 1965 року змито з життєвого берега Михайла Масютка. І знову ж 
серед тих, хто найпорядніше поводив себе на слідстві, під час закритих політичних процесів, а згодом – у 
тюрмах і таборах надибуємо ім’я Масютка. Як нагорода йому звучать слова багаторічного політв’язня Зіновія 
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Красівського у книзі "Владимирський централь": "Ні в чому не признався і ні на кого не дав свідчень". 
Вину його не змогли довести ні слідчі, ні три поспіль проведені філологічно-криміналістичні експертизи. 

Але Львівський облсуд все ж відправив Масютка на три роки у тюрму і на стільки ж у табори суворого режиму, 
зобов’язавши оплатити близько півтори тисячі карбованців за "мученицьку" працю експертів. Обґрунтована 
скарга засудженого у Верховний суд змусила останній відмінити тюремне ув’язнення та оплату облудних 
експертиз, еле шестирічний табірний термін було підтверджено. 

Та в’язниці оминути не вдалося. За написання скарги Верховній Раді УРСР про табірні порядки у 
Дубровлазі Масютко спершу дістав шість місяців штрафного ізолятора, тобто концтабірного карцеру, а за два 
дні після виходу з нього – три роки ув’язнення у найжорстокішій тюрмі – Володимирському централі. Там він 
застав Святослава Караванського, до його камери згодом перевели Зіновія Красівського, Дмитра Квецка, 
Михайла Гориня, Івана Кандибу, Левка Лук’яненка. Завдяки турботам радянської влади тут сформувався 
справжній осередок інтелектуальної еліти України. 

Після ув’язнення оселитися ні у Феодосії, ні у Львові не дозволили. Дістав згоду на проживання на 
вітцівщині неподалік Нової Каховки у селищі Дніпряни. Хоч кадебісти очей не зводили, заходився писати 
мемуарну поему "В полоні зла". З останнім днем літа 1979 року дописав заключний рядок. 

Кандидат історичних наук, старший науковий 
співпробітник Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України – Зайцев Ю. Д. 

...Перелетить вона Лету, 
І огнем-сльозою  
Упаде колись на землю,  
І притчею стане  
Розпинателям народним,  
Грядущим тиранам. 
Тарас Шевченко, «Неофіти». 

Прелюдія. 
Як почати? Як почати? Як почати писати і як скінчити? Ось іде вже третій рік, як я вирвався з лабет цупкої 

неволі, а й досі не почав писати те, що треба було писати не гаючи ні хвилини. Як писати, коли ти неначе в 
павучій пастці, тіпаєшся як муха обплутана павутиною? Коли відчуваєш на собі вдень і вночі погляди сотень 
зловісних очей, коли бачиш перед собою десятки п’ястуків, готових схопити тебе за руку, щойно вона 
простягнеться до пера? 

Мабуть, за всю історію людської творчости не було таких часів, щоб було так тяжко викладати свої 
задуми, як тепер таким, як я. Пишеш – і оглядаєшся. Як злодій на грабуванні. Ой, як важко добувати ту правду, 
завалену кривдою! І не писати не можна, – гріх. Гріх замовчувати те, що виривається з душі і з серця. 

Отже, – Господи! Благослови почати. 

Непрошені гості. 
Того дня я приїхав з роботи рано. Директор дав мені домашню роботу – оформити в діяграмах виконання 

плану на фабриці. І я з альбомом під пахвою став на порозі свого дому. На веранді було повно людей. На 
тапчані сиділо троє незнайомих, а проти них моя мати, тітка й моя дружина Гануся. Коли я зайшов, троє 
незнайомих підвелися і один за одним подали мені свої руки на знак привітання, а потім один з них, високий 
літній чоловік, розщібнув свого портфеля і подав мені аркуш паперу. 

– Ми з кагебе, – спокійно, без будь-якої емоції пояснив він, – це ордер на обшук. Незабаром зайшов на 
веранду ще один незнайомець. Добре вгодований чоловік. Відрекомендувався начальником феодосійського 
кагебе. 

– Я їздив по вас на фабрику, там мені сказали, що ви виїхали додому, – пояснював він. – Я слідчий 
Сімферопольського кагебе Курганський, – далі вів пояснення високий худий, – якщо ви маєте якісь 
антирадянські матеріяли, можете здати їх самі, це полегшить ваше становище. 

Я кляв сам себе за свою безпечність. Вже йшов другий місяць, як ми з дружиною приїхали зі Львова і 
привезли з собою самвидаву. Щодня я мав намір поховати все це, а не поховав, наче якась нечиста сила 
стримувала мене – ось і дотягнув до такої хвилини. 

Тим часом у хаті з’явилась начальниця відділу кадрів феодосійської фабрики іграшок, де я працював 
художником. 

– Треба понятих, – сказав до своїх колег начальник феодосійського кагебе. 
– А ось один із понятих уже є, – вказав на начальницю відділу кадрів начальників товариш. 
– Добре, – погодився той, – треба ще одного. 
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Один із кагебістів вийшов і привів нашу сусідку Марію Федорівну, дружину відставного майора. 
– Антирадянських матеріялів я не маю, – тим часом 
пояснював я, – маю літературу, яка не пройшла цензуру. Якщо вона вас цікавить, я її покажу. 
– Показуйте. 
Я завів чекістів до світлиці, зняв з етажерки теку з матеріялами і подав слідчому. Він присів до столу і 

почав гортати аркуші. Феодосійський начальник переглядав разом з ним, а інші почали трус у приміщенні. 
Я дивився, як спокійно і звично гортав аркуші Курганський, як впивався очима в машинописний друк 

начальник і в мені клекотіла кров від злості й досади. Все це я мав намір старанно впорядкувати, підшити і 
заховати так, щоб чекістські руки його не досягли. 

Тут були такі роботи, як «Сучасний імперіялізм», де спростовувалось облудне трактування в 
комуністичній політиці поняття імперіялізму, висвітлювалася справжня суть цього терміну. Мова йшла у цій 
статті про «білий, червоний та брунатний імперіялізм», ультраколоніялістську натуру червоного імперіялізму. 
Тут була така робота, як «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвиту людства», в якій давався 
аналіз Марксової теорії класовоі боротьби, спростовувалося право пролетаріяту на панування над усім 
суспільством, була критика надмірного утрирування конфлікту між робітниками та підприємцями, 
стверджувалося, що без творчої ініціятиви підприємця суспільство не вийшло б із стадії економічної дикости. 
Стверджувалось, що саме винахідництво підприємця, а не продуктивні сили, просуває вперед технічний 
розвиток, чого не хотів бачити Маркс та його послідовники, зводячи весь процес економічного розвитку до 
експлуатації робітників підприємцями. В цій статті стверджувалося, що людство розвивається в процесі 
боротьби націй насамперед, боротьба ж класів грає не першорядну, а другорядну роль у розвитку суспільства. 
Експлуатація робітників підприємцями, стверджувалося в статті, – це велике зло, однак ще вдесятеро гірше зло 
є експлуатація одного народу іншим. Справді, вільне і високопродуктивне існування людства наступить тоді, 
коли всі народи здобудуть собі самостійність і свободу незалежно від того, перебувають вони тепер в 
капіталістичній залежності чи в комуністичній, – таким резюме закінчувалася стаття. В обох цих статтях 
показано було нечувану нерівність народів у так званих соціялістичних державах, де один народ має 
самостійність та ще й узалежнює від себе десятки інших народів; де деякі народи перебувають у так званій 
союзній залежності, інші в «автономній» залежності, ще інші не мають ніякої автономії, а ще інших позбавлено 
права проживати на своїх споконвічних землях. У цих роботах стверджувалось, що ті суспільні перетворення, 
які відбулися на землях колишньої царської Росії, нічого спільного не мають з уявним соціалізмом, що тут 
створено не соціалізм, а державний капіталізм, державний феодалізм й державне рабовласництво у найгірших 
їхніх формах, ідеологічно російського великодержавного шовінізму не усунено, а ще дужче розширено, лише 
діє він тепер під іншим прапором – червоним. Усі ці твердження в статтях було підкріплено живими 
прикладами з життя комуністичних державних утворень. 

Тут була стаття під назвою «Література та псевдолітература на Україні», яка викривала терор над діячами 
української культури. Стаття показувала, як за часів сталінщини було фізично винищено кращих українських 
письменників, та інших діячів культури: як тих, що залишились серед живих, змушено було творити на засадах 
крайнього примітивізму, від чого твори їхні втратили всяку художню вартість. Стаття показувала, як в галузі 
літературознавства було вчинено штучне тасування та неприкриту фальсифікацію української класичної 
спадщини, наводився довгий список письменників, яких беззастережно було виключено з української 
літератури, або було подано у спотвореному вигляді. В цій статті розвінчувалася фальсифікація творчості 
Тараса Шевченка, вказувалося на те, що фальсифікатори навмисне принижували ідеї ґеніяльного Кобзаря, 
штучно прив’язували його думки до тодішніх російських думок, щоб догодити російському націоналізмові. В 
статті підкреслено було, що всім неросійським народам доводиться надто великою ціною платити за ідею 
побудови комунізму, яка вимагає від них зречення своєї культури та рідної мови. Тут твердилося і про те, що 
література часів сталінщини – це література, створена митцями, які повернулися спиною до рідного народу; що 
всупереч цій творчості тепер починає відроджуватись література на засадах правди і що ця нова література 
врешті-решт переможе ту бутафорну літературу, яка стоїть на хистких дибах брехні. Тут була стаття «Відповідь 
матері Василя Симоненка Щербань Ганні». Цю роботу було написано у відповідь на заяву матері Василя 
Симоненка, опубліковану в газеті «Радянська Україна». В статті було написано, що з творчості поета ми 
уявляємо його матір не такою, якою вона постала з своєю заявою. В творчості Василя Симоненка його матір 
зображена ототожненою з нашою поневоленою Батьківщиною – Україною. Але ми розуміємо вас, – говорилося 
в статті. 

Ми розуміємо, хто і як писав цю заяву. Ми розуміємо, що людина, яка перенесла страхіття чека, гепеу, 
енкаведе, емгебе не могла не злякатись погроз тих, хто пропонував їй підписати таку заяву. В заяві йшла мова 
про розуміння творчості Симоненка. Автори, сховані за підписом матері силкувалися спрямувати читацьке 
розуміння творчості поета в бажаному їм напрямку. У «Відповіді» говорилося про те, що розуміння Симоненка 
треба шукати не в головах партійних бюрократів, а в голові того селянина, який відбував десять років каторги 
за жменю колосків, що він зірвав у тотальний голод 1933 року на колись своєму, а тепер колгоспному полі, 
рятуючись від голодної смерті. В статті говорилося, що нічого дивного нема в тому, що мати, стара жінка, не 
встояла перед брутальним насильством. За ним – влада, за ним – сила. Та треба знати й про те, що виростає 
нове покоління, позбавлене страху, яке з огидою відкидає «державні справи», обляпані кров’ю трудящих. І 
цьому новому молодому поколінню належить майбутнє, а не тим дідам, які тепер тремтять перед гнівом 
народу, боячись плати за свої підлі дії. 
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Була тут і така робота, як «З приводу процесу над Погружальським», написана до події спалення україніки 
в київській центральній республіканській бібліотеці. В статті було висвітлено судовий процес над палієм 
Погружальським і доведено фактами, що справжнім організатором пожежі було кагебе. Стаття закликала 
українців не бути байдужими до дії великодержавного шовінізму. 

Тут була стаття «Українська освіта в російському шовіністичному зашморзі», де було показано, як 
безцеремонно проводиться русифікація на Україні; як українську мову доведено вже до такого стану, що вона 
стала чимсь другорядним, а то й зайвим у суспільному житті України, бо її витіснено з усіх установ, вищих та 
середніх учбових закладів. Її загнано в глухі села, або користуються нею, як бутафорною розвагою напоказ. 

Тут була робота під назвою «З історії боротьби українського народу за своє визволення в часи 
громадянської війни на Україні. З матеріалів, спалених у Києві». Ця робота складалася з коротких витягів з 
історичних документів часів громадянської війни на Україні. В короткому вступі було вказано, що ці витяги 
взято з тих документів, які тепер спалено в київській національній бібліотеці. Читачеві, який прочитав ці витяги 
стане ясно, хто був зацікавлений в знищенні їх. 

В роботі наводилися такі документи: 
1. Нота уряду України до уряду совєтської Росії з приводу наступу російської армії на землі України і 

кривавого розбою, який чинили російські армійці над українським населенням. 
2. Стаття соціял-демократа Кашевського, опублікована в «Робітничій газеті» з приводу дій чекістів у 

захопленому совєтським військом Києві. В своїй статті Кашевський наводить факти кривавого терору чекістів 
над населенням Києва, він показав страхітливу картину знищення невинних людей у підвалах губчека, розстріл 
бразильського посольства, масове знищення людей у будинку оперного театру, в створених нашвидкоруч 
концентраційних таборах. 

3. Наказ головнокомандуючого української народної Республіки Симона Петюри по Наддніпрянській, 
Наддністрянській арміях та повстанських загонах, в якому головнокомандуючий застерігає військо проти 
погромів єврейського населення. В наказі сказано, що такі дії ганьблять наше чисте діло. Наше діло є чисте, 
говориться в наказі, а чисте діло вимагає чистих рук. Доля єврейського народу переплітається з долею 
українського народу, євреї були гнані в царській імперії так само, як і українці. Вони протягом тисячоліття 
проживають на території наших земель, їм нікуди йти від нас, і хто сьогодні вчиняє погроми на них, той 
творить ганебне діло. Ми ведемо священну визвольну війну і багато єврейських угрупувань та організацій 
зрозуміло нас, вони обстоюють нашу боротьбу. Той, хто громить євреїв, той паплюжить нашу боротьбу перед 
усім світом. Наказую, говорилось, всіх, хто чинить погроми євреїв, негайно віддавати до суду і судити за 
законами військового часу. 

Тут була праця під назвою «Стан і завдання українського визвольного руху», яка в другому оформленні 
мала назву «Про сучасне і майбутнє України». В цій статті було показано, як далеко відходить слово від справи 
в сучасних совєтських правителів в напрямі збереження національних прав союзних республік, стверджувалося, 
що Україна з часу захоплення її комуністичною Росією, незважаючи на жорстокий терор, безперервно бореться 
за своє визволення. 

Була тут стаття канадського публіциста Романа Рахманного «Лист до Ірини Вільде». В своїй статті 
Рахманний переконував українських совєтських письменників, що писання творів на замовлення 
великодержавних правителів надто далеке від національних потреб українців, що тішитися виданням такого 
ґатунку творів, тішитися співами такого ґатунку пісень, танцями у вишиваних сорочках і затуляти вуха на те, 
що в містах майже не чути української мови, а натомість рясно чути її на Крайній Півночі Сибіру, – це означає 
зрадництво рідного народу. 

В своїй статті Рахманний вказує, що Україна на міжнародній арені фактично ніде не фігурує. Про неї в 
світі знають менше, ніж про якусь колонію, бо всі державні функції за неї виконує Москва. Москва ж повністю 
порядкує на Україні в політичному, економічному та суспільному житті. Україна не розпоряджається своїми 
надрами, своєю пшеницею, своєю землею і навіть своїми громадянами. Над усім цим хазяйнує Москва. А щоб 
Україна не мала найменшої сили, то її позбавлено своєї армії. І хоч на словах це суверенна держава, – фактично 
це країна, яка перебуває у більшій залежності, ніж будь-яка сучасна колонія – випливає із статті Рахманного. 

Була тут і промова президента Ейзенгауера на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні. 
Тут був вірш під назвою «Повстаньте, гнані і голодні», в якому були такі рядки: 

За наш хліб, за наш цукор, за сало.  
За вугілля, залізо, чавун,  
Нам плюють межи очі, їм мало,  
Треба їм наші душі на глум...  
Закінчувався вірш таким закликом:  
Повстаньте, гнані і голодні  
Робітники усіх племен! 
Був вірш під назвою «Дума про хлібороба». В ньому було зображено сумну долю українського трудівника 

села, позбавленого землі і засобів виробництва, який на чужій йому, дармовій роботі втратив навіть людську 
подобу. Та автора не покидає надія на те, що цей принижений, тортурований народ ще виборе собі волю: 

Ой вірю, вірю, надію маю  
Буде ще воля у рідному краю.  
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Буде ще правда бороти кривду.  
Володар краю з темряви вийде.  
З темряви вийде, розправить спину  
І усміхнеться світлій годині. 
Усі ці статті й вірші, крім «Листа до Ірини Вільде» та «Виступу Ейзенгауера» були без підписів, пізніше в 

справах кагебе вони значилися, як анонімні. Проте, були тут твори й з авторськими іменами. Багато було віршів 
Василя Симоненка, якого в той час ще мало видавали. Тут були ті його вірші, які не ввійши в поетові дві збірки, 
опубліковані пізніше, зокрема, вірш «Злодій». Було тут багато віршів Ліни Костенко, були уривки з поеми 
Володимира Сосюри «Мазепа», був виступ Андрія Малишка на похоронах Сосюри, публіцистичні статті Івана 
Дзюби. Був вірш Івана Драча під назвою «Публіцистична балада», в якому поет з властивою йому нестримною 
експресивністю нападає на підлу «повію з намальованими губами – бабу історію», яка дуже ретельно фіксує усі 
світові пригоди, а таку подію, як знищення голодом у тридцять третьому році дев’яти мільйонів українців, вона 
оминула. Був тут і Павличків вірш «Молитва», пізніше опублікований у одній з його збірок, за який йому 
критика добре нам’яла чуба. Проте «Публіцистичну баладу» Івана Драча, як і багато віршів Миколи 
Вінграновського, Євгена Летюка, Ігоря Калинця не публікували ніколи. Були тут вірші Миколи Холодного та 
інших молодих поетів, які покладалися більше на «самвидав», ніж на офіційну пресу. Також була тут 
«Передмова» до другого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, вірші Івана Франка «Не пора», «Січова пісня», 
«Гайдамаки», «На великі роковини», вірші Степана Руданського, що їх не друкували за радянської влади, вірш 
Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» та інші. 

Курганський всівся за моїм столом в кімнаті, витяг із своєї теки папір, обклався моїми матеріалами, 
написав на першій сторінці заголовок «Протокол обыска», поставив дату: «4 сентября 1966 года г. Феодосия» і 
почав записувати все, що перед ним лежало. Він ставив номери, а під кожним номером назву статті чи вірша. 
Та ще й дописував якими словами починається і якими закінчується кожний твір, скільки сторінок складає. А 
тимчасом кагебісти перевертали мою бібліотеку, всі рукописні та машинописні тексти відкладали. Відкладали 
вони й старі українські видання. Ось їм попалася «Ілюстрована історія України» Михайла Грушевського, ось їм 
попалася фотокопія книжки Івана Кошелівця «Панорама найновішої української літератури в СРСР», ось їм 
попалася книжка Омеляна Терлецького «Визвольна боротьба українського народу», ось попався збірник 
«Записи наукового товариства імені Тараса Шевченка» том CIV за 1937 р. Ось «Чорна рада» Пантелеймона 
Куліша... 

Начальник феодосійського кагебе захопився матеріалами з моєї теки, тими самими, що записував у список 
Курганський. Я спостерігав, як мінявся колір і вираз його обличчя. Іноді, після прочитання якоїсь статті, він 
перебував ніби у стані шоку. 

До своєї роботи кагебісти залучили й начальницю відділу кадрів, доручили їй проглядати деякі рукописи й 
книжки. Ось попалася книжка «Науковий збірник, присвячений професорові Михайлу Грушевському з нагоди 
його десятилітньої наукової праці в Галичині». 

– Грушевський. Візьмемо цю книжку чи ні? – звернувся до старшого оперуповноваженого у кагебе 
кримської області майора Васютенка, сухорлявий кагебіст. 

– Я Грешевського знаю, – обізвалася начальниця відділу кадрів, – він був секретарем Львівського обкому 
партії. 

Майор махнув рукою і книжку поклали на місце. Один з кагебістів захопився читанням моїх «Первісних 
винахідників», фантастичних оповідань з життя доісторичних людей. Збірник було прийнято до друку 
видавництвом «Радянська школа» і він мав вийти в 1968 році. Він так захопився ними, що прочитав їх усі, 
забувши про свої обов’язки. 

– Це чудові оповідання, – сказав він мені, коли закінчив читати. Я не відповів нічого. 
Все буде добре, думав я, якщо їм не попадеться тека з тими моїми оповіданнями і віршами, які я весь час 

ретельно переховував. А під цю пору, як на лихо, добре їх не заховав. Тека була за стелажем із книжками, який 
впирався в стінку. Як на зло, до цього стелажа допався завзятий кагебіст, що найпильніше перетрушував кожну 
книжку. Вже пів стелажа книжок валяється на підлозі. Ось і моя тека в його руках. Він витягає зошит за 
зошитом, переглядає, а потім передає Курганському. Наче щось обірвалось в мене в грудях. Я відчув у собі 
такий біль, ніби ці пальці порпалися не в моїх зошитах, а в моєму серці, мені стало млосно. Я ліг на ліжко і 
заплющив очі... Якби під рукою було щось, чим можна було б обірвати собі життя, я в цю хвилину ні на мить не 
завагався б. 

Вікно з кімнати, у якій я лежав, було відкрите. 
– Вам лист, – почув я голос з-за вікна. Листоноша зайшла у подвір’я і подала через вікно листа мені в руки, 

а не вкинула в скриньку, як це вона робила завжди. Як тільки я розірвав конверт, кілька кагебістів кинулися до 
мене. Лист був із Москви, без зворотньої адреси, написаний на невеликому клаптику паперу. Ірина, яка кілька 
днів тому побувала у нас, писала про те, що нам слід поховати усі банки з варенням, які ми консервували 
влітку. Лист прийшов з запізненням на кілька днів. Я зрозумів, що листоноші було вказано, коли саме і як слід 
вручити цього листа. 

– Хто пише? 
– Хто така Ірина? 
– Що означає «поховати варення»? 
– Ірина, – це одна з тих, хто відпочивав у мене влітку. «Поховати варення» слід зрозуміти, очевидно, так, 
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як написано. 
Всього кілька днів минуло відтоді, як поїхав додому Горинь Михайло, який разом із своєю дружиною 

Олею відпочивав у мене. Перед його від’їздом ми з ним побували в Коктебелі, або в Планерському, як це 
поселення зараз зветься. Там, на березі моря, є будинок відпочинку письменників. У Планерському ми 
зустрілись з Іваном Драчем та Дмитром Павличком. Після коротких міркувань вирішили влаштувати мандрівку 
по горах Карадагу. Товариство скадалося з цих двох поетів, письменника Романа Іваничука, павличкової 
дружини, гориневої дружини, Гориня та мене. 

Ми пройшли узгір’ям Карадагу, обійшли Святу гору і зупинилися коло Чортового пальця. Жартували 
дорогою, жартували й на відпочинку. Павличко надумався показати свою спритність і поліз стрімкою скелею 
Чортового пальця. Йому вдалося вибратися на саму вершину. Я похвалив його за спритність. 

Під Чортовим пальцем, на відпочинку, зав’язалася розмова. 
– Як тяжко нам писати тепер твори, – висловив думку Павличко, – в твір вкладаєш хіба соту частку власної 

думки, а решта все чуже. 
– А ви беріть приклад з Малишка, – сказав я, – він не кривить душею, коли пише. 
– Та й він кривить, – відповів Павличко. 
– Ото якби було хоч одне безцензурне видавництво на всю Україну – дихнулося б легше? – спитав я. 
– Е-е-е, якби-то... – не доказав Павичко. 
Назад ішли швидше, ніж нагору – легше згори. Коли ми з подружжям Горинів сідали до феодосійського 

автобусу, Михайло мені сказав: 
– Я їх запросив на завтра на вечір до нас. 
– Хай приїзджають, – відповів я. 
На другий вечір справді вони приїхали Павличковим авто. Вечір був чудовий, теплий, ще не смеркалося і 

ми засіли на веранді. Пили сухе болгарське вино, їли ябука та виноград. Іваничук скоро сп’янів. Здавалося, що 
він і приїхав уже напідпитку. Він почав забавляти жінок побрехеньками. Я пішов у свою робочу кімнату, саме в 
ту, де тепер так гарячково іде трус, взяв ту саму теку, яку так ретельно перетрушують чекісти. На палітурці 
теки було написано «А. МОНАСТИРСЬКИЙ». Я показав теку гостям і сказав: 

– То ще Кузьма Прудков сказав: «Не вірю очам своїм». Так і тут. Написано «Монастирський», а ви цьому 
не вірте. Тут є і Драч, і Павличко, і ще дехто. 

Іваничук та Павличко були захоплені розмовами з жінками. Драч усівся на сходах, що вели на мансарду і 
ласував персиками. Він перший виявив зацікавлення текою. Ми з ним пішли до горішньої кімнати, сіли за стіл 
при відчинених дверях, що вели на балкон. 

– Не подумайте, що це є боротьба за людські душі, – сказав я Драчеві. – Просто я хочу трохи ознайомити 
вас з тим, з чим багато людей уже давно знайомі. 

Я витяг з теки «лист до Ірини Вільде» і дав йому читати. Незабаром з’явився й Павличко. Я запропонував 
йому другий примірник тієї самої статті. Він подивився на першу сторінку і відклав набік. 

– Я це вже читав, – сказав він, вийшов на балкон і почав оглядати довкілля. А тим часом Драч закінчив 
читати. Я запросив їх обох послухати статтю «Література та псевдолітература на Україні». Вони погодилися. 
Вони почули про те, як за часів сталінщини ті українські письменники, що уникли репресій, забули настанову 
Лесі Українки нашим митцям слова: 

Не поет, хто забуває 
Про тяжкі народні рани, 
Щоб собі на вільні руки 
Золоті надіть кайдани, 

і за це поплатилися втратою свого таланту. Славнозвісний наш поет Павло Тичина, автор таких рядків, як: 
«любити свій край не є злочин, якщо це для всіх», звівся до того, що почав писати таке: 

Куйся, сталь, біжи, формуйся, 
Перекуйся на тверде. 
Сталін скаже тільки слово, 
Ми готові – хай веде. 
Тут Драч залився щирим сміхом. Стаття справила на обох поетів незвичайне враження, навіяла в їхні 

голови глибокі роздуми. Після цього я добув з теки їхні вірші і уточнив деякі слова, що у машинописному 
тексті могли бути невірно надруковані. Суперечка з Павличком зав’язалася за його «Молитву», зокрема за 
слово «грузь»: 

– Що це за слово? – питав я, – такого слова немає в українській мові. 
– Ви, східняки, не знаєте цього слова, – доводив Павличко, – а у нас на Галичині всі його знають. 
Саме під цю суперечку в дверях з’явився Михайло Горинь. 
– Ну ось галичанин, – сказав я. – Скажіть нам, Михайле, що означає слово «грузь». 
– Це я знав прізвище одного чоловіка, – недовго думаючи, відповів Горинь. 
Суперечити далі не було куди, проте Павличко не здавався. Так, сперечаючись, ми й прийшли назад до 

свого товариства. 
Незабаром стало вже зовсім темно на дворі і наші гості почали збиратися в дорогу. 
– Ви ці речі поховайте добре, бо так небезпечно їх тримати, – сказав Павличко, коли вони вже сідали до 
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машини. 
– Ми надіємося, що ці речі переможуть, бо за ними правда, – відповів я, а сам собі подумав, що поховати їх 

треба було вже давно. 
І не поховав. 
А чекісти порпалися в моїх творах. Тут були оповідання про часи розкуркулювання та колективізації. Були 

оповідання про голод на Україні у тридцять третьому році і про табори смерті на Колимі, про війну і про 
повоєнні дії чекістів на Західній Україні. 

Тут була повість «Химера» про молодого науковця, який віддав десяток літ свого життя винаходові 
апарату, що «бачив» і «чув» на далеку відстань, крізь будь-яку загороду. Коли апарат був майже готовий, 
Сушко (так звався цей інженер) обснували роздуми про те, яку користь і яку шкоду людям може принести його 
винахід. 

Саме в час таких роздумів однієі ночі перед ним з’явився незнайомець. Інженер трохи злякався, а ще 
більше здивувався, побачивши перед собою людину, що проникла через замкнені двері. Незнайомець 
заспокоював його, переконуючи, що він не чекіст і не шпигун, що він нітрохи не зазіхає на його винахід. Хай не 
дивує інженера те, що він зайшов до нього через замкнені двері, бо він сам особа не матеріяльна, безтілесна. А 
тим часом Сушко дивився на незнайомця і не міг визначити його віку. Іноді йому здавалось, що перед ним 
юнак, іноді – що перед ним старець, іноді – що незнайомець подібний до когось з його родичів, іноді – що це 
чужа і ворожа йому людина. 

Незнайомець сів у фотель і поклав руку на стіл. 
– Якщо хочете переконатися у правоті моїх слів, – доторкніться до моєї руки, – сказав він. 
Сушко поклав руку на його руку, але не відчув ні твердості, ні м’якості, ні тепла, ні холоду. 
Далі незнайомець сказав Сушкові, що він прийшов на допомогу йому в його роботі над винаходом. Сушко 

віднісся до цього скептично і сказав, що винахід вже майже готовий та, що він не уявляє його допомоги, якщо 
той особа не матеріяльна. На це незнайомець відповів, що він знає не гірше за Сушка в якому стані його 
винахід, а допомога його, хоч він і не матеріальний, буде ціком матеріальною, саме такою, якої Сушко зараз 
потребує. 

Умовилися, щоб Сушко називав його Новаком, бо справжнє його ім’я не вимовляється людською мовою, і 
на цьому невідомий з інженером попрощався. Він не пішов до дверей, – проплив через відчинене, але 
загратоване вікно і зник у темряві. 

Другого дня вранці Сушко прокинувся з обважнілою головою. Він пригадав собі вчорашню подію і 
вирішив, що від напруженоі праці, від перевтоми на нього напали галюцинації. 

Та незабаром Новак знову дав про себе знати. Сушко несподівано виграв велику суму грошей на облігації, 
а увечері з’явився Новак і доказав йому, що це він допоміг йому одержати такі гроші. Новак справді став 
добрим помічником і скоро апарат був повністю готовий. Сушко почав випробовувати його. Він направив 
промені апарату на людські житла і побачив та почув, як живуть люди, про що вони думають. Він направив 
промені свого апарату на в’язницю і побачив та почув таке, від чого волосся на його голові стало дибом. 

Спостереження за допомогою свого апарату над навколишнім світом привело Сушка до нових роздумів. 
Він задумався над походженням життя на землі і над походженням людини, над сучасними відносинами між 
людьми і між народами та над сучасним державним устроєм у його країні. В розгадці цих питань Сушкові 
допомагав Новак, який приходив до нього тоді, коли його найдужче мучила та чи інша загадка. Він йому 
пояснив, що мертва матерія не могла б народити життя, а сліпа бездумна природа не могла наділити людину 
розумом. 

Сушка мучило питання, чи справді правителі його країни несуть визволення людству від усіх бід. Якщо це 
так, то чому цей шлях такий кривавий. Чому пролетаріят, який захоплює владу, потребує так багато жертв? Чи 
справді ці жертви потрібні пролетаріятові, а чи тільки тим правителям, які виступають під його ім’ям? І як 
можуть такі упирі перетворитися в таких добродійників, що принесуть людству всезагальне щастя? На ці 
питання Новак не давав прямих відповідей, він лише підводив Сушка до всерозуміння. 

Повість закінчується трагічно. Сушко пообіцяв Новакові, що він у подяку за допомогу йому не буде без 
його згоди віддавати свого винаходу владі. Проте сталося так, що на завод, де Сушко працював інженером, 
прибули молоді практикантки, одну з яких він уподобав, а потім і покохав. Та вона не віднеслася серйозно до 
його почуття. Тоді Сушко, щоб показати своїй обранці, кого вона не хоче любити, вирішив оприлюднити свій 
винахід. Він згадав про обіцянку Новакові, але Новак вже довгий час не відвідував його. «Все це химера, – 
подумав Сушко, – галюцинації мої вже минулися». Саме тоді, коли Сушко з апаратом в руках збирався вийти з 
хати, на порозі з’явився Новак. Сушкові запаморочилося в голові, апарат випав з його рук, вдарився об підлогу, 
деталі повідбивалися і розкотилися по підлозі. Сушко не встояв на ногах і впав. Падаючи, він вдарився об 
гострий кут апарату і вбився. Вітер вривався через відчинене вікно підхоплював зі столу аркуші паперу з 
описом дії апарату і викидав один за одним у вікно. 

В повісті сюжет займає, фактично, другорядне місце. Основне – це роздуми Сушка та його розмови з 
Новаком. По суті, це філософсько-соціологічний трактат. 

А кагебісти вже порпались у моїх поезіях. Знову відчув я біль серця, заболіла виразка шлунку, і я знову ліг 
на ліжко. Мені тепер було ясно: кагебісти не випустять мене із своїх лабет. Пригадався 1937 рік, лук’янівська 
в’язниця у Києві, допити чекістів. Пригадався трьохмісячний стан у телячих вагонах з Києва на Далекий Схід, 
глибокі задушливі трюми пароплава в дорозі від Владивостоку до бухти Ногаєво. Пригадалася Колима. Десь 
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там вже чигає на мене смерть. Чи в кагебістській камері, чи на етапі, чи в таборах смерті? Я хворий на виразку 
шлунку. Якщо, навіть, мені дадуть найменший термін ув’язнення, то й тоді я з своїм здоров’ям не витримаю 
його. Та це мене не дуже лякало. Помирати раз, а не двічі – завжди говорив я собі, коли над моєю головою 
нависала смерть. Мене непокоїло інше: муки моєї дружини Ганусі. Ми не так давно побралися з нею. Неповних 
три роки живемо ми під одною стріхою. Не було коли мені раніше одружуватися. То в’язниці і табори, то війна, 
то навчання в інституті, то будування хати у Феодосії. Не було коли думати про своє сімейне життя. Та, правду 
кажучи, в ті роки моєї сумної Молодості я не дуже й прагнув до нього. З своїх юнацьких спостережень і 
переживань я виніс думку, що в наших життєвих умовах неможливо творити сімейне щастя. Яке може бути 
сімейне щастя, коли постійно висить загроза розправи над тобою, як комахою. А якщо б навіть пощастило мені 
влаштувати своє сімейне життя, то як не соромно було б мені перед тими, яким такої можливості не дають? А 
ще, правду кажучи, не хотілося мені розпорошуватися у сімейних дріб’язках, не зробивши чогось такого, чого 
варта нескорена людина. Так думав я до свого 43-річного віку. А потім все-таки одружився. Одружився раптом 
і несподівано. Вона мене полюбила жертовною любов’ю. Такою любов’ю, що тепер мені ставало страшно, як 
вона все це перенесе. Розлуку зі мною протягом одного дня вона тяжко витримувала, а розлука на кілька днів 
для неї була страшною мукою. Як же вона винесе нашу багаторічну розлуку? Як вона винесе мою смерть? 

Шкода було й матері. Та мати моя була ніби загартована у таких нещастях. Вона пережила мій арешт 1937 
року, арешт мого старшого брата Сергія 1939 року, смерть нашого батька, відсутність чуток про мене протягом 
усієї війни, мобілізацію мого молодшого брата Вадима до армії, смерть Сергія... Тепер ще одне лихо на її сиву 
голову, вона сприймає з якоюсь тупою покорою своїй долі. Та вона, видно, ще добре й не уявляла собі до чого 
це може призвести. Її серце ще переповнене тугою за найдорожчим їй найстаршим сином Сергієм, а для мого 
горя вже ніби в її серці і місця нема. 

Я лежав на ліжку і подумки молився. Але молилося мені важко. Ніби якась ворожа сила розривала слова 
молитви на шматки і не допускала їх до моєї душі. 

А Курганський все сидів і писав, і писав. Купа матеріалу для опису зростала. Вже не було місця на столі, 
частина книжок та друкарська машинка лежали коло ніг Курганського. Чекісти дошукалися до моєї іконки 
святого Пантелеймона. Вона була заличкована у ніші над стелажем. (Відкрито мати ікони нам неможливо було, 
годі було б надіятися, що приймуть на якусь добру роботу). 

Чекіст поклав іконку на столі, але Курганський відсунув її своєю натомленою рукою. 
До мене підійшов кагебіст, той самий, що захоплювався моїми «Первісними винахідниками» і промовив: 
– Михайле Савичу! Ви не заперечуєте проти того, щоб я пішов звідси? Мене чекає термінова робота. 
Я був спантеличений. Що це? Глум? Чи нечемність? Я здобувся на жарт: 
– Я не заперечував би, якби ви всі пішли звідси. 
– Ні, – продовжував кагебіст, – я серйозно питаю, мені дуже треба піти у невідкладній справі. 
В голосі його чулася щирість. А мені в голову приходила думка: «Як можуть так говорити ті, що 

впиваються людськими стражданнями? Можливо, чекісти змінилися? Ці чекісти не ті, що були у 1937 році? 
Вони дійсно не ті. Всі вони молоді, включно з начальником феодосійського кагебе. Лише Курганський старий 
вовк. Він, на мій погляд, старший за мене. Ще Васютенко теж підтоптаний. Видно досвідчений тортурознавець. 
Начальник феодосійського кагебе – молода, здорова, сповнена пульсації життя людина. Де б я міг подумати 
тоді, що я його переживу. Коли я повернувся з ув’язнення, і мені сусіда сказав, що того начальника вже нема, 
що він раптово вмер від серцевої хвороби, мені не хотілося вірити. 

– Я не заперечую проти того, щоб ви пішли звідси, як не можу заперечувати того, що тут робиться, – 
відповів я другий раз моєму прохачеві. 

Мені здалося, що він зрозумів безглуздість свого звертання до мене, але видно, так вимагали їхні нові 
правила. 

Нарешті перетрусили наші кімнати. Скидалось на те, що тут відбувся погром. А Курганський серед куп 
складених на підлогу книжок сидів і писав не відриваючись. Ногами він торкався купи книжок та друкарської 
машинки і нагадував пасажира на вокзалі, що береже свій вантаж від злодіїв. 

Тепер чекісти попрямували до кімнати матері. Мати заперечувала, пояснювала, що її кімнати – це окрема 
квартира, що вона живе незалежно від нас, але на ці пояснення ніхто не зважав. В кімнатах матері трус тривав 
недовго, там не було стільки книжок, як у нас, і чекісти не знайшли там нічого. 

Передивилися літню кухню, лазню, курник, виходок. Побували в мансарді й на горищі. На горищі вони 
побачили в’язки старих листів та моїх інститутських конспектів, але перевіряти це вони вже не мали сили. 
Стомилися, бідолахи. 

Коли трус закінчився, чекісти і ми посідали, хто на чому влаштувався. Треба було чекати, доки 
Курганський закінчить перепис конфіскованої літератури. Минуло ще з півгодини. Нарешті список був 
готовий. Він зайняв 26 сторінок на аркушах машинописного паперу. Курганський почав читати вголос. 

В список попали і мої лекції для «Наукового товариства», і драма «Стара пісня», що не мали в собі нічого 
«крамольного». Осторонь конфіскованої літератури залишилися мої оповідання про первісних винахідників та 
комедія «Весілля на курорті». Мабуть тому, що на них стояли редакційні штемпелі. Не конфіскували й лібретто 
та малюнки до мультфільму «Коза Дереза». 

– Які є питання і зауваження? – звернувся до нас усіх Курганський, коли закінчив читати. 
Питання задала моя тітка Клавдія: 
– Записану літературу ви називаєте антирадянською. В списку числяться твори Івана Франка. Але ж твори 
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Івана Франка не заборонені. Їх вивчають у школах. 
Вона вчителька, моя тітка... Клавдія... 
– Ну, це ще будуть розбиратися в цьому. Якщо сюди попали якісь не антирадянські твори, то їх повернуть 

вам. 
Понятим дали підписати список, і ті охоче виконали це. 
– Вам треба буде поїхати з нами, необхідно дещо вияснити, – звертаючись до мене, сказав Васютенко. 
– У що ж ти одягнешся? – заметушилася Гануся. 
– Треба одягати щось тепле, – сказав я, – бо ця подорож буде довга. 
Чекісти мовчали, ніби підтверджували мою думку. 
Я одягнув суконну куртку, змінив сандалі на черевики. Зняв годинника з руки, перстеня з пальця і віддав 

дружині. 
У супроводі кагебістів і моєї рідні я вийшов на вулицю, і тільки тепер побачив, що коло нашого двору 

стоїть авто. Ніхто з присутніх не звернув на нього уваги, цивільний одяг чекістів не привернув нічийого зору, 
ніхто не прочитав в очах моєї дружини і матері глибокого смутку і тривоги, буденна подія: сідають до авта 
якісь люди і кудись їдуть. 

Так. Чекісти змінили тактику. Нема вже того «чорного ворона», що носився вулицями міст темними 
ночами і вихоплював з теплих ліжок збентежених людей. 

І так, я з Божою поміччю пишу. Тяжко мені писати під постійним наглядом. Під боком, поруч з нашою 
квартирою, мешкають мої потайні наглядачі – міліціонер з своєю жінкою, її мати, та її вітчим, обоє партійці. 
Раз у раз вони вриваються до кімнати і нишпорять очима по моєму столу. Про їхнє сексотство мені відомо. Сам 
цей вітчим, якось напідпитку виклав мені все, як на долоні. Кілька місяців тому побував у нас начальник 
новокаховського кагебе. Так ніби-то зовсім ненароком забрів до нашої хати. Цікавився далеко не нашими 
справами. Де проживає старший син господині, чи великий у них город. І тільки наче між іншим спитав мене, 
чи давно ми тут проживаємо. Навіть не признався, що він працівник кагебе, хитрі стали чекісти тепер. Та я 
розпізнав його по синіх кантах на його штанях, а сусіди-наглядачі проговорилися, хто це був. 

Потім мене викликав начальник кримінального розшуку новокаховської міліції. Розмова була спокійна, 
навіть приємна, з жартами, але закінчилася вона тим, що мене зобов’язано було повідомляти про кожний свій 
виїзд з дому. Казав, що він може у будь-який час відвідати мене, то щоб я не дивувався, а сусідам говорив, що 
то мене відвідує земляк мій. 

Правда, він ще ні разу не був у нашій домівці, проте агенти його не забувають нас. Міліціонерша щодня 
забігає кількаразово, частенько заходить і її мати, сам міліціонер буває у нас рідко. Ось і зараз на подвір'ї 
вештається мій наглядач, а я пишу. Пишу, бо не можу не писати. Як не дивно, а мені доводиться із своєю 
творчістю ховатися від рідної дружини так само, як від чекістських агентів. Вона, бідна, боїться, щоб не сталося 
зі мною те, що сталося тієї осени 1965 року в Феодосії. 

Досі я писав уривками, коли дружина кудись відходила з дому, тепер стало мені зручніше, бо вона 
влаштувалася на роботу, я цілий день сам у хаті. І міліціонерша рідше зазирає – нема причини. 

Може, і справді не варто писати, піддаватися постійній небезпеці? Яка є надія на те, щоб хтось тебе почув? 
Майже ніякої. Яка є надія на те, що творчість моя проросте і принесе плоди? 

Ось учора через радіо прийша звістка про те, що Солдженіцина силою вивезли до Західної Німеччини. 
Прийшли, забрали, посадили на літак – і бувай здоров. Солдженіцина! Та Солдженіцин же здобув собі світову 
популярність! Став лауреатом Нобелівської премії. За ним стояв світ непоневолених народів! Сахаров дедалі 
рідше подає свій голос. Можуть і з Сахаровим щось зробити. Солдженіцин, Сахаров. А що я? Моє ім’я у 
вільному світі майже невідоме. Твори мої під сімома затворами. У чекістському сховищі. Мені не пощастило 
так, як Солдженіцину, опублікувати бодай пару своїх оповідань у хрущовську відлигу. На Україні не було 
таких видавництв, що моги б це зробити. Тут і в часи відлиги сталінський дух витав густіше, ніж у Росії. Мене 
тепер карателі називають «двічі судженим за особливо небезпечні антидержавні злочини». Що схочуть, те й 
зроблять зі мною, коли їм тільки заманеться. Заберуть третій раз і доконають остаточно. Проти кого 
повставати? Це ж величезна сила! Самі поліційні сили переважають силу бойової армії – кагебе, емведе, 
міліція, прикордонна армія, внутрішня армія! А таємна агентура! А сітка сексотів та стукачів. А хіба бойова 
армія не на їхньому боці? Та тут, хоч би все населення піднялося відразу, то й тоді було б кому придушити. А 
що зробить слово однієї людини? Двох? Десятьох? Сотні? На це вони мають велику практику, знають, як 
затулити таким роти. Може і справді не варто писати? Послухати Ганусю і сидіти мовчки. Так буде безпечніше. 
Що можна зробити проти такої сили? Навернути уми від брехні до правди? А що з того? Недавно мені сусіда 
сказав, що на заводі, де він працює, робітники говорять: «Сахаров думає так, як ми всі думаємо, лише ми 
боїмося, а він не боїться». Ось що! Люди бояться, а тому миряться з неправдою, бо бачать, яка велика сила 
оберігає ту неправду. 

Мій слідчий Володін у Львові, під час слідства мені сказав: 
– Що нам письменники! Ми можемо жити без них. А терпимо їх тільки тому, що вони нам допомагають. 

Письменники, що нам не допомагають нам непотрібні. 
І все ж, я не покинув пера. Я послухаюся Івана Франка, який заповідав говорити правду навіть тоді, коли її 

не буде кому слухати. Якщо нема кому слухати правду, говорити треба до стіни, але не мовчати, бо своїм 
мовчанням ти приєднуєшся до панівної брехні. 
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Старіков, прокурор з нагяду у львівському кагебе, ознайомившись зі змістом моїх оповідань, сказав мені: 
– Ми заженемо вас у таке місце, де ви ніколи не зможете взятись за перо. 
Ось як вони бояться того пера, з вістря якого випливає правда. Загородилися танками, гарматами, 

кулеметами, автоматами, ракетами, термоядерною зброєю, а пера бояться. Вони знають чого бояться. Вони 
знають, що коли людство остаточно відвернеться від них, не поможуть їм ні ракети, ні атомна бомба. 

Так, я вірю, що беззбройна правда колись переможе озброєну брехню, і тому пишу. Пишу, бо не можу не 
писати. Все моє єство, кожна моя клітина, кожний мій атом бунтуються в мені і кричать до мене: «Не мовчи! 
Не маєш мовчати! Не маєш права коритися брехні і кривді!». 

Перший допит. 
Перший допит почався того ж дня в приміщенні феодосійського кагебе. В просторій кімнаті, куди мене 

завели після тривалого перебування в маленькому кабінеті незнайомого мені чекіста, за довгим столом сиділи 
Курганський та начальник феодосійського кагебе. Курганський, видно було, рихтувався складати протокол, а 
начальник дочитував конфісковану в мене літературу. Начальникове обличчя поморщилося під дією змісту 
прочитаного. Такого йому ще не доводилося читати. Він не зразу знайшов слово для мене і, лише 
передихнувши, за кілька хвилин сказав: 

– Це ідеологічна диверсія. 
Я мовчав. 
– А за це оповідання, – він вказав на оповідання «Восьмеро очей», – кагебе може подати на вас у суд. В 

оповіданні «Восьмеро очей» зображено було чекіста алкоголіка, якого за надмірний алкоголізм усунули з 
роботи в кагебе. Він працював у майстерні могильних пам’ятників. Вичищав до блиску гранітні брили. Він 
мало коли був тверезий, а коли був тверезий, його мучили галюцинації. Не давали йому спокою восьмеро 
людських очей. Напідпитку він ставав веселіший, і тоді, якщо його хтось слухав, говорив, чому він не може не 
пити. Ще коли він був чекістом-червонопогонником, кількох їх викликав до себе високий начальник. Він дав їм 
особливо таємне завдання. Треба було перебратися в уніформу бандерівців і вибити одну родину у віддаленому 
прикарпатському селі. Акцію треба було робити з великим шумом і громом. Має відбутися справжній бій. Інша 
група мала обстрілювати їх. Будуть і жертви. 

– Не з вас, не бійтесь, – говорив високий начальник, – підкинемо пару трупів справжніх бандерівців, з тих, 
що вчора прийшли до нас з повинною. Що? Ви не знаєте української мови? Вас пізнають? А не треба вам 
говорити ні слова, вам треба тільки діяти. Навіщо це вам? Самі знаєте навіщо. Ви чекісти. 

На долю алкоголіка випало незвичайне завдання. У хаті, в яку вони вдерлися насвітанку були чоловік, 
жінка та двоє малолітніх дітей. За кілька хвилин їх всіх було розстріляно автоматною чергою. Алкоголіку 
наказано було повирізувати з орбіт очі кожної жертви і забрати очі з собою. 

І ось ці очі тепер йому не дають спокою. Вони повзають у нього по руках, по грудях. Він не може 
попестити своїх дітей, бо, як тільки він дотикається їхніх голів, ті дитячі очі, що він повирізував у 
прикарпатському селі, перескакують з його рук на голови його дітей. 

– Що ж, – сказав я начальнику феодосійського кагебе, – подавайте на мене в суд за це оповідання, але 
перед тим треба його опублікувати. А так, коли його ніхто не читав, яке має значення те, що там написано. 

Начальник промовчав. Але ось що цікаво. Начальник феодосійського кагебе – це був єдиний чоловік, якого 
так дуже обурило це оповідання. Пізніше, протягом семимісячного слідства, багато чекістів та прокурорів 
поперечитувало всі мої оповідання. Зміст багатьох з них обурював їх. Про оповідання «Восьмеро очей» ніхто з 
них не вимовив мені ні слова. 

Курганський почав допит. Він записав моє прізвище, ім’я, по-батькові. Де я народився, коли народився, де 
працював останнім часом, яку освіту маю. Потім спитав, де і коли я придбав ці «документи», які в мене було 
конфісковано сьогодні. 

– Я їх купив. Купив у Львові, на Галицькій площі. 
– Ну, цьому вам ніхто не повірить. Це просто не випадає писати в протокол. Я вам раджу від щирого серця 

говорити правду. Є стаття в кодексі, яка облегшує кару підсудним, які говорять правду. 
– Я ще не підсудний. 
– Так, але коли ви не будете говорити правду, то станете ним. Коли ж ви розкажете, як то було, то, може, 

справа до суду і не дійде. 
– Я купив ці матеріяли у Львові на Галицькій площі. 
 – Гм... А друкарську машинку де придбали? 
– Там же, одноразово з документами. 
– Розкажіть докладно, як це було, і в кого ви їх купували. 
– На Галицькій площі у Львові є крамниця комісійних товарів. Там бувають у продажу старі друкарські 

машинки. Я зайшов туди, щоб купити собі таку машинку. 
– Коли це було? 
– Це було у другій половині липня цього року. 
– Продовжуйте. 
– Коли я оглядав друкарські машинки, до мене підійшов молодий чоловік і сказав мені, що він має на 

продаж машинку. 
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– Який з себе був цей чоловік? Брюнет чи блондин? Скільки мав років? 
– А такий: не брюнет і не блондин, світлий шатен, років мав не більше, як двадцять два. 
– В що він був одягнений? 
– На ньому був сірий костюм і біла сорочка без краватки. 
– І він вам запропонував купити машинку в нього? 
– Так. Але коли ми з ним вийшли на Галицьку площу, і він мені показав машинку, яка була в нього в валізі, 

то я там побачив не тільки машинку, а й віддруковані аркуші паперу. Він мені сказав, що ці папери він продає 
також. Я швидко переглянув кілька аркушів, вони мене зацікавили, і я погодився їх купити в нього. 

– Що ви йому заплатили? 
– Вісімдесят карбованців. 
– І ви думаєте, що хтось повірить вам у цю вигадку? З якою метою ви тримали в себе цю антирадянську 

літературу? 
– Це не антирадянська література. Це антишовіністична література. 
– Добре. Запишемо, що ви тримали в себе антишовіністичну літературу. 
– З якою метою ви її тримали? 
– Я літератор, маю філологічну освіту. Я пишу літературознавчі статті, мене цікавлять різні напрямки думок. 
Допит тривав з дві години. 
– Ми вас не заарештовуємо, – пояснив начальник феодосійського кагебе, – а затримуємо. Ми не маємо 

ордеру на ваш арешт. Але ми маємо право затримати будь-якого громадянина на дві доби. 
Курганський вивів мене з приміщення кагебе і привів до управління міліції. Було вже темно. Він мене завів 

у вузький тьмяно освітлений коридор, а потім у зовсім маленьку кімнатку, в якій сидів за столом немолодий 
уже старшина міліції. Курганський здав йому документи на мене. Старшина згідливо похитав головою, 
покліпав нетверезими очима, сховав документи в шухляду столу і сказав, вказуючи на мене: 

– Ти підеш у другу камеру. Сержанте, відведи його. Де не взявся сержант, готовий до послуг. 
– А ти, – продовжував старшина вказуючи на Курганського, – підеш у третю камеру. 
– Так це ж я його привів, – запротестував Курганський. Старшина, нічого не кажучи, витяг з шухляди ті 

документи, що приніс Курганський, і почав знову переглядати їх. Що було далі, мені невідомо, бо сержант вів 
уже мене темним коридором до другої камери. Не сказавши ні слова, сержант відімкнув масивні, оббиті бляхою 
двері і пропустив мене. 

За залізними дверима. 
Камера, в якій я опинився, складалася фактично з самих нар. Тільки між нарами і стіною з дверима був 

вузенький прохід, а самі нари – це невисоке підвищення над підлогою, так сантиметрів на тридцять. В камері 
вікна не було. Сперте гаряче повітря нерухомо стояло в ній. Тут було двоє людей. Вони ходили по тих нарах, і 
кожен собі щось міркував. Один з них, зовсім молодий, років сімнадцяти юнак, був у самих плавках, як на 
березі моря на пляжі, другий, старший, років двадцяти п’яти, був у сорочці з закачаними рукавами і в штанях. 
На його правиці не було ні пальців, ні зап’ястка, і неприємно було дивитися на його оголену, обтягнену шкірою 
людську кістку. 

Я привітався. Вони підійшли до мене й поцікавилися за віщо мене забрали. 
 – Мене забрало кагебе. 
– З кагебе мати справу – це надія дохла, – пояснив безрукий. – Ось у Сімферополі нещодавно позабирали 

людей за якусь літературу, всіх їх шльопнули. 
– А вас за що позабирали? 
Безрукий, звався він Алік, своїм обличчям, своїми манерами, своєю мовою, пересипаною вульгаризмами, 

відразу виказував себе типовим табірником, з тих, що для них «тюрма рідний дім». Виявляється з його 
розповіді, він справді недавно «ослобонився» з ув’язнення. А цей раз підлі друзі його підвели, а ще рідна мати 
та сестра. Друзі щодня затягали його на випивачки і він приходив додому п’яний. Дома бешкетував. Мати з 
сестрою пішли до міліції, хотіли, щоб міліція його налякала. А міліція забрала його, справу передала до суду, і 
ось позавчора вже й засудили. Дали п’ять років. Тепер мати і сестра бігають кругом міліції, кругом суду, 
заливаються слізьми, але... Суд вироку не знімає. 

Молодий, він також звався Алік, зарізав курортника москвича. Зав’язалася бійка між місцевими хлопцями 
та хлопцями-москвичами, що приїхали відпочивати у Коктебель. Йому самому не віриться, що він зарізав 
людину. Він тільки раз ударив його кишеньковим ножем. Цього Аліка ще не судили. 

– Тепер тебе теж шльопнуть?– спитав я його. 
– Не знаю, – відповів молоденький Алік. 
– Не шльопнуть, – пояснив безрукий Алік, – бо йому нема ще вісімнадцяти років. 
Я пройшов у лівий куток нар, скинув з себе куртку, поклав її під голову і простягнувся на твердих 

засмальцьованих дошках. Не хотілося думати про те, що зі мною буде, я почав згадувати те, що зі мною було. Я 
пригадав собі 1937 рік. Весну 1937-го року. Я працював тоді поблизу Києва в Володарськ-Волинському районі 
на Житомирщині. У глухому й забитому селі Краєвщині в семирічній школі я викладав українську та німецьку 
мови. Я там опинився після того, як мене виключили з третього курсу Запорізького педінституту. Виключили 
нас, кількох студентів, після вечірки в гуртожитку. Ми зібралися там, відзначити день народження одного з 
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своїх товаришів. За убогою вечерею і мізерними трунками у нас порозв’язувалися язики. Почали згадувати, хто 
як переніс голод 1933 року, хто що бачив в цей жахливий рік. У кожного ще стояли перед очима кошмарні 
картини голодної смерті. На цій вечірці не обійшлося без стукача. Нас спочатку повиключали з комсомолу, а 
згодом і з інституту. 

Мені видали таку характеристику, що з нею, напевно, не прийняли б мене і чабанувати в колгоспі. Але 
врятував мене мій товариш студент Криворучко. Він був набагато старший за мене, мав уже кількарічну 
педагогічну практику, був жонатий, а жінка його завідувала Володарськ-Волинським районним відділом освіти 
на Житомирщині. Отож він і дав мені листа до своєї жінки, в якому просив її влаштувати мене на 
вчителювання. Вона мене прийняла доволі люб’язно, але позаяк це було пізньої осени, коли майже всі школи 
були уже укомплектовані вчителями, то я потрапив у найглухіше село. 

Я був молодий, мені йшов тоді вісімнадцятий рік. Шістнадцятирічним юнаком вступив я до інституту. Не 
так з покликання (до вчителювання я ніколи не мав зацікавлення), як тому, що не було мені куди дітися у ті 
голодні роки. Тоді до інституту попасти було легко. У вузах не вистачало абітурієнтів. Отож, коли я почав 
працювати в Краєвщинській школі, то я мало чим відрізнявся від своїх учнів. 

Попрацювавши так трохи більше як півроку, я заощадив невелику суму грошей і, коли почалися весняні 
іспити в школі, саме тоді, коли в мене випадало кілька вільних днів, я вирішив поїхати до Києва, щоб купити 
собі нове вбрання, бо дуже вже я не скидався на вчителя у своєму потертому і потріпаному костюмчику. 

Треба було пройти з десяток кілометрів пішки, щоб потрапити на залізничну станцію. А там довелося 
довго чекати на потяг. Так що, хоч я вийшов з дому раненько, до Києва я добився аж під вечір. Крамниці в 
Києві вже починали замикатися, і я купити того дня нічого не зміг. Хочеш-нехочеш, а треба чекати другого дня. 
А де перебути ніч? Знайомих у Києві я не мав, готелі всі переповнені. Треба йти на вокзал і там пересидіти ніч. 

На вокзалі я зайшов до буфету, щоб повечеряти. Тоді там був такий буфет, у якому можна було попоїсти й 
випити пива, або й горілки. Я сів за столиком, замовив собі кухоль пива та порцію ковбаси. Офіціянтка швидко 
принесла, бо буфет був майже порожній. Серед кількох клієнтів вирізнявся один і своєю зовнішністю, і одягом, 
і поведінкою. На ньому було вбрання з тієї дешевої матерії, яка називається «чортова кожа», і яка через свою 
дешевість та практичність в ті часи була широко вживаною. Чорний колір «чортової кожі» вилискував під 
електричним світом, виказуючи людським очам, що одяг цей давно був митий і добре засмальцьований. Клієнт 
у «чортовій кожі» був добре напідпитку, просто-таки п’яний. Він сварився з офіціянтками й буфетником за те, 
що вони не дають йому більше горілки, брав у руки виделку й погрожував офіціянтці. 

– Я, – доказував «чортова кожа», підсідаючи до мого столика, – заснував п’ятнадцять колгоспів, я директор 
Васильківської середньої школи. І ось тепер, якась шлюха не дає мені чарки горілки за мої гроші. 

Це пояснював він, наче мені, але голос його, напевно, було чути далеко за дверима буфету. Він ще раз взяв 
у руку виделку і зробив грізний жест в напрямку офіціянтки. Офіціянтка не витримала більше й вийшла за 
двері. Легко можна було догадатися, що вона пішла кликати когось собі на допомогу. Допомога прийшла дуже 
швидко. У буфет зайшли міліціонер і двоє військових. Я тоді ще не міг розрізняти роди військ за кольором 
петлиць на комері, і не мав ще уяви, що за військові це були. Вони підійшли до директора Васильківської 
школи і запропонували йому піти з ними. Але директор категорично відмовився їх послухати. Після короткого 
вмовляння міліціонер та військовики спробували силою забрати його, але він не піддавався, хапався руками за 
столи, впирався ногами. Тоді один з військовиків підійшов до мене і сказав: 

– Ходіть і ви з нами. Може він тоді охочіше піде. 
Я погодився. І справді, коли директор побачив коло себе мене, він припинив протидію, і ми всі разом 

зійшли з другого поверху вокзалу на перший, а потім за правий бік сходів і опинилися перед дверима, на яких 
було написано: «Київський відділ лінійного НКВД». Нас завели до маленького коридору і наказали сісти на 
лавці. За кілька хвилин вийшов з тих дверей куди зайшли наші провідники, опецькуватий чоловік у такому ж 
одязі як ті, що забирали директора. Я не міг зрозуміти навіщо нас завели до енкаведе замість того, щоб завести 
до міліції. 

Опецькуватий попросив у нас документи – пашпорти. Я пояснив, що мене не затримували, а попросили 
тільки посприяти завести цього громадянина. 

– Це нічого, – сказав енкаведист, – нам треба перевірити ваші документи. 
Він взяв наші пашпорти і зайшов у ті двері, з яких вийшов. 
Мимо нас сновигали різні люди, військові та цивільні, а ми все сиділи на тій лавці, на яку наказали нам 

сісти. Де й дівся хміль директора Васильківської середньої школи. 
Ось уже дванадцята година, вже ніхто мимо нас не ходить, а ми все сидимо. 
– Ну вас, директоре, забрали за те, що ви хапалися за виделку, кричали у буфеті, а мене за що? – 

висловлюю я думку своєму товаришеві по неволі. 
– Хто його зна, – відповідає директор. 
Ось уже шоста година ранку, а ми сидимо. Ось уже дев’ята година ранку, починають ходити мимо нас 

енкаведистські службовці, а ми сидимо. 
Нарешті о десятій годині підходить до нас добре вгодований енкаведист, оглядає нас згори до низу, міряє 

своїм зором, а потім каже: 
– Так що, агітатори, доагітувалися? 
Ні в самому слові «агітатори», ні в змісті промовленого нічого зневажливого для себе я не знаходив, але в 

голосі і погляді цієї людини відчув я щось зловісне. 
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– Як? – майже одноразово промовили ми обоє. 
Але енкаведист не відповів нам нічого, а повернувся і пішов геть від нас. А через годину нас завели до 

просторої кімнати, по якій вешталися енкаведисти, а за столом сидів той начальник, що без привітання 
звинуватив нас. Трохи осторонь від нього сиділо двоє людей, один у цивільному одязі, другий у військовому. 

– Так ось, – сказав, звертаючись до нас начальник, – громадяни Мельник – він звів погляд на директора, – і 
Масютко, – він подивився на мене, – на вас поступила заява про те, що ви проводили на київському вокзалі 
антирадянську пропаганду. Свідчення про те підписують житель з Білорусії товариш Легкоконь – той що сидів 
у цивільному одязі зловісно усміхнувся, – і житель міста Ярославля лейтенант енкаведе товариш Соболев, – той 
що сидів у військовому одязі ковзнув поглядом мимо нас. – На основі цієї заяви, – продовжував начальник, – 
ми зобов’язані вас заарештувати. Після цього нам повивертали кишені, забрали гроші, всі документи, які ми 
мали, зняли в мене з руки годинника (директор годинника не мав), і двоє конвоїрів, один спереду, другий ззаду, 
повели нас у напрямку міста. Але недалеко. Поблизу вокзалу лінійне енкаведе та лінійна міліція мали свою 
в’язницю. 

Тоді я також опинився в камері з двома в’язнями. Один з них був молодий, трохи старший ось за цього 
теперішнього мого співневільника малого Аліка. Пам’ять зберегла його прізвище. Він називався Музиченком. 
Він до арешту працював на київському заводі «Більшовик». Посадили його разом з його товаришами за спробу 
пограбувати Васильківську ощадну касу саме перед Першим травнем. Їм хотілося добре відсвяткувати це 
революційне свято, а на це потрібні були гроші. Музиченко мав чудовий голос. Тоді ще не забороняли співати в 
камерах, і він бентежив мою душу своїми сумними піснями. Другий був старший, років під тридцять. Пам’ять 
не зберегла його прізвища. Тільки навічно відбилися в моїй голові його шалені припадки епілепсії на голій 
підлозі. Не стираються з пам’яті відвідини лікаря. Протягом місяця лікар єдиний раз побував у цього хворого, і 
був біля нього не довше однієї хвилини. Потримав його за руку, тобто поміряв пульс, потім повернувся, махнув 
рукою і вийшов за двері. За що посадили цього нещасного, ми не знали. Він нам нічого не говорив про себе. 

Все це так жахливо впливало на моє початкове світосприймання, що душа моя ніби тріпотіла в моїх 
грудях. До цього в своєму житті я всього два рази бачив невільників. Перший раз, коли проходив мимо в’язниці 
на околиці Херсону. 

Там арештанти вилазили на заґратовані вікна й співали сумних тюремних пісень. Другий раз – у 
Запоріжжі, коли міліціонери вулицею по бруківці вели гурт заарештованих людей. Я стояв і дивився на них. Всі 
вони з понуреними головами, обтяжені клунками, або саморобними скриньками повільно йшли мимо мене. 
Міліціонери з наганами в руках їх підганяли. Один з в’язнів, стомлений своєю ношею, трохи відстав від гурту. 
До нього підбіг міліціонер і щосили вдарив колодкою нагана по голові. 

Я тоді трохи не закричав там на всю вулицю. Я це сприйняв так, наче той міліціонер ударив мене самого. 
Не закричав я тоді, промовчав, але душа моя кричала, стогнала. Як це не відповідало тим викладам, які я слухав 
в інституті! Такі чудові слова я там чув про соціялістичний гуманізм, про суспільство добра та радости до якого 
ми йдемо. Такі чудові слова і такі паскудні дії! – бентежилося в моїй душі. 

Той біль, заподіяний невідомій мені людині, у мені не проходив довго. Я і зараз відчуваю його, хоч і часто, 
ой як часто!, ще болючіші болі заглушали його. 

Отож і в тій камері свого першого ув’язнення я мучився від болю й гніву, спостерігаючи, як епілептик, 
розбиваючи собі голову об залізне ліжко й підлогу, борсався в конвульсіях. А той помах лікаревої руки над 
скривавленим хворим ототожнювався в моєму сприйманні з помахом міліціонерової руки з наганом. 

Тоді, в перші дні свого першого ув’язнення, я ніяк не міг звикнути до того, що камера – це не кімната 
звичайного дому. Ну як так? Двері є, вікна є, а вийти не можна. Іноді я забував, де я, і простував до дверей, щоб 
вийти, але ловив себе на абсурдному намірі, коли натикався на двері з маленьким круглим отвором. Тут, у 
камері феодосійськоі міліції, я вже поводився не так. Я байдуже дивився на одного й другого Аліка і не 
поривався до дверей, бо добре знав, як міцно вони замикаються. 

Шантажоване побачення. 
Після безсонної ночі не швидко потурбували мене. Десь коло десятої години прийшов Курганський і повів 

знову до будинку феодосійського кегебе. 
У тій самій кімнаті, в якій допитували мене перший раз, я побачив свою матір і дружину. Вони сиділи за 

довгим столом змучені і заплакані. А з другого кінця столу сидів Васютенко та начальник кагебе. Згодом до них 
присів і Курганський. Побачивши мене, мати й дружина ще дужче залилися сльозами, і я почув їхні голоси. 

– Синочку, розкажи їм усе, вони тебе випустять, – благала мати. 
– Михайле, ти ж не винуватий. Яка твоя вина? Розкажи все, що ти знаєш і тебе випустять, – просила 

дружина. 
Я мовчав. Мені стало ясно, що перед цією зустріччю чекісти добре попрацювали над ними. Я мовчав. 

Замовкли мати й Гануся, сиділи втираючи сльози. Мовчали кагебісти. 
– Я їм все розказав, – нарешті я видавив з себе. 
– А, що він там розказав! – вигукнув Курганський. 
– Може, ти їм говорив не те що треба? – заговорила Ганя, – може, тобі щось заваджає сказати правду? Ось 

на олівець, – вона витягла з торбини олівця, – напиши, як не хочеш сказати, що тобі заваджає. 
Я взяв у руки олівця і на уривку газети написав: «Ні слова». Чекісти сиділи далеко від нас і прочитати ці 
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слова вони не могли. Я відразу їх так закреслив, що ніяка експертиза прочитати закресленого не могла. 
– Я подумаю, – сказав я, – може, щось і не те я казав, відразу всього не пригадаєш. Тим паче, що я тепер у 

такому стані, що вся голова обертом ходить. 
– Добре, – сказав начальник кагебе, – дайте йому передачу. 
І Гануся виклала на стіл сітку з харчами та сигаретами. Здалека попрощавшися зі мною, мати і жінка моя 

вийшли, обливаючись слізьми. 
Курганський виявився настирливим слідчим. 
– Ви нам казки не розказуйте, ми всі казки знаємо, а говоріть усе, що ви робили, – вимагав він. 
Треба сказати, що ніхто з цих кагебістів, не вмів говорити українською мовою. Можливо, Васютенко 

колись говорив, бо в його вимові трохи відчувався український акцент. Інші ж уміли читати, але розмовляти не 
могли, а Курганський і читати не вмів. Так що зі змістом конфіскованої літератури не був ознайомлений, а 
виконував свій обов’язок сліпо, механічно. 

– Ви мене не терзайте передчасно, – говорив я Курганському, – треба насамперед визначити, що за 
літературу ви в мене конфіскували. Може, за цю літературу я не повинен підлягати ні суду, ні допиту. 

Подорож невідомо куди. 
Ще одну ніч я перебув у товаристві Аліків. На третій день коло десятої години ранку мене викликали з 

камери. В коридорі на мене чекав Курганський. Він мене вивів з приміщення міліції. Коло виходу, просто перед 
нами, стояло авто. За вікнами авта я пізнав Васютенка. Курганський поспішно відчинив двері і наказав мені 
сідати поруч з Васютенком на задньому сидінні. Сам він сів поруч мене з другого боку. Я опинився в лещатах 
кагебістів. Моя друкарська машинка і пачка конфіскованої літератури лежали коло моїх ніг. Машина рушила і 
відразу набрала прудкої швидкості. Миттю майнула мимо моїх очей постать, яку я не встиг оглянути, але яка 
нагадала мені мою Ганусю. 

Пізніше вона мені сказала, що то була таки вона, що весь той час перебувала більше під брамою кагебе та 
під дверима міліції, ніж дома. 

Я не питав куди мене везуть, бо знав, що кагебісти мені не скажуть, але скоро я побачив, що везуть мене 
сімферопольською дорогою. 

Шофер гнав, як на пожежу, порушував всі правила автопересування, а міліційні патрулі шанобливо 
пропускали його. 

В Сімферополі зупинилися перед будинком обласного кагебе. Курганський завів мене до кабінету і наказав 
сісти за маленьким столиком. Цей столик і крісло при ньому, прикручені були до підлоги, стояли під бічною 
стіною кабінету. Під другою бічною стіною, праворуч, стояв великий канцелярський стіл. За цей стіл і усівся 
Курганський. Видно було, що це його кабінет, бо він ключем своїм відмикав шухляди столу, витягав звідти 
папери, переглядав їх. Потім прийшов Васютенко, а Курганський вийшов. 

З небалакучим Васютенком протягом години ми чи обмінялися двома-трьома фразами, чи й ні. Нарешті 
прийшов Курганський і наказав мені йти з ним. 

На цей раз я опинився у маленькій темній камері. Там були такі сутінки, що я не відразу розгледів її. 
Тільки тоді, коли мої очі пристосувалися до цього мороку, я побачив перед собою низенькі нари, а на нарах 
людину. Це не була кагебістська в’язниця. Мене завели знов до міліції, яка була під боком приміщення кагебе. 

Людина на нарах не підводилася. Я привітався. Глухий голос щось невиразне прохрипів мені у відповідь. Я 
присів на нари і розглядав лежачого. Це була молода людина років двадцяти п’яти. 

– За що тебе забрали? – не відразу запитав він мене. 
– Мене забрало кагебе, перетрусило всю хату, конфіскувало літературу. 
– Що за література? 
– Така література, що ходила по руках, друкована на машинці. А тебе за що забрали? 
Він говорив тією російською мовою, якою говорять професійні злочинці і до якої тепер дуже прагне 

переважна більшість молодих росіян з інтелектуальних низів. В його говірці брутальні слова пересипали 
вислови, як кукіль пшеницю. Чужоземець, що вивчив у школах російську мову в такій говірці нічого не 
второпав би. 

Він уже двічі засуджений. Тепер він працює на заводі, але йому спокою не дають. Як тільки десь станеться 
якась крадіжка, його тягають. – Не вірять, суки, не дають жити, суки. 

Я сказав йому, що ось уже третій день мені не пред'являють ордера на арешт і не випускають. 
– А то вони, суки, зроблять не скоро. А захочуть, суки, будуть тримати без ордера скільки їм треба, суки. 
Я спитав його чи не чув він про арешти тут у Сімферополі людей за таку літературу, як у мене забрали, і чи 

правда те, що всіх їх порозстрілювали. 
Так, він чув. Тут забрали групу людей, а чи їх порозстрілювали, він не знає. Тут, у цій в’язниці, пояснював 

він, є спеціальний коридор, де кагебісти утримують своїх в’язнів. Туди й мене повинні відправити скоро, 
запевняв він, бо в цих камерах, де ми сидимо, вони держать таких, яких недавно схопили. Тут довго не 
затримують, лише перевіряють документи. 

– Тепер невдоволених їхнім правлінням багато, – сказав він мені. 
Я посунувся далі на нари і приліг коло нього. Я дві ночі не спав, третій день нічого не їв, і мене не тягло ні 

до їжі, ні до сну. Але щось треба з’їсти, бо так можна захляти. Я порився у своїй сітці. 
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– Їсти хочеш, – спитав я свого співневільника. 
Ні, їсти він не хоче, «душа не приймає». Я, переборюючи відразу до їжі, з’їв одного помідора, трохи 

зволожив пересохле горло. 
– Вони, суки, може й не розстріляють тебе, – вів далі, лежачи на животі мій співневільник, – тепер вони, 

суки, менше стріляють, та як кинуть тебе, суки, в строгий чи особий режим, як напустять на тебе своїх сексотів, 
сам одягнешся в дерев’яний бушлат. 

Що таке «дерев’яний бушлат» я знав. Правда, страшний зміст цього кумедного виразу осягнув я недавно. 
Тоді, коли поневірявся в совєтському ув’язненні у табірному жаргоні цього виразу не було. Його придумали 
дотепні голови совєтських в’язнів собі на гіркий сміх у післявоєнні часи, коли у в’язницях і таборах мертвих 
почали ховати у домовинах. Ці домовини й названо було «дерев’яними бушлатами». В часи мого ув’язнення 
мертвих заривали в землю у табірній білизні, а то й зовсім голих, лише прив’язували до ноги «бирку» – 
квадратну дикту, на якому було написано прізвище, ім’я та по-батькові покійника, його статтю і термін 
засудження. Тоді про того, хто не витримавши жорстокої неволі, вмирав, говорили, що він «загнувся». 

Йому, моєму співневільникові, довелося побувати у тих «строгих» режимах. Ні посилок, ні передач не 
приймають, годують самою «баландою» і таким хлібом, що до зубів липне. Не підеш на роботу – у карцер, не 
знімеш перед начальником шапки – у карцер, не встанеш, коли начальник зайде в барак – у карцер. 

Настрій мій падав. Перспектива переді мною стелилася зловісна. 
Під вечір завели до нашої камери хлопця, юнака років двадцяти. Він не розпитував, кого з нас за що 

посадили. Він говорив про себе. Його забрали за те, що він користувався посвідченням агента кагебе. Коли до 
нього присікувалися дружинники, то він їм показував це посвідчення і вони відразу від нього відступали. А 
пізніше вияснилося, що він користувався чужим посвідченням. Де він його взяв і де він його подів, тепер ніхто 
не знає. 

– Я їм, гадам, ні слова не скажу, – говорив цей юнак з такою переконаністю, ніби він був не 
двадцятирічний хлопець, а сорокарічний муж з тривалим досвідом життя, – Скажеш їм слово – замотають, 
заплутають, закатують. 

Вже було зовсім пізно, коли до камери вкинули ще одного юнака. Цей ударив міліціонера. Він був 
напідпитку, їхав у трамваї, а міліціонер причіпився до нього. 

– Та я його й не вдарив. Я його тільки відштовхнув від себе, а вони в протоколі написали, що я його побив. 
– За міліціонерів, суки, тепер судять як скажені, суки. Якийсь новий сучий наказ у них тепер є на цей щот, – 
сказав той, що лежав на животі. 

– Вся справа в тому, – сказав я, – що вони дії п’яної людини розглядають, як дії тверезої, нормальної 
людини. А п’яний – це ж фактично тимчасово божевільна людина. Під випаром алкогольних парів людина 
втрачає розсуд і не може керувати своїми діями. 

– Їм, сукам, аби більше набити людей за колючий дріт, щоб робили їм за миску баланди, – роз’яснив той, 
що лежав на животі. Причому всі ці зауваження він робив не міняючи свого лежачого положення долілиць і 
зовсім не дивився на тих, до кого говорив. Тієї ночі ми задрімали може години на дві. Вранці двох юнаків скоро 
забрали. 

– Повели на допит, суки, – висловив здогад той, що на животі лежав. 
А незабаром після цього відчинилися двері, і в камері з’явився блідий, як з хреста знятий юнак, трохи 

старший за тих, що вивели на допит. Він тут уже був, бо знав того, що лежав на животі. Цей нервово заходив і 
закрутився по тісній нашій камері. 

– П’ятнадцять років! – вигукував він раз у раз. Він говорив російською мовою, але «п’ятнадцять років» 
вимовляв по-українському. Видно, слухав, як вироки читають. 

– Ось ти їм і вір, комуністам, – обурювався він, – друг мій, товариш по школі, а продав мене ні за цапову 
душу. Я йому довірився, а забув же ж про те, що він комуніст! 

Його, цього блідолицього, притягали до відповідальності за зґвалтування дівчини. Коли йому вже 
загрожував арешт, він пішов до свого товариша й попросив його, щоб він посвідчив перед слідчим про те, що в 
той час, коли відбувався цей злочин, він перебував у його квартирі, а відповідно, не міг бути причетним до 
злочину. Товариш комуніст розказав слідчому, з яким проханням він приходив до нього. 

– Тепер усе пропало! – вигукував ґвалтівник, – тепер суд – і п’ятнадцять років! 
Він бігав від стіни до стіни, хапався в розпачі за голову і не припиняв повторювати «п’ятнадцять років». 
Саме в цей час відчинилися двері і міліціонер викликав мене. В коридорі стояв незнайомий мені добре 

вгодований чоловік у легенькій білій сорочці. 
– Ходімте, – промовив він до мене і вивів на вулицю, а потім за кілька кроків завів у приміщення. У 

невеликій кімнаті стояв нічим не застелений стіл, а на столі прилад до гоління й маленьке дзеркальце. 
– Поголіться, ви вже добре заросли, – сказав Біла Сорочка. Я сів за стіл, глянув на себе у дзеркальце і ледве 

себе пізнав. 
З дзеркальця дивилося на мене змучене, худе, брудне, заросле щетиною обличчя. 
Там я поголився і вмився, був у тій кімнаті і кран з водою. Гануся завбачливо поклала у мою сітку з 

харчами брусочок мила. 
Я подумав тоді, що мене готували до аудієнції з якимось начальником. Але на аудієнцію не повели. Мене 

знову везли. На задньому сидінні авта з одного боку притискав мене Курганський, а з другого той, що водив 
мене на гоління. 
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Машина виїхала за межі міста на московське шосе, а потім повернула у напрямку аеропорту. 
– На літак везете? – спитав я Курганського. 
– На літак, – відповів. 
– Куди ж це ви хочете мене запровадити? До Києва? 
– Може, ще й далі. Повеземо вас на вашу батьківщину. 
– Моя батьківщина недалеко, ось тут за Перекопом. А в Криму живемо ми давно. Маю навіть довідку з 

1934 року про те, що я кримський житель, з печаткою Кримсько-Татарської автономної республіки. Мій батько 
похований ось тут у Сарабузі під Симферополем. Ми не з тих, що приїхали на місце виселених. 

Курганський мовчав. Під його лівим оком сіпнувся нерв. Видно було, що моя шпилька діткнула його 
особисто. 

На аеродромі стояли довго. Курганський пішов десь, а Біла Сорочка трохи сидів зі мною, а потім вийшов і 
ходив навколо машини. 

Люди ходили взад і вперед попри наше авто, і ніхто не звертав на мене ніякої уваги. Нікому з них не 
приходила в голову думка про те, що в такому пишному авті може сидіти невільник, який не тільки не може 
відчинити дверцята машини і ступити два кроки по землі, а й не має права простягти руку до дверцят. 

Я сидів і порівнював у своїх роздумах моє сьогоднішнє транспортування з транспортуванням мене у Києві 
1937 року, коли нас перевозили з маленької в’язниці київського транспортного енкаведе до Лук’янівки – 
сумнозвісної київської тюрми. Тоді нас, семеро в’язнів, везли у вантажній машині. Ми змушені були лежати 
покотом на брудному дні, а на чотирьох кутках сиділо четверо міліціонерів з виставленими проти нас наганами. 
– Все тече, все змінюється, – казали давньогрецькі мудреці. – Все йде, все минає, – повторював за ними Тарас 
Шевченко. 

Тепер не возять так. Тоді чека ще й пишалося своїми діями, а одноразово й залякувало тих, хто не пройшов 
ще їхньої м’ясорубки. Тепер воно приховує свої дії. Колись, на початку своєї діяльності чекісти стріляли на 
місці «злочину» на очах багатьох людей пійманого за продаж паляниці за завищеною ціною. Тепер не 
допитаєшся, де і як вони стріляють людей. Наробили в’язниць під землею, що й не впізнаєш, де вони є. 

Змінилася тактика? Чому? Невже чека когось боїться? Чи, може, хоче показати, що воно тепер не таке, як 
було колись? Навіщо це йому? – Діалектика, – відповідали б мені чекісти, якби я запитав їх, – все тече, все 
змінюється. 

Не скоро ми потрапили до літака. Місце наше було у самому кінці, біля хвоста, і сиділи ми на приставних 
стільцях. Можливо, це були службові місця, можливо, спеціяльно для нас поставлені, бо увесь літак був 
заповнений людьми, – курортний сезон у Криму ще продовжувався. 

Тепер мені було ясно, куди мене везуть, літак летів до Львова. 
Вже тоді, як ми летіли над хмарами, Курганський заговорив до мене: 
– Я вам щиро раджу ще раз. Розкажіть усе як було, все, що ви знаєте. Вам буде велике облегшення від 

цього – це я знаю з довгої слідчої практики. І раджу я вам це не за своїм службовим обов’язком, а просто по 
дружньому. 

– Марудна ваша робота, – сказав я після довгої паузи. 
– Та звичайно, – погодився Курганський. 
– Ну, а хіба не можна вам поміняти роботу, зайнятись чимсь іншим? 
– Так що ж тепер уже міняти, коли пропрацював двадцять три роки в органах. Тепер треба допрацьовувати 

до пенсії. 
Більше розмови не було. Я дивився у кругле віконце літака (мене посадили під самою стінкою), і бачив білі 

пасма розірваних хмар, що пропливали іноді попри самий літак. Не хотілось дивитись ні на Курганського, ні на 
Білу Сорочку, ні на тих пасажирів, що добре поправившись і опалившись під кримським сонцем, веселі й 
безпечні повертаються до своїх домівок. Мені перед цим довелося багато політати на літаках. І хоч я вже звик 
до цього транспорту, все ж у кожному польоті, не те що страх, а якась неприємна думка про можливу аварію 
бентежила мене. Сьогодні я такого відчуття не мав. Навпаки, думка про аварію несла мені радість. Розбився б 
літак – на цьому був би кінець. А якщо він мене завезе до Львова, що мені ще належить витерпіти? 

Я дивився у кругле віконце і подумки молився, але молитва, так як там, дома, під час трусу, не трималася 
купи. Щось її рвало, перетинало, не допускало до глибин моєї душі. 

«Знову доведеться винести муку мені, – думав я. – За який гріх?» І піддавав перевірці своє життя 
напередодні арешту. Так, гріхи я мав. Найбільший з них – це той, що в мене було мало віри у всемогутню силу 
Божу. Але, може, цю муку Всевишній мені посилає не тільки за мої гріхи. 

Ордер на арешт готовий. 
Коли ми прилетіли до Львова, то було ще видно, але вже починало смеркатися. Війнуло на нас львівським 

холодком. Курганський запевняв, що тут на нас уже чекає авто. Нас повинні зустріти при виході з літака. Та ми 
перейшли увесь перон аеродрому, але ніхто до нас не підійшов. Ось ми уже вийшли за межі аеровокзалу, туди, 
де зупиняються автобуси та автомашини, а сподіваної зустрічі нема. Курганський доручив мене Білій Сорочці, 
а сам кинувся поміж машини шукати своїх. «Своїх» не було, а ніч насувалася поспішно. Разом з темрявою 
посилювався холод, і Біла Сорочка клацав зубами, і не міг всидіти біля мене на лавочці. Він вставав і ходив 
взад і вперед. Перед нами проходили гурти людей, позад нас стояли густі зарослі кущів та дерев. Майнути і 
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зникнути у темряві між кущами тут не складало проблеми. І така думка приходила мені до голови тоді. Але хіба 
це вихід з становища? Далеко не втечеш, піймають швидко, вони це вміють. А зрештою – навіщо тікати, коли я 
не визнаю себе винним? 

Курганський час від часу підбігав до нас, пояснював, що авта ще немає, але скоро буде, він уже 
телефонував кількаразово. 

Пройшло не менше трьох годин, доки ми діждалися «своїх». 
У невеликій військовій машині, яку шофери називають «газиком», підвезли нас до похмурого будинку на 

вулиці Миру. Ця вулиця раніше називалася вулицею імені Сталіна, ще раніше, за німців вона називалася 
вулицею імені Гітлера, а ще раніше, за Польщі, називали її вулицею Лонського. У Львові вона славна тим, що 
на самому початку її розташована кагебістська тюрма. За німців вона була гестапівська, за Польщі – 
жандармська. Тридцять з гаком років пройшло з того часу, коли припинилося панування поляків у Львові, 
проте й тепер для львів’ян ця вулиця залишилася вулицею Лонського, а її назва асоцілюється з назвою в’язниці. 
Говорять «його забрали на Лонського» – і ці слова у людей викликають жах. Правда зі смерттю Сталіна, після 
того, як Берія побував у Львові і дав розпорядження значну частину в’язничних приміщень передати іншим 
установам, у похмурому будинку «на Лонського» розташувалася міліція. Багато хто з мешканців Львова 
подумав, що знаменита в’язниця «на Лонського» вже не існує і нікому не загрожує. Та вони помилялись. 
Кагебістська в’язниця «на Лонського» ніколи не припиняла свого існування, вона лише трохи звузилася та 
заличкувалася міліційними установами. 

Основна резиденція Львівського кагебе знаходиться на вулиці Дзержинського (не знаю, як ця вулиця 
називалася за поляків та за німців). Там, обгороджена високим муром, вона займає цілий квартал. Там, у своїх 
кабінетах сидить найвище начальство. Там також є тюремні камери, але основна кагебістська тюрма була і 
тепер є «на Лонського». 

«На Лонського» нас зустрів худорлявий середнього віку чекіст у військовій польовій формі з синіми 
чекістськими кантами. По зірочках на його погонах я розпізнав у ньому капітана. Він завів нас у простору 
кімнату, в якій крім стола та кількох стільців не було ніяких меблів. 

– Як почували себе в літаку? – звернувся він до мене. 
– А що мені літак? – відповів я, – я ж колись парашутистом був. 
Капітан зробив кілька невиразних вигуків і затупцював на місці, ніби хотів тим сказати, що йому приємно 

від того, що я колись був парашутистом. 
– Затрималися через те, – пояснював він усім нам, – що не був готовий ордер на арешт. Тепер ми його 

маємо, – і він поклав на стіл аркуш паперу. 
– Ознайомтеся, – звернувся він до мене. 
Я підійшов до столу і прочитав. Ордер підписав головний прокурор Львівської області Антоненко. 
– Розпишіться про це, що ви ознайомилися, – він поспішно повернув аркуш на зворотній бік і вказав те 

місце, де я маю розписатися. Я розписався. 
– А тепер ходімте, – сказав капітан до всіх нас, – свої речі, – звернувся він до мене, – можете залишити тут, 

вам їх пізніше передадуть. 
– Не вкрадуть тут? – пожартував я, пересилюючи свій гнітючий настрій. – Чи злодії вас обминають? 

Капітан усміхнувся мені у відповідь, даючи зрозуміти тим, що він розуміє мій жарт. В коридорі я з своїми 
кримськими конвоїрами розлучився. Вони, тримаючи в руках мою друкарську машинку та пакунки з 
конфіскованою в мене літературою, пішли разом з капітаном ліворуч, а до мене підійшов сержант і повів мене 
праворуч. 

Руки назад. 
Сержант мовчки завів мене до кімнати, в якій було кілька таких кабін, які бувають на телефонній станції, 

лише у дверях цих кабін не було скляних шибок і не було там телефонних апаратів. 
Ага, це ж бокси, пригадав я собі, і в пам’яті сплило, як у такому боксі я вперше побував двадцять вісім 

років тому в Лук’янівській в’язниці. 
За одним столом тієї кімнати сидів похмурий старшина. 
– Зайдіть у бокс, – промовив до мене сержант, – і роздягніться догола. 
Я зайшов і роздягнувся. Сержант забрав мій одяг і поклав на стіл. Двері бокса він не зачинив повністю, і я 

спостерігав за тим, що він робить з моїм одягом. Він кожну одежину зокрема ретельно перетрушував. Все, що 
було в кишенях він викладав на стіл. Найбільшу його увагу привернули рубці на одежі. Він їх перетирав 
пальцями так, як прачки перетирають дуже забруднену білизну. 

– Ага, ґудзиків не відтинають, як відтинали у Лук’янівській в’язниці, спостеріг я, – і тут є зміни. 
Перетрушений одяг сержант кидав на підлогу. 

– Одягайтесь, – сказав він мені, підсунувши ногою мій перетрушений одяг під двері боксу. 
Сержант перевів мене через тюремний двір, вимощений великими кам’яними брилами, і ми опинилися 

перед міцними, залізом кованими дверима. Сержант постукав ключем об двері, і за кілька хвилин вони 
відчинилися. На порозі стояв підстаркуватий старшина. Він мовчки пропустив нас і замкнув за нами двері. 
Сержант вказав мені напрямок і я пішов сходами догори. Обидва чекісти йшли слідом за мною. 

– Руки назад, – тихо, але вибагливо промовив старшина. Я звернув увагу на те, що тут простір між 
поруччям та стіною затягнений густою дротяною сіткою. Ясно, навіщо це. Щоб в’язні не кидалися у цей 
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простір, надумавши покінчити життя. Це теж нововведення. 
– Ліворуч і догори, – казав мені старшина, коли я підходив до наступного поверху. На третьому поверсі 

старшина своїм великим ключем відімкнув двері, пропустив мене й сержанта, сам зайшов і замкнув їх. 
– А тут куди? – спитав я. 
– Тс-с-с, тс-с-с, – засичав до мене старшина, – тихо, покажемо, – пошепки промовив він. 
Перед моїми очима простягся довгий тьмяно освітлений вузький коридор. Підлога цього коридору була 

встелена м’яким килимом. Це шипіння старшини, це тьмяне світло і довгий, як тунель коридор вкрай 
пригнітили мій настрій, так наче я потрапив на той світ, у тартар. 

Довгим коридором мені не довелося ходити, майже навпроти тих дверей, у які мене завели, трохи 
праворуч, старшина безшумно відімкнув двері камери, пропустив мене і так же безшумно замкнув їх. 

Я опинився в кам’яному мішку. Це була камера завдовжки три метри і завширшки трохи більше метра. Тут 
стояло вузьке залізне ліжко, яке займало майже всю камеру. Залишалося місце між ліжком та бічною стіною, де 
можна було пройти боком. В головах стояла маленька шафка-тумбочка, в ногах зелений баняк – «параша». 
Вгорі причілкової стіни було вузеньке віконце, затулене рамою з шибками матового скла. Високо над дверима у 
вибитій у стіні заглибині світила електрична лампочка. 

Я витяг з кишені ті сигарети і сірники, що перетрусив їх сержант, сів на ліжко і закурив. 
Все це огидно і бридко, подумав я собі, але добре те, що я нарешті опинився сам з собою, на самоті. 

Глибокі затяжки тютюнового диму ніби поставили в мені мої нерви на свої місця. 
На шафі-тумбочці стояв чайник, а коло нього металева кружка. Я зняв покришку чайника, побачив: там 

було трохи води. Тією водою я помив собі руки і сяк-так умився. Став перед заличкованим вікном і почав 
молитися. Ще не скінчив молитву, як почув з-заду себе якесь шарудіння. Я обернувся. В дверях відчинялося 
віконце. Те віконце, крізь яке в’язням подають їжу. В отворі появилася нижня половина морди старшини. 

– Треба спати, – прошепотіла половина морди, і віконце зачинилося. 
Я поспішно закінчив молитву, роздягнувся і ліг під тоненьку, витерту ковдру, яка вкривала видно не 

десятки, а сотні таких, як я. Але я не спав, я і в ліжку всією своєю душею продовжував благати в Господа 
порятунку. 

Я не спав. Сон не приходив до моєї голови. До моєї голови приходили спогади. 
Колись я не молився. Та ось у 1938 році мене перевезли з крайнього заходу на крайній схід у «телячому 

вагоні», у «задраяному» задушливому трюмі перевезли мене через Японське та Охотське море з Владивостоку 
до бухти Ногаєво, а потім, вантажними машинами по схилах піднебесних скель, аж до золотоносних копалень. І 
я опинився віч-на-віч зі своєю смертю. 

Ось її віщун. Я стою перед ним, а він сидить на землі, впираючись спиною в кам’яну стінку забою. Він ще 
молодий, але старий каторжник, з тих каторжників, що акліматизувалися на Колимі. Обидві щоки його 
покривають брунаті плями – залишки дії пекучого колимського морозу. За професією він бандит. Він спідлоба 
дивиться на мене своїми витрішкуватими, як у Маяковського, очима. 

– Скудова вас привезли? – питає. 
– З України, – кажу. 
– Ну поживете до перших морозів. А там – на добриво в колимську мерзлоту. 
Він сказав не повну правду. Багато з нас, ой як багато з нашого шеститисячного етапу не дожили того літа 

до перших морозів. Киянин Михайло Лихо прожив на Колимі всього два місяці, його скосила дизентерія, 
одесита Пономаренка вбили через півтора місяці за спробу втекти, уманця Усенка розстріляли в групі 97 душ за 
невиконання норми виробітку, тобто за саботаж, як тільки почалися перші заморозки. Пономаренка вбили, 
Усенка розстріляли, а це ж мої однолітки, з якими я працював в одній ланці забойної бригади. 

За невиконання норми – розстріл. Щодня після роботи нам зачитують накази про розстріл в’язнів по 
колимських золотоносних копальнях за невиконання норми. А чи ж її, ту норму, можливо виконати? Ми, тобто 
Пономаренко, Усенко і я вибивалися з усіх сил протягом дванадцятигодинного робочого дня, а досягали як не 
37-ми, то 43-х відсотків норми. Норму виконати неможливо – це ясно. Ясно й те, що її встановлено не на те, 
щоб її виконувати. її встановлено на те, щоб була причина нас знищувати. 

За невиконання норми – розстріл. Але тут і без розстрілу загибель. Нас погнали на роботу відразу, як 
тільки привезли до табору. Нас, вимучених в’язницею, двомісячним етапом в телячих вагонах», тижневою 
голодною пересилкою у Владивостоці, тривалим транспортуванням в душогубках корабельних трюмів, кинули 
відразу в забої копальні на найтяжчу роботу – довбати кайлами золотоносну скелю і возити її тачками на 
промивку. 

12 годин щодня не розгинаючи спини, не випускаючи кайла з рук. Без вихідних, без відпочинку. На 
баланді з солоної риби та на пайку у сімсот грамів гливкого житнього хліба. З дня на день худнеш і 
знесилюєшся, і бачиш перед собою загибель. 

Коли я опинився в такому стані, коли я побачив явну смерть перед собою, то в мене виникло питання: «Що 
робити? Невже нема ніякого виходу? Тікати? Тікати можна, робітна зона не огороджена колючим дротом, тут 
нема навіть дозорців. Але куди втечеш? Чи далеко пройдеш бездоріжжям, без харчів та ще й отакий 
знесилений? А вони ж наздоганяють утікачів, і, як тільки піймають, розстрілюють. А зрештою, куди тікати? На 
захід, знов у руки своїх мучителів? Чи на схід до Америки на Аляску? Чи до Японії? Тут і недалеко, але як 
влітку морем переберешся? Море можна перейти взимку, коли воно замерзає. Проте хіба тоді дійдеш до моря в 
своїй благенькій одежі?» 
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«Повстати! – виникала не раз думка. Підняти повстання на всій Колимі!» І це була не безпідставна мрія. 
Чекістів мізерна купка проти тієї маси людей, якою вони набили цю землю. Повстати, роззброїти гарнізони 
дозорців і попросити допомоги в Японії чи в Америки. Колима відгороджена від совєтського материка 
непрохідними хребтами гір і тайгою з одного боку, Льодовитим океаном з другого, та двома морями з третього. 
Перекинути військо, щоб придушити нас, становило для совєтського уряду велику проблему. І цей захід забрав 
би багато часу. А Японія ось тут під боком. Кілька кораблів прислали б і врятували б нас. Але як повстати? 
Маса в’язнів надто різноманітна. Значний відсоток – національні патріоти з України і Кубані, з Середньої Азії 
та Закавказзя. Ці можуть піднятися на заклик. Але багато тут троцкістів які, хоч і бачать явну смерть перед 
собою, залишаються вірними марксистським догмам, а своє ув’язнення розглядають, як тимчасове, помилкове 
явище. Вони дожидають з дня на день, що справи їхні переглянуть і повипускають їх та ще й перепросять. Ще 
більший відсоток складають люди, що потрапили у чекістські лабети за необережно вимовлене слово, без будь-
якого злого наміру, а то й просто за брехливим доносом. 

Як троцкістів, так і цих псевдоагітаторів надто тяжко було б переконати в потребі йти на ризик повстання. 
Крім того чекісти вимішали нас з карними злочинцями – бандитами, злодіями, грабіжниками, які не тільки не 
пристануть до нас в разі повстання, а перейдуть на бік чекістів. Бо і в мирний час вони в таборах чекістська 
опора. Та й треба було б повставати всім таборам одноразово, щоб не передушили нас поодинці. Для цього 
треба було б провести відповідну підготовку, створити організацію. А як проведеш таку підготовку, коли в 
таборі повно стукачів. Не встигнеш рота роззявити, як «стукачі-суки» схоплять тебе і віддадуть на розтерзання 
чекістам. Ні, повстання неможливе. Приходив до висновку я. Це підтвердила подія в сусідньому таборі. Там 
одному в’язневі, колишньому майору червоної армії, вдалося згуртувати групу людей. Вони напали на гарнізон, 
роззброїли його, забрали зброю. Та до майора не приєдналося більше двох десятків людей, а гарнізони з 
сусідніх таборів не забарилися виступити на виручку роззброєному гарнізонові. Відстрілюючись відступала 
група майора в лісисті сопки, доки їх один за одним не перестріляли чекісти. 

Ні, повстання неможливе. Неможлива і втеча. Що ж залишається? Залишається дожидати смерти. 
Короткий мій вік. Всьго дев’ятнадцять весен бачив я сонце над собою, та й то дивився на нього з під колючого 
терня своєї безпощадної невблаганної долі. Чого я народився на світ на такі муки? А може це мені кара божа за 
мої гріхи? 

І ось я почав молитися. Не знаючи жодної молитви я почав молитися. Змучений до нестями роботою, як 
знятий із хреста (під осінь чекісти нам збільшили робочий день з дванадцяти годин до шістнадцяти. 12 годин 
ми довбали золотоносну породу і чотири години очищали золотоносний ґрунт від напливу розмерзлої 
мерзлоти), проковтнувши черпак вівсяної каші, я поспішав до бараку, залазив під ковдру, і, не піддаючись силі 
змору, хрестився під ковдрою і просив Бога змилосердитись наді мною, захистити мене від бузувірських 
знущань. 

А коли у темний колимський день мені випадав такий момент, що я був на самоті, поблизу мене не було 
ніяких людських істот, я падав на коліна на скрипучий морозяний сніг, зводив очі у темряву неба, молився 
вголос, просив милосердя у Бога і плакав. Я плакав тоді ридма. Так плакав, як ніколи до того не плакав. І Бог 
почув мене. Бог зглянувся на мої сльози. Це було тоді, коли час моїх мук доходив третього року. Саме в пору 
найлютіших морозів на Колимі, тоді, коли градусники показували 72 ступені нижче нуля. Я тоді працював не в 
забої, а довбав ломом шурфи для голубів. Я видовбував у вічно мерзлій землі чотири ямки глибиною до 70 
сантиметрів, потім приходив підривник, закладав вибухівку в мої дучки, підводив бікфордів шнур, запалював. 
Коли вибух стихав, я спускався у шурф, викидав лопатою грудки порваної вибухом мерзлоти і знову довбав 
дучки. Так ми виривали шурфи до трьох метрів глибини, а геологи потім по тих шурфах визначали наявність 
золота в землі. 

З якогось часу в нашому бараці поблизу мене з’явився молодий узбек Алі Алієв. Він був гарний з себе, 
стрункий і дуже жвавий. Він мав добру освіту, закінчив тимірязівську сільськогосподарску академію. Тут, на 
Колимі, він якось швидко пристосувався до законів табірного життя. Він майже не працював, весь час мотався 
по табору і поза табором. Часто приносив консерви, масло, хліб, не голодував. Одного разу він присів до мене і 
заговорив: 

– Навіщо тобі так тяжко працювати? Можна ж легшу роботу знайти. Треба пристосуватися в цих 
обставинах, бо пропадеш. Хочеш, завтра не йди на шурфи, а підеш зо мною. Я тепер працюю експедитором, 
вожу дрова з лісу. Там потрібний вантажник. Але вантажник там тільки числиться, бо в лісі є кому вантажити 
дрова, а тут є кому розвантажувати. Ти будеш тільки їздити з шофером і все. 

Та чого ж би я не пішов на таку роботу? Від того лому в пальцях уже аж кістки тріщать. У той час я не 
числився у бригаді, і мені можна було працювати будь-де, аби виробничники давали на мене акцепт. Акцепт – 
це довідка про те, що я відпрацював день. 

Отож, як вийшли ми з Алієвим на роботу другого дня, він підвів мене до машини, шофер якої рихтувався в 
дорогу, і сказав: 

– Ось з ним будеш їздити по дрова. А я мотнуся на сьому дільницю. Там я за хліб виміняю у своїх земляків 
верблюжі ковдри. За верблюжі ковдри тут добудемо чого нам треба. Акцепт дадуть і на тебе й на мене, я вже 
домовився. 

Ця робота справді була добра. В кабіні було тепло, і я з приємністю прокатався цілий день, нічого не 
роблячи. Та під кінець робочого дня, щойно я вийшов з кабіни, до мене підбіг нарядчик. 

– Де ти був? Що ти робив? – закричав він – на тебе акцепту нема. 
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– Як нема? Повинен бути, я ж працював, возив дрова з лісу, – доказував я. 
– Ходім у контору! – продовжував кричати нарядчик. Нарядчик цей походив з московських вурків, і тому в 

таборі його прозвали Москвою. 
В конторі сидів за своїм столом начальник дільниці Решетніков, а коло нього ходив прораб Махно з 

України. Він відбув сім років за хуліганство і ось тепер після звільнення працював тут прорабом. 
Адміністративну начальницьку частину контори від частини, призначеної для відвідувачів, відокремлював 

дерев’яний бар’єр у метр заввишки. 
– Ось він! – закричав Москва, як тільки ми зайшли до контори. – Ви його спитайте де він був цілий день, 

що на нього ніхто акцепту не дав. Де ти був? Де? Де? – сікався до мене Москва. 
Начальник з прорабом дивилися на нас. Москва зняв з голови шапку-вушанку і почав бити мене тою 

шапкою по обличчю. Шкіряні ремінці, пришиті до навушників, боляче шмагали мене по щоках, по очах, по носі. 
– А чого ти на нього дивишся? – сказав Махно, звертаючись до мене. – Він тебе б’є, а ти стоїш. 
– І справді, – сказав Решетніков, – чого ти, Масютко, не боронишся? 
Видно їм хотілося забавитися, спостерігаючи, як ми почнемо борюкатися. Але сталося те, чого вони не 

сподівалися. Я вліпив Москві в щелепу так, що він захитався. Від другого удару він упав на підлогу, поваливши 
дерев’яний бар’єр. Кров з Москвиної морди потекла по підлозі. 

Начальник з прорабом заметушилися. Махно кинувся до аптечки. Витяг бинта й почав Москву 
перев’язувати, а Решетніков почав дзвонити на вахту, щоб дозорці йшли забирати мене. А дозорці чомусь 
відмовлялися і Решетніков сам повів мене. 

Людська фантазія створила таку уяву, що убивця повинен бути якоюсь потворою, а в професійного ката 
трохи не на лобі написано, що він кат. Художник, зображаючи ката, малює його таким, що глядач не 
помилиться у визначенні його професії. Це до певної міри вірно, але тільки до певної міри. Серед убивць, яких 
немало було на Колимі, траплялося мені зустрічати таких, які ні своїм зовнішнім виглядом, ні своєю 
поведінкою не виказували свої гріхи. 

В нашому таборі на той час (а тоді я вже був не на копальні під назвою «Штурмовой», а на копальні під 
назвою «Партизан») був дозорцем Морозов. Молодий гарний хлопець, попав у дозорці, як і більшість з них, 
після служби в армії. Обличчя в Морозова – хоч портрет з нього малюй. Спокійний, лагідний погляд блакитних 
очей. Та в’язні боялися Морозова дужче за самого диявола і тремтіли, коли потрапляли під його конвоювання. 
Всі знали, що як не мине десять днів, Морозов мусить побачити людську кров. Якщо він не проллє крови 
в’язня, то він буде такий хворий, як наркоман без наркотика. Вже загубили рахунок скількох в’язнів Морозов 
пустив на той світ, конвоюючи штрафну роту в ліс по дрова. Коли мене Решетніков привів на вахту, там сиділо 
п’ятеро дозорців і серед них Морозов. 

– А, так ти вже нарядчиків б’єш! – закричав на мене старший дозорець. – А потім на нас перейдеш! 
Морозов! Веди його у карцер! Чотири доби йому. 

З поглядів дозорців, з готовности, з якою Морозов кинувся до карабіна, я зрозумів, що тут відбулася змова 
проти мене. 

Карцер був розташований на відстані півкілометра від житлової зони. Темрява була суцільна, лише сніг 
трохи освітлював дорогу. Вірніше стежку, витоптану в глибокому снігу. 

Як тільки ми відійшли від вахти метрів на сто, Морозов вигукнув: 
– Бігом! 
Я не біг. Я знав намір Морозова. Ось тут десь на півдорозі він випустить у мене обойму патронів, відкине 

мій труп у сніг, вернеться на вахту і доповість своєму начальникові, що мусів мене вбити, бо я тікав. 
– Бігом!!! – кричав Морозов, підбігав до мене і бив мене прикладом карабіна по плечах і по спині. 
Але я йшов повільно. Уже пройшли більше половини дороги. Я помітив, що Морозов навмисне відстає від 

мене. Ось клацнув затвор карабіна – Морозов приготувався до пострілу. 
Я зупинився. 
– Що ж ти робиш? – промовив я до свого ката, – мені залишилося сім днів до свободи, а ти мене вбиваєш. 
І на дні чорної катівської душі, видно, ворухнулась якась жалість. Морозов опустив карабіна. 
Сім днів. Я досі не знаю, чому тоді з моїх грудей вирвалися саме ці два слова. Чому я не сказав «шість 

днів», або «вісім днів»? Ні, я так упевнено вимовив тоді «сім днів», що хто завгодно повірив би мені. Морозов 
не знав, що я відбув ледве трохи більше половини свого реченця. 

Та ось відмучився я чотири доби в карцері в нетопленій халупі з дірками в стінах без теплого одягу, на 
скибці хліба у двісті грамів та склянці води через день. Знову опинився я в шурфі з ломом в руках. А через два 
дні на третій я почув над своєю головою голос обліковця Васька. Того самого Васька, який кілька днів тому, 
після відбуття десятирічного ув’язнення, розписався за новий десятирічний реченець. 

– Масютко! Кидай лом, вилазь нагору, – кричав Васько, – тобі свобода прийшла! 
Він, бідолаха, був радий і чужій свободі. 
– Правду казав, не обдурив, – говорив мені Морозов, коли вже побачив мене звільненого з табору, – а я не 

зразу й повірив тобі. 
З того часу, з моменту моєї першої молитви під табірною ковдрою, не було в моєму житті дня, щоб я не 

молився. 
І ось тепер у цьому кам’яному мішку я знову молився під ковдрою. Я просив Бога допомогти мені, дати 

мені силу і духу у цій надто нерівній боротьбі. Я молився не тільки за себе, а й за тих людей, яких могла 
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потягти моя справа. В руках чекістів не лише машинописні матеріяли, не лише мої рукописи, а й рукописи, 
писані не-моєю рукою. Тут не скажеш, що я їх писав. 

А чи зможе слідча експертиза, почав я думати про розслід, якого дожидав, встановити машинописну руку? 
Логічно, так. Кожен, хто пише на машинці, зберігає свої особливості при розташуванні тексту, написанні 
заголовків, відступи в абзацах, відступи між реченнями, часто повторювані однакові помилки і таке інше. Крім 
того в текстах є поправки моєю рукою. Правда, ці поправки я робив друкованим шрифтом, але і в друкованому 
шрифті, логічно, можна пізнати руку. Чекісти забрали у мене багато текстів, до яких не дотикалися нічиї руки, 
крім моїх, а, також вони забрали багато використаного копіювального паперу. Цей папір також ні в чиїх руках 
не був, крім моїх. За цим папером можна встановити, які тексти друкувалися через нього і хто їх друкував. 
Варто лише зняти відбитки пальців на ньому і тоді спростовано моє твердження про те, що все це я купив у 
незнайомої мені людини. А якщо так, то признавайся Масютко: де ти брав ці тексти, або що ти їх складав сам. 

Вічко у дверях час від часу відкривалося, і око наглядача натикалося на мої незаплющені очі. 
Під ранок я задрімав тривожним сном, та скоро збудив мене голос наглядача. 
– Падйом, – прошепотів він крізь відчинене харчове віконце в дверях і відразу тихо зачинив його. 
Я встав, одягнувся, прибрав постіль, промив очі над парашею водою, що лишилася в чайнику, став під 

вікном і помолився Богу. Ще було рано. Будять тут, як і в Лук’янівській в’язниці будили, о шостій годині. 
Тільки там будили інакше. Там о шостій годині був дзвін. Його мелодійне різке звучання проникало до кожної 
камери в’язниці і бентежило наші нерви тимчасово заспокоєні нічним сном. Невідомо з якої дзвіниці вони 
зняли того дзвона. Чи з дзвіниці Михайлівського собору перед його руйнуванням, чи з дзвіниці Печерської 
Лаври, чи з Софіївського собору? Ніхто тоді у в’язниці про це не говорив. Про це було небезпечно говорити. 

Іншим разом, слухаючи мелодію цього дзвону, коли він був ще на дзвіниці, можна було б милуватися і 
милуватися нею. А там, між тюремних стін, ця мелодія різала нас, як ножем по серцю, проникала голками в 
мозки наших голів, відривала від сонного забуття і повертала до огидної жорстокої яви. 

Нема тепер дзвонів у совєтських в’язницях. Будять тепер ось так: крізь харчове віконце шепочуть слова 
«падйом», або, як у Владімірській тюрмі, де до цього слова додають ще брязкіт ключів об залізні двері. Будити 
є кому тепер, тюремний апарат не переводиться. Правда, в Харківській в’язниці на Холодній Горі, горезвісній 
пересилці, серед наглядачів більше жінок, ніж чоловіків. Там чоловіки не хочуть іти на таку роботу. 

Я підійшов під двері і став прислухатися. Може почую, а то й підгляну, що робиться на коридорі. З шуму, 
що доносився можна було зрозуміти, що наглядачі водять в’язнів до виходку. Підглянути щось було 
неможливо. Масивні двері ретельно оббиті бляхою, нема найменшої щілинки, а дозорське вічко з того боку 
дверей затуляється заслонкою. Це також нововведення. У Лук’янівській в’язниці цього ще не було. Там хоч і не 
дозволяли нам заглядати у вічка, ми дивилися і бачили, що робиться на коридорі. Тепер такої можливості нема. 
Не спить, працює тюремна творча думка. 

Я почав оглядати свою камеру. В такій маленькій камері мені ще ніколи не доводилося перебувати. На 
бічній стіні, внизу над підлогою я побачив рудувато-червону пляму, що виступала крізь штукатурку. Що це? 
Чиясь кров? Я нахилився і придивився пильніше. Чи це людська кров, чи фарба, чи це виступає іржа від чогось 
залізного, замурованого в стіні – визначити було неможливо, тут аналіз не проведеш. Пляма була немаленька, 
така, що двома долонями не закриєш. Думка схилялася до того, що це людська кров. Але чому вони її не 
облупили та не заштукатурили? Чув я колись, що людська кров виступає на стіні, скільки б її не видовбували та 
не штукатурили б. А може вони і не хочуть її заштукатурювати? Полохають нею свої жертви? 

Я подивився на дозорське вічко і побачив на ньому обрис людського ока. Ні, це не наглядач дивився на 
мене крізь нього. Воно було затулене. На самому склі вічка у тьмяних кольорах вирисовувалося людське око. 
Воно непорушно з смертельним сумом дивилось на мене. Може це око того, чия й кров на стіні? Маленька ця 
камера, а, мабуть немало людей поїла. Де про це можна прочитати? Мовчать стіни, ретельно забілені. Тепер на 
стіні нічого не прочитаєш, як колись можна було прочитати у Лук’янівській тюрмі. 

Двері відчинилися і наглядач промовив: 
– На оправку. 
Мені цей вираз відомий. Це означає, що я можу піти до виходку. Один дозорець стояв біля дверей моєї 

камери, другий – біля дверей клозету. Коли я підійшов до нього, він простягнув мені два аркушики газетного 
паперу. 

І тут є прогрес, подумав я. Це вже культурний прогрес. У Лук’янівській в’язниці не тільки не давали 
паперу до клозету, а й ретельно пильнували, щоб у камеру не потрапив часом клаптик газети, щоб в’язні не 
довідалися про те, що діється на волі. Ще дужче пильнували за тим, щоб до камери не потрапив клаптик 
чистого паперу, щоб, бува, хтось не написав скарги чи не передав якимсь чином на волю щось про себе. Після 
«оправки» принесли «сніданок». «Сніданок» – це досить великий шматок гливкого житнього хліба на цілий 
день, оселедець найгіршого ґатунку та купочка цукру-піску (здається там мало бути п’ятнадцять грамів). Та я 
нічого цього не їв. 

Не дають писати. Мої «опікуни» мене не забувають. У суботу, коли моя дружина була вдома, заскочили до 
хати двоє. Один у формі сержанта міліції, другий у цивільному одязі. Зажадали перевірити наші пашпорти. А я 
якраз, на щастя, оформляв стінгазету до восьмого березня. Дали таке завдання жінці на роботі. 

Чи я художник, спитали мене. Звичайно, художник. Хотілося додати, що ви ж добре знаєте, в моїй справі 
все про мене є. Та я промовчав. 
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В неділю забігав наш міліціонер. Просив закурити. Курячи, засидівся, розповідав про те, як йому вдалося 
втихомирити п’яного депутата міськради, як потрапив у їхній витверезник заступник міністра МВД України. 
Оповідання були цікаві, і він майстер оповідати. Але тут оповідає, а тут нишпорить очима, щоб щось виглядіти. 
В мене є завжди напоготові українсько-есперантський словник, який я укладаю. І всі вони знають, що я працюю 
над цим словником ще з Владімірської в’язниці. В понеділок був міліціонерів тесть, той самий, що розповів 
мені про те, які завдання їм дало кагебе. Цей далеко не лізе. Він сідає на стілець у кутку біля рукомийника й 
розповідає про ті події, що відбулися в Дніпрянах або в Новій Каховці. Іноді розповідає свіжий анекдот. Часом 
задається тим, скільки він заробляє, і показує свою червону книжку – партійний квиток, де записується 
заробіток та відсоток відрахування на партійні внески. 

Вчора знов забігав наш міліціонер. Закурив. Це було вдень, коли дружина на роботі, а сьогодні кілька разів 
пробіг попід вікнами, проте в хату не зайшов. Надто часто, видно, думає не слід заходити, ще догадаються чого 
він бігає. Коли дружина була вдома, не працювала, тоді міліціонерша забігала раз у раз, все в неї було якесь 
діло до «Григорівни». А тепер, коли «Григорівна» на роботі, не випадає їй забігати до самого «Савича». 
Доводиться самому міліціонеру більше бігати. 

Ось у яких обставинах доводиться мені писати. 

Двері моєї камери розчинилися, і на порозі став старшина. Це з тих, що у них «на лобі написано», яка у них 
професія. Натуральна катівська морда. Чи потворний він був? Ні, він не потворний. Але його очі, видовжені 
прямокутники, світилися темним смертоносним холодом. Ні один м’яз на його обличчі не ворушився. 
Мишастий колір його обличчя сплітався з зеленкуватим кітелем на його худій високій фігурі, а картуз, такого ж 
кольору як і кітель доповнював його портрет. Широке синє галіфе робилося ще ширшим від широко 
розставлених ніг. А враження було таке, що він щойно розстріляв людину і прийшов показати себе. Вся його 
постать кричала: убив і тебе можу вбити, і кого завгодно вб’ю. 

Це натуральний типовий чекіст, подумав я собі, такими я і уявляв тих, хто стріляє в потилиці у підвалах. 
– Добре утро. Питання є? – вимовив старшина майже не розтуляючи рота. 
Я хвилини зо дві мовчав і продовжував оглядати його з голови до ніг та з ніг до голови. Старшина витяг з 

кишені олівця й блокнота, приготувався записувати. 
– Питання? Ні, питань нема. 
Старшина рвучко, по-військовому повернувся і вийшов. Двері зачинилися. Я відчув, що мій погляд переміг 

смертоносний холод його очей. 
Трохи згодом двері знову відчинилися, і високий молодий сержант не стільки словами, скільки жестами 

сказав мені, щоб. я йшов за ним. Не за ним, він пішов за мною. 
– Руки назад, – скомандував він мені. 
Ми пройшли весь дуже довгий тюремний коридор. На самому кінці цього коридору другий сержант 

відімкнув двері і ми опинилися в маленькому коридорчику. З цього коридорчика вийшли крізь незамкнені двері 
у великий, але не тюремний коридор. По обидва боки цього коридору були двері, як у звичайній совєтській 
установі. Коло одних дверей сержант наказав мені зупинитися. Він постукав у двері і відчинив їх. 

– Заходьте, – зустрів мене той самий капітан, який приймав мене вчора. 
Я опинився в просторому кабінеті. Попід праву бічну стіну стояв канцелярський стіл, там же в правому 

кутку – залізний сейф. Перпендикулярно впритул до канцелярського столу стояв довгий звичайний стіл, 
покритий брунатно-сірим папером. З лівого краю цього столу, напроти канцелярського столу стояло крісло, 
прикручене до підлоги. Це моє місце, – подумав я. Я вгадав. Капітан запропонував мені сісти на це крісло, а сам 
пішов до канцелярського столу. До того столу підійшов і сержант. Він подав капітанові зеленкуватий папірець, 
і той розписався на ньому. Це розписка за мене, – догадався я. 

Логічний бій. 
– Як почуваєте себе, Михайле Савичу? – спитав мене капітан, коли сержант вийшов. 
– Як я можу себе почувати, перебуваючи в неволі? Мабуть у кожного невільника почування однакові. 
Капітан розклав папери на своєму столі, підсунув до себе бланк протоколу. 
– Тепер вашим слідчим буду я. Вас доручили мені. Моє прізвище Володін Юрій Васильович. Як будемо 

провадити слідство російською чи українською мовою? Я хоч і росіянин, але володію українською мовою. 
Це також новина для мене. Кагебе може провадити слідство українською мовою. Я пригадав собі свого 

слідчого часів мого першого ув’язнення. Його прізвище було Бажуков. Тоді там не питали, якою мовою 
проводити слідство. А якби хтось з піддопитних вимагав слідства українською мовою, то бідний він би був. Та 
що там тоді! Ось недавно, позаторік, розповідав мені один молодик, інженер за професією, що випадково 
потрапив до кагебе під час демонстрації євреїв у Києві на Подолі. Він там фотографував церкви саме тоді, як 
рушила єврейська демонстрація. Його й схопили з фотоапаратом у руках. Коли він заговорив до кагебістів 
українською мовою, то йому сказали: «А може б ви тут не викобилювалися, а говорили людською мовою?!» Це 
тут, у Львові, на Західній Україні, кагебісти вимушені проводити слідство українською мовою. Цього добилися 
тутешні українці. Кагебісти мусили поступитися перед місцевим населенням не тільки тому, що галичани 
твердо стояли на своєму, а ще й тому, що вони справді таки нітрохи не розуміли російської мови. 

– Ну, а я хоч і українець, – сказав я Володіну, – проте володію російською мовою. 
– Ну й добре. Мені легше буде провадити слідство і складати протоколи. Справа номер сто сім, – оголосив 
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він мені. 
– Це як числиться? З початку приходу до Львова кагебе? – запитав я Володіна, удаючи з себе наївного. 
– Та ні, – відповів мені Володін, – у цьому році. В цьому році ваша справа сто сьома. 
– І як розуміти «ваша»? Особисто моя, чи ви ще когось включили в цю справу? 
– Ні не особисто ваша. Справу заведено на всю вашу компанію. 
Володін почав допит з того, що й Курганський, почав записувати всі особисті дані про мене. 
– Це вже записував Курганський, – сказав я йому. 
 – Нічого. Я починаю свій, окремий допит. Чи був суджений? – запитав він мене. 
– Був, але у тій справі мене було реабілітовано. 
– До протоколу це треба записати. Коли й де вас судили, за якою статтею? 
Я розказав. 
– Чи є у вас родичі за кордоном? 
– Ні, немає. 
– Чи були ви знайомі з Горинем Богданом? 
– Так, я його знав. 
– Де й коли ви з ним познайомились? 
– Познайомився я з ним на огляді картин мого брата, тут у Львові, року 1964. 
– Чи були знайомі ви з Горинем Михайлом? 
– Так, я його знав. 
– Де й коли ви з ним познайомилися? 
– Я познайомився з ним тоді, коли він з своєю дружиною Ольгою приїхав до мене у Феодосію на 

відпочинок. Це було на початку минулого місяця. 
– Як же він міг приїхати до вас, не знаючи вас? 
– Він приїхав за рекомендацією мого брата. 
– Ольгу Горинь ви також перед цим не знали? 
– Так. 
– Чи знали ви Осадчого Михайла? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Садовську Ганну? 
– Ні, я її не знав. 
– Чи знали ви Геля Івана? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Менкуш Мирославу? 
– Ні, я її не знав. 
– Чи знали ви Косіва Михайла? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Зваричевську Мирославу? 
– Ні, я її не знав. 
– Чи знали ви Бутурина Івана? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Мороза Валентина? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Іващенка? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Заливаху Панаса? 
– Ні, я його не знав. 
– Чи знали ви Озерного Михайла? 
– Ні, я його не знав. 
– А чи знали ви Світличного Івана? 
– Так, знав. Я його знав, як літературного критика з його статей, що публікувала преса. Особисто я з ним 

познайомився тут у Львові влітку минулого року, коли він повертався з подорожі по Карпатах, і зайшов до мене 
на квартиру разом з моїм братом. 

– Про що ви говорили з ним тоді? 
– Це була коротка зустріч, яка тривала не більше півгодини. Говорили ми про Карпати, на літературні 

теми. 
– Чи знали ви Геврича Ярослава? 
– Геврича я не знав. 
– Чи знали ви Русина Івана? 
– Ні, не знав. 
– Чи знали ви Мартиненка Олександра? 
– Ні, не знав. 
– А чи знали ви Дзюбу Івана? 
– Особисто з Дзюбою я не був знайомий. Його критичні статті, публіковані в пресі, читав. Одного разу був 
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присутній на його виступі. 
– Де й коли це було? 
– Це було тут, у Львові, в будинку вчених взимку минулого року. Там не лише він виступав, там виступав і 

Малишко, і багато інших київських та львівських письменників. Вони читали свої вірші, або оповідання. 
– Тільки ви говоріть правду, – попередив мене Володін, – бо всі ці ваші зізнання нам дуже легко 

перевірити, позаяк всі ці люди вже в наших руках. Не заарештовано лише Дзюбу, і то через те, що він тяжко 
хворий на легені. 

– Ну а як же так? Ви позабирали так багато людей, серед них відомих літераторів, або наукових 
працівників – не остерігаєтеся ви протестів, протестаційних виступів? – запитав я Володіна. 

– А хто буде протестувати? Заграниця? 
– Заграниця. Та й тут можуть бути виступи проти таких ваших дій. 
– Запевняю вас, що тут ніяких виступів не буде, ніхто не стане на ваш захист. А те, що буде за кордоном, 

там уже голос піднімають – так на те ми плюємо, воно нам до лампочки, до одного місця, – і тут Володін 
матюкнувся. 

Володін курив майже безперервно. І протоколи писав, не випускаючи цигарки з рота. Він і мені підсунув 
попільничку, так що я сам курив коли хотів. На сейфі у нього стояли карафа з водою, склянка і пачка соди. Він 
раз у раз вставав, насипав у склянку соди, наливав води, колотив і випивав. 

– Дайте і мені соди, – попросив я Володіна, – бо мене теж дошкуляє моя виразка шлунку. 
Він насипав у склянку соди, налив води, заколотив і подав мені. Я випив. 
– Дайте мені трошки соди в папірець, я ще вип'ю в камері, коли розболиться живіт, – попросив я. Володін 

трохи подумав, сказав «не належить цього робити», потім махнув рукою, підійшов до сейфу, насипав у 
папірець з ложку соди і подав мені. 

– Сховайте, – сказав. 
– Ну тепер ви тортури на слідстві не застосовуєте? – запитав я Володіна, щоб перевести розмову на іншу 

тему. 
– Ні, чого нема, того нема. З цим уже покінчено. 
– А ось же в міліції б’ють. Б’ють у тюрмах. Мені розповідали, що в Симферопольській в’язниці луплять 

в’язнів немилосердно. 
– Ну там б’ють. Ми їх агітуємо, щоб вони припинили побої, але це не так легко перебороти. А ми тепер 

слідство переключили на наукові рейки. Якщо ви нам щось збрешете, це ваше право, ви можете захищатися 
неправдою, але ми скоро спростуємо вас. Науково докажемо істину. Ось проведем експертизу над вашими 
рукописами, над текстами вашої машинки – і все буде ясно. 

Володін поглянув на годинника у себе на руці і сказав: – Пора на обід. Після обіду продовжимо роботу. 
Зайшов той самий високий сержант, що приводив мене і повів назад до камери. 

На коридорі саме роздавали обід. Черговий старшина відкривав харчові віконця в дверях, а дорідна 
молодиця набирала з відра страву черпаком і насипала у висунуту крізь віконце миску. Коли ми з’явилися, 
старшина замкнув віконце камери і не відчиняв його, доки мене не завели в мою камеру. Я приліг на ліжко, не 
скидаючи взуття, і погляд мій спинився на скельці дозорного вічка. З того скельця дивилося на мене те саме 
око, яке я розпізнав сьогодні вранці. У денному освітленні воно стало ще більше виразне. Ще більш скорботно 
воно дивилося на мене і ніби говорило: «Сумна твоя доля, сумна. Така, як і моя». 

Було чути, як брязкали відра в коридорі, і брязкіт той все ближче й ближче наближався до моєї камери. Ось 
відчинилося і моє віконце. Мені подали алюмінієву миску з стравою і велику дерев’яну ложку. 

Ложка була кругла і розмальована, така, як колись до нас завозили з Росії. На Україні теж колись 
виробляли дерев’яні ложки, але вони були менші і видовжені, а ця кругла, як видовбана булава. 

Я сів на ліжко, поставив коло себе миску і почав тією ложкою колотити юшку. Це був нібито борщ, але 
радше скидався на московські щі. В борщі плавав маленький, з наперсток завбільшки, шматочок м’яса. Я 
вломив п’ятірнею трохи того хліба, що дали мені вранці, з’їв те м’ясо і покуштував борщу. Мені здалося, що я 
його ніколи не зможу їсти. Я відставив страву на тумбочку і ліг на ліжко. Та незабаром віконце знову 
відчинилося. 

– Давайте миску на друге, – почувся жіночий голос. – Що у вас там на друге? – запитав я. 
– Пшоняна каша. 
– Мені не треба, я не хочу пшоняної каші. Віконце зачинилося. 
Після обіду повели мене на прогулянку. Вели в протилежний край коридору. Темними сходами спускався я 

все нижче та нижче. Низенький опецькуватий сержант, що крокував за мною, білоруською вимовою слів, 
підказував мені напрямок. Я опинився в вузенькому коридорі без стелі. Наді мною було небо. По обидва боки 
цього коридору були двері, пофарбовані так, як і в камерах, суриковою фарбою. У дверях також були вічка, що 
затулялися маленькими круглими заслонками. Над коридором піднімався поміст, обгороджений дерев’яним 
бар’єром. На помості ходив вартовий чекіст. Сержант відімкнув другі двері з правого боку і запустив мене. Це 
був невеликий квадратовий майданчик, метрів чотири завдовжки і завширшки. Він був обгороджений кам’яною 
стіною на три метри заввишки, а крім того з боку вулиці над цим муром височіла ще півтораметрова дерев’яна 
стіна. 

Земля на цьому майданчику була покрита асфальтом, а стіни були густо обліплені цементним замісом. 
«Щоб нічого не писали на стінах» – догадався я. Наді мною було небо. Але небо це було покраяне на дрібні 
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квадратики. Його прикривав колючий дріт густо натягнутий над майданчиком. Стояла львівська золота осінь. І 
хоч з мого майданчика, з-за високих мурів не було видно найвищих верхівок дерев, я чув осінній подих їхнього 
листя. Сонце проникало в один край цієї безверхої камери, і я ставав під лоскотно лагідне голублення його 
променів. Іноді подував вітерець і приносив мені тополеві або кленові листочки. Я підіймав їх з асфальту і 
нюхав – вони ж прилітали з волі і пахли волею. Єдиний об’єкт, який можна було бачити з-за цих стін – це 
жіночий образ, вирізьблений на фронтоні високого будинку на протилежному боці вулиці. Це було горельєфне 
зображення жіночого погруддя. Жіноча голова, покрита хусткою, сумно схилилася над дерев’яною загородкою, 
що підвищувалася над муром, і ніби вдивлялася в те, що робиться за цими стінами. Якийсь смуток передав 
творець в похиленій голові фігури. Не можна було вгадати, що символізує цей образ. Це не була Богородиця, 
але щось в образі Богородицю нагадувало. Я стояв і все дивився на цей образ, а відчуття було таке, ніби образ 
переймав моє горе. 

Я почав оглядати стіни. Мою увагу привернули вирвочки в штукатурці стін. Такі вирвочки я вже десь 
бачив? Ага, я їх бачив на війні. Це ж вирвочки від пострілів. їх видовбують кулі у стінах будинків і навіть у 
бетонних спорудах. Невже вони тут стріляють людей? Кидається в очі те, що ці вирвочки розмістилися на 
висоті людського зросту, якраз напроти моїх очей. Невже вони тут стріляють людей? Не може бути, тут поруч 
житлові масиви, люди почули б постріли. А якщо в усіх цих будинках мешкають самі чекісти? Це теж може 
бути. Вони селяться там, де хочуть. Може ці вирвочки й не від пострілів, – міркував я собі, – буває так, що сама 
штукатурка отак вистрілює, коли в штукатурний заміс потрапляють шматочки негашеного вапна. 

Двері розчинилися і на майданчик зайшов той самий білорус, що привів мене сюди. Він почав старанно 
оглядати асфальт і стіни. 

– Виходь, – сказав він мені, коли закінчив перевірку. На коридорі біля моєї камери вже стояв високий 
парубок, що водив мене на допит, – чекав мене. 

– Я піду на допит, не заходячи в камеру, – сказав я наглядачеві непритишеним голосом. 
– Тс-с-с-с, – засичав на мене наглядач. 
Володін у своєму звертанні до мене швидко перейшов на «ти». 
– Тобі сорок сім років, а мені сорок два, – тут не така велика різниця, можна говорити без церемоній. Я 

знав який тягар для натурального росіянина звертатися до співрозмовника на «ви», і тому не перечив Володіну. 
Він говорив швидше, наче те «ви» перед тим сковувало його мову. В свою балачку він раз у раз почав вставляти 
матюки, і це ще більше облегшувало йому процес мислення. Ні, він не матюкав мене, не банітував. Ці матюки 
відносилися не до мене. Це була ніби словесна опора в його мисленні. 

Я знаю цю мову, ой як добре знаю. Чув її від чекістів і від карних злочинців, від офіцерів і від солдатів, від 
студентів і від академіків. Матюки в сучасній російській мові можна почути скрізь: в сім'ї, при розмові батьків з 
дітьми, і в університетській лабораторії, при офіцерській команді і при радіопередачі до реактивного літака. А 
про тюрми і табори вже нема що й казати. Тут матюк затьмарив мову. Причому ці матюки грають роль не лише 
вставних слів. Найчастіше вони несуть основне смислове навантаження. 

Був час у моєму житті, і досить тривалий час, коли я не знав, куди подітися від матюків. Заговориш до 
людини, – почуєш у відповідь матюк. Куди не повернешся, куди не підеш, до кого не звернешся – скрізь 
матюки, матюки, матюки. Матюки й найогидніша брутальність, яку може витворити тільки крайня сексуальна 
збоченість. Хоч крізь землю провалися. Здавалося між собаками, між вовками легше було б жити, ніж між цими 
істотами, які ніби й роззявляють свої роти на те, щоб випускати з них словесну гидоту. Він тебе, твою ні до 
чого непричетну матір, вилає такими словами, підбере таку вульгарність, що тобі все нутро переверне. Станеш і 
дивишся на нього. Що з ним робити? На дуель його не викличеш, бо нема тепер дуелей. Та нема там і кого 
викликати на дуель. Дати йому в морду – він на тебе дивиться такими очима, ніби він тебе не вилаяв останніми 
словами, а побажав тобі доброго здоров’я. Той, хто найпаскудніше матюкається, користується там найбільшою 
повагою і пошаною. А той, хто не матюкався – це неповноцінна людина. Це в їхньому уявленні або «жид», або 
«ісусик», як вони називають релігійних людей. 

Є на Заході вчені, етнопсихологі, які намагаються зрозуміти психологію росіян, вивчити «руську душу». Їм 
це нелегко дається. Вона, та «руська душа» заличкована від ока чужоземця творчістю Пушкіна і Некрасова, 
Чайковського, Достоєвського і Толстого. Розгляньте російський матюк – і ви побачите оголену «руську душу». 
Тут вирішується і релігійне питання – ставлення до Бога і Віри, тут вирішується і юридичне питання – 
ставлення до закону, тут вирішується і родинне питання – щедро і дуже образно демонструють досягнення 
гомосексуалізму, педерастії, статевої розбещеності. Пропаганда російських матюків у Совєтському союзі іде на 
рівні з партійною ідеологічною пропагандою. Правда на матюки спеціальних директив не пишуть, але вони й 
без директив чудово знаходять собі дорогу. 120 народів, утримуваних російськими комуністами в «союзі 
рівних», засвоюють матюки швидше, ніж марксистсько-ленінську ідеологію. Є такі казахи, киргизи, якути, 
чуваші, які не вміють говорити російською мовою, проте російські матюки знають досконало. 

Отож матюки Володіна я сприйняв без переживання, як вставні слова. Я робив вигляд, що його мова мене 
не разить. 

Після обіду допит ішов не так рівномірно, як зранку. Нас раз у раз перебивали. Щойно Володін розклав 
свої папери, як двері розчинилися, і мій слідчий виструнчився. На порозі стояв високий, плечистий 
підполковник. Він поволі пройшов до столу і поклав перед Володіним якийсь папірець. Зробив знак рукою, і 
Володін сів. На грудях підполковника, на брунатно-зеленому мундирі, коло самого серця висів значок. 
Бронзовий меч поверх білого щита, вістряком донизу. Обличчя підполковника було похмуре. Воно було таке ж 
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похмуре, як і в того старшини, що приходив до мене зранку. З під чорних брів дивилися на мене по-орлячому 
хижі очі. Помітно було щось азійське в його обличчі, проте віднести його до якоїсь азійської раси було важко. 
Це «щось азійське» десь далеко ховалося в ньому. Ця людина, можна було зробити висновок, продукт етнічного 
змішання. 

Він хвилину постояв біля Володіна, весь час дивлячись на мене, потім поволі повернувся і мовчки пішов 
до дверей. Володін проводжав його своїм поглядом, стоячи струнко. 

– Це наш безпосередній начальник, товариш Сєргадєєв. Він керує слідчим відділом, – пояснив мені 
Володін, коли підполковник вийшов. – Треба, Михайле Савичу, вставати, коли хтось заходить до кабінету. 

– А чого це я маю вставати? – запитав я Володіна. – Ви мене ще не засудили, щоб я перед вами 
виструнчувався. Ви вставайте, ви йому підпорядковані, а я йому нічого не винен. Я вставати не буду. 

– Ну це ж обов’язок чемності, – намагався умовити мене Володін. 
– Я знаю обов’язок чемности. Скаже до мене «добридень» я йому відповім. А вставати – це для мене 

приниження і образа. 
– Ну хоч трохи підводьтеся, як хтось зайде. 
– Не буду. Можете карати мене карцером за кожне невставання. 
– Ну добре, продовжимо допит. Розкажи тепер, яка в тебе рідня. Є в тебе брати, сестри? 
– Є один брат Вадим, він мешкає тут у Львові. 
 – Вадима ми знаємо. Хто ще є? 
– Старший брат Сергій помер 1959 року. 
– Сестер нема? 
– Нема. 
– Батько, мати живі? 
– Мати жива, а батько помер перед війною. 
– Де мати проживає і де працює? 
– Мати проживає у Феодосії в нашій хаті. Вона не працює, стара, живе з пенсії. 
– Прізвище, ім’я та по-батькові матері. 
Я сказав. 
– Дружина? 
– Дружина живе з моєю матір’ю. Не працює тепер. 
– Прізвище, ім’я та по-батькові дружини? 
Я сказав. 
– Дітей нема? 
– Дітей нема. 
– Кого з рідні притягали до судової відповідальності? 
– Притягали до судової відповідальності брата Сергія, але ж він уже давно покійний. 
– Це нічого. Розкажи коли, де й за що його притягали до судової відповідальності. 
– Я подробиць не знаю, бо я сам тоді перебував у в’язниці. Знаю, що перед війною, у Москві, де він вчився, 

знаю, що його звинувачували так, як і мене в антирадянській пропаганді. 
– Скільки років він відбув? 
– Шість років. 
Двері відчинилися і до кабінету зайшов високий здоровий молодик. Він був по цивільному вбраний. На 

ньому був костюм темнорудого кольору. Володін усміхнувся, побачивши його, припинив питання. 
– Сідай, – сказав він, звертаючись до молодика. 
– Давайте зробимо перерву, трохи відпочинемо, перекуримо, – це вже відносилось до мене. 
Вони закурили. Закурив і я своїх кримських сигарет. 
– Це слідчий, лейтенант Тарасенко. Він веде справу Садовської, – рекомендував мені Володін молодика. 
Тарасенко оглянув мене коротким поглядом. В його погляді я не відчув ні люті, ні зневаги до мене, лише 

цікавість проривалася з його очей. 
– Ну як там у тебе справи йдуть? – запитав його Володін. 
На лацкані піджака Тарасенка був університетський значок. Це дуже молодий чекіст, – подумав я. Видно 

недавно прибув сюди з університетської парти. Цей можливо не знає колишньої практики чекістських допитів. 
Може, потрапив сюди випадково, всупереч своєму бажанню. Я пригадав собі часи свого навчання в 
запорізькому педінституті. Пригадав, як у нас там вербували в енкаведе. У великій інститутській залі, куди було 
зібрано всіх студентів від першого до четвертого курсів, виступав енкаведист-агітатор. Він розповідав нам, як 
добре навчатися в їхній школі, як добре годують там курсантів, одягають у гарну уніформу, забезпечують усім, 
аж до носових хусточок. 

– Кого готує наша школа? Вона готує фахівців найчеснішої професії – борців проти контрреволюції, – 
виголошував чекістський агітатор. 

Ми були постійно голодні, ходили в потертих і латаних штанях, та ніхто з нас не звабився добрими 
харчами і теплим одягом. Тоді почали викликати нас, комсомольців, поодинці. Там уже не агітували, а 
вимагали, загрожували виключенням з інституту. Двох студентів тоді енкаведисту таким способом вдалося 
«завербувати». Варто мені було виявити менше спротиву, і я міг би потрапити в чекісти. 

Так могло бути й з Тарасенком. Якщо він закінчив юридичний відділ університету, йому могли 
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категорично запропонувати іти в кагебе, бо інакше перед ним перекрилися б усі дороги. Але це тільки моє 
припущення було. Можливо, з Тарасенком було зовсім не так. 

Володін взяв аркуш паперу, вийшов з-за столу і підійшов до мене. 
– На, запиши тут усіх своїх знайомих та їхні адреси, – сказав він мені. – Ти посидь тут, а я збігаю 

полагоджу одну справу, – сказав він Тарасенкові. 
Тарасенко сів на місце Володіна і почав перечитувати його протоколи. 
Я деякий час подумав над аркушем, а потім почав писати. 
Записав Нечаеву Ольгу Сергіївну. Це колишня вчителька, тепер пенсіонерка. Я працював з нею в 

Дрогобицькій Залізничній школі. Потім я записав Нагірну Віру Євгенівну. Це художниця, у неї ми з Ганусею 
мешкали, коли проживали у Львові. Далі я записав Крислеча Івана. Мого однокурсника з поліграфічного 
інституту. Він працює художником в редакції Львівської комсомольської газети. Записав я і Кульчицьку Олену 
Львівну, яка вчила мене в поліграфічному інституті і в якої я часто бував, бо писав роботу про її творчість. Хоч 
я знав, що Кульчицька вже на порозі смерті, проте я вирішив включити її у список, позаяк моя робота про її 
творчість була серед конфіскованої літератури. Далі я включив до списку художника Хворостецького, який 
також вчив мене в поліграфічному інституті і з яким пізніше ми перебудовували експозицію в музеї Івана 
Франка до сторіччя народження письменника. 

Володін повернувся тоді, коли список уже був готовий. Він узяв аркуш і переглянув. 
– А Нечаева де мешкає? 
– Де Нечаева мешкає, я добре не знаю. Десь тут недалеко вашої в’язниці, на вулиці Миру. Вона недавно 

поміняла квартиру, раніше мешкала на вулиці Чернишевського. 
– Ну добре. Знайдемо. Тарасенко підвівся і вийшов. 
– А тепер ти розкажи, – сказав Володін, усівшись на своєму місці, – як до тебе попали оці матеріяли, що 

витрусили в тебе. 
– Я їх купив. 
– Де і як? 
– Я про це вже розповідав, і це вже записано в протоколі. 
– На Галицькому базарі? 
– Ну так. 
– Так це ж ні в які ворота не лізе. У цю казку ніхто тобі не повірить. Це якось аж незручно записувати. Ти 

краще подумав би та щось інше придумав, більш правдоподібне. 
– Записуйте. Нічого іншого не буде. А якщо ви цьому не вірите, то спростовуйте за правилами вашої 

наукової криміналістики. 
Двері розчинилися знову, і до кабінету зайшов високий, добре вгодований капітан такого ж віку, як і 

Володін. На його грудях також красувався університетський значок. Цей привітався і сів неподалік мене. В 
кабінеті Володіна по обидва боки того столу, в кінці якого я сидів, стояли великі масивні крісла з різьбленого 
дуба старої кустарної роботи. Видно, вивезені з якогось панського маєтку. Вони не були прикручені до підлоги, 
бо за них чекісти, як видно, не боялися. Вони були такі тяжкі, що орудувати ними міг би лише Жаботинський. 
На одне з цих крісел неподалік мене і сів капітан з університетським значком. 

– Я начальник слідчої групи. Прізвище моє Клименко, – сам відрекомендувався капітан, говорячи 
українською мовою. 

В його обличчі не було характерних для чекістів рис. Такий собі, як кажуть на Галичині, простюх. Його 
вигляд сільського дядька, якого добре відгодували, трохи підучили, одягли у чекістську форму, і доручили 
незвичну йому роботу. 

– Ну, як воно діло? – звернувся до мене Клименко. 
– Діло ж у вас, а у мене діла нема, – відповів я Клименкові в тон його балачки. 
– Ги-ги-ги, – намагався засміятися Клименко. – Наварили каші, а тепер діла немає. 
– Яка там каша? Хто її варив? 
– Як яка? А то що? Покажіть йому, Володін, скільки ми їхньої пропаганди навизбирували. 
Володін відкрив сейф і виклав на стіл кілька пачок аркушів друкованого паперу. Такого самого, як було 

конфісковано у мене в Феодосії. 
– Так це ж тільки в одного Володіла, а їх така купа у кожного слідчого. А скільки ми їх не зібрали? Мабуть, 

у два, а то й у три рази більше ще й тепер по руках ходять? Правда? Ви ж знаєте, скажіть. Я мовчав. Клименко 
встав, підійшов до купи аркушів, взяв один і приніс мені. 

– З цим матеріялом ви знайомі? 
«Дванадцять запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» – прочитав я. 
– Не пригадую. Треба ознайомитися. 
– Прочитайте. 
Стаття без підпису, була мені незнайома. Вона складалася з дванадцяти питань такого характеру: 
Чому на Україні дітей всіх росіян охоплено російськими школами, а на території Росії, де є понад п’ять 

мільйонів українців, нема жодної української школи? 
Чим пояснюється такий швидкий ріст російського населення на Україні? До революції було всього 

півмільйона росіян на Україні, а тепер їх сім з половиною мільйонів. 
Чому у нас воєнних злочинців судять, а тих, хто в мирний час убивав ні в чому не винних людей, не 
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судять? 
Чому усіх кримських татар так жорстоко покарано за співробітництво з окупантами деякої частини їхнього 

населення, а росіян, які створили цілу армію, що виступали на боці окупантів, не покарано ніяк? 
І так далі в тому дусі. 
– Я нічого не бачу тут злочинного, – сказав я Клименкові, – я не бачу злочинного й у розповсюдженні всієї 

отієї літератури, що ви повизбирували. Де, в якому законі у нас записано, що автор не має права 
розповсюджувати свою творчість? І де, в якому законі записано, що у нас вся творчість повинна переходити 
крізь цензуру? Цензура законом не передбачається, а вона діє. Оце і є порушення закону, оце злочинність. А то, 
що хтось оминув вашу цензуру і розповсюдив якусь свою статтю – це не злочин... 

– Так ви вже доказуйте до краю, – перебив мене Клименко, – творчість антирадянську, статтю 
антирадянську. 

– Якщо ці статті мають антирадянський зміст, ви можете притягнути до відповідальности їх авторів і тих, 
хто їх розповсюджував відповідно до положень кодексу. Але ж треба спочатку встановити, що зміст даної 
літератури має антирадянський характер. Тут є статті літературні, соціологічні, філософські. Встановити їх 
ідейний напрям можуть тільки компетентні у цих галузях фахівці. А ви, кагебісти, цього зробити не можете, бо 
ви ані літератори, ані соціологи, ані філософи. Ви маєте тільки юридичну освіту, і то, мабуть, не всі. Клименко 
не помітив, як він, слухаючи мене, роззявив рота. Але незабаром спохватився і набрав серйозного вигляду. 

– А це ми знайдемо таких людей, що визначать ідейний напрям ваших писань, хоч і так уже все ясно. 
– «Хоч і так уже ясно» – це не є юридична підстава для кримінального звинувачення людини. А про те, що 

ви можете знайти таких людей, які напишуть вам те, що ви хочете, я сумніву не маю. Та тут треба створити 
об’єктивну комісію. Ви дасте своїх експертів, а я дам своїх. 

– Так це ви, може, захочете ще й з-за кордону запрошувати експертів? 
– А хоч би й з-за кордону. Там теж є розумні люди. Якраз саме й треба брати з-за кордону експертів. Таких, 

щоб вас не боялися. 
– Ні. Цього не буде! – вигукнув Клименко, підводячись з крісла. – Ви нам памороки не забивайте. Самі 

наварили каші, самі й будете їсти... 
Під кінець Клименко перейшов на брутальні вирази. І з цією лайкою вийшов за двері. 
Володін дав мені перечитати протокол. Він мав таку чудову руку, що я аж здивувався. Здавалося, на 

своєму віку мені ще не траплялося бачити такого гарного письма. Пізніше пів аркуша з його протоколів якось 
випадково потрапило в мої руки, з тих, що йому довелось переписувати. Цей папірець дивом зберігся у мене від 
усіх трусів та «шмонів» по тюрмах і таборах. Я й тепер зберігаю той уривок Володінового протоколу. Якщо Бог 
дасть закінчити книжку і дожити до сприятливого часу на видання її, можна було б вставити його між сторінок, 
як ілюстрацію. 

Я прочитав протокола і сказав Володіну, що все записано вірно. 
– Тоді, – Володін підійшов до мене і показав рукою, – ось тут в кінці тексту напишіть: протокола за моїми 

словами складено вірно, зауважень та поправок не маю. І розпишіться. Я написав і розписався. 
Прийшов той самий високий парубок і повів мене в камеру. 
В камері усе було без змін. Зі скельця вічка непорушно дивилося на мене сумне око. Я ліг на ліжко. 

Враження від допиту полонили мою голову. Здавалося, що допит цей продовжується, що ось відчиняться двері і 
ще зайде якийсь начальник. Ага, каже, тортури тепер не застосовують, не б’ють. 

 Перебудувалися на метод наукового розсліду. Важко уявити чека без тортур. Правда, мене не били на 
допитах і в часи мого першого арешту. Та там і не було потреби застосовувати тортури – надто вже звичайна 
справа моя була: я стверджував, що я не говорив, а двоє свідків написали, що я сказав. Цього достатньо було, 
щоб мене засудити. Та зате на моїх очах пропливали муки багатьох тортурованих людей. Били часто без будь-
якої потреби на це. Могли й мене, звичайно, бити при нагоді, але якось обійшлося без цього. Я пригадав собі 
Коречонера Франца Альфредовича. Це секретар ЦК австрійської компартії. Його, засудженого там у Австрії 
трохи чи не на довічне ув’язнення, виміняли на якогось нібито шпигуна. Тут у Совєтському Союзі, у Москві, 
він був редактором комуністичного журналу, що виходив німецькою мовою і призначений був на 
розповсюдження за кордоном. Тоді, коли доля моя звела мене з Коречонером, він дожидав третього суду. 
Перший раз його засудили на вісім років. Він категорично запротестував, почав домагатися перегляду справи. 
Тоді ще можна було протестувати, а може це був виняток для чужоземців – цього я добре не знаю. Відбувся 
другий суд і засудили його до чотирьох років. Але Коречонер і з цим не погодився, протестував далі. Справа в 
нього була на диво абсурдна. Цю людину, яка ледве могла скласти докупи кілька російських слів, 
звинувачували в українському націоналізмі. Перед цим він не те що жив, а й ніколи не бував на Україні. 
Перебуваючи в камері Коречонер гірко жартував з свого засудження. Ламаючи слова російської мови, він 
говорив: «По українські я зналь восєм сльов, за єто мнє даль восєм лєт». 

Вся справа його полягала в тому, що тоді, коли він ще орудував в австрійській компартії, він познайомився 
з дипломатичним представником від совєтської України Левицьким. Того Левицького пізніше заарештували 
чекісти й звинуватили в українському націоналізмі. Серед його знайомих, яких він знав за кордоном і назвав їх 
на вимогу чекістів був і Коречонер. А Коречонер тоді вже жив у Москві. 

Цього було достатньо, щоб заарештувати Коречонера і завести на нього справу. Коли я зустрівся з 
Францом Альфредовичем (так його звали усі в камері), то він уже просидів у совєтських тюрмах понад три 
роки, і скидався на мерця з могили. В ньому відбувався активний процес відкритої форми туберкульозу. Він 
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харкав у парашу згустками крови, а іноді й виригував кривавою масою. Доглядав його високий здоровий 
молодий єврей, бувший заступник секретаря Дніпропетровського обкому партії Хатаєвича. Пам’ять не зберегла 
його прізвища. Хатаєвича на той час уже було розстріляно, а його заступник вичікував своєї долі. Так ось цей 
заступник Хатаєвича, молодий єврей, по-братському доглядав хворого Коречонера. Чи їх єднали ідейні 
переконання, чи спільне національне походження (Коречонер теж був єврей) – невідомо. Цим ніхто в камері не 
цікавився. Ми спостерігали тільки, як заступник Хатаєвича раз у раз водив Франца Альфредовича до параші, як 
рідного батька, коли той знемагав від легеневих конвульсій. А пройти до параші в камері була ціла проблема. У 
камері призначеній на дванадцять осіб ( в стінах залишилися кріплення від царських койок), нас було 87 душ. 
Так ось цього Коречонера після довгої перерви викликали на допит. Викликали зранку, а привели під вечір. Ні, 
не привели. Мабуть вони його принесли, бо двері розчинилися і в камеру ввалився напівживий Коречонер. 
Обличчя його було закривавлене, під очима випиналися синяки. 

Заступник Хатаєвича та ще двоє в’язнів узяли Коречонера і понесли в куток камери. Там ще стояло кілька 
ліжок. 

Їх тримали у камері на те, щоб було більше місця на спання. Одні лягали на ліжка, інші під ліжка. А то і в 
три яруси – тоді ставили ліжка на ліжка, і просувалися поміж ними – краще так спати, ніж сидячи на цементній 
підлозі. Вдень ці ліжка ставили попід стіни, щоб просторіше в камері було. На одне з цих ліжок поклали 
Коречонера, підмостивши йому під боки і під голову лахміття. Не скоро заговорив Франц Альфредович. Він 
довго лежав і важко дихав. Ніхто його нічого не питав. Всі знали, що з ним сталося. Таке витерпів майже кожен 
в’язень у цій камері і майже кожен ще дожидав цього. Коречонер сам заговорив, як трохи прийшов до себе. 

– Следователь мнє сказаль: мі будем танцовать на ваш труп. 
– А що ви йому відповіли? – давши йому передихнути, спитав його заступник Хатаєвича. 
– Я єму сказаль, ві нє совєтскій власть, ві паршівєнькій следователь... 
– А він вам що? – допитувався опікун. 
– Больше разговор нє бил... 
І Коречонер простягав безвладну руку до голови і намагався показати побої. 
– Біль.., біль.., біль... 
Я дивився тоді на цього напівживого мерця, і мені було його щиро жаль. Не за те, що він помирав від 

чекістських побоїв, ні. Ми усі цього дожидали. Мені було його жаль за те, що він став жертвою свого власного 
фанатизму. Він ось тепер, вмираючи від тортур совєтської влади, вірить, що совєтська влада – це добра влада, 
найкраща з усіх влад. А як же інакше? Все своє тернисте життя він віддав одній ідеї. За цю ідею він у Австрії 
майже не вилазив з в’язниць. І ось тепер цю ідею він побачив не в своєму абстрактному уявленні, а наяву, на 
практиці. Не тільки побачив, а відчув на своїй шкурі, зважив своєю кров’ю і всім своїм єством. Ні, він не може 
визнати, що він помилявся, що вся його боротьба була марною. Він вірить, що совєтська влада може бути 
інакшою, що тепер його б’є не совєтська влада, а щось інше. 

Не тільки він так думав. Пізніше на Колимі я ще не з одним «Коречонером» зустрівся. Там вони, такі 
«коречонери», не австрійські, а наші, доморослі, з обмороженими руками, носами й вухами, стоячи на порозі 
смерти, продовжували вірити у комунізм, у Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. 

Коречонер ще дочекався й третього суду. Йому дали десять років і вже більше не приймали від нього 
ніяких протестів. Після того я його вже не бачив, але я певний, що і після третього суду він не зрікся своєї ідеї, 
не зрікся віри у добрість совєтської влади. Десь у якійсь камері помер, в маренні милуючись своєю ідеєю. В 
табір там уже не було що везти. 

Я тоді подумав і думаю тепер. Невже комуністи-чекісти, не бачили кого вони вбивають? Невже вони не 
бачили, що вони вбивають людей більш відданих ідеї, ніж вони самі? Вони бачили це добре, але вони вбивали 
не оглядаючись, бо треба було вбивати, бо убивство стало їхнім ремеслом. Раз заведену машину терору не 
могли і не хотіли зупиняти, а машина потребувала поживи. Не було потрібної їй поживи – кидали іншу, а вона 
виявилася такою, що поглинала все не перебираючи. Там, де рубають ліс, тріски летять – виправдовували водії 
машини убивства своїх однодумців і своїх поплічників. Більшовицьких однодумців, комуністичних поплічників 
перемелює ця машина. А на що ж нам, бідним, простим громадянам Союзу надіятися? Тим, хто нічим не 
зарекомендував себе у відданстві ідеї, а то ще й узяв її під сумнів? Чого ми можемо сподіватися, потрапивши в 
її лещата? Сьогоднішні комуністи, так само як і вчорашні, знають, що зупинити машину не можна. Тоді 
пропаде страх у людей. Почнуть думати, висловлювати свої думки, свої сумніви. А це вже небезпека 
комуністичному правлінню, їхньому пануванню. А так, хай дивляться на цю машину терору і трясуться. Хай 
кожний знає, що його, за висловом чекіста, будь-коли за 24 години можна перемісити на гній. Хай кожний знає, 
що метод чекістів такий: аби людина була в їхніх руках, а справу вони їй зроблять. 

І ось тепер каже, що вони не б’ють, що вони не застосовують тортур. Що це? Це вже не ті чекісти, що 
танцювали на трупах своїх жертв? 

Після того, як Хрущов підсмикнув завісу над діями Сталіна та його чекістів, після того, як Хрущов нібито 
намагався загальмувати дію репресивної машини, багато хто повірив у те, що сучасне кагебе, це вже не 
колишнє чека, не гепеу, не енкаведе. Я в це не повірив. Я не вірив цьому, бо Хрущов захищав лише потерпілих 
комуністів, своїх однодумців, своїх поплічників. Про багатомільйонні жертви некомуністів ніде згадки не було, 
наче вони й не існували, або то були не люди. Хрущов, правда, трохи перетряс чека. Але тільки трохи. Він не 
змінив натури його. Воно й зараз готове запрацювати повним ходом і сумує за тими часами, коли було значно 
більше поживи, ніж тепер. Я не вірю у те, що тепер чекісти не застосовують тортур. Оця камера, в якій нема де 
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ступити ногою, хіба це не тортури? Протримати у такій камері людину місяць, рік, а то й кілька років – то 
навіщо кращі тортури. Пізніше мені стало відомо, що я перебував у порівняно кращих умовах, ніж інші, що 
поруч моєї камери люди в таких самих кам’яних мішках сидять по двоє, де поставлено ліжко і де можна тільки 
стояти, або сидіти під верхнім ліжком, схиливши голову трохи не до самих колін. Я не вірю у те, що чекісти не 
забирають Дзюбу через те, що він тяжко хворий на туберкульоз. Я не міг цьому повірити, бо у моїй пам’яті ще 
не розвіявся окривавлений образ туберкульозного Коречонера. Якщо вони його не посадили, то в цьому є якась 
інша причина, а не жалість до хворої людини. Жалости чекісти не знають. Правда, треба визнати, що 
поводження чекістів дещо змінилося. Замість крайньої брутальности тепер натрапляєш на поверхову чемність. 
Та й самі чекісти стали інакші. Тепер багато з них з університетськими значками. Раніше серед них людей з 
вищою освітою не було. Вони рідко вбираються у свою уніформу, що колись наводила панічний страх на 
людей. Та й національний склад змінився. За часів Сталіна серед чекістів на Україні зовсім не було українців, 
тоді в чека правили росіяни, було багато євреїв, були латиші. Тепер – переважно росіяни, трапляються українці, 
а євреїв зовсім нема. Зовні змінилися вони, а як змінилися внутрішньо – побачимо. Хоч і так уже видно: дуже 
змінитися не могли, бо корінь залишився той самий. Так думав я, лежачи на тюремному ліжку. 

Принесли вечерю. Я вилив у парашу те щі, що стояло з обіду, сполоснув миску водою і подав її у віконце. 
Дорідна молодиця повернула мені миску з черпаком каші з пшеничної крупи. Я покуштував її, але їсти не зміг. 
Відставив я кашу. Проте голод мені докучав, щось треба було з’їсти. Мою сітку з харчами та сигаретами мені 
повернули. Вірніше, віддали харчі й сигарети, а сітку забрали. Там було кілька брусочків шоколаду. Я відломив 
грудочку шоколаду і вкинув до рота. Цим я втамував свій голод. 

– На оправку, – прошипів наглядач, відчинивши двері. Треба було брати з собою банячка-парашу, рушник і 
мило. Я швидко зібрався і вийшов. 

Умивальник у виходку був також оригінальної будови. Він складався з довгого зеленого циліндра, 
приєднаного до водогінної труби і підвішаного до стіни над залізним коритом. З нижнього боку циліндра були 
вмонтовані клапани для пуску води. Натиснеш рукою клапан догори – і потече вода. Та головна особливість 
цього рукомийника була та, що він стогнав і ревів, як людина на тортурах, за кожним пуском води. Так ніби він 
імітував ті людські голоси, які йому довелося чути в цьому приміщенні. Цей стогін умивальника довершував у 
мені той гнітючий стан, який створювали в камері рудувато-червона пляма та непорушне око на скельці вічка у 
дверях. 

Як не стогнала ця конструкція, я все-таки помився під нею, освіжив своє тіло і підбадьорився. 
Коли помиєшся, треба постукати у двері, тоді прийде наглядач і випустить тебе. Я так і зробив. Наглядач 

відчинив двері, зайшов до виходку і почав оглядати всі стіни й закутки. Це, щоб я, бува чого не написав, або не 
лишив якоїсь записки по собі. Так само, як було на прогулянці. 

– Хлорки набрав у парашу? – запитав він мене. 
– Ні, я не набрав хлорки. 
– То ж набери. 
Я побачив коло дверей залізну бочку з білою масою. Черпаком, що лежав у цій масі, я насипав у свій баняк 

трохи білого порошку. 
О десятій годині наглядач прошепотів у віконце «одбой». Це означало, що треба негайно лягати спати. Я 

на цей час уже помолився, тому поспішно роздягнувся, заліз під тюремну ковдру. 
Світло у камері не гасло всю ніч. Електролампа з своєї заглибини в стіні била мені просто в очі. Проте на 

мене це не діяло, сон і без цього мене не брав. Час від часу заслонка вічка у дверях відчинялася і мій погляд 
натикався на око наглядача. Наглядач не говорив нічого. Та коли мені світло набридло, і я вкрив голову 
ковдрою, віконце у дверях відчинилося і я почув тихий голос:– розкрийте голову. 

Ага, подумав я собі, це вони пильнують за тим, щоб хтось, бува, передчасно не задушився під ковдрою. А 
як тут можна задушитися? Сам себе не задушиш голими руками. Але мабуть є якийсь спосіб на це, якщо 
чекісти обороняють від цього. 

На другий день мене повели на допит трохи пізніше, десь коло десятої години. 
В кабінеті Володіна був гурт людей. Володін сидів на своєму місці, а крім нього на дубових кріслах сиділи 

Сєргадєєв, Клименко і ще двоє мені невідомих. Я привітався. Мені відповіли неодностайно і неохоче. 
– Сідайте, – сказав Володін. Він у присутності інших людей говорив до мене на «ви». 
Я сів. З лівого боку столу, зовсім близько до мене сидів один незнайомий мені, а праворуч, аж коло самого 

Володіна другий незнайомий мені. Той, що сидів біля мене, заговорив перший: 
– Я прокурор по нагляду за кагебе по Львівській області. Прізвище моє Старіков Євгеній Борисович. 
Той, що сидів коло Володіна, нічого мені не сказав про себе і на мене він не дивився. Він був заглиблений 

у читання моїх оповідань. Стіл Володіна і довгий стіл були устелені матеріялами, конфіскованими у мене в 
Феодосії. 

Кожен з присутніх тут перегортав, або й читав щось з цих матеріялів. Перед прокурором лежали також мої 
оповідання, писані не моєю рукою. Прокурор сидів найближче до мене, і я його міг бачити майже всього з ніг 
до голови. Це була невеликого зросту людина, випещена і вгодована. Старіков був у світлій сорочці з 
закачаними рукавами. Руде волосся густо всіяло його руки по самі лікті. Воно було аж червонувате. Так, ніби 
залишилася на ньому незмита кров. Рожеве ластовиння поміж цим волоссям доповнювало моє враження. 
Холодним льодом віяли на мене з-під рудих брів його зеленувато-сірі очі. На його ситому, круглому, ретельно 
виголеному і добре вимитому обличчі ледь помітно бігали нерви. Другий невідомий мені іноді вставав, 
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тягнувся до якого-небудь матеріялу на столі, і я його міг побачити в повному зрості. Це була висока струнка 
людина. Зразок чоловічої краси. Він був чорнявий. Шкіра його обличчя мала шоколадний відтінок. Його 
зовнішність була повною протилежністю зовнішності Старікова. Проте в його рисах обличчя не було 
української натури. Не було підстав вважати його й за єврея. Не було в ньому нічого й від азійців. Він був у 
бездоганно пошитому темно-сірому костюмі. Іноді він звертався до Володіна підкреслено українською мовою. І 
хоч Володін йому відповідав по-російськи, він продовжував говорити українською мовою, ніби демонструючи 
переді мною своє знання мови. 

Тоді я не знав тієї людини, а пізніше Володін мені сказав, що це Гальський, начальник оперативної групи 
кагебе Львівської області. А ще пізніше я довідався, що це той самий Гальський, житомирський поляк, який 
пише паплюжні памфлети на українських націоналістів у дусі Ярослава Галана і підписується під ними 
псевдонімом «Дмитрук». 

Старіков читав моє оповідання під назвою «Кістки не мовчать». У цьому оповіданні розповідалося про 
голод на Україні 1933 року. Починалося воно так: «Я стою на порозі своєї хати і дивлюся на цвинтар за 
вигоном. Там бульдозером рівняють землю. Там, на місці цвинтаря, буде парк культури і відпочинку. 
Бульдозери ревуть, скрегочуть, ніби не вистачає їм сили вирвати з землі кістки мерців. Десь там ті бульдозери 
перевертають кістки і моїх двох маленьких братів». Герой оповідання дивиться на поріг своєї хати і пригадує 
його навесні 1933 року. Тоді він теж так стояв на цьому порозі, лише лицем оберненим у хату. Він бачив в 
одному кутку на долівці свою матір, а в другому старшого брата. Обоє вони вмирали з голоду. Один з 
малолітніх братів лежав нерухомо на печі, а другий жменькою своєї маленької сухої руки брав попіл з мірки і їв 
його. 

– Це ти Олексо? Ти вже приїхав? – спитав малий, випустивши хмарку попелу з рота. 
– Я. 
– У тебе хліба нема? 
– Є. 
Олекса розв’язав клунок з окрайцями хліба, що привіз з Кавказу і малий допався до сухих окрайців. 

Другий малолітній брат почув голос Олекси і поволі, як старий дід, зліз з печі і теж почав їсти. – Не давай нам, 
Олексо, багато хліба тепер, бо ми повмираємо, – простогнала, як крізь сон мати. Та було вже пізно. Діти 
понаїдалися і повилазили на піч. 

– Ой, Олексо, Олексо, – сказав той старший, що їв жменькою попіл, – так хочеться жити, так хочеться 
жити, а прийдеться вмирати. На ранок діти повмирали. 

Тепер, коли минуло з того часу тридцять років і коли він, Олекса, стоїть на порозі своєї хати і дивиться, як 
бульдозери перевертають кістки його маленьких братів, він чує той голос крізь скрегіт машин. «Ой, Олексо, 
Олексо, так хочеться жити, так хочеться жити, а прийдеться вмирати». І цей голос не покидає його протягом 
усього життя. Кажуть, скоро буде комунізм, всі житимуть дуже добре. Ну, а як же жити йому, Олексі? Як йому 
забути цей голос? Як йому забути двох своїх малолітніх братів, заморених голодом у 1933 році? Чи зможе він 
відпочити у тому «Парку культури та відпочинку», ступаючи по кістках своїх маленьких братів? 

– Ви що? Терпіли голод? – спитав мене Старіков. 
– Я голодував у 1933 році, як голодувала тоді переважна більшість населення України, – відповів я 

Старікову, – Але це ви читаєте не мою біографію, а художні твори. Ви знаєте, що таке художні твори? 
– Та знаю. 
Старіков зробив міну невдоволення, відклав оповідання і звернувся до мене з питанням: 
– Де ви були перед війною? 
– Перед війною я був на Далекому Сході, в Хабаровському краї, на Колимі. 
– Під час війни де ви були? 
– Під час війни я був у Совєтській армії. Спочатку служив на Далекому Сході, а пізніше, під кінець війни, 

нас кинули на Західний фронт. 
– Після війни де ви були? 
– Зразу після демобілізації працював у Криму військовим керівником у школі, а потім, 1946 року 

Міністерство освіти направило мене в Дрогобич, де я працював завпедом десятої залізничної школи. Року 1948 
вступив до Львівського поліграфічного інституту. 

– Ваш батько живий? 
– Ні, він помер. 
– Коли помер? 
– Перед війною, року 1940. 
– Де він помер? 
– В Сарабузі. 
– Де це той Сарабуз? 
– А це вісімнадцять кілометрів від Симферополя у Криму. 
Я догадувався куди Старіков гне. Він шукає зачіпки, щоб почати проти мене битву ярликами. Що таке 

битва ярликами? О, це страшна битва! Вірніше це не битва, а нещадне побиття. На людину спочатку 
наліплюють ярлика, а потім вже з нею роблять, що їм заманеться. 

Таких ярликів колись було багато: «петлюрівець», «махновець», «білогвардієць», «кадет», «есеровець», 
«меншовик», «укапіст» (член української комуністичної партії), «боротьбіст»(член української комуністичної 
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партії боротьбістів), «троцкіст», «бухаринець», «хвильовист» (прихильник Хвильового), «націонал-ухильник», 
«непман», «куркуль», «підкуркульник». Той, на кого в свій час був навішаний один з цих ярликів, був 
найжалюгіднішою істотою в світі. Ніхто не відважувався стати в обороні такої людини. Хто боронив 
«петлюрівця», той сам «петлюрівець», хто боронив «троцкіста» – той сам «троцкіст», хто боронив «куркуля» – 
той сам «куркуль», чи «підкуркульник». Тавровані цими ярликами, якщо вони дивом вискочили живі з 
чекістської січкарні, могли волочити своє життя-чучверіння там, де сонце півроку не сходить, або приховавши 
свого ярлика, заховатись у глибокій шахті Донбасу, віддаючи свою силу і здоров’я виснажливій і небезпечній 
праці під землею. 

Та всі ці ярлики не липли до мене. Я надто був молодий, щоб можна було мене зачислити до петлюрівців 
чи боротьбістів. На мій час уже були інші ярлики – «бандеровець», «жовтоблакитник», «поліцай», «власовець», 
«ізмєннік родіни» (тобто той, що побував в полоні). Та й ці ярлики до мене не липли. 

– Ваш батько не був розкуркулений? – виказав свій намір Старіков. 
– Ні, не був. Мої батьки не були селянами, вони були службовці, отже розкуркуленню не підлягали. Не 

були розкуркулені і мої діди, бо вони не дожили до розкуркулення. 
– Про дідів я не питаю. 
– Він написав «Сучасний імперіялізм»! – раптом пролунав на весь кабінет пронизливий голос Гальського. 

– Ось та сама думка. В «Сучасному імперіалізмі» стверджується, що Радянський Союз – це не союз рівних 
народів, а імперія російських комуністів, і тут, в його оповіданні, те саме твердження. Ось, ось! – показував він 
то Сєргадєєву, то Володіну. 

– Швидко ви провели експертизу, – спокійно і тихо промовив я, – та ще й комісією в одній особі. А чого ж 
це ви, – звернувся я до Гальського, – не допускаєте думки, що судження у людей можуть збігатися? Якщо ви 
будете так аналізувати, то буде у нас з вами логічний бій. 

– Ніякого бою не буде, а буде розвінчення злочинця! – гарячився Гальський. 
– Я сказав «логічний бій», а не бійка навкулачки. Я знаю, що битися мені з вами нема чого. Вас багато, а я 

сам, ви озброєні, а я беззбройний, ви на волі, а я в неволі. 
– Не буде й логічного бою! – ще раз крикнув Гальський і сів знову до столу. 
– Та ось же! – обізвався Клименко. – Ось же рукопис статті «Література і псевдолітература на Україні». 

Ось же! Це ж ваша рука? – показував мені мій рукопис Клименко. 
– Моя, – відповів я. 
– Ану, ану! – зіскочив з свого місця Володін і підбіг до Клименка. 
До Клименка потяглися й усі інші. 
– Ось тут і підпис є. Це ж ваш підпис? – запитував мене Клименко. 
– Мій. А я й не заперечую того, що я писав цю статтю. Та тільки ви спочатку докажіть, що вона, ця стаття, 

за своїм змістом антирадянська. 
– Це так можна договоритися й до того, – сіпнувся до мене Клименко, – що й дії бандерівців не мали 

антирадянського змісту. 
– А що ж? Можна поговорити й про бандерівців. Чому ні? Ви не думали про те, з якої це причини червону 

армію на Західній Україні у 1939 році зустрічали квітами і червоними прапорами, а у 1944 році зустрічали її 
кулеметами й автоматами? 

Вони всі мовчали, лише совалися на своїх кріслах. 
– Ви не член ОУН ?! – вирвався з загального заціплення Гальський. 
– А то ви вже самі дивіться, ви ж безперечно, маєте списки всіх членів цієї організації. 
– Не віддамо совєтської власті !!! Ми за неї воювали! – вигукнув Старіков, ляпнувши долонею по столі і 

рвучко зірвавшись з свого місця. 
– Ви не гарячкуйте, – спокійно сказав я Старікову, – не тільки ви воювали за совєтську владу. Є багато 

людей, що й крім вас воювали за неї, та ще й не в заградотрядах, а на передових позиціях. 
– Я не в заградотряді воював, – піднявся з місця Клименко. 
– Я не говорив про кожного з вас персонально. Я вас не знаю. Я тільки знаю, що не чека врятувало 

радянську владу у цій війні. Я знаю достеменно, що чекісти користувалися бронею від мобілізації протягом 
усієї війни, а якщо ж були на війні, то вони були в заградотрядах. А повоювали вони добре і до війни і після 
війни не проти озброєних окупантів, а проти беззбройних і безборонних своїх земляків у тюрмах і таборах. Так 
що ви на цьому не грайте. Будете грати перед кимось іншим, молодшим, а не перед тим, хто всю війну не 
випускав зброї з рук. 

– Ми вас заженемо у таке місце, – твердо вимовляючи слова і сідаючи на своє місце, говорив Старіков, – де 
ви ніколи не візьметесь за перо. 

– Його убити треба! – сказав Сєргадєєв. Це були його єдині слова, які я почув від нього. 
– Відправте його, – сказав Старіков Володіну. Володін певно, натиснув кнопку у себе під столом. 
– Я візьму цей зошит, – сказав Гальський звертаючись до Володіна і тримаючи в руках мої оповідання 

зібрані в загальному зошиті з темною палітуркою. 
Володін хитнув головою на знак згоди. Гальський демонстративно закрокував до виходу. 
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Чи відважні ми? 
Борщ, а в борщі пшоняна каша, стояли вже на тумбочці, коли я опинився знову у своїй камері. Я відразу 

все це висипав до параші і сполоснув миску водою. Таке можна викидати, але хліб.., хліб.., хоч який він не є 
гливкий, дідівська хліборобська кров утримувала в мені повагу до нього. І їсти не можу і викинути в парашу не 
можу. Чи не можна його викинути пташкам за вікно? Я виліз на тумбочку і обдивився віконну раму. Рама з 
матовими шибками була прикручена до грат, а між луткою і краєм рами була щілина, крізь яку, якщо трохи 
підтягнутися вгору, можна було бачити вулицю, наповнену людьми. Я почав розминати пальцями хліб і 
крихтами просовувати крізь щілину. Вже докінчував другу пайку, як почув різкий цокіт у двері. Підгледів, 
цербер. Я поволі зліз додолу. 

Цього дня вивели мене на прогулянку не на той майданчик, на якому я був учора, а на інший, не праворуч, 
а ліворуч від виходу. З цього майданчику не було видно того шляхетного жіночого образу, зате добре було 
видно усю високу і довгу стіну нашої в’язниці. Мені кинулося в око, що стіна ця нічим не виказувала того, що 
за нею діється. Вона вибілена у світлий колір, грат на вікнах нема. Вони заличковані такими ж рамами з 
матовими шибками, як у мене в камері. Аж не вірилося, що це стіна тієї самої в’язниці, яка ковтає людей у свої 
кам’яні мішки. 

Ми часто живемо, як кажуть, заднім розумом. Ця думка прийшла до моєї голови не тоді, на майданчику 
чекістської в’язниці, а набагато пізніше, коли було все скінчено і коли я був далеко від цих стін. Чому я не бив 
тоді ті вікна? Чому не крикнув крізь вибиті шибки до людей, що ходили по вулиці? Щоб вони почули й 
побачили, що робиться тут, за цими матовими вікнами. Чому я не закликав своїх товаришів по неволі, щоб і 
вони били шибки цієї підлої катівні, розбивали чекістське личкування? Ця думка прийшла до моєї голови аж 
тоді, коли я вже був у Владімірській в’язниці і коли на власні очі побачив такі дії. Це було у першому корпусі в 
тридцять третій камері. Двері розчинилися і в камеру два дозорці затягли людину. Залишили її на асфальтовій 
долівці і вийшли, замкнувши за собою двері. Можна було подумати, що наглядачі вкинули нам людину з 
паралізованими ногами. Та як тільки двері зачинилися, цей новий в’язень відразу встав і заходив по камері. 

– Це Суворов, – шепнув мені Михайло Горинь. Суворова знала вся в’язниця, а я, хоч його ще ні разу не 
бачив, багато чув про нього. 

– Хлопці! Я буду бити вікна, – звернувся він до всіх нас. 
– Бий, Хіба вони наші? – сказав йому Безуглий. Суворов підійшов до вікна і зняв з ноги черевика. 

Забрязкотіли і посипалися скалки з шибок. 
– Тут червоні фашисти нас, невинних катують! Убивають нас!!! – заволав він всією силою свого голосу у 

вибиту шибку. 
Двері не відчинялися, наглядачі не вбігали до камери. Суворов відійшов від вікна, пройшов кілька кроків 

до дверей і назад, підійшов до другого вікна, бацнув ще одну шибку, підтягнувся вище до вибитої шибки і, 
тримаючись за грати, закричав: 

– Кати, червоні кати нас мучають тут!!! 
На цей раз кати не забарилися. Вони прийшли, схопили Суворова за руки і виштовхали в коридор. Та не 

довго не було Суворова в нас, не пройшло й години часу, як кати знову вкинули його в камеру. Він, 
згорбившись, тримав свої руки перед собою так, ніби з них стікала кров. Але ні, його руки не були в крові. 
Вони були сині, аж чорні. На зап’ястях у нього червоніли видавлені попруги. Ніхто з нас його ні про що не 
питав. Всім було ясно: кати покарали Суворова наручниками, стиснувши кільцями тіло рук до самих кісток. 
Суворов сів на лавку, опустив руки ще нижче і гидко вилаяв своїх мучителів. Дуже поволі руки набирали 
нормального кольору. А як тільки Суворов зміг ворушити пальцями, він знову підійшов до вікна і шибки знов 
посипалися, і знову залунав його разючий голос. 

На цей раз його забрали ще швидше. А через півгодини ми почули брязкіт шибок і голос Суворова у 
сусідній камері. 

Роман Гринь, студент Ужгородського університету, з яким я зустрівся в таборі № 17а в Мордовії, 
розповідав мені, що він скільки перебував під слідством, стільки бив вікна й двері в’язниці. Його засудили 
всього на три роки. 

– Він не може бути політичним діячем. Політичні діячі так не поводяться, – зробили висновок чекісти, 
розповідав мені Гринь. 

Безперечно. Політичні діячі так не поводяться. Не повелися й ми так. Але чому? Що нас утримувало від 
того, щоб відповісти на підле насильство таким протестом? Наша порядність? Наша інтелігентність? Так. Це 
чекісти знають і користуються цим, поводячись з нами, як їм заманеться. Проте врешті-решт вони нас не 
визнають за політичних в’язнів і прирівнюють до найнебезпечніших кримінальних злочинців. Хіба це не 
підлість чекістська? Але не лише наша інтелігентність і наша порядність утримували нас від дій Суворова та 
Гриня. Кожна людина, яка б порядна вона не була, якщо вона виросла в умовах свободи і не втратила гідности 
вільної людини, не може не відповісти всіма можливими засобами протесту на грубе насильство над нею. Ми 
цієї гідности вільної людини в собі не мали. Ми усвідомлювали собі, що над нами панує така непереборна сила, 
яка у будь-яку хвилину може розтерти нас на порох. І це нас лякало. Страх. Страх перед цією силою утримував 
нас. І ми корилися катам з овечою покірністю. Пам’ятаю той день і ту хвилину, коли я усвідомив свою 
невільницьку мізерність. Камера наша тоді була ще не надто набита, – друга половина 1937 року тільки 
починалась. У камері нас було всього тридцять семеро осіб. Нас вивели на коридор і робили трус. Одні дозорці 
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трусили камеру, інші – наші кишені. Я мав у своїй кишені маленький недописок олівця. Наглядач, всього може 
двома-трьома роками старший за мене, обмацував мене з ніг до голови. Недописок олівця опинився в його 
руках. 

– Олівці ж дозволяється мати. Принципово не віддам, – сказав я і потягнувся рукою до свого олівця. – А, 
так у тобі ще принцип є! – вигукнув наглядач і висмикнув з-за пояса в’язку тюремних ключів. – Ось твій 
принцип! 

В’язка ключів врізалася в мою скроню. Захитнувся переді мною світ і... перевернувся. Все, чому навчили 
мене в школі та інституті обернулося в гнилу полову. То все була брехня, а оце правда. Правда ціни нашого 
життя. 

Я не кинувся тоді на того наглядача, як у Владімірській в’язниці кинувся на дозорця Коля Танащук, за те, 
що той штовхнув його. На таку дію я не набрався відваги. Я тільки заскрипів зубами від свого безсилля. З того 
часу у мене посилився страх перед ширяючим над нами терором і постійно бунтувалась невгамовна ненависть 
до брутального насилля. Правда, страх з бігом часу дедалі все більше і більше покидав мене, бо все менше й 
менше мені хотілося жити, стоячи на колінах з заціпленим ротом. Проте в час мого перебування у Львівській 
чекістській в’язниці той страх знову пробудився в мені. Це він утримував мене від биття шибок. А треба було 
бити. І чекісти не були б такі нахабні, і співневільники мої посміливішали б. 

_______________________ 

А тим часом я стояв під кострубатим муром майданчика, дивився крізь колючий дріт на по-осінньому 
блакитне небо і подумки молився. Я просив Всевишнього заступитись за мене перед цією нечистою силою у 
людській подобі, дати мені сили й духу вистояти у цій надто нерівній борні. Я просив Господа змилосердитися 
наді мною і не віддати мене на поталу мерзенним катам, справжнім посланцям Антихриста. 

А небо було чисте-чисте, блакитне-блакитне, лише зрідка поволі пропливала біла, як сніг і легка, як пух, 
хмаринка по ньому. І та хмаринка не порушувала його чистоти, а доповнювала. 

Я переводив свій погляд згори вниз і переді мною повставала кострубата стіна з вирвочками на рівні 
людської голови. І тут ці вирвочки? Чи вони є в усіх стінах цих майданчиків? Яка чистота вгорі, в небі, і який 
бруд внизу, на землі! Ті вирвочки в кострубатому мурі перепліталися в моїй уяві з рудим волоссям і 
ластовинням між ним на руках Старікова, з його зеленувато-сірими очима, з непорушним кам’яним обличчям 
Сєргадєєва, з гарним але перекривленим від крику обличчям Гальського. 

Моя шлункова виразка давала про себе знати, і мені прийшла думка до голови відмовитися від допиту, 
якщо мене Вододін викличе після прогулянки. 

Допит триває. 
Володін викликав. 
– Я сьогодні погано себе почуваю. Докучає мені моя виразка. Не зможу відповідати на ваші питання, – 

сказав я Володіну. – Та і взагалі я мабуть відмовлюся від таких допитів. Що це за допити? Хіба це допити? Це 
знущання. Не треба й тортур при таких допитах. 

– Це не допит був, – відповів мені Володін. – Це була така бесіда з вами, щоб вияснити ваш настрій. 
– Нічого собі бесіда. 
– Ну так вийшло. Це ж бесіда не в ресторані, а в слідчих органах. А щодо відмови давати свідчення – це 

ваше право. Проте це не буде в ваших інтересах, бо є свідчення деяких піддопитних, які дуже компроментують 
вас, а ви не зможете ці свідчення спростовувати. Сьогодні я вас довго не затримаю, відпущу раніше. 

– Давайте тоді мені соди. 
Володін встав, усипав ложечку соди в склянку, залив водою, заколотив і подав мені. Перед ним лежав на 

столі вже підготований бланк протоколу. 
– Ось треба вияснити нам ще таке питання. Ви на попередньому допиті стверджували, що познайомилися з 

Горинем Михайлом у Феодосії, коли він приїхав до вас відпочивати. 
– Так. 
– Що перед цим не були знайомі і у Львові не зустрічались. 
– Так. 
– А ось Горинь Михайло дає інші свідчення. Він стверджує, що він був знайомий з вами, до виїзду в 

Феодосію і зустрічався з вами в парку Івана Франка. 
– Не може цього бути. 
– Ось його свідчення, – Володін встав, підійшов до мене і поклав переді мною протокола. 
Протокол був складений слідчим Малихіним. Так. Це підпис Михайла. 
Мені щось наче обірвалося всередині. Це ж він сам, Михайло, запропонував мені таке. «В разі чого – ми з 

вами не були знайомі до Феодосії, приїхав я до вас за рекомендацією вашого брата» – говорив він мені, 
приїхавши до мене у Феодосію. 

– Ну що ж, – сказав я Володіну, – признаю, на попередньому допиті я вам дав неправдиве свідчення щодо 
цього. З Михайлом Горинем ми таки зустрічалися один раз у Львові в парку Івана Франка. 

– З якою метою ви приховали це? 
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– Та коли вже людина у ваших руках, то краще коли її менше знаєш. 
– А вам звідки було відомо, що він в наших руках? 
– Та ж ви мені про це говорили. 
– Я вам сказав про арешт Горинів уже після того, як ви дали свідчення про знайомство з Михайлом. Та й 

Курганському ви давали таке саме свідчення, коли ще й у Львові не були. 
– Так. Я знав і без вас про арешт Горинів. 
– З яких джерел? 
– А лист був. 
– Це від Іри? 
– Так. 
– Є цей лист. 
Володін встав, відчинив свій залізний сейф, порився в паперах і знайшов того листа. 
– Тут написано, що Михайло і Богдан поїхали на курорт. 
– Цього мені було достатньо, щоб зрозуміти на який курорт вони поїхали. 
– Виходить ви сподівалися, що вас позаарештовують. 
– Я все життя цього сподівався. Раз є кагебе, то повинні бути й арешти. 
– Про що ви розмовляли з Горинем Михайлом, коли зустрілися з ним у парку Івана Франка? 
– Та так собі поговорили на літературні теми та й розійшлися. 
– На які саме літературні теми? Про що конкретно ви говорили? 
– Подробиць я не пригадую. Говорили про нові видання поетичних та прозових творів на Україні. 
– А ось Михайло Горинь стверджує, що ви на цій зустрічі давали йому настанови, як проводити 

антирадянську пропаганду. 
– Ну то нехай стверджує, а я цього не стверджую. 
– Чи часто ви зустрічалися з Богданом Горинем? 
– З Богданом ми зустрічалися частіше. 
– З якою метою ви з ним зустрічалися? 
– Я працював над мультфільмом «Коза-дереза», екранізував його в будинку народної творчости. Отож я з 

ним, як з мистецтвознавцем, радився в питаннях екранізації окремих моментів. 
– Де ви з ним зустрічалися? 
– Це були випадкові зустрічі, де трапилося. Раз чи два він заходив до мене додому, оглядав мої малюнки до 

мультфільму. 
– А чи не було у вас заздалегідь домовлених зустрічей? 
– Таких зустрічей я не пригадую. 
– А ось Богдан Горинь дає свідчення, що ви наперед домовлялися про окремі зустрічі, часто на головній 

пошті, де ви йому передавали антирадянські матеріяли для розповсюдження. Ось ознайомтесь. 
І Володін підніс мені протокола допиту, знятого з свідчень Богдана з слідчим Боєчком. 
Богдан свідчив коли і які матеріяли я йому передавав, що з цією метою ми наперед заплановували зустрічі. 

Потім ці матеріяли він передавав своєму брату Михайлові, який організовував їх розмноження та 
розповсюдження. І мені знову щось сіпнулося всередині. З Богданом у нас також домовленість була: в разі чого 
– зустрічалися на поради щодо екранізації «Кози-дерези». 

– Такого я не пам’ятаю, – сказав я Володіну, – антирадянські матеріяли передавати Богданові я не міг, бо 
взагалі їх не мав. 

– І ще одне питання. Чи знайомий вам цей матеріял? Володін поклав переді мною аркуш машинописного 
паперу з текстом, віддрукованим на моїй машинці. Текст був без заголовка, починався словами «Мета статті не 
та...» Автор переконував Михайла Гориня в потребі розповсюдження статті «Сучасний імперіалізм», намовляв 
його не боятися радикальности цієї статті, бо в разі чого – відповідальність однакова буде, як за «легкий» 
матеріял, так і за «тяжкий». Чекісти все підтасують під контреволюційну та антирадянську діяльність. В кінці 
тексту було написано: «Знищити відразу після прочитання». 

– Цього матеріялу я не знаю. Серед вилучених у мене машинописів такого тексту не було. Де ви його 
взяли? 

– Цей матеріал ми вилучили у Богдана, коли робили обшук в його квартирі. 
– Ну нехай Богдан і пояснює вам, де він його взяв. 
– А він уже пояснив. Він дав свідчення, що цей матеріял ви йому дали. 
– Покажіть його свідчення. 
Володін поклав переді мною два протоколи. В одному протоколі Богдан свідчив, що цей текст йому 

підкинули в бібліотеці університету, а в другому признавався, що текст одержав від мене, після того, як він 
передав міркування моего брата Михайла з приводу статі «Сучасний імперіялізм». Ці міркування було 
написано олівцем на невеликих клаптиках паперу. 

– Так вибачте, – сказав я Володіну, – Богдан дає два свідчення, а яке з них правдиве, невідомо. 
– Ну ясно, що про бібліотеку – це вигадка, а другий протокол – це правда. 
– А може бути і навпаки? 
– Так що, ви відмовляєтеся підтвердити свідчення Гориня Богдана, щодо матеріялу «Мета статті не та...»? 
– Відмовляюся. 
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– Так і запишемо. 
Двері відчинилися і до кабінету зайшов невисокий опецькуватий чоловік у розщібнутій рудуватій сорочці. 

Він весело привітався, сів на дубове крісло і звернувся до мене: 
– Пізнали мене? 
– Щось не пригадую. 
– Та як же? Ви ж мене часто бачили на пляжі, та, мабуть, і коло свого двору. Ми ж на пляжі щодня з 

Михайлом Горинем різались у шахи. Я йому програвав у шахи, зате виграв у ділі, ге-ге-ге. Так не пізнаєте 
мене? 

– Ні не пізнаю. Маю слабку зорову пам’ять. 
– Морозов я, Морозов, майор з оперативного відділу. Тоді, звичайно ніхто з вас не здогадувався, що я 

майор та ще й з оперативного відділу, та ще й відряджений зі Львова услід за від’їздом подружжя Горинів. 
– Чи не той це Морозов, що водив мене у карцер на Колимі? – подумав я собі. Але ні. Той мав бути 

старший, той років на три-чотири старший за мене, а цьому тепер всього тридцять з гаком. Росія багата на 
Морозових, хіба що трохи менше ніж Іванових. 

– Бачив я, бачив вашу віллу в Феодосії, – продовжував Морозов, – добра вілла. А нам якраз треба така 
вілла для відпочинку наших працівників. Був я там, був. Спостерігав, як ви вивантажували контейнер, що 
прийшов вам зі Львова. Хотів навіть зайти допомогти вивантажувати. 

– А чого ж ви не зайшли? Зайшли би, помогли б, розказали б усе про себе. Ми люди не горді, почастували 
б чим могли. 

– Ранувато було тоді ще розповідати усе про себе. Ось тепер можна. Добре ми попрацювали там коло вас, і 
опалилися заодно під кримським сонцем, покупалися в морі. На Кара-Дазі побували, слідкуючи за вашою 
мандрівкою. Хотілося зайти до вас і тоді, коли ви приймали гостей у себе – Драча, Іваничука та Павличка з 
дружиною. Мабуть же добре частування було? 

– Про це гостей питають. 
– Спитаємо, спитаємо, обов’язково спитаємо, – втрутився Володін. – Драч ще не сидить, проте до цього 

йде вже. Ну а Павличко у нас хлопець свій. Він тут у нас частенько бував, коли мешкав у Львові. Він з нами 
запанібрата. 

Саме на цей час зайшов Сєргадєєв і сів коло Володіна. 
– Добре працювали біля вас наші хлопці, – продовжував Морозов. – Все стало ясно, як на долоні. Тепер 

вам, Михайле Савичу, залишається одне: викласти перед слідством все, як було. 
– Що ж ви там виявили у нас? – звернувся я до Морозова. – Шпигунство? Антидержавну змову? 
– Це ще гірше, ніж шпигунство чи антидержавна змова, – доказував Морозов, – ви своєю пропагандою 

намагалися викликати кровопролиття. А що ні? Хіба не кровопролиття ви добивалися, поширюючи свою 
отруйну пропаганду? 

– Ви гірші за шпигунів, – обізвався Сєргадєєв, – бо шпигунам платять, а ви безплатно розхитуєте державу. 
– Не фантазуйте і не роздмухуйте справи, – відповів я їм. – Ні в якому матеріялі, з тих, що ви у нас 

конфіскували, нема жодного заклику до збройного виступу, до боротьби проти влади. В цих матеріялах 
піднімаються проблеми, на вирішення яких давно настав час. Наша справа ідеологічна, вона повинна 
вирішуватися на теоретичних конференціях, а не в камерах в’язниць. Ви взялися не за своє діло. Це справа не 
репресивних органів, а ідеологічних установ. Отож, якби у вас була громадянська совість і чесна мужність, то 
ви, розглянувши наші матеріяли, сказали б: «Вони потрапили до нас не за призначенням. Це діло ідеологічного 
відділу обкому чи цека». А взагалі, оце ми з вами ведемо безкорисну розмову. Ваші балачки не вплинуть на 
мене, а мої на вас. Давайте протокола, – звернувся я до Володіна. 

Володін подав мені протокола. Я заглибився в читання, а Морозов і Сєргадєєв один за одним вийшли з 
кабінету. 

Що віщував метелик? 
В камеру мою залетів метелик. Це був великий красивий метелик. Дивно мені було, як він проник до мене 

крізь таку вузеньку шпарку в вікні. Тулуб метелика був чорний, а крила його були обплямовані брунаточорним 
малюнком з червоними і білими цятками. Він непорушно прилип до стіни під самою стелею. 

Що це? Посланець з якоюсь вісткою? З радісною чи сумною? Гарний він, але колір його приховував 
більше смутку, ніж радости. 

Що мені робити? – питав я сам себе, дивлячись то на метелика, то на непорушне око на скельці вічка. 
Замучають мене ці гицелі. Вимотають з мене жили, вип'ють кров. Обплутають своєю павутиною так, що Бог 
зна, чи вдасться мені вистояти. Горинів уже вони зламали, а хто зна, як тримаються інші. Та хоч би і встояв я, 
хоч би і встояли всі ми, то хіба тоді не розправились би вони з нами, як того захотіли. Що може їх утримати від 
цього? Закон? Закон їхній я добре знаю ще з Колими. Назнущаються з мене, наглумляться, а закінчиться все це 
моєю смертю. Не випустять вони мене з своїх лабет живим. Це вже видно по всьому. Ні, Михайле, говорив я 
сам до себе, треба вмирати тепер. Треба кінчити з усім цим. Як? Порвати простирало, зробити мотуз і 
повішатися? А за що вчепити зашморг? Та хоч би і вчепив за щось, чи повішався б? Наглядач раз у раз заглядає 
у вічко, можна не впоратися за коротку паузу і тоді твоє тіло знімуть передчасно, оживлять. Тоді я постану 
перед чекістами як слабодух. Намір покінчити життя вони трактуватимуть, як спробу уникнути 
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відповідальности за свої вчинки. Отруїтися? Нема чим. Хіба наїстися хлорки? Але від хлорки відразу не вмреш, 
довго будеш мучитися, а вони будуть мене рятувати і продовжать мої муки надовго. 

Я сів на ліжко і погляд мій зупинився на моїх черевиках. Вони були зашнуровані ще майже новими 
шнурками. Я згадав, що в Симферополі, коли мене заганяли в ту темну маленьку камеру, то перед цим наказали 
витягти шнурки з черевиків і здати разом з поясом. Коли у камері я спитав того, що лежав на животі, навіщо 
вони забирають шнурки з черевиків, він мені відповів: «Забирають, суки, щоб не душилися». Як можна 
задушитися шнурком від черевика? – думав я. Найлегше було б розпороти собі вену і зійти кров’ю. Але чим 
розпороти її? Тут нема нічого гострого. 

Перед «одбоєм» я став на коліна перед вікном і почав молитися. Хай собі заглядає у вічко, хай дивиться. 
Чи ж мені не однаково буде, що говоритимуть про мене чекісти по моїй смерти? – думав я. Я просив Господа не 
карати мене за цей вчинок. Я відбираю собі життя не тому, що воно мені немиле, а тому, що мені вже далі ніяк 
жити. Сили тьми і зла перемогли мене. Я відбираю собі життя не тому, що непевен – чи не більший гріх за 
самогубство вчиню тоді, коли буду продовжувати жити. 

Я просив Бога змилосердитися над моїм народом, що ось уже четвертий вік живе покинутий силами добра. 
За яку провину він терпить таку кару? За те, що не піддався одному грабіжнику, він терпить розбій другого 
грабіжника. За те, що зробив спробу вирватися з однієї неволі, потрапив у другу, ще гіршу неволю. Я просив 
Бога послати світлого розуму, снаги і відваги моєму народові в боротьбі за своє визволення. Послати йому 
героїв у його боротьбі. 

Я просив Бога змилосердитися над моєю ріднею, облегшити їй страждання. Знаю, моя смерть переповнить 
чашу терпіння матері, кине у відчай мою дружину Ганусю. Але як не тепер, то пізніше вони все одно 
муситимуть винести цей удар, бо мої вороги, люті шкуролупи, не випустять мене живого з своїх лабет. 

Я прочитав «Отче наш», три рази перехрестився великим хрестом, низько вклонився до самої підлоги. 
Я підвівся, повитягав шнурки з своїх черевиків і поклав їх під подушку. Витягнув з тумбочки дерев’яну 

ложку, пів булави, якою мене наділили у цій в’язниці, і поклав коло шнурків. 
Саме в цей час відчинилося віконце в дверях і наглядач прошепотів своє «отбой». Я поволі роздягнувся і 

заліз під ковдру. Витяг ложку з-під подушки. Кінець її ручки був загострений. Цим кінцем я видряпав на стіні 
над собою слова: «Не можу дивитися на морди катів». Потім витяг шнурки, скрутив їх удвоє і обвив ними свою 
шию. Я затягнув їх щосили і зав’язав міцним вузлом. Вкрившись ковдрою так, щоб тільки лице моє було видно 
наглядачеві. Між тілом і шнурками я просунув ручку ложки і почав закручувати. Я відчув гострий біль від того, 
що шнурки врізалися в моє тіло. Ось, думав я, так затисну своє горло, що дихати не буде чим і буде мені кінець. 
Якщо людина людину задушує, обхопивши пальцями горлянку, то чому сама себе людина не може задушити, 
затиснувши своє горло шнурком? Але я не відчував задухи. Повітря в мої легені проникало нормально. Я почав 
ще дужче закручувати ложкою шнурки на своєму горлі. Здається, вже закрутив до краю, трохи не цвіркає кров 
з-під моєї шкіри, а смерти немає, повітря в легені проникає. 

І раптом в моїй голові промайнула думка. А може Бог не хоче тепер моєї смерти? Може ці муки Він мені 
послав, як покуту за мої гріхи, а я хочу уникнути їх? Чому я передвирішую свою долю, коли доля моя в руках 
Божих? Чи не слабкість моєї віри привела мене до цього вчинку? А чи не зрадіють моїй смерті чекісти так, як 
раділи вони смерті Коречонера? Тоді вони вже мене й моїх друзів будуть паплюжити, як їм заманеться. А 
залишившись живим, може, хоч чим-небудь та обороню друзів і себе. 

І я почав відкручувати ложку. Розв’язав шнурки і кинув їх до черевиків. 
Метелик наді мною перелітав з однієї стіни на іншу і зупинився над моїм ліжком, так, що якби я підвівся 

на коліна, то міг би його досягти. Можна було його піймати і випустити крізь щілину у вікні на волю. Та чомусь 
мені не хотілося цього робити. Присутність метелика у камері ніби облегшувала мені мою самотність. Може, це 
вісник доброї сили, а не злої? – думав я, дивлячись на метелика. 

До ранку я трохи заснув. Мені приснилося, що я вже в чекістських таборах смерти. У сутінках я 
пересувався поміж в’язнівськими ліжками в якомусь великому приміщенні, шукаючи свого ліжка. Ліжко я своє 
знайшов, сів на нього і, роздивившись крізь присмерк побачив, що на інших ліжках сидять Володін, Клименко, 
Сєргадєєв та ще якісь інші чекісти. 

Коли крізь двірне віконце прошурхотіло «падйом», я встав, одягнувся, прополоскав очі, втерся тюремним 
рушником і помолився Богу. Я підійшов до вічка і протер його скельце рушником. Сумне око щезло. Не було 
ніде ні скалки дзеркала, і я не міг знати чи лишилося на моїй шиї сліди від різання шнурків. Коли повели на 
«оправку», я добре обмив шию холодною водою, і все ж мені здавалося, що синювато-бурі смуги оповивають 
моє горло. Я защібнув якнайвище комір своєї сорочки. 

Після сніданку двері камери відчинилися і на порозі став той самий високий старшина з кам’яним 
обличчям і очима прямокутниками. Він тримав у своїх руках блокнота і олівця. 

– Питань немає, – сказав я йому. – Он метелик залетів у камеру. 
Це я йому сказав так собі, щоб почути, як буде реагувати цей бездушний механізм на людську мову. 

Механізм звів свої прямокутнички на метелика, що саме тоді повис на стіні вище вікна, видавив з себе щось 
подібне до людської усмішки і промовив уже зовсім людською мовою: – Це добра прикмета. 

Куди вітер віє? 
– Як самопочуття, як здоров’я? – запитав мене Володін після відповіді на моє привітання. 
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– Ви мене не питайте про моє здоров’я і моє самопочуття, – сказав я Володіну, – Навіщо це вам? 
– Ну, це обов’язок чемности. 
– Обов’язок чемности – це тоді, коли цікавиться здоров’ям та людина, яка бажає тобі добра, а коли запитує 

про здоров’я людина, яка бажає тобі якнайгіршого зла, то від цього віє блюзнірством. 
Володін зробив гірку гримасу. 
– Сон мені приснився сеї ночі, – сказав я. 
– Ану, який, який, розкажи, – оживився Володін. 
– Приснилося, що я вже в таборі, за колючим дротом. 
– О це сон віщий, – бадьорився Володін. – Даю гарантію на сто відсотків, що ти будеш там. І надовго ти 

туди попадеш. Якщо залишиться в тебе одна 62-га стаття, то на весь моток – сім і п’ять. А якщо добавлять вам 
ще якісь статті, то справа ваша набагато складнішою стане. Якби ти попав до нас під час війни, то розстріл 
безапеляційний. 

– Так отож кажу, – продовжував я, – приснилося мені, що я вже в таборі. Але дивно те, що й ви теж усі зі 
мною були. 

Володін переглянувся з Клименком й Тарасенком, трохи посміхнувся. 
– А що ж? – сказав він, подумавши трохи. – Дуне вітер з іншого боку і ми там будемо. 
– Звичайно, – говорив я йому, – Від тюрми і від суми не зарікайся. Так, здається, говорять у вас, у Росії? 
– Є така приказка в нас. 
 – Ну це все жарти, – звернувся до мене Клименко, – а тим часом справа ваша серйозна. Якщо ви, Масютко 

будете поводитися й далі так, як поводилися досі, то ви пройдете у нас по справі першим номером. Ви повинні 
змінити свою поведінку, щоб ми могли застосувати до вас ту статтю, яка дає облегшення. 

– Якої ви національности? – спитав я Клименка замісь відповіді. 
– А ви як думаєте, отак дивлячись на мене? 
– Не знаю. Може татарин, а може німець, а може й єврей. 
– Ні, я не татарин, і не німець, і не єврей, а українець. 
– Малорос? 
– Ні, не малорос, а українець. Самий натуральний українець. І воював я не в заградотрядах, як ви думаєте, 

а в передових частинах, на фронті. І ще й після закінчення війни воював отут у Карпатах, проти буржуазного 
націоналізму. А вам хотілося б щоб усі українці пішли за вами? За неньку Україну підкладати свої голови? 

– Та ні, ми не такі наївні як ви думаєте. Ніякий народ ніколи одностайним не буває. Ви ж знаєте, як німці в 
один голос кричали «Хайль Гітлер», коли німецька армія здобувала перемоги, і як вони кричали «Гітлер капут», 
коли німецька армія була вже переможена. Чули мабуть? Ви ж у Німечині, мабуть, побували за війну. 

– Побував і чув. 
– Ви знаєте мабуть про те, що німецькі націонал-соціалісти убивали євреїв? Всіх убивали і малих і старих, і 

чоловіків, і жінок. Навіть тих, хто не повністю євреєм був, а мав хоч часточку єврейської крови в собі. 
– Це всі знають. 
– А чи знаєте ви, що німцям у знищенні євреїв допомагали самі євреї? 
– Цього я не знаю. 
– Тоді читайте Корольова «Тайни війни». Ті євреї, які явно бачили, що їх дожидає неминуча смерть, 

допомагали німцям відправляти на той світ своїх одноплемінників. Для цього треба було лише почіпити їм на 
руки пов’язки і пообіцяти, що сьогодні вони розстріляні не будуть. За пов’язку на рукаві вони гнали на смерть 
своїх братів, сестер, матерів і дітей. А у вас не пов’язка на рукаві, а погони на плечах, та ще й з чотирма 
зірочками, добра зарплата, державний одяг і гарантія на службове просування. І ви думаєте, що в мою голову 
може зайти якась безглузда думка, що Клименко може скинути з себе погони, відмовитися від всіх вигод і 
регалій та піти за Масютком у камеру? Ні, на се я не розраховую. Я знаю, що яка б мерзенна влада не була, 
серед будь-якого народу вона знайде потрібну кількість своїх прихильників. Бо за владою стоїть сила, а сили 
люди бояться і скоряються їй. Ось хоч би й вас узяти до прикладу. Ви ж не з принципу служите у кагебе, а за 
погони, бо був Сталін, ви служили вірно Сталіну, прийшов до влади Хрущов, розличкував Сталіна – ви почали 
вірно служити Хрущову, тобто проти Сталіна, скинули Хрущова, прийшов до влади Брежнєв, ви служите 
Брежнєву, так само, як служили Сталіну і Хрущову. 

– А хіба ви не служили Сталіну? 
– Я не Сталіну служив. На мене йшов ворог, – я виступив проти нього. В такому випадку я пішов би на 

війну, незважаючи на те, хто утримує владу. Це громадянський обов’язок кожної людини, здатної тримати 
зброю. Та моя служба була чесною службою. Ворог був озброєний, і я був озброєний. Це не те, що 
розстрілювати в тюрмах безборонних і беззбройних, ще не засуджених людей, відступаючи перед німцями. 

– Ви про це ніде нікому не говоріть, – не витримав Клименко, – бо такого не було. 
– Еге ж, не було. За вашим планом не було. Ви думаєте що зробили все шито-крито, а забули ту просту 

істину, що з мішка шило вилазить. Є свідки, що дивом врятувалися від цієї вашої масакри. Але ж як ви можете 
знати, – було це чи не було, якщо ви тоді були не в чекістах, а в бойовій армії? 

Клименко прикусив губу. 
– Ну, це вже ти, Масютко, пропаганду серед нас розвів, – обізвався Володін, – хочеш нас загітувати на свій 

бік. 
– Боронь Боже, я ще не обезумів, щоб агітувати чекістів. Це так, шматочок правди вам кинув. 
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Зайшов Гальський, мовчки пройшов до Володіна, поклав йому на стіл зошит з оповіданнями, скривив губи 
і мовчки вийшов. 

Володін розгорнув зошита і почав читати. Він читав перше оповідання збірки під назвою «Білокінь-
людоїд». В оповіданні розповідь веде харківський машиніст паровозу. Він згадує голод 33 року на Україні і 
каже, що сам не голодував, бо часто їздив до Москви, звідки привозив паляниці хліба «з нашої української 
пшениці», та зате добре надивився на голодних. Так, одного разу, розповідає машиніст, коли він збирався в 
дорогу на своєму паровозі, до нього підійшов пухлий від голоду чоловік і спитав чи не можна десь тут стати на 
роботу. На роботу приймають, відповів йому машиніст, але треба документи. Документи він має, поліз у 
пазуху, вийняв папірця, показав машиністу. Там було написано: «Білокінь Степан Іванович, уродженець села 
Тихі Води. Людоїд. З’їв рідного брата». 

– Який ви тенденційний письменник. Як ви необ’єктивно пишете, – сказав Володін, не дочитавши 
оповідання. – На Україні голод був, а більше ніде? А ось я родом з Поволжя, знаю добре, що й у нас тоді голод 
був. 

– Так, я житель України, – відповів я Володіну, – я про Україну й пишу, а ви житель Поволжя – пишіть про 
Поволжя. 

Володін почав гортати аркуші зошита. Зупинився на оповіданні «Революційний дід». Почав його читати 
вголос. Та Володін не мав виробленої вимови українських слів, ані акценту, ні дикції. 

– Та хіба ж так читають художні твори? – сказав я. 
– Дайте я вам почитаю. 
– Ану давай, – він взяв зошита, поклав переді мною і сам присів коло мене. – Іди ближче сюди, – гукнув 

він Тарасенка, що ходив по кабінету, – послухаємо цікаве оповідання. 
Тарасенко сів з другого боку коло мене і я почав читати. 
– Чого ви діду плачете? 
– Як же мені не плакати дітки мої, коли мою персону не признають. 
– Хто не признає? 
– Усі. Усі не признають. Я ж не такий собі дід, а я революційний дід. Я ж усю революцію пройшов з боями. 

Я чотирьом попам бороди обсмалив. А скільки я реквізував самогону. Нічим не виміряєш. А тепер, яку вони 
мені пенсію дають? Тридцять рублів? Та за цю пенсію я не можу щодня навіть півлітри горілки випити. А в 
революцію я ж випивав по чверті реквізованого самогону! Та я за цю пенсію не можу купити собі галіхве, ходю 
ось у простих штанях. 

– А навіщо вам, діду, галіхве? 
– Як то навіщо?! – це ж революційні штани! Я без галіхве, як без голови! Це ж атрибут. Глянув, – зразу 

видно, хто йде. 
Я читав і спостерігав, як мінялося обличчя чекістів. З їх фізіономій спливала машкара суворости і 

з’являлися риси людських обрисів. В окремих моментах оповідання вони не могли стримати себе, забували про 
свої обов’язки і свої чини і вибухали сміхом. 

– Ну, це оповідання чудне, але публікувати його не можна, – сказав Клименко, коли я закінчив читати і 
коли вже всі відсміялися. 

– Чому не можна? – спитав я. 
– Та тому, що це пасквіль на революційні сили. 
– Що пасквіль, то пасквіль, – говорив я, – але чому на всі революційні сили, а не на окремі елементи цих 

сил? Були ж такі явища? 
– Були, – відповідав Клименко, – але нащо їх вип’ячувати. Про них краще мовчати. І наша радянська 

література саме так і робить. 
Клименко з Тарасенком вийшли, і ми з Володіним залишилися сам на сам. Час хилився до обіду, а він не 

склав жодного рядка протоколу. Та це його, видно, менше всього непокоїло. 
– Ти думаєш, – говорив він мені, – що коли б ми отак десь зустрілися на волі і завели розмови на всі ці 

теми, включаючи й ті теми, що є у ваших антирадянських документах, то я б з тобою бився? Ми могли б 
поговорити з тобою про все на світі. Мені і в голову не прийшло б притягати тебе до кримінальної 
відповідальности. Але тепер, коли ти опинився вже в нашій установі, я мушу виконувати свої обов’язки. І 
потім, ти не думай, що ваша справа – це наша ініціатива, ініціатива Львівського кагебе. Ваша справа 
вирішується в Києві і в Москві. 

Ага, подумав я собі, це означає, що долю нашу вже вирішено, залишилося тільки львівським чекістам 
виконати формальний бік справи – показати, що було слідство і що був суд. Ну та, звичайно, інакше не може й 
бути. Ця тактика «совєтського» правосуддя мені відома. 

Що віщував метелик  
і що віщував начальник? 

В обід, вперше за весь цей час, я з’їв дві ложки борщу і шматочок хліба. 
Коли виводили мене на прогулянку, то метелик висів на стіні над вікном, так, як він повис там ще вранці. 

Коли я зайшов на майданчик, то мене здивувало те, що на стіні майданчика на метр заввишки від землі прилип 
такий самий метелик, який був у моїй камері. Я ходив мимо нього обережно, так, щоб не сполохати його. Та він 
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все-таки один раз зірвався з свого місця, перелетів на півметра вбік і знову сів. Коли закінчився час прогулянки, 
на майданчик зайшов молодий, з похмурим обличчям дозорець і почав перевіряти підлогу і стіни. Його погляд 
зупинився на метелику. Дозорець відступив на півкроку, підняв ногу догори і придушив підошвою свого 
черевика метелика до стіни. Метелик не впав, залишився на кострубатій стіні, прилипнувши до неї своїм 
розчавленим тулубом. 

Коли відчинилися двері моєї камери, я глянув перш за все на те місце, де висів метелик. Його там не було. І 
не було його ніде. На майданчику вбито «мого» метелика, прийшов до висновку я. Що це за знак? – міркував я 
собі. Чому метелик досі не вилітав з моєї камери, а коли вилетів, залетів саме на той майданчик, де мали 
завести мене? Невже це звичайний збіг обставин? Не віриться. Може, це віщування моєї долі. Може, отак 
коротко я проживу, як прожив оцей метелик? А може, цей метелик посланець злого духа, і його смерть означає 
для мене добро. Розгадки цій загадці я не знаходив. 

Двері моєї камери розчинилися і до мене зайшов у повній чекістській формі незнайомий мені майор. Він 
привітався і відрекомендувався. Його прізвище Мєгальов, він начальник цієї в’язниці, «слідчого ізолятора», як 
сказав він. Начальник поцікавився моїм самопочуттям. 

– У тюрмі, як у тюрмі, – сказав я йому. 
– Це не тюрма, а слідчий ізолятор, – пояснив він мені. 
– А для мене, де грати на вікнах, а замок на дверях, то тюрма, – відповів я. 
– Воно то так, тут ясно, що не воля, – погоджувався начальник. – Але ж ви, анархісти, самі винуваті в тому, 

що опинилися в такому стані. Не баламутили б, сиділи б тихо – були б на волі. 
– Чому ми анархісти? – спитав я його. 
– А як же? Раз ви виступили проти партії, яка порядок дає країні, значить ви виступили проти порядку, за 

безладдя, за анархію. 
«Залізна логіка в цього начальника, як і в усіх їх» – подумав я собі, а йому сказав: 
– А ось Молотов, Маленков, Каганович виступили проти партії. Та анархістами їх не назвали і в тюрму не 

посадили. 
– Так що ж ви рівняєтеся на Молотова і Маленкова, то ж великі люди. 
– Але ж у нас перед законом усі рівні. Так чи ні? 
– Так то так, проте бувають винятки. 
Розмова з начальником слідчого ізолятора обірвалася, бо прийшов посланець від Володіна і забрав мене. А 

Мєгальов вийшов з моєї камери і пішов вздовж коридору, заглядаючи в вічка дверей. 

Підготовка до експертизи. 
В кабінеті Володіна на столі, якраз проти мого крісла стояла моя друкарська машинка, а біля машинки 

лежала львівська газета «Вільна Україна». 
– Будеш друкувати текст на своїй машинці. Пошлемо на експертизу, – сказав мені Володін. 
Він вийшов з-за столу, підійшов до мене, взяв газету, перегорнув її. 
– Ось цей текст будеш друкувати. Треба надрукувати чотири сторінки. 
«Народ не прощає» – так називалася та стаття, на яку вказав мені Володін. В статті йшла мова про те, як 

поблизу одного прикарпатського села повиривали з землі людські кістки. Ці кістки були кістками тих людей, 
яких повбивали українські націоналісти. Далі зображався похорон цих кісток, виступи на похороні з вимогами 
нещадно карати націоналістів. 

– Це ви навмисне підібрали мені такий текст? – спитав я Володіна, коли надрукував півсторінки. 
– Чому навмисне? Який був, – ухильно відповів Володін. Зайшов Сєргадєєв. 
– Михайло Савич незадоволений текстом. Каже, що ми навмисне підібрали йому такий текст, – сказав 

Сєргадєєву Володін. 
– Ну то дайте йому інший текст, – сказав той. Володін порився у шухлядах свого столу і вийняв червону 

книжечку, поклав переді мною. «Шевальє. Історія війни козаків з поляками». 
– Можете вибирати з цієї книжки яке хочете місце. Позаяк зміст книжки мені був добре відомий, я швидко 

вибрав те місце, де один козак на човні бився з численною ватагою поляків. Відкидав звабливі пропозиції 
здатися, і коли вже не мав сили боротися далі, пустив собі в голову останню кулю. 

– Тепер напишіть свою біографію, – сказав мені Володін, коли чотири сторінки були готові. 
Біографія зайняла півтори сторінки. Всі головні події свого життя я коротко описав у ній. Закінчив я свою 

біографію словами: «Тепер я перебуваю під слідством у львівському слідчому ізоляторі, притягнутий до 
відповідальности за збереження літератури антишовіністичного змісту». 

Володін перечитав, нічого не сказав і поклав до аркушів з моїм друком. 
– Тепер будеш писати текст від руки. 
– А це навіщо? – запитав я його. – Я ж не відмовлявся від своїх рукописів. 
– Так треба. Вимагає порядок слідства. Вибирай з тої самої книжки тексти і пиши чотири сторінки. 
Коли я закінчив писати, вже було пізно і Володін наказав завести мене назад до моєї камери. 
Увечері перед одбоєм я почув стукіт у мою стіну. Це був стукіт азбукою морзе. Я відповів кількома 

ударами. Тоді я щиро пошкодував, що не знаю азбуки морзе. Стукіт повторився, але слідом за стукотом у стіну 
я почув дзвінкий стукіт у двері сусідньої камери. Добре несуть службу цербери. 
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Я лежав на ліжку і думав про те, що може мені принести ця експертиза над текстом. Якщо експертиза 
встановить, які тексти я друкував, а ця експертиза це напевно встановить, бо вона ж кагебістська, то справа моя 
ускладниться. Але і тоді чекісти ще не матимуть формальних підстав, щоб доказати моє авторство тієї чи іншої 
статті. Потрібен мій власний рукопис, або моє зізнання. 

Як там буде, міркував я собі, забігати наперед нема чого. Хай вони самі побиваються над своїми доказами. 

Допит триває. 

Наступного дня вранці Володін почав допит такими словами: 
– Серед конфіскованих у тебе матеріалів є рукописи писані не твоєю рукою. Ось ці, – він показав мені мої 

аркуші. – Тут є ж «Не пора», «На великі роковини Івана Франка», вірші Руданського, Лепкого, стрілецькі пісні. 
Так ти мені скажи, хто тобі виписував оці вірші. 

Це ті самі вірші, про які я непокоївся з першого дня мого арешту. Хоч за своїм змістом вірші не могли бути 
антисовєтськими, позаяк складені вони були до виникнення совєтської влади, проте вони були спрямовані 
проти російської імперії, по суті підстав притягати до судової відповідальности того, хто їх виписував не було. 
Але я знав, що чекісти все можуть. Тим паче, що тепер комуністична ідеологія дореволюційні твори, 
спрямовані проти імперії на захист поневолених народів, розцінює на рівні з сучасними антисовєтськими 
творами. 

– Ці рукописи, – сказав я Володіну, – мені дав Павловський. 
– Хто такий Павловський? 
– А це працівник бібліотеки Академії наук. 
– Коли і як він тобі їх давав? 
– Це було в кінці минулого року. В той час я майже щодня заходив до бібліотеки, бо працював над 

літературними розробками про Левка Боровиковського та Василя Чумака. Одного разу до мене підійшов 
Павловський і поцікавився над чим я працював. А знайомі ми з ним були давно, ще з часів мого навчання в 
поліграфічному інституті. Тоді я був постійний відвідувач цієї бібліотеки. Я сказав Павловському, що мене 
цікавлять поетичні твори українських письменників і народні пісні з тих, які тепер не публікують. Він пообіцяв 
мені повиписувати такі твори. Не знаю, чи сам він виписував, чи комусь доручив, але через три-чотири дні 
приніс мені оці рукописи. 

Володін узяв слухавку свого телефону й набрав номер. 
– Хто? – говорив він у слухавку, – попросіть директора бібліотеки. Директор? З вами говорить слідчий 

кагебе капітан Володін. Нас цікавить чи працює у вас в бібліотеці Павловський. 
Володін замовк, прислухаючись до голосу слухавки. Він тільки зрідка ворушив губами, вимовляючи 

невиразні звуки – «имги»,«имги», так, так. 
– Так він же неживий, - промовив до мене Володін, кладучи слухавку на апарат, – його ж узимку трамвай 

переїхав. 
– Не знаю, – відказав я Володіну, – тоді, коли давав мені ці рукописи, то він був живий. 
– Добре. Ну а ось оці рукописи, копії твоїх оповідань, написані дрібним шрифтом, це вже не твоя рука і не 

Павловського. Хто їх переписував? 
– Ці оповідання переписував мій брат Сергій. 
– Той, що помер? 
– Той. 
– Ти знаєш на кого покладатися. На мертвих. 
– А як же ж. Мертві, кажуть, добре тримають язик за зубами. 
– Я це позаписував, сказав мені Володін,-– та не думай, що на цьому кінець. Ми будемо перевіряти, 

уточнювати й ще раз перевіряти. 
– Перевіряйте й уточнюйте. 
Володін дав мені протокола, щоб я прочитав і підписав. В протоколі кілька разів повторювався вираз 

«антисовєтська література». 
– Я цього протоколу не підпишу, – сказав я Володіну. 
– Чому? 
– А тому, що я вам ні про яку антисовєтську літературу не говорив, і в мене ніякої такої літератури не було. 

Та література за яку ви тут ведете розслід, не антирадянська, а антишовіністична. Ось напишіть скрізь у 
протоколі замість «антисовєтська» «антишовіністична література», тоді я підпишу. 

– Чого ж ти так жахаєшся оцих слів – «антисовєтська» «антишовіністична література»? Як би ти її не 
називав, все одно будеш засуджений. 

– Я не жахаюся. Хай мене засудять, але я хочу, щоб у протоколі фігурували ці слова. Ви спочатку докажіть, 
що ця література антисовєтська, а тоді пишіть. Тоді я й протоколи підписуватиму з такими виразами. 

Володін підійшов до мене, взяв аркуші протоколу пішов на своє місце й почав переписувати. 
– Як вам платять за ці протоколи, від аркуша, чи купно? – спитав я Володіна. 
– А яке це має значення? Я знаю, як платили б мені ваші за мої протоколи. 
– Як? 
– Кулю за кожний протокол. 
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– Це ви перебільшуєте. Наші розуміють, що ви тільки сокира в чиїхось руках. 
Зайшов Старіков. На цей раз він був у прокурорській уніформі. Його мундир вилискував синюватим 

відтінком. На лівому боці мундира цвіли колодочки від бойових нагород. Їх не так уже й багато було, штук 
п’ять, і то з незначних нагород, переважно з медалів. Він сів на те саме місце, на якому він сидів тоді, коли я 
його тут побачив уперше. 

– От не хоче Масютко підписувати протокола, – поскаржився йому Володін. 
– Чому? 
– Заперечує проти виразу «антисовєтська література». 
– Ну а як же можна назвати ваші пасквілі? – спитав мене Старіков. 
– Можете писати «пасквілі». 
– Так це ж антисовєтські пасквілі. 
– А ось те, що вони антисовєтські, ще треба доказати. Докажіть, я тоді теж признаю їх антисовєтськими. 
– Чи вивчали ви кримінальний кодекс, коли були ще на волі? – запитав мене Старіков. 
– Ні, не вивчав. 
До кабінету зайшов Сєргадєєв і сів з правого боку, проти Старікова. 
– А треба було вивчити, – продовжував Старіков, – раз ви бралися за таке діло, щоб знати наперед що на 

вас чекає. 
– Я вже тут ознайомився з 62-гою статтею. Слідчий мені давав читати. 
– То мало, та й пізно вже вам тепер вивчати кодекс. 
– Я вивчав конституцію. 
– Це добре, але й кодекс треба було знати при такій роботі, якою ви захопилися. 
– Я знаю, що наша конституція забезпечує громадянам свободу слова і друку, а це означає свободу 

пропаганди. 
– Так, – втрутився Сєргадєєв, – свободу пропаганди. 
– Чому ж не написано в конституції, що в нас забезпечується свобода тільки комуністичної пропаганди? 
– А навіщо це писати? – тлумачив далі Сєргадєєв, – це само зрозуміло – в соціалістичній державі може 

бути тільки комуністична пропаганда. 
– А якби я провадив комуністичну пропаганду, то тоді б ви мене не арештували? 
– Як, з власної ініціативи? 
– Ну так. Брав би з творів Леніна окремі статті, друкував би на машинці і розповсюджував. 
– Якби вам цього ніхто не доручав і ніхто з вищих партійних чи державних інстанцій не уповноважнював 

вас на це, ми б вас притягли до відповідальности, бо ви б могли навмисно тенденційно підбирати окремі статті 
Леніна, – пояснив Старіков. 

– Тепер мені ясно. -– - Що вам ясно? 
– А ясно те, чому 62-га стаття кримінального кодексу передбачає притягнення до відповідальности за 

антисовєтську пропаганду. Не за пропаганду проти совєтської влади, не за антидержавну пропаганду, не за 
антикомуністичну пропаганду, а саме за антисовєтську пропаганду. Що таке антисовєтська пропаганда? Який 
зміст вкладається у це поняття? Совєтської ідеології в нас нема, як нема й совєтської пропаганди, комуністична 
ідеологія, комуністична пропаганда у нас, а тут тобі антисовєтська пропаганда. Навіщо цей далеко не 
юридичний термін включено в кримінальний кодекс? Можна здогадатися – щоб це поняття включало в себе 
будь-який виступ. 

– Правильно ви розумієте. Всякий виступ, який не йде на користь партії та держави – це антисовєтська 
пропаганда. 

– Ясно. Тепер ще треба вияснити, який зміст ви вкладаєте у слово «пропаганда». 
– Поширення думок, ідей, – пояснив Старіков. – Ось як ми встановимо, що ви оті антисовєтські пасквілі 

комусь читали, ми будемо вас звинувачувати ще й за це. 
– А ви знаєте, що поняття «пропаганда» означає поширення ідей серед широких мас населення. А якщо 

хтось комусь щось розказав – це не пропаганда, це звичайний обмін думок. 
– Це ви так думаєте, а ми думаємо інакше. 
– Це не я так думаю, а так трактують цей термін словники. 
– У нас свої словники є, – без граму вагання пояснив Сєргадєєв. 
– Так ось бачите: над вами висить портрет Леніна, і ви всі називаєте себе ленінцями. 
– Безперечно, – підтвердив Сєргадєєв. 
– Ленін сказав, що право на самовизначення без права агітації за самовизначення – це порожній звук. А ви 

право на самовизначення включили в конституцію, а право агітації за самовизначення в шістдесят другу статтю 
кримінального кодексу під назвою «антисовєтська пропаганда». 

– У нас партія, а не Масютки і Горині, регулює це питання. Якщо якомусь народові треба буде 
самовизначення, то вона його йому дасть, – вже з роздратуванням висказав Сєргадєєв. 

– Так ось партія. Хіба не партія у перші дні своєї влади проголосила свободу і рівноправ’я народів Росії. 
Спеціяльна декларація була. І хіба не партія тепер поставила народи в таке нерівноправ’я, якого ще ніколи ніде 
не було. Одні народи зберігають свою відносну незалежність – так звані соціялістичні країни, інші народи 
перебувають в союзній залежності, ще інші мають республіканську автономію, ще інші мають крайову чи 
обласну автономію, а є й такі народи, яким заборонено й проживати на їх рідних землях, їх виселено силою в 
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Сибір. Як тут можна узгодити одні і другі дії тієї самої партії? 
– Так, це і я часто думаю про це, – заговорив Старіков. – Чому й досі ці соціялістичні країни не включають 

до складу Совєтського Союзу? Нібито достатньо вже підстав приймати їх в нашу єдину сім'ю народів. Але 
цього не роблять, мабуть, на це є якась причина. Є у нас керівництво партією і державою, воно знає коли що 
робити. Прийде час – і вони будуть у складі Союзу совєтських республік. 

– Ви, Масютко, або дуже розумний, або дуже дурний. Вас треба направити на перевірку в психіатричну 
лікарню. А взагалі, вас треба вбити, – сказав Сєргадєєв. 

– Якщо я дуже розумний, то навіщо мене направляти у психіятричну лікарню? В психлікарню направляють 
психічно неунормованих людей. Розумна людина не може бути психічно неунормованою. А якщо я дуже 
дурний, то мене треба випустити на волю. Дурний не може бути небезпечний для вас. Дурних не притягають до 
судової відповідальности за їхні дії, бо дурних дуже багато на світі. Що до того, що мене «треба вбити», то це я 
вже чув від вас. Я знаю, що ви можете вбити. Але я вам повинен сказати, що смерть у мене не викликає такого 
страху, як у вас. Я готовий до смерти щодня і щохвилини – так що можете вбивати, ваша сила і ваша влада наді 
мною. 

Володін уже закінчив переписувати протокола і чекав, коли закінчиться розмова. Розмова закінчилась 
швидко. Сєргадєєв підвівся, а за ним Старіков. 

– Так, – сказав уже стоячи Старіков, – я бачу, що вас, Масютко, виправити неможливо. На вас не подієш 
нічим! 

– А навіщо мене виправляти? – відповів я Старікову. – То вам треба виправлятися, а не мені. 
Сєргадєєв і Старіков мовчки вийшли. 
В новому тексті протоколу вже не було виразів «антисовєтські документи», проте Володін не писав 

«антишовіністичні документи», він їх назвав просто «документами». Я прочитав протокола і підписав його. 
Після обідньої перерви Володін не забарився викликати мене знову на допит. 
– Ти вже добре заріс, – сказав він мені, дивлячись на мене, – скажу щоб сьогодні дали тобі бритву 

поголитися. 
– Можна поголитися, а можна й не голитися, тепер мені байдуже, – відповів я. 
– Та чого ж там? – говорив Володін, підготовляючи бланки нового протоколу. – Поголеному все ж 

приємніше, ніж зарослому. 
– Тепер я себе не бачу, мені однаково. 
– Ну добре. Ти мені скажи, що то за розмова відбулася отам, у мансарді твого дому між тобою, Драчем і 

Павличком? 
– Ніякої особливої розмови не відбувалося, поговорили на літературні теми та й годі. 
– Все літературні теми, та й літературні теми. 
– Ми ж літератори, то й говоримо на літературні теми. 
– Літературні теми можуть бути різні, і письменники бувають різні. Ми визнаємо тільки тих письменників, 

які своїми творами нам допомагають. А ті письменники, що тільки шкодять, нам непотрібні. Навіщо нам 
письменники з ворожою ідеологією? Це ж наші вороги, а якщо ворог не здається, його знищують. Це теж сказав 
письменник. Наш письменник, ти знаєш, Максим Горький. 

– Так, він був ваш письменник, проте все одно не минув вашої чекістської ласки, що скоротила йому 
життя. 

– Ну що ж, трапляєтья, що й ми помиляємося. З письменниками морока. Буває дотримуються ідеології 
такої як треба, а потім, ні сіло, ні впало, раптом міняє її на іншу. А взагалі, ми могли б обійтися зовсім без 
письменників, і це було б набагато краще. Не було б кому баламутити людям голови. Так про що ти говорив 
там, з тими двома письменниками? Давав їм читати антирадянські статті, чи сам читав їм? 

– Ніяких антирадянських статей не давав і не читав. 
– А ось Михайло Горинь дає свідчення, що давав і читав. 
– Ну, це вже ви не видумуйте і не шантажуйте мене. Михайло не був присутній при розмові. 
– При всій розмові не був присутній, але зайшов під кінець. Саме на суперечку попав. 
– Так що ж він там чув на тій суперечці? Суперечка була на мовному ґрунті. 
– Ну так. Але потім у розмові згадувалося і «Публіцистична балада» Драча, і «Молитва» Павличка, і 

«Література і псевдолітература» Масютка. 
– Я нічого не пригадую. А якщо й згадувалися ці твори, то це не означає, що розмова мала антисовєтський 

зміст. 
– Ну це ми перевіримо. Допитаємо й Драча, й Павличка. 
– Хто ж вам боронить це робити? Ви ж можете допитувати кого завгодно. 
– Це я просто доводжу до вашого відома. Навіщо ви зберігали всі оці матеріяли, які ми у вас вилучили, у 

кількох примірниках? Деякі з них у чотирьох примірниках, деякі у трьох – далі допитував Володін, він іноді, 
щоб надати ваги своєму запитанню, переходив на «ви». 

– Так я купив, так я й зберігав. 
– Ну а ось тут є такі, що ти сам друкував. Вірші Симоненка, Ліни Костенко, Драча, Холодного... Це ж ти 

сам друкував? 
– Так, там є багато матеріялів, що я сам друкував. Навіть деякі з анонімних матеріялів я передруковував. 
– Навіщо? 
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– Були тексти старі, затерті, я їх відновлював. 
– Так навіщо у чотирьох примірниках було друкувати. 
– А то все одно, як друкувати, чи в чотирьох примірниках, чи в одному. Друкував у чотирьох примірниках 

на те, щоб відібрати з усіх один найкращий, підшити до своєї бібліотеки, а решту мав намір пізніше знищити. 
– Ага... Ось тут серед твоїх матеріялів є підшивка повісті «Спогади про Миколу Куліша». Написала цю 

повість його дружина, що перебуває тепер у Америці. Текст цієї повісті віддруковано не твоєю машинкою, 
відразу видно. Де ти взяв її? 

– Це вірно. Ця повість друкована не моєю машинкою. Мені повість дала Неля Петришин. Вона працівник 
Львівської картинної галереї. Тієї, що на вулиці Стефаника. 

– Вона жива? 
– Не знаю. 
– Бачу, що знов покладаєшся на мертвих. 
Але Володін взяв слухавку і набрав номер. На його питання йому швидко відповіли. 
– Можна було й не перевіряти. І так уже знаємо добре чиї ти прізвища подаєш без вагань. 
Володін дописав протокола, поклав ручку, встав, закурив, підійшов до мене і сів поблизу мене. 
– Ну ось ти, Михайле Савичу, чоловік не дурний, розумний, ти повинен розуміти це. Тобі буде краще, коли 

нам тепер скажеш, які саме з анонімних творів писав ти. Ми все одно встановимо це. Ось проведем технічну 
експертизу, створимо ще й комісію філологічної експертизи, і таємне стане явним. Богдан уже дає свідчення, 
що ти написав «Сучасний імперіалізм», «Класову та національну боротьбу», «Відповідь матері Василя 
Симоненка», «Література і псевдолітература на Україні», «Мета статті не та». 

– Покажіть мені його свідчення. 
– Ось, – Володін підійшов до столу, вийняв з купи паперів протокола і приніс мені. 
Так, це було свідчення Богдана. 
– Зараз дає свідчення Богдан, а там, далі дасть свідчення й Михайло, а може ще хтось. Встановимо твоє 

авторство. І ось тоді до твоїх обвинувачень додано буде обвинувачення тебе в тому, що ти намагався ввести 
слідство в оману. Подумай про це. Ніхто з усіх заарештованих не веде себе так уперто і, я сказав би, нерозумно, 
як ти. 

Зайшов Сєргадєєв, а за ним невідомий мені стрункий, сухорлявий, атлетичної будови чоловік років під 
тридцять. Володін встав і пішов на своє місце. Сєргадєєв сів поблизу мене з правого боку столу. Сухорлявий 
пішов аж до Володіна і сів біля нього з лівого боку столу. 

– Так що? Не признається він? – звернувся Сєргадєєв до Володіна. 
– Мовчить, – відповідав Володін, – думає в герої попасти своїм мовчанням. 
– А куди далі ще можна мовчати? – це вже до мене відносилися слова Сєргадєєва. – Ось же докази. – 

Сєргадєєв зробив жест рукою у напрямку столу Володіна. – У нас же ті записки, які вам писав Михайло Горинь 
з приводу статті «Сучасний імперіалізм». Відібрали у Геля і Менкуш саме тоді, коли вони друкували ваш 
«Сучасний імперіалізм». А що «Мету статті» написали ви у відповідь на ці Михайлові записки, так це ясно без 
доказів. 

– Які записки? Ніяких записок я не знаю. 
– Ви не показували йому Михайлових записок? – звернувся Сєргадєєв до Володіна. 
– Ось вони, – і Володін підняв два аркуші сіруватого паперу. 
– Я їх не читав. 
– Дайте йому прочитати.  
Володін завагався. 
– Та чого там? Давайте, давайте, хай читає, – стояв на своєму Сєргадєєв. 
Володін підійшов і поклав переді мною аркуші, списані звичайним олівцем. 
Я швидко прочитав текст і у душі дякував Сєргадєєву за те, що він мені показав ці папери. Не показуючи 

цих аркушів, а маніпулюючи їх змістом, слідство могло мене добре обплутати. 
– Цих записок я ніколи не тримав у своїх руках, – сказав я Сєргадєєву. 
– Правильно. Ви не тримали в руках цих аркушів, але ви читали цей самий текст, написаний на іншому 

папері, на маленьких папірцях. 
– Не знаю. Покажіть мені ці папірці, я вам тоді скажу. 
– Так їх же нема. Михайло текст з тих папірців переписав ось на ці аркуші, а папірці знищив. 
– Якщо нема тих папірців, то про що може йти мова? 
– Так це ж той самий зміст. 
– Не знаю. 
Сухорлявий сидів коло Володіна, але був обернений до мене усім своїм корпусом. Його сірі витрішкуваті 

очі, хижі, як у вовка, нишпорили по мені. Він за весь час ані слова не промовив ні до Володіна, ні до 
Сєргадєєва, ні до мене. 

Обличчя Сєргадєєва посірішало, а очі набрали червонуватого відблиску. 
– Кому ви голову морочите? – вимовив з притиском він і простяг правицю з затисненим кулаком ближче 

до мене. – Признавайтесь, що ви написали «Мета статті не та». 
Сухорлявий почав пересуватися з крісла на крісло ближче до мене і зупинився біля мене напроти 

Сєргадєєва. 
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– Я відмовляюся відповідати на такому допиті, – сказав я, підняв високо голову, зціпив зуби, вчепився 
руками в крісло, напружив усі мускули свого тіла й приготувався до ударів. 

– Говоріть!!! Признавайтеся!!! – вигукував Сєргадєєв і підсував свого кулака ближче до мого обличчя. 
Я мовчав. Сєргадєєв устав і почав водити кулаком мені попід носом. 
– Говоріть!!! Говоріть!!! 
Сєргадєєв проводив кулака від мого носа до моїх очей, а потім попід щелепами. 
– Говоріть!!! Говоріть!!! Признавайтеся!!! 
Я мовчав. Сухорлявий скидався на кота, що приготувався кинутися на мишу. Видно було, що він тільки 

дожидав сигналу, щоб показати своє тортурне мистецтво. 
– Взагалі відмовлюся відповідати на вашому слідстві! – випалив я. 
Сєргадєєв опустив свого кулака і відразу вийшов. За ним вийшов і сухорлявий. 

Знайомство з самим собою. 
Не пройшло і п’яти хвилин, як мене завели до камери, коли двері відчинилися і на порозі з’явився 

похмурий сержант з невеликим прямокутним дзеркальцем в руках, апаратом для гоління, мильницею, 
помазком, шматочком мила і скляним слоїком на воду. 

– Голіться, – сказав він, поклавши все це мені на постіль. Витяг з кишені лезо і поклав біля апарату, сам сів 
на ліжко. Я налив з чайника у слоїк води, замочив помазок і розколотив у мильниці мило. Поставив дзеркальце 
на тумбочку, сів і глянув на своє обличчя. На мене дивилася набагато страшніша істота за ту, яку я бачив у 
дзеркалі перед виїздом з Симферополя. Тільки очі мої, а все інше чуже. Навіть ніс загострився і став таким, 
якого я ніколи не бачив на своєму обличчі. І все-таки я сам собі дивувався. Я був певний, що за цей час волосся 
моє побіліло. Воно ж, на диво, зберігало свій темний колір, лишень на скронях трохи рясніше почала 
пробиватися сивина. 

Я заклав лезо в апарат, намилив обличчя і протягнув апаратом по шкірі. Від болю трохи не зойкнув. Лезо 
більше скубло, ніж голило мою щетину. 

– Дуже тупе лезо, – сказав я сержантові. 
– Ним голилося тільки двоє, а належиться голитись чотирьом. 
Терпіння я зносив велике, зате обличчя поступово набирало людських обрисів. 
Дуже худий я зробився за цей час. Такий худий я був тільки на Колимі. Крайня нервова напруга, безсонні 

ночі до краю виснажували мої сили. Вони майже нічим не поповнювались, бо я, фактично, нічого не їв з того, 
що мені давали в’язничники, харчувався тим шоколадом, що передала мені Гануся ще в Феодосії. І дивно, їсти 
мені ні трохи не хотілося. 

Сержант безперервно слідкував, як я водив апаратом по обличчю. Він сидів пліч-о-пліч біля мене. 
Нарешті я закінчив скубання своєї бороди. Помив апарат, помазок та слоїк, віддав сержантові. Він сховав 

лезо до кишені, склав усі причандалі на дзеркальце і вийшов. Двері камери, доки я голився, не були замкнені на 
ключ. 

Я сполоснув обличчя над парашею і втерся рушником. Хоч обличчя щеміло неймовірно, мені стало трохи 
веселіше від того, що я позбувся своєї колючої бороди. 

Роздуми за залізними дверима. 
Крок уперед і крок назад можна було ступити перед дверима у моїй камері, там було найбільше вільного 

місця. А якщо ступати дрібно, то можна було зробити й два кроки. Там я почав отак ходити. Доводилося більше 
крутитися, ніж крокувати. 

Пригадався мені звіринець у якому я побував незадовго перед моїм арештом. Там були звірі у такому стані, 
як я тепер. Ні, трохи в кращому. У них було більше місця на ходіння, ніж у мене. Я не обдивився усіх звірів 
того звіринця, вийшов передчасно, збентежений і зденервований. Мене вразили муки звірів у неволі. Мені 
показалося, що звірі у неволі мучаться так само, як і люди. Особливо тигри, які з нахиленими головами швидко-
швидко ходили на помостах своїх кліток. Я дав тоді собі обіцянку більше ніколи не відвідувати звіринців. Я ще 
не знав тоді, що я так швидко опинюся на місці тих звірів. Та тепер, ступаючи крок уперед і крок назад перед 
дверима у моїй клітці, я ще й завидував тим тиграм, яким у їхніх клітках значно вільніше було рухатися, ніж 
мені. 

Тигр у неволі жалюгідний. Але який страшний він на волі! Хіба страшніший за людину? Як нещадно він 
шматує свою жертву пазурами й зубами! Шматує, та не знущається з неї перед цим. Людина не має ні пазурів, 
ні таких гострих зубів, які має тигр. Проте вона має зброю і хитру голову, і може приборкати найлютішого 
тигра. Може приборкати, може засадити в клітку, може й познущатися, може й убити. Далеко тиграм до 
людини, особливо до такої, як Сєргадєєв. Але ж людина може бути й інакшою, доброю. Так. Люди є всякі. Але 
чому у нас так багато людей, які люто ненавидять мирних і добрих? У чому корінь зла? Задавав я собі 
вдвадцяте, а, може і втридцяте це питання. Я ставив перед собою це питання ще в Лук’янівській в’язниці, на 
Колимі, на війні, перебуваючи на волі. І ось тепер я знову ставлю перед собою це питання. Може, не влада 
винувата, а винуваті ми – та незначна групка бунтарів, яких влада називає «відщепенцями»? Влада робітничо-
селянська, а їм, бач, не подобається влада простого народу. Саме так розуміє нас багато хто за межами нашої 
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держави. Саме так розуміють нас усі ті, хто здався в ідейний полон, піддався, за словами Етьєна де ля Боссі, 
добровільному рабству і віддав своє право на мислення панівній верхівці. 

Що сталося тоді, у той славнозвісний 1917 рік? Тоді у Російській імперії було скинуто владу поміщиків та 
капіталістів. Хто скаже, чи це було зло? Хай тому заціпить, хто скаже, що це було зло. Скинути владу тих 
поміщиків, вчорашніх кріпосників, що міняли людей на собак, а собак на людей, тих поміщиків, що обернули 
козацьку вольницю України на безпросвітне кріпацтво, тих поміщиків, що землі завойованої України поділили 
між собою, а споконвічних власників тих земель кинули на голодне вимирання, або обернули на своїх рабів, – 
скинути владу таких поміщиків не могло бути злом. Не могло бути злом і скинення влади капіталістів, отих 
Демидових, що топили у своїх підвалах робітників, що на вимогу поліпшення умов праці, стріляли в 
робітників. Не могло бути злом й скинення влади отих купців, що заради соболевого хутра винищували цілі 
народи Сибіру і Далекого Сходу. Не могло бути злом скинення влади тих царів, які утрамбували козацькими 
кістками фундамент своєї столиці, які край вільних народів – Сибір перетворили у в’язницю і каторгу усіх 
народів імперії. Скинення влади тих царів та генералів, що наказували своїм солдатам стріляти у беззбройних 
людей, які йшли до них на поклін з хрестами та іконами – це не зло було, а добро. 

Які сили повстали проти цього криваво-деспотичного режиму? Це, насамперед, селяни, які гинули від 
безземелля. Це численні народи, завойовані у різні часи, або облудно затягнені у склад імперії, які прагли 
позбуття пануючого над ними російського колоніалізму, прагли здобути собі незалежність. Це значна частина 
інтелігенції та студенства, яким совість не дозволяла миритися з тиранією. Це робітники малочисельних 
промислових підприємств Росії, які прагли поліпшити умови своєї праці і більше заробляти. Це, нарешті, 
солдати-фронтовики, яким набридло дивитися в очі смерті і які прагли миру. 

Після скинення самодержавства революційні сили рішуче виступили за свої права. Селяни вимагали землі, 
поневолені народи – незалежности, інтелігенція – свободи думки, свободи творчости, робітники – людських 
умов праці, солдати – припинення війни. І ось ці сили у вихорі революційних потрясінь незчулися, як на їхні 
шиї пантерою вискочила нова тиранія, вдесятеро гірша за ту, яку вони щойно скинули, нутро якої важко було 
розпізнати темним масам імперії. Вона була облудна і підступна. Щоб утриматися при владі, вона широко 
розкидала свої обіцянки. 

– Ви хочете землі, селяни? – кричала вона. – Ми вам дамо всю землю, земля буде належати тим, хто її 
обробляє. Ви хочете добрих умов праці, робітники? Ми вам віддамо всі фабрики і заводи. Ви хочете 
незалежности, народи? Ми вам дамо повний суверенітет. Ви не хочете воювати, солдати? Ми вам дамо 
негайний мир. Ви хочете свободи, всі люди? Ми вам дамо небачену світом свободу. 

І ось ті, які не визнавали ні народу, ні нації, бралися вирішити національну проблему в Російській імперії; 
ті, які виступали за скасування власности, а в своїй програмі намічали «муніципалізацію землі» обіцяли 
забезпечити селян землею, а робітників фабриками і заводами; ті, які збиралися утверджувати диктатуру, 
обіцяли свободу; ті, які збиралися завоювати весь світ, обіцяли мир народам. Той самий Ленін, який незадовго 
перед цим виступав навіть проти національної автономії, раптом заговорив про потребу надання повної 
незалежности Фінляндії, Польщі, Україні, Туркестанові та Закавказзю. 

«Германіє, геть із Бельгії, Росіє, геть із Вірменії, – вигукнув він, – заберіть своє військо звідти, дайте 
можливість народам самовизначитися!» Майбутній Сибір Ленін репрезентував, як територію з багатьма 
державами «європейського типу». Це була данина тим народам, які складали 52 відсотки населення Російської 
імперії і революційний порив яких неможливо було спинити. 

Гарна перспектива для народів, що по саме годі натерпілися ярма царської імперії? Чудова. А яка 
перспектива тим мільйонам росіян, для яких Україна давно вже стала їхньою годувальницею, які звикли 
одягатися в одяг з туркестанської бавовни і освітлювати свої доми закавказьким гасом? Тим росіянам, які 
віками були безпосередніми виконавцями ідей російського імперіалізму? Про них також не забули. Для них 
було гасло «Крой, Ванька, – бога нет». Це гасло, правда, російські комуністи ніде не записували в своїх 
програмах, та воно прокотилося провідною ідеєю через всю революцію і через все правління російських 
комуністів, і тепер керує діями сєргадєєвих та старікових. 

Що примусило російських комуністів-більшовиків відмовитися від основних своїх марксистських засад і 
висунути гасла всупереч своєї програми? Перспектива можливости захопити владу. Той самий Ленін, який 
видавав себе за ортодоксального марксиста і який пояснював напередодні жовтневих подій, що за теорією 
Маркса пролетаріат має право брати в свої руки владу лише тоді, коли становитиме більшість населення і коли 
буде готовий до демократичного правління, раптом змінив тактику і заволав про потребу захоплення влади 
пролетаріятом у Царській Росії, в якій він ледве становив три відсотки від усього населення. Який би гарний 
той пролетаріят не був, але встановлення влади такої мізерної меншости населення – це великий політичний 
злочин. 

А що собою являв російський пролетаріят напередодні жовтневого перевороту? Основна більшість 
тодішнього російського пролетаріяту була безнадійно уражена алкоголізмом, здеморалізована стосунками на 
виробництві, готова при нагоді поцупити все, що легко лежить. Переважна маса цього пролетаріяту була 
неписьменна. Це був той найгірший елемент, який викидало з себе село. Цей елемент для більшовиків був 
головною опорою, та надто мало його було. І вони їх знайшли в особі селян, солдатів та представників 
неросійських народів-сепаратистів. З метою завоювати прихильність до себе цих шарів населення більшовики й 
перехопили у есерів програму розподілу землі, у сепаратистів вимогу самовизначення, а у солдатів вимогу 
припинення війни. І їм повірили. Їм не вірили ті селяни і солдати, які вже мали владу і зброю в своїх руках і які, 
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відповідно, самі могли вирішувати свої проблеми. 
Тут, правда, велику роль відіграв російський дух. Той дух низин російського народу, що віками 

виховувався в умовах рабського існування. Ця споконвічна мрія про доброго царя, царя – ворога царів-тиранів. 
Цей дух у цьому народові витворився протягом тисячолітнього панування над ним монархічної структури 
правління. Всі повстання росіян були перейняті цим духом. І Степан Разін, і Пугачов, і Болотніков повели за 
собою численні маси тільки тому, що обіцяли замінити владу злого царя, владою царя доброго. 

І ось у вихорі революційних подій цей дух викинув на поверхню особу, яка рабському світосприйманню 
замінила і царя і Бога. Це був Ленін. Цьому новому монархові, якого російський дух сприймав, як свого 
спасителя, темні неписьменні маси понесли у жертву свої тіла і душі. 

Чи спохватилися пізніше вони? Чи зрозуміли, в яку пастку вскочили? Спохватилися й зрозуміли, та вже 
було пізно. А значна частина населення і не збиралася прозрівати. Вона пішла на службу до нового царя з 
такою щирістю, як ходила на службу до царів з династії Романових. 

А ті солдати, яким було обіцяно негайний мир, провоювали ще чотири роки, на цей раз уже воюючи не 
проти чужоземної армії, а один проти одного. 

А ті селяни, яким було обіцяно землю і які поплатилися своєю великою кров’ю за ту землю перед її 
власниками, одержали «продразвьорстку»– суцільне вигрібання усіх харчових запасів, та ще й одержали 
клаптик землі коло своєї хати і примусову працю в колгоспі, та ще й голодну смерть у тридцять третьому році. 

А ті поневолені народи Росії, яким було обіцяно незалежність, які заплатили за короткочасну свободу 
сотнями тисяч голів кращих своїх синів, опинилися у складі єдиної і неподільної..., ні, не Росії, вона тепер 
зветься інакше, у єдиному й неподільному Союзі під проводом «старшого брата» – російського народу. На 
«вічні віки» з правом танцювати свої танці та співати ті свої пісні, які не супротивні руському духові. А щоб не 
подумали сепаратисти піднятися за свої права, погнали їх гурмами на вимирання у Сибір та на Колиму, а щоб 
навічно забули народи про своє право на самовизначення винищено було весь їх свідомий елемент – творчу 
інтелігенцію. 

А ті інтелігенти, яким було обіцяно свободу слова і друку, одержали свободу комуністичної пропаганди, та 
й то тільки тоді, коли на це їх буде уповноважено. 

Тактика більшовиків була дуже ризикованою авантюрою. Вона легко могла призвести більшовизм до 
повного знищення. Врятувала його Велика Антанта, яка в запалі дріб’язкових суперечок з своїми 
супротивниками прагла переможного кінця війни. Захоплена війною, вона неспроможна була добачити, як за її 
спиною виростає новий, ще не бачений досі ворог. 

Якби оті цивілізовані держави, що скубли одні одних протягом чотирирічної війни, виточуючи кров своїх 
народів, своєчасно спохватилися, вони могли б спрямувати у інший бік розвиток подій. Ні, їм не треба було 
всім гуртом іти походом на червону Росію. Їм треба було лише підтримувати народи, які вибороли собі 
незалежність. Дати їм всього військові припаси, щоб вони не самими лише незарядженими карабінами 
боронилися від експансії російського більшовизму. Дати їм медикаменти, щоб їхні армії не видушував тиф. 
Тоді влада більшовизму залишилася б в етнічних кордонах Росії і не становила б для вільного світу небезпеки. 
Не погрожувала б вона тепер своєю термоядерною зброєю та міжконтинентальною ракетою американському та 
європейському континентам. Не трусилася б тепер купка ще не завойованих народів Західної Європи від страху 
перед тим, що їх спіткає доля Угорщини чи Чехословаччини, а то й доля України, чи Прибалтійських країн. 

Якби ж то... Але оті «цивілізовані держави» цього зробити не могли, бо в більшості своїй вони самі були 
колоністи і поневолення одного народу іншим вважали законним і справедливим. Вони мовчки дивились на те, 
як російський імперіалізм, на цей раз під червоним прапором, топлячи в крові здобуту народами незалежність, 
відновлював свою імперію. Нікуди правди діти, деякі держави допомагали антибільшовицьким силам. Але ця 
допомога відносилася майже виключно до монархічних сил, які ставили собі за мету відновити російську 
імперію. 

Тактика більшовиків крила в собі ще й великий ризик перед внутрішніми силами. Була небезпека в тому, 
що революційні сили передчасно розпізнають справжні наміри їхньої партії. Воно так і сталося. Ленін з своїми 
спільниками опинився в оточенні страйків, заворушень і повстань, повсюдного бойкоту з боку службовців, 
селян і робітників, був атакований тими політичними партіями, які, фактично скинули владу центру, та в яких 
партія більшовиків вихопила з рук завойоване право. Партію Леніна врятувала на цей раз неодностайність 
виступів революційних антибільшовицьких сил, відсутність єдности в цих силах (надто вже вони були 
політично різнобарвні). І Ленін, добре знаючи про це, майстерно балансував поміж ними. Пізніше він 
признався, що якби вони не вміли балансувати поміж антикомуністичними силами, то «давно, на втіху 
капіталістам, висіли б на різних осиках». Партію Леніна врятував широкий свавільний терор, який вона 
розв’язала, як тільки захопила владу. Це був метод Нечаева, який більшовики добре вивчили і шанували дужче, 
ніж засади Маркса. Терміново треба було розширити коло людей кругової поруки. Тих людей, яким відступати 
було б нікуди. Дайте їм можливість замочити свої руки в крові – і вони залишаться вірними до кінця свого 
життя. Нема що говорити про те, що на батьківщині опричників, охочих на таку роботу знайшлося більше, ніж 
треба було. І ось створюється така терористична армія під назвою «чека». Кожного її солдата було наділено 
правом розстрілювати на місці. Висловив обурення проти безчинства – розстріл, не пішов на роботу на 
комуністів – розстріл, продав паляницю за підвищеною ціною – розстріл, відмовився віддавати свої харчові 
запаси – розстріл. Чим більше розстрілів, тим ліпше, більше розширюватиметься коло невідступних 
прихильників більшовизму. Така була логіка нечаєвсько-більшовицького терористичного методу. 
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Ленін тоді виправдовувався тим, що вони, мовляв, відкрили червоний терор у відповідь на білий терор, а 
ось тільки білий терор припиниться, припиниться і червоний терор. Та це була брехня. Як свідчать документи з 
історії чека, воно було створено не проти якихось збройних сил, що виступали проти влади більшовизму, а 
проти саботажу (тобто проти страйків та бойкоту) і спекуляції. Створили його більшовики відразу після 
захоплення влади 21 листопада 1917 року, тобто через 12 днів після жовтневого перевороту. Отож не «білий 
терор» викликав червоний терор, а, навпаки, червоний терор викликав збройні виступи революційних сил, на 
які підступна більшовицька пропаганда поспішила наліпити ярлика «білого терору». 

Брехня було й те, що червоний терор колись може припинитися за панування комуністів. Він ніколи не 
припинявся ні на хвилину. Він лише іноді пригасав або вибухав ще з більшою силою, ніж перебував перед цим, 
в залежності від потреб його призвідців. Діє він і тепер, тільки не так відверто і нестримно, як у часи Леніна й 
Сталіна. Затуляється чим може від стороннього ока. 

Сталін у червоному терорі добачив велику практичну вигоду. То одне, що з геометричною прогресією 
росло коло нечаєвської кругової поруки. За кожною жертвою виступала ціла зграя відданих людей: один, два, а 
то й три стукачі, вони не відступлять, бо віддали невинну людину на муки чи смерть; слідчий, він не 
відступить, бо сфабрикував на невинну людину фальшиву справу; суддя, два засідателі, прокурор, адвокат, 
вони не відступлять, бо безпідставно засудили людину; конвоїр, він не відступить, бо запровадив невинну 
людину до місця кари; виконавець не відступить, бо розстріляв, або замучив у таборі невинну людину. 

Це одна вигода (скільки вірнопідданих дає терор!), а друга – те, що засудженого (зметикував Сталін з 
своїми поплічниками) можна ж не відразу знищувати, а спочатку використати його силу. І ось той Сибір, де 
мало бути кілька держав європейського типу суціль покрився колючим дротом. Земля, де за царів були окремі 
каторжні острівці, перетворилася на суцільний полігон тортур і смерти, місце видавлювання поту й крови. Зате 
ж з-під того колючого дроту у скарбниці більшовиків потекли ріками золото, вольфрам, уран, алмази. 

Ідея Леніна була така. Позаяк Росія не має свого пролетаріяту, здатного побудувати комунізм, то треба 
терміново створити його. А чому ні? Якщо люди створюють ідеї, то чому ідеї не можуть створювати людей? 
Воістину «феноменальний» задум! Сам люцифер до цього не додумався б. 

А тому нема що гаяти часу. Прийшла пора повідкидати геть всі комуністичні гасла. Владу більшовики 
утримали й закріпили вже. Земля селянам? Навіщо їм земля, коли вони повинні стати пролетарями? В комуни 
їх. Комуни виявилися нерентабельними – в колгоспи їх, в радгоспи! Фабрики робітникам? Навіщо їм фабрики? 
Це ж буде знову приватна власність, хоч і робітнича. Фабрики хай належать державі, а робітники хай 
виявляють свою пролетарську свідомість. Незалежність народам? Навіщо незалежність, коли у комунізмі всі 
нації зіллються в один народ. Не про незалежність тепер треба дбати, а про злиття націй. Свобода для всіх? 
Така свобода буде, коли всі стануть свідомими пролетарями. Свобода слова і друку? Така свобода буде, коли 
всі засвоять комуністичну ідеологію. 

Нелегко було Леніну здійснювати свою ідею. Бідкався він, нарікав, що повсюдно натикається на 
«напівдикість» і «справжнісіньку дикість». Клара Цеткін його втішала тим, що він свою ідею здійснює на 
порожньому місці, на народі незараженому іншими ідеями, начебто «пише на зовсім чистому аркуші паперу». 
Оті всі потреби поневолених народів, селян, інтелігенції, робітників – це порожнє місце. 

І все-таки треба визнати, що Ленін мало що помилявся у своєму виборі. Дух простого народу росіян 
великою мірою відповідав його ідеї. Російський неписьменний простолюдин, у якого царський імперіялізм 
протягом століть виробив тверде відчуття байдужости до рідної землі і велике зацікавлення чужими землями, 
постійно посилаючи його у завойовницькі походи, той російський простолюдин, який звик вільно пересуватися 
на широких просторах завойованих земель, багато в чому відповідав тому марксовому пролетареві, якому 
«нічого втрачати, крім своїх кайданів». Цей росіянин справді був готовий іти у бій під червоним прапором і 
завойовувати землі «до Балтійських морей», а, як треба, то й далі. Та були в більшовицькій Росії сили, які не 
припиняли давати свої настанови простолюдинові, щоб він не забував в ім’я чого йому належить завойовувати 
інші землі. Ось тому в часи громадянської завірюхи, коли більшовики вели свої війни, солдати їхніх армій 
одночасно з словами пісні 

«Ми на горе всем буржуям 
Міровой пожар раздуем» 

співали ще й слова з пісні найзвичайнішого тоді російського комуністичного поета Дем’яна Бедного 
«Єслі б билі всє, как ви ротозєї 
Что б осталось от Москви, от Расєї». 

Леніну не вдалося повтішатися наслідками впровадження своєї ідеї, він не загаявся померти. Сталін 
довершував його справу. Пролетаріат було створено. Ніхто не мав приватної гласности. Було створено 
безкласове суспільство. А те, що створилася класа рабів, оточена колючим дротом, цього ніхто не бачив, або 
боявся бачити. Те, що створилася класа всевладних панів, всеосяжної і безмежної влади, яких ще не знала 
історія, цього також ніхто не бачив. 

Так у чому ж корінь зла? У тому, що більшовики-комуністи підступно узурпували владу? У тому, що вони 
на чисельних народах випробовували систему, неперевірену практикою? У тому, що вони, випробовуючи цю 
систему, виточили ріки крови? У тому, що вони, розпалюючи «класову боротьбу», створили класу рабів і класу 
екзекуторів? У тому, що вони підмінили царський імперіалізм імперіалізмом комуністичним? 

І в тому, і в тому, і в тому... 
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Ні, я не хочу стверджувати, що марксизм – це суцільне зло, що він створений виключно з підлими 
намірами. Ні, наміри у творителів марксизму не були злі. Але творителі у своїй теорії помилилися. Вони 
помилилися, по-перше, в тому, що підприємців приватного виробництва потрактували надто однобічно і 
узагальнено. Вони побачили тільки їхній зиск, експлуатацію робітників, а не побачили їхньої ініціативи та 
винахідництва – основного рушія розвитку виробництва. Вони виступили проти розвитку приватної власности, 
недобачаючи того, що приватна власність – це незамінний стимулятор усього виробничого процесу. Не 
усвідомили собі того, що при відсутности цього стимулятора виробничий процес занидіє, що цей стимулятор 
доведеться замінити примусом, а це в свою чергу приведе до створення армії примусовців. Воно так і сталося 
на практиці російських комуністів, проте і армія примусовців не рятує виробничий процес від занепаду і в 
перспективі від повного економічного краху. 

Творителі марксизму безпідставно підкинули робітництву не властиву йому місію – місію творця нового 
всесвітнього суспільства, нової епохи розвитку людства. 

Та чи не найбільшою хибою цієї теорії є те, що вона зігнорувала людську натуру, її психіку. Психіку 
окремої особи та психіку окремих народів. 

Всіх людей, незалежно від національности, раси, віросповідання, світогляду, вони розташували в свої 
соціалістичні засіки і всім повиписували свої присуди на майбутнє. 

Марксисти свою теорію подають, як панацею від усіх суспільних хвороб усім народам світу. В їхні голови 
не вкладалося, що кожний народ має свій своєрідний соціяльний шлях розвитку, як у минулому так і в 
майбутньому. Позаяк вони були за своїм світоглядом космополіти, то й ставили класову боротьбу в основу 
історичного розвитку людства, яка мала привести всіх людей світу до єдиного безкласового, безнаціонального, 
безрелігійного, безсімейного, з єдиною ідеологією суспільства. Вони цілком ігнорували національну боротьбу, 
бо вона не відповідала їхнім соціальним прогнозам. 

І все-таки, ця теорія в своїй основі мала зерно рації. Бо вона виступила проти експлуататорського світу, 
який у своєму визиску загубив людське обличчя, бо вона виступила на захист знедолених, виморених 
виснажливою працею. І як не парадоксально, теорія ця принесла користь не тим робітникам, які пішли у битву 
за її здійснення, а тим, які і не думали її здійснювати. Підприємці промислових країн, налякані подіями у Росії, 
поставили своїх робітників у такі умови життя і праці, яких самі вони ніколи не досягли б. 

І ось тепер, коли в моїй уяві пропливають образи Сєргадєєва і Старікова, Гальського і Володіна, я бачу у 
їхніх душах усе коріння зла. Це ті, кого створила Ленінова ідея творення пролетаріяту з того суспільства, в 
якому його не було. Вони й не допускають думки про те, що вони вицвіт злочинства. Вони, чинячи зло, 
переконані, що творять добро. Бо вони цілком засвоїли ту ідеологію, яку їм удихнули. Так, ступаючи по коліна 
в крові, було створено класу можновладних пролетарів за ідеєю Леніна. Правда, вона не така багаточисельна, як 
хотів ідеяліст, але дуже завзята. Така завзята, що їй стало вже байдуже в чиїй крові мочити руки. Полетіли 
голови з-під її сокири вірних поплічників, однодумців і послідовників Леніна. Полетіли й голови тих, хто 
приклав усі свої зусилля до створення цієї класи. 

Біда в тому, що Ленін і його послідовники, створюючи цю нову класу, вдалися до ідеологічно-
тенденційного добору. Підбираючи свою еліту, адепти ідеї, приймали до уваги лише такі дані, як соціяльне 
походження, відданість ідеї, вірнопіддана діяльність, а розумові здібності, освіта, порядність поведінки до 
уваги не приймалися. Він міг бути п’яниця, злодій, розпусник, проте через його пролетарське походження 
перед ним стелилася дорога у верхи правління. Він міг бути останній дурень, але зарекомендував себе у битві з 
ворогами комунізму – перед ним розчинялися усі двері. Він міг бути обдарований геніяльністю Леонардо да 
Вінчі, але не пролетарського походження – перед ним зачинялися всі двері і загороджувалися всі стежки до 
діяльности. Це привело до того, що інтелектуальну силу, чесність, правдивість і порядність було затерто й 
затоптано, а інтелектуальне безсилля, аморальність, безчестя, підступність і нахабство посунули вгору, полізли 
до найвищих верхів правління. Ось у чому найбільший корінь зла. 

До речі, треба відзначити, що чисто таким шляхом пішли німецькі націонал-соціалісти (не без запозичення 
досвіду у більшовиків), різниця була лише в тому, що до творення нової суспільности підходили не з класових 
позицій, а з позицій національних. 

«Не зводь на нас наклепи», – скажуть мені сучасні комуністи, – бо «комуністом можна стати лише тоді, 
коли збагатиш свою пам’ять знаннями всіх тих багатств, які виробило людство». Це блеф, це абсурд. Такий 
самий абсурд, як «комунізм – це совєтська влада плюс електрифікація». Ніколи не було, нема й не буде такої 
людини, що оволоділа б усіма знаннями людства. А якщо така вимога ставиться, то це означає, що жодна 
людина в світі не може бути комуністом, в тому числі й сам Ленін. І це вже не є завуальована правда. 
Комуністів не було, нема й не буде. Була купка фанатиків Марксової фантазії, а на практиці політичних 
аферистів. Тепер нема й фанатиків. Є шкурники, що паразитують на нерозвінченій ідеї комунізму. Тепер оті, 
що підсувають свої кулаки попід ніс в обороні комунізму, що пишуть трохи не на кожному будинку метровими 
літерами «Наша мета – комунізм», самі між собою глузують з цього слова, розповідаючи про нього вірменські 
анекдоти. 

________________________ 

Не дають писати стукачі. Наче чують своїм носом, що я пишу. Щодня забігає як не сусіда міліціонер, то 
його жінка. Вчора забіг міліціонер саме тоді, як на моєму столі лежав аркуш цих записок. Сів і нишпорив очима 
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по столу. Я став між столом і міліціонером з твердим наміром битися з ним, якщо полізе до столу. Не поліз, 
посидів, посидів і вийшов. Мене атакують з двох боків. Ліворуч мешкає міліціонер, праворуч колишній чекіст. 
В його подвір’я виходить вікно нашої кімнати. Правда, цей чекіст в запасі дурний і безпросипний п’яниця, але 
ж багато розуму не треба на те, щоб посприяти агентам кагебе діяти з свого подвір’я. Кілька днів тому бачив я 
як радився він з міліціонером. В тому, що вони мені підкладають всілякі електронні підслуховувачі я сумніву не 
маю, та проте маю надію, що їхня апаратура не фіксує мого письма. 

Чекіст з людським обличчям. 
Наступного ранку в кабінеті Володіна я побачив невідому мені особу. Це був чоловік мого віку в 

цивільному темному костюмі, в білій сорочці, з прикрашеною українським орнаментом краваткою. Вигляд його 
був далеко не чекістський. Щось навіть приємне було в рисах його обличчя. Він сидів за окремим невеликим 
столиком неподалік мого крісла під вікнами кабінету. Я привітався і сів на своє місце. 

– Я Полудень, начальник обласного управління кагебе, – натуральною українською мовою 
відрекомендувався він. 

Те приємне, що було в рисах його обличчя, зникло. А, може, то мені тільки здалося. 
Десь я вже чув, тільки не міг пригадати – чи до арешту, чи після арешту, від кагебістів, що начальника 

кагебе Львівської області Шевченка (і таке прізвище фігуруватиме в історії чека) перевели в Київ, підвищили, а 
на його місце поставили начальника кагебе Тернопільської області. Ось він й переді мною сидів. Полудень. 

– Я ознайомився з конфіскованими у вас матеріялами, – говорив він лагідним голосом, – в тому числі й з 
вашими літературно-художніми творами. Особливо мене вразили ваші поезії. Повинен вам сказати, я вважаю, 
що в таких глибоких переживаннях, так мистецьки вилитих у слово, як це є у ваших віршах, ніхто не має права 
порпатись своїми брудними руками. 

Що я чую? Від кого я це чую? Що це таке? Новий маневр? Спроба подіяти на мене лестощами? Але не на 
це скидалася дальша розмова з Полуднем. 

– Читав я й прозові ваші твори. Це ваше право викладати в них думки і погляди. Хай ці погляди будуть 
неспівзвучні нам і навіть ворожі, ми не можемо притягати вас до судової відповідальности за ці твори, якщо ви 
їх не розповсюджували, бо в такому разі тут нема факту агітації. Але ось за такі ваші твори як «Сучасний 
імперіялізм», «Класова та національна боротьба», «Відповідь матері Василя Симоненка», які широко 
розповсюдилися і в яких ви явно виступаєте проти існуючої системи, ви розумієте, ми не можемо вас не 
притягти до судової відповідальности. 

– По-перше, – відповідав я Полудню, – ви поки що не довели мого авторства тих творів, які ви називаєте, а 
я поки що не признав свого авторства, тому ви їх не приписуйте мені передчасно, а, по-друге, я зміст цих творів 
захищаю, бо я тримав їх у своїй бібліотеці, звідки ви їх у мене забрали. Захищаючи зміст цих творів, я 
стверджую, що вони критичні, але не такі, за які притягують до судової відповідальности. 

– Ну так, так, – погоджувався Полудень, – ми ще не довели вашого авторства, але є підстава запідозрювати 
вас у авторстві, тому я так сказав. Продовжуйте. 

– Так ось я вам кажу, – продовжував я, – що ви не тільки не встановили авторства цих творів, а й не 
визначили ідейної спрямованости їх. Спочатку треба довести, що ці твори мають антирадянський зміст, а потім 
притягати до відповідальности їх авторів і тих, хто їх розповсюджував. І то ще варто подумати чи притягати до 
судової відповідальности тих, хто пише й розповсюджує твори з критикою існуючої системи в теперішній час. 
Яка в цьому є небезпека існуючій системі, радянській владі? У ваших руках вся преса, радіо, телебачення, кіно, 
театри, кафедри вузів, технікумів і шкіл, пропагандистські осередки в кожному місті і селі, при кожній 
військовій частині, при кожному заводі, при кожній фабриці, при кожній установі. Хай сто, ну нехай двісті, та 
нехай хоч і триста примірників отих анонімних творів розійшлося між людьми. Що це означає проти щоденних 
мільйонних тиражів вашої преси? Вам самому, мабуть, стає чудно? 

Полудень ледве помітно посміхнувся. 
– Та невже ж ви думаєте, – продовжував я, – що оті триста примірників «Сучасного імперіалізму», чи 

«Класової та національної боротьби» спроможні раптом перевернути догори дном усю ідеологію, яку ви 
створювали щодня, щогодини, щохвилини протягом півстоліття? Якщо так, то це означає, що ви самі не вірите 
в раціональність своєї системи, в правдивість своєї ідеології. Я вам скажу більше. Ось така критика приносить 
системі не шкоду, а користь, бо якщо вона є, ви бачите свої огріхи, свої помилки і поспішаєте їх виправляти. 
Коли ж її нема, ви йдете до мети ніби з зав’язвними очима, у вас нема твердої упевненості в тому, що ви з 
обраного шляху не зіб’єтеся на манівці. 

– У нас критика є, – перебив мене Полудень, – будь ласка, на всякому заводі, на всякому підприємстві чи 
установі під час зборів може виступати хто хоче, і критикувати, кого хоче. 

– А хто проводить збори? Хто керує ними? Знову ж таки ви. Хай відкриє і керує зборами той, хто критикує 
вас. Ви допустите це? 

– Ні, таке в нас не практикується. 
– Так ото ж та критика, яка виходить з вашого дозволу, з вашої ласки, це не критика. Критика може вийти 

тільки з боку нічим не зацікавленого опонента. Ви ж знаєте давню приказку античних мудреців «істина 
народжується в суперечці», суперечці двох незалежних опонентів, або як стверджує діялектика – розвиток 
відбувається в єдності протилежностей. Якщо такої суперечки нема, може народитися не істина, а омана, якщо 
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таких протилежностей нема, буде не розвиток, а застій. А яка може бути у нас з вами суперечка, і яка випливе з 
цієї суперечки істина, коли я вам висловлюю свою думку, а ви мене за це б’єте кулаком по голові. Ви інакше не 
можете вести суперечку, бо ви наділені не ідейною силою, а фізичною. 

– А що ж з вами робити нам? – запитав Полудень. 
– Вам нічого, бо ви репресивна установа. А ось нашим ідейним супротивникам, які вважають наші виступи 

невірними, помилковими, чи навіть ворожими, варто було б відкрити конференції, розпочати з нами дискусію і 
доводити рацію своєї позиції, і довести хибність нашої позиції. Перед ідейним переможцем ми здамося, перед 
фізичним переможцем не здамося, хоч би ви навіть нас і на хрестах розпинали. 

Полудень підвівся. 
– Так, мушу визнати, що ви розумна людина, – сказав він, уже стоячи, – навіть дуже розумна, – додав на 

порозі. 
– І за це ви держите мене в своїх казематах, – сказав я напівжартома у відповідь на його комплімент. 
Полудень зробив якусь гіркувато-співчутливу міну, сказав «До побачення» і вийшов з кабінету. 

Створення філологічної  
експертної комісії. 

– Ознайомся з постановою, – сказав мені Володін, коли Полудень вийшов, і поклав переді мною сіруватий 
папірець. – Створюємо філологічну експертну комісію. Вона доведе, чи ти писав «Сучасний імперіалізм», чи ні. 
Ми даємо двох своїх членів, ти давай дві свої кандидатури. Тобі також надамо право брати участь у цій комісії. 
Я прочитав коротенький текст папірця. В ньому було написано те саме, що сказав мені Володін. 

– Кого можна висувати в члени цієї комісії? 
– Кого хочеш, але людей з філологічною освітою і з науковим званням. 
– Але совєтських? – запитав я Володіна. 
– Ти ще, може, захочеш з Америки запрошувати собі своїх прихильників? 
– Якщо не з Америки, то можна запросити з Польщі, або Чехословаччини, з Югославії. 
– Обійдемося без Польщі й Чехословаччини. Це надто дорого тобі коштуватиме. 
– З Москви, з Києва, можна? 
– Навіщо з Москви й з Києва, коли у Львові повно вчених філологів. Вибирай тутешніх. 
Кого ж вибирати? – думав я. Кого б я не вибрав, він не буде мене захищати, чи, бодай, об’єктивно 

підходити до справи. Уже сам той факт, що його запрошують у таку комісію за пропозицією піддопитного 
слідчого відділу кагебе, кидає на нього тінь і ставить його у скрутне становище, робить безправним у 
порівнянні з тими членами комісії, яких назначає кагебе. А якщо він буде відстоювати якісь положення на мою 
користь, він ризикує своєю кар’єрою вченого. Тут треба висунути таких, щоб не дуже й пошкодила їм моя 
пропозиція і щоб вони мали хоч сяку-таку наукову принциповість. 

– Ну й думай, думай швидше, – підганяв мене Володін. 
– А ви кого назначили? – запитав я його. 
– Ми назначили викладача української мови Львівського університету Бурячека і викладача журналістики 

Львівського університету Здоровегу.  
Про Бурячека я дещо знав. Здоровега був для мене зовсім незнайомою особою. 
– Ну то запишіть Щурата з інституту суспільних наук і професора Шаховського з університету. 
– Добре. 

Передчасне звинувачення. 
З перших днів свого перебування в кабінеті Володіна я спостерігав, як до нього час від часу забігали 

чекісти такого ж приблизно рангу, як він. Забігали вони тоді, коли в кабінеті не було начальства. Вони 
обмінювалися кількома словами з Володіним, кидали на мене свої зацікавлені погляди і виходили. Видно було, 
що вони приходили лише з метою подивитися на мене. Так я пізнав капітана Малихіна, майора Калашнікова, 
капітана Давидова, лейтенанта Боєчка. А деяких з цих чекістів прізвища залишалися мені невідомими. Боєчко – 
це один галичанин з усіх львівських кагебістів. Чимось він мусив себе дуже добре зарекомендувати, щоб його 
чекісти прийняли до свого гурту. Боєчко вів справу Богдана Гориня і одноразово обслуговував кагебістську 
фотолабораторію, яка фотографувала потрібні матеріяли на експертизу. Він частіше від інших забігав до 
Володіна й показував йому знімки, які він робив. Його фотолабораторія була поруч з кабінетом Володіна. 

Ось тепер забіг Давидов, щось сказав Володіну і попрямував до дверей. 
– А чого товариш Масютко не встає? – сказав він, уже стоячи при дверях. 
Я поволі перевів погляд у його бік. 
– Він це має на увазі, – сказав за мене Володін і засміявся сам з свого дотепу. 
Знову двері розчинилися і до кабінету зайшов незнайомий мені низькорослий чоловік в темному костюмі і 

з портфелем у руці. Він привітався і присів на дубовому кріслі неподалік Володіна. Почав витягати з портфеля 
якісь папери, показувати Володіну, про щось звірявся. Потім перевів погляд на мене, повернувся всім своїм 
тулубом до мене і заговорив. З його розповіди я довідався, що він слідчий кагебе з Івано-Франківська, що він 
веде справу Панаса Заливахи, прізвище його було чи то Рудой, чи то Рябой, добре не запам’яталося мені. 
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– Ну що ж, – говорив слідчий Івано-Франківського кагебе, – я на вас усіх дивлюся, як на мало в чому 
винних людей. 

Ну, збилися трохи з вірного напрямку, підпали під вплив буржуазної ідеології. А ось той, хто писав оті 
твори, що ходили по руках, ото справжній злочинець. 

– Так оце ж перед нами й сидить автор усіх анонімних творів, – сказав Володін. 
Обличчя Рудого-Рябого раптом змінилося і набрало вигляду ображеної людини. Він кілька хвилин мовчки 

дивився на мене з-під насуплених брів. 
– Скільком людям ви отруїли душі! – вигукнув він.  
Що з ним говорити? – думав я, і мовчки дивився на гримаси його обличчя. 
– Це ж треба додуматись до такого! Хіба вам погано жилося? – не вгавав слідчий з Івано-Франківська. 
– Та в нього там, у Криму, така вілла над самим берегом Чорного моря, що нам з тобою і не снилося, 

підливав масла у вогонь Володін. 
– І вчили ж вас, мабуть, довгенько. Скільки держава витратила коштів на вас! 
– Два інститути закінчив, – підбурював Володін. 
– Ні, я просто не знаходжу тієї міри, якою треба карати таких людей! – бунтувався слідчий Заливахи. 
– Чи не пора вже на обід? – спитав я Володіна. Володін подивився на годинник і весело вигукнув: 
– Ага! Вже пора. 
Доки не прийшов по мене мій поводир, слідчий з Івано-Франківська не відриваючись дивився на мене з-під 

насуплених брів. 
– Прощавайте, – сказав я йому, коли виходив з кабінету, але відповіди на своє «прощавайте» я не почув. 

Перший обід з чекістських рук. 
Треба потрохи щось їсти, говорив я сам до себе, коли опинився знову у своїй камері, бо я так сам себе 

заморю голодом. Проте і їсти не дуже можна. Яка гарантія є тому, що в мою страву вони не підсипають отрути? 
Ніякої. Тут же вони,  що захочуть можуть зробити зі мною. Що може зупинити перед таким актом Сєргадєєва 
чи Старікова, які на своєму рахунку мають сотні, а, може, й тисячі жертв? Хто може перевірити дії чекістів? 
Ніхто. А про людське око вони складуть акта, що помер від якоїсь недуги, або покінчив життя самогубством. 
На це у них є свої лікарі-чекісти. 

Це були мої догадки. А вже пізніше, коли я відбував ув’язнення за вироком, ці догадки мої 
підтверджувалися. Так у Владімірській в’язниці, коли я перебував у лікарні другого корпусу в одній камері з 
Красівським, він мені розповів, що його викликав кагебіст в’язниці Обрубов і домагався від нього, щоб він 
підписав свідчення про те, що Масютко хворіє на виразку шлунка. Красівський не підписав. А коли прийшов у 
камеру, розповідаючи про це, дивувався – навіщо їм таке свідчення, коли вони самі добре знають, яка у 
Масютка хвороба, коли вони мають історію хвороби перед собою. 

– Як ви не розумієте, навіщо їм це потрібно? – пояснював я Красівському. – Уявіть собі, що завтра я 
вмираю, вірніше мене умертвляють. Знаходяться люди, моя рідня, а, може й ще хтось, які вимагають 
відповідних пояснень причини моєї смерти. Чекістських пояснень недостатньо, а ось коли Масютків товариш 
стверджує, що Масютко був тяжко хворий, це вже переконує. 

Красівський тоді похитав головою і вимовив: 
– Як легко можна попасти у їхнє сільце і мимо своєї волі стати співучасником їхніх злочинів! 
Михайло Горинь стверджував, що у Львівському слідчому ізоляторі нам підсипали у страву хімікат, що 

розладнює нервову систему і робить людину боязливою і податливою на допитах. Цим він пояснював і свою 
нестійкість на допиті. Чи справді це було так, сказати важко, нема підстав категорично стверджувати чи 
заперечувати це, бо ж ніхто аналізу тієї страви не робив і не мав можливости зробити це. Проте є факти, які 
підтверджують припущення того, що кагебісти труять свої жертви. 

Перший факт. Отруєння найдужче бояться самі чекісти, або ті, хто обізнаний з їхньою діяльністю, тоді, 
коли вони самі потрапляють в ув’язнення. Так у першому таборі Мордовського Дубравлагу відбував свій 
реченець бувший московський кагебіст Франц Завіркін. Його засудили на п’ять років ув’язнення за те, що він, 
виконуючи свої обов’язки таємного наглядача за чужоземними кореспондентами, надто близько зійшовся з 
ними і виказав те, чого не належилося виказувати. Так ось цей Франц Завіркін настільки був упевнений, що 
його отруять, що на цьому ґрунті з’їхав з глузду. Перебуваючи у таборі, він їв самий хліб з водою, а до їдальні 
навіть не наближався. Там, вважав він, йому відразу подадуть отруйну страву. А коли до нього приїхала на 
побачення його рідна мати й жінка, він утік від них, як тільки запримітив, що страву вони чимось посипають. 

Дуже боявся отруєння й Кандиба Іван, який до арешту працював у прокуратурі Львівської области. Він теж 
на цьому ґрунті відхилився від нормального мислення. Перебуваючи у Владімірській в’язниці, він сушив на 
батареях зразки «отруєних» каш. Він мав настільки розвинене чуття до отруєння, що нюхом визначав, яка каша 
отруєна, а яка ні. Висушені зразки «отруєних» каш Кандиба складав, а потім писав заяви у різні інстанції, аж до 
ЦК КПСС, прикладав до тих заяв зразки засушеної каші і домагався, щоб було проведено над ними хімічну 
експертизу. Відповіді Кандибі приходили з наслідками проведеної «експертизи». Хіба ті чекісти не зроблять 
«експертизи»? Але Кандиба не заспокоювався, продовжував сушити кашу і писати заяви. Основний аргумент у 
нього був той, що після з’їдання отруєної каші тягне на сон. «Отруєну» кашу Кандиба не їв, а віддавав її 
Луцикові. Луцик охоче підтримував здогади Кандиби, проте ще охочіше їв «отруєну» кашу. 
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Така тверда переконаність у можливості отруєння в’язнів, яка доводить аж до шизофренії, може бути лише 
в тієї людини, яка сама брала участь у такому отруєнні людей, або була докладно ознайомлена з цим процесом. 

Другий факт. Продукти з посилок, що нам присилали з дому, і які, звичайно, переходили через чекістські 
руки, з часом, при тривалому збереженні їх, виказували сліди отруєння їх. Так у Владімірській в’язниці, в 
тридцять третій камері першого корпусу, Караванський показав нам цукор-пісок, що пролежав у нього понад 
місяць. Той цукор набрав рудого кольору. 

– Їсти його я не можу, – говорив Караванський, – як з’їм хоч чайну ложечку, в мене починається нестримне 
калатання серця. 

Я тоді був на порозі смерти. Вмирав від загострення шлункової виразки та відсутности потрібних ліків і 
харчів. 

– Якщо цей цукор діє лише на серце, – сказав я Караванському, – то це ще не біда. Ви не можете їсти цього 
обробленого цукру, а я не можу їсти тюремного хліба. Давайте мені його, а я вам буду давати за нього свій хліб. 

Караванський віддав мені той цукор. Протягом дванадцяти днів віддавав я йому свої тюремні пайки 
чорного гливкого хліба. Я серце мав здорове, а на мій шлунок той цукор подіяв позитивно. Я трохи відклигав 
після нього. 

У Михайла Гориня теж залежалося дві грудочки цукру з посилки. Вони зробилися такими рудими, наче їх 
переїла іржа. Над моїми продуктами я такого явища не спостерігав. У чому ж справа? А справа в тому, що і 
Караванський, і Горинь хворіли серцевими недугами, про це чекісти знали і підкидали їм такий хімікат, який 
ускладнював їм їхні хвороби. Оцей хімікат і виказував себе рудим кольором. Я хворів іншою хворобою, для 
мене було призначено інший хімікат, який зовні не виявлявся. 

Та цього всього тоді, коли я перебував у слідчому ізоляторі львівського кагебе, я ще не знав. Я тільки 
відчував своїм чуттям і додумувався, що таке може бути. Чому цього не може бути, коли чекісти не зневажають 
ніякі методи боротьби проти своїх ворогів? Викликали у мене підозріння і ті кухарки, що роздавали нам їжу. 
Одна з них білобриса, повнолиця молодиця, з московським акцентом у вимові, вовчими очима заглядала крізь 
відчинене віконце в дверях. Друга чорнява, струнка і гарна молодиця з галицьким акцентом, була лагідною в 
своєму поводженні. Вона іноді навіть кидала слово співчуття крізь відчинене віконце. Але несло від того 
співчуття духом нещирости. Кухарки ці з рідні кагебістів або їхні жінки. Вони такі ж чекісти, як і їхні чоловіки. 
Вони виконують усе, що їм наказують. Постороннього, неперевіреного, ненадійного чекісти не візьмуть ні на 
яку роботу в свою установу. Це я знав достеменно. 

Отож я набрав ложку борщу і, заїдаючи хлібом, проковтнув його, з’їв маленький шматочок м’яса, що був у 
тому борщі. Потім налив з чайника води в кружку, вломив кусень чорного житнього хліба і цим закінчив свій 
обід. 

Незвичайна лазня. 
Після прогулянки повели мене до лазні. До лазні треба було йти через те саме тюремне подвір’я, яким мене 

завели сюди, коли я вперше потрапив між ці стіни. Тепер я добре роздивився на ті великі кам’яні брили, якими 
було устелене подвір’я в’язниці. Та це ж надмогильні пам’ятники! На кожній з них викарбувало шестикутну 
зірку і закарлючки єврейського письма. 

Я, буваючи на цвинтарі, мав за правило ходити так, щоб не наступити ногою на могильний насип. 
Наступати на могилу я вважав наругою над покійником. А тут, випадало мимо моєї волі топтати цвинтарні 
пам’ятники. Хай хоч і єврейські, перед смертю всі рівні. Якийсь гнітючий настрій викликало у мене ступання 
по кам’яних брилах з шестикутними зірочками і рисками письма, якого я читати не міг. 

Хто міг це зробити? Кому прийшло в голову устелити тюремне подвір’я цвинтарними пам’ятниками. Те, 
що вони всі з єврейського цвинтаря, давало підставу мені здогадуватися, що це зробили не російські чекісти, а 
німецькі нацисти. Але той факт, що російські чекісти ось уже двадцять другий рік топчуть своїми чобітьми ті 
пам’ятники, які кинули їм під ноги нацисти, говорить про те, що вони схвалюють таку роботу. Говорить про те, 
що їм до вподоби човгати своїми ногами по людській скорботі. Хоч би покрили ці пам’ятники шаром асфальту, 
щоб не так кидалася в очі їхня солідарність з гестапо. Та де там! Вони хизуються своїм святотатством. Вони 
охоче переймають вчинки нацистів. Німецькі окупанти застелили тюремне подвір’я пам’ятниками з 
єврейського цвинтаря, а російські окупанти застелили тротуари Львова пам’ятниками з цвинтаря Січових 
Стрільців. 

Як недалеко ми відійшли від часів Агамемнона, думав я, ступаючи по цвинтарних плитах. Та, може ж, не 
всі ми, а тільки окрема каста людства тягне нас до часів розбою і зневажання людської гідности. Так воно є. А з 
якою люттю оця каста розтягала танками, тракторами і бульдозерами могили по селах Галичини, насипані 
селянами у пам’ять замучених односельців. Не встояли тоді перед тими танками і ті хрести, що їх установили 
галичани на честь звільнення від кріпацтва. До того, напевно, не додумалися і завзяті рушники Одісея, коли 
руйнували Трою. Бо ж не було такої техніки. Людство було тоді ще мало цивілізоване. 

Тих, хто звівся на оборону національних святинь, традицій, культури, своєї землі і свого життя, безпощадні 
загарбники найменували бандитами, себе ж величають оборонцями свободи й цивілізації. Боже! Де та правда 
Твоя? 

У лазні дали мені брусочок мила завбільшки з дві грудочки цукру і ножиці з обрубаними кінцями – 
запобіжний захід, щоб часом хтось не загнав ті гострі кінці якомусь чекістові або й самому собі в груди. 
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Я мився сам. Пустив воду з душа і підставив своє змарніле тіло теплим бризкам води. 
Увагу мою привернуло віконце у товстій стіні з боку роздягальні. Воно було саме по собі невелике, 

завбільшки з середню книжку, але від нього променисто розходилося на обидва боки й донизу клиноподібні 
заглибини. Віконце з отими заглибленнями круг нього до подробиць нагадувало амбразуру в дзоті. Навіщо тут 
така амбразура? Щоб оглядати в’язнів, коли вони миються? Є двері – відхили, і побачиш усе. Боїтеся нападу? 
Зробіть віконце у дверях, як це ви поробили у камерах. Ні, призначення цієї амбразури інше. Раніше, до війни, 
цих амбразур у тюремних лазнях не було. Ніде я їх не бачив від Києва до Магадану. Це вже післявоєнний 
винахід. Миючись і дивлячись на амбразуру, я поступово почав догадуватись, яке її призначення – просунь 
автомата у її віконце – і сектор обстрілу повний. Не сховаєшся ні в якому куточку. Цей здогад пізніше 
ствердився в мені, коли я побачив такі самі амбразури у лазнях Харківської, Воронезької, Пензенської в’язниць. 
І вже остаточно призначення цих амбразур пояснив старшина у Владімірській в’язниці. Пам’ять не зберегла 
його прізвища. Він мав прізвище дуже невиразне, непридатне до запам’ятовування. Так ось цей старшина 
любив часто заходити до нас у камеру і викладати «сентенції» свого мислення, а то й посперечатися з якимось 
в’язнем, охочим до дискусій. Одного разу він нам виказав «сентенцію», на той раз, видно, не свою, а запозичену 
у свого начальства: 

– Ми гуманні, – говорив він нам. – Хіба ви не бачите, які ми гуманні? Ось ви виступали проти нашої влади, 
а ми вас годуємо. Але, як буде наказ – розстріляємо всіх. 

Це вже пізніше мені вияснилося, а тоді, коли я стояв під бризками душу, моє набите на війні око 
розгадувало чекістський задум, закладений в амбразурі. Ось, відчинене віконце, просунеться крізь нього дуло 
автомата, навіть не потрібно автомата, це може бути пістолет, блисне око Сєргадєєва чи старшини з попелястим 
обличчям – і тебе нема. Стіни лазні товсті – ніхто й не почує, а як почують, то лише свої, чекісти. Вода біжить – 
кров змивається, ніяких слідів. 

Допит триває. 
– З легкою парою, – сказав мені Володін, коли мене після лазні привели до нього. 
– Дякую. З такою легкою, як дух у вашому кабінеті. 
– А чого? 
– А що тут може бути легке? Мені тут усе важке. Навіть та ложка, яку ви мені дали, щоб я нею ваш борщ їв. 
– Ну що ж. Все робиться за правилами, металеві ложки заборонено у нас. Є на те причини. 
Володін перегорнув папери на своєму столі і сказав: 
– Прийшла довідка про твого батька з Чаплинки. 
– Що ж там пишуть? 
Володін узяв в руки маленький папірець і читав: 
– Мав одну корову, розкулачений не був. 
 Він відклав довідку набік. 
– Ну це між іншим. Ти скажи, що це ти за список знайомих нам написав? 
– Як що за список? Список людей, яких я знаю і які мене знають. 
– Гм... Нечаева. Оце знайома твоя? Нечаева? 
– А чого ж не знайома? Вона знає мене з сорок шостого року. 
– Нікуди не годиться така знайома. Або Кульчицька! Що це за знайома, коли вона на ладан дише. 
– А ви хоч знайшли Нечаеву? 
– Знайшли. Вона тут під боком у нас мешкає. А до Кульчицької й не ходили. Нам не таких знайомих 

потрібно. 
– А яких же? 
– Ти сам знаєш. Твоїх спільників, однодумців. 
– А якщо я таких не мав? Може таке бути чи ні? Володін мовчав. Він клав собі під праву руку бланк 

протоколу, а під ліву руку аркуш паперу, списаний олівцем. 
– Ось таке питання, – Володін нахилився над списаним аркушем і почав вичитувати. – У чому ви добачаєте 

хибність сучасної національної політики партії? 
Таке питання було для мене несподіванкою. А те, що Володін вичитував ці питання з списаного аркуша, 

говорило мені про те, що склав їх не він. Можна було догадатися, що складали їх ті партійні ідеологи, які перед 
цим ознайомилися з матеріялами слідства у нашій справі. 

– Хибність політики партії в національному питанні, – відповідав я на це питання, – полягає в тому, що 
сучасні російські комуністи ведуть інтенсивні заходи на зближення й злиття з російським народом таких 
невеликих народів як естонці, латвійці, литовці, вірмени, грузини, узбеки, українці, азербайджанці, молдавани, 
білоруси, казахи, киргизи та інші, що входять до складу Союзу ССР, а також таких народів як монголи, чехи, 
словаки, угорці, румуни, болгари, поляки, німці НДР, що йдуть шляхом соціялістичного розвитку і політично 
підпорядковані Совєтському союзу, проте російські комуністи ведуть інтенсивні заходи не на зближення, а на 
роз’єднання з таким великим народом, яким є китайський народ і який також іде шляхом соціялістичного 
розвитку. Це свідчить про те, що російські комуністи не ведуть заходи, спрямовані на денаціоналізацію всіх 
народів, як того вимагає теорія побудови комуністичного безнаціонального суспільства, а ведуть заходи, 
спрямовані на асиміляцію малих народів з метою утвердження і розширення російської нації. 
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Хибність політики партії в національному питанні я вбачаю в тому, що комуністична партія совєтського 
союзу поставила в нечувану нерівність ті народи, долею яких вона розпоряджається. Одні народи вона навіть 
позбавила права проживати на рідних землях, як-от кримські татари, німці Поволжя, чеченці, інгуші, калмики... 

– Чеченцям, інгушам, калмикам, – перебив мене Володін, – уже дозволено повернутись на свої землі. 
– Ну добре. Пропускайте чеченців, інгушів, калмиків, не записуйте їх. Вистачить кримських татар і німців. 

Так ось, одні народи, так як кримські татари, німці Поволжя, вона позбавила права проживання на своїх землях, 
інші ж народи, такі як монголи, поляки, чехи, словаки, угорці, румуни, болгари, східні німці, вона навіть не 
прилучила до Совєтського союзу. 

– А чого ж вона мала їх прилучати до Совєтського союзу? – знову перебив мене Володін. 
– А як же? Ви ж добре знаєте клятву Сталіна над могилою Леніна? Що він сказав? – «Відходячи від нас, 

товариш Ленін, заповідав нам зміцнювати й розширювати Союз Республік. Клянемося тобі, товаришу Леніне, 
що ми виконаємо з честю і цю твою заповідь». 

– Так, – Володін відірвався від писання. – Сталін був, порядок був. Якби він був живий, то всього цього, 
може, й не було б. 

– Ну так, – відповів я Володіну, – одні сиділи б у тюрмах і таборах, другі панували б над ними, а решта 
людей сиділа б по своїх норах і трусилася б від страху. 

 – А інакше не можна, слухай, – висловлював свою «сентенцію» Володін, – народ такий. 
– Не народ, а народи, – поправив я Володіна. 
– Ну, народи. Вони всі на однаковому рівні розвитку. Це все з цього питання? – звернувся він до мене, 

нахилившись знову, над паперами. 
– Ні, не все, пишіть далі. Хибність національної політики партії я вбачаю у порушенні ленінської 

національної політіки всередині Совєтського союзу. Всупереч вказівкам Леніна мова народів союзних і 
автономних республік не набрала державного значення. Викладання у вищих учбових закладах ведеться 
російською мовою, а не рідною мовою, інститути академії наук, крім літературного і мовознавчого, працюють 
російською мовою. На Україні та в інших республіках надмірно розширено сітку російських шкіл, тоді як на 
території Росії нема жодної національної школи. Канцелярія всіх державних установ ведеться російською 
мовою. Під російською командою перебуває армія, міліція, кагебе... 

– Тут ти вже перебільшуєш, – знову перебив мене Володін, – Нікітченко ж ваш, Полудень ваш... А в нас 
тільки слідчих скільки ваших – Клименко, Тарасенко, навіть один західняк є, Боєчко... Хто хоче, тому 
протоколи пишемо українською мовою. 

– Ну добре – кагебе пропускайте. Напишіть ще, що уряди союзних республік наділено лише номінальними 
функціями. Вони уповноважені лишень виконувати розпорядження центрального московського уряду. Вони не 
мають права виявити ні політичної, ні економічної, ні військової, ні дипломатичної власної ініціятиви на 
міжнародній арені, а всередині своєї країни вони не можуть прийняти елементарного закону в інтересах своїх 
народів. Вони навіть не мають права нагородити свого громадянина за відважні дії, бо не мають своїх відзнак 
нагороди, а не то звільнити когось з ув’язнення. Судити мають право, а милувати не мають права. Ті, що судять, 
оформляють на підсудного документи національною мовою, а ті, що звільняють оформляють документи 
російською мовою. На лаві підсудних закінчується національне право громадян, далі ними розпоряджається 
міністерство внутрішніх справ СССР за своїм розсудом... 

– Не поспішай, – перебив мене Володін, – Я не вправляюся писати. 
– Добре, я повторю. 
Я повторив йому останні речення. 
– Це все? – спитав Володін. 
– Добре. Будемо вважати, що це питання вичерпане, хоч фактично, воно далеко ще не вичерпане. Яке там 

наступне питання? 
– У чому ви вбачаєте порушення соціялістичної законности в нашій країні? 
– У наявності закритих і таємних судів у політичних справах. У відсутності суду незалежних присяжних 

засідателів. У партійній підпорядкованості слідчих і судових установ. 
– Це все? 
– Хай буде все. 
Володін подав мені протокола. Я уважно прочитав його. Протоколи Володіна легко було читати, він писав 

виразно і чітко. 
– Так ви ж не все написали з того, що я вам диктував, – сказав я Володіну, коли прочитав протокола. 
– А що саме? 
– Я вам диктував «російські комуністи», а ви позаписували скрізь «комуністи Совєтського союзу». Я вам 

сказав пропустити кагебе, а ви пропустили і армію, і міліцію. 
– Та ти що? Хочеш, щоб мене посадили разом з тобою на лаву підсудних? 
– До чого тут «лава підсудних»? Поставлено питання – я на нього відповідаю. Ваш обов’язок записати 

дослівно те, що я сказав, а ви пишете те, що вам хочеться. Я цього протокола не підпишу. 
– Не підпишеш – і не треба. Викинемо його он у смітярку. 
– Викидайте. А вас спитають: «Було таке питання до Масютка, де на нього відповідь? Та й я скажу, як 

прийде Полудень, чи хтось з Києва приїде, що я відповідав на таке питання, що ви спочатку невірно записали 
мою відповідь, а потім порвали і викинули протокола. 
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– Так ти розумієш, що до мене присікаються, скажуть, як у тебе піднялася рука таке писати. 
Мені стало його шкода. Не як чекіста, а як особу, придушену тиранічною владою. 
– Давайте, підпишу. 
– Ти думаєш мені самому все це не набридло, – заговорив Володін без казенного тону. – Я давно вже 

збирався позбутися всього цього і виїхати до себе на Волгу. Та куди там! Тут де не підеш, де не поїдеш, скрізь 
тебе обзивають москалем. «Москаль, москаль» – тільки й чуєш. 

– Ну так чого ж ви не їдете на свою батьківщину, на Волгу? – запитав я його. 
– Не відпускають. 
– У вас же батько, мати є? 
– Є. 
– Хай висилають виклик на вас. 
– Та вся біда в тому, що вони тут, зі мною. 
– То нехай вони їдуть наперед самі туди, а потім висилають вам виклик. 
– Я так і думаю зробити. 
– Правда, вам там роботи не буде, там чекістам нема що робити. В Росії не дуже бунтуються. 
– Якусь іншу роботу знайду. 
– Ви можете в адвокати піти. 
– Ага, можу. 
– Тож переключайтесь на адвокатство. Хоч не так швидко вгору просунетеся, зате робота спокійніша і 

вдячніша. 
– Та й тут не дуже просунешся вгору. Дожидай, коли той Сєргадєєв помре чи піде на пенсію, як він мало 

що старший за мене. 
Зайшов Клименко. 
– Ну як воно діло? – ще з порога, голосно вимовивши це, кинув погляд на мене Клименко. 
Я мовчав. 
– Все хитруєте? – продовжував Клименко, вмощуючись на дубовому кріслі. 
– Наше діло хитрувати – ваше діло відгадувати. На те ви криміналісти. 
– Відгадуємо, відгадуємо. Так відгадуємо, що вам ще й не снилося. Тут був у нас один такий, що все 

заперечував. Шість душ убив. А як ми провели експертизи, та як виклали перед ним очевидні докази, то він тут 
перед нами у штани напустив. 

– Добре, проводьте експертизи, а тоді буде видно, кому в що напускати. 
– Ні, я вам добре раджу, Масютко, пора вам опам’ятатися. Це ж краще буде для вас. Ви багато знаєте, нам 

відомо про це. Наберіться відваги і розкажіть усе. 
– На це треба відвага? 
– Аякже. 
– Якщо й треба на це відвага, то хіба заяча. Ви звикли до того, щоб перед вами виявляли таку відвагу. А 

яку потім ви виявите відвагу до мене? Вовчу, еге ж? 
– Ви, Масютко, маєте спотворене уявлення про органи безпеки. 
– То наче б то й не ви повбивали тих, кого тепер посмертно реабілітують. То наче б то й не ви розстріляли 

Гамарника, Блюхера, Тухачевського, Якіра, знекровили червону армію перед самим початком війни? 
– То був такий час. Тепер час інший. В органи прийшли свіжі безкомпромісні сили. З вами не буде вчинено 

так, як у ті часи, коли вас судили до війни. Ваші дії буде розцінено об’єктивно, відповідно до існуючих законів, 
а те, що ви щиро признаєтесь в усьому, облегшить вашу вину. Так що не вагайтеся, а признавайтеся в усій своїй 
націоналістичній діяльності. 

– Що таке націоналістична діяльність? Що ото за злочин, що ви його називаєте націоналізмом? 
– Ну, націоналізм – це є ідея, хоч не прогресивна, регресивна, але ідея. 
– Ні, націоналізм – це не ідея. Комунізм – так, це ідея. Це витвір людської думки. А націоналізм – це є 

життєва потреба кожного народу. Це є прагнення народу до самовизначення, до незалежности від 
імперіалістічного панування над ним народу-гнобителя, народу-експлуататора. Це так, як у людини, яку весь 
час водять під конвоєм, є потреба звільнитися від цього конвою, – так і у залежного народу є потреба 
звільнитися від залежности. 

Націоналізм і патріотизм – це слова синоніми. Це тільки ви цьому поняттю надали такого брудного 
забарвлення – дорівняли націоналізм до бандитизму. До того ж роздвоїли це поняття. Націоналізм за межами 
Совєтського союзу, спрямований проти некомуністичного колоніялізму – це патріотизм, націоналізм в межах 
Совєтського союзу – це бандитизм. 

Націоналізм – це національно-визвольна боротьба, яку завжди всі прогресивні сили розцінювали як 
справедливу і потрібну для прогресу людства, незалежно від того, де і за якого суспільного устрою вона 
відбувалася б. 

– А ви хіба забули до чого призвів націоналізм Гітлера? Чим же то був не бандитизм? 
– Отут ви вже змішуєте поняття. У Гітлера був не націоналізм. Націоналізм властивий поневоленому 

народу. Німеччина ж, хоч і була уражена Версальською угодою, та все ж не втратила своєї незалежности. 
Боротьба Гітлера була спрямована не на здобуття незалежности німецькому народові, а на поневолення, а то й 
цілковите знищення інших народів. А це вже не націоналізм, а шовінізм, імперіалізм, колоніалізм, а то й ще 
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щось гірше, чому ще й назви нема. Це якраз те, проти чого бореться націоналізм. Ну ось ви кажете, що ви вже 
тепер не ті чекісти, які були за часів Єжова та Берії. Якщо так, то ви насамперед повинні розцінити націоналізм 
за його суттю, ну хоч би так, як розцінював його Ленін, а не Єжов з Берією. І тоді все стане на свої місця. Ленін, 
а також Карл Маркс і особливо Енгельс розцінювали націоналізм, як одне з найпрогресивніших суспільних 
явищ. Скажете, що вони мали на увазі капіталістичний устрій? Помиляєтеся. Енгельс ясно каже, що боротьба за 
незалежність народів не припиниться і в комуністичному суспільстві, а Ленін твердить, що зближення 
пролетаріяту різних націй можливе тільки після визначення незалежности кожного народу. 

Поставте всі ці поняття на свої місця і тоді стане ясно, що мені нема в чому зізнаватися, а вам нема в чому 
мене обвинувачувати. 

Клименко весь час слухав, не перебиваючи мене, а Володін то рився в своїх шухлядах, то щось писав на 
паперах, демонструючи тим, що розмова наша його нітрохи не цікавить. Коли я закінчив, Клименко ще деякий 
час мовчки дивився на мене, потім усміхнувся і сказав: 

– Ох і хитрий же херсонський хохол. 
Я не виказав слідів образи за ці слова і перевів розмову в інше русло. 
– Та вам добре говорити отако, виправдовувати дії кагебе, підбивати мене на звинувачення самого себе, бо 

ви тут наговоритеся та й підете собі на вечерю до ресторану, а мене поженуть у кам’яний мішок так само, як 
ганяли за часів Єжова. 

– По ресторанах не ходжу, Масютко, – сказав мені Клименко. 
– Як же то так? І горілки не п’єте? 
– Не п'ю. 
– Скільки знав чекістів, не надибував такого, щоб не пив горілки. Ви, мабуть, неповноцінний чекіст. 
Володін лукаво посміхнувся. 
– Не п'ю, - запевняв мене Клименко, не помічаючи Володінової посмішки. 
– Марно ви так, говорив я Клименкові, – бо чекістові треба пити і по ресторанах ходити. Там же ж можна 

підслухати, хто про що говорить. 
Це вже я хотів трохи щипнути Клименка за його зашкарублу шкіру. 
– Ми цим не занімаємося, – закопилив губу Клименко, – це не наша функція. 
– А хто ж цим занімається? Сексоти? Так вони ж ваші. 
– А чого ж ви так виражаєтеся? – обізвався Володін, – «сексоти», – перекривив він мене, – є ж інші слова 

на визначення цієї професії. 
– Ось бачите, ви вже не пізнаєте своїх слів, – пояснював я Володіну. – Це ж ваше рідне слово, і означає 

воно «секретний сотруднік», розуміється «секретний сотрудник кагебе». Воно ж у вас повинно бути у великій 
повазі, а ви його вважаєте образливим. Це вже на вас війнув дух буржуазної ідеології. 

– Тепер ми його не вживаємо, – замішавшись, відповів Володін. 
– Слово не вживаєте, проте професія ця у вас не переводиться. 
. – Жарти жартами, а серце болить, – взявся рукою за груди Клименко, – не то до ресторану, а й дома чарки 

випити не можу, п'ю лише мінеральну воду. 
– Міняйте професію, у вас неспокійна робота, вам треба спокою, щоб не бентежилося серце. 
 – Може й так, але тепер уже пізно міняти професію. 
– Тоді не дуже переймайтеся своїми справами на слідстві. 
– Як же ж не будеш перейматися, коли попадаються такі горіхи, як Масютко, що не знаєш, як його 

розкусити? 
– Обережні люди не кусають горіхи, щоб не поламати зуби. 
– А ми розкусимо. А як не розкусимо, то розіб’ємо. 

«І помолитись не дають». 
Вже сутеніло на дворі, коли мене привели в камеру від Володіна. Тьмяно світила електролампочка з ніші 

над дверима. На тумбочці у моїй мисці стояла пшенична каша. Їсти не хотілося. Я взяв свою ложку-півбулави, 
зачерпнув трохи каші і підніс до рота. Їсти її я не зміг, вона була холодна, недосолена і несмачна, як трава. 

Треба молитися, Бог моя надія, сказав я сам собі. Тільки Бог, тільки Бог може мене врятувати із цих 
диявольських лабет. 

Я сполоснув руки, став перед вікном і почав творити молитву. Я просив Бога змилосердитися наді мною і 
над усіма тими людьми, які безневинно страждають від безбожної бузувірської сили. Я просив Господа 
відвернути цю силу від нас. 

Не було тоді на мені святого хреста, і це дуже бентежило мене. Я й на волі не носив хрестика на грудях. 
Працюючи викладачем у школі, я не міг цього собі дозволити – могли замітити і викинути мене з роботи. Я 
ховав свого хрестика в маленькій кишенці свого одягу. Та все ж одна обставина привела до того, що я й 
хрестика свого позбувся і з роботи мене зняли. Отож перед арештом хреста на мені не було. Може, тому, 
приходило мені на думку, я став доступний диявольській силі. Всього ж цього могло б не бути. Варто було б 
мені сховати усю цю літературу, за яку мене так сіпають тепер чекісти, і не було б їм за що до мене вчепитися. 
Тоді б я говорив з ними не так. Та хто зна, чи й мали б вони підстави на мій арешт. Заарештувати, звичайно, 
могли б на підставі свідчень Богдана та Михайла. Але це було б не те, що вони мають тепер – повну валізу 
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конфіскованої в мене літератури. 
Я стояв і молився перед вікном. Зір мій сягав до вузької щілини між рамою вікна і луткою. Крізь цю 

щілину можна було бачити тоненьку смужку нічного темного неба. Я молився, але це не була та ревна молитва, 
що виходила з глибин моєї душі тоді, коли я її творив там, серед снігу, на Колимі. Тепер в мою душу раз у раз 
щось вривалося і перебивало мою молитву, наче силоміць відволікало мене від волі Бога. Мені хотілося 
заплакати ревними сльозами так, як я плакав на Колимі, або хоч маленькою благальною сльозою, але сльози не 
наверталися на мої очі. Наче хтось виточив їх. 

Я почув цокіт ключа об мої двері. Відчинилося віконце в дверях і пика прошепотіла наказ лягати до ліжка. 
Я поспішно закінчив молитву, роздягся і ліг. «І помолитись не дають», – пригадав я собі слова Тараса 
Шевченка. 

Електролампочка світила мені просто в очі, а вкривати обличчя наглядач не дозволяє. Я давно відвик спати 
при світлі, і тому всі ці ночі мало що спав. На цей раз я вкрив голову ковдрою і заснув міцним сном. 

Екскурс в сучасність. 
Майже двомісячну перерву мусів зробити у моєму писанні. Був на роботі. Влаштувався чисто випадково. 

Кілька тижнів перед цим моя Гануся пішла на роботу в комбінат комунальних підприємств. Там вона плете 
вінки на могили і підписує скорботні стрічки до тих вінків. Пише бронзовою фарбою на чорній матерії. Іноді їй 
підкидають іншу художню роботу. В середині квітня, як готувалися до святкування першого травня, їй дали 
замовлення намалювати два великих транспоранти на спортивні теми. Транспоранти були великі, понад три 
квадратні метри, переповнені текстом з дрібним шрифтом. Сама Ганя не змогла б виконати цієї роботи. Я мусив 
іти їй на допомогу. 

Коли одного погожого дня я викінчував ті транспоранти, на подвір’ї комбінату до мене підійшов один 
статечний чоловік і спитав мене, чи не взявся б я виконати художню роботу на умовах «трудової угоди». Я 
поцікавився, що це за робота і для якої установи. Роботу потребувала Новокаховська турбаза. Треба було 
намалювати план-схему міста Нова Каховка, мапу турбаз України та інші роботи. 

– Знаєте, де наша турбаза? – запитав мене чоловік. 
– Знаю, – відповів я, – на вулиці Карла Маркса. 
– Ні. Це стара турбаза, а тепер у нас нова на Дніпровському проспекті, за міліцією, в приміщенні 

туристського готелю. 
– Добре, знайду. Коли прийти і кого спитати? 
– Приходьте завтра на дев’яту годину, спитайте старшого інструктора Черненка. 
На другий день вранці я знайшов Черненка в кабінеті директора турбази. Вони привітно зустріли мене, 

подаючи мені свої правиці. 
Насамперед їм треба намалювати план-схему Нової Каховки на щиті в чотири квадратних метри, щоб 

можна було нею ілюструвати лекції про місто перед туристами. Вони мають маленький старий план міста, який 
не охоплює всіх об’єктів. Треба самому домалювати ГЕС, греблю на Дніпрі, дороги, продовжити 
Дніпро,зобразити Каховське море. Крім того вони хочуть, щоб на цьому плані було натурально зображено 
пам’ятник Леніну, два обеліски героям війни, палац культури, літній театр, кінотеатр, турбазу та універмаг. 

Щитів вони ще не мають, але незабаром матимуть. Меблева фабрика обіцяє дати великі суцільні аркуші 
пресованого паперу. Приміщенням, фарбами і всім потрібним, крім пензлів, вони забезпечать. 

Я подивився на цю роботу і завагався – чи братися за неї, чи не братися? Надто вже вона складна та 
переповнена зображеннями. А тим часом Черненко повів мене у туристську залу, показував, де має висіти план-
схема. Стіни цієї зали були темно-червоного кольору, план-схема має висіти на затемненій стіні в кінці зали, де 
виступають з лекціями їхні екскурсоводи. 

– Усі ці стіни, – пояснював Черненко, – нам треба заповнити зображеннями. Поруч з планом-схемою 
почепимо карту України, а ось на тій стіні треба буде намалювати ГЕС і греблю на Дніпрі, тачанку на могилі в 
степу, одним словом, тут роботи й роботи. 

З зали пішли ми до заступника директора домовлятися про ціну. 
– Давайте прейскурант цін, – сказав мені заступник, – кожний художник має такий прейскурант. 
Я пішов до Ганусі на роботу, там недалеко від неї працював художник, що мав такий прейскурант. 
У прейскуранті я вибрав найвищу ціну за таку роботу. 
За виконання ескізу і плакату платиться 119 крб. і 10 коп. Якщо погодяться на таку ціну, то візьмусь, а ні – 

відмовлюся, вирішив я. 
Вони погодилися. 
Черненко завів мене у свій кабінет і почав складати трудову угоду. Треба було пашпорт, а пашпорта при 

собі я не мав. Він залишив місце на дані про мій пашпорт, а текст умови написав. 
– Завтра принесете пашпорт, – сказав він мені, – заповнимо, передрукуємо на машинці і приступите до 

роботи над ескізом. 
– Добре. Ескіз я виконаю дома, а ви тим часом підготуйте все необхідне для роботи, зокрема фарби, – 

сказав я, а сам собі подумав: яку ж причину вони придумають, щоб відмовитися від моєї роботи, коли побачать 
у моєму пашпорті тавро? 

Черненко записав собі, які фарби потрібно придбати, дав мені буклети та поштівки з зображенням об’єктів 
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на натуральні малюнки, накреслив ескізно на схемі греблю, ГЕС, вулицю Діягональну, універмаг, автотрасу 
Ростов Рені і все це дав мені. 

На другий день я прийшов до Черненка і поклав перед ним свій пашпорт, спостерігаючи за його зором. Та 
він пашпорт не оглядав. Він тільки виписав серію і номер і цим задовольнився. 

– Прописка ось, – сказав я йому, поспішивши перегорнути сторінку, де було тавро. 
Черненко глянув на прописку і сказав: 
– Добре, все гаразд. 
Так я став на роботу. Тиждень працював дома над ескізом, а після травневих свят приступив до роботи над 

плакатом у приміщенні турбази. 
На роботу треба було ходити мимо міліції та кагебе. Можна було обминати їх, але для цього трохи далеко 

обходити треба було. Та потім я вирішив, що в цьому нема потреби. Кагебе все одно швидко довідається, куди 
я ходжу, маючи наді мною постійний нагляд. До того ж виявилося, що всі міліціонери й кагебісти харчуються у 
турбазівській їдальні. І я, обідаючи, опинився віч-на-віч зі своїми ворогами. 

Під час роботи забігали до мене в майстерню люди різної масті, чоловічої і жіночої статі. Вони дивилися 
на незакінчену ще роботу і хвалили мене. Під кінець роботи директор привів якихось високих начальників з 
міському та міськвиконкому. Вони оглядали плакат і схвально дивились то на директора, то на мене. Повністю 
задоволені вийшли вони з майстерні. 

Почали з’являтися в моїй майстерні працівники екскурсбюро, яке в тому самому будинку, що й турбаза. 
– Ми хочемо, щоб ви нам намалювали рекламні плакати, – говорили вони мені, – нам терміново потрібно 

чотирнадцять плакатів. 
– Ось закінчу схему, – сказав я їм, – якщо турбаза не дасть мені нового замовлення, я вам зроблю. 
Турбаза не дала мені нового замовлення, хоч роботу я виконав передчасно на два дні. Перед кінцем роботи 

в моїй майстерні появився художник, якого турбаза брала на постійну роботу. І Черненко вже не говорив мені 
про виконання інших робіт. 

Коли директор, його заступник і Черненко прийшли приймати мою роботу, прийшов і завідуючий 
екскурсбюро, довго дивився на план-схему, але вже нічого мені не говорив про рекламні плакати. 

– Чи задоволені ви виконаною роботою? – спитав я Черненка, коли роботу було прийнято і коли він 
оформляв документи на оплату. 

– Аякже, – відповів він мені, – це ми відмічаємо в акті прийому. Роботу виконано на відмінно. 
Гроші заплатили мені через два дні, вирахувавши невідомо за що вісімнадцять карбованців. 
І так моя робота в турбазі закінчилася. Так мені стало ясно, що високе начальство не хоче дозволити того, 

щоб я був так близько коло туристів, сезон яких починався з кінця виконаної моєї роботи. Та я й не дуже 
журився. У нас з Ганусею невеликі потреби. Часом ми можемо прожити за 3040 карбованців на місяць і не 
заздримо тим, що витрачають по 30-40 карбованців на одну вечерю у ресторані. Дякуючи кагебістам та 
високому начальству, я знову маю можливості продовжувати мої спогади. 

Ота робота в турбазі посприяла мені тим, що відволікла пильнування моїх наглядачів. Знаючи, що я 
працюю, вони припинили свої відвідини. І тепер я пишу, не остерігаючись, що міліціонер, чи його жінка 
заскочать у хату. А чи це надовго? 

Що розізлило кагебістів? 
– Прийшла відповідь технічної експертизи, – сказав мені Володін, коли наглядач привів мене на допит. 

Щось кольнуло коло серця і я не відразу обізвався. – Що ж вони там установили? – удаючи байдужість тону 
свого голосу, спитав я. 

Володін вийшов з-за столу, взяв невеликий аркушик паперу, підійшов до мене і поклав той папірець переді 
мною. 

Приховуючи своє зацікавлення, я перебіг очима рядки машинописного тексту. 
У вислідах Київської кримінальної експертизи подавалася характеристика мого почерку, як швидкого і 

виробленого письма. Стверджувалося, що всі мої рукописи, які кагебе забрало в мене, написано моєю рукою. 
Подавалася характеристика друку моєї машинки. Стверджувалося, що деякі машинописні тексти надруковано 
моєю машинкою. 

Мені відлягло від серця. 
– Та ж вони не встановили, які тексти друкував я? – запитав я Володіна. 
– Та ось ця експертиза не береться встановити руку за машинописним текстом, а у нас у Львові раніше 

була експертиза, яка бралася за таке діло. 
– Мабуть та київська експертиза не дурніша за ту львівську, що у вас була? 
Володін нічого не відповів, а похнюпившись, рився в своїх паперах. 
– Щурат відмовляється брати участь у філологічній комісії. Давайте іншого. 
– Чому ж він відмовляється? 
– Він тут був. Він член партії. Переглянув усі матеріяли, за які ми вас притягаємо до судової 

відповідальности, і сказав, що він не спеціяліст у встановленні авторства, що він спеціялізується в галузі 
франкознавства. Сказав лише, що всі ці матеріяли написано українцями-східняками, а не галичанами. 

Бач, подумав я, як Щурат виявляє свій патріотизм – хай буде легше галичанам, а східнякам може бути й 
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важче. 
– Ну давай, давай когось іншого замість Щурата, – підганяв мене Володін. 
– Запишіть Ковалика з університету. Ковалика Івана Івановича, завкафедрою української мови. Він доктор 

філологічних наук. 
Володін записав і підготував протокол допиту, поклавши перед собою список заготовлених видань. 
– Той попередній протокол не годиться, – сказав він, показавши мені аркуші попереднього протоколу, – ми 

його зліквідуємо. 
Він перервав аркуші протоколу навпіл і кинув на підлогу збоку себе. 
– Що ж там не так? – запитав я Володіна. 
– Про національне питання писати не будемо. 
– А я хотів би, щоб це записано було. І ви не рвіть і не викидайте протоколів, бо раз він уже складений, і я 

його підписав, це вже документ, а документ повинен бути підшитий до справи. 
– Ти мені не командуй тут, що мені робити! – закричав, втративши рівновагу Володін. – Хто тут слідчий?! 

Я чи ти?! 
– Ви не кричіть. На мене ваші психічні акції не діють. А ось прийде Полудень, я йому скажу, що ви 

складаєте протоколи, я їх підписую, а потім ви їх рвете і викидаєте. Це ви так затягнете слідство до нових 
віників. 

– Так це тільки один такий протокол, – знизив тон Володін, – розумієш, не потрібно цього питання. 
– То навіщо ж ви його ставили? Хто його придумав, я чи ви? 
– Ми придумали, але ми спочатку включили його у список, а потім вирішили зняти. 
– Це вже чортій що, а не слідство, – дратував я Володіна. А тим часом почали забігати кагебісти до 

кабінету Володіна і відволікати його від діла. Вони були люті, як змії. Забігаючи і вибігаючи з кабінету, кидали 
на мене свої палаючі погляди. 

Це їх так розгнівала київська експертиза, подумав я про себе. Нарешті зайшли майор Калашніков і 
Клименко, сіли на дубові крісла. 

– Так що ж, – заговорив Калашніков, – наробили діла, а тепер ховаєтесь у кущі? 
– Як ото той шкодливий кіт, що зробив шкоду, а потім ховається по закутках, – додав Клименко. – Якщо ви 

такий герой, то виявіть своє геройство тут, розкажіть про все, що робили. 
– Ось які ви розумні. Та ще й думаєте, що хтось дурний. Я вам наговорю на себе все, що ви хочете, а ви 

потім тишкомнишком у якомусь закапелку засудите мене так, як вам заманеться. Ні, давайте станемо з вами на 
рівну і відкриту площину. Допустіть кореспондентів газет, представників громадськості до слідства. Тоді це 
буде слідство, і на такому слідстві я заговорив би інакше ніж тепер. А так – це не слідство, і не суд ви мені 
рихтуєте, а самочинну розправу. 

– Може, ще й закордонних кореспондентів допустити до слідства? – з явним глузуванням спитав 
Клименко. 

– А чому б ні? Чомусь Ленін не боявся допускати закордонних кореспондентів навіть у тюрми, де були 
політв’язні, а такому кореспондентові як Джон Рід був доступ всюди, де він бажав бути. 

– Джон Рід був комуніст, – сказав Клименко. 
– А хіба в нас тепер нема кореспондентів від закордонних комуністичних видань? 
– Є, але їх такі справи, як справа Масютка та його друзів, не цікавлять, – це Клименко. 
– А ви їх питали? 
– Нема чого питати. Ми знаємо й так, що цікавить закордонних комуністів. Їх цікавить реагування 

радянської громадськости на долю комуністів, тортурованих чорними полковниками у Греції, фашистами у 
Португалії та Іспанії, імперіялістами в Америці, а не справи якоїсь жменьки відщепенців у нашому 
соціялістичному суспільстві. 

– Ви знаєте, як циган пояснив, що таке добро і що таке зло? 
– Як? 
– Добро, – сказав він, – це коли я в когось щось украду, а зло – це коли в мене хтось щось украде. Так оце 

ви перехопили собі ідеологію у того цигана. 
– Ти занадто собі дозволяєш! – вигукнув Клименко, закріпивши свій вигук матюком. 
– Та ти знаєш, що тебе можна судити тільки за те, що ти тут нам наговорив! – підскочив на своєму місці 

Володін. 
Саме в цей час до кабінету ввійшов Сєргадєєв. Він, напевно, чув з-за дверей гучні вигуки своїх підлеглих. 

Сєргадєєв обійшов стіл ззаду мене і сів на дубове крісло проти Клименка. 
– Ну що ж, – говорив я, – не звертаючи уваги на Сєргадєєва, – віддавайте до суду мене за те, що я вам тут 

наговорив. Заводьте нову справу, свідків у вас буде достатньо, самі кагебісти. 
– «Кагебісти», – перекривив мене Володін, – слова підбирає «сексоти», «кагебісти», – з його розпашілого 

обличчя аж цвіркала люта злість на мене. 
Сєргадєєв хмурив своє зморшкувате чоло і дивився на порожній стіл. Він чомусь довго не витримував мого 

погляду, і, коли наші очі стикалися, відводив свій зір набік. 
– А я на вашому місці, – заговорив Сєргадєєв, звівши на мить свій погляд на мене, – позаяк ви нітрохи не 

визнаєте своєї вини, писав би скаргу. 
– До кого? 
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– Та хоч би й до прокурора республіки. 
– Як же я напишу, коли я не маю ані клаптика паперу, ані уламка олівця? 
– Папір і олівець дамо вам. 
– Добре, я напишу. 
– Дайте йому папір і олівець, – наказав він Володіну. Володін, кваплячись, витягав з шухляди папір. 
– Хай пише тут, – сказав Сєргадєєв, встаючи з-за столу. Він вийшов з кабінету з такою міною, ніби зробив 

велике діло. За ним поспішили Клименко й Калашніков. Володін поклав переді мною аркуш паперу та 
кульковий олівець. 

– Пиши. 
Я написав на горішній частині аркуша «Прокуророві Української Радянської Соціалістичної Республіки». 
– Яке прізвище прокурора нашої республіки? – спитав я Володіна. 
– Глух, – відповів він. 
– «Глуху» – дописав я. 
Писати скаргу до Глуха? Що це означає? Подумки запитував я себе. Та тут же, як на сміх, прізвище цієї 

особи викриває суть її слухових функцій. Писати скаргу до прокурора Глуха – це все одно, що усно скаржитися 
глухонімому, або бити кулаками до глухої стіни. Я знав з совєтської конституції, що прокурорів союзних 
республік назначає всесоюзний генеральний прокурор. А генерального прокурора нібито назначає верховна 
рада СССР терміном на сім років. Фактично ж нашого прокурора назначив Сталін, і він, той генеральний 
прокурор, з тих часів непорушно діє до наших днів. Це він, той сталінський прокурор Руденко, вибрав собі для 
України глухого до людських скарг прокурора Глуха. До цього Руденкового обранця я маю писати скаргу. Чи 
не те саме це, що писати до Сєргадєєва чи Старікова. Старіков же теж прокурор, та ще й за наглядом кагебе. 
Який глум! Запеклий кагебіст здійснює нагляд за діями кагебе. 

О, великий Тарасе! Як ти далеко наперед і так докладно зміг розгледіти «грядущих тиранів», написавши: 
Кого благаєте, благії? 
Кому ви сльози принесли? 
Кому ви принесли з сльозами свої надії? 
Чи ж кат помилує кого?  

Під словами «Прокурору Української Радянської Республіки Глуху» я написав своє прізвище, ім’я та по-
батькові, написав адресу в’язниці Львівського кагебе, вулиця Миру 1, вивів уже й слово «скарга», а в голові 
моїй безперервно кружляли Шевченкові слова «Кого благаєте, благії? Чи ж кат помилує кого?» 

Але писати треба, думав я собі, позаяк пообіцяв чекістам, що напишу скаргу. Не напишу – скажуть – не 
має що писати, бо винуватий. Та, зрештою, що я втрачаю? Я в такому стані, що мені вже втрачати нічого. І я 
почав писати. 

Я писав про те, що в моєму домі кагебісти провели трус і вилучили в моїй бібліотеці купу літератури. 
Серед цієї літератури були статті, які не перейшли офіційної цензури (я перечислив ці статті), а також мої 
власні художні твори, в яких було відображено беззаконня сталінських часів. Ці твори я ніде не публікував і 
нікому не читав. 

Я філолог-літератор. Нецензурована література потрібна була мені для вивчення аспектів різних поглядів у 
літературі і соціології при написанні літературних статей, які я публікую в періодичній пресі. Вилучену 
літературу працівники кагебе назвали антирадянською. Ця література має соціологічний, філософський, 
публіцистичний або літературно-художній характер. Визначити її ідейний напрям могли б лише спеціялісти 
відповідних галузей знань. Тут потрібно було б створити компетентну ідеологічну комісію, яка об’єктивно 
визначила б ідейний напрям цієї літератури. А тим часом за визначення ідейного напрямку цієї літератури 
взялися працівники кагебе, які не є ані філософи, ані соціологи, ані літератори. Вони без будь-якого аналізу 
назвали цю літературу антирадянською і на основі цього нічим не обгрунтованого висновку притягають до 
кримінальної відповідальности мене і цілі групи людей у Києві, Львові та інших містах України. Те, що 
літературу не можна вважати антирадянською, свідчить хоч би той факт, що на сторінках вищезазначених 
творів радянська влада ніде не згадується, в цих творах нема закликів до боротьби проти радянської влади. В 
цих творах викладаються різні соціологічні, філософські та політичні міркування, які могли б бути об’єктом 
ідеологічних дискусій, а не причиною судової розправи над їх авторами чи їх прихильниками. 

Я писав у своїй скарзі про те, що юридичним діячам республіки варто подумати про те, що засудження 
фактично невинних людей принесе більше шкоди радянській владі, ніж розповсюдження такої літератури між 
населенням, бо за кожною безпідставно засудженою людиною стоять його родичі і знайомі, суспільна 
громадськість, у яких засудження невинних людей викличе обурення до влади, а, може, й відверті дії. Оце й 
буде та антирадянська діяльність, яку працівники кагебе хочуть приписати нам. 

Я не встиг написати скаргу до обіду, і писав її ще й після обіду. Вона зайняла два машинописні аркуші, 
написані густим почерком з двох сторін. 

– Давайте конверта, – сказав я Володіну, коли скарга була вже готова. 
– Не треба тобі конверта, ми відправимо своєю поштою. 
– Як? Я ж хочу, щоб ви її не читали. Таке право, по-моєму, за в’язнями є. 
– Не бійся, попаде якраз до прокурора так само, як і прийде знову до нас. 
Володін перечитав скаргу і скривив писка. 
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– Що, не до смаку? Написано не так, як ви сподівалися? 
– Та пиши, пиши вже що хочеш. Це тебе не врятує. 
– А, може, і врятує. Може розберуться там угорі, що ви не в ті взулися. Замість іти на шпигунів, пішли на 

полювання невинних людей. 
– Так ось із шпигунами нам легше, ніж з вами. Там знаєш, що перед тобою шпигун, тільки зважуй його 

вину, а тут не знаєш, як почати і як кінчити. 
– Бо ви взялися не за свою справу. Наша справа ідеологічна, а ви установа репресивна. Ідеологічні справи 

повинні провадити ідеологічні установи. Треба вам сказати це тому, хто вам доручав цю справу. 
– Не так воно робиться, як ми з тобою думаємо. Та ясно, що ти не шпигун, але де ти набрався тієї ідеології, 

що вона шкідливіша за шпигунство? Ти ж народився і виріс за радянської влади. 
– Ні, ви помиляєтесь. Я народився не за радянської влади. 
 – Як то так? 
– А так, що я народився у вільній і незалежній Україні. Володін хвилину глипав очима, не розуміючи 

сказаного. 
Аж згодом до нього прийшов здогад: 
– Ага, це ж саме тоді, коли ти народжувався, була самостійна Україна. Тому ти й виріс таким запеклим 

націоналістом. 
– Запеклим, чи не запеклим, націоналістом чи не націоналістом, в усякому разі не шовіністом і не 

космополітом я виріс. 
Того дня Володін відпустив мене раніше, склавши невеликого протокола за своїм списком питань. 

Принизливі процедури. 
Недовго я побув у своїй камері. Скоро мені стало ясно чому Володін відпустив мене раніше. Прийшов 

незнайомий мені старшина і забрав мене. 
– Куди? – спитав я його по дорозі. 
– Будемо тебе фотографувати. 
– То ж треба було хоч поголитися мені. 
– Нічого, так краще вийде. 
Старшина перевів мене з третього поверху на другий. Це був такий же в’язничний коридор, як і той, на 

якому я перебував. Тільки цей коридор віяв пусткою. Тепер у камерах цього коридору сміливо порозпускали 
свої сіті павуки, ловлять необачних мух, що залітають крізь щілини гратованих вікон. Колись, і не так уже дуже 
й давно між стін цього поверху були такі ж людські трагедії й муки, як і на третьому поверсі. Тепер він 
порожній, але все в ньому готове до заповнення його людьми. 

Перший поверх цього корпусу колись великої чекістської в’язниці тепер займає міліція – там капезе 
(камера попереднього ув’язнення). Звідти до нас доносяться зойки, крик та стогони. 

Другий корпус колишньої в’язниці частково займає міліція, там їхнє обласне управління тепер, а частково 
– кагебе з своїми канцеляріями й службовими кабінетами. 

Це Берія, відразу після смерти Сталіна відвідуючи Львів, розпорядився так скоротити кагебістські 
апартаменти. Деякі приміщення він зовсім забрав у кагебістів і передав їх іншим совєтським установам. 
Говорили тоді люди, що Берія хоче такими діями спокутувати той великий свій гріх, яким він завинив перед 
людьми, прислуговуючи Сталіну. Як воно було насправді – закрила таємнича смерть його. 

А тим часом проходячи порожнім коридором в’язниці, я виразно бачу, що кагебе цілком готове до початку 
«великого діла». Такого діла, яке давав йому Сталін. 

Старшина завів мене до кімнати, колишньої камери, де вікон не було, було електричне освітлення. 
Старшина звелів мені сісти на стілець, ввімкнув додаткове освітлення і навів на мене апарат на триніжці. Він 
клацнув і наказав мені повернутися боком до апарату, щоб зняти мене в профіль. Знову клацнув і звелів мені 
виходити. Він повів мене назад до моєї камери. Та в камеру я не попав. На коридорі третього поверху стояла чи 
то молодиця, чи то підтоптана дівка. Вона наказала мені йти за нею. Підтоптана дівка провела мене вздовж 
коридору і наказала зайти в камеру, двері якої були відчинені. У цій камері стояв стіл поміж двох залізних 
ліжок, нічим не застелених. Біля столу стояв стілець, а на столі розміщалася вся знайома мені машинерія 
відбитків пальців. Підтоптана дівка сіла на стілець, розкатала валком туш по прямокутній дошці і наказала мені 
подати ліву руку. Вона безцеремонно брала кожний мій палець, обкачувала у масну туш і притискала до 
паперу, що лежав у неї напоготові. Коли вона так відбила всі десять пальців обох моїх рук, тоді вона взяла мою 
ліву руку за зап’ястя, обкачала мою долоню у масній туші і притулила її до паперу, щосили натискаючи обома 
руками на мою п’ятірню. Це саме вона зробила і з моєю правою рукою. ' Я вийшов з тієї камери з 
розставленими п’ятірнями своїх рук, тримаючи їх перед собою, наче не свої пальці. Черговий наглядач 
дозволив мені зайти до туалету, щоб обмити руки. 

Тут також «прогрес» є, думав я, обмиваючи з своїх долонь і пальців чорне мастило. Я пригадав, як мені це 
робили у тридцять сьомому році в Лук’янівській в’язниці. Тоді там робили відбитки тільки з двох пальців – 
великого і вказівного. Видно, практика показала чекістам, що цього замало. Можна сподіватися, практика їм 
покаже, що замало відбитка й цілої п’ятірні. 
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У рабстві рабства. 
Які ми все-таки безправні раби, думав я, опинившись знову у своїй камері, думаю я й про це тепер, пишучи 

ці рядки, як безцеремонно з нами поводяться! Ще не доказано твоєї вини, ще тебе не засуджено, а з тобою 
поводяться, як з найгіршим злодієм – фотографують з усіх боків, тицяють твої пальці в огидне мастило. Не 
треба доказів вини, достатньо найменшої підозри на те, що ти не так подумав, як вони думають, що ти не такий 
підлабузник, як вони, щоб повністю зневажити твою людську гідність. 

Пригадався мені «Бронзовий вік» Байрона. Раб, стверджував великий поет, не може ні сам себе визволити, 
ані принести комусь свободи, бо він не має уявлення про неї. Безперечно, Байрон мав на увазі раба душею й 
тілом, а не вільну людину, силою обернену в рабство. 

Оце над нами панують ті раби, що декларують на словах боротьбу за свободу, а на ділі, не маючи уявлення 
про неї, утверджують найчорніший деспотизм. Що по суті змінилося у цій державі з часів Івана Грозного чи 
Петра Першого? 

Тоді вони хизувалися тим, що називали самі себе «найнижчими підніжками царя». А хто не хотів бути 
такою «підніжкою», був їхній перший ворог і негідник, що заслуговував на смертну кару. Оце підлабузницьке 
рабство виховувалося у них віками. Дух цього підлабузницького рабства просякає їхні душі з покоління у 
покоління. 

Це той руський мужик, що прагнув, як до найвищої мети свого існування, випивати по піввідра «водочки» 
на день, як це засвідчив їхній же славнозвісний поет Некрасов, тепер осягнув потреби всіх народів і племен, 
усього світу, всіх шарів і прошарків населення земної кулі і тільки він може задовольнити ці потреби. Колись 
Достоєвський це стверджував, опираючись на руське православіє. Тепер це стверджують керівники червоної 
російської імперії, опираючись на марксизм-ленінізм. Підпори діяметрально протилежні, а мета та сама. 

За часів панування царів у цій імперії того, хто не визнавав себе за «найнижчу царську підніжку», вважали 
за найлютішого ворога держави. Сьогодні той, хто піддав сумніву хоч одне слово Маркса, Енгельса, Леніна, ще 
гірший ворог за того, що не хотів визнавати себе за «найнижчу царську підніжку». 

У Владімірській в’язниці виразно виявив цей дух вертухай, якого я назвав Афанасієм Івановичем, і який 
охоче відзивався на це ім’я. Цей «Афанасій Іванович» рекламував себе правдивим ленінцем і ображався до 
матюків, коли я йому казав, що він не ленінець, а косигінець. Він любив часто заводити з нами розмови на 
«політичні» теми, заглядаючи у віконце дверей. Одного разу я його спитав: 

– Як ти думаєш, Афанасію Івановичу, чи може народитися людина, яка була б розумніша за Леніна? 
– Навряд, – відповів, не думаючи «Афанасій Іванович» і зачинив віконце. 
За хвилину він відчинив знову те віконце, підсунув до нього свою червону пику, глузуючи мовив: 
– А чи не ти, часом, це будеш? – і хіхікаючи, зачинив віконце. 
Оце та «свобода», яку створили інтелектуальні раби. На Леніну замкнулося коло, припинилося мислення 

людства, вимерло політичне життя народів і верств населення, бо він за всіх подумав і всі проблеми вирішив. А 
народиться людина, здатна мислити і повставати проти рабського бездумного життя – «згноїти» її в темницях, 
як вони самі, хизуючись, називають свої екзекутивні дії, чи заморити голодом, холодом та каторжною працею в 
таборах смерти. Тільки таку «свободу» можуть перенести раби з рабів. Дожидайте цієї «свободи», народи 
земної кулі. Вона невідступно просувається по планеті. 

Дуже, дуже тяжко мені довелося зносити свою першу неволю на Колимі, не набагато менше мені довелося 
витерпіти і за другого ув’язнення, та, диво дивне, у тій суцільній муці я знаходив більше волі, ніж поза гратами 
і колючим дротом. Там можна мислити, там можна викласти свою думку перед товаришем по долі, вислухати 
товариша, посперечатися, довести істину, поступитися, якщо товариш має рацію. На «волі» цього нема, тут 
нема до кого заговорити, бо, говорячи, можеш натрапити не на однодумця, а на сексота. А якщо й буде до кого 
говорити, нема ніякої гарантії, що тебе не підслухають. 

Тому я, перебуваючи на цій так званій волі, весь час відчуваю тугу по тій солодкій неволі. 

Вісті свіжі та вісті несвіжі. 
Наступного ранку у Володіна мене чекала несподіванка. 
– Приїхала твоя жінка, – сказав він, не дивлячись мені в очі, – була в мене. 
Я мовчав, але серце солодким болем тіпнулося в грудях. Володін устав, дістав зі столу клаптик паперу і 

підійшов до мене. 
– Ось її лист. Я дозволив їй написати до тебе пару слів. Я взяв той папірець тремтячими руками, мій погляд 

забігав рядками дорогого і рідного мені письма. 
Кілька слів на папері були переповнені тривогою, мукою і щирою відданістю. 
Мені хотілося того папірця притиснути до серця, обцілувати, облити слізьми, та не міг я перед своїм 

ворогом виказувати свою розчуленість. Гануся питала, що мені потрібно, чим вона може мені допомогти. 
– Чи можна написати їй відповідь? – спитав я Володіна. 
– Як же тобі дозволити писати листа до жінки, коли в тебе така паскудна поведінка, – відповів Володін на 

моє питання. 
– Чого ж це у мене паскудна поведінка? Здається вікна я вам не б’ю, двері не ламаю. 
– Краще б ти бив вікна і ламав двері, та розповідав про свої злочини. 
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– Ага, ясно. Добра поведінка – це тоді, коли брат брата обливає помиями. 
– Ну вже розвів свою антимонію. 
– Не антимонію, а антиномію, – поправив я Володіна, а він вирячив на мене очі, явно не розуміючи чому 

його поправляють. 
– Добре, пиши, – сказав згодом Володін, – тільки пиши всього десяток слів, у яких можеш повідомити, що 

тобі потрібно тепер. Про харчі, про білизну можеш написати – і все. 
– А про сигарети? 
– І про сигарети й сірники можеш написати. Це я беру на себе відповідальність за цей лист. Ніхто з нашого 

начальства не дозволив би тобі й одного слова. 
Володін подав мені маленький клаптик паперу та олівець. 
Я взяв той папірець і задумався. Як звернутися до дружини, коли знаєш, що слова твої читатимуть вороги? 

Як написати, щоб кохана моя відчула тепло мого серця і щоб вороги не глузували з мого листа? І я написав: 
«Дорогенька моя! Я здоровий». Нижче я перелічив, що мені потрібно. «Цілую, не журись. Михайло». – додав я 
в кінці листа, поставив дату і віддав Володіну. 

Володін перечитав, сказав «Добре» і сховав папірця у кишеню своєї тужурки. 
Того дня чекали на мене ще несподіванки, далеко не такої приємности, як перша. Прийшла з архіву моя 

справа за 1937 рік. Володін перегортав пожовклі аркуші, повшивані у рудувату палітурку. 
Я пригадав собі, як я добивався учительської пенсії після двадцятип’ятирічної праці. Не маючи документів 

про свою роботу перед арештом та про перебування у в’язницях і таборах, я змушений був звернутися по 
довідку про це до архіву кагебе. «За довоєнні часи матеріяли в архіві не збереглися» – відповів архів кагебе на 
мою заяву. 

Для кагебе збрехати нічого не важить, та зате від своїх жертв воно вимагає правди і навіть більше. 
– Так все-таки збереглися ці матеріяли? – запитав я Володіна. 
– Аякже. Де ж би вони поділися? Ці документи зберігаються вічно. Кримінальні справи знищують через 

певний період часу в залежности від характеру вчинку, а політичні справи зберігаються вічно. Навіть, коли ти 
помреш, справа твоя зберігатиметься. 

– Ну це вже дуже велика радість для мене, – сказав я Володіну. 
– Так ти, так само, як і тепер, тоді не визнавав себе винним? – питав Володін, читаючи пожовклі аркуші. 
– Не визнавав. 
– Так ти ж не так багато й відсидів тоді, – говорив Володін, – гортаючи аркуші, – менше трьох років. 
– Не багато, та скрутно. 
І переді мною на мить пройшли Лук’янівська і Житомирська в’язниці, де ми спали стоячи, прихилившись 

один до одного, бо не було місця навіть на те, щоб присісти. Виринула з пам’яті Бухта Ногаєво, куди нас 
вивантажили, заморених задухою корабельних трюмів. Голосні і разючі звуки духового оркестру, невідомо 
навіщо виставленого перед нами. Величезна смуга червоного полотна зі словами: «Врагам народа нет места на 
советской земле. Сталин». 

А потім подорож на вантажних машинах. 3 одного боку скелі до самого неба, з другого боку прірва до 
самого дна. I все на північ, і на північ, і на північ, і на північ. Ніби у тартар, ніби у небуття. І ми їхали, 
прощаючись з власним життям. 

– Та мене ж не випустили з Колими і після того, як звільнили, після того, як визнали невинним. 
– Як то так? – Володін зробив міну здивування, так нібито про такі речі він і не чув ніколи. 
– А так. Не випустили і все. І якби не мобілізували мене на війну, то, може, і досі я там був би. 
– Про таке я не чув, – сказав Володін. 
А в моїй пам’яті виринув Алімов, начальник копальні «Партизан». Я прийшов у його просторий, розкішно 

обладнаний кабінет з заявою-проханням на дозвіл виїхати з Колими, додому. Переді мною розташувалося у 
м’якому кріслі куце рожеве тіло, туго затягнене в енкаведистську уніформу. Тіло пробігло своїми очима рядки 
моєї заяви, зім’яло її своїми пухлими пальцями, розірвало і кинуло набік. 

– Я ж маю довідку про реабілітацію, – сказав я тоді Алімову. 
– До задниці мені твоя довідка, – кривлячи ситу пику, відповів мені Алімов і поляпав долонею по ситих 

стегнах своєї сідниці. 
– Ще одна новина є для тебе, – сказав Володін, розгортаючи грубу папку. – Прийшов матеріял з 

поліграфічного інституту. Тут є характеристика на тебе, твоя особиста справа і стенографічний запис 
профспілкових зборів, де тебе виключали з профспілки. 

Володін взяв у руки підшивку, потримав трохи, ніби зважуючи її, але мені почитати не дав. 
Я ніколи навіть думки не припускав про те, що такий запис міг бути в інституті. І зберегли ж. Вже минуло 

тринадцять років. 
До кабінету зайшов Тарасенко. 
– Ти посидь з ним, а я піду, полагоджу одну справу, – сказав йому Володін і пішов, залишивши на столі усі 

свої справи. 
Тарасенко сів на місце Володіна і почав оглядати розкидані матеріяли. Погляд його привабила стенограма. 

Він підсунув її ближче до себе і заглибився в читання. 

_______________________ 
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Мушу відірватися від своїх описів чекістської лабораторії. Прочитав виступ Ніксона в Москві і не можу 
втриматися, щоб не висказатися. Мені б широку аудиторію на це. Та до такої аудиторії загороджено мені всі 
стежки і дороги, тому говоритиму сам до себе. 

Наміри Ніксона добродійні. Він хоче створити тривалий мир в усьому світі. Хто до цього не прагне? 
Мабуть, відколи існує світ, прагли до цього найсвітліші голови усіх народів. 

Правителі в Москві теж декларують і уже давно, з часів закінчення другої світової війни, що вони прагнуть 
довготривалого миру. 

Здається, що тут складного? – правителям з Вашінгтону, які прагнуть довготривалого миру, подати руки 
правителям з Москви, що теж прагнуть довготривалого миру – і мир готовий. 

Так Ніксон і робить. 
З нього, можливо, непоганий дипломат, особливо тоді, коли опирається на свого державного секретаря 

Кісинджера, та надто вже кепський з нього політик. Він іде на зближення з Москвою з зав’язаними очима. Він 
не знає ні природу російського комунізму, ні його намірів. Ніксон не знає, що мир, про який говорять в Москві, 
це зовсім не те, про що він думає. Дві кардинально протилежні системи. Свобода з наявністю приватної 
власности і деспотизм з конфіскованою власністю громадян. Держава, що перша в світі порвала пута 
колоніяльного поневолення і держава, що поневолює сто двадцять народів і племен. Держава, де можуть судити 
президента, якщо той президент хоч чимось порушив конституцію, і держава, вкрита сіткою колючого дроту, 
де виснажують останні сили з невинних людей, «засуджених» потайними судами за те, що вони не мирилися з 
свавіллям властей, де конституція існує для замилювання очей. 

Ось ці два антиподи ідуть до одної мети. Мир. 
Хто не хоче миру? Хто за війну? Та ще за термоядерну? За таку війну, що знищила б усе живе на землі? 

Напевно, таких людей нема на світі. Мир – спокій усім народам світу. Так уявляють собі мир американці. Та не 
так уявляють собі мир московські більшовики. Мир для них – це відсутність війни між державами і наявність 
війни між класами. Вся історія людства – це історія боротьби класів, говорять вони. «И вся то наша жизнь есть 
борьба», – співають вони. Отже вони прагнуть миру, по-перше, для того, щоб їм легше було підривати суспільні 
устрої тих держав, з якими вони сьогодні складають угоди про мир. Вони прагнуть миру для того, щоб 
розширяти свій вплив і владу по земній кулі. 

Вони, по-друге, прагнуть миру для того, щоб ніхто не перешкоджав їм душити їхніх опонентів у їхній 
державі, щоб ніхто не заважав вести асиміляцію і геноцид неросійських народів. 

Припустімо, що історичні знання Ніксона такі маленькі, що він не знає про те, що московські більшовики, 
ледве піднявшись на ноги, захопили вільні незалежні держави: 

Україну, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Туркестан, держави, що постали на руїнах російської царської 
імперії і незалежність яких перед тим ті ж більшовики охоче визнали. Припустімо, що Ніксон забув про те, що 
Московські більшовики захопили прибалтійські держави, Литву, Латвію, Естонію, що вони, злигавшись з 
німецькими націонал-соціалістами, успішно ділили між собою схід Європи. Припустімо, що Ніксон забув про 
те, як величезний двохсотмільйонний Совєтський союз напав на маленьку двохмільйонну Фінляндію і відхопив 
у неї найкращі землі. Припустімо, що Ніксон забув і про те, як совєтські танки душили мадярських дітей і 
жінок, коли Угорщина повстала проти нав’язаного їй Москвою деспотизму, забув і про те, як молоді чехи 
спалювали себе живцем, протестуючи проти повторної окупації їхньої країни московським військом. 

Припустімо, що Ніксон забув про те, як московські правителі зробили усе, щоб потопити в крові Біяфру, бо 
вона не схилила голови перед ними, і зробили усе, щоб витягти Бангладеш, який потурав їм, і що Ніксон, цього 
не бачучи, щиро вірить пропаганді московських комуністів у тому, що вони відстоюють право кожного народу 
на самовизначення. 

Ніксона вразила бронзова фігура Камінського з убитим сином на руках, виставлена в Хатині під Мінськом. 
Що той син, за міркуваннями Ніксона, міг бути вченим, композитором, художником, або таким лікарем, що 
позбавив би людство від ракової недуги. Ніхто не перечить цьому. Підставне й законне обурення проти війни, 
проти жорстокости німецьких націонал-соціялістів. Ніхто не може забути того, як гітлерівці вбивали невинних 
людей. Вони виявляли нечуване варварство. Та як можна одне зло пам’ятати, а на друге зло умисне 
заплющувати очі? Невже Ніксону невідомо, що до того, як німецькі націонал-соціялісти знищили мільйони 
невинних дітей, російські комуністи знищили куди більше таких дітей. Різниця лише в тому, що гітлерівці 
стріляли в дітей з автоматів, палили їх у крематоріях, а більшовики катували їх сибірським морозом і морили 
голодом, віддавали їх на розтерзання тайговим вовкам. Невже Ніксон, не подумав про те, що тут зараз, у 
мирний час, а не у війну, зовсім недалеко в Мордовії та Пермщині розпинають і вчених, і композиторів, і 
лікарів? 

Не знав. Не чув крику з-за колючого дроту? Не бачив відрубаних пальців між дошками того лісу, що 
припливав з Архангельського порту? Не знав? Не знав про «Архіпелаг гулаг»? Не читав «Заметеного шляху» 
Кандоби? Не читав Аркадія Любченка, Власа Самчука, Вячеслава Чорновола, Валентина Мороза, Марченка, 
Солженіцина, Родигіна? Припустімо, що про все це він не знає чи не пам’ятає. Але ж повинен він пам’ятати те, 
як зближення американського уряду з московським урядом привело до того, що совєтські мілітаристи націлили 
свої термоядерні ракети з Куби просто-таки на Вашингтон? Забув і це? Припустимо. То ж, може, йому 
розтулить очі подія, яка відбулася у той час, коли він перебував у Москві, коли він обмінювався тостами з 
Брежнєвим? У Сполучених Штатах вільно діє комуністична партія, не приховуючи своєї головної мети – силою 
захопити владу в країні, як цього вимагає від кожної такої партії її програма. У Сполучених Штатах вільно 



 66 

продають книжки Маркса, Леніна, Сталіна, Брежнєва, вільно пропагують викладені у них наміри. А ось коли 
американські кореспонденти під час перебування Ніксона в Москві захотіли передати через телебачення 
інтерв’ю з академіком Сахаровим, який на той час проголосив голодівку, протестуючи проти жорстокого 
поводження з політичними в’язнями у совєтських в’язницях і таборах каторжної праці, цю передачу перервали, 
не дали показати американцям академіка Сахарова. 

Сліпці, політичні сліпці, Ніксон з своїм Кісинджером. Вони не знають того, що Брежнєв, заключаючи з 
ними угоди, ні на крок не відступає від своєї лінії. Він виходить з настанов Леніна на такі випадки. А Ленін 
недвозначно вказував, що вони з буржуазією можуть укладати будь-які угоди, бо ті угоди ні до чого їх не 
зобов’язують, вони їх можуть розірвати будь-коли, якщо вони діятимуть «не на користь пролетаріяту». Брежнєв 
не втрачає нічого, а Ніксон втрачає багато. Ой як багато! Ідучи на зближення з тоталітарною деспотичною 
системою, ворогами свободи і демократії, ворогами вільного розвитку націй, він плямить чистий прапор 
свободи, до якого прагли його попередники, до якого прагне усе прогресивне людство. 

– А що ви хочете? Щоб ми пішли вас визволяти і наткнулися на атомні гриби, які своїм смертельним духом 
покрили б увесь світ? – спитали б мене конгресмени в американському конгресі, якби я мав можливість 
виступити там. 

Ні, ми не хочемо, щоб ви ішли нас визволяти і не надіємося на це. Ми добре усвідомлюємо собі до чого це 
може призвести. Але ми хочемо, щоби ви не досягали собі миру ціною навічного закріпачення чисельних 
народів, ціною знищення їхньої надії на самовизначення, ціною утвердження деспотизму і схвалення свавілля, 
спрямованого проти поривів свободи в російській комуністичній імперії. Ми не хочемо, щоб ви економічно 
зміцнювали і морально підтримували цю імперію. Бо чим міцніша вона буде, тим жорстокіше вона буде 
розправлятися з своїми супротивниками всередині імперії і тим більшу небезпеку становитиме для вас самих. 
Історія російського більшовизму показує: чим краще складаються його стосунки на міжнародній арені, тим 
міцніше затягає він зашморг своєї диктатури над населенням своєї держави, чим гірше складаються його 
міжнародні стосунки, тим більше він послаблює той свій зашморг. Найбільше волі своєму народу дав 
російський комунізм у часи другої світової війни, коли він стояв на порозі своєї загибелі. Та воно й зрозуміло: 
хижак при владі заграє до людей, коли бачить перед собою небезпеку, шукає у них порятунку, коли ж немає 
такої небезпеки, нема потреби церемонитися з людьми. Ви боїтеся атомної війни? Марно. Атомної війни не 
буде. Комуністи зрозуміли давно, що атомною війною вони не досягнуть своєї мети. Вони атомної війни 
бояться не менше ніж ви. То Сталін говорив, що коли внаслідок першої світової війни комунізм охопив одну 
шосту земної кулі, то у другій світовій війні, пророкував він, комунізм охопить усю земну кулю. Наявність 
атомної та термоядерної зброї змінила тактику комунізму. Тепер його надія не на нову світову війну, а на 
«мирне співіснування двох систем – соціялізму і капіталізму». Хоч, правда, Ленін такого плану ніколи не 
висував, а завжди і скрізь пропагував «світову революцію», та, як треба, можна Леніна поставити з ніг на 
голову. 

Щож означає план «мирного співіснування», на який підсліпуваті політики з вільного світу летять, як нічні 
метелики на полум’я вогню? Цей план уже добре показав себе на практиці. Варто лише ширше розплющити 
очі, або не затуляти собі очі навмисне, щоб розгледіти його. Класичний зразок плану «мирного співіснування» 
ми спостерігали в Індонезії. До чого вже щира була дружба між Совєтським союзом та Індонезією! Така 
дружба, що кращої й не треба. Та тільки до того часу, доки не настала пора комуністичним агентам ухопити 
народний уряд Індонезії за горлянку. Правда, посковзнулись агенти, але ж зовсім мало бракувало їм до 
здійснення своєї мети. Випадок врятував Індонезію. А не було б того випадку, була б сьогодні Індонезія 
комуністичною. 

Нічним метеликом полетів на «план співіснування» Бранд із Західної Німеччини. Він так, як і Сукарно, 
добивався щирої дружби з московськими комуністами, аж поки гадюкою не підповзли шпигуни йому під саме 
серце. І диво, ні Бранд, ні вся його правляча соціял-демократична партія не усвідомили своєї долі нічних 
метеликів навіть після виявлення шпигунів під серцем. 

Тепер нічним метеликом на «план співіснування» летить Ніксон. Та ще й як не в пору! Тоді, коли від 
московського комуністичного імперіялізму відколюються його сателіти, розпізнають його хижацьку натуру, не 
тільки в діях проти вільного світу, а й проти тих держав, які пішли за ним, які прийняли його комуністичні 
догмати. Правителі комуністичного Китаю та комуністичної Албанії, роздивившись зблизька на нутро 
московського комунізму, з поплічників у боротьбі перетворились у його лютих ворогів. Вибивається з 
московського налигача Румунія, а щоб утримувати під собою Угорщину та Чехословаччину, Москва змушена 
була привселюдно показати свої криваві пазурі. 

Це саме в ту пору, коли Солженіцин показав на фактах, що криється за облудною московською 
пропагандою про «найпередовішу демократію в Совєтському союзі», це тоді, коли російський комунізм 
опаплюжив себе і на світовій арені і в колі комуністичних країн, коли він фактично зазнав ідейного краху, 
Ніксон простягає йому руку дружби і, по суті, цим жестом говорить – благословляю. Благословляю архіпелаг 
гулаг, благословляю дії тих, хто загнав голодом дев’ять мільйонів українців у могилу, благословляю танки, що 
вичавили кров дітей в Угорщині, благословляю той вогонь, що спалив студента Палеха у Празі і Макуха у 
Києві, благословляю ті тортури, що довели до смерті українця Сороку і росіянина Галанскова у таборах 
Мордовії, благословляю дії тих, які здорових людей кидають у будинки божевільних, а божевільних кидають 
між здорових людей у свої табори смерти. Ось це він благословляє, а голоси правди і свободи він зневажає. Хай 
глушать їх, хай забивають радіопередачі вільного світу. 
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Ні, панове сенатори, нас визволяти не треба, ви захищайте себе. А коли ви будете захищати себе, то й нам 
буде легко. Знаємо ми, що сенатори неодностайні й неоднорідні, як і всі політичні течії вільного світу. Деякі з 
цих сенаторів, чи з членів політичних партій, кожне таке висловлювання піддають ретельному аналізові, 
визначають до якого напрямку воно належить. Багато хто з політичних діячів, визнав би його чужим, а то й 
ворожим. Бо ж серед них є багато таких, які зараховують себе трохи не до політичних братів комуністів. А все 
через те, що не знають історії, не оглядаються назад. Комуністи не мають ніяких братів, влади своєї вони ні з 
ким не поділяють, хоч, правда, охоче використовують отих підсліпкуватих політиків, які шиються до них у 
брати. До певного часу. Доки не захоплять владу у свої руки. У Росії комуністи розправилися з своїми 
поплічниками у боротьбі – есерами, анархістами, меншовиками – так само, як і з тими, хто йшов проти них зі 
зброєю в руках. Та що там есери, анархісти, меншовики – знищено було рідні їм комуністичні партії, які не 
сходилися з ними хоч в одному пункті – українська комуністична партія, компартія Грузії, компартія Вірменії, 
комуністична партія Західної України. А як розправляються й тепер ще з чехословацькими комуністами, які 
виступили за комунізм з людським обличчям! 

Ну, та годі про це. Про це можна написати окрему книжку, та ще й не одну. І все одно не поможе, бо ще 
Еразм Ротердамський спостеріг, як глупота всюди перемагає мудрість. 

______________________________ 

Тарасенко уже дочитував стенограму, а Володіна все ще не було. Я сидів на своему місці й видовбував 
нігтями на бічній дошці столу друковані літери. «Косіву привіт» – виходило. Я знав, що другим піддопитним у 
Володіна був Косів. Хто зна коли тільки Володін допитував його в той час, як зранку до вечора щодня він 
допитував мене? Трудно було видовбувати літери нігтями на дереві, але я довбав, ламаючи нігті. Косів же 
сидітиме на цьому самому місці, де тепер я сиджу. Коли заведуть, сяде, прочитає і стане йому хоч на макове 
зернятко легше. 

Нарешті Володін прийшов. Тарасенко поспішно звільнив йому місце і незабаром вийшов. 
– Так, – сказав Володін, – ось тобі папір, напиши список усіх своїх творів, що були опубліковані. 
– У пресі? – спитав я його. 
– У пресі. Якщо були виступи через радіо чи через телевізію, також записуй. 
– Добре. 
Я не довго писав цей список. Опублікованих праць у мене було небагато. Совєтські видання не хотіли 

публікувати мої праці. А коли публікували, то з великим спотворенням. Я записав статті «Сила Стефаникової 
новели», опубліковану в журналі «Радянський Львів» за 1950 p., «Іван Франко в боротьбі за єдність 
українського народу», опубліковану в журналі «Дніпро» за 1964 p., «Тарас Шевченко на Волині» – виступ через 
телевізію й радіо у Львові 1964 p., записав кілька статей та оповідань, опублікованих у газетах. 

Коли список був готовий, Володін мовчки підійшов і забрав його. 
– Навіщо вам такий список? – запитав я його. 
– Не знаю. Таке розпорядження є. 
– Щоб вилучити з бібліотек? Щоб, бува, хтось не поцікавився моєю особою? 
– Не знаю. Тепер ти мені скажи, які прикмети є на тобі. 
– Ясніше кажіть, не розумію. 
– Ну які прикмети є на твоєму тілі. Може татуїровки маєш, або шрами. Чи всі кінцівки на руках і ногах? 
– Татуїровок не маю. Шрам є на мені майже через усю спину від правого плеча через ліву лопатку аж до 

ребер. Будете оглядати? 
– Та ні. Так запишу, повірю тобі на слово. Ще що є на твоєму тілі? 
– Не маю мізинця і половини великого пальця на правій нозі. 
– Поранення? – спитав Володін. 
– Поранення – відповів я йому, – тільки ж не на війні, а на Колимі. 
– Які ще маєш прикмети? 
– Маю дрібні шрами на руках. 
– Ну, цього не треба. Великих родимок не маєш? 
– Дрібні маю. 
– Дрібні не треба. 
– А навіщо оце ви списуєте з мене прикмети, як з коня, фотографуєте, знімаєте відбитки пальців? Мене ж 

не засуджено ще. Може мене суд визнає невинним і відпустить. 
– Даю тобі гарантію, що тебе буде засуджено і то на найбільшу кару, яку передбачає шістдесят друга 

стаття. Якщо вам ще не поміняють статті. А коли поміняють статті, то можуть засудити й до розстрілу. 
– А стріляєте ви самі, чи є у вас на це спеціяльні люди? 
– Яке для тебе матиме значення, хто тебе стрілятиме, якщо тебе засудять до страти? 
– Ну, може ж, мене ще й не розстріляють, або розстріляють не скоро, а цікаво знати як відбувається ця 

процедура. 
– Ми не стріляємо. Це не наша функція. Ми слідчі, ми ведемо слідство, а на те є виконавчі органи. 
– Але ж ви все-таки знаєте, як відбувається розстріл, бо ж ви уже довго служите в кагебе. 
– У нас не стріляють тепер. На це є спеціальні в’язниці. – І у цих в’язницях просто-таки й стріляють? 
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– Чому у в’язницях? Вивозять у певні місця. 
– А як відбувається розстріл? Хто стріляє? 
– Не знаю. Знаю, що розстріл відбувається в присутності прокурора й лікаря. Складають акта про смерть. 
 – За всіма правилами? 
– Аякже.  
– Щоб, бува, не розстріляли не того, кого треба, або недостріляли? 
– Будь певний, там не помиляються і розстрілюють так, що не встанеш ніколи. 
Володін узяв в руки стенограму. 
– Так ти і в інституті добре показав себе? 
– Та що там показав. Це справа минула, нею займався обком, все було тоді вирішено, чого її тулити до 

того, до чого вона не тулиться. 
– Так тебе тоді і в обком викликали? 
– Аякже. Викликали, та ще не раз. 
– Що ж вони говорили тобі? 
– Що говорили? Кричали, а не говорили.  
Володін злегка посміхнувся. 
– Може, дасте мені переглянути ту стенограму? – спитав я Володіна. 
– Ну, на, трохи передивися, тільки недовго, – і Володін встав, підійшов до мене і поклав переді мною 

підшивку друкованих аркушів. 
Я почав гортати аркуші, побачив прізвища моїх однокурсників, тих активістів, яких спеціяльно було перед 

зборами нацьковано на мене. 
Все почалося з того, що я написав реферат для філософського гуртка, в якому стверджував, що існує не 

лише комуністична мораль, а й загальнолюдська. Цього було досить для того, щоб розпочати розправу наді 
мною. Виступи студентів-активістів уже не стосувалися мого реферату. Ось виступає моя однокурсниця 
Колмогорцева. Вона говорить про те, що я, коли був старостою групи на курсі, «поводив себе як диктатор». Від 
викладачів вимагав викладання українською мовою, ніколи сам не говорив російською мовою, хоч добре 
володів нею. Виступає студент, мій однокурсник Фогт. Цей Фогт саме тоді наполегливо пробивався в партію. 
Він говорив про те, що я своїми запитаннями на лекціях марксизму-ленінізму навмисне компрометував теорію 
пролетаріяту. Наприклад, задав таке питання: до якої класи відносяться цигани, до пролетаріяту чи до 
буржуазії? На лекції з історії техніки – говорив Фогт – щоб принизити наші досягнення, коли лектор 
стверджував, що Москва тепер стає портом чотирьох морів, Масютко кинув репліку: а чи ж у Москву заходять 
морські кораблі? 

Виступає викладач з історії Совєтського союзу Зільберман. Він говорить про те, що ніякої іншої моралі, 
крім комуністичної, в світі нема. Марксизм-ленінізм не визнає ніяких інших моралей. Він оперує цитатами з 
творів Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. Всі моралі, які існували до появи марксизму-ленінізму – це моралі 
фальшиві, які захищали інтереси пануючих класів. І коли Масютко стверджує, що існує загальнолюдська 
мораль, сумніву нема, він протягає у наш світогляд буржуазну ідеологію. 

Ось виступає студент Пронін, мій однокурсник з відділу літературного редагування. 
– Що має на увазі Масютко під загальнолюдською мораллю? – питає він сам себе. – Чи не ту мораль, яку 

проповідують попи? Оцю попівську мораль Масютко хоче підсунути радянському студенству. 
Все це тоді, у кабінеті Володіна, калейдоскопом пронеслося в моїй голові. Калейдоскопом проноситься все 

це в моїй голові й тепер. І коли я пригадую це минуле і дивлюся на сучасні події, виникає в мене питання: «На 
ґрунті якої моралі думає зблизитися з комуністами Ніксон? На ґрунті тієї загальнолюдської моралі, яку вони не 
визнають, чи він буде засвоювати «комуністичну мораль»? 

Пригадалося тоді й ще дещо, те, чого не було записано в стенограмі. Пригадалося, як мене виключали з 
інституту на тих зборах. Після надання мені п’ятнадцятихвилинного виступу на оборону, голова зборів студент 
Звягін запропонував голосувати за виключення мене з інституту. Студенти, дивлячись один на одного, неохоче 
почали підносити руки. Саме тоді, коли Звягін почав рахувати голоси, до зали зайшов директор інституту 
Шпиця. Він, дивлячись на Звягіна, хитнув головою на знак заперечення. 

– А, не треба? Ну, не треба, опустіть руки, – сказав слухняний і догадливий Звягін. – Збори оголошую 
закритими. 

Тоді вони мене не виключили з інституту, щось перешкодило. Що саме, досі я не знаю. Виключили мене 
пізніше, через кілька місяців, коли залишилося мені всього пройти переддипломну практику та захистити 
диплома. Знайшли іншу причину, покірні начальству викладачі виставили мені пару незадовільних оцінок і 
виключили тихо, без зборів, «за неуспішність». 

А ось тепер, коли я переглядаю цю стенограму, мені стає ясно: готувалося не лише виключення мене з 
інституту, а й справа, якою могло б зайнятися кагебе, та щось перешкодило цьому тоді. 

Був я кілька місяців поза поліграфічним інститутом, закінчував Львівський педінститут, де я числився в 
екстернаті. Директор Шпиця пообіцяв мені, що він не передасть моєї справи в педінститут. 

І ось сталося тоді несподіване. Взимку того року помер Сталін. А навесні повіяв новий вітер. Згадали 
настанову Леніна про потребу висувати національні кадри. Як на диво, кампанія по висуванню національних 
кадрів почалася після того, як Берія побував на Україні. 

Саме тоді, коли в поліграфічному інституті відбувалися державні екзамени випускників, до моєї квартири 
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у Львові прийшов посильний від Шпиці, передав записку. Директор просив мене наступного дня прийти до 
нього в кабінет. 

Коли я на другий день прийшов, Шпиця запропонував мені сісти на канапі його кабінету. 
– Трохи зачекайте, – сказав він, – скоро прийде сюди голова республіканського комітету з поліграфії. Він 

зараз на екзамені, буде перерва і він зайде. Він хоче з вами поговорити. 
Голова справді незабаром прийшов, подав мені руку, відрекомендувався. 
– Ми вам пропонуємо посаду у Києві, в якому хочете видавництві, хоч художнім, хоч літературним 

редактором. Подумайте, в якому видавництві вам краще було б працювати і напишіть заяву. Заяву можете 
написати тут. Згодом ми вас викличемо, – сказав голова української поліграфії. 

Шпиця кинувся подавати мені папір та ручку. 
– Але ж я не закінчив ще інституту, – сказав я голові. 
– Я все знаю. Ми вам дамо можливість закінчити його. 
Заяву я написав і довго щиро вірив, що мене викличуть у Київ на роботу. 
Та обставини мінялися. Берію загадково усунули від влади і вбили, об’явивши його агентом імперіалізму, а 

на верхи влади вирвався Микита Хрущов. Висування національних кадрів припинилося. Мене не тільки не 
викликали до Києва, а й не відповіли на мою заяву. Десь вона й досі там лежить, а може, і це вірніше, порвали і 
викинули її, щоб, часом, не натрапили на неї руки кагебістів. 

Це теж відноситься до комуністичної моралі. Доки був живий Сталін і відверто проводив свою 
великодержавну русифікаторську діяльність, гнав величезні маси населення меншостей у Сибір та Урал, а їхні 
землі заселяв росіянами, ніхто з студентів Українського поліграфічного інституту навіть і не догадувався, що 
їхній директор володіє українською мовою, а сам він себе називав тоді не Шпиця, а Шпіца. Коли почалася 
кампанія висування місцевих кадрів, Шпиця раптом заговорив виключно українською мовою, і вже він став не 
Шпіца, а Шпиця. Я певний, що тепер він знову не признається до свого рідного прізвища і до своєї рідної мови. 
Він готовий був висунути мене на високу посаду, бо була така директива, тепер він слухняно подає кагебістам 
стенограму зборів, на яких мене виключали з інституту, бо тепер уже інша директива. Аякже? Ленін залишив їм 
категоричне визначення, що таке комуністична мораль. «Морально все те, що служить побудові комунізму». 
Якщо побудова комунізму вимагає, щоб брат убив брата, син батька, а батько сина, то це буде морально. І саме 
таку мораль виховують комуністи, починаючи з дітей дошкільного віку, на прикладі Павліка Морозова, що 
віддав комуністам свого рідного батька на смерть. Де ж вони визнають загальнолюдську мораль? 
Загальнолюдська мораль – це для них ворожа і небезпечна ідеологія, що зв’язала б руки їхнього свавілля. 

До кабінету зайшов Сєргадєєв і застав мене за переглядом стенограми. 
– Перечитуєш? Передивляєшся свої колишні вчинки, – питав Сєргадєєв, сідаючи на дубове крісло. – Ото 

ще тоді треба було вас міцно замкнути, менше було б клопоту тепер. 
 – Чому ж не замкнули? 
– Виявили лібералізм тоді до вас. Ну тепер ми поправимо все. Більше ви не напишете ні слова. 
– Не напишу я – знайдуться такі, що напишуть. Десь-недесь та й знайдеться така натура, що не скориться 

вашому насильству. 
– Для таких як ви, тільки й насильство потрібне, а той, хто заслуговує, має свободу і демократію. 
– А чого ж це я не заслуговую на свободу й демократію? Я ж не бандит і не шпигун. 
– Ви гірший за бандита чи шпигуна. Ви ж виступаєте проти найсвятіших наших засад, ви навіть Леніна 

зневажаєте. 
– Чим же я його зневажаю? 
– Як то чим? А кого ви називаєте утопічним мислителем? Забули? Дайте мені, Володін, його оповідання. 

Володін поспішно відімкнув сейф, витяг з нього мій загальний зошит з чорною палітуркою і подав його 
Сєргадєєву. Сєргадєєв перегорнув кілька сторінок, знайшов оповідання «Сила золота». 

– Ось тут, де ви описуєте Колиму, звірства чекістів на Колимі. Ну було таке, не заперечуємо. Але ж сама 
партія засудила все це. І цього достатньо для всіх радянських громадян. А ви витягаєте давно забуті події і на 
цьому створюєте свою політику, політику дискредитації радянської влади. Ось те місце. Пишете: «Ленін 
надіявся на те, що буде такий час, коли з золота будуватимуть виходки. Утопічний мислителю! Тобі навіть і не 
снилося, що не мине й півтора десятка років, як твій наступник заради купки золотого піску перетворить на гній 
мільйони своїх співгромадян». Ваші слова? Не відмовитеся. Руку вашу визнала технічна експертиза. 

– Я й не відмовляюся. Та хіба Ленін залишив вам такий заповіт, щоб ви за критику його думок 
репресували, судили? – відповів я Сєргадєєву. 

Сєргадєєв мовчав і дивився на мене, як на якесь диво. 
– Я вас питаю: Залишив вам Ленін такий заповіт чи не залишив? Чи ви творів Леніна не читаєте? 
Сєргадєєв не знав, що мені відповісти, бо ж він справді не знав, чи був у Леніна такий заповіт.Володін не 

виручав свого начальника. Він твердо дотримувався чекістської субординації – коли старший начальник 
говорить, чи допитує піддопитного, менший начальник мовчить. Та й Володін знав не більше, ніж Сєргадєєв, 
які заповіти лишив Ленін. 

Я добре знаю, як сучасні комуністи, в тому числі і чекісти, вивчають марксизм-ленінізм – читають тільки 
те, що вимагає програма семінарів. 

Володін сидів за своїм столом і удавав, ніби заглибився в якусь роботу. Сєргадєєв сидів переді мною і 
глипав очима. Та раптом він вихід для себе знайшов. Він поволі повернувся до Володіна і сказав: 
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– Я вважаю, що його все-таки треба направити на аналіз до психлікарні. 
Володін не відповів нічого. Тоді Сєргадєєв звернувся до мене: 
– Ви не лікувалися ніколи від психічних захворювань? 
– Ось тут я вже вас потішити нічим не можу. Я не тільки ніколи у своєму житті не хворів на психічні 

недуги, а не доводилося мені на своєму віку бачити живого психіатра. 
– Ну це нічого. Ваша поведінка дає нам підстави направити вас на аналіз. 
– Я не маю сумніву, – відповів я Сєргадєєву, – що ви можете це зробити, бо ж і сила і влада у ваших руках, 

але ви вже будьте послідовні у своїх намірах щодо мене. 
– У чому ж ця послідовність повинна виявлятись? 
– То ви маєте намір мене вбивати, а то вже збираєтеся направити мене до психлікарні. 
– А це одне одному не суперечить – ми направимо до психлікарні, ми і вб’ємо. 
– То ж навіщо вам зайва витрата? Яке значення має для вас кого вбивати – нормальну чи ненормальну 

людину? 
– Ненормальних ми не вбиваємо. Ми спочатку виліковуємо, а потім уже вб’ємо. 
– Так якщо ви мене вилікуєте і я почну мислити так само, як і ви, то за що ж мене тоді вбивати? 
– А за те, що ви натворили. 
– Так натворив я тоді, коли був у ненормальному стані, а дії ж ненормальної людини не підлягають 

засудженню. 
– Ви або дуже хитрий, або дуже дурний. 
 – Ну, це вже я чув від вас. 
– Як ви не крутіть, а відповідати вам за свої вчинки доведеться! Оце ви пишете тут про студента, – 

Сєргадєєв показав на сторінку зошита, – паплюжучи органи державної безпеки, то це ви написали самі про 
себе, передбачили свою долю. Отака сама смерть спіткає і вас. 

Я не мав сумніву тоді в тому, що Сєргадєєв виказує намір щодо мене вищого начальства кагебе, та й не 
тільки кагебе. Видно було, що на думці про фізичне знищення мене, вони всі сходились. Може, навіть 
намірялися фізично знищити не лише мене. Але діяли вони тепер невпевнено. Нещодавно відбулася чистка в 
кагебе. Деякі чекісти тоді поплатилися своїми головами. Хрущов трохи приборкав кагебістів, обмежив їхні 
свавільні дії. А тут ще до того відбувся державний переворот. Змовники скинули Хрущова і почували себе у 
своїх кріслах не дуже твердо. Видно було, що вони не хотіли починати свою владу кривавими репресіями. 
Ніхто не знав тоді, якого розгону наберуть нові правителі. Не знало цього й кагебе. З одного боку у них 
свербіли руки вбивати таких людей, як я, а з другого – їх стримував страх перед невідомим майбутнім 
напрямком нових правителів. Аж ось, коли б не довелося їм розділити долю тих своїх поплічників, яких 
Хрущов перепровадив на той світ. Мені було ясно, що всі, хто вирішував мою долю, сходилися на тому, що 
мене треба умертвити. Але одні, видно, такі як Сєргадєєв, обстоювали намір знищити мене якнайшвидше, інші, 
виходячи з того, що я тяжко хворий, обстоювали намір знищити мене без зайвих підозрінь. Вони знали, що 
такій хворій людині, як я, будь-який вирок буде означати смертельний вирок. 

– Багато ви тут понаписували, – говорив Сєргадєєв, гортаючи мій зошит, – не так багато, як уїдливо. Куди 
там тим Синявському та Даніелю до вас! Але я вам даю гарантію, що більше не напишете ні слова. 

– Не напишу я – напишуть інші. Доки існує деспотизм, доти будуть оборонці свободи. 
– І тим, що знайдуться після вас, пообрубуємо руки. На це у нас вистачить і влади і сили. 
Сєргадєєв підвівся і пішов до дверей, важко ступаючи своїми повільними кроками. 
Не встиг Володін після відвідин Сєргадєєва нарихтуватися на новий допит, як двері відчинилися і до 

кабінету зайшли Малихін, Тарасенко і Боєчко. Боєчко підбіг до Володіна, пошепки вимовив кілька слів, той 
подав йому з сейфу папку з паперами. Боєчко вхопив її і вибіг з кабінету. 

Малихін і Тарасенко повсідалися на дубових кріслах по обидва боки Володіна. 
– Ну як твій Михайло Савич? – спитав Малихін Володіна, а сам дивився на мене з бісиками в очах. 
– Як пень. Хоч йому кілок на голові стружи. 
– А мій Михайло Миколайович не такий. Чоловік розумний, видно зразу. Бачить, що впиратися нема чого, 

він і не впирається. 
– Так ось і в мене один Михайло – людина, як людина, а цей, як бичок – ні в кут, ні в двері. 
– Щось багато Михайлів зібралося тут, – обізвався Тарасенко, тільки у нас четверо, а ще й в Івано-

Франківському є один чи двоє. 
– Це мабуть, якийсь знак? – сказав Малихін. 
– Безперечно, що знак, – відповів я Малихіну, – і знак не на вашу користь. 
– А чому? – умисне виказуючи свою цікавість питав Малихін. 
– А тому, що Тарас Шевченко писав: «... за нас і душі праведних і сила Архістратига Михаїла». 
– Ну архістратига ми не боїмося, а у нас є свої стратеги й архістратеги, яким не страшна ніяка потойбічна 

сила, а ось такі Михайли, як ви, завдають нам клопоту, та й це для нас не страшно – справимося з вами, – 
Малихін перехилився в кріслі з боку на бік і вів далі. – А чого тут крутити – винуватий – признавай свою вину. 
Скажи – так було, а більше цього не буде. Суд наш гуманний і справедливий, нікого невинного не засудить, а 
до винного, що кається, виявляє милосердя. Та й ми, коли бачимо, що людина невинна, не баримося звільнити 
її. Он Тарасенко вже підготував матеріял до випуску Садовської, а Ольгу Горинь випустили вже давно. Бачимо, 
що людина непричетна до справи та ще й має малу дитину, випускаємо. Ми ж не звірі, у нас у самих є жінки й 
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діти. Але коли людина має за собою явний гріх, та не кається, а ще й борюкається – тут уже не до милосердя. 
Ніякий архістратиг вам не поможе, надійтеся на параграф кодексу, що пом’якшує кару. 

– Та й я теж, мабуть випущу Косіва, – обізвався Володін, – людина молода, кається в своїх помилках. 
Навіщо його штовхати в обійми наших ворогів? 

– Це ви правильно міркуєте, – сказав я Володіну, – але таке міркування повинно стосуватися не тільки 
Косіва, а й всіх нас. 

– Е ні, – заперечував мені Володін, – до тебе у нас не той підхід, що до Косіва. Косів молодий, він ще не 
виробив у собі твердого світогляду, а ти старий вовк. Ти якраз і належиш до тих ворогів, у обійми яких 
потрапляють такі, як Косів. 

– Скільки Косіву років? – запитав я Володіна. 
– Йому немає ще й тридцяти. 
– А мені було всього вісімнадцять років, коли ви мене кинули «в обійми ворогів». 
– То не ми вас кидали. 
– Як не ви? Ви ж чекісти? І то були чекісти. Різниця лише в тому, що тепер вони, може, трохи старші за 

вас, а тоді вони були такого віку, як ви тепер. 
– То було давно, – втрутився Малихін, – і всі чесні радянські люди, репресовані в той час, а тепер 

реабілітовані, зрозуміли, що то були помилкові дії в нашій історії. А ви не хочете цього зрозуміти. 
– А ті безневинні люди, що вкрили своїми кістками сибірську тайгу і колимську тундру, що зрозуміли? Що 

зрозуміли їхні діти, які знають, що ви без ніякої вини повбивали їхніх батьків? 
Шестеро очей дивилося на мене, а роти не розкривались. Ротам не було що говорити. 
– А чи знаєте ви, – продовжував я далі, – що там, на Колимі, куди ви кинули мене тоді, я рідко де 

зустрічався з вашими ворогами. Переважна маса – це були ваші друзі й приятелі. А ви з ними повелися так, як з 
вами не повелися б найлютіші ваші вороги. Щоб стати таким, як я є тепер, мені не було потреби потрапляти в 
обійми ваших ворогів, достатньо було спостерігати ваші дії. Отож, щоб ви знали, не якісь уявні вороги 
виховують ваших супротивників, ні, ви самі виховуєте їх. 

– Звичайно, – продовжував я, – різниця між вами та чекістами тридцятих років деяка є. Ті менше говорили, 
а більше гнули матюки і грюкали кулаками по столі, били свої жертви колодками наганів та ніжками від крісел. 
Ви цього не робите. Не робите сьогодні, а чи не готові ви це робити завтра, коли буде вам такий наказ? 

– Такого наказу не буде. Такі дії засудила партія, – запротестував Малихін. 
– Хм, партія засудила. Ось під боком у вас капезе, де луплять так, що аж до мене у камеру крики 

доносяться. 
– Ну то міліція, там у них свої порядки, – пояснив Володін. 
– А міліція хіба вже інша держава? І чому це партія засудила тортури тільки в кагебе, а в міліції їх 

дозволила? 
– Ніхто їм не дозволяв, вони застосовують биття під власну відповідальність, – далі пояснював Володін. 
– І їх за це ніхто не судить і не карає? 
– Поки що ні. 
– Так де ж гарантія, що ви, кагебісти, не почнете бити свої жертви під власну відповідальність? Раз за це не 

судять, то чому не пустити в хід свої кулаки? Така практика облегшує процес слідства. 
– Це ви так думаєте, бо ви не вірите в нашу партію, а ми так не думаємо, бо ми комуністи-ленінці, – дав 

своє пояснення Малихін. 
Я дивися на них і подумки дошукувався різниці між тими сталінськими чекістами, що за кожним 

запереченням їхнього вислову хапалися за пістолети, і ось цими, що сидять переді мною і вислуховують мене, 
навіть не перебиваючи. Різниця, звичайно, є. Ті були менш освічені, але більш завзяті, самовпевнені і 
фанатично віддані своїм вождям. Ці, з університетськими значками на грудях, майже не виявляють чекістського 
завзяття, вони втратили й свою самовпевненість, бо їм урізали їхню, необмежену колись, владу. Вони загубили 
свій фанатизм, бо нема вже того вождя, якому треба було служити вірою і правдою. Один помер, другого 
скинули, а третьому – хто-зна як служити. Нарешті, вони освічені. І хоч освіта їхня совєтська, 
пропагандистська, все ж не виключається, що в період їхнього навчання на лекціях якась розумна людина 
вкинула у їхні душі зерно істини. 

І пригадалося тоді мені, як колись, ще в кінці 1945 року, відразу після демобілізації з совєтської армії, ще у 
військовому одязі, я мандрував по Україні. Грошей я мав тоді обмаль, і їздив потягом без квитка. Кондуктори, 
побачивши мою військову уніформу, обминали мене. Іноді доводилося їздити в тамбурі, а то й на сходах 
вагонів. Одного разу, коли я їхав з Ужгорода до Львова, до мене на сходинку вчепився військовик. На його 
шинелі лейтенантські погони, а по кантах його уніформи я пізнав у ньому чекіста, червонопогонника, як тоді їх 
називали фронтовики. 

– Демобілізувався? – спитав він мене, коли вже потяг набирав швидкості. 
– Демобілізувався, – відповів я. 
– Звідки? 
– З Берліну. А ти ще служиш? 
– Ні, я не служу. Я також демобілізувався, вигнали за пиятику. Тільки на війні я не був. Я був далеко від 

фронту, на півночі. 
Лейтенант помовчав трохи, схиливши голову, а потім продовжував: 
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– Що, вони, гади, зі мною зробили! Вони примусили мене убивати людей. Зробили з мене катюгу. Ось кого 
треба було б стріляти. Їх би я вже стріляв добровільно і безоплатно. 

Він щиро вилаявся, знову помовчав, а згодом заговорив далі: 
– А що було робити? Відмовишся стріляти – тебе розстріляють. Я трохи там не здурів. 
– Як же тобі вдалося вирватися? – запитав я його. 
– Почав пити. Напивався до білої гарячки. І тоді мене вигнали, демобілізували, як алкоголіка. 
Чуття огиди з чуттям жалю перемішувалося в мені, поки я дивився на ту людину. Я не скзав йому, що й 

мені довелося побувати у тих лабетах, які розставляли такі як він. Я тільки поспівчував йому. В мені не 
спрацювали м’язи, щоб подати йому руку на прощання, коли ми розставалися з ним на якійсь станції. Та й сам 
він не робив спроби подати мені руку, напевно усвідомлюючи свою мерзенність. 

Коли катюга усвідомлює свою мерзенність – це вже добре. Треба мати у грудях серце гадюки, щоб бачити і 
здійснювати усю цю безглузду жорстокість і не відступити. 

А ось і ці, що сидять переді мною, двоє капітанів і один лейтенант, це ж також кати, чи відступлять вони, 
спостерігаючи і здійснюючи безглузду жорстокість? Чи западуть у їхні душі докори сумління? Вони, правда, не 
стріляють людей, проте роблять гірше, вони наводять смерть на людей. Тарасенко, правда, видно щойно 
починає свою діяльність, а за Володіним і Малихіним, ходить не одна тінь запроваджених на той світ. Які серця 
вони мають у своїх грудях? 

Ці, може, щось і думають, може, в чомусь і вагаються, та хіба вони скажуть про це мені. А ось такі, як 
Сєргадєєв, Гальський, Старіков – ці не вагаються. Ці тільки журяться по сталінських часах, коли можна було 
бити пістолетами по зубах, коли можна було намотувати дівочу косу собі на руку і бити головою об стіну. 

Півдня без допиту. 
Володін так і не почав протокола. Відпровадив мене на обід, сховавши бланк до шухляди столу. 
А після прогулянки прийшов сержант з бритвою, і я почав тупим лезом скубти свою бороду, рвучи до 

крови шкіру свого обличчя. Теж своєрідні тортури, думав я, сціплюючи зуби від болю. 
Того дня по обіді Володін мене не викликав. То викликав навіть у неділю, а то не викликав у будній день. 

Наглядач подав у віконце дві газети – «Правду» і «Правду України». Ці газети давали читати щодня, інших 
вони не мали. І це мене теж дивувало. Ні в Лук’янівській в’язниці, ні у всій Колимі, ніхто не знав про що 
пишуть у газетах, а якщо хтось і добував шматочок старої газети, він ризикував опинитися в карцері. 

Пам’ятаю, як у Лук’янівці, після побачення з рідними, Сухачов-Кречет, відомий комсомольський діяч, і 
якого звинувачували в членстві Українсько-грузинського блоку, спромігся пронести до камери зім’ятий, як 
кухонний віхоть, шматок свіжого номеру газети. Всі кинулися до нього, в тому числі й Новицький, народний 
комісар міліції на Україні. Сподівалися вишукати в тому зім’ятому папірці ознаки наближення судової амністії. 
Не кинувся до Сухачова-Кречета тільки професор Тищенко, колишній викладач Харківського університету. Він 
у своїх черевиках – «хатезе», зроблених з автомобільних шин, у своїх засмальцованих ватяних штанах і в 
арештантській спідній сорочці з пацьорками замість ґудзиків спокійно ходив уздовж камери так, наче й нічого 
не сталося. Його у Лук’янівку привезли ненадовго з Соловків у зв’язку з якимсь новим процесом. Він був для 
нас живим прикладом того, що нас чекає. Отож він, що вже відбув майже половину свого довгого реченця, і не 
мав надії добути його повністю, бо мав уже поза сімдесят літ віку, не кинувся до того шматка газети. Він не 
вірив у амністію. Я теж не дошукувався її. Ще там, у Лук’янівській в’язниці, мене, вісімнадцятилітнього, 
професор Тищенко повністю переконав, що ні одному політв’язневі у Совєтському союзі ніколи амністії не 
буде. 

Тепер у газетах я не амністію шукав. Я шукав якогось повідомлення про ті арешти, які відбулися на 
Україні. А його не було. Про арешти поліцаїв і суди над ними пишуть всюди, а про нас ні слова. Що воно за 
знак? – думав я собі. Може, напишуть пізніше, допускав думку. 

У той день не лише газети дали мені. Відчинилося віконце у дверях – і я побачив перед собою жіноче 
обличчя. 

– Візьміть каталог і виберіть собі книжки, – промовило жіноче обличчя. 
Я взяв каталог. Віконце у дверях зачинилося. 
Це теж велика новина для мене. У сталінських в’язницях і таборах за весь час свого перебування я не те що 

не читав, а й не бачив жодної книжки. Видно, не дурно таки тепер чекісти хваляться, що вони гуманні. Щось на 
них подіяло. Чи не смерть Сталіна і перетрушування Хрущова? 

Я взявся переглядати каталог. Він був невеликий, тематично поділений на розділи, надрукований 
друкарською машинкою. В ньому були соціяльно-політична література, технічна, художня і навіть трохи було 
філософської, звичайно матеріялістичного напрямку. Серед соціяльнополітичної літератури було трохи творів 
Маркса й Енгельса, багато творів Леніна, були «Питання ленінізму» Сталіна. На клаптику паперу недописком 
олівця, що дала мені бібліотекарка разом з каталогом, я виписав собі том творів Гоголя, «Козаків» Хаджі 
Мурата Агієва та «Походження сім'ї, приватної власности та держави» Енгельса. Хоч твори Гоголя я всі читав, 
виписав я їх на те, що читаючи, відволікався від тяжких роздумів і набирався в них веселого настрою, 
«Походження сім'ї» Енгельса – книжка також добре відома мені, але захотілося ще раз проникнути в суть 
марксистської ідеології, «Козаків» Хаджі Мурата Агієва я не читав, і виписав її навмання. 

Щойно закінчив я писати свого списка, як двері відчинилися, і до камери зайшов довготелесий старшина. 
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Це була молода людина. По його рожевому круглому обличчі легко можна було пізнати його вік. Йому не було 
й тридцяти років. Старшина зайшов з полотняною торбою в руках і аркушем паперу попелястого кольору. 

– Добрий день, – промовив він до мене українською мовою, поклав торбу на ліжко і сам сів на край 
постелі. – Ось перевіряйте, – сказав старшина, подаючи мені попелястий аркуш, – це ваша передача. 

І він почав викладати з торби пакунки. Тут була ковбаса і шинка, білий хліб і булочки, сигарети, сірники, 
шоколад, масло, цукор і яблука. 

– Перевірте і розпишіться, – сказав старшина, коли виклав усе з торби. 
Я подивився у список, гублячи всяку увагу, і розписався під переліком продуктів. 
– На ваш рахунок поступили ще й гроші, тридцять карбованців. Два рази на місяць ви можете у нашій 

крамниці виписувати через мене потрібні вам продукти на суму п’ять карбованців, – сказав старшина. Він устав 
з ліжка, взяв свою порожню торбу і пішов до дверей. 

 – До побачення, – промовив він при виході. 
– До побачення. Дякую, – відповів я йому. 
Я дивився на розкладені на ліжку продукти і не знав, що робити – чи їсти, чи спочатку обцілувати все це, 

бо ж до всього цього дотикалися дбайливі руки моєї коханої Ганусі. Я стояв перед ліжком, устеленим харчами, 
і сльози зрошували мені повіки. Я знову пригадав собі тридцять сьомий рік у Лук’янівській в’язниці. Ніхто мені 
тоді передач не носив, і я жив на тюремних харчах. Майже всі у камері одержували передачі – і народний 
комісар Новицький, і настоятель Володимирського собору Вишняков, і комсомольський діяч Сухачов-Кречет... 
На тюремних харчах було нас двоє – професор Тищенко і я. Професор ділив свою півторафунтову пайку на три 
рази, а я її брав у обидві жмені і з’їдав за кілька хвилин, а обідню і вечірню соєву юшку випивав без хліба. 

Новицький м’яв пальцями гливку м’якушку тюремної пайки хліба і виліплював з неї шахові фігурки. Йому 
це чудово вдавалося. А я навмисне відвертав свій погляд від рук Новицького, щоб той не здогадувався, як дуже 
хочеться мені вирвати з його рук ту м’якушку і з’їсти. 

__________________________ 

Знову мушу перервати свої описи. Сучасні події вибухами вриваються в моє буття і перебивають мої 
спогади. 

Кілька днів тому побувала у нас Олена Антонів, колишня дружина Чорновола. Вона з своїм сином, малим 
Чорноволом, відпочивала під Одесою на морі, після відпочинку їхала подивитися Асканію Нову і завітала на 
кілька днів до нас. Розповіла нам, що Валентин Мороз передав своїй дружині Раїсі, що він розпочинає 
голодівку на знак протесту проти того, що його не переводять з в’язниці до табору, бо за тюремними правилами 
тих, хто без стягнень відбув половину свого реченця у в’язниці, відпроваджують до таборів. Він за три роки 
перебування у Владімірській в’язниці стягнень не мав. Я тоді сказав Олені, що ця затія його марна, бо правила 
ці я дуже добре знаю. Мало відбути половину свого реченця з бездоганною поведінкою. Треба, по-перше, 
написати прохання до адміністрації в’язниці, тобто поклонитися. Так, як кланялися руські князі ханам Золотої 
Орди. Треба, по-друге, щоб вихователь (чуєте, люди, там є «вихователі»! Цих «вихователів» я вам ще опишу у 
своїх спогадах), так ось треба, щоб цей «вихователь» написав позитивну характеристику і клопотав перед 
адміністрацією в’язниці, щоб в’язня перевели з тюрми до табору. Треба, по-третє, перейти чистилище, щось на 
зразок суду, який складається з адміністраторів в’язниці, на якому в’язня піддають принизливому випитуванню, 
і де в’язень повинен дати обіцянку «виправлятися» так, як того хочуть чекісти. 

Я тоді подумав, що Валентин поголодує трохи, зрозуміє, що все це не для нього і припинить свою затію. 
Але пізніше я почув з закордонних радіопередач повідомлення про те, що Мороз об’явив смертельну голодівку. 
Що йому іншого виходу нема, йому залишається або збожеволіти у тих обставинах, в яких його тримають там, 
або померти з голоду. 

Сьогодні на світанку я прослухав повідомлення радіостанції «Свобода» про те, що про долю Мороза нічого 
не було відомо. Вже минає місяць, як він голодує. Нічого не міг відповісти академік Сахаров на запит 
канадських науковців. Не відповідає на запити закордонних журналістів начальник Владімірської в’язниці. 
(Той не скаже нічого. Я його добре знаю.) А тим часом у Канаді в Оттаві, у Вінніпегу та інших містах, 
повідомляє «Свобода», відбуваються демонстрації на захист Валентина Мороза. В Оттаві демонстранти 
голодують перед будинком совєтського посольства. Двоє з них уже настільки виснажили себе, що їх забрали до 
лікарні. І в Сполучених Штатах на захист Мороза відбуваються тихі демонстрації. От бідна наша нація! Навіть 
перебуваючи так далеко від рідної землі, її діти не можуть демонструвати голосно, а лише тихо. Навіть і там, за 
океаном, ті бідні українці не можуть щосили гукнути на оборону свого земляка. Щоб, бува, не перешкодили 
Ніксонові зближувати Америку з Совєтським союзом. Такі демонстрації можуть подіяти тільки на сумління 
правителів. А хіба совєтські правителі мають сумління? Хіба зупинили їхні танки натовпи дітей на дорогах 
Угорщини і полум’я самоспалювання студентів у Чехословаччині? Хай навіть половина Канади вимре перед 
порогом совєтського посольства, вони не порушать ні одного пункту своїх «тюремних правил». На них діють 
тільки ті демонстрації, які проводять євреї, коли демонстранти перекидають їхні автомобілі разом з ними, 
стріляючи у їхні помешкання, кидають бомби у їхні посольства. Таку мову вони розуміють. Це та мова, якою 
говорять вони самі. 

Я ніколи не схвалював голодівок у совєтських в’язницях і таборах. Голодівка – це зброя в’язня, якою він 
намагається подіяти на сумління своїх мучителів. Марна надія. Коли в’язень, добиваючись правди, оголошує 
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голодівку, вони відповідають: «Москва сльозам не вірить». Коли в’язень, протестуючи проти кривди і 
вчиненого свавілля над ним, кінчає життя самогубством, вони говорять: «Одним ворогом поменшало». 

Ні в яких в’язничних правилах, ні в яких кримінальних законах не зафіксовано найменшої 
відповідальности начальника за долю доручених йому в’язнів. Куди більше передбачено відповідальности 
завідуючого свинофермою за стан свиней, ніж відповідальности начальника табору за стан і життя людей. 
Правда, за їхніми якимись невідомими нам законами, того, хто об’явив голодівку, на десятий день голодування 
вони починають «годувати». Ножем та обценьками розщеплюють зуби і вливають через гумову кишку півлітри 
юшки спеціяльно для цього виготовленої. Два рази на тиждень. Ця юшка не дає голодному померти, але вона й 
не дає йому стати на ноги. За таких обставин в’язень може голодувати дуже довго. Лупиніс проголодував три 
роки, Кочетков – чотири з половиною роки. Я бачив Кочеткова на третьому році його голодування. Це був 
людський кістяк обтягнений шкірою. Фельдшер Козюра у третьому таборі-лікарні з охотою взявся показати 
мені Кочеткова. Він скинув з ліжка стару витерту ковдру і відкрив фігуру, яку покривала ця ковдра. Якби на 
мене не дивилися живі очі, як два вуглики, я б нізащо не повірив, що переді мною жива людина, а не мертвяк. 
Цей же Козюра, якого я знав з першого табору, якого взяли працювати фельдшером на тій підставі, що його 
мати лікар за фахом, продемонстрував мені, як вони годують Кочеткова. 

Я думаю, що я не помилюся, коли буду стверджувати, що за всю історію в’язниць, каторг та 
концентраційних таборів світ не знав таких рекордів голодування, які встановили совєтські в’язні мордовських 
таборів та Владімірської в’язниці. Я певний, що у вільному світі мало хто повірить, навіть з тих, хто там більше 
живе у тюрмах, ніж на волі. 

У Мордовських таборах і у Владімірській в’язниці рідко здибаєш в’язня, який би не голодував. Піврічне 
голодування вважається короткотривалою голодівкою. Ніхто з них не досяг своєї мети таким способом 
протесту. Я ці голодівки не схвалював. Вони виснажують організми в’язнів, ослаблюють їхнє здоров’я, і тільки 
викликають сміх і глузування у чекістів-начальників. Не маю сумніву в тому, що голодування Мороза викличе 
глузливу посмішку на устах начальника Владімірської в’язниці Завялкіна і тамтешнього тюремного кагебіста 
Обрубова, я їх добре знаю. 

Та Мороза справа інша. Він розмірковував вірно – краще померти від голоду, ніж від божевілля. 

___________________________ 

Ганусина передача прийшла дуже вчасно. Я відчував ненормальний стан свого організму. Так, ніби я був 
на межі божевілля. Коли я заплющував очі, переді мною мерехтіли іскри, короткі полум’яні спалахи, або 
вогняні цятки, що швидко збільшувалися, наближаючись до самих моїх очей. Раз-у-раз мені вчувалися окремі 
слова та уривки речень, сказані незнайомим мені голосом. В тих словах та уривках речень не було ніякого 
змісту, і я не пригадував, щоб я щось подібне колись чув від когось. Коли я брав газету і починав читати, я не 
міг збагнути змісту прочитаного. Читаючи друге речення, я забував про що йшлося в першому реченні. 

Я думав про ті причини, що привели мене до такого стану. Їх могло бути три: або крайнє нервове 
перенапруження, або крайнє фізичне виснаження через те, що я майже не споживав тюремних харчів, або, 
думав я, це наслідок дії тих препаратів, що чекісти підсипають мені в мою страву. Отож Ганусина передача 
принаймі хоч ненадовго порятує мене. По-перше, вона зміцнить мої фізичні сили, по-друге, вона звільнить мене 
від споживання тюремних харчів. Правда, чекісти могли і продукти передачі обробляти своїми препаратами, 
але я тоді про це не думав. Я взяв червонобоке яблучко, поцілував його і відкусив. Кислувато-солодкий нектар 
життєвою хвилею поплив у всі мої жили і прожилки. 

Авдієнція за ґратами. 
Наступного дня Володін викликав мене не скоро. Напевно було вже біля десятої години, коли прийшов до 

мене старшина. В коридорі слідчого відділу я запримітив поперед себе якусь метушню. Там, де коридор 
вигинався дугою, якісь тіні промайнули переді мною. Я навмисне швидше пішов уперед. «Тіні» не встигли 
зачинити за собою двері бічного коридору – і я побачив там Михайла Гориня під наглядом двох чекістів. Це так 
несподівано й швидко сталося, що ми з Михайлом не встигли навіть обмінятися поглядами. Я, навіть, не певний 
був, що він мене побачив. 

Коли ми проходили мимо фотолабораторії Боєчка, то я крізь розчинені двері побачив цілу низку свіжо 
висвітлених аркушів фотопаперу, прип’ятих прищіпками до натягнутого шнура. Моє око розгледіло навіть 
відбитки рядків машинопису на тих аркушах. 

Володін не поспішав починати нового протоколу. 
– Посидь, відпочинь, – сказав він мені, риючись в своїх паперах. 
Заскочив Боєчко і поспіхом взяв пачку аркушів. 
– Підеш на авдієнцію до високого начальства, – сказав Володін, коли Боєчко зачинив за собою двері. 
– До якого саме? – поцікавився я. 
– До найвищого. Нікітченко, голова комітету державної безпеки уересер, буде з тобою говорити. 
Якесь невиразне почуття суміші цікавости з неприємністю перебігло крізь моє сприйняття. 
Чекати довелося недовго. Незабаром зайшли до кабінету Калашніков та Малихін і запропонували мені іти з 

ними. Ми трохи навскіс від дверей кабінету Володіна перейшли коридор і опинилися в кабінеті, де 



 75 

відгороджена дерев’яним бар’єром сиділа секретар-машиністка. Я ту секретаршу кілька разів бачив у Володіна, 
коли він їй давав завдання щось друкувати на машинці. Це була немолода жінка з великим неприємним 
обличчям і з фігурою, що давно втратила людську подобу. Драглисте тіло її обличчя і неприкритих рукавами 
рук тремтіло за кожним її рухом. Вона говорила російською мовою з акцентом рязанського діялекту. Коли вона 
бувала у Володіна, то робила спроби кокетування і наділяла Володіна раз-у-раз своєю усмішкою, від чого 
ставала ще потворнішою, бо та усмішка оголювала її величезні зуби. На мене вона не звертала найменшої 
уваги, так наче мене й не було там, або я не був людиною. А тепер вона сиділа за своїм столиком і заклопотано 
друкувала на машинці. Вона навіть не підвела голови, коли ми зайшли. 

Опираючись на дерев’яний бар’єр, біля дверей бічної стіни з правого боку, стояв Клименко і читав газету. 
Він був неподібний сам до себе. Замість чекістського мундира, у якому я звик бачити його, на ньому був новий 
цивільний чорного кольору костюм, біла, як сніг, сорочка і чорна краватка. На лацкані його піджака 
виблискував університетський значок. І на обличчі він якось змінився, зробився ніби молодший за себе, 
нагадував чи то студента-випускника, чи то аспіранта. Мені запропонували сісти на стільці, що стояв біля 
вхідних дверей. Калашніков, поминувши Клименка, пройшов крізь двері бічної стіни, а Малихін залишився 
біля мене. За кілька хвилин Калашніков повернувся і перевів мене крізь двері бічної стіни. Я опинився в 
кабінеті, який був менший, ніж кімната секретарки, але в ньому теж були двері у бічній правій стіні. В кабінеті 
у кутку за столом сидів підполковиник у новій чекістській формі, якого я досі не бачив. Він щось писав і, так 
само, як і секретарка, не звернув найменшої уваги на мене. Тут я сидів недовго. Двері бічної стіни розчинилися 
і я почув: 

– Заходьте, Масютко. 
Я пішов без супроводу до наступного кабінету. Цей кабінет був набагато більший за попередній. Тут ніщо 

не нагадувало, що це приміщення чекістської канцелярні. Він був обладнаний так, як усі кабінети совєтського 
начальства. В кінці кабінету під портретом Леніна стояв стіл начальника, а перпендикулярно до нього – 
видовжений стіл для відвідувачів. Всі присутні тут були у цивільному одязі, і забувалося, що маєш справу з 
чекістами. За столом начальника сиділа невідома мені особа. Я інтуїтивно здогадався, що переді мною сам 
голова комітету держбезпеки України. 

З лівого боку між двома вікнами стояв здоровань з похмурим обличчям зі схрещеними руками на грудях. 
Мені чомусь прийшла до голови думка, що коли цю фігуру трохи підчистити, то вийде та фігура, яку малюють 
на пляшках денатурату. Праворуч і ліворуч Нікітченка також стояло два атлети з закам’янілими обличчями. Під 
правою стіною на кріслах сиділо троє осіб. Серед них я пізнав Полудня. 

Я привітався, сказав «добридень». На моє привітання відповів Нікітченко, решта присутніх мовчала. Мені 
вказали на стілець, що стояв скраю видовженого столу і запропонували сісти. Між мною та Нікітченком 
створилася відстань кроків на вісім. 

Своїм зовнішнім виглядом головний кагебіст України нітрохи не скидався на чекіста. Він мав кругленьке, 
добре випещене обличчя і нагадував тих міщан, які бездоганно засвоїли усі правила пристойного поводження. 
Його вигляд викликав у мене розчарування – я не побачив образу того чекіста, якого сподівався побачити. 

– Як ваше самопочуття? – поцікавився Нікітченко. Він говорив українською мовою без напруження. 
– Самопочуття таке, – відповідав я Нікітченкові, – як в усіх тих, хто несподівано опиняється в неволі. 
– Ну це великою мірою залежить від вас самих. Ви, очевидно, прагли попасти в неволю, а тепер не дуже 

прагнете позбутися її. 
– Я вірю вам, що ви, – відповідав я Нікітченкові, – щиро вірите в те, що є такі люди, які радо міняють волю 

на неволю. 
– Ну добре, – змінив тон Нікітченко, – що ви можете сказати на вашу антирадянську діяльність? 
– Я твердо переконаний, що ніякої антирадянської діяльности ні з боку мене, ні з боку тих, кого 

позаарештовували у різних містах України, не було. 
– Ну як же так? Позабирали у вас таку масу антирадянської літератури, встановивши факти 

розповсюдження її між населенням – хіба це не антирадянська діяльність, хіба це не злочин? 
– В усій цій літературі, яку ви називаєте антирадянською, навіть не згадується радянська влада. Як же вона 

може бути антирадянською? 
– Ну навіщо така казуїстика? 
– Не казуїстика. А якщо ви хочете підставно звинувачувати нас, то створіть компетентну комісію, яка 

могла б визначити ідейний напрямок цієї літератури. А так – це ще питання, хто чинить злочин – чи той, хто 
пише й розповсюджує нецензуровану літературу, чи той, хто всупереч положенню конституції, встановив 
цензуру в країні. 

Ви ж своїми діями, фактично, перетворюєте усі наші закони у фікцію, – випалив я під кінець голові 
держбезпеки. 

Нікітченко мовчав. Обізвався той, що сидів під стіною найближче до Нікітченка і поруч з Полуднем: 
– А ось ви у своїй статті «Сучасний імперіялізм» Радянський союз називаєте імперією російських 

комуністів, то як ви вважаєте – це антирадянське твердження чи не антирадянське? 
– По-перше, – відповідав я цьому чекістові, – ваші слідчі органи не встановили, хто написав «Сучасний 

імперіалізм», а тому ви не маєте підстав виявляти до мене претензії, як до автора цієї статті... 
– Ну так, – перебив мене Полудень, – але ж ви сказали, що ви, як власник такої літератури, будете 

захищати її ідейний зміст. 
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– Це інша справа. Я можу захищати будь-який ідейний напрям, але не перед репресивними працівниками, а 
перед своїми опонентами. Там, де один одного переконує словами, а не зброєю. 

– Ну добре, – перебив розмову Нікітченко, – до побачення, – звернувся він до мене, – ви вільні. 
– Як вільні? – схотілося мені пожартувати з високопоставленими чекістами. – Я можу іти додому? 

Нікітченко усміхнувся ледь помітною усмішкою. 
– Ні, ви можете вийти з кабінету. 
– Прощавайте, – відповів я Нікітченкові на його «до побачення», підвівся і вийшов за двері. 
За дверима чекали на мене Калашніков, Малихін і Клименко. 
– Ну як? – відразу запитав мене Малихін, і всі троє оточили мене. Навіть підполковник за своїм столом 

підвів голову. 
– Що як? – перепитав я. 
– Ну яке враження у вас? 
– Враження звичайне. Поговорили собі трохи та і все. 
– І на вас ніяк не подіяла розмова з головою держбезпеки? – допитувався Калашніков. 
– Уявіть собі, що не подіяла. 
– Вас, Масютко, вже не виправить ніхто, – сказав Клименко, повернувся і пішов до кабінету секретарки. 
Володін також дивувався, що на мене не подіяла така авдієнція. Він мене не допитував у той день, а 

передчасно відпровадив до камери. 

Кленові листки і риска синього неба. 
А тим часом у мій закапелок на прогулянці все частіше й частіше залітали жовто-оранжеві кленові 

листочки. Кінчався вересень і наближався жовтень. Стояла золота галицька осінь. Мені не подобалося літо в 
Галичині – дуже багато там дощів. Моя натура, виплекана південним сонцем у таврійських степах, не мириться 
з таким літом. Але галицька осінь завжди заворожувала мене. 

І ось сьогодні, стоячи між чотирма сірими бетонними мурами, я піднімаю з долу кленові листки і милуюся 
галицькою осінню. Хоч над моєю головою немає галуззя клену, ні бука, ані будь-якого іншого дерева, ці 
барвисті листки з таким фантастичним візерунком переносять мене у Стрийський парк, де сивувато-зелена 
ялина своєю величністю й красою змагається з кленами в оранжево-зелених шатах і з рубіновими кронами 
буків. Я дивлюся на чисту блакить неба, на сніжно-білі копички хмаринок, що нерухомо повисли у тій блакиті, 
і забуваю і про обляпані цементом стіни, що оточують мене з чотирьох боків, і про вовчий погляд Сєргадєєва та 
його кулак перед моїми очима, і про авдієнцію в Нікітченка. 

Та коли я опинився знову в тьмяних сутінках своєї камери, мене знову оповивали важкі роздуми. З душі 
виривалися рядки поезії: 

Чи це справді було, чи був сон це –  
Розчинилось забите віконце, 
Як горіло над обрієм сонце 
І співали в гаях солов'ї? 
Чи це справді було, чи був сон це? 
Розчинилось забите віконце 
У тюремній стіні, 
І проміння пестило мені 
Мої груди і руки мої. 
Чи це справді було, чи був сон це? 
Тільки бачу тепер 
Риску синього неба, 
Риску синього неба 
У забитім вікні. 
Солов'ї не співають мені, 
І пісень мені їхніх не треба. 
Бо і я не співаю тепер –  
Я неначе помер, 
В мене сонце і небо 
Лютий ворог украв. 
Він мене покарав. 
За любов мою щиру до неба 
За любов мою, сонце, до тебе, 
За любов мою, земле, до тебе, 
За любов мою, люди, до вас, 
Щоб я пісню про вас 
Серед вас 
Не співав, 
Щоб я вічно мовчав. 
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В новому оточенні. 
Мене перевели в іншу камеру. 
Серце моє не тьохнуло, як тьохкає воно у кожного в’язня, коли почує слова «Збирайся з речами». Коли 

відчинилися двері і наглядач промовив ці слова, я його запитав, чи й постіль брати з собою. 
– Бери і постіль, – була відповідь. 
Мені відразу стало ясно, що мене переводять до іншої камери. 
Я склав усі свої харчі і манатки на ліжко, згорнув постіль у коток і вийшов на коридор, залишивши 

чекістам на згадку нестерті слова над своїм ліжком – «Не можу бачити морди катів». 
Вели мене недалеко. Майже напроти моєї дев’ятої камери наглядач відчинив двері сімдесят сьомої камери, 

і я опинився в іншому оточенні. Ця була проти моєї доволі простора камера і набагато ясніша. У цій камері 
було двоє. Один, середнього віку чоловік, високий на зріст, ходив поміж ліжками вздовж камери. Другий, 
підстаркуватий, може, такого віку, як я, з яскраво вираженими рисами кавказького типу обличчям, сидів у 
кутку камери під вікном. Я поклав свою постіль на порожнє ліжко і привітався. Вони відповіли мені. Вони не 
кинулися до мене з питаннями, не розпитували про новини на волі, як це було в Києві, коли мене кинули до 
камери політв’язнів Лук’янівської в’язниці. Високий продовжував ходити вздовж камери і після того, як 
зачинилися за мною двері, а той, що сидів на ліжку і перебирав щось із своїх речей, не рухався з місця. 

Перший заговорив до мене кавказець. Він поцікавився, звідки мене перевели. В його вимові не відчувалося 
найменшого акценту кавказьких мов. Він досконало володів російською мовою, що ніяк не в’язалося з його 
зовнішнім виглядом. Кавказець не довго розпитував мене про мене. Він охоче заговорив про себе і про свого 
товариша по камері. 

– Моє прізвище Погосов, – відрекомендувався кавказець, – я бувший директор того львівського 
універмагу, що на Першотравневій вулиці, проти Академічної. А цей товариш, – Погосов звів погляд на того, 
що ходив вздовж камери, – моряк з Архангельська. 

«Моряк з Архангельська» продовжував ходити вздовж камери, не звертаючи на нас найменшої уваги, так 
ніби між нами мова йшла не про нього. А тим часом я придивився до моряка і тільки тепер запримітив, що на 
ньому був темносиній морський кітель. 

– Він, – продовжував Погосов, – побував у Польщі. Перейшов кордон. Трохи не три місяці мандрував 
Польщею, доки його не підчепило там чека. 

Моряк підійшов до нас, щось хотів сказати нам, навіть трохи уста його заворушилися, але не вимовив ні 
слова, махнув рукою, повернувся і пішов далі міряти камеру своїми кроками. Погосов мімікою дав мені 
зрозуміти, що у моряка дещо нарушена психіка, і продовжував розповідати про себе. Він давно вже засуджений 
на 15 років. Відбув уже понад чотири роки. Засудили його в справі «трикотажників». 

Про справу «трикотажників» я чув багато. Це були дуже гучні процеси у Львові на початку шістдесятих 
років. Про них багато писали в газетах, а ще більше говорили. Їх трактовано було як злодіїв і шахраїв широкого 
масштабу, що обкрадали державу і людей. Вони на трикотажних фабриках, де вони працювали, заощаджували 
сировину, в основному вовну, у той спосіб, що на промислові вироби пускали менше сировини, ніж це було 
передбачено нормативами. З заощадженої сировини на державному устаткуванні вони виготовляли промислові 
товари широкого попиту, продавали їх, а вторговані гроші забирали собі. З метою збуту цього товару вони 
залучили до своєї шатії багатьох працівників торгівлі. 

Оце ж Погосов, догадувався я, з тих працівників торгівлі, яких залучили до себе «трикотажники». 
Пригадався мені і той протест у справі «трикотажників», який я чув через радіо Бібісі. Протестували визначні 
громадські діячі та науковці вільного світу проти нового переслідування та гоніння євреїв у Совєтському союзі. 
Пригадалася й відповідь Хрущова на той протест. Хрущов говорив, що вони переслідують не євреїв, а шахраїв і 
злодіїв, а в тому, що в число цих злодіїв потрапило багато євреїв, вони не винні. 

Погосова привезли до слідчого ізолятора кагебе з табору, де він відбував своє покарання, у зв’язку з новою 
справою. Десь аж у Москві піймали одного єврея, якого не могли піймати тоді, коли заарештовували їх усіх. 

– Вони ще й досі ловлять багатьох з тих, кого не могли піймати тоді, коли заарештовували нас. Дуже 
багато розбіглося тоді. А тепер їм тяжко вести слідство над ними, бо тих, що могли дати свідчення на них, вони 
порозстрілювали. Тягають нас, тих, кого ще не подобивали, – говорив Погосов. 

– А все-таки я не розумію, – сказав я Погосову, – чому таку жорстоку розправу вчинили над вами – 
багатьох порозстрілювали, інших позасуджували до 15 років ув’язнення, тоді як вони тепер навіть професійних 
бандитів рідко стріляють? І чому цю чисто кримінальну справу проводило кагебе, а не міліція? 

Погосов запалився. В його чорних очах заграли лелітки завзятости. 
– Та тут взагалі злочину ніякого нема! – з ентузіазмом заговорив він. – Розумієте в чому справа: після 

закінчення війни у Львові на місці приватних підприємств було створено кілька фабрик та артілей легкої 
промисловости. Було створено, та не було забезпечено їх сировиною, ані навіть коштами на придбання такої 
сировини. А попит у населення на промислові вироби був великий, людям не було в що одягтися і в що 
взуватися. Ось тоді урядовці міста Львова – обком, з благословення найвищих начальників, запропонували 
керівникам цих фабрик та артілей вишукувати, як можна, ресурси у себе на місці. Вони дозволили окремим 
особам вносити власні кошти у цю промисловість і добувати сировину як зможуть. Знайшлися кредитори, 
знайшлися й митці добування сировини. Фабрики запрацювали. Та отим урядовцям, що придумали таке 
міроприємство, було відомо, що в руках кредиторів цих підприємств, комерсантів та працівників торгівлі 
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скупчуються прибутки, бо ж який кредитор буде вкладати у підприємство свої гроші, якщо вони не принесуть 
йому зиску. Ті самі урядовці, які заохочували людей до такої роботи, вирішили припинити її, бо ж як можна 
терпіти в соціялістичному господарстві, там, де ліквідовано приватну власність, приватновласницькі дії. Але 
припинити цю роботу начальство вирішило аж тоді, коли за його розрахунками в руках отих підприємців 
накопичився чималий капітал. І припинити приватну промисловість, і конфіскувати прибутки від неї. З таким 
завданням не могла впоратися міліція, його могло виконати тільки кагебе, яке має великий досвід 
видавлювання золота з людей. 

Правда, для такої акції тепер треба було хоч якесь юридичне обґрунтування, бо часи й обставини 
змінилися. Це вже не двадцяті, не тридцяті, і не сорокові роки, коли можна було хапати будь-кого будь за що і 
вимагати будь-чого, ламаючи йому хребта. А в теперішніх кримінальних кодексах «союзних» республік є 
стаття, яка передбачає засудження за відновлення приватновласницького підприємства всього на чотири роки. 
Це аж ніяк не задовольняло високе начальство, яке мало намір вести рішучу боротьбу. Отож голова президії 
верховної ради СССР Брежнєв поспішно видав постанову про нову статтю кодексу, за якою за такі дії можна 
засуджувати до розстрілу. 

За юридичними правилами всього світу, в тому числі нібито й Совєтського союзу, нововиданий закон не 
має зворотньої сили. Тобто, за нововиданим законом не можна судити за дії, вчинені до видання цього закону. 
А щоб таке право було, до нововиданої статті кримінального кодексу додано було пояснення про те, що ця 
стаття має зворотню силу. 

До чого ж мудра людина була та, що схарактеризувала совєтські закони такими словами: закон – дишло, 
куди повернув, туди й вийшло, – подумав я собі. 

І покотилися голови ініціяторів приватновласницького підприємства. Ні, не тих, що заохочували до цього 
підприємства, а тих, кого заохотили. І посипались у чекістські жмені мільйони совєтських карбованців, 
кілограми золотих червінців царського карбуання, ювелірні вироби. 

Це мені з приводу цієї роботи пізніше Клименко скаже: 
– Ось ви, Масютко, нападаєте на нас, на кагебе, називаєте нашу установу непотрібною і шкідливою. А чи 

знаєте ви скільки лише саме наше львівське кагебе протягом кількох останніх років дало державі прибутків? 
 – Не знаю, – відповів я йому. 
– Самого тільки чистого золота на вісім мільйонів, – похвалився Клименко. 
Ну так, за таке золото можна стинати голови людям. Якщо виходити з засад комуністичної моралі. Аякже? 

Морально все те, що йде на користь комунізму. Тим золотом не одну дірку залатано було в економіці 
совєтської держави, не одну порожню скарбницю комуністичних партій в капіталістичних країнах було 
наповнено червінцями царського карбування. 

Цього я Клименкові не сказав. Я лише подумав тоді так і думаю тепер про це. 
Я думаю тепер про те, що ота акція над «трикотажниками» у Львові (вона була не лише у Львові, а й у 

багатьох містах України й усього Совєтського союзу) була частиною тактики класової боротьби російських 
комуністів. Це повторення того, що відбулося у двадцятих і тридцятих роках, лише в менших масштабах. Це ж 
вони, російські комуністи-більшовики, після невдалого впровадження військового комунізму і після тривалої 
війни, коли підвладні їм землі було доведено до повної руїни, а їхнє панування доходило до катастрофи, 
гукнули до підвладних їм людей: «Збагачуйтеся!» Не було з ким вести класову боротьбу. Після чотирьохрічної 
громадянської війни всі були голі й босі. Постійна «продрозверстка» (безоплатне відбирання продуктів) відбила 
у селян охоту обробляти землю. Отоді комуністи й гукнули до людей «Збагачуйтесь». Це зроблено було з 
метою, щоб тих, хто пішов за тим закликом, хто довірився комуністам, всього менше, ніж через десяток років, 
можна було обізвати куркулями чи непманами, забрати в них майно, добуте своєю працею, а самих закинути у 
сибірську тайгу на смерть від голоду і холоду. 

На цьому будується уся революційна тактика російських комуністів. Тактика захоплення влади – спочатку 
пролетаріят разом з буржуазією проти самодержавства, потім разом з селянством проти буржуазії, потім разом 
з незаможним селянством проти заможного селянства при нейтралізації середняка. А потім, а потім... проти 
всього селянства. В нього відбирають основний засіб його існування – землю, заганяють у колгоспи, 
перетворюють у пролетаріят, а вірніше, у кріпаків. 

А потім... і проти пролетаріяту, його позбавляють того, за що він так довго боровся і воював – володіння 
фабриками. Фабрики опинилися не в руках робітників, а в руках держави. А держава в Совєтському союзі – це 
комуністи. 

Як назвати таку тактику, такі дії? Скажеш, що це дії бандитські, то вони ще й образяться, скажуть, що це 
злісний наклеп на них, і, звичайно, не забаряться кинути тебе за грати. Але ж такі дії навіть не бандитські. 
Бандити мають свої правила і закони. Бандити того свого спільника, що ощукав своїх поплічників, карають, і 
карають жорстоко, смертю. Тут нема таких законі. Тут перемагає бандит без будь-якої, навіть бандитської 
моралі. 

Ще один екскурс в сучасність. 
Мусив знову переривати своє писання. Допомагав Ганусі в її роботі – малював. А тим часом відбуваються 

значні події і коло самого мене, й далеко від мене. Ніксона Америка здихалася. У мене побувала Раїса, 
Морозова дружина. Була разом з сином. Його звати так само, як і батька, Валентином. Розумний хлопчик росте. 
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Розповідав мені, як батько на побаченні показував їм свої рани, заподіяні йому бандитами, до яких кинули його 
чекісти Владімірської в’язниці. Рая тепер нічого не знає про свого чоловіка. Не говорять їй в’язничники. Не 
належиться за їхніми законами інформувати жінку про стан здоров’я її чоловіка. 

Тут вони твердо дотримуються своїх законів. А ось коли треба здійснити правосуддя, то тут закон можна 
повернути по всякому: вигідно судити відкритим судом – судять відкритим, не вигідно – судять закритим, а те, 
що новий кодекс скасовує закриті суди – то для пропаганди на заграницю. А невигідно ніяк судити людину – не 
судіть, але й не випускайте, заганяйте її у психлікарню. 

Оце демократія! Соціялістична! Не те, що буржуазна, створена якоюсь «гнилою інтелігенцією», 
«загниваючим капіталізмом». 

У нас своя демократія, демократія класова, не так давно пояснював Брежнєв. І нехай не набираються охоти 
окремі доброчинці з капіталістичних країн давати нам поради щодо демократизації нашого життя. Марна це 
робота. 

Поїхала була Рая з своїм синочком водою до Києва. Більш нічим виїхати з Нової Каховки неможливо було 
– курортний сезон. Відпровадив я їх на пароплав. З Києва, сердешна, думає їхати знов до Владіміра з надією 
хоч що-небуть вивідати про свого чоловіка. 

А тим часом я почув через радіо, що совєтське посольство у Канаді у відповідь на численні демонстрації на 
захист Мороза дало своє пояснення: Мороз – це карний злочинець і фашист. 

Ну? Можуть подіяти на таких мерзотників голодні демонстрації студентів під стінами їхніх посольств? 
Передали через радіо, що в Канаді й у Сполучених Штатах пронеслася чутка, що Мороз уже помер. Я, правду 
сказати, не повірив цьому. По-перше, тому, що знав, яке воляче здоров’я у Валентина. За чотири роки свого 
першого ув’язнення він ні разу не звертався до лікаря і не скаржився ні на яку недугу. По-друге, тому, що знав 
про те, що чекісти не дають так швидко вмирати тим, що проголошують голодівки. Вони мають спосіб 
примушувати жити їх. 

Радіо повідомило, що Раїса одержала відповідь на свою телеграму, в якій стверджувалося, що її чоловік 
живий. 

Живий. 

Зоре моя вечірняя  
Зійди над горою.  
Поговорим тихесенько  
В неволі з тобою, 

– вимовляю я ці слова увечері, коли вечірня зоря яскраво світить над нашим наддніпровським краєм, над тією 
землею, де я вперше почав пізнавати світ і де тепер доживаю віку з волі чекістів. Вимовляю я ці слова увечері 
тоді, коли переслухаю радіопередачі і «Німецької хвилі» і «Голосу Америки», а то й «Свободи» (те, що 
проб’ється крізь гуркіт забивання цієї радіостанції у нас). Вимовляю я ці слова і думаю: яка чудова, яка 
тендітна серпанкова поезія у цих простих словах! А яка думка! Це ж глибока філософія! Це наша історія, це 
наша соціологія. Це наше минуле, це наше сьогодення. Ми і сьогодні, як Тарас Шевченко понад вік часу тому, 
говоримо до вечірньої зорі, бо не маємо права говорити до людей. Ми говоримо тихесенько, щоб не почув 
ворог, та не кинув нас між карних злочинців, де порють ножами животи. Ми говоримо тихесенько, бо ми в 
неволі. Боже мій! Ми в неволі не тільки на рідній землі, а й там, за межами деспотизму, коли хтось із нас туди 
потрапляє. Я чую це по тих передачах, що долітають до мене з ефіру. «Голос Америки» (українська передача) 
тихесенько, дуже мало і рідко говорить про Україну. Українська передача Америки частіше говорить про 
справи євреїв та росіян, ніж про справи українців. Мороза іноді згадують, а про Лук’яненка, Чорновола, 
Світличного, Геля, Осадчого, Строкату-Караванську, Сверстюка, Шабатуру, Лісового, Пронюка, Надійку 
Світличну, подружжя Калинців, Сергієнка Олеся, Попадюка Зоряна, Квецка, Красівського, Терелю, 
Караванського, Шумука, Гурного, Сороку, Мелеха, Солодкого, Підгородецького, Семенюка, Кандибу та про 
багатьох невідомих нам репресованих українців хіба зрідка дещо почуєш з голосу «Свободи» крізь густу 
шумовину глушіння передач. А про тих бідних, які на терор чекістів відповіли своїм терором, не схилили своїх 
голів перед тиранами, а підняли на них свою місницьку зброю, і які зістарілися у смердючих камерах 
совєтських в’язниць, погорбатіли на каторжній праці совєтських таборів, про них, бідних, навіть ніхто й не 
заїкнеться. На них московські комуністи вчасно приліпили тавро – «бандерівці-фашисти». Біда й тому, хто 
стане на їх захист. До нього теж буде приліплене таке тавро. Слава і честь єврею Анатолію Родигіну. Він не 
злякався цього тавра. Наперекір усякій паплюжній літературі, написаній проти українських повстанців і 
випущеній мільйонними тиражами в Совєтському союзі, він правдиво описав їх у своїх спогадах. Та ще як 
правдиво! Мало хто з українців зумів би так описати своїх братів-мучеників. Ще раз і ще раз слава йому і честь! 
А для московських комуністів це справжня халепа, бо ж до Родигіна ніяк не притулиш тавра ані «бандеровець», 
ані «фашист». 

Вірю я, що тихий голос нашої безборонної правди не заб’ють голосні крики брехні, озброєної наручниками 
та атомними бомбами. 

Сьогодні мій сусіда, що сам колись служив у чека, сказав: 
– Наше кагебе у десять разів гірше за гестапо. Це мені сказав один товариш, що докладно знає їхню роботу. 
Світ розпізнає під пропагандистською шкаралупою справжню суть змісту, якому назва підлота. А це вже 

більше, ніж половина перемоги добра над злом. 
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Мусив знову зробити перерву у своїх писаннях. Майже два місяці пішло на допомогу дружині в її роботі. 
Силу художнього оформлення підкинули їй до днів святкування тридцятиріччя відвоювання від німців України 
та п’ятдесят сьомої річниці жовтня. Самих лише лозунгів довелося написати понад сотню метрів. 

А події не стоять, Мороз голодує п’ятий місяць. Про Мороза передають з ефіру майже всі радіостанції. 
Протести, телеграми на адресу Брежнєва. Просять його виявити гуманність, людяність. Яка наївність! Не 
розуміють ті, які не бачили комунізму, що легше подіяти на кам’яну бабу на могилі українських степів, ніж на 
кремлівського правителя. Совєтські владарі це називають більшовицькою непохитністю, а тих, хто піддається 
отаким протестам, називають слизнявими лібералами, відступниками від засад комуністичної ідеології. Не 
розуміють цього протестанти. Це не вкладається в їхні поняття. 

Не знають ті протестанти і прохачі, що непохитні кремлівські правителі добре розуміють суть їхньої 
демократичної преси. Сенсація мине – і все затихне. Помре Мороз сьогодні – покричать ще трохи завтра, 
післязавтра. І на тому кінець. Мороз уже не актуальний стане, як не актуальні зараз Михайло Сорока і 
Галанськой. Вільна преса завжди в пошуках нової сенсації. Це не те, що преса керована кремлем. Тут за 
наказом запускається канонадою тотальний наступ. Аж доки не звільняють капіталісти того, кого цей наступ 
взяв під свій захист. А події не стоять, вриваються у моє серце і душу, відволікають мене від роботи над 
спогадами. Завітав до мене Назаренко. Той хлопець з Києва, що працював до арешту на Київській ГЕС і вчився 
в Київському університеті на вечірньому факультеті. Він відбув чотирирічне ув’язнення за фотографування 
самвидавських матеріялів. Після звільнення його не прописали ні в Києві, ні в Київській області, а наказали 
їхати до батьків в Ясинувату на Донбас. Нещодавно він побував у Києві. Робив спробу вирвати у кагебе ті 
матеріяли, які в нього те кагебе відібрало під час звільнення з табору і які це кагебе обіцяло йому повернути 
після перегляду. Це були його записи про прочитані книжки. Замість обіцяних матеріялів кагебе наказало 
відвезти його під конвоєм в Ясинувату і взяти там під найсуворіший нагляд. Оце сила влади! Опричники Івана 
Грозного позаздрили б такій владі. Від сьомої години вечора до шостої години ранку Назаренко не має права 
вийти з хати. За одне спізнення на двадцять хвилин його вже бул оштрафовано на 25 карбованців. А тепер 20 
листопада його мають судити за «тунеядство», бо не зміг у визначений йому час влаштуватися на роботу. Пише 
мені, бідний, що ця воля для нього гірша за неволю. Там хоч не було такого терзання, як тут. Знаю, друже, 
знаю. Сам це витерпів і терплю й досі. У нас уміють і без в’язниці ув’язнювати людину. Куди там тим 
рабовласникам чи татарським людоловам до наших «найдемократичніших» правителів. Раб міг заслужити собі 
волю щирою працею, кріпак міг дочекатися Юрія, бранець татарського полону міг викупитися грішми. Тут ні 
щира праця не виручить тебе, ні Юрія не дочекаєшся, ані викупишся ні за які гроші. 

Пише бідний Назаренко, що збирається оголосити тривалу голодівку на знак протесту проти такого 
знущання. Він зо мною відбував неволю в таборах Мордовії. Нелегко там було, але до цього він там не 
вдавався. 

Просив допомоги Красівський з смоленської психлікарні. Того, сердешного, кинули у камеру між 
натуральних божевільних. Уявляю собі, яке це ув’язнення. Це не те, що одиночна камера. Щось подібне я 
витерпів у Владімірській в’язниці. Він, бідака, слабкий здоров’ям. Та ще й жінка покинула його, вийшла заміж 
за свого кума, відцуралися рідні брати. Вислав йому пакунок з харчами, послав бандероль з книжками, 
підтримую дух його в листах. 

Це те, що я не можу оминути тепер, та пора мені повертатись знов до Володіна. 

Допит триває. 
– Як там у новій камері себе почуваєш, краще, ніж у попередній, веселіше? – запитав мене Володін, коли 

привели мене до нього вперше з. сімдесят сьомої камери. 
– Аж надто весело, – відповідав я йому, – майже, як у театрі. 
– Як у театрі кажеш? – перепитав він мене, і пика його розплилася в усмішці. 
– Еге ж, як у театрі, та ще й на виставі комедії. А як там справи у філологічній комісії? – задав я йому 

питання. 
– Філологічна комісія працює. Скоро будуть уже й висновки. Та ще й такі висновки, що тобі – ні круть, ні 

верть. 
– Ви ж обіцяли, що я теж буду брати участь у роботі оцієї комісії. Чому ж ви навіть не познайомили мене з 

її членами? 
Я чекав відповіді, а Володін мовчав. Кілька хвилин він мовчки, не дивлячись на мене, розкладав папери на 

своєму столі. Я чекав відповіді, не зводячи з нього очей. Нарешті він промовив: 
– Розпочнемо новий протокол допиту. 
Володін втупився у список заготовлених для мене питань, згодом вичитав: 
– Ви стверджуєте, що вилучені у вас документи не носять антирадянського змісту. 
– Стверджую. 
– Якщо не антирадянським, то яким ви назвете в статті «Сучасний імперіалізм» твердження про те, що 

Радянський союз є не союз вільних республік, а російська комуністична імперія? 
Ага, подумав я собі, питання доладне і дошкульне, виміряли добре його, лучить у саме око. Але треба 

відвертати цей удар, спрямовувати їм його назад. 
Я подумав трохи і сказав Володіну: 
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– Записуйте. Це твердження не є антирадянським тому, що по-перше, воно викладене в теоретичній статті, 
а не в антидержавній прокламації. По-друге, щоб установити чи автор зводить наклеп на радянську державу, чи 
відображає дійсний стан речей у ній, треба проаналізувати сучасний устрій Радянського союзу та порівняти 
його з положеннями ленінської національної політики. Вам відомо, що основним напрямком сучасної 
внутрішньої політики радянського правління є зближення і злиття націй, що входять до складу Радянського 
союзу. Таке зближення і злиття націй може бути на імперіялістичній основі, або на соціялістичній основі. Ленін 
застерігав комуністів, щоб вони не забували про те, що за злиття націй виступають такі імперіялісти, як Микола 
II, Вільгельм II, Георг, Пуанкаре та інші. Вони за таке злиття, коли велика пануюча нація поглинає малі 
пригноблені нації, асимілює їх. Ленін же відстоював таке зближення націй, коли кожний народ повністю 
зберігає свій суверенітет, але народи зближуються ідейно в напрямку просування до соціялізму. Я думаю, що 
тут мені заперечень не буде? – запитав я Володіна. 

– Говори, я записую, – відповів мені Володін, не відриваючись від пера. 
– Так ось тепер, – продовжував я, – ми повинні подивитися чи стосунки між націями в Радянському союзі 

складаються на основі поглядів Миколи II і Вільгельма II, чи на основі поглядів Леніна. Якщо вони 
складаються на основі ленінської національної політики, то тоді Радянський союз повинен об’єднувати 
повністю суверенні держави з власною економікою, власними фінансами, власними збройними силами і 
власною зовнішньою дипломатією... 

– А що ж тоді залишається для союзу? – перебив мене Володін. 
– А залишається ідейна єдність. 
Володін похитав головою, не зміг приховати іронічної усмішки, проте продовжував записувати. 
– Ці держави в такому союзі, – продовжував я, – повинні об’єднуватися за висловом Леніна «не силою 

рубля, не силою дуб’я», а виключно на своєму власному добровільному бажанні. Ось якби такий союз був, його 
можна було б назвати радянським. А якщо союз такий, в якому та республіка, яка входить до його складу не 
має права продати свого продукту (пшениці, бавовни, нафти, вугілля) кому хоче, і за які хоче ціни, не має права 
укладати торгівельні угоди з ким хоче, не має права зав’язати дипломатичні стосунки з якою хоче державою, не 
має права створити свої збройні сили для оборони своєї землі і для захисту своєї суверенности, а замість цього 
її землі окупує російська армія і російські поліційні сили, тоді принцип добровільности в цьому союзі 
відпадає... 

– У нас нема російської армії, – перебив мене Володін, припинивши писати, – у нас армія радянська і 
служать у ній представники усіх республік і всіх народів. 

– Хм.., – посміхнувся я, – а ви думаєте, що в португальській армії не служать оті гвінейці, брати по крови 
яких борються за незалежність своєї країни? Чи, може, ви думаєте, що в родезійській армії нема чорношкірих 
родезійців? Суть не в тому, яких солдат використовує армія в своїх лавах. Суть і не в тому, як вона себе 
назвала. Суть у тому, яке її єство. Радянською армією командують російські командири. Вони не признають 
ніякої іншої мови, крім російської, у своїх командах. Радянську армію виховують на традиціях Суворова, того 
самого Суворова, який, захищаючи російське самодержавство, з нещадною жорстокістю розправився з 
казахами і башкирами, що повстали під проводом Пугачова. 

Володін видивився на мене. Але не сказав нічого. Видно, не хотів зайвий раз пошитися в дурні. 
– Ото ж Хрущов, – продовжував я, – на двадцятому з’їзді розказав, що Сталін мав велику охоту виселити 

українців з України у Сибір, як це він зробив з кримськими татарами, за те, що українці виявили недостатньо 
опору німцям під час їхнього наступу. А це ж неправда. Україну від німців захищали не українці, бо українців 
запроваджували служити у Сибір та на Далекий Схід, а на Україні служили росіяни та ще деякі нацмени. А ось 
якби Україна мала свою власну армію, то ця армія не пустила б німців на Україну. Не було б шести мільйонів 
жертв серед населення України. А якби Україна мала власну економіку, то не було б голоду тридцять третього 
року, не вимерло б тоді голодною смертю 9 мільйонів українських селян. 

– Та я знаю, що вам, українцям, добре було б жити самостійно, бо Україна багата, а що робили б такі бідні 
республіки як Вірменія, Грузія, Азербайджан? – перебив мене Володін. 

– А ви спитайте їх, чи не відмовилися б вони від вашої допомоги, якщо б ви дали їм свободу. 
Володін не знав, що відповісти мені. 
– Продовжуйте писати, – сказав я, і Володін взявся за перо. – Якщо б цей союз було укладено на 

принципах добровільности, викладених у засадах ленінської національної політики, тоді можна було б його 
назвати Радянським союзом. А коли в цьому союзі замість принципу добровільности суверенних держав існує 
принцип примусовости безправних республік, тоді це той союз, про який мріяв Микола II, Вільгельм II і 
Пуанкаре. І мріє тепер Салазар. Тобто, це не союз, а імперія. 

Володін підскочив на місці, кинувши ручку на стіл. – Ти що! Заповзявся затягти мене до себе на лаву 
підсудних?!! 

– До чого тут лава підсудних? – відповів я йому зовсім спокійно. – Ви виконуєте свою технічну роботу. Я 
говорю, а ви записуєте. 

– Так ти що ж думаєш – у мене голова половою набита?! Саме на цей голос зайшов Сєргадєєв. 
– В чому справа? – запитав він, дивлячись то на мене, то на Володіна. 
– Ось що він диктує мені, – продовжував збуджено говорити Володін, – ви прочитайте. Це не протоколи, а 

нові антирадянські прокламації. 
Сєргадєєв схилився над протоколом. 
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– Ви допишіть протокола, – сказав я Володіну, – а потім уже будете радитися про те, який він і що з ним 
робити. А над недописаним протоколом нема що сушити голову. Там і підпису мого нема, я можу відмовитися 
від нього. 

Сєргадєєв відсунув аркуші протоколу від себе до Володіна і сказав: 
– Допишіть. 
Я ще раз повторив слова про Радянський союз та імперію. Сєргадєєв слухав, соваючись на кріслі, а 

Володін писав, заціпивши зуби. 
– Все? – запитав мене Володін. 
– Все. 
Я бачив, як Володін почав писати в кінці аркуша, «Протокола з моїх слів записано вірно». Сєргадєєв 

дивився на мене і морщив лоба. 
– Ви все критикуєте, – заговорив він, – не критикувати вам треба, а каятися. Ну були помилки, ніхто не 

заперечує. Так сама ж партія їх викрила й скритикувала – і на цьому квит. Чого тут копирсатися в тому, чим 
ніхто не цікавиться? 

Володін подав мені протокола на підпис. Я схилився над текстом. 
Щойно я прочитав і підписав протокола, як до кабінету зайшов Старіков. Він був у своєму прокурорському 

мундирі. Під рукою він мав шкіряну теку. Старіков сів на тому місці, де завжди сідав, з лівого боку проти мене, 
і поклав теку перед собою. Не кваплячись розщібнув її і витяг з неї мою заяву до прокурара республіки. Текст її 
в багатьох місцях було попідкреслювано червоним олівцем. 

– Є віповідь прокурора республіки на вашу скаргу, – сказав Старіков. 
– Швидко, – сказав я. 
– Аякже, у нас органи працюють оперативно. Старіков витяг з своєї теки ще один аркуш паперу, списаний 

друкарською машинкою і подав мені. 
– Ознайомтеся. 
Це був стандартний аркуш прокурорської канцелярії з віддрукованим штампом угорі. Адресувалася 

відповідь слідчим органам львівського кагебе і мені. На початку тексту було кілька формальних фраз про 
слідство взагалі. А далі було написано, що слідство над нами слід вести, виходячи з того, що матеріяли 
звинувачення діляться на три категорії. Нижче подавався список цих матеріялів, поділених на такі три групи: 
ідейно не витримані, ідейно шкідливі, антирадянські. Я уважно передивився той список і запримітив, що статтю 
«Література і псевдолітература на Україні», своє авторство якої я не міг заперечувати, було віднесено до 
категорії «ідейно шкідливих», а не до «антирадянських». За «ідейно шкідливі» матеріяли совєтський кодекс не 
передбачає притягання до судової відповідальности. 

– То ви посилали йому й усі ці матеріяли, за якими звинувачуєте нас? – запитав я Старікова. 
– Копії посилали, – відповів за нього Володін. 
– Ну що ж, – сказав я, дочитавши прокурорського листа, – тепер ви повинні мене випустити. 
Старіков іронічно усміхнувся, а Сєргадєєв, спрямувавши на мене свої очі-вуглики, спитав: 
– А то чому ж? 
– А тому, відповідав я, – що вам тепер нема за що тримати мене тут і не буде за віщо віддавати до суду. За 

мої оповідання ви не можете мене судити, позаяк це художні твори, а не прокламації, а, по-друге, я їх не 
розповсюджував і нікому не читав, тут нема факту пропаганди чи агітації. 

– За ваші оповідання, – пояснював Старіков, – ми вас не збираємося віддавати до суду, але вони дають 
вичерпну характеристику вам. 

– Ну добре, – продовжував я, – не можете ви мене судити й за статтю «Література і псевдолітература на 
Україні», бо вона своїм змістом не антирадянська, як визнав прокурор республіки, а всього лише ідейно 
шкідлива. За ідейно шкідливі твори не судять, а спростовують їх, доводять авторові, що він не має рації в своїх 
твердженнях. Ну ще можуть внести догану партійцеві по партійній лінії, члену профспілки по профспілковій 
лінії. А за всі інші матеріяли ви не можете мене судити через те, що ви не довели мого авторства їх. 

– Доведемо! – вигукнув Сєргадєєв. 
– Докажемо, – повторив за ним Старіков. 
– Ось філологічна комісія виведе вас на чисту воду, – пояснив Володін. 
– Ну це, – відповідав я, – казала Настя, як удасться. 
– Удасться, – категорично заявив Сєргадєєв. 
– Ми можемо вас віддати до суду, – заговорив Старіков, – за саме лише переховування антирадянських 

матеріялів, але нам цього мало. Ми розкриємо повністю всю вашу антирадянську діяльність. 
– Стаття кодексу передбачає притягання до судової відповідальности, – вияснював я, – за переховування 

антирадянської літератури лише тоді, коли це переховування робиться з метою розповсюдження цієї 
літератури. А у вас нема доказів того, що я мав намір цю літературу розповсюджувати. 

– Це вже само собою ясно, з якою метою ви переховували цю літературу. 
– Так «само собою» це не доказ. Повинні бути факти. 
– А ось факти, – сказав Володін, і поклав руку на теки з паперами, – Богдан Горинь стверджує, що ви йому 

передавали усі ті матеріали, які ми витрусили у вас. 
– А хто бачив, що я йому передавав? Один свідок – це не свідок. 
– Знайдемо й таких, що бачили, – підводячись з свого місця, загрозливо промовив Сєргадєєв. 
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За Сєргадєєвим піднявся й Старіков, згорнувши папери в свою теку. Вони обидва разом вийшли з кабінету, 
а Володін просунув руку під стіл до сигналу, щоб викликати дозорця – пора було мене вести на обід. 

Я дивився на заґратовані вікна Володінового кабінету. Крізь них було видно верхи тюремних будівель і 
прозору блакить неба над ними. 

– Навіщо ці грати у вашому кабінеті? Вікна виходять на тюремне подвір’я, кабінет на третьому поверсі хто 
може втекти звідси? 

– А так, – неохоче відповів мені Володін. 
– Хіба може, – продовжував я міркувати вголос, – щоб, бува, хто з ваших клієнтів не вдавався до 

самогубства, викинувшись з вікна. 
– Хочеш кінчати життя самогубством – будь ласка. На це є сотні способів без вікна. Та ти видно не з тих, 

що обривають собі життя. Тебе й ломакою не доб’єш. 
Дозорець перервав наш діялог. 

Погосов - Погосян. 
В камері був сам Погосов. Він сидів на своєму ліжку, заваленому пакунками з харчами. 
– А де ж третій? – спитав я його. 
– Забрали з речами. Зрозуміли, мабуть, з ким діло мають та й вирішили, видно, змінити йому статтю. 
Я підійшов ближче до Погосова. 
– Чи не передачу принесли вам? – поцікавився я. 
– На побаченні був, – пояснив він мені з ноткою туги в голосі. 
І тут я помітив росинки сліз на його очах. 
– Щойно перед вами завели мене в камеру, – продовжував він. – Чотири години дали... Краще б його й не 

було... Це суцільний душевний розлад, це терзання... Так живеш за цими мурами чи за колючим дротом – і 
потроху забуваєш про все, а побачиш їх і..., – Погосов, не договоривши, витер хустинкою сльози на очах. 

Я стояв перед Погосовим, співчутливо дивився на його страждання й мовчав. Я не міг ні втішити, ні 
розрадити його. Слова втіхи й розради від людини, яку спіткало лихо не менше, ніж Погосова, були б тут не до 
речі, здавалося мені. До того ж у Погосова не таке легке горе, що можна його втамувати словом. 

– Хто ж був на побаченні? – спитав я, перечекавши кілька хвилин. 
– Мати старенька... приїхала з Кавказу... жінка й діти... Забрязкотіло й заскрипіло віконце в дверях. 
– Беріть обід, – почувся жіночий голос із темряви коридору. 
– Я їсти не буду, – сказав Погосов. 
Мені теж їсти не хотілося, але я, не думаючи, якось механічно, взяв свою миску і подав у віконце. Кухарка 

насипала мені повну миску борщу. 
– Каші не треба, – сказав я їй. 
Віконце зачинилося. Я вломив шматок хліба з своєї пайки, сів на ліжко і, поставивши миску з борщем собі 

на коліна, почав їсти. 
Погосов витяг з одного з своїх пакунків щось подібне до риби і підійшов до мене. 
– Нате, покуштуйте нашої вірменської ковбаси з овечого м’яса. Це мати привезла з Кавказу. 
Я взяв ту ковбасу, подякувавши Погосову. «Ковбаса з овечого м’яса» нітрохи не скидалася на звичайну 

ковбасу. Вона була плеската, а не кругла. Видно, коли її виготовляли, довго тримали під гнітом. Не доївши 
борщу, я зацікавився вірменською ковбасою. Спробував облупити її від кишки, але цього зробити мені не 
вдалося. Тоді я вирішив відломити шматочок. «Ковбаса» й не ламалася, а лише ледь-ледь згиналася, як шматок 
гуми з автомобільного колеса. Та все ж після кількох напружень обох моїх п’ятірней маленький шматочок 
відломився. В ковбасі було тверде і, видно, давно засушене м’ясо. Добре довелося натискати щелепами, щоб 
перекусити той шматочок. Ковбаса була солона і щиро наперчена. 

– Це своєрідне консервування м’яса? – питав я Погосова, з напругою розжовуючи «ковбасу». 
– Ну так, – відповідав він мені, – вона може зберігатися кілька років і не втрачає своїх якостей, хіба 

висохне зовсім, і тоді стане, як дерево. Її їдять маленькими шматочками. 
– Ото ж я тепер зрозумів, як її треба їсти, а то я, не знаючи, вчепився за шматок усіма зубами, – говорив я, 

жартуючи. – Та до цієї ковбаси, бачу, треба гострого ножа, а тут чекісти нам не дають навіть металевої ложки. 
Я встав і решту «ковбаси» поклав до своєї тумбочки. Я не так боявся за свої зуби, як за свій шлунок. Сіль, 

перець та бараняче м’ясо моя виразка не витримувала. 
– А чому, власне, ви Погосов, – запитав я Погосова, проковтнувши недожованого шматочка вірменської 

ковбаси, – видно ж, ви з діда-прадіда вірменин, а прізвище маєте російське? 
– Я не Погосов, – охоче відповідав він мені, – моє справжнє прізвище Погосян. Та я довго служив у армії, 

офіцером був. А там більше полюбляють російські прізвища, а не нацменшівські. 
– Там усе полюбляють російське, – підказав я. 
– Ну так. Отож мене там і перехрестили. А я дуже й не перечив. Погосовим мені там було зручніше й 

вигідніше. 
До нас постукали крізь стіну з сусідньої камери. 
– Ви знаєте тюремну азбуку? – спитав я Погосова. Ні, він її не знав. 
Я взяв ложку і підійшов до стіни. Кількома ударами відповів на стукіт сусідів. У відповідь задріботіли 
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удари крізь стіну. Я ще раз відповів кількома безладними ударами. Стукіт повторився. Я ще раз відповів, і 
стукіт припинився. 

– Як над нами проводили розслід, – почав Погосов, – то тоді тут з нами було багато ваших хлопців-
українців. Оті вміли перестукуватися. Вони знали все, що робилося тут. Кожна новина за кілька годин облітала 
всю в’язницю. 

– Які це хлопці? – зацікавився я. – Чи не юристи часом? 
– Ні, не юристи. Юристів посадили пізніше за них. Це були звичайні хлопці-робітники. Я сказав би, що 

вони мало освічені були, але відважні. Зо мною сидів Роман, прізвища його не пам’ятаю, здоровий, як дуб. Він 
сміявся з усіх цих чекістів. 

Ага, подумав я, це, видно, у ті «добрі» хрущовські часи, крім групи юристів, про яку стало відомо світові, 
чекісти тут розправилися ще, може, не з одною групою, таємницю чого добре оберігають заличковані стіни цієї 
катівні. 

Нас повели на прогулянку. 
– Руки назад! – не голосно, але люто вимовив чекіст з погонами старшини. 
– Разгаварівать пошепки! – скомандував нам інший чекіст, що стояв на трапі над нами, коли ми опинилися 

в закопелку без стелі. 
– Яких все-таки хамів вони підбирають собі у попихачі, – сказав я Погосову. 
– Тут ще добрі, – відповів він мені. – Я був у Москві. Возили мене туди на допити. Отако вели мене з 

прогулянки, і я на хвилину загаявся. «Хулі рот разінул!» – крикнув на мене попихач і штовхнув коліном під зад. 
«Вибачте, я задумався», – промовив я. «А нє хрєн думать», – пояснив мені попихач і скріпив своє пояснення ще 
одним штовханом. 

Сміх у неволі. 
Я засміявся вперше у кагебістській в’язниці. І засміявся щиро. Це було тоді, коли я після чергового допиту 

у Володіна і після убогої вечері ходив вздовж камери з насолодою розминаючи свої ноги, що вже майже 
відвикли від ходіння. Саме Погосов тоді мене розсмішив. Він сидів на своєму ліжку і розповідав мені про свої 
післявоєнні мандри. 

– Коли нас звільнили з полону, коли я відбув рік профілактичного табору і коли було встановлено, що до 
полону я потрапив не навмисне, а в полоні нічим не прислужився перед німцями, мене пустили додому. А дома 
голод. Не було за що жити. Але саме якраз на той час добре вродила груша, що росла у нас перед хатою. Отож я 
подумав уторгувати на ній. Натрусив грушок, упакував їх у дві валізи, батько з матір'ю нашкребли мені грошей 
на дорогу, і я вирушив до Москви. Щасливо заїхав, вийшов з вагону і перейшов вокзал, несучи у руках свої 
валізи. Та не пройшов я і сотні кроків вулицею, як почув, що хтось утримує одну мою валізу. Я озирнувся. 
Ззаду мене йшов міліціонер. «Що везеш?» – спитав він мене. «Груші». «Куди?» «На базар». «А довідку маєш?». 
«Яку довідку? Хто мені дасть довідку? Груша?» «Так ось, якщо я тепер тебе заведу в міліцію, там у тебе 
заберуть груші, ще й оштрафують, а може, й посадять за спекуляцію. А якщо ти цього не хочеш, дай мені 
четвертак, двадцять п’ять карбованців і я від тебе відчеплюся». 

У мене ще лишалося карбованців з тридцять батьківських грошей, і я подумав, що краще йому дати 
четвертака, ніж вскочити в халепу. Я зупинився, витяг свого гаманця і відлічив йому двадцять п’ять 
карбованців. Міліціонер швидко щез. Я безперешкодно добрався до базару. Та щойно я розташувався з своїми 
грушами на базарному столику, переді мною знову з’явився міліціонер. Не той, що взяв з мене викуп, інший. 
«Довідку на груші маєш?» – запитав він мене. Та тут на мої груші налетіли купці, самі жінки. Вони з галасом 
накинулися на міліціонера, відтрутили його й вишикувалися в довгу чергу. Таким чином я свої груші швидко 
випродав і з порожніми валізами направився до вокзалу. Проте щойно я вийшов з базару, як до мене підступив 
той самий міліціонер, якого жінки відтрутили від мене. «Підеш зі мною в міліцію», – сказав він мені. «Ну й 
піду, – відповів я йому. – Я нічого лихого не зробив». «Ти спекуляцією займався. Там у тебе гроші заберуть, ще 
й акта складуть за спекуляцію, оформлять під суд. А якщо ти цього не хочеш, дай мені четвертака і я від тебе 
відчеплюся». 

«Не дам, – сказав я міліціонерові категорично. – Веди в міліцію. Вас багато тут охочих до четвертаків. Я 
вже одному дав, годі з мене». «Добре, ходім у міліцію, тільки ти ще пошкодуєш за цим». 

У міліції, як тільки конвоїр вимовив «спекулянта привів», так відразу на мене накинулося двоє міліціонерів 
і почали вивертати мої кишені. Всі мої гроші та пашпорт опинилися на столі перед черговим міліціонером-
лейтенантом. 

«Відведіть його в камеру» – сказав лейтенант, коли всього мене перетрусили. 
Мене посадили в маленьку порожню камеру без нар. Не було на чому ні прилягти, ні присісти. Я думав, що 

мене невдовзі викличуть, щоб розпитати і вияснити справу. Та пройшла година часу – не викликають, пройшло 
дві години – не викликають. Я почав стукати у двері. До дверей прийшов міліціонер-наглядач. «Чого тобі?» – 
«Поклич чергового», – сказав я йому. «Черговий занятий, йому не до тебе». Наглядач пішов геть, а я за хвилину 
знову затарабанив у двері. «Чого хуліганиш?» – почув я голос того ж наглядача, – Ось візьму валянок з піском, 
то я враз тебе утихомирю». 

Що таке валянок з піском я знав. Це та зброя міліціонерів, якою вони відбивають печінки без ознак побоїв. 
– І я знаю про цю їхню зброю, – сказав я Погосову. 
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– Так отож, – продовжував Погосов, – після такого попередження я, стоячи на ногах, дочекався ранку. 
Уранці двері моєї камери відчинилися, і на порозі став капітан міліції. В його руках був мій пашпорт. Не 
привітавшись, не промовивши ні слова, він стояв і дивився на мій пашпорт, а згодом на мене подивився. Потім 
знову дивився в пашпорт і знову на мене. Так пройшло п’ять хвилин. 

– У якій розвідці служиш? Американській? Англійській? – насупивши брови, спитав мене капітан. 
Тут я вже далі не міг ходити вздовж камери. Я зупинився перед Погосовим і зареготав. Зареготав так, що 

забув де я перебуваю. 
– Невже правда? – спитав я Погосова, затамувавши сміх. 
– Клянусь Богом, ні слова тут брехні нема. 
Я сів на ліжко і ще сміявся кілька хвилин. 
 – Ну, а що далі було? – витираючи сльози сміху, питав я Погосова. 
– А далі – капітан сховав мого пашпорта собі в кишеню і вийшов, замкнувши двері. А я, забувши загрозу 

скуштувати валянка з піском, почав щосили бити чобітьми у двері. Це допомогло. Я все-таки добився, щоб 
мене вислухали. Вислухав мене вже інший начальник, не капітан, а майор. «Я продавав груші на базарі, – 
пояснював я йому, груші з власного мого дерева, що росте у нас перед хатою. Мене привів сюди міліціонер 
тому, що я відмовився дати йому хабаря, якого він домагався від мене. То до чого ж тут розвідка американська 
чи англійська?» 

Майор погортав мого пашпорта і поклав його на столі переді мною.  
«Візьми. Можеш їхати додому. Сержанте! Виведіть його за браму». – «А гроші?» – зірвалося в мене з 

язика. «Гроші?» – загрозливо перепитав майор. – Гроші твої конфісковано на користь держави». 
Так я опинився на московських вулицях без копійки за душею. 
Погосов закінчив своє оповідання, а я сидів на ліжку і вже не сміявся. Тепер сміх у мені замінило 

обурення. Мені було навіть трохи ніяково перед Погосовим за свій сумнів у правдивости його розповіди. Та це 
ж ті дії, які складають суть всього їхнього панування. 

Де початок зла? 
Влада ця почалася з грабунків, пияцтва і насильства, що мимоволі, можливо, проти свого бажання 

зафіксував свідок жовтневих подій комуніст Джон Рід. 
Люди всякі бувають. Як не можна двічі ступити в ту саму воду ріки, так не можна натрапити на дві людини 

з однаковими думками в головах. Можна сподіватися, що знайдуться люди, які не повірять мені і скажуть: «Він 
навмисне ганьбить і паплюжить робітничу владу, вишукуючи негативні моменти у ній». Та це не так. Пишучи 
ці рядки, я не керуюся тою кривдою, яку особисто мені заподіяла ця влада. Я керуюся аналітичним розглядом 
подій та людських стосунків, одночасно фіксуючи прожите, побачене й почуте. Безперечно, що той, хто не знає 
світу за мурами кагебістських в’язниць, хто не знає світу за колючим дротом совєтських таборів, написав би 
про совєтську владу інакше, ніж я. Ще інакше написав би про неї той, хто утверджує ці в’язниці і табори. Та це 
було б однобічне і великою мірою неправдиве висвітлення цієї влади, бо тоталітаризм, здійснюваний через ці 
в’язниці і табори, становить основну суть цієї влади. Без цього вона розвіялася б як туман від сонця. Я 
аналізую, розглядаючи її з усіх боків, зверху і знизу. І я приходжу до висновку, що совєтська влада, тобто 
панування комуністів-більшовиків – це велике зло. Де початок цього зла? У марксизмі? Так. Але не тільки в 
марксизмі початок цього зла. Зло марксизму полягає в тому, що він ігнорує людську душу, психіку людини, 
руйнує моральні підвалини суспільства, руйнує сім'ю, як основу існування здорової людської громади, сіючи 
статеву розпусту, зневажає національні особливості різних народів, їхні проблеми та споконвічні прагнення, 
натомість впроваджує безликий космополітизм. Марксизм позбавляє людину права на володіння приватною 
власністю, рушійною силою суспільної економіки, тієї основи, на якій базується здорове існування людства. 
Марксизм проповідує безладдя, що на практиці не може бути здійсненим і на ділі приводить до нічим 
необмеженого володарювання марксистських послідовників. Марксизм відбирає у людей релігію, а натомість 
сіє в їхніх душах порожнечу безвір’я, виймаючи з їхніх душ людяність, взаємоповагу, і надихаючи в них 
жорстокість, бездушність, звіроподібність. Зло марксизму полягає в тому, що він всі проблеми людства звів до 
одної соціальної проблеми і вказав блудний шлях до розв’язання їх. 

Та я не поділяю точки зору тих російських націоналістів, які твердять, що все лихо їхньому суспільству 
приніс марксизм, як і не поділяю точки зору їхніх опонентів, які стверджують, що марксизм на російському 
ґрунті зазнав карикатурного спотворення. 

Пропагандисти російського комунізму-більшовизму стверджують, що «соціялістична» революція одержала 
перемогу саме в Росії, а не в якійсь іншій країні саме через те, що ланка ланцюга світового імперіялізму тут 
була найслабша, найбільш загнила і ще тому, що імперіялістичний гніт тут був найтяжчий. Це є демагогічні 
міркування, обплутані теоретичними марксистськими формулами. Імперіялізму, як трактують цей термін 
комуністи, тобто вищої стадії капіталізму, в Росії фактично не було. Там була лише початкова форма дуже 
повільного переходу від феодального способу виробництва до капіталістичного. Величезні простори родючої 
землі, безмежні масиви лісів, багаті поклади корисних копалин Царської імперії крили в собі можливість 
розвитку цієї країни без гарячкового впровадження індустріялізації. Отож і не було потреби Росії включатися в 
ланцюг індустріяльних капіталістичних країн, які комуністи називають ланцюгом імперіялізму. 

Коли ми тепер озираємося на більш як півстолітньої давности дожовтневі події, то ми не можемо оминути 
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одного особливого моменту. Тоді сталося велике диво. Насіння марксизму проросло не на тому грунті, де його 
сіяли, а на тому, де апологети марксизму й не думали його сіяти, вважали цей грунт непридатним для 
проростання їхнього зерна. 

Теорія комунізму, викладена Марксом, Енгельсом і Леніном настільки складна, що й тепер не кожна 
людина з університетською освітою спроможна її засвоїти. А там, у ті жовтневі події, її раптом засвоїли 
величезні маси народу. Пішли в огонь і воду за цю теорію. Ціною смертей, які перевищували кількість смертей 
російських солдатів у першій світовій війні, відстояли цю теорію від її ворогів. Це зробили ті росіяни, які на той 
час були на 90 відсотків неписьменними людьми. 

Що це таке? Як вдалося більшовикам таке зробити? Гніт у Російській імперії справді був тяжкий. Царат 
душив основну масу населення цієї країни, селян – безземеллям, робітників – хижацькою експлуатацією 
бездушних підприємців, численні поневолені народи – безправ’ям та дискримінацією, інтелігенцію – 
відсутністю свободи думки. Більшовики всупереч своїй програмі і своїй теорії викинули гасла, що привернули 
маси трудящих росіян та поневолених народів на їхній бік. Селянам обіцяно було землю, робітникам – заводи, 
поневоленим народам – самостійність, інтелігенції – свободу. Та як тільки більшовики закріпилися при владі, 
їхній фальш почав виявлятися. На народи, що одержали незалежність в ході революції, пішли росіяни вдруге, 
на цей раз під прапором марксизму, селянам було надано землю за умови, що вони оброблятимуть її комуною, 
робітникам було замінено приватного власника підприємства на власника – державу, інтелігентам було дано 
свободу тільки тим, які приєдналися до марксистської ідеології. 

Фальш більшовицьких гасел дуже швидко став очевидним. Від більшовицької революції відкололися 
Україна і Кубань, Закавказзя та Середня Азія, Туркестан, Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, бунтували 
донські козаки, великі райони Сибіру і білоруси. Комуністична революція, що мала охопити весь світ, не 
розширювалася, а невідворотно звужувалася. 

Не можна не визнати, що значна частина росіян, переважно з інтелігенції та військовиків, також виступили 
проти більшовизму. Але вони боролися одноразово проти більшовизму і проти національного відродження, чим 
великою мірою посприяли відновленню імперії під червоним прапором, бо там, де вони відступали перед 
більшовиками, влада переходила до рук переможців – комуністів-росіян. 

Однак факт залишається фактом – більшовизм утримався. Він не тільки не був роздушений його 
супротивниками, а в дуже короткий час відновив майже всі ті завоювання чужих земель, які російська імперія 
здійснювала віками. 

У чому тут справа? Самі більшовики пояснюють це явище тим, що вони мовляв, оперлися на робітників, і 
робітники відстояли їхню владу. Та це великою мірою брехня, або вірніше, правда менш, ніж наполовину. Як 
вище було сказано, і що достовірно відомо з демографічних даних, робітники в Російській імперії на час 
більшовицького повстання становили мізерну частину населення. Якщо б вони усі з найзапеклішим завзяттям 
боронили більшовиків, то й тоді вони не втрималися б і кілька днів проти значно чисельнішого, набагато 
сильнішого супротивника. Тут інша причина цього феномену. Пояснення йому може дати тільки 
етнопсихологія. Більшовиків підтримали не лише робітники, а й основна маса усіх росіян. Треба вникнути в 
душу цього народу, щоб зрозуміти такі його дії. Справа тут у тому, що ідеологія марксизму великою мірою 
відповідає натурі росіянина. Ми виключаємо тут основну масу російської інтелігенції, яка у переважній своїй 
більшости була неросійського походження. Для сільських росіян не була страшна комуна. Вони звикли жити 
«общиною», а довговічний кріпацький устрій привчив російського селянина до колективної праці на обробітку 
землі. Згадаймо свідчення Стрейса в його відомому творі «Три подорожі» – російські селяни, звільнені 
милосердними панами від кріпацтва, продають самих себе іншим панам у нове кріпацтво, відмовляючись від 
волі та наділів землі. Росіянина лякає незалежне від гурту та від начальника життя і самостійна праця без 
колективу. 

Не лякало росіянина безвір’я, безбожність комунізму. Його віра була нестійка і формальна. Вислухавши 
богослужіння і вийшовши з церкви, він банітував Бога такими ж словами, як і свою матір. Християнська церква 
на російському ґрунті зазнала карикатурного спотворення. Служителі її збюрократилися, їхня діяльність 
зробилася формальною і нудною, підпорядкованою вимогам совєтської влади. Російські священники – попи, 
часто мало чим відрізнялися від маси російських мужиків, потопаючи в алкоголізмі та деморалізації, що добре 
показав ієромонах Іліодор у своїй книжці «Святий чорт». 

Росіянин Самишкін, з яким мені довелося відбувати ув’язнення у Владімірській в’язниці, сказав мені: «Це 
ви, хахли, нав’язали нам, росіянам, своє християнство. А ми молилися пенькам, і нам добре було. Ось на, 
почитай, як ми протидіяли вашій вірі», – кидаючи мені журнал зі статтею про повстання волхвів, говорив він. 

Задовольняв росіянина комунізм і тим, що він ніколи й ніде не виступав проти пияцтва, алкоголізму. А 
життя без пияцтва росіянин собі не уявляє. Краще вмерти, ніж жити тверезим життям. Відомий російський поет 
М.Некрасов, знаний в літературі як виразник горя російського народу і оборонець його прагнень, мимоволі і 
всупереч своїм переконанням виказав справжні прагнення і мету росіянина. В своїй найбільшій відомій поемі 
«Кому на Русі жить хорошо» Некрасов пише, що на те, щоб задовольнити потреби російського мужика, багато 
не треба. Він потребує тільки щодня «піввідра водочки» та «півсотні огірків» (напевно Некрасов має на увазі 
солоні огірки, щоб було чим заїдати оті «піввідра водочки»). Ми ж тепер з свого боку на підставі вивчення дії 
алкоголю на людський організм, можемо зробити висновок, що людина, яка вип'є піввідра горілки, не придатна 
ні до якої роботи. А якщо ми переведем вартість тієї горілки, що заповнить піввідра, на сучасні ціни, то нам 
стане ясно, що утримання такої людини обійдеться недешево. В усякому разі теперішній робітник з середнім 
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заробітком на державному підприємстві в Совєтському союзі повинен працювати на піввідра горілки не менше, 
як вісім днів. Стрейс засвідчує, що росіяни московської держави, московити, як він їх називає, в XVII столітті 
були тотально заражені алкоголізмом, чоловіки та жінки. Він наводить численні приклади страхітливого 
пияцтва в московській Росії. Від часів Стрейса до подій жовтневої революції не було ніяких умов, що обмежили 
б алкоголізм росіянина, навпаки, були всі умови, щоб цей його потяг поширювався і збільшувався. Отож 
Марксова теорія впала якраз в натовп суцільних алкоголіків. 

А чи не найбільше натурі росіянина імпонувала засада про ліквідацію приватної власности. «Грабуй 
награбоване» – кинули гасло російські комуністи устами свого найвизначнішого проводиря Леніна. Що 
утримування награбованого майна є злочин, цього ніхто не може заперечувати. І, напевно, в юрисдикції кожної 
порядної держави є закони, які передбачають суд і кару тим, хто утримує таке майно. Але тут треба насамперед 
встановити, що майно справді награбоване, а, подруге, не віддавати суд над власниками такого майна в руки 
інших грабіжників. В ході більшовицької революції ніхто не провадив розсліду того, хто як з маєтних людей 
здобув своє майно. Суд і розправу чинили оті, яким щодня треба було випити по піввідра горілки. Де ж взяти 
кошти на таку кількість алкоголю? А тут більшовики пропонують брати готове. Який алкоголік від цього 
відмовиться? 

Стрейс свідчить, що московити, так само, як і алкоголізмом, були суцільно заражені тягою до 
грабіжництва. Мандрівникові небезпечно було їздити дорогами Московії, він раз-у-раз натикався на засідки 
розбійників. 

Микола Костомаров у своїй повісті «Син» проаналізував грабіжницьку натуру московита-росіянина. Події 
відбуваються на берегах Волги в часи повстання Пугачова. Повстанці-росіяни під керівництвом інструкторів з 
Запоріжжя зводять рахунки з своїми панами-гнобителями. Вони панів убивають, а їхнє добро забирають і 
«дуванять», тобто ділять між собою. Коли з панами було покінчено, головний інструктор-запорожець звернувся 
до звільнених людей, щоб вони, визволені з кріпацької неволі, вільно обрали собі начальника-отамана. 
Московити не зустріли свого визволення гучними віватами, вони відповіли запорожцю: «Да кого назначиш 
батюшка, тот і наш». Їхні голови заповнювала не ідея вільного життя, а думка про те, де знайти об’єкт нового 
пограбування. Коли «подуванене» панське майно було пропито, вони почали «дуванити» багатих людей, а коли 
й майно багатших людей було пропито, вони почали «дуванити» тих, хто ще не пропив свою частку з 
«дуванення». Дивлячись на таку «революцію» інструктор-запорожець наказав своїм козакам побрати нагаї в 
руки і періщити всіх підряд, остаточно переконавшись, що не всім потрібна і не всім дорога свобода. 

Де початок грабіжницької натури росіянина? Коли він таким став і коли він таким не був? В іншому 
своєму творі «Холоп» Костомаров пише, що російські кріпаки своїх панів повселюдно обкрадали, а пани, 
знаючи про це, дивились на таке обкрадання крізь пальці, бо усвідомлювали те, що самі вони теж обкрадають 
кріпаків, даючи їм за їхню роботу мізерну платню. Та не це витворило злодійську натуру росіянина. Це, може, 
лише зміцнило її. Створення цієї натури сягає далеко глибше у сиві віки. Заглянемо в російські «биліни», вік 
яких перевищує тисячоліття. Та там же скрізь оспівано та вихвалено розбій, насильство і пияцтво. Поглянемо 
на нашу, українську історію. Та це ж ільменські слов’яни, предки сучасних росіян, під проводом варягів – 
скандинавських вікінгів з давніх давен віками ходили з розбоєм через всю нашу Україну аж «у греки». Це ж 
вони, щоб ближче бути до об’єктів грабунку, під проводом варягів Аскольда і Діра захопили знесилений Київ. 
Це ж вони під проводом варяга Олега повбивали своїх попередників і вдруге захопили Київ, остаточно 
перетворивши його в фортецю грабіжницької держави. Ні давній Руській державі, ні пізнішій Московській 
державі, ані ще пізнішій Російській імперії ніколи не шкодила злодійська натура підлеглих. Навпаки, вони 
використали, і дуже вдало використали, цю натуру в своїй експансії. Почитайте книжку Карцева під назвою 
«Народы Сибири», видану у Москві 1934 року, про завоювання росіянами народів Сибіру. Це документальні 
свідчення про поневолення, пограбування і тотальне винищення цілих народів вільного колись краю. 
Паморочиться голова і кров у жилах холоне, коли ознайомлюєшся з цими документами. 

А погляньмо на самих себе, на нашу Україну. Хіба то не Андрій Боголюбський, Владіміро-Суздальський 
князь, зруйнував Київ так, як його ніхто ще не руйнував, повивозивши до себе у Владімір не лише золото, а й 
церкви. Не треба читати Грушевського чи Дорошенка, на яких сучасні урядові росіяни наклали тавро 
«націоналістів», достатньо почитати Соловйова, російського історика, щоб побачити скільки зла, скільки крови, 
скільки сліз принесли росіяни українцям за те, що одного разу необачно уклали з ними союз. Тут і фальшива 
монета, яку тикали російські солдати українцям за їхнє добро, тут і розпродаж українських земель польським 
магнатам за часів царювання Олексія, тут і вирізування до ноги цілих сіл і міст за часів гетьманування 
Брюховецького, тут і засилання на Сибір винних і невинних за царювання всіх царів. Тут і будування 
Петербургу на кістках українців за царювання Петра першого, тут і руйнування української вольниці 
Запорізької Січі та роздавання українських земель царським сатрапам, закріпачення українських селян за 
Катерини другої. Тут пограбування інтелектуальної сили народу, перехоплення кращих умів України і 
страхітлива розправа над тими умами, що не корилися насильству. Та хіба усе перечислиш? 

А що вони зробили з Польщею? З тою самою Польщею, з якою колись потаємки ділили українські землі? 
Пошматували її так само, як пошматували перед цим Україну, заповнили Сибір поляками так само, як і 
українцями. 

А Литва? Де Литва? Колись вільний народ зведено до маленького безправного народу. 
Це наклеп, – скажуть мені сучасні росіяни, вірніше, російські шовіністи. Тут вина не народу, а системи. 

Царі, князі, бояри, поміщики-дворяни проводили поневолення і російського і неросійських народів. Античні 
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політики говорили: який народ, така у нього й влада. Це не повністю відповідає дійсності, знущально навіть 
звучить для поневолених народів, але для багатьох народів це вірно. Вірно це і для росіян. Нема потреби 
вдаватися до ворожої росіянам літератури. Прочитаємо всесвітньо відомого письменника Л.Толстого. У своїй 
повісті «Хаджі Мурат» він відзеркалив моменти завоювання Кавказу росіянами. То ж не цар, і не граф 
Воронцов стріляв у хлопчика, що збирався втекти з аула. То ж не цар і не князь Долгоруков скидав штани й 
спорожнився в чеченській мечеті. Це робили росіяни, підлеглі царя і кріпаки князів і графів з власної ініціятиви. 
Хоч їх їхні пани міняли на собак, та всупереч цьому самі вони надто ретельно прислуговувалися своїм панам на 
захоплених чужих землях. 

Багатовіковий самодержавний устрій виробив у росіянинові тверді риси підлеглости своїм панам. Він не 
уявляє собі життя без пануючої над ним сили. Без такої сили він почуває себе, як подорожній на манівцях. Хоч 
у Росії повстання були і охоплювали значні території, проте ці повстання не були спрямовані проти обраної 
росіянами системи правління. Це були повстання або проти бояр на захист царя (повстання Степана Разіна), або 
на заміну одного царя іншим (повстання Омеляна Пугачова, Болотнікова). Жодного повстання у Росії не 
відбулося під гаслом боротьби за свободу, проти деспотизму. 

А революція 1905 року? – спитають нас. Відповідаємо. Революція 1905 року не була революцією росіян. 
Вона відбувалася на території неросійських народів, насамперед на землях України, Прибалтики, Польщі, 
Кавказу, Фінляндії. В Росії заворушення були тільки в тих промислових центрах, де скупчувалися робітники 
різних національностей, як-от, Петербург. А ось гасили цю революцію таки росіяни, що складали основний 
кістяк царської армії. 

Ну а лютнева революція 1917 року? – спитають нас. 
Лютнева революція стала можлива лише завдяки зречення влади царем Миколаєм II. Внесемо пояснення: 

цей цар зрікся своєї влади задовго до офіційного проголошення зречення, він виявився неспроможним 
очолювати імперію. А до того ж у лютневій революції росіяни взяли незначну і неактивну участь. Тут знов 
відіграли роль сили неросійських народів, які складали тоді 57% населення царської імперії. 

Лютнева революція не створила уряду такої сили, зверхність якої міг відчути над собою росіянин і 
скоритися їй. 

А ось жовтневу революцію росіяни підтримали масово і активно. Чому? Тому що в уряді, створеному цією 
революцією, була та сила, перед якою можна схилити голову. Це був Ленін. Ленін росіянинові замінив царя. 
Перед ним можна затруситися і впасти на коліна, як перед Петром І. А до того ж Ленін проголошував 
«дуванення». Це той цар, якого росіяни дожидали віками. На «дуваненні» пройшла успішно революція і 
створилася «дуванська» держава. Спочатку дуванили поміщиків та фабрикантів, монастирі та церкви. Потім 
почали дуванити заможних селян і торгівців, усіх власників. Потім почали дуванити усіх селян. Щоб легше 
було дуванити селян, їх позаганяли у колгоспи. Через колгоспи селян дуванять ще й тепер. Українських селян 
додуванили до того, що в 1933 році їх 9 мільйонів було виморено голодом. 

Пізніше почали дуванити всіх, у кого хоч що-небудь можна було взяти. Зокрема дуванили тоді, коли 
всюдисущі сексоти доносили, що хтось має коштовні речі – золото, срібло. Отож і Погосов тоді попав під 
дуванення, не розуміючи того, що це відбувається за законами соціялістичної революції і радянської 
державности. Хрущов подуванив усіх підряд, щоб нікому не було прикро, заморозивши облігації і скасувавши 
виграші. Ті облігації, якими за Сталіна дуванили щомісяця усіх громадян Совєтського союзу. Добре дуванув 
Хрущов усіх підряд і своєю грошовою реформою. 

А тим, у кого нема чого дуванити, дуванять їхні мускули й здоров’я. Добувають ними колимське золото та 
якутські алмази, воркутинське вугілля й карагандинську мідь, будують ГЕСи та греблі, викопують уранові 
руди, прокладають залізниці  до нових об’єктів добування. 

Скажуть нам російські патріоти: ви кривите душею, коли жовтневу революцію приписуєте росіянам. 
Подивіться на її призвідців і поводирів. Де там росіяни? 

Так. Це правда. Серед інтелектуальної, керівної сфери революції росіян було дуже мало. Це були або євреї 
(Троцький, Свердлов, Риков, Зінов'єв, Каменев, Радек, Луначарський, Якір, Каганович, Хатаєвич), або поляки 
(Дзержинський, Менжинський, Воровський, Косіор), або латиші (Лаціс, Пельше, Рудзутак), або грузини 
(Сталін, Орджонікідзе, Кіквідзе, Енукідзе, Берія), або вірмени (Шаумян, Мікоян), або українці (Петровський, 
Скрипник, Дибенко, Кириленко, Чубар), або люди мішаної національности чи такі, що зреклися своєї 
національної приналежности (Ленін, Фрунзе, Антонов-Овсієнко, Ворошилов), були й росіяни (Бухарін, Кіров, 
Молотов, Калінін, Сергеев (Артьом), Муравйов, Куйбишев, Постишев, Єжов). 

Так. Інтелектуальна сфера жовтневої революції була інтернаціональна. Цього ніхто не заперечує. Але 
подивимося як поставилися до цієї революції різні народи російської імперії, яку позицію хто з них зайняв. 
Вони різко поділилися на три табори: активні, інертні і супротивні. Активно підтримали більшовицьку 
революцію, віддавши їй усю свою мускульну силу всього два народи з усіх народів, які охоплювала царська 
імперія. Це росіяни і латиші. Активно пособляли більшовикам наявні в той час в імперії китайці. Євреї, не 
віддаючи безпосередньо своєї мускульної сили революції, очолили пропагандистські, репресивні, командні 
апарати. 

Латиші діяли аж занадто активно. Вони діяли не лише у себе на батьківщині, а майже по всій території 
імперії, досягаючи півдня України і Криму. І скрізь залишали по собі глибокі криваві сліди. Вони складали 
основне ядро жандармської сили революції. Витворили тип чекіста, що не знає милосердя. Не безпідставно 
латишів називають мечем більшовицької революції. Чим пояснити таку активність латишів у боротьбі за владу 
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більшовиків? Вони, хоч і були заражені алкоголізмом подібно до росіян, проте натура латиша мало чим 
відповідає натурі росіянина. Тут треба вникнути в глибини психології цього народу, матеріялів до чого в нас 
нема. Слід все ж відзначити, що комуністичний запал латишів поступився перед їх патріотичним запалом. І 
вони спромоглися в ході більшовицької революції створити свою державу. Слід відзначити й те, що латиші 
1940 року не вельми люб’язно зустріли прихід тих більшовиків, владу яких вони так активно боронили, а в часи 
відступу цих більшовиків 1941 року активно стріляли їм у спини. 

Супротивну позицію проти більшовицької революції зайняли українці, українські козаки Кубані, поляки, 
литовці, фіни, естонці, вірмени, грузини, всі мусульманські народи Кавказу та Середньої Азії, донські козаки, 
калмики, а також полонені чехи й словаки. 

Інертну позицію в революції зайняли білоруси, молдавани, казанські та кримські татари, німці та всі 
народи Сибіру. 

Можна тепер тільки дивуватися, який ентузіазм, енергію й завзяття мусили виявити збільшовичені росіяни 
з вірними їм латишами й китайцями, щоб покорити супротивні їм народи. Тут, серед непокірних народів п’ятої 
колони – елемент зайшлих росіян, елемент денаціоналізованого та русифікованого місцевого населення, 
елемент єврейства, значна частина якого стала на бік більшовиків, сподіваючись позбутися тієї дискримінації, 
якої воно зазнавало за царського режиму. 

Сучасні російські комуністи, вірні послідовники революційних більшовиків, не забувають тієї ролі, яку 
відіграла ця п’ята колона в їхній революційній війні. Вони всіляко намагаються сили цієї колони на землях 
неросійських народів розширювати, а національний елемент звужувати, а то й знищувати чи розпорошувати на 
мало заселених просторах. Вони враховують те, що царат недостатньо інтенсивно вів русифікацію на 
завойованих землях, і тепер цей недогляд виправляють. Землі неросійських народів вони заповнюють 
росіянами, що не мають звичаю утримуватися на рідній землі і охоче їдуть туди, куди їх посилають. Самих 
націоналістів комуністи різними заходами, переважно репресивними й адміністративними розкидають по 
широкій території імперії. Так елемент росіян на Україні на початок більшовицької революції становив 1/2 
мільйона, а на початок шістдесятих років зріс до 9 мільйонів. А на землях Західної України, де цей елемент не 
перевищував сотні душ до приєднання цих земель до Совєтського союзу, тепер він складає значну кількість. В 
окремих західноукраїнських містах, таких як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк на початок 
шістдесятих років він досяг 40%. Більшовики врахували гіркий досвід царату – відсутність національних шкіл 
мало сприяє русифікації. Вони запровадили школи з національною мовою викладання, спрямовані проти 
національного духу та національної культури. 

Друга світова війна показала, що й цього мало, і російські комуністи вдалися до фізичного знищення 
багатьох народів. Жертвами цього заходу впали кримські татари, німці Поволжя, чеченці, інгуші, калмики. А 
багатолюдні народи, такі як українці, литовці, естонці, латиші було піддано неповному знищенню. На повне 
знищення не дозволили ресурси. 

Більшовицька тактика вимішування народів привела до того, що так звані союзні республіки докорінно 
змінюють своє етнічне обличчя. Зразковим прикладом для цього може бути Казахська республіка, в якій на 
початок шістдесятих років казахи становили 27 відсотків населення. 

В своїй русифікаторській політиці сучасні російські комуністичні імперіялісти діють беззастережно. Вони 
знають, що поневолені ними народи неспроможні себе захистити, а інші народи не підуть на їхній захист. З 
досвіду своєї роботи росіяни-комуністи знають, що силою можна не лише зламати опір найзапеклішого ворога, 
а й поставити його на коліна, змусити служити собі, або повністю знищити (Казанське царство, Литовська 
держава, Польська держава, народи Сибіру, народи Кавказу). Єдине, що втрачають на цьому ділі російські 
комуністи, так це моральну і політичну репутацію. Та коли сила є, то й репутацію можна робити на замовлення. 
Не дивилися ж на репутацію канцлер Брандт і президент Ніксон, коли йшли на тісне зближення з московськими 
правителями. До того ж той марксизм-ленінізм, який російські комуністичні імперіялісти мають на своєму 
озброєнні і який вони безперешкодно поширюють по всьому світі, спроможний виправдати і русифікацію, і 
вимішування народів, і геноцид. 

Так. Незавидна доля неросійських народів в «інтернаціональній державі» – Совєтському союзі. І не знаємо 
ми, чи наші діти не приєднаються до російських дуванщиків і, погрожуючи світові термоядерною зброєю, не 
підуть до берегів Індійського та Атлантичного океанів у пошуках нової дуванщини. 

А, може, і воно до того хилиться, дуванщики, втративши міру, захлинуться своєю деморалізацією так, як 
захлинулась нею колись наймогутніша в світі держава – Римська імперія. Це може бути, бо милосердя Боже не 
на боці дуванщиків. 

Хочеться ще відповісти тим російським патріотам, які стверджують, що російський народ в ході 
більшовицької революції поніс значно більші жертви, ніж інші народи імперії, що тепер цей російський народ 
матеріяльно живе гірше від інших народів союзу. Це правда, але часткова. Російський народ справді поніс 
фантастичні жертви. По-перше, він заплатив величезною кров’ю за дуванізацію землі, фабрик і заводів, за 
дуванізацію приватної власности в селах і містах. По-друге, він заплатив не меншою кров’ю за повернення до 
комуністичної імперії тих земель, народи яких вирвалися з царської імперії. По-третє, йому довелось витримати 
страшну криваву січу в боротьбі з власними антибільшовицькими силами, з прихильникамии царського 
режиму, з прихильниками лютневої революції, навіть з вчорашніми своїми спільниками (кронштадське 
повстання, московське повстання, Махно на півдні України). 

Що тут сталося? Ошукали росіян більшовики? Майже ні. Можна з певністю твердити, що це саме могло б 



 90 

відбутися в Росії і без більшовиків, аби створилися умови для прояву дуванської натури росіянина. Згадаймо, 
які криваві сліди залишали по собі повстання Степана Разіна, Пугачева, Болотнікова. 

Тепер росіяни живуть погано? Так, вони живуть погано. Особливо погано живуть селяни-колгоспники. 
Вони справді набагато гірше живуть від інших більш господарських народів, землі яких більш родючі. Але це 
відноситься тільки до тих росіян, які проживають у метрополії. Ті ж росіяни, які покинули свою батьківщину і 
перебралися на землі «союзних» чи «автономних» республік, або були туди направлені партійним чи 
адміністративним керівництвом, живуть незрівнянно краще від аборигенів. Такі росіяни у цих «республіках» 
наповнюють партійні та адміністративні апарати, міліцію й держбезпеку. Це тепер на своє велике здивування, 
серед кагебістів у Львові я побачив українців Клименка, Боєчка, Полудня. 1937 року в Києві ні серед 
енкаведистів, ні навіть серед адміністрації в’язниці жодної людини з українським прізвищем я не зустрів. 

Тепер підкидають трохи клименків, боєчків та полуднів у кагебе, міліцію, іноді ставлять їх на високі 
посади. Тут ніякої небезпеки нема. По-перше, такі клименки та боєчки добре вивірені, їхня відданість Москві 
безсумнівна, а, по-друге, їх так мало серед цього апарату, що хоч би вони чимось і вирізнялися від достойників-
росіян, ніякої шкоди їм зробити не змогли б. Як казав мені колись на фронті один вояка-танкіст: «До нашого 
екіпажу посади хоч самого Гітлера, то й він воюватиме проти Німеччини». Небезпеки ніякої, а користь є. В разі 
хтось десь (за кордоном, не у нас) заговорить про те, що в «союзних» та «автономних республіках» правлять і 
розправляються росіяни, можна тицьнути на клименків, боєчків, полуднів. 

Не лише на тому виграли росіяни, що в усіх «союзних» та «автономних республіках» перед ними широко 
розкрилися двері. Вони наповнили роздмуханий до неймовірних розмірів загальносоюзний репресивний апарат 
за часів Сталіна і мало що звужений тепер. Вони стали надійними карателями чисельних в’язниць і далеко 
більш чисельних каторг-таборів. Тут, дуже мало працюючи, можна придбати дуже багато, треба тільки 
звільнитися від совісти та моралі. Як казав один в’язень-узбек на Колимі «Моя десять пальців працює – грошей 
ні копійки, а той (в’язень вказав на дозорця) один палець працює – грошей повні кишені (робота одним пальцем 
– це натискання на курок карабіна під час розстрілу людей). 

А в кінцевому підсумку, правда, вони живуть погано. І ті, що риються в піскуватій землі метрополії, і ті, 
що щойно зайняли високі чини в «союзних республіках», і ті, що заробляють гроші одним пальцем. Звільнені 
від усякої моралі, вони ведуть безладний, потворний спосіб життя, потопаючи в пияцтві і розпусті. Як кажуть – 
і самі не живуть, і людям не дають жити. 

Вина більшовиків у тому, що вони там, де треба було творити революцію проти пияцтва, проти розпусти, 
проти злодійства, підняли революцію цього пияцтва, розпусти й злодійства проти моральних підвалин, проти 
розумної свободи, проти національних ідеалів поневолених народів. 

Хай не думає хтось, що, коли мовиться про пияцтво, розпусту й злодійство, то маються на увазі низи 
російського суспільства, селян, робітників. Ні, тут маються на увазі усі темні сили Росії, а пияцтвом та 
розпустою настільки охоплене російське суспільство, що не оминув цього і царський дім. 

Розмова з Погосовим продовжується. 

– Та й як же ви вибралися з тої безвихідної ситуації, опинившись без копійки на вулицях Москви? – 
запитав я Погосова. 

– На буферах добився додому. На буферах і на дахах вагонів, – відповів мені Погосов. 
– Та в ту пору багато хто їздив так, сам добре випробовував цей спосіб пересування, – сказав я. 
– Ледве добився до рідної хати, трохи не охляв з голоду. 
– Ну а як же ви так необачно вибралися до Москви? Хіба ви ще не знали тоді, що Москва сльозам не 

вірить? 
– Цю приказку я знав з дитинства, але не довелося відчути на собі суть її логіки. 
– Та ви ще добре відкараськалися. Могло бути гірше. Могли не відступитися московські начальники від 

своєї думки про те, що ви шпигун. Варто було тільки міліції передати вас до енкаведе, і ви може б тільки тепер 
оце добували б свій термін ув’язнення. 

Погосов усміхнувся. 
– Це правда. Тут аби душа була, а звинувачення знайдеться. Ну, та я ж все одно їхніх рук не минув. Як тоді 

не засудили за «шпигунство», то пізніше засудили хто-зна за віщо. 
– А ті ж гроші за груші, – говорив я Погосову, – дуже мало шансів ви мали привезти цілими додому. Бо 

якби не забрала їх міліція у вас, то забрали б московські злодії. А якби вам вдалося вскочити з ними до потяга, 
то вас обікрали б дорогою. 

– І це правда, – погоджувався Погосов, – бо в той час Москва аж кишіла злодіями. 
– Та хіба тільки Москва? 
– Та увесь Совєтський союз. Люди ж після війни кинулись один одного грабувати і тягти усе, що легко 

лежить, бо привчилися до того на війні. 
– Я думаю, що вони вміли це робити і до війни. 
– Вміли, тільки у мирний час все ж таки проводили з ними якусь боротьбу. 
– Та проводили, тільки не дуже інтенсивно. Я вже втратив лік, скільки разів мене обкрадали, скільки 

грошей з кишені повитягали, скільки добра повиносили з моїх квартир. Та яку серйозну боротьбу проти 
злодійства можуть проводити отакі міліціонери, як ті, що обчистили вас у Москві? Ось проти розкрадання 
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державної власности ішла боротьба завзята. Не знаю, як у вас на Кавказі, а у нас на Україні у мирний час 
голодному колгоспникові давали десять років за жменю колосків. 

– Та й у нас, – відповідав, поринувши у спогади Погосов, – я на Кубані останнім часом жив, а на Кубані 
робилося те саме, що й на Україні. 

Наші розмови обірвав цокіт ключа об залізну обшивку дверей. 
– Спати, – почули ми хриплий голос. 

Справа Погружальського. Клименко. Старіков. 
Другого дня вранці Володін поклав переді мною три аркуші паперу з машинописним текстом. 
– На, ознайомся, – тільки й сказав він, а сам відійшов, сів за свій стіл і почав гортати папери. 

Машинописний текст – це були виписки з протоколів справи Погружальського. Ага, подумав я собі, 
виправдовуються, хочуть довести, що не вони були причетні до спалення республіканської бібліотеки у Києві, 
що самвидавний матеріял про спалення бібліотеки безпідставний і наклепницький. Подивимось, яке вони алібі 
приготували для себе. Це цікаво. 

На початку йшли уривки з допиту сторожа бібліотеки. Сторож розповідав про те, як він о шостій годині 
ранку помітив дим, що пробивався крізь вікна і двері приміщення, що він тоді поспішно кинувся до телефону і 
повідомив про це пожежну команду. Сторож у своїх зізнаннях свідчив, що він бачив у той час, як 
Погружальський виходив з подвір’я бібліотеки. 

Далі йшли уривки з протоколів допиту Погружальського. Погружальський розповідав, що він перед кінцем 
робочого дня заховався в одному з закутків чорного ходу, і його замкнули на ніч у приміщенні бібліотеки. Що 
він дочекався глибокої ночі і щойно тоді почав підпалювати книжки. Розповідав, як він поспіхом пересувався 
від одного сховища до другого, з поверху на поверх. 

Окремий уривок протоколу стосувався розсліду калюжі крови у відділі бібліографії, яку було виявлено при 
погашенні пожежі. Погружальський пояснював наявність крови у відділі бібліографії тим, що йому під час 
переходу приміщеннями бібліотеки довелося вибивати скляні двері, які вели до відділу бібліографії. 
Вибиваючи ці двері, Погружальський поранився так, що з нього, доки він перев’язувався клаптями своєї 
сорочки, набігла калюжа крови. Тут же були висновки медичної експертизи, в яких визнавалося, що група 
крови, пролитої на підлозі відділу бібліографії, сходиться з групою крови Погружальського. 

Закінчувалися виписки з справи Погружальського протоколом наслідків гасіння пожежі. В тому протоколі 
було відзначено, що в процесі гасіння пожежі шестеро душ загинуло, а 33 зазнало тяжких поранень або 
випалення очей. Не було зазначено, що всі ці жертви були пожежниками. 

Коли я закінчив читати, мене охопив сумнів. Чи не підтасовують тут події? – подумав я. Та ж одна людина 
за такий короткий час неспроможна підпалити таку велику бібліотеку. І чи нема тут зв’язку з отією кров’ю на 
підлозі та отими шістьома душами, що загинули «в процесі гасіння пожежі?» Щоб встановити істину, треба 
було провести об’єктивний розслід. Та хіба об’єктивний розслід допустять отакі старікови, сєргадєєви та 
гальські? 

– Ну та й як? Що ти скажеш на це? – запитав мене Володін, коли побачив, що я закінчив читати. 
– Що я скажу? Нічого не скажу. Надто мало цих матеріялів, щоб можна було робити якісь висновки. Треба 

вивчити увесь процес розсліду й суду, і, можливо, провести додатковий розслід. 
– Багато ти хочеш. 
– В усякому разі можна сказати тільки те, що ці матеріяли ніяк не спростовують того самвидавного 

документу про процес над Погружальським, за який ви збираєтесь нас судити. 
Зайшов Клименко. 
– Ну як воно? – з єхидно-дурнуватою усмішкою звернувся він до мене замість вітання. – Все круте 

херсонський хахол, – говорив Клименко, вмощуючись на кріслі між мною і Володіним, – не вийде..., – далі 
Клименко почав пересипати свою балачку вульгаризмами. 

– А ви здається читали мої оповідання з циклу «Ескізні портрети»? – запитав я його. 
– Про що це? 
– Про чекістів та сексотів. 
– Читав, читав. А до чого це? 
– А до того, що я маю намір розширити цей цикл. Там може з’явитися і ваш портрет. Я навіть можу вам 

сказати, як буде починатися цей портрет. 
– Як? 
– А так: «Ге-ге-ге! Ну як воно діло, херсонський хахле? – це зайшов капітан Клименко». 
Клименко проковтнув слину і втупив очі у мене з якимось невиразним запитанням. Я також дивився в його 

очі і відчував, що за тими очима в його голові, в його мозку відбувається ніби якась ферментація. Клименкові 
очі явно просили зглянутися над ним. Відчуття було таке, ніби ми на момент помінялися ролями. Клименко з 
мого карателя перетворився в мою жертву, а я з Клименкової жертви перетворився в його карателя. В такому 
стані ми перебували кілька хвилин, і Клименко не знаходив слів, щоб якось продовжити розмову. Він поволі 
встав, так, ніби все його тіло витерпіло тяжку напругу, і кволо, як роззброєний вояка, вийшов з кабінету. 

– Ти думаєш, мені все це дуже треба, – заговорив Володін, коли Клименко вийшов, – мені теж воно все 
остогидло. 
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Він встав, підійшов до сейфу, на якому лежала пачка соди, насипав у склянку, влив води з графину, 
заколотив і випив. 

Зайшов Старіков. Він з’явився знову в своєму прокурорському мундирі. Сів за довгим столом по лівий бік 
від мене. В його руках не було нічого, і він поклав їх перед собою. 

– Ну то як? Ви не змінили своїх намірів щодо поведінки на слідстві? – запитав він мене. 
– І не думає, – відповів за мене Володін. 
Не знаю, чи це сталося випадково, чи це було у них заплановано – Володін вийшов, а я опинився з 

Старіковим віч-на-віч. 
– Ну а якби ми вас випустили, закрили б вашу справу, то чи ви після цього припинили б свою діяльність? – 

запитав мене він. 
– Ми повстали не тому, що хочемо скинути совєтську владу і захопити владу у свої руки, – відповів я йому, 

– ви ж бачите, ми не маємо ніякої програми. Ми повстали тому, що сумління наше, сумління чесних громадян, 
не дозволяє миритися з тим станом, в якому тепер перебуває наш народ. Тут не треба скидати владу, тут не 
треба робити революцію. Тут треба тільки припинити беззаконня. Тут треба існуючу у нас конституцію 
перетворити з фіктивного папірця у живу рушійну силу життя нашого суспільства. Тут треба усунути 
великодержавницьку тенденцію і замінити її тенденцією свободи народів, яку проголосила ленінська партія, 
коли прийшла до влади і яка дала їй можливість захопити владу. 

– Ви виступаєте від імені тих сил, які не хочуть таких змін, і прагнете до того, щоб ніхто таких змін не 
хотів. Чи не так? 

Старіков мовчав. 
– Ви хочете, щоб ми, якщо не підтримували ваші беззаконні дії, то хоч мовчки дивилися на них. Чи не так? 
Старіков мовчав. 
– Ви хочете, щоб ми зрадили самих себе, вчинили насильство над своїм сумлінням і благословили ваше 

беззаконня. Чи не так? 
Старіков заговорив: 
– Ви тільки не кажіть «ми», а говоріть від свого власного імені, бо всі ті, кого ви маєте на увазі, принаймі 

переважна більшість їх, уже змінили свої погляди. 
– Силою бича, – відповідав я Старікову, – не можна змінити людські погляди. Справді ж змінити свої 

погляди людина може лише тоді, коли переконається, що її висновки не правдиві. Ось якби ви не 
позаарештовували нас, а прийшли до кожного з нас додому, не як прокурори і кагебісти, а як ідеологи 
інтернаціоналізму, послідовники ленінської національної політики, оборонці законности і людських прав, і 
спробували б переконати нас, що ми помиляємося, що правда не на нашому боці, а на вашому. Тоді, можливо, 
справді, багато хто з нас змінив би свої погляди. Та ви цього не робите, бо щоб переконати так людину, треба 
мати за собою правду, а на вашому боці її нема. Залишається одне – бити бичем. Що ви робите з успіхом. 
Тільки успіхом сумнівним. Ну а якщо я помиляюся, а вам дійсно вдалось переконати людей за гратами, то 
повипускайте їх. Це ж основна ваша мета – переконати людину. А я хай залишуся один непереконаний. 

– То вже ми самі будемо дивитися, що з ким з вас робити. 
– Ну а це ж ви зайвий раз подаєте отут живий приклад, яка ціна усім вашим законам. 
Прийшов Володін і відпровадив мене у камеру. 

Николай Николайович Николаєнко. 
Під вечір я знову прощався з Погосовим – мене знову викликали з речами. І на цей раз далеко мене не 

повели. Я лише перейшов трохи навскоси коридор до того ряду камер, де сидів раніше. Наказано мені було 
зупинитися трохи праворуч від моєї одиночки. Око моє спіймало цифру «6» на рудовато-червоних залізних 
дверях. 

Це була трохи ширша камера від моєї одиночки. Тут стояло два ліжка, а між ними можна було пройти 
лише одній людині. Я розстелив постіль на ліжку, що стояло під правою стіною і склав свої харчі в тумбочку. 

Ледве я закінчив молитися перед щілиною заличкованого матовими шибками вікна, як двері розчинилися і 
в камеру зайшла людина. З тої поспішности, з якою зачинилися двері, з клунків та згорнутої постелі у руках цієї 
людини я відразу пізнав свого співневільника. Співневільник кинув свою постіль та клунки на вільне ліжко і сів 
біля них, тяжко відсапуючи. Лише згодом, перепочивши, він привітався до мене. 

– Николай Николайович Николаєнко, – назвав він себе і подав мені руку. 
Дивне сполучення прізвища з ім’ям та по-батькові, аж трохи чудно звучить, подумав я собі, проте нічого 

не сказав йому про свою думку, а лише назвався так само, як і він – ім’ям, по-батькові та прізвищем. 
Николаєнко був немолодою людиною, йому, видно було, сягало за шістдесят. Він мав вигляд змученої 

людини. Його очі оточували окуляри у світлій пластмасовій оправі. Праве скельце окулярів було потріскане. 
Можна було легко здогадатися, що це наслідок якогось удару. Хоч на дворі ще морозів не було, Николай 
Николайович був у старій зимовій куртці з потертим хутряним коміром. 

Николаєнко зняв з очей окуляри, витяг з кишені дуже чисту хустинку і почав протирати скельця. 
– Що ж сталося з вашими окулярами? – запитав я його. 
– Чекісти, – відповів він коротко, а трохи згодом додав: – Розбили, коли забирали мене. Я б їх власними 

руками передушив, – вирік він. 
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Тут раптом мою голову заполонила одна згадка. Десь я чув, хтось мені це сказав, чи, може, десь я читав 
про це. Чекісти, напучуючи інформаторів, дають настанову, щоб вони з метою ввійти в довір’я своєї жертви, 
саме так висловлювали свою «злість» до чекістів. А втім, думав я, такі слова може вимовити і не чекістський 
інформатор, а всякий, кому вони добре залили сала за шкуру. Тільки чого ж так рано? Щойно побачив мене, а 
вже розкриває так душу переді мною. Невтаємничена людина остерігалася б, вона приховувала б свій настрій і 
свої думки у такому стані, бо не знала до кого б її кинули. А може ж її кинули до стукача, так як я думаю тепер. 

Николаєнко тим часом розстелив свою постіль і розкладав свої речі. Всі харчі його складалися з шматка 
тюремного хліба, який він тримав разом з дерев’яною ложкою у металевій мисці. Зате він мав майже новий 
бежевого кольору костюм і чисту сорочку, загорнуті у газету. Коли він впорався з постіллю, то обережно 
розклав на ній свого костюма і почав оглядати стіни, де можна було б того костюма почепити. Він порився в 
своїх кишенях, добув з них дерев’яну трісочку, знайшов у стіні шпарку, заткнув ту трісочку в неї, повісив 
спочатку газету, а потім свого костюма, щоб вапном не обліпився. 

– Чи давно вас забрали? – запитав я Николаєнка, коли він впорався зі своєю роботою. 
– Уже четвертий місяць минає. 
Николаєнко говорив російською мовою, і я почав говорити з ним його мовою. 
– Що ж вам закидають? 
Він сів проти мене на своєму ліжку, спершись ліктями на свої коліна і відповідав: 
– А, старе діло. Діло тридцятих років. Я тоді сидів, відбував десятилітній термін в таборах і тюрмах 

Сибіру. Мій батько був есером, а мене звинуватили в троцкізмі. Ну тоді, самі знаєте, одне те, що батько був 
есер, уже достатньо було для репресій. 

– Невже ж вони тепер відновлюють оті старі сталінські справи? – запитав я Николаєнка. 
– Вони перевіряють. Допитують мене про тих людей, що були пов’язані з моєю справою і з якими я 

зустрічався в ув’язненні. 
– Навіщо їм це потрібно? 
– Вони перевіряють та аналізують старі справи, і на основі цього реабілітують тих, кого безпідставно було 

тоді покарано. 
Щось ти тут плутаєш, голубе сивий, подумав я собі, не дуже підставну версію придумали тобі чекісти. Для 

того, щоб перевірити старі справи, нема потреби кидати людину за грати. 
Николаєнко ніби відчув, що його пояснення викликають у мене сумнів і додав: 
– Обіцяють скоро випустити. Слідчий казав, що більше півроку не триматимуть мене. 
Хай тобі грець, подумав я собі. Та вже сиди, хай буде так. Добре, що я тебе розгадав. Могли підкинути 

хитрішого, такого, що відразу не розпізнаєш його. 
Так, це нова тактика моїх слідчих. Таким чином вони хочуть пролізти у найглибші закутки моєї душі. 

Давня тактика. Тактика підлого вивідування. Ще, мабуть, за часів Івана Грозного її в Московії вже знали, а 
може, знали ще й за часів Андрія Боголюбського. Американці для встановлення істини винайшли детектор 
неправди. Тут не потрібно такого приладу, бо тут не істину шукають, а шукають зачіпку, щоб було що записати 
в протокол. Підсунеться до тебе голубом отакий післанець підлоти – і спробуй розпізнати під його оперінням 
гадюче жало. 

Николаєнко виявився балакучим. Мене він не розпитував, а розповідав про себе. Сам він ботанік. Галузь 
його зацікавлення й роботи – дендрологія. Він працював у середній школі як керівник виробничої практики на 
шкільних сільськогосподарських ділянках. Привчав дітей любити дерева, якими сам дуже захоплювався. І, як я 
побачив пізніше, Николаєнко справді мав унікальні знання в галузі дендрології. Він проводить досліди над 
рослинами і має намір опублікувати твори про свою роботу. 

Тим часом принесли на вечерю кашу з січеної пшениці. Николаєнко вийняв з кишені свого піджака 
маленьку білу, але вже забруднену торбочку і висипав з неї в кашу трохи цукру, перемішав дерев’яною ложкою 
і почав їсти. Я відламав шматочок ковбаси, що ще лишилася в мене від жінчиної передачі і простягнув йому. 
Николаєнко взяв, побабляв руками і сказав: 

– Це не на мої зуби. 
І тут я тільки додивився, що він має спереду лише три зуби. Проте Николаєнко все-таки взявся 

перемелювати своїми трьома зубами звабливу для в’язня поживу. І йому це вдалося. 
– Вам треба протези, – сказав я йому. 
– Я мав протези. Чекіст розтрощив ногою, коли вони мене забирали. 
Розбили окуляри, розтрощили протези – це дуже скидається на дії чекістів. Хто його знає, думав я собі, 

може, й безпідставно виникло у мене підозріння до цієї людини. 
Николаєнко поцікавився за віщо мене посадили. 
– Нас тут, – відповів я йому, цілий гурт. Всіх нас звинувачують у розповсюдженні нелегальної літератури. 

Декому з нас, в тому числі й мені, роблять спробу приписати й авторство цієї літератури. 
– А якого характеру була ця література? – запитав мене Николаєнко. 
– Ця література, – говорив я, – насамперед мала національний характер, обороняла права національних 

республік, зокрема України. Вона мала й критичний характер, критикувала засади й дії сучасного правління в 
Совєтському союзі. Де ви проживали до арешту? – запитав я його. 

– У Львові, на Пекарській, під номером 62. У мене там особняк свій. 
– Ну та й вам не попадалася ні разу жодна стаття такого змісту? – запитав я. 
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– Ні, мені не попадалася. Я знав, що в школі деякі вчителі читали нишком якусь літературу, але мені вони 
її не давали читати. Мабуть остерігалися. 

За таку літературу, – продовжував Николаєнко, подумавши трохи, – та ще й коли це мало груповий 
характер поширення її, раніше розправлялися дуже швидко. Коли у тридцять сьомому році я сидів в 
Новосибірській в’язниці, то щовечора було чути вигуки тих, кого виводили на розстріл. Вони кричали: 
«Прощайте, товариші!» Тоді чекісти ще не знали способу, як затуляти рота своїм жертвам перед смертю. Це 
тепер заганяють кляпа до рота, і засудженого безшумно проводять коридорами в’язниці. 

– А, може, дуже й не крилися тоді з своїми розправами, може, ще й хизувалися ними і одноразово 
наводили страх на тих, що сиділи у камерах? – вставив я своє. 

– Це безперечно, – продовжував Николаєнко, – мабуть, це був один з методів впливу на хід слідства. Хоч і 
в самому процесі слідства був такий жах, що треба було мати волячі нерви й слоняче здоров’я, щоб не здуріти. 
Отак: група піддопитних стоїть троє діб під стінкою, ні присісти, ні обпертися об стіну. На четверту добу 
слідчий підходить до крайнього, збоку в стіні розчиняються двері у темне приміщення. «Признаєшся?» – питає. 
Відповідь: «Ні». «Проходь у кімнату», – вказує слідчий на розчинені двері. Як тільки людина ступила ногами 
на поріг, слідчий стріляє йому в потилицю. Решта стоїть перед вибором: «Чи вмерти в цю мить, чи вмерти 
пізніше? » Більшість купувала собі продовження життя ціною брехні на самих себе, на своїх родичів, на своїх 
знайомих. 

– Мені також довелося побувати у цих лабетах у ті роки, – сказав я Николаєнкові, – правда великого жаху 
слідства я не пережив, бо в мене була дуже дріб’язкова справа, але я бачив його на тих наслідках, які приносили 
на своїх тілах після допитів інші в’язні. 

– Наслідки були часто страшні, – не втихав Николаєнко. – Кому вдавалося, той кінчав життя самогубством, 
багато божеволіло. Одного мого знайомого лікаря тортурували ґвалтуванням пса. Були в них спеціально 
привчені до цього вівчарки. Голу людину прив’язують за руки й за ноги до дубової лавки животом до низу, а 
потім на неї випускають пса. Так той знайомий після такої процедури з’їхав з глузду. У таборі він прив’язував 
собі на сідницю щита, якого зробив з куска фанери. Так ходив на роботу, так і спав. 

Навіщо він все це мені розповідає? – думав я собі. Він знає, так як і я, що в камері можуть бути підкладені 
мікрофони. Він же своїми оповіданнями може зробити собі нове діло. 

Вже дозорець прошепотів з-за дверей «спати», вже ми лежали в постелях, а мене не покидали ті самі 
думки. 

Чому він такий необережний в розмові? Може, коли людина так багато витерпіла, вона не в силі стримати 
себе перед слухачем, в якого має надію знайти співчуття. Це може бути. Це й зі мною таке буває. 

А якщо він стукач, то яка потреба була б йому виказувати такі деталі чекістської машини? І тут 
пригадалося мені, що той рецидивіст з сімферопольського кагебе, що лежав на животі, казав, що чекісти, 
інструктуючи своїх стукачів, дають їм настанови, щоб зайти у довір’я жертви, паплюжити совєтську владу як 
тільки можна. Знову думка хилилася до того, що Николаєнко стукач, що його підкинули до мене з метою 
вивідати те, чого вони не можуть вивідати на слідстві. Що це їм дасть? Взагалі вони вже мають про мене 
уявлення, як про людину, з якою слід розправитись найгіршим способом. Не мають тільки таких матеріялів, 
щоб можна було цю розправу виправдати формально перед своїми вищими чинами. Богдан дає їм частково 
такий матеріял. Михайло теж дає трохи. Але цього їм мало. Це все лише слова, не підтверджені ніякими 
доказами, а крім того, це ж свідчення в’язнів, а не непідсудних людей. 

Богдан наговорив багато, більше, ніж я заслуговував. Проте в свідченнях його не було того, що мене 
найдужче непокоїло від першого дня ув’язнення. За кілька тижнів перед нашим арештом Богдан взявся 
переправити у вільний світ мої оповідання та трактат «Химеру». Ті оповідання я переписав дрібнесеньким 
шрифтом на небагатьох аркушах тонкого паперу, а з «Химери» зробив фотокопію. 

Це все у вигляді невеликого пакета я передав Богданові. Забрати цей пакет мали, говорив тоді він мені, у 
серпні або у вересні. Арешти наші відбулися в кінці серпня та на початку вересня. Міг передати, а міг і не 
передати. Та серед усієї конфіскованої у нас літератури не було того матеріялу, що був у пакеті. Богдан у своїх 
показаннях не згадував пакета. Часом мені було боляче читати свідчення Богдана, коли Володін знайомив мене 
з ними, але коли я думав про те, що твори мої, можливо уже в вільному світі, серце моє видавало прощення 
Богданові. 

А ось якби ці матеріяли потрапили до рук чекістів, тоді б твердження Богдана було б уже не голослівне, і 
мені крутити було б ніяк перед експертизою власної руки. Тоді чекісти мали б карти в своїх руках. Тут можна 
було б оформити й зв’язок з закордоном, тут можна й підтасовувати які завгодно статті кодексу. 

Ось якби я хоч про це проговорився перед стукачем, то яка небезпека мене б чекала! Та й чи тільки мене? 
Воно, може, й так чекає мене смертельна небезпека, як не між стінами катівні, то за колючим дротом, але 

навіщо давати ворогові зайві підстави для розправи. Ні, не такий я дурний, щоб розкриватися перед 
Николаєнком. 

Хай він буде навіть не стукач, а мій ідейний брат. Не давати нічого такого, щоб він відчував, що я маю 
якісь підозріння до нього. Часом треба буде і собі розповісти таке, щоб він не думав, що я йому не довіряю, але 
розповідати треба таке, за що не могли б учепитися чекісти. 

З такими думками я засинав. 
Вранці другого дня, коли нас побудили дозорці, Николаєнко одягнувся поперед мене, чепурно застелив 

свою постіль, а коли випускали до виходку, поспішно взяв парашу і поніс її поперед себе. На його чорних 



 95 

потертих штанях ззаду, на самій сідниці, була невелика дірочка, крізь яку біліли підштанники. У виходку 
Николаєнко вимив парашу водою, а потім почав терти її хлорним порошком, і, натерши до блиску, знову вимив 
водою. Параша – зелений баняк, стала чиста і блискуча, як нова, хоч неси на базар, продавай. Я йому так і 
сказав, а він, радий моїй похвалі, задоволено усміхнувся мені у відповідь. А про себе подумав, що коли він 
захоче, щоб ми по черзі щодня чи періодично робили таку маніпуляцію з парашею, то мені буде дуже 
неприємно, бо я гидував такою роботою. 

Після сніданку дозорець відімкнув віконце у дверях, що як мені тепер уже стало відомо, називалося 
«кормушкою», і прошепотів два магічні звуки: «На не». Я спочатку не зрозумів, що це означало, та коли почув, 
що Николаєнко обізвався словом «єсть», а дозорець йому відповів: «Приготуватися на вихід», мені стало ясно, 
що «на не» означає: «Хто з вас має прізвище, що починається на літеру «Н»? 

«Кормушка» зачинилася, а Николаєнко почав готуватися до виходу. Він зняв з кілочка свого костюма, 
обережно поклав його на ліжко, скинув поспіхом свої чорні потерті штани, вбрався в штани від костюма, 
натягнув на себе свою синю сорочку й піджака, і переді мною постала людина, яка нічим не скидалася на 
в’язня. Николаєнко порився в рубцях своєї старої куртки і добув звідти скалку дзеркальця, завбільшки з 
совєтську монету в дві копійки, повернувся спиною до дверей і, заглядаючи в ту скалку, почав причісувати 
гребінцем своє ріденьке біляве волосся. Коли Николаєнко остаточно себе причепурив, він відкинув матраца на 
своєму ліжку і сховав те дзеркальце у щілину дощок. Ледве він впорався все це зробити, як відчинилися двері, і 
він вийшов за поріг. 

А мене не викликали, і я, походивши трохи між ліжками, щоб порозминати ноги, сів дочитувати повість 
Івана Ольбрахта «Микола Шугай – розбійник», яку мені у сімдесят сьомій камері бібліотекарка замінила на 
книжку Хаджі Мурата Агієва. 

Николаєнка привели якраз на обід. 
– На допит водили? – спитав я його. 
– На допит, – коротко відповів він. 
– Що ж там? 
– Усе те саме. Розпитують про минуле, згадують усіх, кого я пам’ятаю з в’язниць і таборів. 
По обіді нас обох повели на прогулянку. Ми попали у той загін, над яким звисав чудовий образ Мадонни з 

фронтону сусіднього будинку. 
– Розумієте, – говорив мені Николаєнко, поспішаючи за мною своїми дрібними кроками, – мене мучає 

сумління за моїх знайомих, товаришів по роботі, яких я назвав за вимогою чекістів на слідстві. Я цим завдав їм 
велику неприємність, їх тепер тягають. 

Погано знають чекісти логіку, подумав я собі, видно, їх не навчають цієї науки у їхніх школах – до чого тут 
теперішні товариші й знайомі, коли людину забрали на розслід давно минулих подій. А втім, цим я можу 
скористатися, міркував я, мене таки справді, а не удавано мучає сумління за долю деяких тих людей, імена яких 
я необачно назвав за вимогою чекістів, їх тепер, очевидно, тягають і тим кидають тінь на них перед їхнім 
начальством на роботі. Є нагода огородити їх від цієї чекістської тіні. 

– І ви назвали справжніх своїх знайомих і товаришів? – спитав я Николаєнка. 
– Так. Назвав найближчих своїх знайомих і найкращих товаришів. 
– Ну цього вам пробачити не можна, – сказав я йому. – Ви старий в’язень, перейшли всі чекістські тортури, 

і допустили таку необачність. Невже у вас не було таких знайомих, яких вам не шкода було б за те, що їх буде 
тягати кагебе, або таких, що кагебе ні до чого причепитись не зможе? 

– Та є такі знайомі, але... от не подумав, коли мене допитували... А вас також допитували про ваших 
товаришів? 

– Аякже! Допитували, ще й примусили список складати, та хіба я дурний назвати їм справжніх своїх 
товаришів. 

Я глипнув на Николаєнка і піймав на його обличчі міну задоволення, щось подібне до міни мисливця, який 
влучає в ціль. 

Після прогулянки відчинилося віконце дверей, і дозорець подав мені дзеркало й апарат для гоління. Сам 
він не зайшов до камери й не сів поруч мене, як це було тоді, коли я був у камері сам. 

– Голіться, – сказав я Николаєнкові, – моя борода цупкіша, я поголюся після вас. 
– Я голитимуся одним боком леза, другий бік лишиться вам незатуплений, – сказав він мені і почав 

готуватися до гоління. Николаєнко ретельно і довго виголював себе, натягаючи пальцями зморшкувату шкіру 
свого обличчя, а я лежав на ліжку і дочитував «Шугая». 

Коли наступила моя черга гоління, я глянув на себе у дзеркало і жахнувся. На мене дивилися ніби й не мої 
очі. Очі з обличчя, якого я на своєму віку ніколи не бачив. Борідка моя підростала і я почав скидатися чи то на 
Троцького, чи то на Луначарського. А коли я виголив щетину навколо борідки, обличчя моє набрало ще іншого 
вигляду. Натуральний соціял-демократ – говорив я до себе подумки, дивлячись на самого себе у дзеркало. 
Тільки дуже вимучений, соціял-демократам було легше. Дивно і сумно було мені дивитися на самого себе. Не 
думав я, що сліди страждання й борода можуть змінити обличчя людини до невпізнання. 

У другій половині дня не викликали на допит нас обох. Ми читали газети, що подав нам дозорець. 
Николаєнко ретельно перечитував трохи не кожну статтю. Мою увагу привернула стаття в московській газеті 
«Правда» за підписом Маланчука, заввідділом агітації та пропаганди при львівському обкомі партії. Стаття 
була спрямована проти «ідейних зривів», проти націоналізму, і хоч Маланчук нікого з тих, проти кого він 
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виступав, не називав, між рядками цієї статті легко можна було зрозуміти, що автор її обізнаний з ходом 
слідства нашої групи та зі змістом тієї літератури, за яку нас звинувачує кагебе. 

А коли дозорець газети забрав, Николаєнко знову почав розповідати про себе. Він не відбув свого реченця 
покарання, просто з табору його було взято на війну. Це викликало у мене сумнів у достеменности його 
розповіді. Я добре знав, що комуністи під час війни нікого з політичних в’язнів не брали на фронт. Навіть тоді, 
коли ці в’язні просилися захищати «родіну». Вони не вірили їм і боялися давати їм зброю в руки. Отож 
Николаєнко або відбував ув’язнення не як політичний в’язень, а за кримінальну справу (таких більшовики 
брали на фронт), або ж взагалі не відбував ув’язнення, а перебував близько в’язнів. Тоді він міг бути тільки 
працівником репресивних сил. 

Я промовчав. Цього свого сумніву я не виказав Николаєнкові і слухав далі його оповідання. В тому, що він 
воював сумніву не було. Він воював у диверсійних силах на півночі. З групою таких, як він, диверсантів він 
непомітно підпливав на безмоторному човні до німецьких пароплавів у Балтійському морі і приліпляв до бортів 
магнітні міни. Його викидали з парашутним десантом в Норвегії. Про цей десант Николаєнко докладно 
розповідав мені. Особливо детально описував він мені той момент, коли доля занесла його на парашуті на дах 
шестиповерхового будинку, а лютий північний вітер з сніговою хуртовиною ледве-ледве не скинув його 
додолу. Пороздирав пальці до крови, чіпляючись за виступи на покрівлі. Розповідав, як йому ледве вдалося 
проламати дірку в покрівлі, залізти на горище самому і парашута затягти, спуститися на парашутній линві крізь 
знайдений отвір у стелі на коридор шостого поверху, вийти з будинку і аж під ранок потрапити на домовлене 
місце. Я добре знав, що ці диверсійні частини були підпорядковані тодішньому енкаведе, та я цього 
Николаєнкові не сказав. 

– Про мої дії під час війни написано книжку, – він назвав автора-генерала і назву тієї книжки, та я відразу 
забув і назву тієї книжки і її автора. 

Закінчив воювати Николаєнко зі званням підполковника, із значними бойовими нагородами. 
– Як їм не соромно! – вигукнув я. Николаєнко витріщив на мене очі. 
– Як їм не соромно! – повторив я, – таку людину мучити по тюрмах хто-зна за що! 
По обличчю Николаєнка проплила якась неприємна міна, проте він не сказав нічого. 

У них є свій лікар. 
Другого дня знову викликали Николаєнка. Він так само, як і вчора, перебрався у свій костюм і вийшов з 

камери, нічим не нагадуючи в’язня. 
Я лежав на ліжку, курив і думав. Мене не викликали. 
Моя виразка дедалі більше докучала мені. На останньому допиті я сказав Володіну, що можу взагалі 

відмовитися відповідати на їхні питання, а то й вдамся до протестаційної голодівки, якщо мені не дозволять 
одержувати ліки від моїх родичів. 

– Я не можу їсти цього вашого гливкого житнього хліба. Дайте мені можливість за свої гроші купувати 
такий хліб, який не шкодить моєму організму, – сказав я. 

– У нас є свій лікар, – відповідав тоді мені Володін, – вона може і ліки виписати, і замінити хліб. На це має 
право всякий в’язень, хто хворіє на шлункові хвороби. 

– Так чого ж я цього вашого лікаря ще ні разу не бачив? – запитав я Володіна. 
– Ще побачиш. 
Щойно промайнули ці згадки в моїй голові, як двері камери відчинилися і я почув стандартне «Вихаді». 

Повів мене наглядач не з тих, що водять на допит. 
Він провів мене вздовж коридору і наказав зупинитися біля дверей одної камери. Це була чи не та камера, 

де з мене брали відбитки пальців. Двері цієї камери були злегка відкриті. Наглядач розчинив їх і наказав мені 
зайти до середини. У тьмяному освітленні я побачив жінку в білому халаті, що сиділа на стільці за невеликим 
столиком. Наглядач зайшов слідом за мною, причинивши двері. Жінка в білому халаті наказала мені сісти на 
дошках ліжка, що стояло під стіною. Коли я наблизився і сів на ліжко, я зміг докладніше розгледіти її обличчя. 
Це була темноволоса особа віком під сорок років. Риси обличчя її були нерухомі, а з очей її війнуло на мене 
холодом ворожости. Вона спитала, як моє прізвище, ім’я, noбатькові і на що я скаржуся, тобто яка хвороба мені 
докучає. Записувала на клаптику паперу, що лежав перед нею. 

– Я хворий на виразку дванадцятипалої кишки та на хронічний гастрит шлунка, а крім того не так давно, в 
шістдесятому році я переніс тяжку операцію під серцем, в ділянці середостіння, ще й досі відчуваю болі в 
порізаних місцях, – говорив я. 

– Ви маєте якісь документи, довідки про свою хворобу?, – запитала мене жінка в білому халаті. 
– Ні, я документів не маю, бо ж я арештований, але там у Феодосії, де я мешкав і лікувався, у міській 

поліклініці на мою хворобу є всі документи. Я там перебував на спеціяльному обліку і зобов’язаний був 
щопівроку відбувати перевірку... 

– Ми не користуємося послугами цивільних поліклінік, – перебила мене кагебістська лікарка. – Ляжте, – 
наказала вона мені. 

Я простягнувся на брудних дошках залізного ліжка. 
– Закотіть сорочку, – сказала лікарка, підходячи до мене. Вона нахилилася наді мною і з такою міною, ніби 

їй доводиться виконувати вкрай огидну для неї роботу, доторкнулася кілька разів до мого живота. 
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– Вставайте. 
«Гастрит» – уловило моє око запис на клаптику паперу перед жінкою в білому халаті. 

Николаєнко вивчає мене, а я вивчаю його. 
Під обід Николаєнко прийшов з допиту збуджений і веселий. Його справа закінчується, його скоро 

випустять. 
– Якщо випустять, – говорив він мені, – я зайду до вашої дружини, все їй розповім про вас, втішу її. Де її 

можна буде побачити? 
Я сказав адресу нашої знайомої. 
– Якщо ви зайдете до моєї дружини і розповісте про мене, – говорив я, – то я вам буду дуже вдячний, але 

поки що ви нічого втішного їй про мене повідомити не можете. 
– Невже така складна справа у вас? – радий нагоді, поцікавився він. 
– Справа не складна, – говорив я йому, – справа не варта шкаралупи з яйця, але ж ви знаєте, які люди 

взялися за цю справу. 
– Ну, а вони мають якісь незаперечні докази про вас? 
– Не мають ніяких. Хіба тільки те, що вони в мене витрусили кілька примірників нецензурованої 

літератури, яка розходилася по руках. Технічна експертиза не доказує, що я її друкував, не стверджує, що я 
автор цієї літератури. Вона, ця технічна експертиза, стверджує, що значну частину літератури віддруковано 
моєю машинкою, що рукописні матеріяли належать моїй руці, але проти цього я й не заперечую. Мої рукописні 
матеріяли не мають зв’язку з позацензурною літературою. 

– Ну а свідки? – допитувався Николаєнко. 
– Фактично свідків нема. Свідчить лише один свідок Богдан Горинь, трохи підтримує ці свідчення його 

брат Михайло, але ці ж свідки самі підсудні. 
Николаєнко зробив невиразну міну, його тонкі зморшки біля очей заворушилися, а очі допитливо дивилися 

на мене і виказували, що в його голові твориться завірюха. 
– То ж на що вони опираються тепер у своїх обвинуваченнях? – питав Николаєнко. 
 – Вони тепер створили філологічну експертизу, яка покликана на основі аналізу моїх творів, доказати моє 

авторство анонімної літератури. 
Николаєнко зробив знову невиразну гримасу. 
Обід перервав нашу розмову. А відразу після обіду повели нас на прогулянку. Нас завели у той загін, де на 

стінках було найбільше вирвів на рівні людської голови. Я показав їх Николаєнкові і спитав, що він думає про 
ці вирви. Николаєнко зробив міну непорозуміння і нічого не сказав. 

– А чи не сліди це кулевих ударів? – спитав я його. Він підійшов ближче до стіни і почав пильно 
додивлятися. 

– Цілком можливо, – сказав він, – хоч тепер не стріляють у голову. Куля розвертає череп і розкидає мозок з 
голови. 

Ого, – подумав я собі, ти ознайомлений з такими деталями чекістської роботи, а Николаєнкові сказав: 
– Ну та тут є вирви і нижче людської голови. Николаєнко приглянувся і розглянув ті вирви, що були 

нижче. 
– Так, так, – сказав він, – у цьому мерзенному гадюшнику все може бути. 
Николаєнко задумався трохи, а потім продовжував: 
– От якби пообливати усі ворота й стіни цієї катівні дьогтем, або якоюсь мазутою. 
– На цьому вони могли б спіймати, а ефект від цього був би незначний, – сказав я, – хто б зрозумів, що 

означає дьоготь на воротах. Могли б усе подумати, тільки не те, що ці ворота приховують. То вже тоді краще 
брати порожні шкаралупи з яєць, наповнювати їх червоною фарбою і запускати на стіни їхньої буцегарні, так 
ретельно заличкованої під порядну установу. Ніяка експертиза не встановить, хто кинув яйце з фарбою, а 
людям ясно буде – кров виступає крізь стіни... 

– Це, коли нас «повипускають», – відповів мені Николаєнко, – ми з вами займемося такою роботою. 
Я нічого йому не відповів, а сам собі подумав, чи не зайвого я наговорив стукачеві. Та ні, думав я далі, хай 

передасть, хай думають, що в мене до нього ніякого підозріння нема, що він входить у моє довір’я. 
Після прогулянки Николаєнко ліг на ліжко і вкрився своєю зимовою курткою. Я також приліг. Та лежали 

ми недовго. 
– Чи не граєте ви в шахи? – запитав Николаєнко. 
– Граю, але поганенько. 
– Я теж не дуже здатний гравець, давайте попросим шахи. 
– Просіть. 
Николаєнко встав з ліжка, підійшов до дверей і почав стукати в круглу шибочку вічка. За дверима 

зашаруділо, відчинилося віконце-«кормушка». 
– Дайте нам шахи, – сказав Николаєнко, не чекаючи доки до нього обізветься наглядач. 
– Шахів нема. 
– Тоді дайте шашки. 
– Нема й шашок. 
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– Тоді дайте доміно. 
– Нема й доміна. Все роздано по камерах. 
Віконце зачинилося, а Николаєнко повернувся до свого ліжка, висловлюючи своє незадоволення 

брутальними виразами. 
– Доміно ми можемо зробити самі, – сказав я йому. 
– Як? 
– З хліба. Цей хліб для таких речей добре надається. Як засохне – все одно, що камінь. 
Я пригадав собі, як колись у часи мого першого ув’язнення у Лук’янівській в’язниці нарком української 

міліції виліплював з такого хліба шахові фігурки. Це були чудові фігурки, він до цього був великий мастак, як 
справжній скульптор. А коли висохли вони, робилися такі міцні, неначе кам’яні. 

Я взяв пайку свіжого хліба, наколупав з неї м’якушки і почав місити. Новицький, правда, пережовував у 
роті ту м’якушку, а потім ще переціджував її крізь марлю, щоб добути світлу масу без домішок висівок. Ну, а 
нам на доміно, думав я, вистачить перемісити її руками. Вона справді в моїх руках хутко зробилася, як тісто. З 
того тіста я почав виліплювати маленькі цеглинки, а Николаєнкові наказав у кожній цеглині видовбувати 
сірником потрібні вічка і зафарбовувати їх зубним порошком. Робота йшла жваво і за якусь годину на 
підвіконні вже сушився повний комплект доміно. 

– Та грати зможемо, – сказав Николаєнкові, – аж коли добре підсохнуть, бо поламаємо. Це не раніше, як 
завтра. Николаєнко кивнув головою на знак згоди. 

А тим часом подали газети. Я читав лежачи, а Николаєнко сидячи. Він переглянув кілька статей, а потім 
поклав газету, встав і підійшов до свого костюма, що висів на стіні. З кишені піджака він витяг кілька аркушів 
паперу з зеленуватим відтінком. Кожний аркуш був акуратно складений вчетверо. Папір був такий самий на 
якому Володін складав свої протоколи. Николаєнко взяв з пачки один аркуш, підклав книжку, дістав з 
потайного місця олівець і почав виписувати витяг з газетних статей. Він писав дрібно і компактно. 

– Де ви здобули такого паперу? – спитав я Николаєнка. 
– Випросив у слідчого. 
Мені також треба було б дещо виписати з газетних статей, зокрема з тих, що друкувалися на юридичні 

теми. В той час друкувалися статті, що обстоювали потребу зміцнення «соціялістичної демократії». Це може 
придатися, думав я собі. Може придатися на суді під час захисту. Ось в газеті «Известия» в статті на таку тему 
наводяться слова Леніна «Ми не можемо стояти на тому, щоб соціялізм впроваджувати (це була б найбільша в 
світі глупота), ми повинні соціялізм проповідувати». Це ж чудово для захисту на суді. Бери, хоч зараз записуй. 
Але на чому й чим? Я відчинив тумбочку і побачив там клаптик пом’ятого, але чистого паперу з-під обгортки 
харчів моєї передачі. 

– Николаю Николайовичу! – звернувся я до Николаєнка, – вибачте, що я вас перебиваю, дайте мені на 
хвилинку вашого олівця, запишу одну цікаву фразу. 

Він послужливо подав мені свого олівця. Я записав і прочитав йому. 
– Цікаво, – сказав він, – досі я знав протилежні вислови Леніна про це. 
– Ви також виписуєте те, що може придатися для захисту?, – спитав я його. 
– Ні, я виписую те, що стосується дендрології. Я переконався, що мене не судитимуть. 

Меланхолійний настрій. 
Я марно турбувався, що мені доведеться виконувати таку неприємну роботу, як миття «параші». Відколи 

ми живемо удвох, Николаєнко ще ні разу не дозволив мені взятися за неї. Як тільки випускали нас до виходку, 
він поспішно хапався за парашу і виходив з нею поперед мене. 

Мене не викликали на допит і наступного дня, а Николаєнка забрали, як завжди. 
Я то лежав, то ходив по камері. Мав меланхолійний настрій. Хотілося співати сумних-сумних пісень. Та 

співати у совєтських в’язницях в’язням заборонено. А якщо тихенько так самому собі під ніс? Щоб не почув 
наглядач. Я знав сумні пісні. Пісні створені у в’язницях і таборах. Я знав їх ще з першого ув’язнення. І я почав 
мугикати собі під ніс пісню про трьох утікачів з совєтського табору. В ній розповідалося про те, як людей за 
давно спокутувану вину завезено було між болота у табір, створений на місці колишнього монастиря. Як троє 
відважних «молодців» змовилися тікати з того табору, як тікали вони безлюдною тайгою і як наздогнала їх 
погоня. Як стало їм відомо, що «назад їх вести не приказано». Їхню долю було вирішено на місці влову. Ця 
пісня завжди вражала мене до глибини моєї душі. Надто зміст її в’язався зі змістом мого життя. Я її співав у 
часи свого першого ув’язнення, співав її і тоді, коли був на війні, співав її і після війни в хвилини 
меланхолійного настрою під час спогадів про своє минуле життя. 

Де я її вивчив? На Колимі, чи під час подорожі на Колиму? І пригадалася мені та «подорож» на «Колиму». 
Нас везуть у червоних «телячих» вагонах холодною тайгою. Крізь маленькі заґратовані віконця ми бачимо 
тільки стовбури гігантських сосен та модрин, покритих снігом. Вершин тих дерев з вагону не видно. Етап іде з 
України. І в нашому вагоні переважно самі українці. Тільки двоє євреїв та один молдаванин. Ми лежимо і 
сидимо на нарах, співаємо пісню. Конвой не забороняє співати у тайзі. 

Гей у неволі, у ярмі! 
Під московським караулом, 
У тюрмі! 
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Розлягається наша пісня луною 
по вершинах сибірської тайги. 

Ми знаємо, за цю пісню на Україні дають до десяти років в’язниці, але тут ми не боїмося – конвой не 
розуміє змісту пісні. А якщо й розуміє, то нам тепер уже байдуже – ми знаємо, що нас везуть на смерть. 

Ще хотілося мені продекламувати самому собі два вірші. Один про бідну матір ув’язненого сина, яка з ночі 
вештається попід ворітьми в’язниці з благеньким кошиком у руці з надією передати синові мізерну передачу. 
Та передачі бідній матері передати не вдається, бо саме тієї ночі її сина було розстріляно. Другий вірш був про 
в’язня, якому ввижалися душі його попередників у камері. Душі йому говорять, що вони перебувають тут з 
часів Катерини другої, Понятовського та за часів чека. Ці вірші є в матеріялах моєї справи, їх покладено у стоси 
«антирадянської літератури», конфіскованої в мене. Вірші підписано прізвищем Катренко. 

– А знаєте ви, хто ховається під цим псевдонімом? – спитав мене Клименко, коли переглядав мої 
матеріяли. 

– Ні, я не знаю. 
– А ми знаємо. 
– Хто? 
Клименко тоді не назвав мені справжнього прізвища автора, але з його натяків я подумав на Антоненка-

Давидовича. 
Мій меланхолійний настрій натискав на мою пам’ять, щоб згадати слова цих віршів. Проте пригадувалися 

лише окремі уривки. 
Вірші ці не надто вдало було складено, але сама тема і окремі моменти опису страждань матері й сина 

дуже вразили мою душу тоді, коли я їх вперше прочитав. Мені хотілося тоді читати й читати їх. Я так і робив, 
проте не завчив їх напам’ять. 

Після кількох напружень пам’яті я прийшов до висновку, що мої зусилля марні, і я вирішив до тих уривків, 
що я пам’ятав, додати свої слова. Можна з двох віршів скласти одного вірша, де буде відображено і 
переживання матері і переживання сина. 

Образи матері й сина треба узагальнити, персоніфікувати, щоб за образом матері легко можна було 
розгадати нашу нещасну Батьківщину-Україну, а за образом її сина – її дітей-синів, які довгі віки терплять 
жорстоку наругу над собою за свою щиру любов до рідної землі. 

Ще й не збиралося світати, 
Сплять люди зморені у тьмі –  
Ти знову тут, нещасна мати, 
Ти знов під мурами тюрми? –  

почали складатися слова у рядки. Ці рядки дуже мало нагадували першу строфу Катренкового вірша. Там ішла 
мова про те, що дуже рано, удосвіта, старенька мати підійшла з «благеньким кошиком у руках» до воріт тюрми. 
А далі як? З пам’яті викреслено зміст наступної строфи. Раптом у моїй голові виринули рядки з пісні, яку ми 
співали у Лук’янівській в’язниці. Пісня починалася словами Тараса Шевченка: 

Садок вишневий коло хати 
Мені приснився у тюрмі, 
А в хаті так тужили мати, 
Брати і сестри по мені ... 

А що, коли цю пісню поєднати з віршем Катренка? Розмір пісні відповідає розмірові вірша. 
Садок вишневий коло хати 
Побачив син твій уві сні. 
А коло хати рідна мати 
Співала радісні пісні.  

Далі запрацювала власна фантазія: 
Не снилось синові, що скоро 
Його на муки поведуть, 
Що його муки крізь запори 
Серце у матері порвуть. 

Наступна строфа пригадалася з Катренкового вірша, і я вставив її, мало що змінивши: 
І затанцюють, заскакають 
Тоді від радості кати. 
Це не його тут розпинають –  
Тут на хресті не син, а ти.  

Далі пішла знову власна фантазія під навіюванням другого Катренкового вірша: 
О з вічним горем, вічна мати!  
Відколи ти сюди прийшла?  
Відколи в камері на гратах  
Твоя тріпочеться душа?  
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Відколи в камері над сином  
Душа визволення чека? 
Ти тут була за Катерини,  
За всіх царів і за чека. 
І доки будеш ти ходити  
Попід воротами тюрми?  
І доки будуть твої діти  
Терпіти муки у ярмі? 

Я кілька разів повторив вірш від самого початку до кінця, щоб запам’ятати. 
Треба мелодію – подумалося. Почав перебирати мелодії невільницьких пісень. Проте мелодії найсумніших 

пісень мені здавалися не достатньо вразливими були до цих слів. Треба створити свою мелодію. Мелодія 
приходила повільно. Я ходив по камері та все мугикав і мугикав слова пісні, добираючи до них колорит звуків. 

Ще й не збиралося світати,  
Сплять люди зморені у сні.  
Ти знову тут, нещасна мати,  
Ти знов під брамою тюрми? 

Ні, ці слова тяжко складаються в мелодію. Треба взяти іншу строфу. 
Не снилось синові, що скоро  
Його на муки поведуть, 
Що його муки крізь запори  
Серце у матері порвуть.  

О. Ці слова самі просяться мелодії. 
Та саме в цей час загриміли, заскрипіли двері, відчинилися, і до камери зайшов Николаєнко. 

Настрій міняється. 
На другий день, коли Николаєнка вивели з камери, я просив Бога, щоб мене не повели на допит. Мені 

хотілося не тільки створити мелодію до того вірша про Матір, а й скласти ще одного вірша, якого я почав 
складати ще до ув’язнення. Згадка про нього прийшла вночі, коли я перебирав у пам’яті своє минуле. 

Мене не викликали. І я, трохи попрацювавши над мелодією, почав складати нового вірша. Це вже був вірш 
іншого характеру, але на ту саму тему – тему жахливої долі мого народу. 

Це ви нас голодом морили?! 
Це ви нас гнали на Сибір?! 
Це ви в’язницями покрили 
Козацьку вольницю?! Це ви!  

Цю строфу я склав ще на волі. А далі? Далі треба складати. 
Ту кров, розбризкану по нетрях, 
Той мозок, вибитий у тьмі, 
Не спинять, ні, всі ваші греблі 
Попідмуровані кістьми. 

Ці слова якось легко прийшли до моєї голови. А там, на волі, скільки я не напружував свого розуму, не міг 
продовжити цієї строфи. 

Той піт кривавий і ті сльози, 
Що ви видавлювали з нас, 
Не повисушують морози 
І не затопчете гаразд.  

І це склалося швидко. Швидко склалися і наступні рядки: 
Настане день, прийде година –  
Ще буде суд! Ще буде суд! 
І так, як ви колись водили, 
Вас на розплату поведуть! 

На складання цього вірша пішло менше, ніж година часу. А взагалі, я подумав собі, що в’язниця це дуже 
добре місце для творчости. Тільки коли не терзають тебе допитами, і коли у камері ти перебуваєш сам. Коли 
ніхто не заважає творити. 

Очна ставка. 
Володін таки викликав мене. Трохи не через тиждень після того, як нас було зведено з Николаєнком у 

шостій камері. Мене забрали поперед Николаєнка. 
Володін явно не квапився почати допит. Він бив баглаї. То сидів за своїм столом і колупався сірниками в 
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зубах і заглядав у вікно, то йшов до дверей і заглядав у коридор. Він розпитував мене, як мені ведеться на 
новому місці, у шостій камері. 

– А так, як і скрізь, – відповідав я йому. – Я людина спокійної та мирної вдачі, можу жити в згоді з будь-
ким. 

– Тільки з нами не хочете жити в згоді, – не проминув нагоди кинути шпильку Володін. 
– З вами інша справа – найсмирніша людина борониться, коли на неї нападають. 
– Був я там у вас, оглядав вашу камеру. 
– Щось не запримітив я вас там. Хіба, може, ви були у нашу відсутність? 
– Ні, я дивився на вас крізь вічко. 
– Ага, я й забув про вашу техніку. Таку техніку, що можна бачити в’язнів, а в’язні не можуть бачити того, 

хто на них дивиться. То вже вибачайте, що я тоді не привітався до вас. Треба було обізватися якось. 
Володін промовчав з усмішкою на обличчі. 
– І що ви там бачили, коли заглядали до нас у камеру? 
– Ви якраз сиділи за столом й писали тоді обоє. 
– Ну ось бачите – виходить навіть у такій камері, в яку ви нас посадили і то можна писати, а ви загрожуєте 

мені тим, що заженете туди, де я ніколи не візьмуся за перо. 
– Це не я, це Старіков вам таке казав. 
– Так, Старіков, але ж думки у вас спільні, у вас же єдина ідеологія. 
Володін не відповідав, а перевів розмову на іншу тему. 
– То значить ви з Николаєнком зжилися, порозумілися? 
– Чого ж би не порозумілися. Нас єднає одна біда. Мене забрали хто-зна за віщо, і він не знає, за що тут 

поневіряється. Ну я хоч людина мало примітна, а він же полковник, має повні груди бойових нагород, про 
нього генерали пишуть у своїх мемуарах. І раптом за такі заслуги кинуто людину отако, як кота в мішок, і 
витворяють над нею чортійщо. 

– Нічого ми над ним не витворяємо, а розберемося й випустимо його. А тільки я тобі радив би у розмові з 
ним щоб не дуже висловлював отакі співчуття, взагалі не дуже розпускав би язика. Не тільки тут, а й там, де ти 
будеш, у тюрмі чи таборі, скрізь є такі, що поінформують нас про ваші балачки. Бо може статися так, що 
незалежно від того, на який термін тебе засудять, ти ніколи не вийдеш з ув’язнення. 

– А хіба ви тепер користуєтеся такими інформаторами? Мені здається, що цей метод засуджено і відкинуто 
з практики ведення слідства. 

– Чому? – завзято вигукнув Володін, – Це дуже добрий, вивірений метод. 
Наша розмова урвалася. У дверях з’явився Боєчко. Нічого не кажучи, він подав Володіну знак очима, і той 

заметушився. Вхопив ключі зі столу і попрямував до дверей. 
– Ходім! – наказав він мені. 
Я підвівся і також пішов до дверей. 
– Куди? – запитав я. 
– На очну ставку, – кинув Володін при виході з кабінету. Вони вдвох, Володін та Боєчко, на тому ж таки 

коридорі завели мене до просторої кімнати. Вздовж кімнати стояв дуже довгий стіл, а ліворуч, 
перпендикулярно до довгого столу, стояв звичайний стіл, як у кабінетах великих партійних начальників. За тим 
звичайним столом сидів Клименко, біля нього метушився Малихін. Праворуч, на значній відстані від столів, у 
самому кутку сидів Богдан Горинь. У другому кутку стояв незайнятий стілець. 

Я привітався до Богдана, а до чекістів не вітався. Вони цьому не приділили уваги, а Клименко, вказуючи на 
стілець у кутку, сказав: 

– Сідайте. 
Я сів і звернув свій погляд на Богдана. Щоб дивитися на Богдана, мені треба було повертати голову, 

відвертати обличчя від чекістів, бо посадили нас не один проти одного, а боком, щоб ми були обернені 
обличчям до столів. 

Малий Богдан зробився ще менший. Він схуд і змізернів. Сидів, схиливши голову, його очі уникали 
зустрічі з моїм поглядом. 

З тих зізнань Богдана, з якими мене знайомив Володін, мені було відомо, що він на мене «сильно пре». Він 
стверджує, що всі матеріяли, які перейшли через наші руки, він одержував від мене. Сюди включено було 
навіть ті матеріяли, які не від мене перейшли до Богдана, а від Богдана до мене. У своїх зізнаннях він 
стверджував, що багато з тих матеріялів я складав сам. Правда, одну нитку, яка могла б ускладнити все наше 
становище і потягти за собою нові жертви, Богдан утримував. Я ж ніяких ниток не чіпав і справа наша не 
ускладнювалася. Я знав, що як Богдан, так і Михайло дуже тремтіли за ту нитку і боялися, щоб я її не випустив. 
Проте, порівнюючи зізнання Богдана з зізнаннями Михайла у мене складалося враження, що ініціятором цього 
«розколу» був не Богдан, а Михайло. І в мене до Богдана зберігалося більше симпатії, ніж до Михайла. 

Кагебісти зайняли свої місця за столом, і Клименко, який сидів на чільному місці з авторучкою в руці та 
аркушем паперу перед собою, почав допит: 

– Чи є у вас якісь зауваження до очної ставки? – звернувся він до нас обох. 
Ми відповіли, що нема. Не могло бути у нас зауважень, бо ж ми обоє не ознайомлені були з тими 

правилами, за якими вона проводиться. 
– Чи знаєте ви, Масютко, Гориня Богдана, що біля вас сидить? 
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– Знаю. 
– А ви, Горинь, чи знаєте Масютка? 
– Знаю. 
– Скажіть Масютко, коли й де ви познайомилися з Горинем і які у вас були відносини між собою до 

вашого арешту. 
– Я познайомився з Горинем Богданом років зо три тому на квартирі мого брата Вадима, коли Богдан 

оглядав у нього його нові живописні роботи. То ми там тільки познайомилися, один одного ми майже не знали і 
не зустрічалися до весни 1965 року. Навесні цього року я працював над мультиплікатом «Коза-Дереза». Вже 
відбувалися зйомки цього фільму в будинку народної творчоти. Саме тоді, коли я ішов з чергових зйомок, 
зустрів на вулиці Богдана. 

– Між іншим, це мав бути дуже цікавий фільм, – вирвався Богдан зі свого місця. 
Клименко жестом руки дав знати Богданові, щоб він не роззявляв рота. 
– Не поспішайте, – сказав мені Клименко. Він записував мою розповідь. – Можете уточнити, коли саме 

навесні зустрілися ви вдруге з Горинем Богданом. Якщо не пам’ятаєте число, то назвіть місяць. 
– Очевидно це був місяць квітень. 
– Початок, середина чи кінець цього місяця? 
– Початок. 
– Може пригадаєте на якій саме вулиці ви зустрілися з Богданом. 
– Мені здається, що це була вулиця Горького. Чи не так, Богдане? 
– Здається так, – відповів Богдан на моє припущення. 
– Продовжуйте, – сказав Клименко. 
– Коли ми зустрілися, Богдан поцікавився над чим я працюю. Я йому сказав, що працюю над 

мультиплікатом, саме тепер іду зі зйомок. Богдан, а він же ж мистецтвознавець, зацікавився фільмом. В своєму 
портфелі я мав декілька малюнків, які там же показав йому. Він захотів детальніше ознайомитися з усіма 
малюнками, і я запросив його на квартиру Нагірної, де ми з дружиною в той час проживали. 

– Не поспішайте, – знову перебив мене Клименко. 
Я замовк на деякий час, дожидаючи доки Клименко запише. 
– Так. Значить ви запросили Богдана на квартиру і повели його до себе. 
– Ні. Я не повів його до себе. Ми умовилися, що він відвідає мене увечері на другий чи на третій день. Так 

і було зроблено. Богдан заїхав до мене, я показав йому малюнки. Він оглянув їх, зробив деякі зауваження. Я 
сказав, що його зауваження доречні, подякував йому і сказав, що його консультація мені час від часу потрібна 
була б. Він погодився на таку консультацію, і з того часу ми з ним періодично зустрічалися. Здебільшого це 
було тоді, коли я виходив з чергових зйомок, а він повертався додому з роботи. 

– А ось коли ви отако випадково зустрічалися, – перебив мене Клименко, – то чи не обмінювалися ви 
часом якоюсь літературою антирадянського змісту? 

Яке питання, така й відповідь моя була: 
– Ніякої літератури антирадянського змісту я не мав. Це вам добре відомо. Думаю, що й Богдан не мав 

такої літератури. Може й обмінювалися якимись статтями теоретичного характеру, але я не надавав тоді цьому 
ніякого значення і тепер я вже про це забув. 

На деякий час у кабінеті залягла тиша. Всі мовчали. Клименко записував мою відповідь. 
– Ну, а що ви, Горинь, скажете про ваше знайомство з Масютком? – звернувся він до Богдана, коли 

закінчив писати. 
– Це правда, – почав відповідати Богдан, – що ми з Масютком познайомилися на квартирі його брата 

приблизно років зо три тому. І після того довший час не зустрічалися. Зустрілися знову на початку цього року і 
заговорили про те, що тепер настав такий час, що треба просувати в маси літературу націоналістичного змісту. 
Я сказав, що я маю можливість розповсюджувати таку літературу, а Масютко сказав мені, що він має 
відповідну літературу. 

– Де й коли ви зустрілися з Масютком після кількарічної перерви?– перебив його Клименко. 
– Мені здається, що ми зустрілися в лютому таки на вулиці Горького. Масютко йшов у напрямку до 

університету. 
– Зі зйомок «Кози-Дерези», – додав я. 
Я хотів нагадати Богданові про нашу домовленість в разі чого, говорити, що наше знайомство відбувалося 

на ґрунті моєї роботи над мультиплікатом. Та Богдан промовчав, а Клименко вискочив: 
– Добре, добре – «Козу-Дерезу» вже записано, ге-геге... 
– Га-га-га, – залилися сміхом усі чекісти. 
– Продовжуйте, – звернувся Клименко до Богдана. 
– Ми з Масютком то ж і домовилися зустрітися на головній пошті через тиждень, де він мав передати мені 

свіжий матеріял. 
– Відбулася ця зустріч? – запитав Клименко. 
– Так, відбулася. Масютко тоді передав мені статтю під назвою «Відповідь матері Василя Симоненка 

Щербань Ганні Федорівні». 
– Чи було цю статтю відправлено матері Василя Симоненка? – спитав Клименко. 
– Я гадаю, що її було написано з чисто пропагандистською метою і, думаю, ніхто її матері Василя 
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Симоненка не посилав. 
– Що ви, Масютко, скажете на це? – звернувся до мене Клименко. – Передавали ви Гориню Богдану таку 

статтю? 
– Я цього не пригадую, – відповів я. 
Клименко затримався трохи, пишучи протокола, а потім сказав Богданові: 
– Продовжуйте, Горинь. Чи були ще зустрічі після цього у вас з Масютком? 
– Були. Після цього з Масютком ми зустрічалися багато разів, кожний раз у різному місці – у парку Івана 

Франка, у вестибюлях кінотеатрів, а то й просто на вулицях чи площах. Ми довго не затримувалися при 
зустрічах. Масютко мені передавав новий матеріял і назначав час і місце нової зустрічі. 

– Назвіть ті матеріяли, які Масютко вам передавав під час цих зустрічей. 
– Ну, згадувана вже «Відповідь матері Василя Симоненка», потім «Сучасний імперіалізм», «Класова та 

національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «З документів найновішої історії України, 
спалених у Києві». На статтю «Класова та національна боротьба» мій брат Михайло написав рецензію, яку я 
передав Масюткові. Масютко написав відповідь на цю рецензію, яка починалася словами «Мета статті не та». 
Цю відповідь він мені передав не для розповсюдження, а для передачі братові. Її знайшли у мене на квартирі 
працівники кагебе під час трусу. 

– Що ви, Масютко, на це скажете? – запитав мене Клименко. 
 – Запишіть, що всього цього я не пригадую, – відповів я. 
– Які ще матеріали передавав вам Масютко? – випитував Богдана Клименко. 
Богдан пом’явся, опустив голову і сказав: 
– Здається тоді він передавав мені статті «Стан і завдання українського визвольного руху», «з приводу 

процесу над Погружальським» та інші. 
– І цього не пригадуєте? – вже глузуючи, питав мене Клименко. 
– Ви вгадали. Так і записуйте. 
Клименко писав, а я тим часом піймав погляд Богдана і похитав головою, так, як це роблять дорослі, коли 

хочуть присоромити дітей. Очі Малихіна швидко піймали цей жест. 
– Чого, Масютко, хитаєш головою? 
– А хіба ж нам заборонено й головою хитати? Якщо так, то треба було б вам поприв’язувати наші голови. 
– Наче б то ми колись комусь прив’язували голови, – обізвався Клименко. 
– А хіба ні? Не прив’язували? Прив’язували та ще й водою цвіркали зверху. Холодною водичкою капали 

на стрижені голови. Забули? То не ваша робота була? Це тепер ви можете личкуватися перед такими, як ось 
Богдан, що вас не знають, а переді мною ви не заличкуєтеся. Я вас знаю з ніг до голови. 

Клименко сидів, а всі інші чекісти стояли. Вони мали такий вигляд, наче їм усім приперло бігти до вітру. 
Клименко забув, що йому треба писати і сидів, роззявивши рота. Та він же перший і спохватився після цього 
заціпеніння, поспіхом дописав речення і задав Богданові нове питання: 

– Які статті, з тих, що вам передавав Масютко, він написав сам? 
– Я не знаю, які статті він сам складав. 
– Ви в своїх свідченнях на слідстві твердили, що вказані статті Масютко сам складав. 
– Це я тільки здогадувався так. Масютко мені ніколи не казав, які статті він складав сам. 
– Запишіть це! – вигукнув я. 
– Та запишемо, запишемо, – з тоном зневаження вимовив Клименко. 
Він пописав трохи і знову задав Богданові питання: – То, може, він вам говорив, від кого одержував цю 

літературу? 
– І цього він мені ніколи не говорив. 
На цьому допит закінчився. Клименко дописав протокола, встав, підійшов до мене, подаючи мені два 

аркуші списаного паперу. 
– Нате, прочитайте. Якщо будуть якісь граматичні помилки, виправте. Свої зауваження можете дописати в 

кінці, і підпишіть. 
– В протоколі, мені здається, ніяких поправок не допускається, – сказав я Клименкові. 
– Нічого, нічого, помилки можна виправляти. 
Я почав читати. Протокола було складено українською мовою, але зовсім безграмотно. Я схилився на 

підставлений мені столик і почав правити текст. 
– Що ж це ви так багато помилок наробили? – сказав я Клименкові, коли впорався з цією роботою. 
Він мовчав, дурнувато кліпаючи очима. 
– Ви ж хахол, – продовжував я, – тепер ще дообідня пора, а в хахлів до обіду ж голова варить. Це вже після 

обіду у хахла голова, хоч викинь. 
Чекісти-москалі Малихін та Володін, особливо Малихін, надривалися від сміху. 
– Я не хахол, – сказав Клименко. 
– А хто ж ви? 
– Я малорос. 
– А, якщо малорос, тоді справа інша. 
Москалі ще дужче залилися сміхом. 
Кожен росіянин знає цю байку-глум про українців. У хахлів голова («катєлок», як вони кажуть) варить 
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тільки до обіду. І кожен росіянин не промине поглузувати цією байкою з українця. Тому мій глум так припав до 
смаку чекістам-москалям. І не тільки через це. Я давно замітив приховану ворожість до Клименка його колег-
росіян. Одна причина була, мабуть, у тому, що Клименко був ще тупіший за них, а друга – його національна 
приналежність. Чекістам-москалям було дуже не до смаку те, що останнім часом у їхню, чисто російську 
установу, починають проникати хахли. Ті хахли, що їх за «добрих» часів Сталіна і близько не підпускали до 
такої довіреної і всемогутньої установи. 

«Де це бачено! Хахлам, на яких висить тавро зрадника, почеплене ще Петром першим і підтверджене 
Сталіном, довіряють оберігати нашу державу!» – обурювалися вони. 

Коли протокола було підписано, Богдана вивели з кабінету. Він вийшов, не повернувши обличчя в мій бік. 
Незабаром вивели й мене. Володін перевів мене у свій кабінет. Слідом за нами зайшов Тарасенко. 

Володін розв’язує національне питання. 
Володін, видно було, і тепер не збирався мене допитувати. Він по-панському розсівся в кріслі, йому 

захотілося поточити язика. 
– Звичайно, що вам, українцям, – почав він міркувати, – вигідно відірватися від Совєтського союзу, бо 

Україна багата. А що робити таким бідним країнам, як Грузія та Вірменія? Ви хочете їх покинути 
напризволяще? Це одне, а друге, ви не враховуєте того, що Україна самостійно проіснувала б не дуже довго, бо 
її зразу захопили б імперіялістичні держави. 

– Якщо ви, – сказав я йому, – турбуєтеся долею Грузії та Вірменії, то ви зробіть насамперед добро не для 
них, а для себе. Навіщо вам такі нахлібники? Дайте їм можливість самовизначитися і тоді побачите – бідні вони 
будуть чи багаті і чи попросяться вони колись знову до вашого союзу. Відносно того, що Україну захопили б 
імперіялісти, то ця пересторога може впливати тільки на темних українців-хахлів. Он Швейцарія, мирна, зовсім 
беззбройна, немілітарна країна, відколи існує, ніхто її не захоплював. А скільки є в Європі та Америці 
незалежних мініятюрних держав, що на їхній суверенітет і не думає ніхто посягати. Скажете, що вони 
капіталістичні, а не комуністичні, – ось вам інший приклад, Албанія. Комуністична держава. Маленька 
комуністична країна, що не перебуває ні з ким у союзі, оточена капіталістичними країнами – ніхто її не 
завойовує. А крім того, ви повинні знати, що запобігання війни гарантується не лише мілітарною силою. 
Взаємовідносини з різними країнами мають не меншу силу, ніж мілітаризм. Мілітаризм же, вороже ставлення 
до інших країн породжують взаємний мілітаризм і взаємну ворожість. Ми надто дорого платимо за ваші 
гарантії захисту від нападу імперіялістів. Я маю на увазі не пшеницю, вугілля, залізо, які ви без міри вигрібаєте 
з України, я маю на увазі людей. Ви нас, як не голодом морите, то женете на смерть у Сибір. А в разі війни в 
першу чергу на поле бою, як гарматне м’ясо. До того ж ваші гарантії захисту дуже вже непевні. Ось була війна 
з гітлерівською Німеччиною, то хіба ж ви заступили Україну від нападу німців? 

– Бо ви, хахли, не захотіли воювати. Зразу всі почали здаватися німцям. 
– О, знову ми, хахли, винуваті. То ж навіщо нас перед самою війною голодом морили, та гнали на Сибір? А 

якби ви нам дали сяку-таку автономію, то може б ми воювали не так. Наш народ вміє воювати. Згадайте, як 
воювали запорожці та українські козаки. Чого вони так воювали? Бо знали, за що воюють. Ви подивіться на 
Ізраїль. Хто не знає, як воює єврей? За євреєм-воякою нерозривно анекдоти ходять. Це той вояка, що може 
стріляти тільки з-за рогу з кривого ружжа, або може вбити німця, якщо того німця приведуть до нього 
зв’язаного. І ось тепер той народ, за яким віками ходило тавро боягуза, не тільки боронить себе, а й перемагає 
своїх ворогів. Два з половиною мільйони ізраїльців перемагають сто два мільйони арабів. Яка історія знає 
подібний приклад? Ось вам і народ-боягуз. Ось що означає здобуття самостійної держави. 

– Ну Ізраїль, – заперечив мені Володін, – це штучна держава, творена коштами міжнародного сіонізму та 
імперіялізму. Це американський годованець. Без американської зброї та сіоністського золота давно б від нього 
залишився самий попіл. 

– Добре, – відстоював свою думку я, – Ізраїль американський годованець. А араби чиї годованці? Не наші? 
Та ж Совєтський союз не слабший же за Америку, еге ж? Чи як ви думаєте? 

Володін мовчав. 
 – Я розумію, – продовжував я, не дочекавшись відповіди, – що ви, комуністи, дуже не любите Ізраїль. І 

знаю чому. 
– Чому? 
– А тому, що Ізраїль ламає всю вашу національну теорію. Це живе спростування тої долі націям, яку їм 

визначив марксизм-ленінізм. Нації повинні зближатися й зливатися в одну єдину етнічну спільність. А тут тобі 
на – народ, який тисячоліттями перебував у розпорошенні по всьому світі, відроджується, створює свою 
державу і боронить її... 

– Ну досить, – перебив мене Володін, – а то ти й так уже наговорив більше, ніж належить на шістдесят 
другу статтю. 

Тарасенко за весь час розмови не вимовив ні слова. Тяжко було визначити по його очах – поділяв він мою 
думку чи відносився до неї байдуже, чи вороже. А може, сидів з магнітофоном у кишені і записував мої слова. 

Володін заворушився – натиснув кнопку під столом, і незабаром з’явився поводатир. 
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Який же дух у наших душах? 
Коли мене завели у камеру, Николаєнка там не було. Я почав ходити вздовж камери, ледве пересуваючись 

між ліжками. З нижнього поверху капезе долітали розпачливі крики впереміжку з жіночим стогоном. І там 
муки, там страждання – било мені в голову. Капезе – міліція. Скільки є таких людей, що думають, – хто 
потрапив у руки міліції, то той вже справжній злочинець. А скільки й там невинних є! Все прикриває гумовий 
кодекс та спритні маніпуляції вірнопідданої юридичної служби. 

Ті розпачливі крики й стогін бентежили мою душу, збурювали кров в моїх жилах. Хотілося взяти в руки 
щось важке і бацнути по загратованих шибках. Це почуття обурення, викликане стогоном жінки, змішувалося з 
неприємним напливом щойно відбутої очної ставки. 

На волі про Богдана я був іншої думки. Чомусь мені здавалося, що він людина сильної волі. Я вважав, що 
людина, яка ступила на шлях такої боротьби, не може бути боягузом. 

Під напливом усіх цих емоцій у моїй голові виринув спогад мого вірша про Україну. У вірші говорилося 
про те, що деякі патріоти України дуже уболівали за долю своєї батьківщини, нарікали на своє власне злиденне 
життя, згадували, що їхня батьківщина була колись вільна й могутня, а тепер на ній панують чужинці. Саме 
тоді, коли вони так журилися, до них прийшла сама Україна і запропонувала їм вірну зброю до боротьби: 

Маю гострую зброю тепер, 
Ще гострішу за бритву. 
Доки ворог з вас шкури не здер, 
Вирушайте на битву. 
...Та «патріоти» замовкли й завагалися. 
Найвідважніші вже почали 
По-пластунськи тікати. 
І стояла з жалем на чолі 
Загорьована Мати. 
...Вірш закінчувався сумно: 
І пішла Україна від них 
Крізь вогні та бурани, 
На простріляних грудях своїх, 
Затискаючи рани. 

Саме ці останні рядки вп’ялися мені в голову, і я ходив від вікна до дверей та під той жіночий стогін з 
нижнього поверху, все повторював їх. 

А втім, думав я, чи й варто так винуватити Богдана. Він ще молодий, недосвічений. Хіба трудно чекістам 
зламати людину, яка вперше попалась до їхніх лабет? 

Та все-таки, це наше громадянське горе, міркував я собі далі. Скільки пройшло через чекістські руки 
людей? Мільйони. Десятки мільйонів. А скільки з них залишилися непохитними? Одиниці. Решта ж паплюжила 
сама себе, нищила свій власний дух, а своє тіло віддавала на розтерзання катів. А кара була однакова і тим, хто 
не каявся, і тим, хто покаявся. Дивна якась людська натура. Мої думки перекинулися до подій тридцятих років. 
До Лук’янівської в’язниці в Києві, до етапу в «телячих» вагонах від крайнього заходу до крайнього сходу, до 
пересилки у Владивостоці, до Колими. Я знав людей, які зневажали смерть, яких не лякали відблиски шабель, 
що хмарою летіли на них. А коли оці безстрашні вояки опинялися в лабетах чекістів, вони перетворювалися у 
мерзенних боягузів. Герої відкритої битви ганебно тряслися у битві закритій. Та ще ж перед ким? Перед тими, 
що ніколи не наважилися б стати віч-на-віч до бою зі своїм ворогом. Правда, ці герої ішли на смерть у 
відкритому бою за ті самі ідеали, за які їх розпинають їхні кати. Та їм було за що помирати, а тут смерть 
видавалася їм незрозумілою, безглуздою і страшною. Були й такі, які ніколи в руки зброї не брали, а в 
чекістських катівнях виявилися незламними. Дух! Дух у людській душі! Ось основа буття людини. Людина без 
духу втрачає людську подобу. Цей дух утримував неофітів перед страхом смерти в пазурях левів на циркових 
аренах Риму. І як не шматували звірі беззбройних неофітів, їхній дух переміг бездушність озброєних їхніх 
ворогів. 

Минулого літа я малював картину. Вірніше, перемальовував з маленької, дуже невиразної репродукції на 
велике полотно. На картині зображено воскресіння Ісуса Христа. Ісус щойно встав з гробу. Кришка гробу 
відкинена набік, а сам Спаситель став на підгір'ї з хорогвою в руці. Сторожі Ісусового гробу, вояки Пілата, 
озброєні мечами й списами, хапаються за голови й падають ниць. Тепер ця картина висить у моїй кімнаті, я 
молюсь до власноручно зображеного Спасителя, вона утверджує в мені віру і переконує в нездольності духа. На 
жаль не знаю автора цієї, напевно, широко відомої картини у західному християнстві. В православних церквах я 
цієї картини не бачив. Бачив подібну, але не цю. Проте, коли я поніс до церкви освятити її, священник, дуже 
розумна і всесторонньо освідчена людина, охоче освятив її. 

Доля однакова випала, міркував я далі у своїй в’язниці, і тим, хто каявся, і тим, хто не каявся. А якби всі не 
каялися, чи оминули б вони тоді чекістську розправу над собою? Мабуть, ні. Але злочини чекістів видно було б 
значно виразніше, ніж їх бачив світ. Тими каяттями малодушні руйнували свій дух і посилювали дух чекістів. 
Чекісти ж теж мають свій «дух»! Скільки й тепер ще після виступів Хрущова і після опублікування 
«Архіпелагу Гулагу» Солженіцина, не у нас, а у вільному світі, де не душать людських переконаннь, є ніким не 
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залякані люди, які щиро вірять у непогрішність кагебе! 
Ось і тепер, якщо нас усіх чекісти зламають, вирвуть з нашого тіла дух, то хто стане на наш захист? 

Чекісти наклеють на нас такі ярлики, які їм улізуть у голови, і розправляться з нами так, як їм заманеться. А 
якщо комусь захочеться нас обороняти, тому чекісти скажуть: кого ви бороните? Тих, хто сам себе не обороняє, 
хто повністю визнає свою вину? 

Сєргадєєв шукає приключку. 
Вже почався обід, а Николаєнка все ще не було. Я подав його миску, і кухарка всипала туди борщ і кашу. 

Його обід я поставив на тумбочку і накрив шматочком газети, а свій з’їв. 
Подали газети. Це були московська «Известия» та львівська «Вільна Україна. Я ліг на ліжко і почав 

переглядати їх. Ніде нічого. Ні про які арешти ніхто нічого не пише. Газети такі, як завжди, видруковані за 
загальним совєтським шаблоном. Ось уже минає чотири місяці, як нас позабирали у різних містах України, а 
про цю подію жодна газета не видрукувала жодного рядка. Про суд над поліцаями на Кубані пишуть. Так, тут 
теж дух, подумав я собі, коли б чекістам вдалося зламати нас усіх, тоді б і преса накинулася на нас. 

Саме в цей час до камери впустили Николаєнка. Він потер руки долоня об долоню, як це він робив завжди, 
коли приходив веселий зі слідства, і кинувся до миски з борщем, поспішно вихльобав усе, що там було, скинув 
з себе своє «парадне вбрання», одягнувся в штани з діркою на сідниці, ліг на ліжко і почав читати газети. 

Після прогулянки ми грали з ним в доміно. Воно вже достатньо підсохло, і можна було грати, як 
справжніми кістками. 

– Була розмова про вас, – сказав він у перерві гри. 
– Хто й про що питав? – запитав я його. 
– Сєргадєєв. 
 – Що він хоче? 
– Питає мене чи я не помітив психічної неурівноважености у вас. 
– Що ж ви йому відповіли? 
– Я йому відповів, що нічого ненормального я у вас не помічав. 
– Та я знаю, – сказав я Николаєнкові, – що Сєргадєєву ох як хочеться запровадити мене до психлікарні. Він 

уже не раз натякав мені про це. Але ж для цього треба мати сяку-таку приключку? 
Николаєнко нічого не відповів мені. 
Відчинилися двері і на порозі камери з’явився старшина Іван з повною торбою харчів. Він висипав харчі 

мені на ліжко і подав перепис продуктів. 
– Перевірте і розпишіться, – сказав він мені, а сам сів на ліжко Николаєнка. 
Я перевіряв недовго – розписався і повернув йому аркуш. 
Передача була багата. Серед продуктів були навіть банани. В усьому відчувалася турбота моєї Ганусі. 
Я розклав харчі на тумбочці і дав можливість Николаєнкові наїстися всього, чого він хотів, досхочу. Мені 

здалося, він зрозумів, за що я виявив йому таку гостинність. 

Друга очна ставка. 
Другого ранку знову мене повели на очну ставку. На цей раз у тому самому кабінеті, на тому самому місці, 

де сидів Богдан, був Михайло Горинь. Мені запропонували сісти на своє місце. 
Я привітався до Михайла і сів. 
– Чи маєте якісь зауваження до очної ставки? – запитав нас Клименко. 
Михайло повів плечима і похитав головою ніби на знак того, що він зауважень не мав. 
– Я маю зауваження, – сказав я. 
– Які? 
– Очна ставка, мені здається, тому й називається очною, щоб зведені особи дивилися один одному в очі, 

сидячи один проти одного. А ви посадили по таких кутках, де ми мало й що бачим один одного. Та ще й будете 
нам робити зауваження, щоб ми не хитали головами, коли нам треба буде подивитися один одному в очі. 

– А як же вас посадити? – спитав Клименко. 
– Посадити треба один проти одного. Хоч би отам в кінці вашого столу. 
– А як же ж ви сиділи б до нас? 
– До вас би сиділи боком. 
– Так це ви будете виявляти неповагу до нас. 
– Яку неповагу? Навіть у високих начальників, міністрів під час проведення нарад у їхніх кабінетах 

присутні сидять до них боком. Так розставляють столи й крісла. 
– Та ні. Сидіть уже так, як ми вас посадили, – вирішив Клименко. 
Після того, як ми відповіли на питання Клименка чи знаємо ми один одного, він спитав Михайла, де і коли 

він познайомився зі мною. Михайло сказав, що він познайомився зі мною у Львові у парку Івана Франка перед 
самим моїм від’їздом до Криму. Там, за його словами, я його запросив на відпочинок до Феодосії, куди він 
незабаром і приїхав разом зі своєю дружиною. Там він зі мною познайомився ближче. 

– Чи передавав Масютко вам якусь антирадянську літературу для розповсюдження? – спитав Клименко. 
– Мені особисто Масютко не передавав нічого. Це він робив через мого брата Богдана. Проте, коли я був у 

нього на відпочинку у Феодосії, він давав мені читати і сам читав мені оповідання антирадянського змісту. 
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– Якого характеру були ці оповідання? Що в них описував він? 
– Оповідання були на різні теми. В багатьох з них зображено було голод на Україні в 1933 році. 
– Як про голод, то вже воно й антирадянське, – вихопився я. 
Клименко дав знак рукою, щоб я мовчав. 
– Що ви ще додасте про ваші взаємини з Масютком? 
 – Я можу додати, що ми не всю літературу, яка поступала до нас від Масютка через Богдана 

розповсюджували. Частину її, саме ту, яка носила виразно антирадянський характер ми просто спалювали. 
Статтю «Сучасний імперіялізм» я переробив так, щоб послабити її політичну гостроту. 

– Що ви на це скажете? – запитав мене Клименко, коли закінчив записувати свідчення Михайла. 
– Про те, що робили Горині з літературою, яка потрапляла до їхніх рук, я нічого сказати не можу. Я з ними 

тоді не був. А відносно антирадянських оповідань, які я читав Михайлові у Феодосії, скажу. Я Михайлові 
читав, або давав читати ті оповідання, які були опубліковані в радянській пресі, або були підготовані до такої 
публікації. 

– Все? 
– Все. 
Клименко записував, а Михайло сидів, похиливши голову. Раптом Михайло підвів голову і звернувся до 

Клименка: 
– Я прошу записати до протоколу, що Масютко справді давав мені читати свої оповідання, опубліковані в 

радянській пресі. 
– Добре, запишемо. 
Коли Михайла виводили, він схилив у поклоні голову і затримав на мені свій погляд, аж доки не вийшов за 

двері. В тому погляді розгадував я і чуття його провини переді мною і нібито якоїсь обіцянки. 
На цей раз Володін довго не затримував мене у своєму кабінеті, і я знову опинився в своїй камері сам на сам. 

Як захищатися? 
Як захищатися? – думав я. Суд буде. Який це буде суд – невідомо. Я пригадав собі суд наді мною у Києві, 

тридцять сьомого року. Мене тоді судили двічі. Перший раз мене повели на суд залізничний, він називався 
«лінійний». На тому суді, крім нас двох підсудних, мене і Мельника, наших двох охоронців та судових 
службовців, не було нікого. Це був справжній таємний суд. Свідки лейтенант енкаведе Соболєв з Ярославля та 
цивільний Лєгкоконєц з Білорусії, які склали на нас заяву, на суд не з’явилися. Свідки, працівники буфету 
Київського вокзалу, що працювали там у той вечір нашого арешту, своїми свідченнями спростували заяву 
Соболєва та Лєгкоконця. Всі вони, їх було троє, ствердили, що я ніяких антирадянських розмов не провадив і 
взагалі мовчав під час вечері. А про Мельника сказали, що він, будучи п’яним, бешкетував у буфеті – ображав 
офіціянтку і лаявся. 

Судові залишалося тільки звільнити мене з-під арешту, а Мельника покарати за порушення порядку. Суд 
виніс постанову про те, що судити нас нема підстав, а тому він передає справу на додатковий розслід. 

Ніякого додаткового розсліду не було. Ніхто не викликав нас на нові допити. А через два місяці нас 
повезли знову на суд, та на цей раз уже не в «лінійний», а в спецколегію. В залі спецколегії було так же 
порожньо, як і в «лінійному суді». Повторилася та сама процедура. Працівники буфету знову спростували 
наклеп на нас. Та на цей раз з’явився на суд Соболєв. Його запустили до зали після всіх свідків. 

– Що говорив Мельник під час вечері в буфеті Київського вокзалу? – запитав його суддя. 
– Мельник сказав, що Постишев пропився і прогорів. – А що Масютко йому відповів? – допитувався суддя. 

Соболєв глянув на мене, опустив очі, трохи подумав і відповів: 
– А ось, що Масютко йому відповів, я не розчув. Видно наклепники уже позабували, що вони писали у 

своїй заяві, бо пройшло вже сім місяців з того часу, як вони нас засадили за грати. А, може, і в лейтенанта 
енкаведе заворушилася якась совість на дні його чорної душі. 

Своєю відповіддю Соболєв поставив спецколегію у незручне становище. Треба було виносити 
виправдальний вирок – кинути тінь на «бездоганну» роботу енкаведе. Спецколегія, як і всі совєтські суди – це 
невід’ємна частина енкаведе, це єдина каральна машина комуністичної держави. 

– А може, Масютко йому відповів, що всі вони прогорять? – запитав суддя Соболєва, гортаючи аркуші 
нашої справи. 

Соболєв ще раз глянув на мене, ніби просив прощення, відвів очі, опустив голову і промовив: 
– Так, він це сказав. 
Цих слів енкаведистам було достатньо для того, щоб нам обом суд виніс по п’ять років позбавлення волі в 

таборах «у віддалених районах країни» і по три роки позбавлення виборчих прав. Цих слів енкаведиста було 
достатньо, щоб мене кинуто було на Колиму на знищення як не голодом і морозом, як не цингою і дизентерією, 
то чекістською кулею чи стукацьким ножем. 

Тим, що я залишився живий я завдячую Всевишньому. Господь почув мої слізні благання серед кучугурів 
снігу на Колимі. А шансів вижити було дуже-дуже мало, мабуть з тисячі один. 

Який це буде суд? Тяжкий чи легкий? Спецколегій уже нема, нема й «тройок», які підсудним заочно 
виносили вироки, їх скасовано, їхні дії спростовано і засуджено. Усі справи розглядає «народний» суд у 
відкритому слуханні. Скасовано й той кодекс, за яким нас судили. Тепер є новий кодекс, узгоджений з 
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«принципами демократії», які проголошує наша конституція. В газетах час від часу друкують статті, які 
обороняють принципи демократії та справедливости, засуджують минулу практику порушення демократії. Над 
діями кагебе встановлено прокурорський нагляд. Де він тут, цей прокурорський нагляд? Старіков? Та ж 
Старіков – це той же кагебіст. Та ж Старіков силкується дужче за кагебістів, щоб нас розтоптати. Яке 
блюзнірство! 

Відкритий народний суд? Але ж мені було знайомо ще з волі, що в 1960 році у Львові було засуджено 
цілком таємно групу юристів уже за новим кодексом. їх судили, не виводячи з в’язниці. Може, це окремий 
випадок, рецидив минулого? А нас судитимуть інакше? Не віриться. Кагебісти уже багато зробили, щоб суд над 
нами не обернувся на суд над ними. Мою справу вони виділили з загальної справи. Може, й ще чиюсь справу 
відокремили так, як і мою. Загальна наша справа числилась за номером 107, тепер моя числиться за номером 
114, а під слідством, крім нашої групи у Львівському кагебе немає нікого. Та це дурниця! Якби був спільний 
відкритий процес, їх легко можна було б навернути з тих манівців, на які штовхнули їх кагебісти, на вірний 
напрям. Та відкритого процесу, мабуть, не буде. Володін ухиляється від відповіді на питання про майбутній 
наш суд. Мені ясно, що буде щось подібне до процесу над юристами. Так чи не так, готуватися до суду треба. 
На тому своєму першому суді в Києві я мовчав. Я не визнавав вини за собою, відмовився від останнього слова. 
Я там себе не боронив. А тепер я буду говорити. Хоч Володін радив мені, щоб не ускладнювати своєї справи на 
суді говорити якнайменше, я буду говорити. Буду говорити навіть тоді, коли мене зовсім нікому буде слухати. 
Буду боронитись. Але як боронитися? Людство багато народило умів, сентенціями яких можна захиститися від 
чекістської сваволі. Та хіба ці сентенції подіють на совєтських суддів? Думкам мислителів, навіть геніяльним, 
вони відразу наклеють свого ярлика. Слово некомуністичної ідеології для них не закон. Закон для них слово 
Леніна. Слово Леніна для них вище всіх законів. Ось ним і треба боронитися. У висловах Леніна багато є 
такого, чим можна боронитися. В процесі полеміки з своїми супротивниками в боротьбі за владу, добуваючи 
собі прихильність з боку революційних сил поневолених народів царської імперії, він висказав стільки правди 
про право пригноблених націй на своє визволення, що тією правдою можна розламати усю чекістську машину. 
Ще Маркса і Енгельса використати можна, кримінальний кодекс, конституцію. І логіку. Сучасні чекісти хоч і 
носять на лацканах своїх мундирів університетські значки, в логіці вони зовсім недужі. Отож, хоч це й буде 
глуха битва, проте все-таки битва. Битва логіки проти безглуздя, правди проти крутійства. Треба брати 
літературу та готуватися до такої битви, до самооборони. Я знав у яких томах Леніна є найбільше статей з 
національного питання. Як тільки прийде бібліотекарка, замовлю їй потрібну мені літературу, вирішив я. 

Висновки філологічної експертизи. 
Володін знову не викликав мене протягом кількох днів. Викликав на четвертий чи на п’ятий день після 

очної ставки. 
– Є висновки філологічної експертизи, – сказав він мені, – ось ознайомся, – і подав мені кілька аркушів, 

списаних друкарською машинкою. 
«Висновки» були підписані викладачами Львівського університету Неборячеком, Здоровегою, 

Грицютенком та Шаховським. Автори цих «Висновків», співставляючи мою творчість з анонімними статтями, 
на підставі наявності подібної ідеології, спільних мовно-стилістичних прийомів, повторювань однакових слів та 
наявности подібних думок прийшли до висновку, що авторство більшости анонімних статей, в тому числі 
«Сучасний імперіялізм», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», « Відповідь 
матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.», «Мета статті», «12 запитань до тих, хто вивчає суспільствознавство», 
«Стан і завдання українського визвольного руху», беззастережно належать мені. Таку статтю, як «З приводу 
процесу над Погружальським» – стверджували експерти, – або написав сам Масютко, або її було написано під 
його безпосереднім редагуванням. Такі статті як «Про сучасне і майбутнє України» та «Радянізація Павла 
Тичини» міг він написати, а міг і хтось інший, але знов-таки під редагуванням Масютка. 

Одним словом, авторство всієї самвидавської літератури, конфіскованої чекістами, філологічна експертиза 
приписала мені. Щоб надати видимість науковости своїм висновкам, комісія провела диференціяцію моєї 
участи в складанні досліджуваних творів. На цьому вона й спіткнулася. Мені відразу кинулося в очі, що комісія 
непоправно помилилася на одному документі. Серед матеріялів, наданих філологічній комісії на аналіз, був 
один матеріял, який мав дві назви. В одній публікації він називався «Стан і завдання українського визвольного 
руху», у другій – «Про сучасне й мабутнє України». Філологічна комісія статтю «Стан і завдання українського 
визвольного руху» віднесла до тієї категорії статей, авторство яких беззаперечно належить мені, а статтю «Про 
сучасне і мабутнє України» вона зачислила до тих статей, авторство яких не обов’язково може належати мені. 

– Ну як, – спитав мене Володін, коли я закінчив знайомитися з «Висновками». 
– Скільки ви заплатили за оці «Висновки»? – запитав я. 
– Чотириста карбованців. 
– Багато. 
– Нам твоїх грошей не шкода. Ти будеш оплачувати роботу комісії. 
– Ні, я за цю роботу платити не буду. 
– Чого ж так? 
– А того, що ці «Висновки» годиться викинути на смітник. 
– Ти що! Не занадто багато ти береш на себе?! Який мудрець з’явився! Тут працювали доктори наук, 
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професори! 
– Ну то можете передати їм, що їхні «Висновки» не становлять їм наукової чести. 
– Добре, – почав заспокоюватися Володін і витяг з шухляди чистий бланк протоколу, – ти мені скажеш свої 

заперечення, а я запишу їх у протокол. 
– Ні, це робиться не так. Як довго працювала комісія над «Висновками»? Три місяці? Ще більше? А ви 

хочете, щоб я за кілька хвилин спростував усю її трьохмісячну роботу? Я не комп'ютер. Ви мені давайте папір, 
оці «Висновки», всі мої твори, які ви забрали в мене, всю анонімну літературу, над якою працювала комісія. 
Мені теж треба аналізувати. Я напишу своє спростування, а ви його тоді чи переписуйте у протокол, чи 
долучайте до протоколу. 

– І довго ти писатимеш його? 
– Не довше, ніж комісія писала свої «Висновки». Може день, може два, а, може, й три дні. 
Володін, видно, не знав, що мені відповісти. Він сидів, вирячивши очі на мене. Та скоро зайшов Сєргадєєв, 

викликаний, напевно, таємною чекістською сигналізацією. Володін встав перед ним і почав йому доповідати: 
– Ось вимагає паперу і всієї тієї літератури, над якою працювала комісія. Хоче писати спростування. Каже, 

що «Висновки» годяться на те, щоб їх на смітник викинути. 
Сєргадєєв подивився на мене з висоти свого високого зросту, зробив зневажливу міну на своєму кам’яному 

обличчі, відвернувся до Володіна, витримав паузу і промовив: 
– Ну що ж? Дайте. Хай ще трохи повправляється у своєму маніяцтві. 
Володін виклав переді мною папір, літературу, і я почав працювати. До вечора я склав чорновика, а на 

другий день чорновик переписав начисто. Аркуші чорновика я згорнув і поклав собі до кишені, так, що Володін 
не помітив. Цей чорновик серед інших моїх паперів пройшов всі в’язниці і табори. Він чудом уцілів від усіх 
чекістських ревізій і зараз лежить переді мною. Він дуже мало відрізняється від того спростування, яке я здав 
Володіну. Подаю його зміст: 

Спростування філологічної експертизи. 
До протоколу від 27 грудня 1965 року. Для того, щоб встановити авторство, необхідно відповісти на такі 

питання: 
1.Чи працює автор у жанрі творчости, яка підлягає дослідженню? В даному разі політичної статті 

соціологічного характеру. 
2.Наявність часто вживаних, специфічних, властивих лише даному авторові стилістичних зворотів. 
3.Наявність часто вживаних своєрідних зворотів. 
4.Наявність часто вживаних своєрідних, характерних лише для даного автора літературних прийомів. 
5.Вживання діялектизмів з маловідомого діялекту. 
6.Вживання неологізмів, створених самим автором. 
7.Наявність однакових стилістичних та орфографічних помилок. 
Якщо на більшість вказаних питань відповісти не можна, то встановити авторство неможливо. Якщо на 

дані питання не відповідати, а замінити їх іншими питаннями, то тоді висновки будуть фальшиві. 
Експерти, автори «Висновків», у своєму дослідженні відповіли на такі питання: 
1. Наявність подібної ідеології. 
2. Наявність спільних мовно-стилістичних прийомів. 
3. Повторення однакових слів. 
4. Наявність подібних думок. 
Відповідь на поставлені питання при встановленні авторства запевне недостатня, бо: 
1. Подібна ідеологія може виникати у різних авторів незалежно одна від одної або під взаємовпливом 

(Л.Толстой, Р.Тагор, Р.Ролан). 
Так, теза «Україна не має жодних суверенних прав» зустрічається не тільки в «Сучасному імперіялізмі», в 

статтях «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «Стан і завдання українського визвольного 
руху», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Відповідь на зауваження» 
(«Мета статті»), а і в статтях, авторство яких відоме, або експерти їх авторство не приписують мені: 
Р.Рахманний «До письменниці Ірини Вільде» (ст. 2, 3, 4), «З приводу процесу над Погружальським» (ст. З), 
«Про сучасне та майбутнє України» (частина І, теза 8). 

Теза «СССР – російська комуністична імперія» зустрічається не тільки у вище згаданих статтях, авторство 
яких приписується мені, а й в статтях Р.Рахманного «До письменниці Ірини Вільде» (ст. 2), «З приводу процесу 
над Погружальським» (ст. З), «Про сучасне і майбутнє України» (частина І, теза 2, 8) і т. д. 

2. Спільні мовно-стилістичні прийоми, знайдені експертами в досліджуваних творах, не є характерними 
для творчости одного автора. Це широкорозповсюджені норми сучасної літературної мови. Так вживання 
антитези властиве чисельним авторам літературно-критичних, художніх та політичних творів. Це саме можна 
сказати про полемічний прийом «запитання – відповідь», або вживання двокрапки, на що посилаються 
експерти. Вживання форми передминулого часу є також літературна норма, а відповідно, не може бути 
своєрідною ознакою творчости одного автора. Досить навести приклад, що в статті «Радянізація Павла 
Тичини», якої авторство мені не приписують категорично, на сторінці першій (другий абзац знизу) є ця форма 
«...монастирська освіта позначилася була...» 

Вживання віддієслівної форми на -но, -то – теж літературна норма сучасної української мови, і настільки 
поширена в сучасній літературі та народній творчости, що приклади наводити нема потреби. 
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Вживання «полемічних зворотів – раптовий висновок з попередньої думки» – широковідомий у літературі 
прийом. 

3. Наявність у різних анонімних статтях однакових слів – не характерне лише для моєї творчости. Слова 
«тотальний», «геноцид», «фікція», «каста», «шовінізм» є широковідомі, часто вживані багатьма авторами 
різних мов, інтернаціональні слова. Вони ніяк не можуть бути визнаними характерною ознакою якогось одного 
автора. Досить навести приклад, що слово «тотальний» зустрічаємо у статті «Радянізація Павла Тичини» 
(другий абзац знизу на ст. 2), слово «фікція» вживається у статті Р.Рахманного «До письменниці Ірини Вільде» 
(ст. 2) і т. д. 

4. Подібність думок і виразів може виникати у різних людей незалежно один від одного – Лавуазье-
Ломоносов, Марконі-Попов. Думки і вирази можуть запозичатися. 

Виходячи з відповіді тільки лише на одне останнє питання експерти знаходять спільність між моїми 
художніми творами та політичними анонімними статтями, які вони аналізували, що безперечно підлягає 
сумніву. 

Експерти не могли не звернути своєї уваги на те, що серед усіх моїх творів (оповідань, поезій, повістей, 
п’єс, літературно-критичних та мистецтвознавчих статей) немає жанру політичної статті соціологічного 
характеру, якими є анонімні твори. 

Наявність часто вживаних народних приказок у статті «12 запитань до тих, хто вивчає 
суспільствознавство» і відсутність народних приказок у моїй літературно-критичній творчості говорить не за, а 
проти висновку експертів. 

В тому, що автори «Висновків» зробили фальшиві умовиводи легко переконатися тоді, коли порівняти 
зміст двох статей: «Про сучасне і майбутнє України» та «Стан і завдання українського визвольного руху». Ці 
дві статті не тільки за змістом, а й за формою майже ідентичні, проте «Стан і завдання українського 
визвольного руху» експерти приписують мені, а «Про сучасне і майбутнє України» не приписують мені. 

Те, що експерти у своїх «Висновках» дають ідейну характеристику моїй творчости, чого від них не 
вимагалося процесом дослідження, говорить за те, що до аналізу вони підходили необ’єктивно. 

З вище викладеного можна зробити безпомилковий висновок, що автори «Висновків» провели експертизу 
не на науковому рівні, а відповідно їхні висновки є фальшиві. 

Перед написанням «Висновків» авторам слід було б позаглядати у підручник української мови для шостого 
класу і переконатися, як відмінюються українські прізвища на -ко, аби не показувати своїх хистких знань 
граматики. (У «Висновках» моє прізвище відмінюється так – Масютки, Масютці). 

Коли спростування було готове – переписане на чистовик, Володін взяв його в мене і почав читати. Після 
перечитання він уважно подивився на мене, так, ніби вперше мене побачив, і сказав: 

– Я це твоє спростування перепишу в протокол. Якщо мені щось тяжко буде перекласти на російську мову, 
ти мені допоможеш. 

– А ви переписуйте так, як воно написано. Навіщо вам його перекладати? – сказав йому я. 
– Так усі ж протоколи пишемо російською мовою, а це буде українською. 
– Ну то й що ж? – відповідав я йому. – Це ж не ваші слова, а мої. Можете взяти їх у лапки, щоб видніше 

було чиї це слова. 
Володін погодився. 
– Годилося б це спростування показати вашим експертам. Хай почитають. Може відмовляться від того 

гонорару, що ви їм начислили, – сказав я. 
– Так ми їм уже заплатили. 
– Чого ж ви так поспішили? 
Володін не відповів мені, а почав рихтувати бланки протоколу. Щойно він взявся за перо, як до кабінету 

зайшов Сєргадєєв. Володін мовчки підсунув йому моє спростування, і той заходився читати. Прочитавши, він 
скривив губи, подивився на мене скоса і сказав Володіну: 

– Ну що ж? Заведіть у протокол. 
Як тільки вийшов Сєргадєєв, зайшов Клименко. І цей прихопився читати моє спростування. 
– Хто написав статтю «Радянізація Павла Тичини», ми же знаємо, – випалив він не скінчивши читати. 
– Ну ось бачите, – сказав я, – авторство однієї статті вам уже стало відомо. Можливо, згодом, дошукаєтеся 

й авторства інших статей. А ваші експерти стверджують, що «Радянізацію Павла Тичини» міг написати також 
я. Та хіба ж це експертиза? Хіба ж можна на основі таких доказів судити людей? 

Николаєнкові поради. 
Коли мене завели в камеру, Николаєнко був уже там. – Ну як ваші справи ідуть? – звернувся він до мене. 
– Уявіть собі, що непогано, – відповідав я йому. – Написав спростування на «Висновки» філологічної 

комісії. І таке спростування, що їм з тими «Висновками» ні круть, ні верть. 
– Невже? 
– Так, так. Ну ось, щоб ви мали уявлення про це спростування, я наведу вам тільки один пункт з нього. 

Серед конфіскованої анонімної літератури є дві статті зовсім однакового змісту, але вони мають різні 
заголовки. Так експерти одну з них приписують мені, а другу не приписують. 

– Ідіоти! – вигукнув Николаєнко. – Оце експерти! Він навіть розсміявся. 
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Николаєнко підійшов впритул до мене і пошепки запитав: 
– Ну, а все-таки ви щось писали? 
– Приписують, – так само пошепки відповів йому я. Николаєнко походив, подумав, а потім знову 

заговорив: 
– То може, щоб відчепилися, варто признатися хоч до однієї статті? Ну хоч би до тієї, на яку вони мають 

найбільше доказів. 
– Вони не мають доказів ні на яку статтю. А за ті, на які мають докази, судити не можна, бо їх прокурор 

України не визнав антирадянськими, – відповів я Николаєнкові. 
Николаєнко відійшов від мене, походив деякий час мовчки, а потім знову заговорив: 
– Але ж є серед всієї цієї літератури хоч одна така стаття, за яку вони до вас чіпляються найбільше? 
– Є. Це «Сучасний імперіялізм». 
– То, може, до неї й варто признатися? Тоді інші статті відпадуть від вас. А так вони тим, чи іншим 

способом припишуть вам усю нелегальну літературу. 
– Ні, Николаю Николайовичу, до цієї статті я не можу признаватися в авторстві. 
– Чому? 
– А тому, що вона надто важка. За одну цю статтю вони мені вліплять стільки, як за всю іншу нелегальну 

літературу. 
Николаєнко замовк, і ми вже більше не розмовляли на цю тему. А мені стало ясно, як день, чиї поради 

передає він мені. 

Створення другої філологічної комісії. 
Після цього Володін викликав мене на третій день і об’явив мені постанову про створення нової 

філологічної комісії. На цей раз ширшої. Вона складатиметься з шести членів. Гарантується і моя участь у 
роботі цієї комісії. Трьох її учасників дає кагебе. Це Неборачек, Грицютенко і Здоровега. А трьох повинен дати я. 

– Називайте своїх кандидатів, – сказав він мені, приготувавшись записувати. 
Я назвав професора Зозулю, викладача української мови Московського університету, старого Волинського 

з Київського педінституту і Шабліовського, професора-літературознавця з Києва. 

Політична медитація. 
Я пишу свої спогади про минуле, а сучасність вривається в моє серце і мою душу, бентежить мій мозок і 

мою кров. 
Не покидає мене тривога за долю моїх товаришів-однодумців. Постійно листуюся з Зіновієм Красівським, 

чую його муки в далекому Смоленську. Муки розумної, талановитої людини в оточенні божевільних. Оце 
варварство, оце бузувірство! Диявол у пеклі до цього не додумався б – кидати психічно здорових людей поміж 
психопатів! 

Бідний Красівський тужить за камерами Владімірської в’язниці – там було до кого говорити. 
Листуюся з Миколою Коцом. Цього заслали у Сибір, у Томську область поміж вбивць, п’янюг і волоцюг. 

Цей також тужить за товариством табірних в’язнів. 
Зрідка пишу без надії отримати відповідь до тих своїх товаришів, яких міцно обплутали колючим дротом, 

або загратували в кам’яних мішках – до Валентина Мороза, до Левка Лук’яненка, до Івана Геля, до Михайла 
Осадчого, до Івана Світличного, до Василя Підгородецького, до Василя Стуса, до Олеся Сергієнка, до 
Святослава Караванського, до його дружини Ніни Строкатої, до Калинця Ігора та його дружини Стасів-
Калинець, до Стефи Шабатури, до Надії Світличної, до Василя Лісового, Дмитра Квецка, Зоряна Попадюка. 
Кілька разів писав до Чорновола, та його так часто перекидають з табора в табір, що мої листи його не 
знаходять і вертаються назад. Всіх цих так обмежують у листуванні, що їхні рідні вимучуються в чеканні 
вісточки від них, а на відповідь на мої листи у них уже місця нема нітрохи. Про їхній стан, їхню долю, їхню 
мужність та відвагу у чекістських катівнях довідуюся з голосу з ефіру. Які не люті чекісти в своїх розправах, то 
все ж сила їхня слабне. З-за грат, з-за мурів, крізь колючий дріт долинає тепер голос чекістських жертв у 
вільний світ. Передають заяви Василя Стуса, Вячеслава Чорновола, Ігора Калинця, Ніни Строкатої, Левка 
Лук’яненка, Василя Підгородецького, Івана Світличного, Івана Кандиби. Невспромозі чекісти заглушити їхній 
голос – надто багато нажили собі чекісти ворогів і надто багато набули собі друзів їхні супротивники. Мішок, 
так старанно пошитий колись Сталіном, тепер рветься. Прориваються дірки як не там, то там. І як не 
силкуються сучасні адепти Сталіна його залатати – не допоможе – гнилі нитки не витримують – в одному місці 
залатають, у другому прорве. А світ переливається у дивному калейдоскопі. Ніксона у Сполучених Штатах уже 
нема, усунули. Хай Ніксона усунули, та справа його, справа короткозорих політиків, жива. Їздять вони по світу 
та підписують угоди з московськими керівниками, головним чином з Брежнєвим. Читав, читав я ці угоди. 
Особливу увагу привернула Гельсінська декларація. Прочитав я та й подумав собі: Що це? Невтручання у 
внутрішні справи інших країн! Рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею! Поважання прав 
людини та основних свобод, включаючи свободу думки, совісти, релігії, переконань! Дотримання загальної 
декларації прав людини, проголошені ООН! Та це ж революція! – подумав я. Це ж тепер повинна впасти вся 
їхня тиранічна машина! Повинні вийти на волю всі в’язні сумління! Повинні заговорити ті, кому все життя 
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затикали рота! Деспотизм, на якому трималася вся влада, впаде! Думають вони, що вони роблять? Вони 
вибивають у себе грунт з під ніг! 

Та так я думав недовго. Я швидко зважив їхні засади, пригадав настанови Леніна в цьому напрямку. Та це 
ж декларація для отих самих короткозорих політиків, що підходять до московських правителів з своїми 
мірками. Гельсінською декларацією московські правителі не порушили Ленінових настанов – з буржуазією 
можна укладати будь-які угоди, вони нас ні до чого не зобов’язують, ми їх можемо порвати при першій нагоді. 
А вони хай дотримуються усіх пунктів цих паперових декларацій. 

Ще й чорнило не висохло на Гельсінській декларації, а московські більшовики показали всьому світові, що 
вона для них важить. Всі побачили, як Москва збирається не втручатися на подіях у Португалії, а ще більше у 
подіях у Анголі. 

Ще й чорнило не висохло на Гельсінській декларації, як увесь світ побачив, як московські більшовики 
шанують права людини, коли вони не дозволили академіку Сахарову виїхати до Стокгольму на церемонію 
вручення йому Нобелівської премії миру. 

І дивно те, що така явна демонстрація ігнорування усіх цих угод мало що переконує західних 
можновладців. Вони далі надіються на реальність укладених з більшовиками угод, і далі шукають стежки до 
діалогу з ними. 

Ну, припустімо, що ці політики не знають ні натури комунізму, ні його законів, не читають настанов 
Леніна. Але ж явне ошукання повинно хоч би трохи їх отямити. Ні. Навіть В’єтнам, де комуністи так 
безпардонно обвели американців навколо пальця, не надав їм тверезого глузду. 

Невтямки тим політичним недоукам, що більшовики до укладення «мирних угод» підходять далеко не з 
тією метою, з якою підходять вони. Вони не знають того, що коли б Москва і Пекін були б сьогодні єдині у 
своїх діях, то більшовики навіть не подивилися б у їхній бік. Більшовикам потрібне послаблення напруження з 
«капіталістичним світом», щоб зламати спротив Китаю. Залякати його і поставити на те місце, на якому він 
стояв в шерензі московських сателітів. А як ні, то й силою примусити його покоритися. Для цього треба 
нейтралізувати некомуністичні сили, переконати їх, що їм нема загрози з боку російської комуністичної імперії, 
щоб, бува, у разі конфлікту вони не стали на захист Китаю. Пекін це розуміє добре, там тепер керують 
державою ті, що на політиці зуби з’їли. Вони добре вивчили все нутро, всі підступи самодержавного 
російського комунізму. Їх навколо пальця не обведеш, вони дивляться на світ реально, а не крізь призму 
ілюзорних надій. Вони, хоч і самі комуністи, та не знайшли порозуміння з своїми ідейними братами в Москві – 
дорогу зближення й злиття перегородив великодержавний шовінізм російських комуністів, що все далі відганяє 
від себе Марксову ідею побудови рівноправного суспільства в усьому світі, дорогу зближення й злиття 
перегородив гегемонізм російських комуністів, що не терпить найменшої норовитости. 

Одна з чільних суперечок між російськими та китайськими комуністами залишається та сама, що була між 
російськими царями та китайськими богдиханами – кордони володінь. А де ж ваші чарівні слова про те, що 
комунізм вирішує всі суспільні проблеми, в тому числі й національні, в тому числі й територіальні? 

На тих землях, за які ви сперечаєтесь, живуть народи, власники цих земель. Поверніть їм право володіння 
їхніми землями, згідно із вашими же проголошеними на цілий світ деклараціями, і суперечки між вами 
зникнуть. Не знаю, як китайські комуністи на це, а російські комуністи ні за яких обставин на такий крок не 
зрушаться, бо це ослабило б їхню державу. Ту державу, силою якої вони тримають у тремтінні світ і силою якої 
сподіваються до безмежности розширити своє панування. Що тримають весь світ у тремтінні – це правда. Але 
правда й те, що вони самі страшенно тремтять. Тремтять і бояться, та ще й дуже. І уявіть собі, що не атомної 
війни вони бояться. Вони добре знають, що ніхто на них атомної бомби не кине, якщо вони перші не почнуть 
кидатися атомними бомбами. 

Вони бояться чогось іншого. Конкретніше, падіння своєї влади без війни. Вони добре розуміють, в які 
суперечності зайшли. Цих суперечностей багато: 

1. Протиріччя між комуністами-консерваторами, адептами непорушности створеної Леніном і Сталіном 
системи, і комуністами-прогресивістами, які враховують реальні несприятливі обставини, що створила ця 
система, і мають намір шукати вихід з цього становища. 

2. Протиріччя між правлячими комуністами і низовими комуністами, яких давлять їхні начальники і яким 
набридла роль сліпих виконавців. 

3. Протиріччя між комуністами і некомуністами, яких поставлено у стан нижчого гатунку людей. 
4. Протиріччя між старим поколінням правлячої касти, що відстоює комуністичний догматизм, та новим 

поколінням молоді, яку ізольовано від політичного життя та державного керівництва, і яка у більшости своїй 
скептично ставиться до комуністичної догми. 

5. Протиріччя між росіянами і неросійськими народами, які дедалі ясніше розуміють своє підневільне 
становище. 

6. Протиріччя між партійно-державними керівниками та селянами-колгоспниками, які тепер перебувають у 
становищі гіршому, ніж за кріпацтва. 

7. Протиріччя між партійно-державними керівниками та робітниками, яким надто мало платять за їхню 
роботу і надто багато вимагають від них, заохочуючи до перевиконання норм виробітку. 

Як селяни так і робітники виявляють свій протест перш за все тим, що крадуть на виробництві усе, що 
можна вкрасти. Вони виконують свою роботу тільки під наглядом начальників, а за першої нагоди селяни 
тікають з колгоспів, кидають погано оплачувану роботу і шукають більш прибуткову. 
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8. Протиріччя між людським мисленням, творчістю та правлячою цензурою, яка не допускає наймешого 
відхилення від партійної ідеології. 

9. Протиріччя між репресивними органами та репресованими людьми, яких репресують без достатніх 
підстав і карають з небаченою жорстокістю. 

Сама керівна система Совєтського союзу стоїть на порозі виродження та загнивання. Практика штучного 
відбору керівників, де основним мірилом є безапеляційна слухняність центральному керівництву, призвела до 
того, що партійно-державне керівництво охопила інтелектуальна криза. Керівні посади зайняли розумово 
обмежені люди, неспроможні самостійно вирішувати найдрібніші питання. А позаяк такі люди займають 
посади від низу до самого верху, можна уявити собі до чого це призведе. 

Отож і не дивно, чому такі керівники так бояться найменшого шурхоту, чому вони так несамовито карають 
усіх тих, на кого впало їхнє підозріння у нелояльності до них. Вони бояться, щоб якесь їз цих порушених 
протиріч не вирвалося та не наробило їм біди. А як боронитися від цих протиріч вони не знають, бо охоплені 
інтелектуальною кризою. Залишається єдиний метод, заповіданий їм їхніми мертвими деміургами – терор. 

Це внутрішні протиріччя російської комуністичної імперії, але є в неї і зовнішні протиріччя: 
1. Протиріччя між російським комунізмом та комунізмом його сателітів, які хоч і одержали владу з рук 

свого патрона, проте не витримують його деспотичного керівництва і намагаються вирватися з примусової 
орбіти. Декому з них удалося це зробити (Югославія, Китай, Албанія, частково Румунія), декому не пощастило, 
хоч і приклали вони до цього усі свої потуги (ГДР, Польща, Угорщина, Чехословаччина). 

2. Протиріччя між російським комунізмом та його партійною агентурою в некомуністичних країнах. Ця 
агентура хоч і перебуває на утриманні СССР, проте вона виступає в ролі політичних партій, а щоб зберегтися як 
партія, їй потрібна хоч якась підтримка населення, вона мусить висувати своє політичне кредо. Свого 
самостійного політичного креда гегемони з Кремля не дозволяють виробляти, а їхнє московське кредо 
настільки опаплюжилося, що ним ніяк не пригорнеш до себе широкі маси населення. Залишається або 
відмовлятися від московського утримання і виробляти своє кредо (тоді не буде за що жити й діяти), або не 
відмовлятися від московського утримання і користуватися московським кредо, але тоді про підтримку широких 
мас населення нема що й думати – деградувати у секту слухняних виконавців волі Москви. 

3. Протирічя між російським комунізмом та третім світом (країнами, що звільнилися від колоніяльної 
залежности). Ці країни, які попервах вірили у справедливість національної політики російського комунізму, 
дедалі більше починають розпізнавати справжню її суть. Вони дедалі більше починають розуміти, що за 
допомогу російських комуністів в боротьбі за незалежність їм доводиться платити новою залежністю. Мало 
того, вони повинні прийняти комуністичну ідеологію, а, значить, зректися всього свого національного і 
потопити всі свої народи в майбутній космополітичній аморфності. Ці народи не можуть не бачити, що 
російський комунізм не всі національні рухи підтримує на ділі, хоч на словах він за підтримку всіх визвольних 
рухів. На ділі він підтримує тільки той визвольний рух, який йому вигідно підтримувати, де є шанси на те, що 
цей рух зайде у сферу комуністичного гегемонізму. Так Совєтський союз зробив усе, щоб було придушено 
національний рух за відокремлення Біяфри, і зробив усе, щоб Бенгладеш відокремився. Дуже посприяв 
Совєтський союз тому, щоб визволився Алжір, та не вдарив палець об палець на підтримку визвольницької 
боротьби курдів. Тепер у Анголі йде громадянська війна між прихильниками трьох політичних течій. Всі вони 
воювали за звільнення своєї землі від колоніяльного панування, та тільки одна з них віддає здобуту народом 
свободу у нову залежність від Москви. 

Дуже репетує Москва проти анексії арабських земель Ізраїлем. Так, Ізраїль захопив арабські землі. Але 
коли, при яких обставинах? Відповідь. Тоді, коли арабські країни, підбурені Москвою, напали на Ізраїль, 
намагалися знищити до тла його державу. Повернути анексовані землі, звичайно, треба. «Кінець війні без 
анексій і контрибуцій» – гарне ваше гасло. Але тоді поверніть і ви анексовані вами землі. Німеччина на вас 
напала, ви її перемогли (так само як у випадку з арабами та Ізраїлем), анексували німецькі землі і повертати ці 
землі Німеччині ви й на думці не маєте. Навіть людей з тих земель повиганяли. Так це ж Німеччина, вона 
напала. А Фінляндія, Японія не нападали на вас. Ви на них напали. Тепер ви анексуєте їхні землі і це 
вважається справедливістю, а боретеся проти несправедливости з боку Ізраїлю. Та якби тільки це! Хто захопив 
Україну відразу після того, як ваш уряд офіційно визнав її незалежність? А Вірменію, Грузію, Туркестан, 
Далекосхідну республіку? А Литву, Латвію, Естонію? Всього цього не можуть не бачити керівники країн, що 
визволилися з-під колоніяльного гніту, якщо їхні голови не запаморочені фальшивою пропагандою. 

Не можуть не бачити народи третього світу і того, як російські комуністи-шовіністи, всупереч своїй 
солодкій демагогії про інтернаціоналізм, підло й жорстоко поводяться з малими народами, що припали в сферу 
їхнього володіння. Та кожен той народ, який сьогодні бореться за свою незалежність (звичайно за межами 
Совєтського союзу) і з охотою простягає свої руки по допомогу з Москви, почувши правду про долю чеченців, 
інгушів, кримських татар, кримських греків та болгар, турків-менехів, німців Поволжя і всіх інших німців, або 
хоч і далекосхідних корейців, повинен визнати, що краще залишитися в колоніяльній неволі, ніж приймати 
допомогу з рук червоної Москви. 

Всі ці протиріччя дедалі дужче випирали та й випирали, ізолювали московських тиранів від зовнішнього та 
внутрішнього світу. Московські тирани вже задихалися від суцільної зневаги до їхнього правління, аж доки 
Брандт з Німеччини (саме тоді, коли московський деспотизм розправлявся з народами Чехословаччини), 
піднявши руки вгору, пішов на зближення з російським комунізмом. Брандт виявився легкий на почин. За ним 
пішов Ніксон з Америки, а за Ніксоном Форд. Підбадьорилися тирани, стали твердіше на ноги. Нема що 
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панькатися з критиканами нашого режиму. За грати їх! За колючий дріт! А марш червоного «миру» можна 
сміливо розгортати по світу. Ніхто не чинить опору. 

Незабаром Форд з своїми прихильниками спохватилися. Москва підписала у Гельсінкі угоду про 
невтручання у внутрішні справи чужих країн, а тим часом роздмухує криваві дії в Португалії та Конго. 
Зрозуміли – обдурила їх Москва. Так не повилазило ж вам, панове, і не позакладало, коли ви йшли на 
зближення. Невже ж ви не бачили з ким зближуєтеся? 

Ви йшли на зближення з піднятими вгору руками до того, хто тримає проти вас камінь за пазухою. При 
чому, зовсім і не приховує цього. Почитайте, що пишуть московські комуністичні газети, що говорить Суслов, 
та й сам Брежнєв. Розрядка між країнами різних систем аж ніяк не означає припинення класової боротьби. 
Навпаки, класову боротьбу в умовах розрядки легше вести, ніж в умовах холодної війни. Ось навіщо робиться 
розрядка, ось навіщо зроблено кілька кроків у напрямі до зближення, не викидаючи каменя з-за пазухи. 

Що означає ведення класової боротьби у чужій країні? Це означає підкоп під суспільний устрій цієї країни. 
І якщо завтра народи Конго і Португалії комуністи поставлять на коліна, то хай вони, ці народи, дякують за це 
не стільки комуністам, як Фордові і всім тим, хто підписав Гельсінську декларацію. А коли завтра народи 
Конго і Португалії стоятимуть на колінах, післязавтра хай чекають черги ті, хто підписував Гельсінську 
декларацію, як плату за свою необачність. Та цього, мені здається, не станеться, бо тепер поперек дороги 
російському імперіялізмові став Китай, який хоч і сам комуністичний, та підступне нутро російського 
комунізму розпізнав до найтоншої фібри. А треба сказати, що тоталітарного комуністичного Китаю тоталітарна 
комуністична Москва боїться куди дужче, ніж усього вільного світу, паралізованого демократизмом. 

Тут мені можуть закинути, що я проти демократії. Ні, я за демократію, я проти всякого політичного 
насильства з боку керівників країною. Але я за розумну демократію. Якщо ця демократія явно веде до загибелі 
держави, країни, народу, я проти такої демократії. Бо це вже не демократія – це безумство. 

Філологічна комісія не створюється. 
Володін викликав мене на третій день і повідомив, що з усіх кандидатів у члени філологічної комісії, яких 

запропонував я, ніхто взяти участь у роботі не зможе. Зозуля з Москви відмовився через те, що він 
переобтяжений роботою в університеті. Волинський відмовився тому, що він старий, йому тяжко їздити, 
Шабліовський хворий. 

– Називайте інших кандидатів, – сказав мені Володін. Я подумав про те, що кого б я назвав із усіх цих 
далеко не близько знайомих мені філологів, ніхто з них не стане на мою оборону. Найліпше, що може зробити 
для мене чесний учений – це відмовитися від роботи у такій провокаційній комісії, як це зробили Ковалик, 
Щурат, Зозуля, Волинський, Шабліовський. Тут же ясніше ясного – якщо якийсь вчений почне мене обороняти, 
він стане на один рівень зі мною перед кагебістами, його зарахують до моїх спільників. Але мені не хотілося 
додавати в цю комісію жандармів від пера, якими наповнена «радянська література» та «радянське 
мовознавство», і які своїм писанням завдають нашому народові чи не більше шкоди, ніж самі кагебісти. 
Хотілося б, щоб у цю комісію ввійшли хоч відносно об’єктивні люди. А тим часом Володін наполягав: 

– Ну називай, ти ж їх знаєш усіх. Я їх не знав ніколи і ніде не бачив. Якби не ти, то й тепер не знав би. 
– Запишіть Бабишкіна з Києва. Він працює в інституті літератури імені Тараса Шевченка при Академії 

наук. Володін записав. 
– Ще кого? 
– Запишіть Кобилянського, мовознавця, він працює у Львівському університеті. Ну і можна ще залишити 

Шаховського з попередньої комісії. 
Володін позаписував і, довго не затримуючи, відпровадив мене у камеру. 

Пошуки захисту національних 
прав у статтях Леніна. 

У камері Николаєнка не було, а на моєму ліжку лежали два томи Леніна, які я напередодні замовив. Я сів і 
почав переглядати їх. 

Є, читаючи різні статті, думав я. Є те, що треба. Цими висловами можна не лише оборонятися, а й засудити 
тих, що збираються нас судити. 

Є, правда, тут і такі вислови, що ними можна й нас судити. Яка це все-таки еквілібристика, яка гумова 
демагогія! Те, що сказано надзвичайно і категорично в одній статті, в іншій рішуче заперечується. Видно, все 
залежало від обставин і потреби дій. 

Та раз так – я буду боронитися Леніном – справедливим інтернаціоналістом, а вони хай звинувачують мене 
Леніном-крючкотвором. 

Вся біда в тому, що нема на чому повиписувати всі ці цитати. Треба обгорток з моєї передачі, подумав я, 
повизбирувати всі клаптики паперу, на яких хоч щось можна написати. І я заходився розшукувати той папір. 
Такого паперу знайшлося небагато. Він був пом’ятий, масний від жиру харчів, проте, якщо його вирівняти, на 
ньому можна було б сяк-так писати. Всі уривки паперу я склав один на один і поклав під матрац, а сам знову 
заглибився у статті Леніна. 

В одній із статей мою увагу привернула незвичайна заява. Там говорилося про те, що в майбутньому 
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соціялістичному суспільстві буде здійснено абсолютне рівноправ’я всіх націй. Що права націй малих і великих, 
будуть свято оберігатися. А якщо десь колись права якоїсь нації буде порушено, тоді будь-який громадянин, 
незалежно від того, який суспільний щабель він займає, матиме право виступити на першому найвищому 
громадському форумі з обвинуваченням проти порушників національних прав. 

Статтю було написано ще до захоплення влади більшовиками і навіть до лютневої революції. Як це чудно 
тепер звучить, подумав я. Чи Ленін тут виявив свою наївність, чи це його свідомий маневр з метою прихилити 
на свій бік національні революційні сили? Швидше друге, хоч Ленінові і властива фантастична дитяча наївність 
у викладах облюбованого ним устрою комуністичного суспільства. Може, й справді він вірив у те, що можна 
побудувати безкласове й безнаціональне суспільство з збереженням суверенності націй. Хай ця віра 
залишається на його політичній совісті. Але ж яким дисонансом вона звучить до всієї теперішньої 
комуністичної практики. Не тільки будь-хто, а близький поплічник самого Леніна Скрипник поплатився своїм 
життям за те, що хотів захистити не всі, а лише деякі права українського народу. А скільком політичним, 
державним діячам, письменникам, науковцям в усіх «союзних республіках» полетіли голови за те, що вони 
мали намір захищати національні права! А тепер не то що на найвищому форумі, між двома-трьома 
громадянами не заїкайся про національні права, бо наскочиш на сексота, і кагебе швидко зашиє тобі рота. 

Зухвала думка. 
У дверях камери відчинилося віконце, і рука наглядача просунула газети. Ленінові томи я відсунув набік і 

почав переглядати газети. В газетах, як звичайно, нічого не повідомлялося про арешти на Україні, та зате багато 
писалося про підготовку до 23-го з’їзду комуністичної партії, який мав відбутися навесні 1966 року. 

Ось тоді і визріла у моїй голові зухвала думка – на підставі Ленінової заяви написати звернення до 23-го 
з’їзду партії. 

Почати з заяви-прохання дозволити мені виступити на з’їзді, викласти свої погляди, саме ті погляди, за які 
кагебісти мають намір притягти мене до судової відповідальности. А якщо у зв’язку з слідством наді мною, я 
виступити на з’їзді не маю права, то прошу зачитати моє звернення делегатам з’їзду. 

Ідея добра, подумав я собі. Я кинув газети на Николаєнкове ліжко, а сам почав ходити від дверей до вікна, 
обмірковуючи цей намір. 

Звичайно, думав я, ніхто мене на той з’їзд не повезе, ніхто не буде й читати мого звернення делегатам, але 
написати його треба, хоч би на те, щоб прочитали його ті чини, з волі яких чинять над нами репресії. Хай вони 
знають, що вони творять злочин навіть на основі комуністичних засад. 

Це одне. А крім того, десь у глибині моєї свідомості жевріла надія на те, що можна буде перекинути цей 
рукопис за грати катівні. Не всіх же вони позаганяли до в’язниці, є ще по той бік муру люди, сумління яких не 
дозволяє миритися з ганебною кривдою, які палають вогнем зневаги до неї і готові робити все, щоб її захищати. 
Правда, мене ізолювали ретельно, але, може ж, не весь час так буде. Може ж, у цій суцільній ізоляції колись 
десь виявиться якась щілина. Якщо не тут, у цій в’язниці, то, може, під час суду, або під час етапу на каторгу. 

Паперу, правда, нема. На скарги вони дають один-два аркуші, а на таке звернення треба буде аркушів 
двадцять-тридцять. Ну та поки-що буду писати чорновика на уривках, а там видно буде. 

Ще про Николаєнка. 
Николаєнко мав нерівномірний настрій. Іноді він був веселий (це бувало переважно вранці), іноді він був 

сумний і навіть злий. Коли він був веселий, то він розповідав про різні сексуальні пригоди, мисливські пригоди 
(він любив полювати, коли жив на волі), або розповідав анекдоти. Найбільше він любив розповідати про лікаря, 
що лікував тяжко хвору людину. Той лікар одного разу прийшов на чергове відвідування хворого і зустрів на 
порозі заплакану дружину, яка сповістила його, що її чоловік помер. Але лікаря ця звістка не дуже вразила, 
його цікавило інше – чи покійний перед смертю потів від тих ліків, які він йому виписав напередодні. 

– Потів, – відповіла жінка. 
– Дуже добре! Дуже добре! – вигукнув лікар, задоволений своїм лікуванням. 
Цей анекдот Николаєнко розповідав кілька разів і мало не щоранку повторював окремі уривки з нього. 
В сексуальних темах він був обізнаний до найменших подробиць. Знав усі новини педерастії та 

гомосексуалізму. 
Мені було огидно слухати ці його розповіді і ще огидніше було дивитися на старе поморщене обличчя, з 

беззубого рота якого вилітають мерзенні слова. Я його не перебивав і не хотів наказувати йому замовкнути, але 
при нагоді переводив розмову на іншу тему. 

Коли Николаєнко впадав в мінорний настрій, він розповідав про тюремні події тридцятих років. Як 
утримували політичних в’язнів з колишніх високопоставлених партійних діячів. Їм тоді навіть видавали щодня 
по склянці вина, говорив він. Розповідав, як виводили на розстріл. Як ті, кого вели на розстріл, виголошували 
на всю в’язницю слова, доки чекісти не винайшли кляпа. І тепер за допомогою цього винаходу вони мають 
можливість виводити на смерть свої жертви тихо. Николаєнко навіть детально описав мені, як виглядає той 
кляп – це грушоподібний гумовий чіп, яким засудженому забивають рота. 

Николаєнко докладно розповів про те, як чекісти забирають смертника з камери на розстріл. Це вони 
роблять вночі, підстерігши, коли в’язень засне. Відчиняють двері безшумно – і шестеро гицелів накидаються на 
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сонного, придушують його до ліжка, затикають рота кляпом і, озброєні дерев’яними молотками з довгими 
ручками, виводять жертву з камери. В разі спротиву оглушають дерев’яним молотком ударом по голові. Ось 
тільки щодо розстрілу чекісти мають клопіт. Як стріляти в голову ззаду чи спереду, то куля розвертає череп і 
розбризкує мозок, створюється додаткова морока. Коли ж стріляти в груди, то приречений не відразу помирає, 
рідко хто може поцілити якраз у серце, доводиться добивати знов-таки пострілами в голову. 

Він часто переходив з однієї теми на іншу. Розповівши про чекістські розстріли, він міг перейти до 
розповіді про свою участь у війні. Побував він і в Середній Азії, в колишньому Туркестані, саме тоді, коли 
Туркестан приводили до покори. Та про свою діяльність серед туркменів та узбеків він нічого не говорив. Він 
тільки докладно з усіма деталями розповідав про крайню розпусту і пияцтво чекістів, які силою своєї зброї 
впроваджували там совєтську владу. З його оповідань легко можна було зробити висновок, що й він сам був 
активним учасником тієї розпусти та впровадження совєтської влади. Николаєно на відміну від чекістів від 
кримінального світу та більшости сучасних росіян, ніколи не вживав вульгаризмів та матюків, навіть з 
найогиднішого свого оповідання. Він був дуже ерудований, начитаний. Знав західно-європейську, російську, 
українську літератури. І хоч українською мовою не розмовляв, українську літературу читав вільно. Не було 
такого слова, щоб Николаєнко не міг пояснити його змісту. Пізніше, коли я зайнявся написанням листа до 23-го 
з’їзду, він мені повністю замінив і словника, й енциклопедію. Але з творами Леніна нітрохи не був обізнаний і 
не цікавився ними за весь час моєї роботи над листом до з’їзду, коли в мене зібралося до десятка томів Леніна, 
він жодного з них ні разу не взяв у руки. 

Николаєнко хоч і не розмовляв українською мовою, та він і не був російським шовіністом. Навпаки, про 
росіян він говорив зневажливо. Ось одне його оповідання про російську народну творчість та про 
самодіяльність у Росії. На сцену виходять двоє. Один грає на баяні, другий співає. Вірніше, реве, роззявивши до 
знемоги свою велику пельку:  

Тятька с мамкой парятся,  
Я в амбар отправілся.  
Пока тятька мамку тьор,  
Я мешок овса упьор! 

Ще дужче роззявляє пельку співак, викрикуючи останні слова. А публіка за цю пісню йому так аплодує, 
що аж вікна дрижать в залі. 

Виказував Николаєнко і своє ставлення до сучасного совєтського правління. Йому було не до душі 
царювання Брежнєва. 

– Ну що це за діяч? – говорив він про нього. – Це ж діяч обласного масштабу. Хіба такий діяч спроможний 
керувати такою великою державою? 

Того дня Николаєнка привели з допиту якраз під обід. Ми пообідали з ним, і він ліг на своє ліжко горілиць, 
вкрившись з головою своїм потріпаним піджаком. Коли мені здалося, що він уже спить, я відійшов до дверей і 
став у ногах свого ліжка. Так видно було мені між щілинами начепленої на грати рами з матовими шибками 
вузеньку смужку небесної блакиті. Я перехрестився і почав подумки молитися. Раптом, дуже зненацька 
Николаєнко рвучко скидає з своєї голови піджака і так же рвучко напівпідводиться. Витріщує свої очі на мене, 
потім переводить на свій костюм, що висів на стіні. Я спокійно, мовчки, але уважно зміряв його своїм поглядом 
і він збентежився, як злодій, що піймався на гарячому. Поспішно знову ліг і вкрився з головою, на цей раз, щоб 
сховатися від мого погляду. Він збентежився, а мені вже зовсім стало ясно, що зі мною сидить стукач. Йому 
здалося, що я перевіряю його записи в кишенях його костюму. 

Цей стукач, звичайно, не з волі, робив я висновок, його привезли сюди з якогось табору. Те, що він говорив 
про перевірку своєї старої справи – чекістська брехня. Його ніколи не судили раніше, він сам чекіст з великим 
стажем. Я сам у ті часи, про які він розповідає, перебував у в’язницях і таборах, я знаю, що ніхто з нас, 
ув’язнених, не був обізнаний, як чекісти розправляються з засудженими на смертну кару, та ще в таких деталях. 
Це може знати тільки людина з великою чекістською практикою. А за віщо ж його могли засудити тепер? – 
питав я себе. З його смакування сексуальних тем, яке я чув від нього, я робив висновок, що його засудили за 
якесь сексуальне збочення. І, очевидно, дуже значне, бо дріб’язкове прикрили б заради його заслуг перед 
совєтською владою. 

Чому так тяжко пробитися 
в люди правді? 

І знову сучасні події відривають мене від спогадів про минуле. Крізь совєтське радіоглушення прорвалася 
хвиля «Свободи», і я почув звернення Трохима Шинкарука до народів світу. Яка сила! Яка правда! Яка відвага! 
Яка самопожертва! Це приголомшення усім ворогам свободи. Це удар у саме серце катам-тиранам! 

Там десь, кати-винахідники тепер метикують, яку нову кару придумати Шинкарукові. А це тяжко, бо всі 
їхні кари він уже перейшов. Хіба ще залишилася «вічна койка» у Казанській божевільні. Позаду в Шинкарука 
було страшне, а попереду ще страшніше. Він про це знає і йде свідомо на ці пекельні муки заради того, щоб 
вигукнути перед світом слова правди. 

Ось це зразок Людини з великої літери! 
Я не застав Шинкарука, коли мене привезли у перший табір Мордовського Дубровлагу. За кілька днів 
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перед цим його вивезли. Здається, якщо пам’ять не підводить, його тоді звільнили, у нього кінчався черговий 
реченець. Про нього тоді у таборі одні говорили як про людину незламної волі, інші, здебільшого стукачі, 
розпускали про нього недобрі плітки, звичайно, за завданням своїх настановників. Видно, кагебісти знали вже й 
тоді на що здатна ця людина. 

Чув я відважні і мудрі виступи на оборону правди Радигіна, Чорновола, Стуса. Особливо Стуса! Цей без 
вагання розличковує замашкаровану злочинність. Але такої сили, яка є у зверненні Трохима Шинкарука, я ще 
не чув. То дійсно треба перейти усі тюрми й табори, щоб заговорити таким голосом. 

Але ж яке диво! Всього один раз передала звернення радіостанція «Свобода» українською мовою. Більше 
жодна станція Шинкарукового звернення не передавала. А «Голос Америки» навіть не повідомив, що таке 
звернення є. Я уявляю собі, що робилося б, коли б якомусь ув’язненому прихильникові совєтського комунізму, 
у вільному світі вдалося б щось подібне написати і передати в Москву. Та тут би переривалися усі радіостанції, 
захлиналися б від реву. Та й не тільки Шинкарукове звернення замовчують. Замовчують і все те, що вдалося 
передати у вільний світ Чорноволові і Стусу. Оповідання Радигіна також передали (давно вже) всього двічі. 
Мовчать про те, про що треба кричати щосили на весь всіт. Що це? Лицемірство? Недовір’я розп’ятим за 
правду? Солідарність з катами Шинкарука, Мороза, Чорновола, Стуса, Світличного, Ніни Строкатої? Чи просто 
світ перейнявся заячим духом? 

Пригадую, колись ще в дитинстві у моїй рідній Чаплинці я чув від дядьків-хліборобів гірку правду, 
викладену у такому оповіданні: 

Зібралася сільська громада, щоб визначити, кому треба надати допомогу. Виступив перед громадою убогий 
багатодітний селянин і сказав: 

– У мене миші пшеницю поїли, ніяк мені дозимувати, дайте мені допомогу. 
– Бреше! Бреше! – заревла громада. 
Потім виступив багатій і сказав: 
– У мене миші залізо поїли. Нема з чого плуги робити, нічим буде орати навесну. 
– Правда! Правда! – заревла громада. 
І багатієві, а не біднякові була надана допомога. Громада виходила з своїх егоїстичних міркувань – краще 

догодити багатієві, ніж біднякові. 
Світ тепер нагадує таку сільську громаду. Що з того, що Шинкарук говорить правду, коли у нього 

наручники на руках? І що з того, що Брежнєв бреше, коли у нього атомна бомба в руках? Атомна бомба! Вона є 
не лише у руках Брежнєва, є вона і в його супротивників. Та там вона лежить у паралізованих руках, а Брежнєв 
нею вимахує, як хоче. Атомна бомба в руках боягуза – це ніщо, атомна бомба в руках сміливця – це перемога 
без війни. Вибирайте: або схиляйте переді мною свої голови, або я вас зітру на порох. І голови вже хиляться. 
Вони, ті голови, не вірять, що їм уже приготовано місце коло самого Шинкарука, а цілі народи не сподіваються, 
що їм уже визначено місце там, куди загнано кримських татар і надволзьких німців. Не вірять, а це так буде, 
якщо вільний світ не сконсолідується, якщо Шинкарукова правда не подолає брехні Брежнєва. 

Вже почалася львівська зима і ми з Николаєнком на прогулянці топтали сніг біліший за сиваську сіль. 
Сніжинки легко спускалися на наші голови крізь павутину з колючого дроту, обліплювали ту павутину, і вона 
набирала вигляду новорічної декорації. Сніжинки обліпили по краях барельєф, що нагадував образ Мадонни, і 
він змінив свій вигляд. Лице Мадонни наче відійшло від нас, ніби потонуло в сніговому потопі. Але смуток 
образу пробивався до мене крізь мерехтіння сніжинок. 

Вивчення марксизму-ленінізму 
в чотирьох стінах в’язниці. 

Я обклався томами Леніна і поринув у логіку його міркування. Бібліотекарка не обмежувала мене, твори 
Леніна можна було брати скільки завгодно. Видно було, що в цій установі не надто багато охочих набиралося 
на читання цієї літератури. Томи були такі новенькі, що ясно було – до мене ніхто до них не заглядав. У 
Николаєнка, що сидів напроти на відстані півметра від мене ніколи не простягалася рука до тих томів. Він 
читав художню літературу вперемішку з літературою з дендрології і так само, як і я, робив виписки з своїх 
книжок. Різниця в нашій роботі була та, що я робив свої нотатки на зім’ятих уривках паперу, а він записував на 
акуратно складених папірцях, що приносив від слідчого. 

– Ви дивіться, – сказав я одного разу Николаєнкові, – що Ленін пише про свободу друку. 
І я зачитав йому уривок з статті, де комуністичний вожак твердить, що вони припиняють свободу друку 

тільки на дуже короткий час, доки існує активна протидія контрреволюції. Як тільки протидію контрреволюції 
буде придушено, свободу друку буде відновлено. 

– Дивно, – сказав Николаєнко, – аж не віриться, що він таке міг написати. 
Проте і після цього рука його не потяглася до томів Леніна. 
Творів Маркса бібліотекарка мені не принесла, сказала, що їх у бібліотеці нема, хоч в каталозі вони 

значилися. Чому мені не дали творів Маркса, я зрозумів аж у Мордовії, коли зустрівся з групою засуджених 
«марксистів». 

Але бібліотекарка принесла мені том вибраних творів Енгельса. Я переглянув його і швидко знайшов те, 
що мені треба було. Це був лист Енгельса до К.Каутського від 20 вересня 1882 року, де він пише, що в 
колоніяльних країнах після перемоги пролетарської революції можливі революції проти пролетаріяту, що 
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захопив владу, що пролетаріят, який приходить до влади, зобов’язаний усім колоніяльно-залежним країнам 
надати незалежність. Тут же Енгельс пише, що переможний пролетаріят не має права жодному чужому 
народові нав’язувати будь-якого ощасливлення, не підриваючи цим своєї власної перемоги. Але і це, пише 
Енгельс, не виключає в майбутньому оборонних війн різного роду. Тобто, іншими словами, Енгельс стоїть за 
те, щоб і за умов комунізму національно-визвольну боротьбу розглядали як справедливе і прогресивне явище, 
навіть тоді, коли вона ведеться проти пролетаріяту, що прийшов до влади. 

Це якраз саме те, що спростовує одне з мерзенних і підлих тверджень сучасних комуністичних 
«теоретиків» про те, що рух за національне визволення є прогресивний тільки в умовах капіталізму, а в умовах 
соціялізму він стає реакційний, мовляв соціялістична революція розв’язала усі суспільні проблеми, в тому числі 
й національне питання. 

Я склав собі коротенький план своєї роботи і почав виписувати цитати з томів Леніна на підтвердження 
своїх думок. Перш за все треба спростувати сучасне потворне розуміння інтернаціоналізму та зближення 
народів, злиття націй. Я знайшов у творах Леніна твердження про те, що справжній інтернаціоналізм 
пролетаріят виявляє тоді, коли визнає право кожного народу на незалежне самостійне життя. Справжнє 
зближення народів відбувається тоді, коли народи живуть незалежним життям. Прикладом такого зближення 
Ленін наводить зближення шведських робітників з робітниками Норвегії після того, як відбувся акт 
відокремлення Норвегії від Швеції 1905 року. До відокремлення робітники Норвегії відносилися до робітників 
Швеції вороже, дивилися на них, як на своїх визискувачів, а коли їхня країна одержала незалежність, коли вони 
стали повноправними, тоді вони спільно з вчорашніми своїми ворогами почали обмірковувати свої робітничі 
проблеми. 

В іншому місці Ленін застерігав своїх спільників від невірного розуміння поняття «злиття націй». 
Попереджав не забувати, що імперіалістичні володарі також за таке злиття. Ось ця цитата: «Якщо соціял-
демократ великої нації, що гнобить і анексує, визначаючи взагалі злиття націй, забуде хоч на хвилину про те, 
що «його» Микола II, «його» Вільгельм, Георг, Пуанкаре та ін. також за злиття з малими націями (шляхом 
анексій) – Микола II за «злиття» з Галичиною, Вільгельм за «злиття» з Бельгією і т.п. – то подібний 
соціялдемократ виявиться кумедним доктринером в теорії, підсобником імперіялізму на практиці. 

Центр ваги інтернаціоналістичного повстання робітників у поневолених країнах неминуче повинен 
складати проповідь та оборону ними свободи відокремлення поневолених країн. Без цього нема 
інтернаціоналізму. Ми маємо право і зобов’язані зневажати кожного соціял-демократа гноблячої нації, який не 
веде такої пропаганди, як імперіяліста і як негідника». 

Чудові слова! Правда? Чудово сказано! Який народ, що бореться за своє визволення, не візьме такі слова 
на своє озброєння? 

І хто може подумати, що ці слова вимовлено не щиро? Що це всього лише поза? Що це звичайнісінький 
блеф? 

Та чекайте. Тут є ще кращі вислови. Ось, наприклад, таке: «Переможний соціялізм неминуче повинен 
здійснити повну демократію, а, відповідно, й здійснити право на самовизначення пригноблених націй, тобто 
право на вільне політичне відокремлення. Соціялістичні партії, які не докажуть всією своєю діяльністю і тепер, 
і під час революції, і після її перемоги, що вони визволять поневолені нації і побудують відношення з ними на 
ґрунті вільного союзу – а вільний союз є брехлива фраза без свободи відокремлення, – такі партії вчинили б 
зраду відносно соціялізму». 

Солідаризуючись з Енгельсом, Ленін розцінює національний рух, як прогресивне явище і за умов 
соціялізму: 

«Саме як зразок таких націй наводить Енгельс Індію, говорячи, що вона може зробити революцію проти 
соціялізму, що переміг – бо Енгельс був далекий від того кумедного «імперіялістичного економізму», який 
уявляє, що перемігши в передових країнах, пролетаріят «сам по собі» без конкретних демократичних заходів 
знищить гноблення скрізь і повсюдно». 

А ось таке роз’яснення позицій комуністів в національному питанні: 
«Щоб бути соціял-демократом-інтернаціоналістом, треба думати не лише про свою націю, а й вище її 

ставити інтереси всіх, їхню всезагальну свободу і рівноправ’я. У «теорії» всі з цим погоджуються, але на 
практиці виявляють якраз анексіоністську байдужість. Тут корінь зла». 

Ленін визнає, що робітники гноблячої нації беруть участь в експлуатації поневолених народів: 
«Робітники гноблячої нації до певного ступеня є співучасники своєї буржуазії в справі пограбування нею 

робітників (та маси населення) пригнобленої нації». 
Тут неминуче напрошується висновок: чи можуть вчорашні грабіжники поневолених націй, тепер 

очолювані партійними керівниками, які продовжують виявляти «анексіоністську байдужість» раптом 
справедливо вирішити справу поневолених народів, допомогти їм позбутися вікового гноблення? 

У зв’язку з цим пригадується мені одне оповідання Юліуса Фучика, яке він написав у часи своєї мандрівки 
совєтською Середньою Азією. Узбек-селянин на питання чи радий він революції, що відбулася в Росії, 
відповідає: Яка мені різниця – хто мене визискує – російський цар чи російський пролетар. Чому я маю радіти 
від того, що гнобитель наді мною змінився? 

Ленін дуже непокоївся тим, щоб поневолені народи до таких справедливих висновків не прийшли, і 
всупереч фактичним політичним намірам своєї партії продовжував заінтриговувати поневолені народи та 
критикувати своїх однодумців. 
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«А що заперечення свободи відокремлення тепер є безкінцева теоретична фальш та практичні 
услуговування шовіністам гноблячих націй, це ми знаємо, бачимо і відчуваємо щоденно. 

Не зрозумівши цього, П. Київський (П’ятаков - М.М.) обминув у своїй статті й головне питання: як 
знищимо ми, соціял-демократи, національний гніт. П. Київський відкараскався фразами про те ніби буде світ 
«залитий кров’ю» і та ін. (що до справи зовсім не відноситься). По суті ж залишилося одне: соціялістична 
революція усе розв’яже! Або, як іноді кажуть прихильники поглядів П. Київського: самовизначення за 
капіталізму неможливе, за соціялізму зайве». 

І далі Ленін ще й таке додає: «Тому, коли говорять: самовизначення за соціялізму зайве, це така ж 
нісенітниця, така ж плутанина, як коли б хтось сказав: демократія за соціялізму зайва». 

Ленін безапеляційно, але справедливо викриває імперіялізм росіян, показує віками вироблені в них 
агресивність та ненависть до інших народів. Він підтримує і поділяє Енгельсів погляд на те, що боротьба за 
національне визволення продовжуватиметься й за соціялізму, він підтримує ту оцінку імперіялістичній Росії, 
яку їй дав Енгельс. У своїй статті «Підсумки дискусії про самовизначення» Ленін цитує слова Енгельса так: 
«Росія – говорить Енгельс – є володар величезної кількости украденої власности» (тобто пригноблених націй, – 
(Ленін) «яку їй доведеться віддати в день розплати». 

До речі, читаючи ці Енгельсові слова і дивлячись на дії його послідовників в сучасній Росії, неминуче 
виникає думка про те, що коли б теперішні російські комуністи були настільки відверті на словах, якими вони є 
в своїх діях, то вони повинні були б за ці слова назвати Енгельса своїм ворогом номер один, а Леніна за 
інтерпретацію цих слів – ворогом номер два, бо їхні імперіялістичні та колоніялістські дії вже давно 
перевершили дії царського імперіялізму. А за вислови, які наведу нижче, слід було б теперішнім більшовикам 
поставити Леніна поруч з Енгельсом і об’явити їх обох найлютішими своїми ворогами. Та вони цього не 
роблять, а поробили обох їх своїми ідолами. Так вигідно, є чим прикривати своє потворне нутро, а словами 
можна маніпулювати по-всякому, тим паче, що нових сентенцій вони вже не висловлюють. 

Ось ці слова, де Ленін розкриває імперіялістичну натуру росіян: 
«Ми пам’ятаємо, як півстоліття тому великоруський демократ Чернишевський, віддаючи своє життя справі 

революції, сказав: «Жалюгідна нація, нація рабів, від гори до низу – всі раби». Щирі раби-великороси (раби 
відносно царської монархії) не люблять згадувати про ці слова». 

І далі: 
«Ні за ким нема вини в тому, що він народився рабом; але раб, який не лише цурається прагнень до своєї 

свободи, а й виправдовує та пишається своїм рабством (наприклад, називає задушення Польщі, України і т.д. 
«обороною батьківщини великоросів»), такий раб викликає до себе почуття обурення, презирства та огиди, 
лакуза й хам». 

Ленін рішуче і, здається, дуже щиро виступив проти гноблячих імперіялістичних націй, на оборону 
поневолених народів. І не тільки десь там, у англійських чи португальських колоніях, а саме в колоніях 
царської імперії, де найбуйніше розпалювався революційний дух і де саме його партія мала своє поле дії. 

«Коли у нас сидить Мілюков і посилає Родічева до Фінляндії, який там безсоромно торгується з фінським 
народом, ми говоримо: ні, не смій російський народе, силувати Фінляндію; не може бути вільний народ, який 
сам пригноблює інші народи. 

В резолюції про Боргб’єрг ми говоримо: виведіть війська і надайте право нації вирішувати питання 
самостійно. Ось коли завтра совет візьме владу в свої руки, це не буде «методом соціялістичної революції», ми 
скажемо тоді: «Німеччино, геть війська з Польщі, Росіє, геть війська з Вірменії» – інакше це буде ошуканство». 

Ленін не шкодує критики на тих своїх революційних поплічників, які не розуміють його позиції: 
«Про свою пригноблену Польщу тов. Дзержинський нам говорить, що там усі шовіністи. Але чому ніхто з 

поляків не сказав, як бути з Фінляндією, як бути з Україною?» 
Або: 
«Але всякий російський соціяліст, який не визнає свободи Фінляндії та України, скотиться до шовінізму. І 

ніякими софізмами та посиланнями на свій «метод» себе ніколи не виправдає». 
Або: 
«Якщо Фінляндія, якщо Польща, Україна відокремляться від Росії, в цьому нічого поганого нема. Що тут 

погане? Хто це скаже, той шовініст. Треба з’їхати з глузду, щоб продовжувати політику царя Миколи». 
Більш рішуче, відверто й справедливо, хто зна чи вдалося сказати хоч одному з прихильників боротьби за 

національне визволення. 
Або ось ще: 
«Ми говоримо, що кордони визначає воля населення. Росіє, не смій воювати заради Курляндії! Німеччино, 

геть війська з Курляндії! Ось як ми вирішуємо питання про відокремлення. Пролетаріят не може вдаватися до 
силування, позаяк він не повинен позбавляти свободи народи». 

А ось: 
«Чому ми, великороси, що гноблять більшу кількість націй, ніж будь-який інший народ, повинні 

відмовлятися від визнання права на відокремлення Польщі, України, Фінляндії? Нам пропонують стати 
шовіністами, щоб облегшити позицію соціял-демократів у Польщі». 

Є й така правда тут: 
«Проклятий царат перетворював великоросів в катів українського народу, по всякому виплекував у ньому 

(в українському народі – М.М.) ненависть до тих, хто забороняв навіть українським дітям розмовляти і 
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навчатися рідною мовою. Революційна демократія Росії, якщо вона хоче бути справді революційною, повинна 
порвати з цим минулим, повинна повернути собі, робітникам та селянам Росії, братське довір’я робітників та 
селян України. Цього не можна зробити без повного визнання прав України, в тому числі права на 
відокремлення». 

При своєму широкому захопленні оборони поневолених націй, Ленін навіть застеріг проти порушення прав 
цих націй за умов соціялізму, дав «гарантії», що права цих націй будуть збережені переможними комуністами. 

«Право на самовизначення націй означає виключне право на незалежність у політичному розумінні, на 
вільне політичне відокремлення від гноблячої нації. Конкретно ця вимога політичної демократії означає повну 
свободу агітації за відокремлення та вирішення питання про відокремлення референдумом нації, що 
відокремлюється». 

В іншому місці Ленін каже ще й про те, що визнання права на самовизначення без визнання права на 
агітацію за самовизначення означає «порожній звук». 

Як тут не вдатися до порівняння засад цієї теорії з теперішніми практичними діями її виконавців. Як тут не 
стане перед очима образ Трохима Шинкарука, який з свого сорокачотирьохлітнього віку відбув 26 років неволі 
за те, що виступав за самовизначення України. Уточнимо: виступав не збройною боротьбою, а самим словом. 

Читаючи ці слова з томів Леніна тоді в камері № 6 в’язниці львівського кагебе, я задавав сам собі питання: 
Що спонукало найзавзятішого адепта ідеї створення всесвітнього безкласового й безнаціонального суспільства 
так щиро і правдиво захищати інтереси поневолених народів. Хіба можуть інтереси поневолених народів 
якоюсь мірою дотикати того марксового пролетаря, який не має батьківщини і якому «нічого втрачати, крім 
власних кайданів»? 

«Пролетарі всіх країн єднайтеся» – проголосили Маркс та Енгельс, а Ленін ці слова взяв на щит усієї своєї 
боротьби. Навіщо пролетарям усіх країн єднатися? – спитаємо ми. А на те, щоб захопити владу у всьому світі і 
створити державу пролетарів без класів і без націй. Як же цей, витворений уявою Маркса, Енгельса, Леніна 
пролетар-безбатченко, натхненний космополітичною ідеєю світового панування, зрозуміє болі і прагнення 
народу, який віками ллє свою кров у боротьбі за своє визволення? А ніяк. Такому пролетарю, а вірніше його 
ідейним творцям, ідея визволення поневолених народів залишалася такою ж чужою і ворожою, як і пануючим 
над народами імперіялістам. Проте факт залишається фактом – Ленін активно захищав інтереси поневолених 
народів у часи революційних зрушень в російській імперії. 

Гортаючи далі Ленінові томи, я знайшов відгадку чому він став на оборону поневолених народів: 
«Не те важливо, чи звільниться до соціялістичної революції 1/50 чи 1/100 малих націй, а те важливо, що 

пролетаріят в імперіялістичну епоху через об’єктивні причини поділився на два міжнародні табори, з яких один 
розбещений недоїдками, що падають зі столу великодержавної буржуазії, – між іншим, і від подвійної чи 
потрійної експлуатації малих націй, – а другий не може звільнитися сам, не звільняючи малих націй, не 
виховуючи маси в антишовіністичному, тобто антианексіоністському, тобто «самовизнанському дусі». 

Так ось де (скажемо словами Леніна) собаку зарито. Пролетаріятові, щоб повалити існуючий лад, потрібен 
спільник. Спільник цей – поневолені народи. Ну а далі як буде? Коли ці дві революційні сили спільно повалять 
існуючий режим, то як вони поділять владу, коли їхні інтереси діяметрально протилежні – пролетарі, керовані 
комуністами, прагнуть створення космополітичного суспільства, націоналісти (патріоти своєї батьківщини) 
прагнуть створення незалежної національної держави? Тут уже націоналістам треба перетяти дорогу. До влади 
можна допустити тільки пролетаріят поневолених націй. Розуміється, такий пролетаріят, який створений уявою 
Маркса, Енгельса, Леніна, тобто ті робітники, які повністю визнають над собою комуністичну гегемонію. Як же 
ж бути тим, що не належали до стану пролетарів, а разом з ними проливали свою кров у боротьбі за повалення 
деспотичної влади і за звільнення своєї батьківщини? Таких – назвати класовими ворогами і оголосити їм війну. 
Тобто, називаючи речі своїми іменами, тут закладено план паразитування революційної боротьби поневолених 
націй. 

А щоб революційні сили поневолених націй не розгадали цього плану, Ленін сказав ще й таке: 
«Подібно до того, як людство може прийти до знищення класів лише через перехідний період диктатури 

пригнобленого класу, подібно цьому і до неминучого злиття націй людство може прийти лише через 
перехідний період повного звільнення всіх пригноблених націй, тобто їх свободи відокремлення». 

Ленін ніде не сказав, як довго має тривати цей «перехідний період». На практиці Сталін його звів до п’яти 
років, що тривав по смерті Леніна. 

А через те, що провести революцію в усьому світі не вдалося, а вдалося її провести тільки в межах 
Російської імперії, то і злиття націй довелося впроваджувати в межах її земель, тобто впроваджувати те саме 
злиття націй, яке проводив царат, але новими методами і з набагато завзятішим ентузіазмом, включаючи сюди і 
масове виселення на Сибір, і створення штучного голодомору, і виселення багатьох народів з їх предвічних 
земель. 

А як же інакше може здійснюватися самовизначення по-більшовицькому, коли право на свободу 
відокремлення може мати лише пролетаріят поневолених народів та ще й керований комуністами. Хіба ж цьому 
пролетаріятові, натхненному ідеєю створення космополітичного суспільства, захочеться відокремлюватися та 
створювати свою державу? А до того ж треба знати, що серед поневолених народів у російській імперії 
пролетаріяту, можна сказати, не було. Це були у переважній більшости зайшлі росіяни, або денаціоналізовані 
націонали, які давно порвали зв’язок із своїми народами і крім національних прізвищ та акценту у вимові нічим 
від росіян не відрізнялися. Хіба ж цей пролетаріят буде боронити свій народ, коли його поженуть в Сибір? 
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Якщо не було серед поневолених народів свого пролетаріяту, то не було там і своїх гнобительських класів. 
Це були нації суцільної маси рабів. Хоч вони й посідали деяку власність на землю чи дрібні підприємства, над 
ними постійно висіла, як громова хмара, колективна рабська залежність від колонізатора. Верхи суспільства 
поневолених народів давно було знищено тривалими репресіями під час довгого панування над ними 
російського імперіялізму. Землі цих національних верхів було віддано російським верхам. Глянемо для 
прикладу на Україну. Польське панування на Україні майже повністю позбавило українських великих 
землевласників своїх володінь. А ті землевласники, що зберегли свої володіння, покатоличилися і 
полонізувалися. На час початку визвольної боротьби українського народу 1648 року на Україні був всього один 
великий землевласник-українець. Це лояльний до польського уряду Адам Кисіль. В часи короткочасної 
незалежности України та в часи автономної козацької держави висунулися нові великі землевласники з 
козацької старшини. Але їхнє володіння землею було короткотривалим. Позаяк, зрозумівши свою помилку, що 
привела до союзу з Москвою, їм довелося боронити свої права чисельними війнами та повстаннями проти 
московського панування, майже всі вони впали жертвами перемог Москви. А свої володіння їм довелося 
відступити переможцям-москалям. Зберігала за собою володіння дуже невелика купка козацької старшини, яка 
утримувалася ціною вірнопідданства Москві. Вона дуже швидко русифікувалася і влилася у клас чужоземних 
панів так само, як пізніше український пролетаріят улився в чужоземний пролетаріят. Все інше населення було 
обернено у рабів-кріпаків. І тільки за короткий час після скасування кріпацтва 1861 року ціною великої напруги 
сил з колишнього кріпацького селянства почала виділятися верства заможних селян та власників дрібних 
підприємств. Хоч вони й були трохи багатші від інших селян, та все ж терпіли гніт і наругу так само, як і всі, 
від пануючих чужоземців. На кого ж тут було нацьковувати отой пролетаріят, який адепти комунізму вважають 
єдиною експлуатованою верствою населення? І в кого тому пролетаріятові треба було вирвати з рук владу після 
повалення імперії? Експлуатований повинен об’явити війну експлуатованому. Навіщо? Щоб дати можливість 
гегемонові пролетаріяту (комуністам) проводити над суспільством свої досліди. 

Отож Ленін пізніше все-таки виказав справжню мету комуністів у національному питанні, заявивши, що є 
два непримиренні антиподи – пролетарський інтернаціоналізм та буржуазний інтернаціоналізм. Проти 
буржуазного інтернаціоналізму пролетарському інтернаціоналізмові слід вести безпощадну війну. А поки що 
він захищав пригноблені народи. 

У Ленінової доктрини підтримки національних рухів було дуже багато ворогів з його найближчих 
поплічників. Майже всі комуністи-росіяни виступали проти такої політики. Найактивнішими суперниками 
Леніна з національного питання були П’ятаков та Дзержинський. Роза Люксембург та український соціял-
демократ Юркевич розгадали задум цієї доктрини, спрямований на ошуканство поневолених націй. Вони 
запропонували замість ілюзорної обіцянки права на самовизначення, за яким комуністи гноблячих націй 
повинні виступати за самовизначення, а комуністи гноблених націй – проти, дати поневоленим народам, 
спільникам комуністів у боротьбі проти самодержавства, тверду гарантію збереження їм права на автономію 
після перемоги над спільним ворогом. Ленін «розгромив» позицію цих своїх опонентів, користуючись 
образливими епітетами на їхню адресу, обвинувачуючи їх у революційній непослідовности та в підтримці 
буржуазного націоналізму. 

За чисту монету «ленінську національну політику» сприйняли Ленінові революційні поплічники 
більшовики-українці Скрипник, Чубар, Петровський. У цих більшовиків комуністичний космополітизм не до 
краю витруїв почуття до рідного народу. За своє довір’я перші два з них поплатилися власним життям, а третій, 
Петровський, кинувши напризволяще свої обов’язки, змушений був ховатися до кінця свого віку від вчорашніх 
своїх революційних побратимів у одному з найглухіших сіл України з підробленими документами в руках. 

Беззаперечно прийняв Ленінову національну політику русифікований грузин Сталін. Та на відміну від 
Скрипника, Чубаря та Петровського він розпізнав у ній ошуканство поневолених народів і свідомо йшов за 
Леніном на його здійснення. 

Так воно й сталося, план удався. Революційні маси поневолених народів, підтримуючи дії революційних 
сил етнографічної Росії, розхитали самодержавство, розкололи російську імперію, скинули владу монархії і 
почали відокремлюватися в нові національні держави. Більшовики, що захопили владу не без допомоги цих 
національних заворушень, змушені були силою обставин поспішно проголосити «Декларацію прав народів 
Росії». Цим більшовики завоювали собі прихильність і підтримку з боку національних революційних сил. Ці 
сили допомогли їм утриматися при владі і в перші дні більшовицького перевороту, і в роки громадянської 
війни. Це визнає Сталін. Виступаючи на XII з’їзді РКП(б) 1923 року, він говорив: 

«Не забувайте, товариші, що коли ми з розгорнутим прапором ішли проти Керенського і повалили 
Тимчасовий уряд, то, між іншим, тому, що там, за спиною, ми мали довір’я тих пригноблених народів, які 
дожидали від російських пролетарів звільнення. Не забувайте про такі резерви, як пригноблені народи, які 
мовчать, але своїм мовчанням тиснуть і вирішують багато що. Часто цього не відчувається, але вони, ці народи, 
живуть, вони є, і про них не можна забувати. Так, товариші, небезпечно про них забувати. Не забувайте, що 
якби ми у затиллі у Колчака, Денікіна, Врангеля та Юденіча не мали так званих «інородців», не мали раніше 
пригноблених народів, які підривали затилля цих генералів своїм мовчазним співчуттям російським пролетарям 
– товариші, це особливий фактор у нашому розвитку: мовчазне співчуття, його ніхто не бачить і не чує, але 
воно вирішує все – якби не це співчуття, ми б не скинули жодного з цих генералів. У той час, коли ми йшли на 
них, у їхньому затиллі почався розлад. Чому? Тому, що ці генерали спиралися на колонізаторський елемент з 
козаків, вони накреслювали перед пригнобленими народами перспективу їхнього пригноблення й надалі, і 
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пригноблені народи вимушені були іти до нас в обійми, тим часом, як ми розгортали прапор звільнення цих 
народів. Ось що вирішило долю цих генералів, ось сума факторів, які затулені успіхами наших військ, але які 
врешті-решт вирішили все. Про це забувати не можна». 

Хоч тут Сталін в основному правильно показав роль пригноблених народів, що допомогли більшовикам 
захопити й утримати владу, але він надто применшує її, коли зводить її до мовчазного співчуття і надто 
перебільшує те довір’я, яке виявили поневолені народи російській більшовицькій революції. Не тільки тому, що 
поневолені народи дали свою мовчазну згоду, більшовикам так легко вдалося перехопити владу від 
Тимчасового уряду, а й тому, що національні рухи до краю розхитали імперію, яку Тимчасовий уряд 
силкувався зберегти. Переважна більшість поневолених народів не кидалася в обійми більшовиків, 
сподіваючись одержати від них свободу, а своїми силами вибивалися з-під гніту, творячи свої національні 
держави. Так повстали незалежні Фінляндія, Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія, 
Туркестан, Донська та Кубанська козацькі республіки. 

Ішло все неначе добре за планом Леніна, поневолені народи визволялися з-під колоніяльного гніту 
російського самодержавства, самовизначилися. Тепер залишилося їх об’єднати на добровільних засадах. Та 
який народ, вибившись з-під ярма, захоче підставляти шию під нове ярмо, хоч би воно й було з щирого золота? 
Що ж залишалося робити російським комуністам? Соціялістична революція не розширилася на увесь світ, а, 
навпаки, звузилась до етнографічних кордонів Росії. Вже годі було думати про панування над цілим світом, хоч 
би відновити собі панування над тими землями, над якими панували російські царі. Та як його відновити без 
війни? Добровільно народи, що визволились з наших рук, ніяк нам не піддадуться, хоч якими солодкими 
словами їх не поливай – міркували ідеологи комуни. Шовіністи звинувачували прихильників самовизначення в 
тому, що ті дали волю народам, а прихильники самовизначення звинувачували шовіністів в тому, що ті 
налякали народи своїм шовінізмом і тому народи від них відсахнулися. Зрештою перемогли шовіністи, їх була 
більшість серед російських комуністів – вільні, перед цим гноблені самодержавством народи, треба завернути 
назад до імперії, яка вже не буде називатися імперією. Справа ж ця тепер у наших руках, як захочемо, так і 
назвемо. 

Виходило, треба було анексувати ті країни, які за згодою більшовиків здобули собі незалежність. 
Якось воно трохи непристойно: царі анексували, і ми, більшовики, які виступили проти всяких анексій, за 

повну незалежність народів, також будемо анексувати. 
Ось тоді більшовики згадали, що серед кожного звільненого народу є у них своя «п’ята колона». Кажуть 

«п’ятою колоною» вперше скористався Франко в Іспанії. Неправда. Російські комуністи набагато раніше за 
нього зробили це. У кожній бувшій царській колонії є ж пролетаріят. То дурниці, що він нічого спільного немає 
з тим народом, серед якого він живе, це ще краще, він дуже багато має спільного з російськими пролетарями. 
Ще б пак! Це з крови й кісток російські люди. Є там і наші більшовики. А там, де їх мало, підкинути. Ось тоді і 
почалося створення кумедних урядів за межами нових незалежних держав. До складу тих урядів могли зовсім 
не входити представники того народу, який він мав репрезентувати. Головне, щоб можна було показати, що 
такий уряд є. Так до складу створеного під керівництвом Леніна в Москві фактично комуністичного 
«українського» уряду 1918 року під назвою ЦК КПБУ входив всього лише один українець Шахрай, решта 
складалася з росіян та русифікованих євреїв. Як же такий уряд міг відстоювати інтереси українського народу? 
Він виступав навіть проти тих пільг поневоленим народам, які рекламував Ленін у своїх статтях. Вони всі (за 
вийнятком Шахрая) виступали за негайне об’єднання України з Росією. 

Створення таких «урядів» та використання «п’ятої колони» давало можливість більшовицькій Москві 
проводити анексію під національними гаслами. Ми не проти незалежности та самовизначення, підступно 
заявляли більшовики комуністичної Росії, але у вас повинна бути влада така сама як у нас – совєтська. 

На кінець «громадянської» війни майже всі колишні колонії Російської імперії було знову приєднано до 
Російської комуністичної імперії. Відзначимо в дужках – ціною значно більшої крови, ніж витратили на 
анексію цих країн царі. Вдалося відстояти свою незалежність Фінляндії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Частину 
колись російської України Волинь Москва вимушена була відступити Польщі. Та у другій світовій війні 
комуністична імперія значно поправила свої територіальні справи. Як? Про це вже знають всі. Лише Фінляндії 
ціною постійного догодження Москві вдається утримувати свій напівсуверенітет. 

Проте і після встановлення своєї влади на всій імперії Ленін продовжував «обороняти» права «раніше» 
поневолених народів. Та це вже були крокодилячі сльози. Це такою виявилася на практиці ленінська 
національна політика. 

Однак, об’єктивно розцінюючи, треба визнати, що Ленін не був російським великодержавним шовіністом, 
який, по-шахрайському використавши національне гасло, зміцнив російську імперію під егідою червоного 
прапора. Ні. Він мріяв, як і всі ортодокси Маркса, про створення всесвітнього комуністичного суспільства без 
класів і без націй, без приватної власности і без держави. Коли ж в процесі боротьби він побачив, що революція 
увесь світ охопити неспроможна, що вона спроможна утриматися тільки на території царської Росії, то він 
виступив за незалежні державні утворення на цій території, які були б на його думку, ідейно між собою 
об’єднані, тобто в усіх у них було б комуністичне правління. Те, що до такого правління треба було йти через 
море крови, Леніна не зупиняло. Але це вже інший бік його діяльности. 

Виступи Леніна з національного питання в період його володарювання свідчать, що він продовжував щиро 
боронити права пригноблених народів і що багато з його поплічників чинили йому в цьому шалений опір. Ось 
його виступ у грудні місяці 1919 року на оборону України: 
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«Ці дані показують також і значення національного питання. Візьміть Україну. Автори цих рядків, деякі 
товариші на останніх нарадах з українського питання, звинувачували в надмірному «випинанні» національного 
питання на Україні. Дані про вибори до Установчих зборів показують, що ще в листопаді 1917 року на Україні 
дістали більшість українські есери та соціялісти (3,4 мільйона голосів + 0,5 = 3,9 мільйони проти 1,9 мільйона 
за російських есерів, при загальному числі голосів на всій Україні 7,6 мільйони)... 

При такому стані справи ігнорувати значення національного питання на Україні, – на що дуже часто 
хибують великороси (і, мабуть, не набагато менше часто, ніж великороси, хибують на це євреї) – означає 
робити глибоку і небезпечну помилку... 

І, як інтернаціоналісти, ми повинні, по-перше, особливо енергійно боротися проти залишків (іноді 
несвідомих) великоруського імперіялізму та шовінізму у «російських» комуністів, ми повинні саме в 
національному питанні, як порівняно малозначному (для інтернаціоналіста питання про кордони держав 
питання другорядне, коли не десятирядне), іти на поступки... 

Нас анітрохи не може здивувати – і не повинна лякати – навіть така перспектива, що українські робітники 
та селяни перепробують різні системи і протягом, скажімо, кількох років випробують на практиці і злиття з 
РСФСР, і відокремлення від неї в окрему самостійну У.С.Р.Р., і різні форми їх тісного союзу і т. д. і т. п. 

Намагання наперед раз і назавжди, «твердо» і «безповоротно» вирішити це питання, було б вузькістю 
розуміння, або просто тупоумством...» 

Як тут не порівняти ці слова з гаслом сучасних Ленінових послідовників – «Навіки з Росією, навіки з 
російським народом!» 

Привертає до себе увагу й оборона національних прав у його статті «До питання про національності або 
про «автономізацію», написану ним за рік перед смертю і ніде не публіковану за часів правління Сталіна. З цієї 
статті перш за все кидається в очі те, що Ленін був проти створення союзу соціялістичних республік, яке він 
назвав «автономізацією». 

«Я, здається, – пише він, – дуже винуватий перед робітниками Росії за те, що не втрутився достатньо різко 
у горезвісне питання про автономізацію, яке офіційно називають, здається, питанням про союз совєтських 
соціялістичних республік». 

Ця заява Леніна виказує нам не тільки те, що він був проти створення союзу, а ще й те, що цей союз 
створювався потай від нього, бо самого Леніна не було поінформовано про цей зачин, про що свідчать його 
вислови: 

«... яке офіційно називають, здається, – пише він, – питанням про союз совєтських соціялістичних 
республік». 

«Видно, – пише він далі, – вся оця витівка «автономізації» в корені була невірною і несвоєчасною. 
Говорять, що потрібна була єдність апарату. Але звідки виходили ці упевнення? Чи не від того самого 

російського апарату, як я вказав уже в одному з попередніх номерів свого щоденника, який ми запозичили від 
царату і лише ледь-ледь підмазали совєтським миром». 

Далі про цей «союз» Ленін пише таке: 
«При таких умовах дуже природньо, що «свобода виходу з союзу», якою ми виправдовуємо себе, 

виявиться порожнім папірцем, нездатним захистити російських інородців від навали того «істинно руського 
чоловіка», великороса-шовініста, по суті, падлюки і силуваника, яким є типовий російський бюрократ. Нема 
сумніву, що мізерний відросток совєтських та совєтізованих робітників буде потопати в цьому морі 
шовіністичної великоруської погані, як муха в молоці. 

Говорять на захист цього заходу, що ми виділили наркомати, які стосуються безпосередньо національної 
психології, національної освіти. Але тут виникає питання, чи можливо виділити ці наркомати повністю, і друге 
питання, чи вжили ми з достатньою дбайливістю заходи, щоб справді захистити інородців від істинно руського 
держиморди? Я думаю, що ми цих заходів не вжили, хоч могли і повинні були вжити.» 

За порушення справедливої національної політики, за висування «автономізації», тобто створення союзу 
совєтських соціялістичних республік, Ленін складає вину на Сталіна, Дзержинського та Орджонікідзе. Про 
Сталіна він пише: 

«Я думаю, що тут відіграли згубну роль квапливість та адміністраторське захоплення Сталіна, а також його 
озлоблення проти розголошеного «соціял-націоналізму.» 

Про Дзержинського: 
«Я боюсь також, що тов. Дзержинський, який їздив на Кавказ розслідувати справу про «злочини» цих 

«соціял-націоналістів», відзначився тут теж тільки своїм істинно руським чуттям (відомо, що обрусілі інородці, 
завжди пересолюють щодо руського почування) і що об’єктивність його комісії достатньо характеризується 
«рукоприкладством» Орджонікідзе.» 

Про Орджонікідзе: 
«Якщо діло дійшло до того, що Орджонікідзе міг розперезатися до застосування фізичної сили, про що 

мене повідомив тов. Дзержинський, то можна собі уявити, у яке болото ми скотимося. Видно вся ця витівка 
«автономізації» докорінно була невірною і несвоєчасною.» 

Дещо роз’яснимо. Інцидент був у Грузії, де грузинські комуністи, очолювані секретарем ЦК компартії 
Грузії Мдівані, опираючись на ленінську національну політику, вчинили спротив сталінській «автономізації», 
тобто створенню совєтського союзу. 

Усім цим, що сказав Ленін про національні справи, його рішучих виступів проти створення совєтського 
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союзу, можна б було захоплюватися, якби цей же Ленін достеменно на другий день не висказав, що союз 
соціялістичних республік «належить залишити і зміцнити». 

А Ленінові послідовники, очолювані Сталіном, якщо попервах, впроваджуючи союз совєтських республік, 
пускали в хід кулаки, то пізніше, коли Леніна вже не було, повним ходом застосували, як нам відомо, кулі. 

Є всі підстави допускати думку, що Ленін після захоплення влади більшовиками, коли він зіткнувся з 
практичним здійсненням своєї теорії, пережив душевно-інтелектуальну трагедію і роздвоєння. Не могло не 
стрясати все його єство те, що його вимріяна національна справедливість на практиці обертається у такий 
великодержавний шовінізм, якого не могло досягти й царське самодержавство. 

Непокоїв його і ростучий терор. Хоч він сам був ініціятором цього терору і жорстокість його не мала меж, 
проте, видно, він не мав наміру цей терор поставити в основу всього правління комуністів. Вдатися до терору 
Леніна змушували обставини, страх перед тим, щоб він та його поплічники не повисли, за його власним 
висловом «усі на різних осиках», щоб не довелося розплачуватися за узурпування влади. 

Але в Леніна були деякі симптоми шляхетности, він щиро вірив, що заповідана Марксом диктатура 
пролетаріяту може здійснюватися в умовах максимальної демократії, де комуністи будуть не «впроваджувати», 
а «проповідувати» соціялізм. 

«Ми не можемо стояти за те, щоб соціялізм впроваджувати (це була б найбільша в світі дурниця), ми 
повинні соціялізм проповідувати» – писав він. 

Це була його теоретична фантазія, яку практичні дії змушували його ж заперечувати іншими виступами, 
наприклад такими: 

«Куркулі (так він назвав заможніх селян – М.М.) наші найлютіші вороги. Смерть куркулям!» Або: 
«Диктатура пролетаріяту – це уперта боротьба, кривава і безкровна, воєнна і мирна, насильницька і 

педагогічна...» 
Проте все ж таки у нього була мрія, спрямована на те, щоб, де можливо, зменшувати пролиття крови. 

Інакше подивився на диктатуру пролетаріяту Сталін. 
Він, на відміну від Леніна, уже не мав у своїй натурі симптомів шляхетности. Він, за висловом його рідної 

дочки Світлани, був людиною з гангстерською психікою. На терор він уже дивився не як на тимчасово 
вимушений захід, а як на основу всього свого правління, як на метод, яким можна всіх людей привести до 
єдиної комуністичної ідеології, тобто примусити всіх людей думати так, як думає він, Сталін. Найменше 
розходження з його думкою, навіть серед найближчих його поплічників, приводило до кривавої розправи. 

Ленін добачив цю перспективу правління свого наступника, і оті симптоми шляхетности, що жевріли в 
ньому, змусили його вигукнути: «Нищити треба цих кривавих більшовиків!» 

Може, цими словами під тиском залишків сумління в своєму нутрі йому ще хотілося хоч частково 
обмитися від тієї крови, у якій він, бажано чи не бажано, обризкався в часи свого непорушного правління. Так 
чи інакше аналіз останніх заяв Леніна неминуче приводить нас до висновку, що він перед тим, як замовкнути, 
пережив трагедію душевно збуреної людини. 

Я навмисне написав «перед тим», як «замовкнути», а не «перед тим, як померти», бо між припиненням 
його словесних виступів та припиненням його життя існує розрив майже рік часу. Що пережив у цей час Ленін 
– від нас закрито завісою таємничости. Аналіз його останніх висловів приводить нас до двох висновків: 1. В 
часи хвороби Леніновий інтелект ані зменшувався, ані порушувався. 2. Хворіючи, Ленін мав намір далі 
виступати і втручатися в політичне та державне правління, створеного ним апарату. Проте всі його виступи 
чомусь дуже різко обриваються в кінці зими, на початку весни 1923 року. Саме тоді, коли він виступив проти 
дій Сталіна та Дзержинського, які вже перехопили в нього правління, і всю владу зосередили в своїх руках. 

Тепер увесь світ обурюється тим, що правління Брежнєва застосовує психіатрію в боротьбі проти своїх 
ідейних опонентів. Про те, що цим методом користувався також і Хрущов, тепер не згадують. Та не Хрущов і 
не Брежнєв були винахідниками цього методу. Сталін перший почав його застосовувати. Правда, багато 
наслідків застосування цього методу тоді закрито від нас завісою секретности, як і наслідків чисельних інших 
Сталінових злочинів. Але ось факт багато кому відомий. Цей метод, за правління Сталіна, неодноразово 
витерпів на собі відомий український поет Володимир Сосюра. Всякий раз, як він створював поезії, 
невідповідні Сталінським вимогам, він потрапляв до психлікарні (у «Кирилівку»). Там він перебував доти, доки 
приставлені до нього «лікарі» не добивалися від нього каяття. А український письменник Лев Скрипник 
загинув в психоневрологічній лікарні в 1939 році, бо він мав сміливість описати життя в’язнів в совєтських 
в’язницях. 

Ось тепер ми можемо й подумати: що примусило Леніна так раптово замовкнути? Посадити його до 
в’язниці, до табору примусової праці неможливо було. Але й неможливо було Сталінові, який зосереджував 
усю владу в своїх руках, терпіти далі Ленінове розличковування. То ж чи не лікарі-психіятри, надіслані 
Сталіном і Дзержинським, передчасно затулили Ленінові рота? Що ці лікарі забороняли Ленінові не тільки 
писати, але й диктувати стенографістці, тепер загальновідомо. Вони цим, бачите, хотіли вилікувати Леніна. Не 
підкопаєшся. Але сумнів залишається. І виникає припущення, що чи не першою жертвою методу 
психіятричного терору впав сам Ленін. Це припущення підставне, і досить підставне. По-перше, якщо Сталін 
міг приховати всі ті статті Леніна, в яких критика торкається його особи, то чому він не міг зробити все, щоб 
такі статті більше не виходили з-під пера Леніна? Його гангстерська совість дозволяла йому це зробити. По-
друге, ми добре знаємо натуру Сталіна. Він не тільки не терпів критики проти себе, а не терпів навіть 
маленьких критичних зауважень. Хто мав сміливість виступити проти нього, потрапляв у жорстоке 
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немилосердя. Як же міг він миритися з тим, щоб Ленін продовжував його критикувати та ще й обзивати 
«брутальним великоруським держимордою»? 

Сталін жорстоко розправився з усіма тими, хто не то що його критикував, а всього лише мав погляд дещо 
відмінний від його поглядів. Жертвою його деспотичної натури впав навіть Троцький, який у завоюванні влади 
більшовиків і зміцненні цієї влади стояв на одному місці з Леніном. (У перших совєтських шкільних 
підручниках портрети Леніна і Троцького друкували поруч на першій сторінці). Полетіли й голови таких 
поплічників Леніна, як Бухарін, Риков, Радек, Зінов'єв, Каменев, Бубнов та інші. Що ж могло утримати Сталіна, 
щоб не затулити рота Ленінові, коли той виступив проти нього? Може він на той час ще недостатньо мав 
влади? Ні. На той час Сталін уже зосередив значну владу в своїх руках. Він опирався на необмежену владу 
чека, очолювану Дзержинським, який зазнав з боку Леніна принижень і образ так само, як і Сталін. Це їх 
об’єднувало. А Ленін був під захистом всього лише свого авторитету, та що з того, коли доступ до нього 
фактично був закритий. 

Аналізуючи тепер підступні методи і дії чека, знаючи злочинну натуру Сталіна, ми достатньо підставно 
можемо припускати думку, що він, Сталін, при активній участі Дзержинського не тільки у свій час затулив рота 
Ленінові, а й прискорив його смерть. 

Про це все я тільки думав тоді там, у камері №6 кагебістського спецізолятора, сидячи на ліжку, обкладений 
томами Леніна. Цього всього, звичайно, я не писав у своєму зверненні до 23-го з’їзду партії російських 
комуністів. 


