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Звернення до 23-го з’їзду КПСС. 
Я на уривках пом’ятого паперу, оперуючи цитатами з творів Леніна, доводив, що наступники Леніна неві-

рно зрозуміли суть інтернаціоналізму. Що вони його зрозуміли так, як розумів Пятаков, а не так, як розумів Ле-
нін. Це якраз те розуміння, яке нічим не відрізняється від політики імперіялістичних держав і наприкінці зво-
диться до поглинання малих націй націями великими. Справжній пролетарський інтернаціоналізм, як його ро-
зумів Ленін, – писав я, – це не перемішування усіх народів в одному чавуні, а це є, насамперед, повна свобода 
кожного народу з запобіганням усіх тих кривд, які було заподіяно поневоленим націям націями, що панували 
над ними. 

Я писав, що Сталін відступив від цього принципу ленінської національної політики, що він у цьому напря-
мі не тільки відновив колишній розгул російського шовінізму, а й перевищив його. За всі часи сталінського 
правління не було засуджено жодної людини за шовіністичні переконання й дії, тоді як за так званий «буржуаз-
ний націоналізм» тисячами і мільйонами вивозили людей з України та Кубані, Середньої Азії, Вірменії й Грузії, 
Литви, Латвії, Естонії. Їх вивозили за межі їхніх земель на фактичне знищення або ж знищували на місці. Їхні 
місця заповнювали ті росіяни, які за задумом Сталіна, повинні творити інтернаціональну суміш – здійснювати 
ідею інтернаціоналізму. 

Замість повної рівности народів, проголошеної «Декларацією прав народів Росії» у перші дні встановлення 
совєтської влади, створилася нечувана в світі нерівність народів. Одні народи, такі як поляки, мадьяри, румуни, 
болгари, німці з НДР, зберігають за собою частковий державний суверенітет. Інші народи, такі як українці, вір-
мени, азербайджанці, узбеки, туркмени, білоруси, литовці, латвійці, естонці та інші, входять до складу Совєтсь-
кого союзу на правах так званих союзних республік. Хоч їхній суверенітет зведено до суверенітету будь-якої 
области російської федерації, проте за ними формально числяться республіканські інститути правління. Ще ін-
ші народи входять до складу російської федерації на правах автономії. Це ще менша формальність, ніж у наро-
дів з союзно-республіканським правлінням. Ще інші народи не користуються ніякими, навіть формальним на-
ціональним правлінням, наприклад українці Кубані (кубанські козаки), чи донські козаки. А є ще велика група 
народів, яким заборонено навіть проживання на рідних землях. Їх розпорошено по широких просторах Совєтсь-
кого союзу і фактично піддано етнічному, а то й фізичному знищенню. До таких народів належать корейці, що 
мали своє поселення на Далекому Сході. Їх ще до війни було виселено з їхніх земель і розселено в різних райо-
нах Совєтського союзу, включаючи Херсонщину на Україні. Під час війни, так само, як з корейцями, російські 
більшовики-сталінці розправилися з чисельною групою народів. Це кримські татари, кримські греки і болгари. 
Це народи північного Кавказу чеченці, інгуші, калмики та інші. Це німці з республіки Німців з Поволжжя, з 
України та Криму. 

Прихильники Сталіна виправдовували свої екзекуції над цими народами тим, що вони начебто виявилися 
зрадниками в часи війни більшовиків з німецькими націонал-соціалістами. А німці Поволжжя, хоч і не вияви-
лися зрадниками, то вони виявилися б, якби до них дійшла німецька армія. Цікава логіка. Так званих «зрадни-
ків» під час війни не бракувало серед кожного народу, що входили до складу Совєтського союзу. А з росіян 
створилася ціла армія під командою генерала Власова. Та чомусь росіян не покарано, а проголошено їх єдиним 
переможцем над гітлерівською Німеччиною. 

По-друге. Як можна заявляти, що гітлерівські плани розбилися об «монолітну єдність народів Совєтського 
союзу» і одноразово карати за «зраду» цілі групи народів, що побували під окупацією німецької армії? Це два 
явища, що одне одного виключають. Або ж ці народи не були зрадниками, і покарано їх безпідставно, або ж во-
ни справді були зрадниками, тоді нема що говорити про «монолітну єдність народів Совєтського союзу», а шу-
кати причини цієї зради. Що наштовхнуло ці народи до того, що вони віддали перевагу покорі гітлерівській ти-
ранії перед своїм перебуванням у складі Совєтського союзу? Чи не була ота солодка на словах сталінська наці-
ональна політика на практиці незносною деспотією для поневолених народів? Відповідь є у Леніна: 

«Порушення демократизму відносно маленьких націй, набагато більш безсилих (і економічно, і політично) 
проти своїх імперіалістичних «оборонців», викликає або ж повстання (Ірландія), або ж перехід цілих полків на 
бік ворога (чехи).» 

Так що така «зрада» визначається ленінською національною політикою за справедливу дію, а шукати її 
причини слід не в «поганій» натурі народів, а в «порушенні демократизму» відносно цих народів. Карати треба 
не народи, які виявили в умовах війни (це єдина можливість у них була) свій протест проти встановленого над 
ними деспотизму, а тих, – хто створив цей деспотизм для поневолених народів, хто порушив засади ленінської 
національної політики. 

І по-третє, як можна карати «за зраду» у війні шестирічну чи шестимісячну дитину? Це вже в ніяку політи-
ку не вкладається і виходить за рамки найелементарнішої людяности. Чому цю ганебну несправедливість, не-
справедливість таку, проти якої не може не обурюватися сумління кожного народу, сумління кожної людини, 
чому цю ганебну несправедливість не було Усунено відразу після смерті Сталіна, тоді, коли партія розібралася 
у порушенні Сталіном партійних норм, у зловживанні владою? – запитував я делегатів 23-го з’їзду партії. Тут 
не може бути двозначної відповіді. Загляньте в твори Леніна, перестудіюйте його національну політику, вивчіть 
його принципи інтернаціоналізму і ви побачите, що Сталін здійснював не інтернаціоналізм, а найбрутальніший 
імперіялізм, нічим не прикритий колоніялізм. 

Якщо партія викрила і засудила злочини Сталіна в різних напрямках політики та керуванні державою, то 
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чому вона обминула національне питання? Чи не означає це, що вона схвалює сталінську національну політику, 
а ленінську національну політику відкидає? Бо ж несумісність цих двох позицій надто очевидна. А може, деко-
му здається, що нема потреби повертатися до ленінської національної політики? Що таке становище, яке ство-
рив Сталін у взаємовідносинах між народами Совєтського Союзу, більш надійне? Воно веде до поглинання ма-
лих націй однією великою, і врешті-решт всі несправедливості та примус підуть у забуття, а створиться одна 
єдина нація, об’єднана спільною ідеологією. 

Не будемо згадувати того, що це те саме, до чого прагнула і віками здійснювала російська самодержавна 
імперія. Не будемо говорити про те, що це суперечить засадам комунізму, бо якщо сьогодні югославські кому-
ністи будуть вимагати від всіх народів Югославії, щоб вони асимілювалися з сербами, найбільшою нацією цієї 
країни, а чеські комуністи будуть вимагати, щоб усі народи Чехословаччини асимілювалися з чехами, російські 
комуністи будуть вимагати, щоб усі народи Совєтського союзу асимілювалися з російською більшістю, а ки-
тайські комуністи будуть вимагати, щоб усі народи Китаю асимілювалися з китайцями, то завтра, коли така 
асиміляція відбудеться, російським комуністам доведеться поставити вимогу перед сербами й чехами, вчораш-
німи асиміляторами, щоб вони самі асимілювалися з росіянами, а післязавтра китайські комуністи поставлять 
вимогу перед росіянами, щоб вони асимілювалися з китайцями, бо китайців набагато більше за росіян разом з 
тими народами, які вони спроможні асимілювати. А що робити з тими народами, які не ввійшли в орбіту кому-
ністичної асиміляції? Починати весь цей процес знову? Абсурд. 

Підійдемо до цього питання чисто практично. Сталін квапився вимішувати народи, щоб у разі війни вдари-
ти однією монолітною брилою по ворогові. Тепер, коли війна відбулася і коли Совєтський союз вийшов з неї, 
хоч і з неймовірно великими втратами, переможцем, ми можемо говорити скільки нам хочеться, що воно так і 
сталося. Тепер ми можемо вихваляти, як нам хочеться, переваги політики і тактики російських комуністів. Але 
ми не знаємо, що буде далі. Тому не слід забувати минулого, слід розглядати його не в спотвореному аспекті і 
всіляко його аналізувати та робити розумні висновки. Сталін не вдарив монолітною брилою зі всіх народів Со-
вєтського союзу по ворогові. З вимішаної інтернаціональної суміші почали відроджуватися народи і, хоч як то-
го Гітлер не хотів (його утримував його расистський фанатизм), на його боці виникали полки, дивізії й армії, 
що йшли визволяти свої народи від сталінської національної політики. Тим, хто хоче все це забути, нагадаємо, 
що такого явища у другій світовій війні не було з боку жодної некомуністичної країни, проти яких воював Гіт-
лер. А тому, що ці полки, дивізії та армії не наробили російським комуністам смертельної шкоди, треба завдя-
чувати насамперед Гітлерові, який до краю зв’язував їхню ініціативу. А ще більше завдячувати треба неоргані-
зованості та непередбачливості супротивників. Бо якби бойова союзниця Гітлера мілітаристська Японія вдарила 
не по Америці, а по совєтському Далекому Сходу і Сибіру, переповнених жертвами сталінського деспотизму, в 
тому числі й жертвами національної політики, то російським комуністам залишалося би тільки підняти руки 
вгору. Якщо з відібраних солдатів совєтської армії у європейській частині СССР створювалися антибільшови-
цькі полки, дивізії та армії, то з репресованих на Далекому Сході й Сибіру створився б суцільний антибільшо-
вицький фронт. А якби Гітлер проголосив не поневолення, а визволення народів, то можна собі уявити між 
якими жорнами опинилися б російські комуністи. 

Можна сказати, що така небезпека відійшла в минуле і нема підстав думати, що вона виникне вдруге. А 
відповідно нема потреби переглядати засади нашої внутрішньої політики. Я погоджуюся з тим, що та небезпе-
ка, яка виникла була у минулій ситуації, може не повторитися. В історії ідентичні ситуації дуже рідко виника-
ють. Але небезпека може виникнути цілком іншого характеру, така, яку ми зараз зовсім неспроможні передба-
чити. Марно надіятися на те, що всі кривди, заподіяні поневоленим народам російським колоніялізмом, царсь-
ким і комуністичним, будуть забуті. При першій нагоді, при першій сприятливій ситуації ці зневажені і обдуре-
ні «нацмени» за всі ці кривди заплатять цьому колоніялізмові те, що він давно заслужив. 

А ці кривди великі. Не будемо говорити про кривди за часів царату, вони загальновідомі, про них говорив 
Ленін. Подивимося на теперішні кривди. Де з історії якогось найлютішого колоніялізму ми знайдемо щось по-
дібне до того, що було вчинено над народом України й Кубані в 1933 році? Який колоніялізм винищив голодом 
9 мільйонів поневоленого ним народу? Історія колоніялізму таких фактів не знає. 

На Україні до більшовицької революції проживало півтора мільйона росіян. Тепер їх кількість сягає вось-
ми мільйонів. Це вони так швидко розмножилися за неповні п’ятдесят років? Чи, може, їх було спроваджено на 
місце заморених голодом та вивезених на Сибір українців? Відповідь на це питання дає заява Хрущова на XX 
з’їзді компартії про те, що Сталін мав план повивозити з України всіх українців і бідкався, що це йому дуже до-
рого обійдеться, бо українців надто багато. З ними не розправишся так, як з далекосхідними корейцями чи 
кримськими татарами. 

А все ж розправа була широкомасштабна. Погляньмо на статистику. За твердженням Леніна (а він, безумо-
вно, опирався на статистичні дані тих часів) в дореволюційний період на Україні, на тій її частині, що входила 
до складу Російської імперії, проживав 31 мільйон українців. За переписом 1939 року їх нараховувалося 29 мі-
льйонів. За переписом 1959 року їх було 32 мільйони. Як перший так і другий перепис включав 6 мільйонів 
українців Західної України. Ці цифри вказують на явне зменшення українського населення. Дехто може пояс-
нювати це тим, що Україна витерпіла за цей час дві смертоносні війни. Але ці ж війни терпіли й інші райони 
Совєтського союзу. Чому ж тоді кількість росіян так швидко збільшується, а кількість українців зменшується? 
Все населення царської Росії перед першою світовою війною становило 150 мільйонів. За переписом 1959 року 
воно становить 207 мільйонів. Отже населення Совєтського союзу, незважаючи на війни, збільшилося більш, як 
на третину. Відповідно повинно було б збільшитися і населення України. Отже, українці повинні були б стано-
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вити у 1959 році 41 мільйон та плюс 6 мільйонів українців приєднаної Західної України – 47 мільйонів, а їх 
всього 32 мільйони. Де ж поділися 15 мільйонів українців? Відповідь одна: їх заморено голодом, їх вивезено на 
Сибір, їх розстріляно. Що це? Колоніялізм, імперіялізм? Чи це ми повинні називати інтернаціоналізмом? 

За часів царату колонізація України полягала в тому, що царі відбирали землі в українських селян і садови-
ли на них своїх поміщиків. Тепер поміщиків нема, проте українським селянам не повернено їхню землю, вона 
стала державною власністю. А колонізація відбувається значно інтенсивніше кількома потоками зверху і знизу. 
На Україну безперервно направляють керівні партійні та державні кадри. На Україну систематично направля-
ють спеціалістів у різних галузях промисловости, сільського господарства, науки. А щоб Україна не надумалася 
використовувати своїх власних спеціялістів, яких у неї не бракує, то їх направляють за межі України. 

Замість поміщиків-паразитів поповзли на Україну паразити іншого ґатунку. Це злодії, шахраї, ошуканці, 
що обкрадають український народ або способом відкритого грабунку, або ж способом влаштування на теплень-
ких прибуткових посадах, щоб грабувати тишком-нишком. А щоб такі елементи мали можливість поселятися 
на Україні, для цього створені всі умови. Їх безперешкодно прописують скрізь, де не прописують українців, їм 
надають найліпші посади, їм у першу чергу надають державні квартири. Для їхніх дітей повсюдно на Україні 
створено російські школи, їхніх дітей у першу чергу приймають у вищі учбові заклади на Україні. Натомість 
українцям, яких було безпідставно репресовано за часів панування Сталіна, або без всяких причин на те вивезе-
но в Сибір, все зроблено для того, щоб вони не змогли жити на рідних землях. Їх не прописують, не надають 
роботи за фахом, не надають квартир. Це ж загальновідомий факт, що чисельна маса реабілітованих українців, 
повернувшись з Сибіру чи з крайньої півночі, недовго побула на Україні. Наткнувшись на вороже ставлення до 
них начальства і нездоланні перепони, ця маса змушена була «добровільно» їхати туди, куди їх силою вивезли 
сталінські посіпаки. 

У цьому своєму зверненні до з’їзду партії я писав, що економіка України побудована на відкритому погра-
буванні. Україна й досі залишається в основному країною сільського господарства, житницею Совєтського со-
юзу. Чисельна маса селян-колгоспників на Україні живе з прибутків сільського господарства. Як же їм платять 
за їхню продукцію? Хліб у Совєтському союзі порівняно до інших товарів продається найдешевше за встанов-
леною державою ціною. Селянам-колгоспникам за випродуковане зерно держава платить таку ціну, якої нема 
не то на міжнародному ринку, а навіть на совєтських базарах. Нагадаємо, що навіть цар платив українським 
хліборобам за пшеницю золотом за міжнародними цінами. Таврійський хлібороб мав до вибору – продавати 
пшеницю у царські вімбари, чи грекам або німцям, чиї кораблі стояли у чорноморських портах. Сучасна купів-
ля збіжжя у колгоспників – це фактично та сама «продрозверстка», запроваджена ще в роки громадянської вій-
ни, лише трохи пом’якшена незначною грошовою винагородою. 

Натомість промислові товари, виготовлені у Росії (до речі, треба визнати, з української сировини, або з си-
ровини інших неросійських республік), ціняться незрівнянно вище, ніж продукти сільського господарства. 

Так, треба визнати, на Україні, є тепер значна промисловість. Не до порівняння з тією промисловістю, що 
була у нас за царату. Але яка це промисловість? Це, насамперед, видобування природних копалин, сировина 
яких іде за межі України. Україна з них має прибуток тільки той, що робітники одержують за свою працю. Це, 
по-друге, промисловість спрямована на інтенсивнішу експлуатацію землі. Це, по-третє, військова промисло-
вість. 

Промисловости, яка забезпечувала б потреби населення, на Україні дуже мало. Українці змушені купувати 
текстильні товари, одяг, легкі особисті машини, меблі, вироблені за межами республіки. 

Україна не має права торгувати з країнами вільного світу, а якщо якесь підприємство і продає щось за кор-
дон, то плату за проданий товар одержують не підприємство і не Україна, а московські банки. 

Функція уряду України, як і урядів усіх інших республік неросійських народів, писав я у своєму зверненні, 
зведено до функцій другорядної контори. В основному обов’язок цих «урядів» зводиться до наглядання за ви-
конанням тих планів, які їм накинено з гори центральним комітетом партії та всесоюзним урядом. А плани ці 
націлені на те, щоб мати якнайбільше зиску з цих республік. 

Права урядів національних республік настільки мізерні, що вони не можуть навіть нагородити урядовою 
нагородою якогось значного представника виробництва, крім «почесної грамоти», що до урядових нагород за-
рахувати аж ніяк не можна. Зате національні уряди наділено широкими репресивними правами. Саме їхні уста-
нови – суди виносять вироки тим, кого в стіни цих установ заштовхують кагебе та міліція. А ось уже коли спра-
ва йде до помилування, то тут права національних урядів зводяться до нуля. За весь час існування совєтської 
влади жоден з національних урядів не виніс найкуцішої амністії своїм громадянам. 

Але навіть і в цих урядах представники того народу, який вони репрезентують, становлять меншість. А 
найголовнішу керівну посаду в цих республіках – першого секретаря цека компартії завжди займає призначе-
ний кремлівським керівництвом ставленик. Так на Україні цю посаду займали Молотов (росіянин), Каганович 
(єврей), Косіор (поляк), Постишев (росіянин), Хрущов (росіянин). 

Русифікація, звуження національних прав, зневажання національної гідности, писав я у своєму зверненні, 
наступає на нас зверху й знизу. Центральне керівництво назначає своїх людей на всі відповідальні партійні та 
урядові посади республік так само як і в будь-якій області РСФСР. Юнаків, що мають відбувати військову слу-
жбу, направляють здебільшого за межі тих республік, де вони проживають. З армії вони повертаються повністю 
русифікованими. Нагадаємо, що навіть царат зберігав територіяльний принцип служби в армії. Російські школи 
в національних республіках запроваджуються всюди, де є хоч найменша можливість їх запровадити. Це робить-
ся незважаючи на те, що і в національних школах учні зобов’язані вивчати російську мову якнайретельніше. 
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Натомість за межами цих республік на території Росії немає жодної національної школи для населення «союз-
них» республік. Так за переписом 1959 року за межами України, переважно на території РСФСР, проживає по-
над 5 мільйонів українців, жодна дитина цих українців не має можливости навчатися рідною мовою. 

За довгі віки існування російської імперії царат виплекав у душах росіян глибоку й мерзенну ненависть до 
поневолених народів. Про це неодноразово говорив Ленін. Цю ненависть не розвіяно й тепер. Навпаки, вона ще 
дужче поглибилась і набрала ще мерзеннішого вигляду. До тих епітетів-образ, якими росіянин покриває неросі-
ян і про які писав Ленін, додалися нові «витвори»: виходця з Середньої Азії росіянин називає не інакше як 
«зверь» або «чучмек», представника кавказького народу він називає «чорномазий», або подібним до цього та-
ким словом, що виходить поза рамки літературної мови, для вірменина є назва «армяшка», створеного за анало-
гією до слова «мартишка». Українця він називає « хахлом» у якого «катєлок (голова) варить тільки до обіду» й 
«предательом». Відносно латишів і поляків – існують такі приказки, які ніяка літературна норма не витримує. 
Назва «жид» виявилася мало емоційною. Тепер єврея інакше не називають, як «жидовская харя». 

Що робиться в Совєтському союзі, щоб захистити національні меншости від цього суцільного російського 
чорносотенного шовінізму, від цієї російської ненависти? Нічого. Представникам неросійських народів, щоб 
уникнути такого приниження і зневаги один шлях – шлях асиміляції з росіянами. А ті, кому їхня натура, або зо-
внішній вигляд не дозволяють це робити, приховують у своїх душах кипучу, але безсилу лють до своїх колоні-
яльних гнобителів-знущальників. 

А коли в когось з цих національно ображених і принижених людей вривається терпець – він своє затаяне 
незадоволення висловить уголос чи напише на папері, тоді за нього береться влада. Його обвинувачують у «бу-
ржуазному націоналізмові», на нього наклеюють ярлик «ворог народу» (за часів Сталіна), а тепер – «особливо 
небезпечний державний злочинець» і «судять». 

Так і ми, писав я у своєму зверненні, стали жертвами сучасної «національної» політики. Нас, кілька груп 
громадян у Києві, Львові, Луцьку, та в інших містах України заарештовано і запроваджено до в’язниць, на нас 
готують суд-справу за те, що в нас під час трусів знайдено було антишовіністичного напрямку літературу. 

Від таких судів-розправ не буде зміцнюватися держава, навпаки, вона буде слабнути, бо як би не прихову-
вались ці суди, правда про них буде ширитися між людьми і підриватиме авторитет керівництва державою. 

Коли б національним республікам надано було більше автономії, більше прав (не якихось там недосяжних, 
а які пропонував Ленін), моральна і політична єдність Совєтського союзу від цього не похитнулася б, а зміцни-
лася б. А авторитет Совєтського керівництва на міжнародній арені, зокрема серед народів, що борються за своє 
національне визволення, набагато зріс би. 

Хтось може подумати, що всього цього сучасній російській комуністичній державі не потрібно. Яку б вну-
трішню політику вона не запланувала, вона її здійснить, бо вона спирається на могутню репресивну силу. Яку б 
зовнішню політику ця держава не планувала б, вона також її здійснить, бо вона опирається на наймогутнішу в 
світі армію, на найбільший потенціял атомної та водневої зброї. 

А народи колоніяльних країн дивляться не на те, як ми повелися зі своїми колоніями, а на те, яку ми їм до-
помогу подаємо в їхній боротьбі за своє визволення. 

Така позиція хоч і дуже зухвала, та вона й дуже небезпечна. Бо таким способом можна завоювати прихиль-
ність народів, що боряться за своє визволення не надовго. З плином часу вони вникають у суть вашої держави, 
розпізнають ваші справжні наміри, а за першої можливости вирвуться з орбіти вашого впливу та залежности від 
вас, і перетворяться з ваших друзів на ваших ворогів. Що, фактично, уже й відбувається. 

А що ж може статися в середині вашої держави? Тут, ви думаєте, небезпеки нема. Та ні, є. Є й тут небезпе-
ка. Бо сучасні маси, чисельні народи Совєтського союзу стоять не на рівні сімнадцятого року. Вони дедалі гли-
бше розпізнають ту прірву, яка простягається між вашими обіцянками під час революції, та сучасним вашим 
правлінням. Ваша теперішня крутійська пропаганда не затулить тієї кривди, яку народам ви заподіяли. Як ви 
артистично не виступайте тепер з високих трибун ООН на захист колоніяльно-пригноблених народів, представ-
ники «ваших» народів розуміють, що оці слова, адресовані колись Леніном російським зрадливим соціялістам, 
тепер відносяться якраз до вас: 

«Три міністри союзних країн, Англії, Франції та Бельгії, пани Гендерсон, Тома та Вандервельде, заявили, 
що вони бажають не «анексій», а лише «звільнення територій». Газета Керенських та Чернових назвала це – і 
цілком справедливо – «фокусом рук» з боку «приручених буржуазією соціялістів» і накинулась на них з такою 
гнівною саркастичною тирадою: Правда, вони (троє міністрів) вимагають звільнення лише «відповідно бажан-
ню населення». Чудово! Але тоді зажадаємо від них і від себе послідовности і визнаємо «звільнення територій» 
Ірландії та Фінляндії – з одного боку, Алжиру та Сіяму – з другого. Нам дуже цікаво вислухати, наприклад, ду-
мку соціяліста Альберта Тома про «самовизначення Алжиру». Так, так, «нам було б дуже цікаво вислухати ду-
мку» також і Керенського, і Церетелі, і Чернова, і Скобелева про «самовизначення» Вірменії, Галичини, Украї-
ни, Туркестану... 

Якщо ви Гендерсона питаєте про Ірландію, Альберта Тома про Алжир, якщо ви протиставляєте думку про 
анексії «французької буржуазії, що стоїть при владі», думці французького народу, якщо ви називаєте Гендерсо-
на та Альберта Тома «прирученими буржуазією соціялістами», то як же ви забули озирнутися на себе?? 

Хто ж ви такі, Керенський, Церетелі, Чернов, Скобелев? Хіба ви не «приручені буржуазією соціялісти»? 
Хіба ви ставили в міністерстві «російської буржуазії, що стоїть при владі», питання про російський Алжир, тоб-
то про Туркестан, Вірменію, Україну, Фінляндію та інше? Коли ви ставили це питання? Чому ви не розкажете 
про це російському «народу»? 
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Чому ви не називаєте «фокусом рук» спосіб російських народників та меншовиків базікати і в Совєті, і в 
міністерстві, і перед народом гучними фразами про «мир без анексій», не ставлячи точно, ясно, недвозначно 
питання про всі російські анексії такого ж типу, як Ірландія та Алжир? 

Треба вам знати, писав я у своєму зверненні, що сучасний громадянин Совєтського союзу це далеко не той 
неписьменний робітник чи солдат, якого легко було ошукати помпезною фразою у 1917 році. Сучасний грома-
дянин Совєтського союзу стоїть на такому рівні інтелектуального розвитку, що спроможний детально розібра-
тися у суті проголошених вами «доктрин» і в суті сучасної вашої роботи, і відповідно оцінити вашу діяльність. 

І може статися (фактично воно вже до цього йде), що на вашому боці буде велика сила, та не буде на ва-
шому боці і малесенького розуму. А це, самі розумієте, становище не дуже безпечне. 

Несподіваний візит. 
Саме тоді, коли я, обкладений томами Леніна, дописував на клаптиках паперу оце звернення, двері розчи-

нилися і до камери зайшов сам Полудень. За ним тихенько просунувся Мігальов і став у нього за плечима. На 
порозі став старшина наглядач. Полудень був у цивільному сірому костюмі найновішої моди. На лівому лацкані 
його піджака м’яко виблискував значок Тараса Шевченка. Ніяких інших значків та ознак на його одязі не було. 

Як тільки Полудень ступив через поріг, Николаєнко, що сидів на своєму місці напроти мене, прудко встав і 
виструнчився так само, як тягнуться підлеглі перед своїми командирами в совєтському війську. 

Навіть у деталях, подумав я, їхні стукачі явно себе виказують. Все-таки чекісти погані психологи, не вра-
ховують того, що перед очами досвідченої людини такі рухи відразу розкривають увесь машкарад. 

Чудно й гидко було дивитися на стару людину, що отак виструнчилася, як солдат, і як солдат дожидала 
команди. Старий тягнеться перед молодим, в’язень тягнеться перед своїм карателем! Чого боїться тут ця люди-
на, яка не боялася підпливати з мінами до ворожих кораблів, скакати з літака на землю вкриту його ворогами. 

Я залишився на своєму місці непорушно. 
– Добрий день, – промовив Полудень, дивлячись на мене, і не звертаючи ніякої уваги на виструнченого 

Николаєнка. І це підтвердило мій здогад про те, що Николаєнко своїм злочином вкрай принизив свою людську 
гідність. Так принизив, що перекреслив всі свої попередні заслуги. 

Я відповів Полудневі тим же привітанням. 
– Що ви пишете? – спитав мене начальник кагебе Львівської области. 
– Я пишу, – відповідав я йому, – звернення до 23-го з’їзду партії. Та ось яка біда: доводиться писати на 

уривках обгорткового паперу... 
– Скільки аркушів вам потрібно? 
– Аркушів з тридцять, – сказав я. 
Полудень повернув голову до Мігальова і той виструнчився так само, як Николаєнко. 
– Дайте йому сорок аркушів. 
– Єсть! – відповів Мігальов, по-солдатському. Полудень попрощався і вийшов, двері зачинилися, клацнув 

замок. А перед моїми очима залишився значок Тараса Шевченка на лацкані Полудневого піджака. 
Як це так? – не вкладалося в моїй голові, – чекіст і значок Тараса Шевченка? Що примусило цього чекіста 

почепити собі на груди українську святиню обмазаними українською кров’ю руками? 
Це був час загального захоплення значками Тараса Шевченка. Першу партію їх було випущено до сторіччя 

з дня смерти поета. Їх відразу розкупили. Ті українці, яким не вдалося купити значка, з заздрістю дивилися на 
тих, у кого на лацканах виблискував мініятюрний барельєф поета. Художники-аматори почали самодіяльно ви-
готовляти значки на дереві. Я сам зробив до двох десятків таких значків. Правда, я вирішив надати більшої 
ефективности цьому значку – і до силуета додав ще слова «Борітеся – поборете!». Ці значки я роздав своїм зна-
йомим. Незабаром держава випустила ще дві чи три партії значків Тараса Шевченка. І скоро по всій Україні від 
старого до малого почали носити на грудях барельєф поета. Всі ми, хто носив на грудях образ Тараса Шевчен-
ка, відчували ту лють, з якою дивилися на нас російські шовіністи. Всенародна шана свого національного поета 
їх дуже дратувала. Вони обдумували як би нашкодити українцям в їхній демонстрації. І придумали. Вони самі 
поначепляли на свої лацкани значки поета. Мовляв, він не ваш, а наш, друг Чернишевського та Бєлінського, а 
не український патріот націоналіст, яким ви хочете його бачити. Наші ж вчені шевченкознавці довели це в своїх 
наукових монографіях. Після цього в українців почав спадати інтерес до придбання значків Тараса Шевченка. 
Оце ж, видно, Полудень, хоч він, може, не російський шовініст, формально українець, але слухняний викона-
вець волі офіційного шовінізму, прийшов задемонструвати мені, що Шевченко з ними, а не з нами. 

І пригадалася мені тоді ще раз перша розмова з львівськими чекістами. 
– Не будете більше писати! – вигукнув Гальський. 
– Кажіть уже «писати й малювати», як було написано в справі Тараса Шевченка, поправив я Гальського. 
– Далеко вам до Шевченка! – знову вигукнув кагебіст. 
– Мені може й далеко до Шевченка, та вам надто близько до царя, – спокійно відповів я, і всім чекістам то-

ді заціпило на кілька хвилин. 
А що означає ця Полуднева добрість до мене? – думав я собі. Дав розпорядження дати мені сорок аркушів 

паперу. 
І пригадалася мені тоді знов Лук’янівська в’язниця у Києві. Там одного разу розчинилися двері камери, і на 

порозі став енкаведист. Це був саме енкаведист, а не тюремний начальник. Він був не в чорній одежі (тоді 
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в’язничну обслугу одягали в чорну одежу), а у мундирі жовто-зеленого кольору, що носили тоді чекісти. 
– Які є питання? – спитав він нас, стоячи на порозі. В’язні понуро дивилися на нього і ніхто йому ніяких 

питань не задавав. У мене виникла думка попросити у нього клаптик паперу на заяву, щоб попросити дозволу 
написати додому листа. 

– Товариш начальник, – звернувся я до нього. Я побачив лютий блиск з-під насуплених брів. 
Він перебив мене, процідивши крізь зуби: 
– Твій товариш у брянському лісі бігає. 
Я, сімнадцятилітній хлопець, степовик, що досі й лісу справжнього не бачив, не розумів тоді змісту цих 

слів. Я не знав, хто в лісі, та ще й у брянському бігає. Але лють, з якою були вимовлені ці слова, набурмосене 
обличчя чекіста відвернуло мене від нього, і я так і не висловив йому мого прохання. 

Чекіст свій лютий погляд перевів з мене на інших в’язнів, повернувся до нас задом і не промовивши ні 
слова, зійшов з порогу. Двері зачинилися. 

– Не можна нам до них звертатися словами «товариш начальник», – пояснили мені мої однокамерники, – 
вони вимагають, щоб ми зверталися до них «гражданін начальник». 

– А що означає «твій товариш у брянському лісі бігає»? – запитав я. 
Мені пояснив Трахтенберг, колишній відповідальний партійний працівник: 
– У брянському лісі бігають вовки та ведмеді. На них вони й натякають нам. Вони наділили нас вовчими 

правами, тобто поставили поза законом. 
Підкотився тоді мені гіркий клубочок під горло, і, здається, що там він у мене залишився навіки. Справді, 

він мені не товариш, подумав я. Та й як можна ката назвати товаришем? 
З того часу ні в неволі, ні на волі я до жодного чекіста не звернувся через це звертання. Я обминав і звер-

тання «гражданін», бо воно принижувало мене. Я уникав всякого звертання до чекістів. 
Рівно через тридцять років уже не в Київській, а у Владімірській в’язниці зайшов начальник до камери, об-

дивився нас і підійшов до одного в’язня ближче. 
– Ну що, Кочубей, скоро поїдеш до табору? 
Кочубей, виходець з кубанських козаків, що відбував п’ятнадцятирічний реченець за те, що стріляв у одно-

го з професійних побратимів начальника, стояв, обпершись ліктем об залізне двоярусне ліжко, і, збивши шапку 
з потилиці на лоба, дивився на начальника, як на нечисту силу. Кочубей мовчав і не думав відповідати на пи-
тання. 

– А чому «Кочубей», а не «гражданін Кочубей»? – спитав я начальника. 
Начальник замекав і закліпав очима, не знаючи що відповісти на такі слова. 
– Ви від нас вимагаєте, щоб ми вас називали «гражданінамі», а самі як звертаєтесь до нас? – продовжував я. 
– Ну, можна сказати заключонний Кочубей... 
– «Заключонний» – це не звертання. Це вимушене становище, в якому тимчасово перебуває людина. Ви 

хочене на нас тикати і називати ваньками, а щоб ми вас називали «гражданінами» і шапки перед вами скидали? 
Так знайте – суд позбавив нас волі, але людської гідності ніякий суд не може позбавити. 

Начальник стояв ні в сих, ні в тих. 
 Так через тридцять років я хоч трохи помстився за образу в Лук’янівській в’язниці. 
Та тут, у камері кагебістської в’язниці, цей начальник кагебе Львівської области справив на мене приємне 

враження, і не тільки тим, що дав розпорядження видати мені папір, а й тоном своєї розмови. Він справив при-
ємне враження на мене і під час розмови зі мною у кабінеті Володіна. Трохи гірше враження він справив на ме-
не тоді, коли була розмова з Нікітченком. Там я помітив перед в нім рису плазування перед вищим начальст-
вом, хоча це характерне всій совєтській бюрократії. Хто зна, може, цей чекіст і справді не втратив ознаки людя-
ности, а виконує роботу всупереч своєму сумлінню? Не секрет же, що чекістська репресивна машина затягає у 
свої маховики і таких людей, натура яких противиться нав’язаній їм роботі. Навіть Володін і той мріє вирватися 
з кагебістської системи. 

Колись у Владімірській в’язниці Красівський розповідав мені про його розмову з тюремним кагебістом 
Обрубовим. Цей сказав Красівському, що робота в кагебе його обтяжує, проте він мусить її виконувати. На пи-
тання, чому він не покине цю роботу і не перейде на іншу, Обрубов сказав, що коли б він це зробив, його «стер-
ли б на порошок». Проте це примусове виконання своїх обов’язків не завадило Обрубову сказати Красівському, 
що коли вони захочуть, то перепиляють його пилкою надвоє. 

Хто зна? В душу людини не влізеш. Може, й Полудень колись пиляв людей пилкою, а тепер прикидається 
людяним. Вони самі не знають тепер, куди заверне їхня машина. Хтозна, чи вдасться тепер цього письменника 
перетерти на порошок? Може, він вийде з ваших лабет, і тоді до своїх «ескізних портретів» додасть ще й порт-
рет Полудня? 

Я тільки бачив, що теперішні чекісти вже не ті, що були в 1937 році. В них нема тепер того нахабства, зу-
хвальства і певности в безкарности усіх своїх дій, що були колись. Хоч яка не є могутня й досі їхня машина, та 
для ефективного функціонування вона потребує міцної опори. Такої опори, якою для них був Сталін. Такої 
опори вже нема, і машина починає скрипіти й тріскатися. 

Знайомство з філологічною комісією. 
Володін викликав мене рідко. Якось викликав і повідомив, що всі запрошені кандидати дали згоду працю-
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вати, і тепер філологічна комісія вже працює. За півмісяця будуть готові висновки. 
– Так швидко? – спитав я. 
– А чого ж там розтягати волинку? Там і так усе ясно. 
– І Бабишкін приїхав з Києва? – поцікавився я. 
– Якже. Живе у готелі «Інтурист». Тільки комадировочних виплачуємо йому щодня п’ятнадцять карбован-

ців. 
– А чого ж так багато? 
– А хіба нам шкода твоїх грошей? 
– Отуди к лихій годині! Ви затіяли цю комісію, а я буду її оплачувати? 
– Не тільки комісію, а й витрати на всіх свідків, яких ми викликали оплатиш. 
– Так ви ж хоч допустіть мене до роботи у цій комісії. Ви ж обіцяли. 
– Допустимо. 
Зайшов Сєргадєєв, став поміж мною і Володіним і націлив свої очі на мене. Я піймав його погляд на моїй 

борідці.  
– Тепер ви стали подібним до революціонерів переджовтневих часів, – не відводячи погляду з мене, сказав 

він. 
– Вони ж також по тюрмах довго сиділи, не мали можливости голитись нормально, – відповів я на «комп-

лімент» Сєргадєєва. – А щось вас довго не видно було. 
– Хворів. 
– А я вже подумав було, чи бува, не пішли ви з цієї роботи. 
– Як то так? 
– Ну та подумав я, що, може, ви тут розрахувалися, а перейшли на якусь іншу роботу. 
– Навіщо? З якої причини? 
– Та, може, думаю, розчарування прийшло. 
Володін поглядав на мене і нишком єхидно посміхався. – Михайло Савович домагається, щоб допустили 

його до участі в роботі філологічної комісії, – набравши серйозної міни, сказав Володін. 
– Допустимо, допустимо, – говорив Сєргадєєв, поволі просуваючись по кабінету. 
Вони мене таки «допустили» до філологічної комісії. Через півмісяця мене викликав Володін, і завели мене 

до кабінету заповненого людьми. Кабінет цей нічим не скидався на робоче місце науковців. За великим столом, 
на якому нічого не було, сиділо кілька членів філологічної комісії, інші сиділи на кріслах під стіною трохи 
осторонь від столу. Серед присутніх я пізнав Матвійчука, Кобилянського й Бабишкіна, інші були мені незнайо-
мі. Серед них мали бути Худаш, Кибальчич та Лещук. Вони порівняно до перших трьох були значно молодші. 
Серед моїх кандидатур були тут всього двоє – Кобилянсьий та Бабишкін, решта четверо – відібрані кагебістами. 

Мені сказали сісти на табуретці біля самих дверей на чималій відстані від членів комісії. Недалеко від мене 
під стіною сидів прокурор Старіков. Пройшло кілька хвилин у мовчазній тиші. Та незабаром до кабінету за-
йшов чоловік з похмурим, як бетонна брила, обличчям і сів з протилежного боку від Старікова, праворуч від 
мене, там де сиділи молоді науковці. За ним зайшов Клименко, сів поруч нього. 

Очолювали це зібрання Матвійчук та Бабишкін, сидячи за столом якраз проти мене. 
Всі члени комісії зосередили на мені свої погляди. А найпильніше дивився на мене Кобилянський... Він 

сидів у самому кутку кабінету, найдалі від мене. Кобилянський – єдиний з членів комісії науковець з закордон-
ною освітою. Він у своєму кутку просидів, не промовивши ні слова, і не звівши з мене погляду протягом всієї 
авдієнції. 

– Які ви маєте зауваження до роботи комісії? – звернувся до мене Матвійчук, не називаючи мене ніяк. 
Це питання було для мене несподіваним і одноразово чудним. 
– Які я можу мати зауваження до вашої роботи, якщо я не бачу ні процесу вашої роботи, ані ваших бодай 

хоч початкових умовиводів. Мені треба бачити, мені обіцяли, що я візьму участь у роботі комісії. 
– А яке ви маєте відношення до наукового дослідження? 
– З наміром обірвати мене втрутився Старіков. 
– По-перше, я філолог, а по-друге, дослідження ведеться над моєю творчістю, – відповів я йому. 
– Ну, ми ознайомилися з вашою творчістю і з тими анонімними документами, які було вилучено у вас, – 

заговорив Бабишкін. 
– Товариш Бабишкін ознайомився навіть з неанонімними документами, такими як «Виступ Ейзенгауера на 

відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашінгтоні», «Лист до Ірини Вільдее» Рахманного, – вставив Кли-
менко. 

– Ну так, я прочитав ці матеріяли, щоб ознайомитися з націоналістичним мисленням, – виправдався Баби-
шкін. 

– А чи з усією моєю творчістю ознайомилися ви? – запитав я його. 
– З оповіданнями, трактатом «Химера», літературними статтями, п’єсами... 
– А з віршами? 
– Віршів ми не читали. 
– Чого ж ви не дали їм прочитати ще й вірші? – спитав я Клименка. 
Клименко нічого не відповів на моє питання. 
– Для того, щоб виконати таке відповідальне завдання, яке вам дали – визнати або не визнати авторство 
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анонімних творів за особою, на яку падає підозра, мало ознайомитися з її творчістю, треба докладно вивчити і 
всебічно проаналізувати цю творчість, – говорив я до Бабишкіна і до всіх членів комісії. 

– Ну та ми так і робимо, – пояснив Бабишкін, – але... Його перебив Кибальчич: 
– Ось ви не признаєтеся до статті «Сучасний імперіалізм», а проте ж слідчі органи мають багато доказів то-

го, що саме ви можете бути автором цієї статті. 
– Про те, які докази мають слідчі органи, ви не повинні знати. Це не ваша сфера роботи. Ви аналізуєте мо-

ву й стиль і на основі цього аналізу робите висновки. Ваш аналіз філологічний, а не юридичний. Якщо ж ви 
знатимете, які докази мають слідчі органи, ви будете в полоні їхньої версії, і ваші висновки не будуть 
об’єктивні. 

– Ну та, звичайно, наша комісія філологічна... – пробурмотів Кибальчич, зрозумівши, що не туди заїхав, і 
сховав очі за блискучими скельцями своїх окулярів. 

– А все-таки, які ви маєте побажання до нашої комісії? – звернувся до мене Матвійчук. 
– Я маю одне побажання: щоб ваша комісія до аналізу підійшла по-науковому. 
– Ми так і намагаємося роботи, – сказав Бабишкін, – та тут справа така, що не скрізь по-науковому можна 

підійти. 
– Тоді ваші висновки не матимуть ніякої вартости, а ви, як наукові працівники, скомпрометуєте себе. У 

своєму спростуванні висновків першої філологічної комісії я подав сім пунктів, на основі яких можна робити 
аналіз. 

– Так, ми читали це спростування, – вів далі розмову Бабишкін, – пункти підставні, їх можна й розширити. 
– Можна, – сказав я, – але знов таки нові інші пункти повинні бути науково обґрунтованими. 
Між нами на короткий час залягла тиша. Цим скористався Старіков. 
– Я думаю все ясно. На цьому розмову можна закінчити, – вставши, категоричним тоном сказав він. 
Члени комісії мовчазно погодилися з ним. Я встав і попрощався з членами комісії, сказавши їм «прощавай-

те», а не «до побачення», підкресливши цим, що більше нам, напевно, бачитися не доведеться. Ніхто з членів 
комісії не відповів мені. Мене проводжав до дверей пильний і сумний погляд Кобилянського. 

Чи є край людському терпінню? 
Час у в’язниці тягнеться дуже поволі. Особливо тоді, коли не викликають на допит. Навіть читання книжок 

не виручає з того нудотного сповитку одноманітного застою. За порадою Николаєнка я почав збирати колекцію 
сірникових етикеток. Я намочував водою сірникові коробочки, знімав з них етикетки, сушив їх на вікні, а потім, 
складав їх у пачку з-під сигарет. Але й це мене мало виручало. Коли у камері був Николаєнко, ми часто сідали 
за доміно, що самі зробили. Та Николаєнко не міг зносити свого програшу. Коли він програвав, на нього напа-
дало справжнє одуріння. Він бив кісточками об підлогу, розбивав їх, а сам увесь трясся. Тільки моє обурливе 
гримання на нього приводило його знову до нормального стану, але гра на цьому припинялася, і час знову на-
лягав на нас своєю нудотною повільністю. 

Я пригадував собі Колиму. Хто з нас там, після шістнадцятигодинної щоденної праці не мріяв про 
в’язницю, як про рятівну надію? Та й як можна було не заздрити в колимському таборі смерти жалюгідному, 
але безпечному животінню в тюремній камері? Там, на Колимі, ми були набагато голодніші, ніж у в’язниці, хоч 
їжі нам давали більше. Пайку хліба на 750 грамів ми з’їдали за кілька хвилин, а приварок в обід і у вечерю сьо-
рбали без хліба. Сон-відпочинок, вісім годин, нам здавався хвилевим дріманням, він минав для нас непомітно. 
Та зате довго тягнувся день. Ой як довго ж він тягнувся! Треба було дванадцять годин з короткою перервою на 
обід відпрацювати на довбанні золотоносної породи. Ми її добували зі скель колимської вічно мерзлої землі. В 
потрісканому камені таких скель в’юнилися жили ґрунту з золотими крупинками. У бій за оці жили й гнало нас 
без милосердя і без пощади табірне начальство Колими. Кайлами й лопатами ми добували той огидний ґрунт, 
який раз-у-раз люто блискав на нас крихтами червоного золота. (Той ґрунт з його золотим блиском навік застиг 
перед моїми очима і навік викликав у мене ненависть до золотого блиску). 

Камінь скель, порізаний морозом протягом мільйонів літ і зим, цупко тримав золотоносні жили. Йому, ви-
дно, ніяк не хотілося позбуватися такої дорогої прикраси, якою здавна наділила його природа. 

А чекісти хотіли повиривати ті жили в колимських скелях якнайшвидше. Вони в них бачили свій поряту-
нок і своє щастя. І заради цього свого щастя вони не щадили ні наших рук, ні наших голів. 

Ми, як навіжені, довбали кайлами колимські скелі, вантажили золотоносною породою тачки і з спритністю 
канатоходів гнали ті тачки вузенькими трацами-дошками до естакади – дерев’яного помосту з отвором. Найбі-
льшу спритність треба було виявити на цій естакаді – за один момент висипати породу з тачки у отвір-люк під 
яким стояла вагонетка, і вискочити з тачкою набік, щоб не затримати ні на мить тачкаря, що гнав тачку за то-
бою. Це так дванадцять годин. А після цього – чотири години роботи на знімання плавуна, розкислого глею, що 
насувався на золотоносні скелі з гір. 

Це влітку. А взимку при морозі, що сягав до 70 градусів ми впрягалися у такі короби з породою, що, може, 
й не всякий кінь вивіз би такий тягар. Амоналом рвали мерзлу землю, у якій золота нема, але яка під собою 
приховує золотоносні жили. Вибух амоналу залишав після себе брили мерзлої землі, великі Й малі. Ми кидали 
у короби брили, які спроможні були підняти. А ті, які не під нашу силу, ми розбивали колунами, молотами й 
ломами. Коли короб був наповнений, один з нас впрягався в нього, а двоє підпихали, і ми тягли його до тросу, 
що безперервно тяг угору мотор – «лебідка», чіпляли ми той короб гаком до тросу, а на горі наші короби виван-
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тажували вже інші каторжани і присилали другим кінцем тросу вже їх порожні. 
На такій роботі взимку під світлом прожекторів (на Колимі зимовий день дуже короткий) ми працювали 

вже не 16, а 12 годин. Це вже було чекістське «милосердя». Ні неділі, ні будь-яких інших днів відпочинку ми не 
знали. Ми навіть не знали, коли який день і яке число за календарем. Орієнтуватися в календарі ми могли тіль-
ки за двома днями в році – коли святкували перше травня, і коли святкувалася жовтнева революція. Багатьох з 
нас у ці дні заганяли в рур – штрафний ізолятор. 

Що нас гнало на ці каторжні тортури? Голод? Ні. Ми, й надриваючись на роботі, були голодні. Та кожен з 
нас з радістю погодився б удвічі менше їсти, аби позбутися цих тортур. Нас гнала смерть. Смерть від чекістсь-
кої кулі. По всій Колимі завзято працювали «серпантинки» – в’язниці, з яких ніхто не виходив живим. А крім 
того стріляли ще час від часу по таборах. За відмову від роботи – смерть, за втечу з табору – смерть, за невико-
нання норми – смерть. 

Дивна людська натура. Звичайна арифметика, наглядна дійсність нам підказувала – виходу немає ніякого, 
смерть стоїть за плечима. Немає найменшого шансу залишитися живим, і все-таки кожен з нас на щось надіяв-
ся, і не хотів розставатися навіть з таким мерзенним життям. Смерть нас підстерігала не лише з дула чекістсь-
кого пістолета. Звичайна арифметика підказувала нам, що при такій жахливій роботі та при такому злиденному 
харчуванні людина довго не проживе. І це підтверджувалося тим, що з наших рядів один за одним виходили 
наші знеможені товариші. Їх переводили у спеціально на це відведені бараки, де вони з обмороженими носами, 
руками і ногами загасали, як свічка на вітрі. Допомагали нам загасати ще й цинга та дизентерія. 

Логіка підказувала нам: розумніше вмерти відразу, ніж помирати довго у страшних муках. Та людська на-
тура, якій властивим є змагатися за кожну хвилину свого існування, не погоджувалася з висновками розуму. 
Тих, хто вибирав раптову смерть, а не довготривалі муки, не так уже й багато було. 

Я сам, послухавши голосу розуму, вибирав собі смерть разів два чи три. Та щось мене рятувало від чекіст-
ської кулі. Мене не стріляли, а кидали в карцер. А потім я віддав себе Божій волі – і мені стало легше. 

І хіба ж можна було там, на Колимі, добуваючи кайлами вічну мерзлоту під хмарою комарів над собою, тя-
гаючи трьохцентнерні короби у сімдесятиградусний мороз, не мріяти про затишок тюремної камери? Хай би це 
була навіть така камера, як у Лук’янівській в’язниці, де на місці шести в’язнів за царських часів нас було двісті 
душ. Кожен з нас з охотою погодився б тоді перебувати у такій камері до кінця свого життя. 

Ось такою невимогливою може бути людина! За певних обставин. Треба тільки вміти ці обставини створи-
ти. Чекісти неперевершені майстри таких обставин. 

Та буде їм прокляття від усіх замучених, від тих, кому вони муками скоротили життя, та всім тим, хто за-
хоче вчитися від чекістів створювати такі обставини для людини! 

Пишучи тепер про це, згадуючи минуле, я обриваюся у своїх спогадах. Сучасне мене відриває від минуло-
го. Досі я думав, що чекісти у своїх знущаннях з людини на Колимі досягли апогею. Ба, ні. Знущання чекістів, 
виявляється, меж не знає. Якщо це можна назвати знущанням? Це не можна назвати й звірством, бо найлютіші 
звірі на це не здатні. Здається, у людській мові нема такого слова, щоб можна було ним передати цю дію. Не-
щодавно я вислухав через радіо, «Свобода» уривки з книги Кузьми Коздоби «Заметений шлях». Її, цю книжку, 
можна було б ще назвати «Шлях по трупах дітей». Я знав, що комуністи нещадно карали невинних дітей. Перед 
моїми очима й досі стоять картини вивозу заможних селян з усіма їхніми родинами, з немічними стариками. 
Під цей вивіз потрапили й мої товариші по школі». Моє, маленьке серце тоді боляче обливалося кров’ю. Моя 
дитяча душа шалено бунтувалася проти такої жорстокости й проти такої підлости. Не вкладалося в моїй голові, 
як можна творити таке жахливе зло – наліпити на людей ярлика «куркулі» за те, що вони, розумно господарю-
ючи і тяжко працюючи, жили краще від недбалих селян, і на цій підставі грабувати їх, забирати, у цих усе май-
но та ще й позбавити права жити на своїй землі, вивезти у Сибір, куди колись вивозили найлютіших злочинців. 
Та ж люди не сміття, що їх можна викидати куди завгодно. Це я бачив, це я вистраждав своїм дитячим серцем. 
Та не знав я, яка колюча доля чекала на тих нещасних дітей, вина яких хіба, може, була в тому, що вони наро-
дилися на світ. Колись на фронті один сибіряк, наш товариш по зброї, колишній учасник транспортування «ку-
ркулів» по сибірських степах, розповідав нам, солдатам, як їм, конвоїрам, доводилося, хоч сам він цього не ро-
бив, наштрикувати багнетами новонароджених дітей і викидати в сніг. Щось люто щипнуло мене тоді під серце 
від тої розповіди, а обличчя того солдата в моїх очах покрив серпанок огиди. 

Та все-таки мені ще хотілося вірити тоді, що то були нечисленні окремі випадки. Кузьма Коздоба своєю 
мемуарною книжкою засвідчив, що то були не випадки, що то була система, що то було цілеспрямоване вини-
щування частини населення окремих народів. Чи малий, чи старий – значення не мало. Весь світ обурився, весь 
світ затаврував німецьких нацистів за знищення єврейських дітей. Чому цей світ засліпив собі очі тоді, коли ро-
сійські більшовики задовго до німецьких нацистів почали нищити не єврейських дітей? А ті дитячі сльози, зой-
ки і прокляття стариків тягнуться від часів розкуркулення до наших днів. І коли настане цьому кінець – невідо-
мо. 

Бачу й сьогодні маленькі оченята сина Василя Лісового Оксенчика. При згадці батька на тих оченятах ви-
ступають сльозинки. А скільки суму в розумних очах Валентина – сина Валентина Мороза. А як побивається 
Оксана Мешко – мати єдиного сина Олеся Сергієнка! Стара й знеможена тяжкою хворобою, вона відважно зно-
сить своє горе. 

Радіо передало ще й розповідь Леоніда Плюща про те, як в 1935 у Харкові чекісти розстріляли 240 україн-
ських сліпих кобзарів і про те, як тепер чекісти у своїх психлікарнях здоровим людям відбивають печінки і роб-
лять ін’єкції шкідливих препаратів. 

Де справедливість?! Де правда?!! – хочеться кричати на весь світ. 
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А чи почують? 
Та хіба тільки чекісти винуваті? Хіба винуваті лише ті, хто направляє чекістів на такі дії? Чому підлота і 

підлотна жорстокість такі всесильні? Бо не тільки чекісти та їхні надхненники винуваті. Винуваті й ті, хто на-
вмисне заплющує очі на ці мерзенні дії, а то ще й вихваляє своїх катів. Чудна людська натура. 

Та повернемось до шостої камери. Хоч своїм жахом і своєю мерзотою ще й досі нависав наді мною совєт-
ський табір смерти, камера мені вже остогидла. Хай буде вже табір з його каторгою, з його знущанням, з його 
карцерами, а може, й з смертю, аби була якась зміна, хоч гірше, та інше. Цей кам’яний мішок висосує усі жит-
тєві фібри. 

Дірка в штанях Николаєнка все більше та більше розширювалася. І чим більше вона розширювалася, тим 
дужче в мені накипала проти нього лють. Я вже не міг дивитися на ту дірку на чорних штанях, що світила бі-
лою плямою підштанників. Я вже кілька разів казав йому, що штани треба зашити, але він на мої зауваження не 
звертав уваги. 

Та дірка у Николаєнкових штанях викликала у мені нервовий струс. Дірка в моїй уяві ототожнювалася з 
його ротом, у якому за тонкими губами стирчало два пеньки від зубів. 

З якою гидотою доводиться жити! – думав я собі. Що він стукач – сумніву не може бути. Все бреше мені, 
все бреше. Вчора після виклику на «допит» прийшов із пакунками під пахвою. Сказав мені, що йому дали по-
бачення з жінкою і що дозволили жінці передати йому передачу. Оце він її й приніс. Я подивився на продукти і 
відразу в словах Николаєнка пізнав брехню. Він приніс ті самі продукти, що старшина Іван носить з тюремної 
крамнички. 

Безперечно, бреше мені, що його було репресовано в часи сталінського терору, що він сидів по тюрмах то-
ді. Видно, мерзотник, сам репресував. От би вліпити йому за всю оту соловецьку, сибірську та колимську кров, 
за всі дитячі й жіночі сльози, колишні й теперішні. Вдарити спочатку знизу під нижню щелепу, щоб повилітала 
решта зубів, щоб йому до кінця віку рота перекривило, щоб і слово вимовити нелегко було. «За що б’єш»? – 
спитає. «Сам знаєш», – відповім. Старий? Не випадає старого бити? А скільки на його сумлінні старих і малих? 
А тоді уже нехай судять мене підставно за побиття їхнього стукача. Та вони, наскільки мені відомо, і не судять 
за своїх стукачів – уникають розголосу слідчого методу. 

А тим часом нервовий струс уже покидав мене, і до голови приходила інша думка – не варто бруднити ру-
ки об таку гидоту. А чекісти все одно, як не цього, то іншого стукача мені підкинуть, може, ще гіршого. 

– Николай Николайович, – сказав я йому, – невже ви хочете дочекатися, щоб я вам зашивав штани? Огидно 
дивитися на оту дірку у вас ззаду. 

Николаєнко мовчки встав, підійшов до дверей і почав стукати. 
– Голку дайте і трохи чорних ниток, – попросив він наглядача, як той підійшов до дверей. 
А коли наглядач приніс голку, Николаєнко скинув свої штани, сів на ліжко і почав зашивати їх. 
Він ніби відчував мій настрій, ніби передбачав, що я можу вибухнути і запопадливо старався якомога до-

годити мені. Замітивши на підлозі хоч трохи сміття, хапався за віника й починав замітати. У суботу, коли треба 
було мити підлогу, він поспішно хапався за ганчірку й воду, щоб я, бува, не випередив його. До параші мене не 
допускав, сам її виносив і приносив, раз на тиждень ретельно чистив її у виходку. 

Чекістські жарти. 
Володін викликав мене. За довгим столом поблизу мого місця, ліворуч сидів Старіков. (Він завжди сідав на 

це місце). Володін сидів за своїм столом. 
– Є нова постанова прокуратури про вашу справу, – сказав мені Старіков і подав аркуш паперу, списаний 

машинописним друком, – даємо вам ще одну статтю кодексу. 
Я пробіг очима рядки на папері і вичитав, що всім нам, над ким львівське кагебе вело слідство, додається 

64-та стаття кримінального кодексу УРСР. 
– Що це за стаття? – спитав я Старікова. 
– Ця стаття означає організаційну діяльність, або участь в антирадянській організації, – відповів Старіков. 
– І яку вона має силу? – спитав я. 
– Розстріл. 
В моїй уяві промайнули відомі мені факти штучного підтасовування справ для тих людей, яких чекісти ма-

ли намір знищити. Пригадалася розповідь Погосова про те, що спеціяльно для них було створено нову статтю в 
кодексі, надано їй зворотної сили, щоб можна було засудити їх до розстрілу. 

Я проковтнув клубок слини, що підступив мені до горла. Старіков дивився на мене колючим і одноразово 
допитливим поглядом. 

– Ну що ви на це скажете? – спитав він по довгій паузі. 
– Великими правами наділені ви. Яку хочете статтю, таку й дасте. Тобто, що захочете зробити з людиною, 

те й зробите. 
Старіков ще помовчав кілька хвилин, а потім сказав:– Та ні, я пожартував. Шістдесят четверта стаття сама 

по собі не має ніякої сили. Вона тільки підсилює ту статтю, до якої її долучають. За гуртову диверсію карають 
дужче, ніж за поодиноку диверсію, за гуртову пропаганду карають дужче, ніж за поодиноку пропаганду. 

– А навіщо ж ви так жартуєте? – спитав я Старікова. – Хіба у нас видають закони на те, щоб ними можна 
було жартувати? 

Старіков мовчав, відводячи від мене погляд. 
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– Так, – продовжував говорити я, не дочекавшись відповіді від Старікова на своє питання, – якщо вже ви 
вирішили судити нас не за одиноку пропаганду, а за гуртову, то ви повинні показати, що це була гуртова пропа-
ганда, що тут була організація. 

– А ми й покажемо це, – сказав Старіков. 
– То ж навіщо ви тоді групу, за якою проводили один спільний розслід розбили на окремі частини, а на ме-

не завели окрему справу. 
– Це не перешкодить нам звинувачувати вас в організаційній діяльності, – відповів Старіков. 
Я подивився в його нахабні очі, на його руки, вкриті рудим волоссям, і зробив для себе висновок: більше з 

цією людиною говорити нема про що. Це кат, тортурник. Він прийшов, щоб спробувати ще однією психічною 
тортурою похитнути мене. Прокурор за наглядом дій кагебе жартує законом. Нічого собі жарти. А, може, ду-
мають, зламається, злякається смерти, наступить психологічний розлад, почне говорити все, що ми хочемо. А, 
може, психічний розлад приведе до загального порушення психіки – тоді ще краще – у спецлікарню його, зачи-
нити довічно за ним двері. 

А хіба мало людей отакими жартами – психічними тортурами – вони зламали, понівечили? Я сам на собі 
добре відчув силу цього «жарту». 

Коли Старіков вимовив слово «розстріл», ніби щось ухопило мене за горлянку і кров відплила з моєї голови. 
Вже пізніше, коли я перебував у таборах Мордовії, я переконався з розповідей багатьох в’язнів, що психіч-

на тортура – це постійний метод кагебістів. Він дає їм часто значно більший ефект, ніж метод фізичних тортур. 
Найбільше запам’яталася мені розповідь про такі тортури Костьова Миколи. Він дожидав виконання над собою 
смертельного вироку. Його тримали в одиночній камері. Щовечора, лягаючи спати, Костів клав собі під подуш-
ку черевика. «Як прийдуть забирати на розстріл, – думав він, – на прощання хоч виб’ю око якомусь кагебісто-
ві». Та у ту ніч Костів не почув, як до нього зайшли. Прокинувся він від тиску на своє тіло. Його руки і ноги бу-
ли придавлені до ліжка руками катів. 

– Вставай. 
Костів встав з ліжка, не маючи змоги простягнути руки до черевика під подушкою. 
– Виходь на коридор. 
У самій спідній білизні, босий, Костів вийшов на коридор в оточенні чекістів. 
– Скидай білизну, роздягайся догола. Дрижачими руками Костів скинув з себе білизну. Частина чекістів 

стояла біля Костьова, частина залишилася у камері. Камеру зачинили. Так тривало півгодини. Нарешті двері 
камери відчиняються і він чує наказ: 

– Заходь у камеру, одягайся. 
Одягнутого його повело четверо чекістів коридорами в’язниці. Завели в кабінет, де сидів за столом чекіст-

ський офіцер. Він наказав Костьову підійти до столу і подав йому папірець. 
– Смертельний вирок замінено вам на двадцятип’ятирічне ув’язнення. Розпишіться. 
«Я не розписався, – розповідав Костів, – я намагався взяти ручку, але пальці її не тримали. Всю мою руку 

трясло ніби під електричним струмом». 
Не пропускають нагоди чекісти знищити людину навіть в останню хвилину. Мало того, що під час слідства 

вони тортурували Костьова, як хотіли, мало того, що ув’язнили його на 25 років у свої табори смерти, звідки 
вийти живим шансів майже немає. А, може, міркують вони, що не витримає він ось такої тортури. Може, зійде з 
глузду, збожеволіє. А це те саме, що й розстріляти його. 

Поспішна робота. 
Мігальов приніс мені папір у той самий день, коли відвідав мене Полудень. Це були білі машинописні ар-

куші. Очі мої заграли, коли я побачив їх. Довгорічна літературна праця виробила в мені якийсь своєрідний по-
тяг до білих аркушів. Сама білизна паперу викликає в мені нестримне бажання писати. Я сказав би, що білий 
папір має наді мною гіпнотичну силу. 

Узяв я той папір з рук Мігальова, і тільки-но зачинилися за ним двері, заходився переписувати своє звер-
нення, яке було уже майже готове. 

Я поспішав. До початку 23-го з’їзду російських комуністів залишалося небагато часу. Про це кричали всі 
газети. 

Хоч я від самого початку мого задуму не вірив у те, що моє звернення дійде до цього з’їзду, що з ним озна-
йомиться бодай хоч один делегат, я все-таки вирішив вчасно написати і вчасно подати його. Знаючи добре сис-
тему совєтської бюрократичної машини, я знав, що в період такої події, як з’їзд партії, моє звернення 
проб’ється вище, ніж пробилося б воно у звичайний час. Зі змістом його, можливо, ознайомляться оті високі 
чини, які вирішують нашу долю, і які задовго до судового процесу над нами, винесуть свій вердикт і дадуть су-
ддям розпорядження, як з нами розправитися. Моє звернення, надіявся я, певною мірою може вплинути на їхнє 
рішення. 

Я поспішав написати і подати своє звернення, доки мене ще не було засуджено, доки мене ще формально 
не було позбавлено громадянських прав, щоб я міг звертатися до делегатів з’їзду, як вільний громадянин, а не 
як в’язень, на якого совєтський суд уже наклав своє тавро, а чекістські тюремні закони скрутили руки. 

Поспішали й чекісти. Видно з певних своїх міркувань вони мали намір розправитися з нами до початку 
з’їзду. 



 139 

Висновки другої філологічної експертизи. 
Ще не закінчив я переписувати своє звернення, як мене викликав Володін і ознайомив з результатами ро-

боти філологічної комісії. 
Друга комісія, на відміну від першої, аналізувала не одинадцять а дев’ять анонімних творів, бо в час пере-

рви між їхніми роботами виявилося авторство статті «Радянізація Павла Тичини», а на статтю «Література і 
псевдолітература на Україні» прийшла вказівка з прокуратури УССР не вважати її антисовєтським документом. 

Друга комісія, на відміну від першої, у своїх висновках щодо моєї причетности до анонімних творів розді-
лила її не на дві, а на три категорії. 

До першої категорії вона віднесла документи, за якими беззастережно визнає моє авторство. Це «Сучасний 
імперіялізм» та «Мета статті не та». До другої категорії комісія віднесла документи, яких я міг бути автором, 
або співавтором. Це – «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «З приводу процесу над Погру-
жальським», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Українська освіта в ро-
сійському шовіністичному зашморзі», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.». До третьої катего-
рії комісія віднесла документи, в яких визнає лише співавторство моє. Це – «Стан і завдання українського виз-
вольного руху» та «Про сучасне і майбутнє України». 

– Ну що скажете на ці висновки? – запитав мене Володін з неприхованою цікавістю, коли я закінчив читати. 
В голосі його вже не відчувалося тої непохитної зухвалости, яка була тоді, коли він мені подавав висновки 

першої експертизи. Навпаки, в голосі, в очах його відчувалася невпевненість, побоювання, щоб з висновками 
другої експертизи не сталося те, що сталося з висновками першої експертизи. 

– Треба мені подумати, – відповів я. – Аналіз комісії мені також треба проаналізувати. Поки що дайте мені 
аркуш паперу – я позаписую ті підстави, на які спирається комісія в своєму аналізі. 

Володін подав мені аркуш паперу. Я зробив собі виписки. 
– Але цього мені мало, – сказав я Володіну, ховаючи списаний аркуш до кишені, – мені потрібні всі ті ма-

теріяли, над якими працювала комісія. Та цю роботу почнемо завтра. Поки що я подумаю в камері над записа-
ним. 

В камері мене зустрів Николаєнко запитанням: 
– Ну що? Як там у вас? 
– Ознайомили з висновками другої філологічної комісії, – відповів я йому. 
– І як? 
 – Ці висновки вже розумніші за перші, проте я їх теж спростую. 
Николаєнко замнявся, а потім сказав: 
– А ви знаєте, що я вам порадив би? Не спростовуйте ці висновки тепер. Спростуйте їх на суді. Коли спро-

стуєте тепер, вони створять третю комісію, спростуєте третю, створять четверту. І так буде тягтися хто-зна до-
ки. А спростування висновків комісії на суді матиме куди більший ефект, ніж у слідчому кабінеті. 

Я відразу зрозумів, що це думка і бажання кагебе. Але з якою метою вони цього хочуть? Невже, щоб шви-
дше покінчити з нашою справою? А чи вигідно їм буде, якщо я спростую висновки комісії на суді? Що ж зали-
шиться від звинувачення проти мене? Майже нічого. Лише малообгрунтовані свідчення Горинів. Мабуть, вони 
розраховують на чисто формальну процедуру суду. Суд буде бутафорний. 

– Ви можете заявити слідчому, що не погоджуєтеся з висновками експертів, але не вказуйте причини. При-
чину вкажете на суді, – вів своє Николаєнко. 

Я зважив ці поради і подумав, що така розв’язка вигідна не тільки кагебістам, а й мені. Легко було мені 
спростовувати висновки першої експертизи, де фальшивість доказів була аж надто явна. Висновки другої екс-
пертизи уже хитріші, проте їх теж можна спростувати. А які б були висновки третьої експертизи? Я був твердо 
упевнений, що жодній філологічній експертизі не вдасться довести мого авторства анонімних творів, проте ро-
зумна і хитра комісія може так скомпонувати свої докази, що їх буде тяжко спростовувати. 

Я вирішив піти на компроміс з кагебістами. 
– Я подумаю про це, – сказав я Николаєнкові, –- дякую за пораду. Можливо, ви маєте рацію. Уже й мені 

набридло терти боки в цьому кам’яному мішку і чекістам не терпиться скінчити нашу справу. 
Николаєнко подивився на мене винуватим поглядом», зрозумівши, що я здогадуюсь від кого ідуть оці по-

ради, і більше на цю тему нічого не говорив. 
На другий день Володін охоче склав протокола, в якому вказано було, що я ознайомився з результатами 

аналізу експертної філологічної комісії і не погоджуюся з її висновками. Чому я не погоджуюся в протоколі не 
вказувалося. 

– Ну ось і добре, – говорив Володін, даючи мені протокола на підпис, – а там, на суді, спростовуй ці висно-
вки, як хочеш. Це вже нас не стосується, ми своє діло зробили. 

Звернення своє я передав старшині, коли той вранці прийшов на перевірку. Такий порядок був у цій уста-
нові – всі скарги, заяви і таке інше в’язні повинні були передавати черговому старшині під час перевірки. 

А на другий день зайшов у камеру Мігальов. 
– Я читав ваше «Звернення», читав, – сказав він мені, дивлячись пильно в очі. Деякий час промовчав, а по-

тім додав: – Ось, виявляється, як можна обернути Леніна на користь націоналізму. 
Я нічого не сказав йому на це. Чи варто з ним говорити на цю тему? В чому можна переконати професій-

ного ката? Хіба ж він відступить від тих переконань, які дають йому виправдання його катівського існування? 
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Крім цих слів Мігальова ніхто з чекістів ніколи в розмові зі мною не згадував про це моє «Звернення до 
делегатів 23-го з’їзду партії». 

Я не одержав повідомлення про відправлення його за адресою. І по цю пору я не знаю, чи його було кудись 
відправлено і чи хтось його читав, крім Мігальова. Мабуть читали ще й інші чекісти, може, й високі партійні 
начальники. А може, воно й не вийшло з-за стін львівської чекістської в’язниці. 

Звинувачувальний акт. 
Незабаром Володін знову викликав мене. Він мені подав акт звинувачення проти мене. Акт був великий, 

надрукований машинописом на 12 аркушах. 
Я заходився читати його. Акта було складено люто. В ньому стверджувалося, що я, «будучи незадоволе-

ним існуючим радянським ладом», на протязі 1949-64 років систематично проводив антисовєтську діяльність. 
На що опиралося таке звинувачення в акті не вказувалося, а я догадувався: на деяких моїх оповіданнях стояли 
дати 1949 року. 

В акті твердилося, що я систематично писав пасквілі, в яких «паплюжив життя радянського суспільства». 
До таких «пасквілів» належать оповідання «Кістки не мовчать», «Білокінь-людоїд», «Судити не можна», «Сила 
золота», «Страшно», «Мирний допит», «Гумова рукавичка», «Химера» та інші. В акті стверджувалося, що я у 
1964-1965 роках особисто написав статті антисовєтського змісту під назвою «Сучасний імперіалізм» і «Мета 
статті не та», а також за участю інших осіб, моїх однодумців, написав статті антисовєтського змісту під назвами 
«12 питань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі 
розвитку людства», «Стан і завдання українського визвольного руху», «Про сучасне і майбутнє України», 
«Українська освіта в російському шовіністичному зашморзі», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань 
Г.Ф.», «Зприводу процесу над Погружальським». 

В акті вказувалося, що стаття «Сучасний імперіялізм» не тільки носить антисовєтський зміст, а й захищає 
фашизм. Отже, мене слід розглядати не лише як антисовєтівця, а і як фашиста. 

В акті не вказувалося де саме, в яких словах, у статті «Сучасний імперіялізм» є виступ на захист фашизму. 
Володін під час допитів, ставлячи мені питання з наперед заготовленого списку, ні разу не задав питання, в 
якому зачепилася б думка про відстоювання ідеології фашизму у цій статті. І я, читаючи акта, не відразу дога-
дався, на які саме слова натякає тут акт. Але, подумавши, я зрозумів, що саме мають на увазі автори акту. Стат-
тя «Сучасний імперіялізм» розглядає імперіялізм як диференційоване суспільне реакційне явище. За статтею 
воно поділяється на три види: білий імперіялізм, червоний імперіялізм та брунатний імперіялізм. Білий імперія-
лізм найстаріший. У минулому він виявив себе як немилосердний гнобитель чисельних народів. У Росії, де він 
був найжорстокіший, цей імперіялізм кілька десятиліть тому поступився перед наступом червоного імперіяліз-
му. В інших країнах, таких як Англія, Іспанія, Франція, Португалія білий імперіялізм під тиском визвольної бо-
ротьби поневолених народів відступає від своїх позицій. Це імперіялізм відмираючий. Червоний імперіалізм – 
це імперіялізм молодий, не дуже давно народжений. Він швидко розвивається. Його швидкому розвитку сприяє 
те, що він успішно використовує демагогічні гасла комуністичної утопії. Брунатний імперіялізм – це імперія-
лізм короткотривалий. Він виник пізніше червоного і вже загинув. Брунатний імперіялізм виник як протиріччя 
розвиткові червоного імперіялізму. Він виник в Італії та Німеччині. Причиною виникнення його був нерозум-
ний тиск держав-переможців першої світової війни на народи цих країн, зокрема, умови Версальської угоди з 
одного боку, а з другого – загроза цим народам з боку червоного імперіялізму, який інтенсивно проникає у ці 
країни і підповзає до влади. 

Брунатний імперіялізм, говорилося в статті, був недовготривалий. Його придушили сили червоного та бі-
лого імперіялізмів до яких приєдналися й демократичні сили, позаяк брунатний імперіялізм, виходячи з наду-
маних антигуманних расових засад, надто жорстоко, а то й нелюдяно, здійснював свою імперіялістичну політи-
ку. 

Ось саме цей момент у статті «Сучасний імперіялізм», особливо те місце, де сказано, що дії червоного ім-
періялізму привели до виникнення брунатного імперіялізму-фашизму, на мій погляд, дало підстави авторам ак-
ту звинувачувати мене в фашизмі. 

На моє питання, де, в яких статтях можна бачити захист фашизму з мого боку, Володін промовчав. 
В акті твердилося, що моє авторство анонімних документів незаперечно доведено аналізом філологічної 

експертної комісії, показами свідків Гориня Богдана та Гориня Михайла. Там же таки ретельно й докладно було 
переписано всі свідчення обох братів. Свідчення інших свідків на мою користь до акту включено не було. 

В кінці акту подавався список свідків, свідчення яких суд мав використати під час процесу. Цей список 
складався з двох прізвищ Гориня Богдана та Гориня Михайла. 

Саме тоді, коли я дочитував акта, до кабінету зайшов Клименко. Він глянув на мене, побачив, що я читаю 
звинувачувального акта, єхидно усміхнувся і так же єхидно заговорив: 

– Ну що, Масютко? Тепер тобі ясно, що тебе дожидає? Докритикувався? 
Він сів на крісло, посидів трошки мовчки, а потім випустив свій жарт. 
– Нам потрібні Щедріни і Гоголі, та тільки такі, що нас не трогали б. Ге-ге-ге! 
Це відомий анекдот, який висміював Хрущовську політику демократизації. Хрущов, бажаючи ствердити, 

що в країні повинна бути критика, сказав: «Нам потрібні Щедріни та Гоголі». А люди, добре знаючи натуру со-
вєтських правителів, роз’яснили, які саме Щедріни і Гоголі їм потрібні. Анекдот має антисоветський зміст. Та 
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кагебіст Клименко залюбки ним користується, бажаючи цим підкреслити, що часи Хрущовської гри в демокра-
тію минули. 

– Ще одне питання, – сказав мені Володін, коли Клименко вийшов, – де ти брав теми для своїх оповідань? 
– По-перше, – відповідав я йому, – за оповідання ви ж мене не звинувачуєте, бо у вас нема ніяких доказів 

того, що я їх розповсюджував. По-друге, слідство уже закінчилося, ви мені дали звинувачувальний акт. По-
третє – це художні твори... 

– Це не для слідства, – перебив мене Володін, – просто для вивчення ідеології. 
– А, якщо так, – сказав я, – тоді записуйте. В усіх моїх оповіданнях нема ніякої вигадки. Описані в них по-

дії або я сам пережив, або пережили інші люди, що розповідали мені про свої переживання. 
Володін записав це до протокола і дав мені на підпис, я підписав. 
– Тепер ти можеш, – сказав мені Володін, – вибирати собі адвоката. Він ознайомиться з твоєю справою, 

йому буде повний доступ до всіх матеріялів... 
– Я не маю наміру брати собі оборонця, – перебив я його, – я боронитимуся сам. Здається, є таке право у 

підсудного? 
– Є. Можеш боронитися сам. Але ти ще подумай. До того ж ти маєш тут брата, жінку. Якщо ти не хочеш 

адвоката, то, може, вони захочуть, щоб адвокат був. 
– Якщо я не хочу адвоката, то хто може мені його підкинути? 
– Звичайно, ніхто. Але з адвокатом тобі буде легше боронитися. Ти ще подумай. Тепер ти маєш право оде-

ржати побачення з своїми, порадишся з ними. 
Я твердо вирішив адвоката не брати, бо я добре знав, що означає совєтський адвокат. Хоч перший раз у 

Києві спецколегія мене судила без адвоката, та про їхню роботу я багато наслухався в ув’язненні. Особливо во-
ни відзначаються на політичних процесах. Буває навіть так, що прокурор і адвокат змагаються між собою у 
звинуваченні підсудного. Найбільше, що може зробити совєтський адвокат для свого підзахисного – це попро-
сити послаблення кари. Кримінальні злочинці совєтських в’язниць та в’язничних таборів, діяльність прокурора 
і адвоката розцінюють нарівні. Як прокуророві, так і адвокатові, в разі, якщо вони опиняться між цими 
в’язнями, пощади нема. 

Я простягнув Володіну звинувачувальний акт. 
– Візьми собі. Це твій. Один примірник належиться тобі. Я склав аркуш вдвоє і сховав до кишені. 
Довго він у мене зберігався, той акт. З ним мене привезли до таборів у Мордовії, не забрали його в мене і у 

Владімірській в’язниці. Ні в кого з в’язнів не було звинувачувального акта, мало хто мав навіть копію вироку, а 
я мав і копію вироку і звинувачувальний акт. 

Мені дуже хотілося його зберегти. Але зберегти було важко. Під час «шмонів» чекісти відбирали не тільки 
звинувачувальні акти, а й вироки. Якимсь дивом чекістські руки обминали аркуші мого акту. Так при мені він 
зберігався протягом чотирьох років. Та далі його зберігати було ніяк – якщо не заберуть під час «шмонів», то й 
не дадуть його винести при звільненні. І я шукав нагоди, щоб якось його передати за колючий дріт. Така нагода 
трапилася тоді, коли після відбуття трьохрічного ув’язнення у Владімірській в’язниці, нас, мене й Гориня Ми-
хайла, перевозили назад до таборів Мордовії. У потязі Михайло заінтригував конвоїра-узбека гарненькими бло-
кнотиками, які він повитягав зі своїх речей. Конвоїрові дуже хотілося хоч один такий блокнотик придбати. 

– Я тобі дам два, – сказав Михайло, – відішли тільки листи, що ми напишемо. 
– А це для мене раз плюнути, – сказав конвоїр, – сідайте, пишить. 
– А ти нас не обдуриш? – спитав я конвоїра. 
– Я мусульманин, – сказав конвоїр, – мусульмани не дурять. 
Ось тоді я і вклав у конверт свого акта, написав адресу брата у Львові. 
Та лист до брата не прийшов. 
Михайло, написав два листи. Пізніше на побаченні йому дружина розповіла, що один з тих двох листів 

прийшов за адресою, але в конверті крім листа, була записка, в якій повідомлялося, що листа було знайдено на 
колії залізниці. Якась добра людина підібрала того Михайлового листа і відправила за адресою. На мій лист до-
бра людина не натрапила. Так я позбувся унікального документу. А копію вироку забрав у мене опер, щойно 
нас привезли з в’язниці до концтабору. Правда, інший опер в іншому концтаборі дозволив мені переписати від 
руки свій вирок. Ця копія збереглася в мене по нинішній день. 

Під вечір з тяжкими думками переступив я поріг своєї камери. Та малесенька надія на те, що нас не суди-
тимуть, а тільки добре налякають і випустять, остаточно розвіялася в мені після прочитання звинувачувального 
акту. Звичайно, судитимуть, і судитимуть за своїми безмежними правами, дадуть, як казав Володін, «макси-
мум», що дозволяє стаття кодексу. Та для мене не має значення термін ув’язнення, зважував я, хай дадуть на-
віть три роки, хай, навіть, один рік – він буде для мене остаточним. Де мені, хворому на виразку шлунка, з неза-
гоєними ранами після операції під серцем, витримати рік совєтської каторжної неволі! Гливкий житній хліб, 
іржава тюлька – яка ще може бути гірша отрута для хворого на шлунок? Надкаторжна робота совєтських табо-
рів смерти! Та вона з міцним здоров’ям людину заганяє в могилу! А знущання чекістів! З їхніми матюками, 
брутальною мовою, з вовчою люттю в очах! З їхніми карцерами та штрафними ізоляторами, з обливанням во-
дою на лютому морозі і тортурування комарями! Може, тепер вони уже не обливають людей водою на морозі, 
не виставляють голих в’язнів на пеньки під укуси комарів? Може й ні. Проте й добра сподіватися у чекістів у 
таборах – марна надія. Я вже добре знаю все це поріддя. 

Смерти я не боявся. Позаяк така доля мені судилася, нічого не вдієш, треба коритися долі. Не хотілося 
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тільки вмирати на совєтській каторзі, де витягнуть твоє тіло за ноги й кинуть у болотяне баговиння, і ніхто з 
близьких та рідних не знатиме, де гниють твої кістки, як не знають мільйони людей про мільйони своїх батьків, 
братів, сестер, матерів, синів, дочок, кістки яких приховують болота та вічно мерзла земля Сибіру, ком’ятського 
краю, Колими. Не знають, і що найжахливіше – починають забувати про них. 

Николаєнко вже лежав на своєму ліжку, коли мене завели до камери. Я повільно пройшов до свого ліжка і 
втомлено опустився на нього. Николаєнко прочитав похмурість у моїх очах. 

– Що там? – спитав він мене. 
Я мовчки витяг з кишені аркуші звинувачувального акту і простяг йому. Він підвівся, сів і заходився чита-

ти. А я далі перебував у полоні тяжких роздумів. 
– Люто написано, люто, – сказав він, закінчивши читати... – Видно, добре ви їм далися взнаки. Проте за ва-

ми є одна перевага. 
– Яка? 
– А та, що ви не признали жодного їхнього звинувачення. 
– Та що це за перевага? – спитав я. – Хіба це для суду має значення? Суд же буде закритий і саме такий, 

якого хочуть чекісти. На цьому суді перевага обернеться для мене обтяженням. 
– Та воно то так, – сказав Николаєнко, – закони у нас діють тільки до певних меж. А є межа, за якою зако-

ном стає беззаконня. 
А мене гнітили марення-роздуми. Пощади нема від кого дожидати, ніяк буде і боронитися, суд буде закри-

тий, не суд, а розправа. Судді будуть такі самі чекісти, які оточують мене у цій в’язниці, слова мої не проб’ють 
панцирі їхніх зашкарублих душ. Проте я боронитися буду, думав я собі, лежачи вже в ліжку перед сном. Хай 
мої слова полетять на вітер, я все ж таки боронитися буду. І я ще раз пригадав собі слова вірша Івана Франка, в 
якому він закликає скрізь і завжди говорити правду. I навіть тоді, коли нема кому цю правду слухати, слід гово-
рити хоч до стіни. 

Як на власному похороні. 
На другий ранок Володін викликав мене раненько. Він дав мені прочитати акта, в якому був список матері-

ялів, що підлягали знищенню. Сюди слідство включило всі зайві примірники «документів», які вони забрали в 
мене під час трусу. Собі залишили тільки по одному примірнику. У список було включено також пачку викори-
станого копіювального паперу. 

Матолки, подумав я собі, це той папір, за який я боявся на протязі всього слідства. На час вилучення до то-
го паперу ніхто, крім мене не дотикався руками, легко можна було встановити, хто користувався ним, а по за-
лишках слідів друку можна було встановити, які матеріяли друкувалися через нього. 

Пристосувалися зуботичиною розв’язувати всі питання, а тепер без зуботичини їм біда. Хоч докази будуть 
у них під носом, вони їх не побачать. 

В другому акті значилося, що вилучені в мене книжки, зокрема «Ілюстровану історію України» Михайла 
Грушевського, «Записки наукового товариства імені Тараса Шевченка» видання 1937 року, «Визвольну бороть-
бу українського народу» Омеляна Терлецького, «Чорну раду» Пантелеймона Куліша, книжку «Літературна кри-
тика підсовєтської України» Я.Гординського, вирішено передати у Львівську обласну бібліотеку. 

В третьому акті значилося, що частину матеріялів, що не відносяться до слідства, вирішено мені поверну-
ти. Сюди ввійшли машинописна збірка моїх віршів, поезія Івана Франка, Степана Руданського, деякі вірші Ва-
силя Симоненка, Ліни Костенко, Івана Драча, вірш «Молитва» Дмитра Павличка. 

– Це все я можу забрати? – спитав я Володіна. 
– Ні. Ми це все передамо твоїй дружині, – відповів він. Володін устав, підійшов до сейфу, витяг з нього па-

чку великих книжок і поклав переді мною. Їх було семеро. 
– Це твоя справа, – сказав він мені. – Як оформлено з поліграфічної точки зору? 
Я взяв у руки верхню книжку, перегорнув. Всі матеріяли було складено, підшито і оправлено в тверду па-

літурку справді майстерно. 
– Оформлено мистецьки, – сказав я, – можна посилати на виставку. 
Володін задоволено посміхнувся і сказав: 
– Це все я сам робив. 
– Невже? – здивувався я. – Якщо так, то ви не пропадете навіть тоді, коли розпустять кагебе. 
– Думаю, що не пропаду, – сказав Володін, – вийняв із шухляди свого столу кілька аркушів зеленкуватого 

відтінку, такого, на якому він складав протоколи, взяв зі столу олівець і поклав переді мною. 
– Можеш готуватися до суду, – сказав він. 
Я переглядав томи своєї справи. Перший том починався постановою прокурора про наші арешти. Далі 

йшов протокол обшуку, складений Курганським у моєму домі 4 вересня 1965 року. Потім пішли протоколи до-
питу, постанови слідчого відділу, висновки технічної та філологічної експертиз. Все це охоплювало три чи чо-
тири томи. В інших томах було зібрано всі анонімні й неанонімні статті, мої оповідання й вірші. Тут був навіть 
примірник статті «Зприводу процесу над Погружальським», виданий за кордоном. Ці матеріяли розміщено в 
томах за розділами так, як установив прокурор УРСР – антисовєтські, ідейно шкідливі та ідейно невитримані. 

В останньому томі були чорновий рукопис мого трактату «Химера», чорнові рукописи статей та оповідань, 
п’єса «Стара пісня», стаття про творчість Олени Кульчицької, статті «Іван Франко в образотворчому мистецт-
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ві», «Особливості перекладів Максима Рильського», «Українська література в боротьбі за права трудящих», 
«Творчість Юліса Фучіка» та інше. 

Всі ці твори, крім «Химери», ніякого відношення до справи не мали і в протоколах допиту не фігурували. 
В цей том було вшито також машинописний текст книжки А.Куліш «Спогади про Миколу Куліша», а та-

кож мої оповідання та статті, що не ввійшли в попередні томи або за своїм змістом не підходили ні до першої, 
ні до другої, ні до третьої категорій. 

Деякі з статей, підшитих до цього тому були з тих, що я писав на замовлення наукового товариства, читав 
їх перед авдиторіями як лекції. Їхній зміст повністю відповідав вимогам офіційної совєтської ідеології. Мені їх 
не було шкода. 

Я дивився на свої поезії, оповідання, трактат «Химеру». Вони тепер акуратно складені і ретельно підшиті 
чекістськими руками. Серце моє в’ялилося від болю й досади. Скільки за кожним з них солодких мук творіння, 
марень і душевних терзань! 

І що найбільше досадно, так це те, що першими читачами більшости моїх творів виявилися чекісти, мої 
найлютіші вороги. Ось яка моя письменницька доля! Глум! Тяжкий глум долі! Я б усе витерпів, навіть смерть, 
тільки хай би жило моє творіння. Але зла доля знала чим мене найлютіше вразити. 

І навернулися тоді до моєї осміяної голови слова Тараса. Мені здавалося, їх написано було поетом якраз 
для мене, якраз на цю оказію: 

О думи мої! О славо злая! 
……………………………. 
О непотребная! Кесаря-ката 
І грека доброго ти полюбила  
Однаковісінько!.. бо заплатили.  
А я, убогий, що принесу я? 
За що сірому ти поцілуєш? 
За пісню-думу?.. О гаю, гаю 
Й не такі, як я, дармо співають. 
Так мені стало тяжко на душі, ніби я був на власному похороні. Наверталися сльози на очі, та я стис пальці 

в кулаках до здерев’яніння, щоб ті сльози не покотилися по моїх щоках і щоб не бачив їх чекіст. 
О думи мої! О славо злая! За тебе марно в чужому краю 
Караюсь, мучусь... але не каюсь!.. 
– Але не каюсь! Але не каюсь! Але не каюсь! – витало в моїй свідомості. І ці слова Тараса привели мене до 

рівноваги. 
Після цього інтелектуального вбивства, думав я собі, фізично вже нема чого жити. Жити-животіти, продо-

вжувати своє злиденне чучверіння в совєтських в’язницях і таборах з чекістською п’ятірнею на горлі, і там же 
вмерти в нестерпних муках – така перспектива видавалася мерзенною. Та дві обставини утримували мене від 
самогубства. По-перше, мені дуже кортіло виступити на судовому процесі. Хай це буде закритий суд, хай там 
мене не буде кому слухати, але все одно кортіло виступити. Кортіло вчепитися в полеміці з прокурором, з філо-
логічними експертами. А, по-друге, в мені жевріла надія на те, що чекістам не вдалося вбити все моє творче іс-
нування. Копію «Химери», копії багатьох моїх оповідань перед арештом я передав Богданові, який брався пе-
редати їх у вільний світ. Ці копії не потрапили до рук чекістів. То ж, може, вони десь є? – думав я собі. Може, 
їхня доля не така нещаслива, як доля тих творів, що потрапили на підшивання в чекістські теки? 

Того дня я не написав жодного слова на папері, який поклав переді мною Володін. 

Чекістський натяк. 
Николаєнко ніби проник у світ моїх переживань, ніби розгадав моє вагання між життям і смертю. Після ве-

чері він розповів мені про самогубство одного полоненого німецького офіцера. Офіцерові дали їсти консерву з 
напівобрізаною кришкою бляшанки. Офіцер, не довго думаючи, викинув страву з бляшанки і гострим кутом 
кришки розпоров собі вену. 

– Він бігав по кімнаті, тримаючи руку вгору, а кров з вени била, як цівка фонтану, – розповідав Николаєнко. 
– Ну й що ж? Врятували його чи ні? – спитав я. 
– Ніхто його не рятував. Він помер дуже скоро, але зробився білий, як крейда. Вся кров з нього вийшла. 

Ага, думав я собі, це натяк. Тут же теж є можливість так накласти на себе руки. Вдар по шибці, бери склину і 
пори вену. Мабуть, тут є зв’язок і з попереднім Николаєнковим оповіданням про псагвалтівника. Очевидно, він 
мені його розповів не з метою викриття чекістських дій, а з метою залякати мене страхіттям совєтських таборів 
смерти. То ж варто подумати, чи не краще й не легше припинити життя тепер, а не чекати, доки тебе доведуть 
до смерти через божевілля. 

Це, напевно, завдання чекістів. Вони, чекісти, теж дуже добре знають стан мого здоров’я і міркують так 
само, як я: який мені вирок не буде винесено – це буде вирок смертельний. Проте для них зручніше, краще, ви-
гідніше, коли б справа обійшлася без суду – мертвого можна паплюжити як завгодно. Мертві не бороняться. 

Я глянув на зморшкувате обличчя Николаєнка, на його примружені очі, і вони засвітилися до мене іскор-
ками підлоти. 
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Без адвоката не обійдешся. 
Коли наступного дня я опинився знову в кабінеті Володіна, то я побачив перед моїм кріслом на столі сім 

томів моєї справи, аркуші паперу і олівець на них. Я сів на своє місце й хотів уже приступати до роботи, але 
мою увагу відволік Володін. 

– Був у мене твій брат, – сказав він. – Брат хоче наймати тобі оборонця. 
– Чому ж ви не сказали, що я відмовився від оборонця? 
– Я сказав. 
– Ну й що? 
– Брат наполягає, щоб оборонець був. 
– Ну то скажіть йому ще раз, що я відмовляюся від оборонця. 
Володін набрав номер по телефонному апарату. 
– Прошу покликати до телефону Вадима Савовича, – сказав він у трубку. 
Я здогадався, що Володін дзвонив до Художнього інституту, де мій брат викладав живопис. 
Володін деякий час чекав, тримаючи трубку коло вуха. А потім заговорив. 
– Вадиме Савовичу! Ваш брат категорично відмовляється від участи адвоката в судовому процесі. 
Що брат говорив, мені не було чути. 
– Хвилинку, – сказав Володін у трубку, – я ще переговорю з ним. 
Володін відставив трубку від вуха і заговорив до мене: 
– Ваш брат сказав, що він найме адвоката всупереч вашому бажанню. 
– А хіба таке можливе? – запитав я. 
– А чому ні? 
Я подумав, що той адвокат, якого знайде мені брат, не буде перешкоджати мені боронитися на суді, і вирі-

шив погодитись на участь адвоката. 
– Добре, – сказав я Володіну, – передайте братові, що я не заперечую, хай шукає адвоката. 
Володін передав мої слова по телефону. 

Підготовка до оборони. 
Я захопився роботою. Перш за все, думав я собі, треба зайнятися спростуванням висновків другої філоло-

гічної комісії, бо, фактично, на цих висновках базується все обвинувачення. Показання Горинів суперечливі і 
непереконливі. Та в них і нема твердження мого авторства анонімних творів. Отже, треба братися за експерти-
зу. 

Як її спростувати? Переді мною ж будуть судді – анальфабети у філології, люди, – ідейні брати чекістів, до 
того ж перед цим спеціяльно нацьковані на мене. Чи зможу я переконати цих філологічних анальфабетів, що 
вживання двокрапки з метою підсилення думки не є особливістю одного письменника, що цим засобом сотні, а, 
може, й тисячі письменників користуються? Звичайно, що ці судді будуть міркувати так: які підстави є нам не 
вірити такій авторитетній комісії, що складається з докторів та кандидатів наук, а вірити підсудному Масютко-
ві? Раз філологічна комісія твердить, що вживання двокрапки властиве тільки Масюткові, то значить так воно і 
є. 

Тут треба, думав я, знайти такі аргументи, щоб і філологічному анальфабетові стало ясно, що висновки 
експертизи безпідставні. Ось такий аргумент в аналізі висновків першої експертизи, коли за однакового змісту 
статтями під різними назвами в одному випадку експерти визнають за мною авторство, а другому ні – це пере-
конливий аргумент спростування. Треба добре заглибитися у висновки експертизи та пошукати у них подібну 
прогалину, думав я собі. 

І я почав шукати. А що, коли вдатися до арифметики? – міркував я. Що, коли підрахувати всі оті ознаки 
подібності моїх творів з анонімними творами, які вишукали експерти? Що вони покажуть? Скільки таких ознак 
припадає на кожний анонімний твір, авторство якого експерти визнають за мною? 

Я підрахував і підбив баланс. Підсумок мав такий вигляд: 
У першій експертизі: 
1. «Сучасний імперіялізм» мав 7 мовно-стилістичних ознак спільних з моєю творчістю; 
2. «Мета статті...» – 3; 
3. «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства» – 8; 
4. «Стан і завдання українського визвольного руху» – 1; 
5. «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» – 6; 
У другій експертизі: 
1. «Сучасний імперіялізм» – 9; 
2. «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства» – 10; 
З. «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» – 7; 
4. «Зприводу процесу над Погружальським» – 6; 
5. «Мета статті...» – 3; 
6. «Українська освіта в російському шовіністичному зашморзі» – 3; 
7. «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні» – 4; 
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8. «Про сучасне і майбутнє України» – 1; 
9. «Стан і завдання українського визвольного руху» – 0. 
Так це ж чудово! – зважував я. Звернутися до суддів з такими словами: припустімо, ви відкидаєте всі мої 

спростування обох експертиз. Ви можете мені сказати, що ви не філологи і вникнути в тонкощі філології не 
можете. А якщо така авторитетна філологічна комісія стверджує, що авторство анонімних творів належить ме-
ні, то вам нема підстав не вірити цій комісії. Припустімо, що ви визнали вірним те, що на основі однієї ознаки – 
наявність риторичного звернення, комісія встановила моє авторство статті «Про сучасне і майбутнє України». 
Але як ви, судді, можете визнати вірним висновки цієї комісії в тому разі, коли вона авторство статті «Стан і за-
вдання українського визвольного руху» приписує мені, не знайшовши в ній жодної ознаки спільности з моїми 
творами? А якщо ця комісія здатна приписувати авторство одного документа без будь-яких обґрунтувань, то які 
підстави у суддів вірити у те, що за іншими документами ця комісія обґрунтовано встановила моє авторство? 

Я працював цілий день з одногодинною перервою на обід. Під кінець робочого дня Володін витяг з шухля-
ди свого столу плитку шоколаду і маленьку гілочку з квіткою троянди, взяв їх у руки, підійшов до мене і поклав 
переді мною. 

– Це тобі твоя дружина передала. Сховай. 
Я підніс до уст квітку троянди і вдихнув її дух. Здавалося, дух троянди відтворював дихання моєї Ганусі. 

Той дух увіходив у мої жили і п’янив мені голову. 
Я помітив, що Володін натиснув на сигнал, і поспішно сховав троянду з шоколадом в одну кишеню, а ви-

сновки зі справи в другу. 
Тепер щодня у кабінеті Володіна я сидів за роботою. Я робив виписки з «Висновків» філологічної комісії, 

виписки з анонімних статей, з власних творів. 
Мені треба було довести, що ті мовні аналогії, які знайшли в моїх творах і в анонімних творах (широке ви-

користання метафори, застосування антитези, вживання риторичних запитань та вигуків, нагромадження запи-
тань за градацією з несподіваними висновками, наявність паронімів та інше) становлять ознаку не одного пись-
менника, а багатьох. На такий доказ потрібна була художня література. Володін ніякої літератури мені не дав. 
Та в камері в мене лежали томи Леніна, збірки творів Івана Котляревського, Льва Толстого, були ще й газети, і 
були уривки творів, закарбовані в моїй пам’яті. Отож я, навиписувавши цитат з «Висновків» філологічної комі-
сії в кабінеті Володіна, у камері брався за твори Леніна, Котляревського, Толстого і шукав у них аналогій з тими 
мовними засобами, які експерти визнавали за своєрідну властивість моїх творів. 

Коли я набрав достатньо матеріялу на спростування висновків філологічної експертизи, я перейшов до під-
бору матеріялу на спростування показань свідків. 

У другому томі моєї справи було вшито протоколи допитів братів Горинів, Косіва, Осадчого, Зваричевсь-
кої та інших піддопитних, в показаннях яких щось стосувалося мене. Я повиписував багато уривків з цих про-
токолів, а потім методом співставлення побудував спростування основного змісту показань. Не все те, що я ви-
писував, використав я у своєму спростуванні, виписок виявилося надто багато. Випадково ці виписки зберегли-
ся у мене по сьогоднішній день. Думаю, читачеві цікаво буде познайомитись з ними і тому наведу їх тут повні-
стю. 

Але перед цим хочеться навести одну виписку з постанови, підписаної начальником кагебе Львівської об-
ласти Шевченком, що був до Полудня і якого перед нашим арештом перевели на підвищення у Київ. Так отож 
Шевченко підписав постанову, яка вимагала вжиття заходів на припинення («пресечение») розповсюдження 
антирадянської пропаганди. А причиною таких дій було (наводжу дослівний випис у перекладі з російської мо-
ви): 

«5 серпня 1965 року співробітниця Львівської державної бібліотеки Альберт Берта Олександрівна в одній з 
книжок, що поступили зі сховища, виявила матеріяли «Зприводу процесу над Погружальським», «Класова та 
національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань 
Ганні Федорівні», «Ночь смерти Сталина». 

Ця постанова для мене була й новиною, і загадкою, бо ні постанова, ні сама Альберт ніде не фігурували в 
процесі слідства. Не дошукувалися слідчі, хто саме їй подав ту книжку, між сторінками якої було сховано вище 
згадані матеріяли. На мою думку, це була фіктивна причина (створена самими чекістами), щоб розпочати ареш-
ти за доносами своїх сексотів. 

А ось свідчення Гориня Богдана, виписані з другого тому справи. 
Сторінка 8. 

«Приблизно в березні або квітні 1965 року я працював у вечірній час, приблизно о 18 годині, в науковій 
бібліотеці Львівського держуніверситету імені Івана Франка по вулиці Драгоманова над статтями про скульп-
тури Феодосії Бриж та Дмитра Крвавича. В процесі роботи я зробив коротку перерву... 

Коли через кілька хвилин повернувся на своє робоче місце, де на столі лежала моя робоча папка та різні 
записки, які я зробив, то помітив на столі аркуш паперу з написом «А ваша думка?», а під цим аркушем лежала 
якась стаття, віддрукована друкарською машинкою без заголовка. (Це була відповідь на «Зауваження», тобто 
«Мета статті»).  

Сторінка 14. 
«Приблизно в травні або в червні я зустрівся з Масютком. Через тиждень Масютко передав мені «Сучас-

ний імперіялізм».  
Сторінка 19. 
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«Вперше я відвідав квартиру Масютка на початку літа після зустрічі з ним на вулиці». 
Сторінка 23. 

«Здається, що серед повернених мені віршів Масютка, були один чи два вірші «Повстаньте гнані і голодні». 
Сторінка 29. 

«Вперше з документом «Зприводу процесу над Погружальським» я ознайомився на початку 1965 року. 
Ознайомили мене з цим документом мій брат Михайло або мої друзі Михайло Осадчий або Михайло Косів. 
Сам документ попав до мене десь на початку весни 1965 року. Одержав я його від брата Михайла або від Ми-
хайла Масютка.» 

Сторінка 31. 
«Моє ближче знайомство з Масютком М. відбувалося весною 1965 року. Тоді, випадково зустрівшись з 

ним на вулиці, я поїхав з ним на його квартиру на вул. Городецькій. 
Із бесід з Масютком М. я зрозумів, що він ознайомлений з деякими антирадянськими документами, які 

розповсюджувались по руках. В свою чергу я також сказав Масюткові, що з деякими антирадянськими докуме-
нтами я рівно ж знайомий. Ми домовилися при нагоді давати один одному ті антирадянські статті, які у нас бу-
ли.» 

Сторінка 32. 
«Приблизно при другій зустрічі з Масютком він передав мені для ознайомлення антирадянський документ 

«Сучасний імперіялізм»…1 
Скільки примірників було я не пригадую, але, здається, їх було декілька. 
Через деякий час Масютко М. передав мені документ, надрукований на машинці, який був відповіддю на 

«Зауваження». Масютко М. дав мені також кілька примірників антирадянського документа під назвою «Україн-
ська освіта в шовіністичному зашморзі». 

Що стосується антирадянського націоналістичного документа «З приводу процесу над Погружальським», 
то я його отримував від Масютка двічі Декілька примірників. 

Я одержав від Масютка М. декілька примірників антирадянського документа «Виступ Ейзенгауера на від-
критті пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашінгтоні». Цей документ я скоріше отримав від Осадчого М. в одно-
му примірнику і дав його прочитати Масюткові». 

Сторінка 33. 
«Десь в той же час, тобто весною або на початку літа 1965р. Масютко М. дав мені для розповсюдження ан-

тирадянський документ під назвою «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні» в декіль-
кох примірниках. Цей документ я вперше побачив у Масютка. Раніше про існування такого документа я не чув. 

Повертаючи вірші молодих українських поетів, які я дав Масюткові, серед них він дав мені антирадянсь-
кий твір «Повстаньте, гнані і голодні», надрукований на одній сторінці папіросного паперу. 

Чи дав мені Масютко М. один примірник цього вірша, чи більше, не пам’ятаю». 
Сторінки 33, 34. 

Питання. Розкажіть, які документи антирадянського націоналістичного змісту ви передали Масюткові 
М.С.? 

Відповідь. Зараз я пригадую, що Масюткові М. я давав весною і на початку літа 1965 р. фотоплівку з пе-
редмовою «Панорама найновішої літератури в УРСР» Івана Кошелівця і машинописний текст «Виступ Ейзен-
гауера на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашінгтоні», який я одержав від Осадчого М. 

Приблизно в той же час, як відбувалися наші зустрічі з Масютком М. у мене були документи «Українська 
освіта в шовіністичному зашморзі», «З приводу процесу над Погружальським». Ці документи я також міг дава-
ти Масюткові для ознайомлення і передрукування.»  

Сторінки 35, 36. 
Питання. Які ще антирадянські документи, крім тих, які ви назвали на попередньому допиті, вам передав 

Масютко М.? 
Відповідь. Ці антирадянські документи, про які я пам’ятав, що одержав від Масютка М., я назвав на попе-

редньому допиті. Можливо, що я отримав від Масютка М. і інші антирадянські документи, але зараз не 
пам’ятаю, які саме. 

Пригадую собі, що від Масютка М. я одержав також антирадянський документ під назвою «12 питань для 
тих, хто вивчає суспільствознавство». Цей документ був надрукований на машинці, але скільки примірників – 
один чи більше я отримав, не пам’ятаю. До часу отримання цього документа від Масютка я про нього не чув. 
Одержавши від Масютка «12 запитань», я віддав теж брату. 

Питання. Ваш брат Горинь М. на допиті від 13 листопада показав, що ви поряд з іншими антирадянськими 
документами також передали йому статті «Література і псевдолітература на Україні», «Класова та національна 
боротьба на сучасному етапі розвитку людства», і сказали, що ці статті ви одержали від Масютка. Ви підтвер-
джуєте ці покази брата Михайла? 

Відповідь. Я не завжди знайомився з тими документами, які давав мені Масютко, зразу відносячи їх на ква-
ртиру брата. Що стосується статті «Література і псевдолітература на Україні», то з цією статтею Масютко озна-
йомив мене ще тоді, коли вона записана була в нього в чорновику. Тоді Масютко говорив мені, що збирається 
відіслати її в редакцію журналу «Дніпро». Тому Масютко міг дати мені цю статтю для розповсюдження, а я її 

                                                        
1 Стилістичну будову речення не виправляю, подаю так, як було написано в протоколах. 
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передав братові. Що стосується статті «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», 
то цю статтю я також міг принести моєму братові Михайлу від Масютка, але зараз цього не пам’ятаю, бо цієї 
статті я не читав і змісту її не знаю». 

Сторінки 36, 37. 
Питання. Ваш брат М. Горинь на цьому ж допиті розказав, що ви, передаючи йому статтю «Класова та на-

ціональна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», говорили йому, що її автором є Масютко М. Чи го-
ворили ви це братові? 

Відповідь. Можливо, що передаючи статтю «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку 
людства» я говорив братові, як твердить він у своїх зізнаннях, що автором її є Масютко. 

Питання. Звідки вам було відомо, що Масютко М. є автором документа «Класова та національна боротьба 
на сучасному етапі розвитку людства»? 

Відповідь. Масютко М., передаючи мені статтю «Класова та національна боротьба на сучасному етапі роз-
витку людства», напевно, говорив мені, що він є її автор, і я про це сказав моєму братові Михайлу. 

Точніше пригадати собі розмови, які були між мною, Масютком та моїм братом Михайлом у відношенні 
авторства цієї статті, я не можу. 

Питання. Вам пред’явлено документ під назвою «Класова та національна боротьба на сучасному етапі роз-
витку людства», який ми вилучили при обшуку у Масютка М.С. Чи знайомі ви з змістом цього документа? 

Відповідь. З пред’явленим мені документом під назвою «Класова та національна боротьба на сучасному 
етапі розвитку людства» я ознайомився. 

Зараз я пригадую, що дійсно цей документ я отримав від Масютка М. і передав для розповсюдження моєму 
брату Михайлу. Скільки примірників цього документа я отримав від Масютка пригадати не можу. Тоді я тексту 
документа не читав і тому не можу передати його змісту». 

(Можна уявити собі вкрай скрутне становище Богдана. З одного боку йому не хотілося до кінця топити 
Масютка, а з другого – не можна не підтримувати зізнання рідного брата). 

Сторінка 38. 
«Антирадянський документ під назвою «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.» вперше я 

отримав приблизно в кінці травня 1965 р. від Михайла Масютка.» 
Сторінка 39. 

«Антирадянський документ під назвою «Лист до письменниці Ірини Вільде та її земляків, які не бояться 
правди» я отримав примірно весною 1965 р. від Масютка Михайла. 

Хто був автором цього матеріялу і чи він був опублікований в якомусь закордонному націоналістичному 
журналі мені невідомо». 

Сторінка 41. 
«З Масютком я познайомився в 1963 р. в квартирі його брата, але близьких стосунків після знайомства у 

нас не було. Ближче я зійшовся з Масютком Михайлом весною 1965 року при випадковій зустрічі у Львові, ко-
ли у нас відбулася розмова про сучасних молодих українських письменників». 

Сторінка 42. 
«Я не можу згадати в якому точно місці Масютко М. передав мені статтю «Сучасний імперіялізм», але я 

добре пам’ятаю що це було весною 1965 року при одній з зустрічей з Масютком М. 
Питання. Ваш брат Горинь М. М. на допиті 22 вересня 1965 р. зізнав, що статтю «Сучасний імперіялізм» 

він одержав від вас в березні або квітні 1965р., тобто коли він заступав керівника лабораторії психології праці 
на львівському заводі автонавантажувачів. 

Відповідь. Тепер я собі пригадую, що статтю «Сучасний імперіялізм» я передав своєму братові Михайлові, 
коли він заступав свого керівника лабораторії психології праці, тобто в березні 1965 року». 

Сторінка 43. 
Я передав Масюткові М. для передрукування і розмноження документи під назвою «Промова Ейзенгауера 

на відкритті пам’ятника Т.Шевченкові у Вашінгтоні», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», фото-
плівку з передмовою Кошелівця, «Зауваження», написані моїм братом Михайлом. 

Від Масютка я отримував документи під назвами «Сучасний імперіалізм», «З приводу процесу над Погру-
жальським», відповідь Масютка на «Зауваження», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «Класова та 
національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознав-
ство», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.», вірш «Повстаньте гнані і голодні». 

Сторінки 43, 44. 
«Передаючи мені для розмноження антирадянські документи, Масютко прямо мені не говорив, які з цих 

документів він написав особисто». 
Сторінка 48. 

«Цими документами були машинописні тексти «З приводу процесу над Погружальським», «Українська 
освіта в шовіністичному зашморзі» і програмний документ «Український визвольний рух. (Короткі тези для об-
говорення)», виготовлений у вигляді трьох фотокарток. 

Не буду зараз повторювати, як я познайомився з цією антирадянською націоналістичною літературою, від 
кого я її отримав і кому передавав – про все це докладно розповів у ході слідства». 

Сторінка 49. 
«Моя злочинна діяльність стала активнішою, коли весною 1965 року я зустрівся з антирадянськи націона-
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лістично настроєним Масютком.» 
Сторінка 50. 

«Ознайомившись весною 1965 року з документом «Український визвольний рух. (Тези для обговорення)», 
крім Михайла Осадчого, я не насмілювався більше нікому цього документа показувати. 

В процесі слідства я розповів про моє знайомство і відношення до кожного націоналістичного документа, 
який був у моїх руках, де і від кого отримав той чи інший документ, кому передав.» 

А ось виписки зізнань Богдана Гориня з протоколу очної ставки, що відбулася 29 грудня 1965 року. Той же 
другий том справи. 

Сторінка 64. 
«Зустрічі з Масютком М. не були мною чи ним обумовлені, ми зустрічалися не часто, а самі зустрічі були 

короткими. Ми обмінювалися думками з приводу того чи іншого документа антирадянського змісту, але прига-
дати докладно час і обставини передачі чи отримання від Масютка документів антирадянського змісту зараз 
дуже важко, проте я добре пам’ятаю, що документ антирадянського змісту «Сучасний імперіалізм» був переда-
ний мені в кількох екземплярах в травні 1965 року».  

Сторінка 65. 
«Отримуючи від Масютка Михайла від березня по червень 1965 року згадані сьогодні на очній ставці на-

друковані з метою розповсюдження документи антирадянського змісту, я ніколи не чув від нього, щоб він ска-
зав, що саме він є автор того чи іншого документа». 

В другому томі моєї справи були й протоколи допитів Гориня Михайла. Деякі зізнання з цих протоколів я 
також занотував. Ось вони.2 

Сторінка 68. 
«Протокол від 4 вересня 1965 року. Ознайомившись з пред’явленим мені рукописом під заголовком «За-

уваження», я розпізнав його і заявляю, що цей рукопис написав я і я є його автор. 
Статтю «Зауваження» написав я з приводу роботи «Сучасний імперіялізм» невідомого мені автора. Як я 

пригадую, «Зауваження» було написано приблизно 3-4 місяці тому, а систематизував я їх у перших числах сер-
пня цього року, перед від'їздом до Феодосії. Цей рукопис я передав для ознайомлення одній людині, прізвище 
якої не назву». 

Сторінка 72. 
«Ознайомившись зі змістом пред’явленого мені тексту, який починається словами «Мета статті не та...» я 

заявляю, що цей текст я раніше ніколи не читав». 
Сторінка 73. 

«Я не пам’ятаю достеменно, коли саме одержав статтю «Сучасний імперіялізм», але це було у квітні або ж 
у травні 1965 р.» 

Сторінка 74. 
«Приблизно в червні місяці до мене на квартиру зайшла Зваричевська Мирослава... Мирослава взяла від 

мене статтю «Сучасний імперіялізм» і мої «Зауваження». Незабаром вона мені їх повернула. Перед самим від'ї-
здом на відпочинок до Феодосії, числа 8 або 9 серпня цього року, я передав статтю «Сучасний імперіялізм» та 
свої «Зауваження» Гелю Івану. 

Сторінка 81. 
«Протокол від 22 вересня 1965 року. Статтю «Сучасний імперіялізм» я одержав у березні або квітні 1965 р. 

Через кілька днів прийшов брат Богдан і заговорив про статтю, я написав нотатки». 
Сторінка 82. 

«В травні місяці нотатки передав Богдану, а за 2-3 тижні одержав відповідь від автора статті «Сучасний ім-
періялізм». Відповідь на «Зауваження» я прочитав у червні місяці цього року». 

Сторінка 83. 
«У перших днях серпня за першого знайомства серед низки питань я говорив з Масютком і про «Сучасний 

імперіялізм». Але розмови про статтю так і не було закінчено». 
Сторінка 86. 

«Мій брат Горинь Богдан помиляється в тому, що він повідомив мене про людину, яка передала йому стат-
тю «Сучасний імперіялізм» та відповідь на мої «Зауваження».  

Сторінка 90. 
«Статтю «З приводу процесу над Погружальським» я читав десь на початку 1965 року. Хто мені приніс її 

на квартиру, я не пам’ятаю. Пізніше мій брат Горинь Б. приносив кілька примірників цієї статті. 
Весною цього року брат приніс статтю «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.». За стилем ви-

кладу я зрозумів, що написав цю статтю Масютко, хоч брат мені не говорив про це». 
Сторінка 91. 

«Раніше я показав на допиті, що статтю «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» я одержав 
від Осадчого Михайла влітку 1965р. і передав її Гелю Івану, щоб він її розмножив. Хочу відмітити, що в липні 
цього року, коли Осадчий повернувся з Києва і я прийшов до нього на квартиру, він мені дав одну чи дві статті. 

                                                        
2 Протоколи допиту Богдана, слідство якому вів українець-західняк Боєчко, лише перші 2-3 написані російською мовою, решту – 

українською. Протоколи допиту Михайла, слідство якому вів росіянин капітан Малихін, написано майже всі російською мовою, лише кіль-
ка останніх – українською. Отже записи передаю в перекладі з російської мови. 
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Я вважаю, що серед цих статей була стаття «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», позаяк 
від інших осіб я влітку цього року ніяких статей не отримував».  

Сторінка 92. 
«Статтю «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» отримав від брата Богдана в січні 1965 року.  

Сторінка 95.3 
«Хочу відмітити, що авторство статей «Сучасний імперіялізм» і відповіді на «Зауваження» мені розповів 

мій брат Богдан. 
«Класову та національну боротьбу на сучасному етапі розвитку людства» я отримав від брата Богдана вес-

ною 1965р. Можливо, це було літом. 
«Пам’ятаю, що через Жулинського Романа я передав цю статтю Світличному Івану.»  

Сторінка 97. 
«Протокол від 4 листопада 1965 року. «В нашій розмові (тобто в розмові між Горинем М. та Масютком М. 

– М.М.) ми не говорили про авторство статті «Сучасний імперіялізм» і «Зауваження», але це розумілося само 
собою.»  

Сторінка 98. 
«Статтю «Класова та національна боротьба» одержав від брата Богдана один раз в кількох екземплярах, зі 

слів Богдана я дізнався, що її написав Масютко. 
Пізніше, в розмовах з Масютком М. він говорив мені про авторство статей «Класова та національна боро-

тьба» та «Сучасний імперіялізм» (в такому формуванні як я показав на допиті 4 листопада 1965р.), але ніколи 
він не признавався до авторства статті «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.» Чи писав ще Ма-
сютко якісь статті, я не знаю.» 

Сторінка 99. 
«Під час мого перебування у Феодосії з Масютком на політичні теми розмов не вів.» 

Сторінка 100. 
«Декілька екземплярів статті «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства» мені 

дав брат весною цього року. 
Вірш «Повстаньте гнані і голодні» я не читав, але цілком можливо, що його міг принести мій брат Богдан.» 

Сторінка 111. 
«Вважаю, що саме влітку 1964 року привіз мені Світличний Іван «Тези». 

Сторінка 112. 
«Так «Тези» пролежали цілий рік і в них не було внесено жодних змін. 
Раніше я вважав, що поширення «Тез» найбільша моя провина і моїх однодумців.»  

Сторінка 117. 
«Другим важливим документом цього періоду були «Тези – Шлях і завдання українського визвольного ру-

ху». Сумніваюся тільки чи це було восени 1964 року в Києві під час мого перебування на психологічній конфе-
ренції. Під час передачі «Тез» Світличний нічого не говорив.» 

Сторінка 118. 
«Згодом брат Богдан узяв «Тези», і, як мені відомо, передав їх Осадчому. Це було зимою (1965 року). 
На питання про появу другого варіанту «Тез» у кінці червня чи липня, Горинь Михайло відповідає: 
– Я особисто не опрацьовував «Тези» і не виробив своєї думки про них. Вважаю, що проспект програмного 

характеру. І тепер можу лише радіти, що ці тези не переросли у програму.» 
Сторінка 119. 

«Починаючи з січня чи з лютого (1965 року) характер літератури, яка ходила по руках, різко міняється. 
Статті Кутинського та інші витісняють статті антирадянського характеру «З приводу процесу над Погружаль-
ським», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі.» 

Вважаю, що статтю «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» приніс мій брат Богдан. Щодо статті 
«З приводу процесу над Погружальським» то не пам’ятаю, але, можливо, я її теж отримав від брата Богдана. 

Сторінка 120. 
«В березні брат приніс 5 чи 6 екземплярів статті «Сучасний імперіялізм». 

Сторінка 122. 
«Отже в останньому періоді я поширював серед своїх знайомих три види антирадянських документів: за-

кордонні видання, статті «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «З приводу процесу над Погружаль-
ським» та статті Масютка М...» 

Виписки з протоколу очної ставки між мною та Горинем Михайлом, яку проведено було 30 грудня 1965 
року.» 

Сторінка 134. 
«В березні 1965 року, я від свого брата Гориня Б. отримав статтю антирадянського змісту «Сучасний імпе-

ріялізм». 
Сторінка 135. 

«Як Масютко, так і я, не говорили один одному про те, що Масютко має відношення до авторства цієї стат-
ті («Сучасний імперіялізм»), а я до «Зауважень». Проте це розумілося само собою. 

                                                        
3 Починаючи а цієї сторінки, протоколи допиту Гориня М. ведуться українською мовою. 
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В травні 1965 року брат Богдан передав мені надруковану статтю «Відповідь матері Василя Симоненка 
Щербань Г.Ф.» і тоді ж сказав, що отримав її від Масютка. Про її авторство мені нічого не відомо.» 

Сторінка 137. 
«Хочу довести, що політичного спрямування оповідання про голод, яке читав мені Масютко в серпні 

1965 р. в себе на квартирі (в Феодосії – М.М.), визначити зараз не можу, бо не запам’ятав його змісту. 
Тоді ж Масютко давав мені газету, в якій було надруковано одне з його оповідань.» 
Виписки з протоколу очної ставки між Косівим Михайлом та Горинем Михайлом, яку було проведено 11 

грудня 1965 року. 
Сторінка 160. 

Косів Михайло. Приблизно в березні, точніше, в квітні цього року, коли я був на квартирі Гориня Михайла, 
то читав у нього статтю антирадянського змісту «Сучасний імперіялізм». 

Горинь Михайло. Так само я підтверджую показання Косіва М. в тій частині, що весною 1965 р. я його 
ознайомив у себе на квартирі з антирадянським документом «Сучасний імперіялізм». 

Виписка з постанови 31 січня 1966 р. про прилучення до справи фотокопії документа «12 запитань для тих, 
хто вивчає суспільствознавство.» 

Сторінка 175. 
«Слідчий Клименко установив: 
З матеріялів справи видно, що обвинувачені Осадчий М., Горинь М., Горинь Б., Гель І. розповсюджували 

статтю «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство». У обвинувачуваної Менкуш вилучено було не-
дописану статтю «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», проте повного тексту у неї не було ви-
лучено.» 

В жовтні 1965 року з Управління КГБ при Раді Міністрів по Київській області поступила фотокопія, вилу-
чена в обвинувачених Гориня Миколи (Ужгород, М.М.) та Геврича Ярослава (Київ, М.М.). 

З протоколу допиту Менкуш Ярослави.  
Сторінка 180, 181. 

«На питання чому вона погодилися друкувати на машинці матеріяли «антирадянського націоналістичного 
змісту» Менкуш Ярослава відповідає: 

– В мене склалася думка, що на Україні існує несправедливість і принижується українська мова і культура, 
мало видається літератури на українській мові, викладання в школах і вузах в більшости випадків ведеться на 
російській мові, і в окремих установах переважає російська мова». 

З протоколу допиту свідка Нагірної Віри.  
Сторінка 235, 236. 

Питання. Ви добре пам’ятаєте, що друкарську машинку Масютко М. придбав улітку 1965 р.? 
Відповідь. Я добре пам’ятаю, що вперше побачила у Масютка друкарську машинку влітку 1965 р., прибли-

зно за місяць, або півтора до їхнього від'їзду в місто Феодосію». 
А ось виписка з обвинувачувального акту Гориня Богдана.  

Сторінка 54, того ж другого тому. 
«Так, в кінці 1964 р. Горинь Богдан одержав від свого брата Гориня Михайла фотокопію антирадянського 

націоналістичного документа програмного характеру під назвою «Стан і завдання українського визвольного 
руху (неповні тези для обговорення), автором якого є обвинувачений Масютко Михайло». 

Сторінка 55. 
«В липні 1965 року Горинь Богдан в себе на квартирі одержав від аспіранта Київського інституту мистецт-

вознавства, фолькльору та етнографії Гуця Михайла дещо змінений варіянт документу «Стан і завдання україн-
ського визвольного руху», виконаний на друкарській машинці, під назвою «Про сучасне і майбутнє України 
(неповні тези для обговорення)», який з метою розповсюдження передав своєму брату Гориню Михайлу. 

В кінці 1964 р., перебуваючи у відрядженні в м.Києві, Горинь Богдан одержав від Назаренка Юрія націона-
лістичний документ «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» і ряд інших ідейно не витриманих статей, 
які привіз у м. Львів. Згодом документ «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» Горинь Богдан передав 
з метою розмноження обвинувачуваному Масюткові Михайлу». 

Сторінка 57. 
«Горинь Богдан з березня по червень 1965 р. передавав Масюткові М. для розмноження на друкарській 

машинці такі антирадянські націоналістичні документи: «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», 
«Промова Д.Ейзенгауера на відкритті пам’ятника Т.Шевченкові у Вашінгтоні», «Відповідь діячам культури 
УРСР від діячів культури в Америці і Канаді». 

Горинь Богдан одержав від Масютка М. розмножені в декількох примірниках антирадянські статті: «12 за-
питань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвит-
ку людства», автором яких є Масютко, а також документи: «До письменниці Ірини Вільде та її земляків, які не 
бояться правди», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні», «З приводу процесу над По-
гружальським», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «Промова Д.Ейзенгауера на відкритті 
пам’ятника Т.Шевченкові у Вашінгтоні». «Відповідь діячам культури УРСР від діячів культури в Америці і Ка-
наді» і вірш «Повстаньте гнані і голодні». 

Поряд з цим Горинь Б. в березні 1965 р. одержав від Масютка М. декілька примірників статті злісно анти-
радянського змісту під назвою «Сучасний імперіялізм», написаної Масютком М. 
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Через деякий час Горинь Б. взяв у брата написані ним зауваження на статтю «Сучасний імперіялізм», в 
яких міститься заклик до збройної боротьби проти радянської влади. Ці «Зауваження» Горинь Б. передав Ма-
сюткові М.». 

Звинувачення Гориня Михайла в заклику до збройної боротьби проти радянської влади в його «Зауважен-
нях» з боку чекістів не було підставне. Насамперед треба знати, що викладені думки в «Зауваженнях» стосува-
лися однієї особи, а саме автора статті «Сучасний імперіялізм», а, відповідно, не було тут агітаційної мети. За-
уваження-нотатки Гориня М. мали вигляд чорнових ескізів думок, не систематизованих і не оформлених зов-
нішньо. Вони були накреслені від руки, а не віддруковані на друкарській машинці. 

В одному з своїх міркувань у «Зауваженнях» Горинь М. висловлював таку думку, що коли український на-
род внаслідок проведеного відповідного роз’яснення усвідомить своє підневільне становище, він повстане, і в 
цьому повстанні здобуде незалежність своєї країни. 

Оці міркування Гориня Михайла, які ніхто не читав крім його самого та автора статті «Сучасний імперія-
лізм», чекісти й потрактували як «заклик до збройної боротьби проти радянської влади». Та Горинь Михайло, 
як бачив я з протоколів його допиту, не боронився проти такого звинувачення. Може не знав, як боронитися, а 
може, чекісти його переконали, що він справді закликав до збройної боротьби. 

Непрошений оборонець. 
Вже кілька днів я просидів над виписками з моєї «Справи», а мого оборонця не було. 
«Оборонець має право, – говорив Володін, – всебічно ознайомитися з твоєю «Справою», говорити з тобою 

сам на сам». 
Та його не було. Мене це й не дуже хвилювало – не буде оборонця, боронитимуся сам. Володін уже знав і 

сказав мені, хто буде у мене оборонець. Це мав бути адвокат Сергієнко. Мені це прізвище нічого не говорило. Я 
його не знав і досі нічого не чув про нього. Не приходить він тому, пояснював Володін, що тепер зайнятий ін-
шою справою, яку мусить довести до кінця. 

Та одного дня по обіді, саме тоді, коли я поринув у зміст протоколів, до кабінету зайшла середніх літ дама 
в супроводі Старікова. Вони обоє привіталися і сіли напроти мене. 

– Ось це ваш оборонець, – сказав Старіков. 
Дама відрекомендувалася і сказала, що вона має немалу адвокатську практику і що моя справа їй під силу. 

Вона намагалася говорити українською мовою, проте видно було, що українська мова не її рідна мова, в її ви-
мовленні відчувався російський акцент. 

– Ви погодили цю справу з моїм братом? – спитав я Старікова. 
– Ні, – сказав Старіков, – той адвокат, якого хоче взяти ваш брат не має часу на вашу справу. Він зайнятий 

іншими справами, тому ми самі взяли вам адвоката. Ви знаєте, що ми вам недосвідченого адвоката не дамо. 
Мене обурило таке нахабство, проте затівати суперечку з Старіковим у присутності жінки-адвоката я не 

хотів, і я пояснив їй: 
– Я проти вас нічого не маю. Але я взагалі проти оборонця, я хочу оборонятися сам. Погодився я на участь 

адвоката тільки тому, що на цьому наполягає мій брат. Отже, я цю справу повністю довірив йому. Тому на цю 
тему розмову треба вести з моїм братом. Якщо він погодиться, щоб ви були моїм оборонцем, я перечити не бу-
ду. 

Старіков не знаходив слів, щоб мені щось сказати, а тим часом дама-адвокат встала зі свого місця й приго-
тувалася виходити. 

– Час минає... справа не жде... ваш брат затягає... – забелькотів він. 
– Щоб переговорити з моїм братом, часу багато не треба, – відрубав я йому. 
Дама сказала «до побачення» і пішла з кабінету. За нею поспішив Старіков. 
Ну й нахаби, думав я собі, як двері зачинилися за ними. Мало того, що буде один їхній обвинувач-

прокурор, то вони мені підсувають ще другого обвинувача-адвоката. Хай навіть вона не буде мене звинувачу-
вати нарівні з прокурором, але вона не буде мене й обороняти, і там, де я зміг би боронитися сам, вона не дасть 
мені боронитися, забравши собі слово на безпредметну балачку. Це, видно, добре розуміють мої вороги – чекіс-
ти. Їм мало того, що суд відбуватиметься у потайному закутку, що голос мій ніхто не почує. Їм хочеться, щоб 
голосу мого взагалі на цьому суді не було. Щоб на цьому суді гримів голос їхнього прокурора, а там, де мав го-
ворити я на свою оборону, невиразно прошавкотів би підставлений ними адвокат. Володін весь час намовляє 
мене якнайменше говорити на процесі. «Чим менше будеш говорити, тим меншу кару тобі дадуть» – каже він. 

Виникає питання: Навіщо це їм, коли вони проводять суд повністю ізольований від світу? 
На моє питання, яке має значення чи говоритиму я чи мовчатиму, коли на тому суді не буде людей, Воло-

дін відповідав: 
– Чому не буде людей? Будуть засідателі, буде охорона. 
Ось як. Чекістам хочеться, щоб навіть їхній охоронець не був свідком їхньої підлої розправи над людиною. 

Побачення. 
Мені дали побачення. Завели мене в невелику тьмяно освітлену кімнату, яка, видно, була спеціяльно на це 

призначена. В кімнаті стояв великий широкий стіл і кілька стільців біля нього. Старшина сів у кінці столу, а 
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мені наказав сісти на стілець, що стояв збоку. За кілька хвилин до кімнати зайшли моя Гануся і мій брат Вадим. 
Ми привіталися. Можна було обійматися і чоломкатися, старшина не забороняв. Потім наказав мені сісти на 
своє місце, а дружині і братові вказав на місця біля другого боку столу. Хоч стіл був завширшки не менше пів-
тора метри, Гануся протягла свої руки до мене і взяла мою правицю в свої пучки. Вона держала і гладила мою 
руку, і не випускала її впродовж усього побачення. Гануся змінилася. Сліди глибоких переживань і мук відкар-
бувалися на її обличчі. З її наповнених слізьми очей віяв безпросвітний смуток. У брата також був вигляд зажу-
реної і заклопотаної людини. 

Кілька хвилин ми сиділи мовчки. Тишу порушувало лише легке схлипування Ганусі. 
– Тяжко тобі там? – тамуючи ридання, запитала вона. 
– Тяжко, – сказав я, – але ти знаєш, що я звичний до всяких злигоднів. 
Я бачив і відчував її трепетні страждання, та нічим розрадити її не міг. Я знав її вразливу натуру, відчував, 

як тяжко їй усе це терпіти і не міг добути в собі втішного слова. Я знав, що хоч би я й здобув те слово, воно б на 
неї не подіяло, бо надто вже у нас гнітючий смуток переважав радість. Для найменшої втіхи місця не було. 

Я дивився у її сині очі, наповнені слізьми, перетворені стражданням у видовжені ромбики, і мені здалося 
тоді, що бачу її останній раз. 

Як вона житиме без мене? – думав я собі. Чи знайде в собі силу забути мене й розпочати нове життя? Ма-
буть ні. Колись вона мені говорила, що вона моєї смерти не переживе. «Якщо б так сталося, – говорила вона, – 
слідом за тобою і я померла б». 

Краще було б, роїлася думка, мені її не знати і не одружуватися. Тоді б я всі свої муки зносив сам. Не жу-
рилася б над моєю долею ще близька рідня. А так я накинув людині такі страждання, що без сумніву, тяжчі за 
мої. 

– Слідство уже закінчилося, – сказав я. 
– Ми знаємо, – сказав брат. 
– Додали мені ще одну статтю, шістдесят четверту. Не знаю, що вона означає. Прокурор каже, що вона 

окремої сили не має, а тільки підсилює попередню статтю. Подивитеся там у кодексі. 
– Добре, – сказав брат. 
– Приводили мені адвоката, то я послав їх з тим адвокатом до тебе. Сказав, що я цю справу доручив тобі. 
– Пропонували й вони мені того адвоката, але я сказав, що вже найняв оборонця і заплатив гроші. Він ско-

ро візьметься за твою справу, йому треба тільки закінчити процес. 
– Я ж взагалі проти адвоката, – сказав я братові, – мені без адвоката було б краще боронитися, але я пого-

дився тільки тому, що ти так дуже наполягав. 
– Я не думаю, що він тобі пошкодить, а навпаки, допоможе, адвокат досвідчений. 
– Тобі буде легше з адвокатом боронитися, – вставила 
своє слово Гануся. 
– То хай вже буде, якщо вам так хочеться. Можливо й справді, мені буде легше з адвокатом. 
– Як там мама, – спитав я. 
– Та як? Журиться, плаче, – сказав брат. 
– Як ти почуваєш себе? Чи дуже мучає тебе твоя виразка? – запитала Гануся. 
– Уяви собі, що не дуже. То ж було, ти добре знаєш, як я з’їдав хоч маленьку скибочку житнього хліба, які 

болі терпів, а тепер мене годують тільки житнім хлібом, іншого хліба я не маю, і нічого, часом болить, але не 
так, як було на волі. 

Гануся вірила й не вірила мені, а сльози ще рясніше покотилися з її очей, вона тільки вимовила: 
– Боже! 
Під кінець я намагався втішити їх. Я говорив їм, що дуже журитися передчасно не треба, бо, може, ще на 

суді я й виправдаюсь. Докази філологічної комісії я спростую там. Залишається свідчення Горинів. А свідчення 
Горинів також можна спростувати, бо вони плутані й суперечливі... 

Та тут мене старшина увірвав, сказавши, що про справу говорити не дозволяється. 
Попрощавшись, Гануся і брат вийшли з похиленими головами. 

Знайомство з адвокатом та короткий диспут з Сєргадєєвим. 
Нарешті з’явився оборонець. Він зайшов тоді, коли я рився в паперах своєї справи, а Володін нудився за 

своїм столом. Це був високий на зріст немолодий мужчина. Старший за мене. На ньому були ондатрова шапка і 
дороге пальто. Він привітався з Володіним, а потім підійшов до мене, подав мені руку й відрекомендувався. 

– Адвокат Сергієнко, – сказав він мені. 
– Можете приступати до роботи, – сказав йому Володін. Сергієнко поклав на стіл свою теку, яку він досі 

тримав під пахвою, підійшов до вішака і зняв з себе шапку і пальто. Він сів біля мене за великим столом, де ле-
жали томи моєї справи. 

– Ось це вся справа, – сказав Володін, вказуючи на томи, – можете знайомитися. 
Сергієнко розщібнув свою теку, витяг із неї кілька аркушів паперу, дістав з кишені ручку і почав перегля-

дати перший том. 
Володін ще трохи понудився за своїм столом, а потім устав і сказав Сергієнкові: 
– Ну я вас залишаю сам на сам, можете поговорити, – і вийшов. 



 153 

Сергієнко добре говорив українською мовою. Видно було, що це його рідна мова. Він мені сказав, що він 
ще перед нашою зустріччю ознайомився в загальних рисах з моєю справою. 

 На його думку справа складна, обвинувачення проти мене тяжкі. 
– А я не думаю, що моя справа складна, – відповів я йому. – Обвинувачення проти мене в основному йде у 

двох напрямках: докази філологічної експертизи моєї причетності до написання статей і свідчення братів Гори-
нів. Скажу вам відразу: філологічну експертизу виключайте з своєї сфери оборони. Я її спростую сам. Ви зай-
міться свідченнями Горинів. Ці свідчення, як ви побачите, проаналізувавши їх, спростувати дуже легко, бо в 
них надто багато суперечливого не тільки між показаннями одного й другого брата, а й окремо взятих. Я й сам 
буду спростовувати їхні свідчення. Ви будете тільки доповнювати мене в цьому напрямку. Отже, нічого склад-
ного для вас тут не буде. 

Сергієнко хитнув головою на знак згоди. 
– Справа моя ускладнюється для мене тим, – продовжував я, – що суд буде закритий. Це по-перше, а по-

друге тим, що нашу загальну справу, в яку залучено багато підсудних, роз'єднали. Мою справу вилучили з цієї 
загальної справи. Коли б суд був відкритий, мені набагато легше б було боронитися, бо аудиторія моїх опонен-
тів трималася б у певних рамках. А так для них не буде ніяких меж, і мій голос буде голосом «вопіющого в пус-
тині». Ну і, самі розумієте, що коли нас більше на процесі, то боронитися легше, ніж боронитися самому. 

– Відносно закритого суду, – відповідав Сергієнко, – то тут, напевно, змінити нічого не вдасться, хоч ви 
можете на процесі заявити свій протест. А відносно того, щоб об’єднати справу з вашими спільниками, то тут 
треба написати заяву в суд. Пишіть зараз, тут. Я її сам передам вашим суддям. 

Він мені підсунув аркуш свого білого паперу і продиктував заголовок заяви. 
Я написав, що нашу спільну справу безпідставно було розчленовано, бо ми тут об’єднані одним доказом 

проти нас і однаковими обвинуваченнями. Передав ту заяву Сергієнкові, а він сховав її у свою теку. 
Саме тоді, коли ми з Сергієнком закінчили розмову, до кабінету зайшов Володін і сів на своє місце. Неза-

баром зайшов і Сєргадєєв. Він привітався з Сергієнком. Зі мною він не вітався ніколи. І я на нього не звертав 
уваги так само, як і він на мене. Сєргадєєв усівся коло Володінового столу і деякий час сидів мовчки. 

– Вся його ідеологія, – заговорив Сєргадєєв, звернувшись до Сергієнка, – ось тут, у оповіданнях, – він вка-
зав на том, в якому було вшито мої оповідання. 

– Ви ж за ідеологію не судите, – обізвався я. 
– Не судимо, але дивимось з ким маємо справу. Ви ж не тільки націоналіст, ви шовініст, бо для вас тільки 

українці люди. 
– Ні, – відповідав я Сєргадєєву, – тут ви помиляєтеся, бо навмисне спотворюєте правду. Я не шовініст і на-

віть не націоналіст, а патріот свого народу. А ви ж теж патріот свого народу? 
– Патріот, та не такий як ви. 
– І я так думаю, що ви не такий патріот як я. Проте вам, мабуть не хотілося б, щоб над вашим, російським 

народом було встановлено зверхність, гегемонію якогось іншого народу, припустимо, китайського, хоч би й на 
союзних умовах? 

Сєргадєєв не відповідав на моє питання. 
– Не хотілося би, – відповів я за нього. – Отак і нам не хочеться, щоб над нами була гегемонія. Причому я 

проти такої гегемонії не тільки відносно свого українського народу, а й відносно усіх народів. А це не тільки 
патріотизм, а й справжній, не казуїстичний, інтернаціоналізм. Це відображено і в моїх оповіданнях. Мабуть, ви 
не забули змісту мого оповідання «Сльози чекіста»? Забули? Я вам нагадаю його. Чекіст-конвоїр, за національ-
ністю узбек, провадить етапом дівчат-українок на Сибір, дивиться на них і плаче. Дівчина питає: 

– Чого ви плачете? Невже вам нас шкода? 
– Шкода, – відповідає чекіст-узбек, – бо все це я бачив на своєму народові. 
– Це ви написали брехню, – схопився Сєргадєєв. – Чекісти – це найзагартованіші більшовики. А більшови-

ки ніколи не плачуть. Пам’ятаєте, як про це писав Маяковський? Якби в музеї виставили більшовика зі сльоза-
ми на очах, то весь світ дивувався б такому диву. – Сєргадєєв аж засміявся від задоволення, що так влучно вда-
лося йому заперечити мені. 

– Це твердження Маяковського, – відповів я йому, – життєва практика не підтвердила. Хіба забули, як всі 
ви більшовики, не тільки плакали, а й просто таки й ридма ридали як Сталін помер? Деякі навіть повмирали від 
розриву серця. А щодо Маяковського, коли вже про нього зайшла мова, то я вам нагадую дуже доречні тут його 
інші слова:  

«Слухай, маскаль,  
На Україну зуби не скаль!» 
Я побачив як на устах Сергієнка ледве помітно заграла усмішка. Помітив це, видно було, і Сєргадєєв, і сам 

почав силувано усміхатись. Він більше не знаходив слів на продовження суперечки і вийшов з кабінету. 

Чи будуть герби над головами суддів? 
Обробляючи свої записки в камері, я говорив Николаєнкові: 
– Погано, що суд буде закритий. Якби він був відкритий, мені набагато легше було б боронитися. А так, що 

не скажеш, усе полетить за вітром. А чи знаєте ви, – питав я Николаєнка, – наскільки він конспіративний, цей 
закритий суд? Чи допустять на нього моїх найближчих родичів? 
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– Який би конспіративний суд не був, – відповідав мені Николаєнко, – такі родичі як батько, мати, брати, 
сестри, дружина мають право перебувати на процесі. Щодо цього, то це гарантовано всіма законами. 

Мені аж стало легше на душі, коли я почув це від Николаєнка. 
– І ось ще що ви повинні знати, – говорив далі Николаєнко, – на всякому суді, закритий він чи відкритий, 

судді, тобто суддя і засідателі, повинні сидіти у таких кріслах, де над їхніми головами є зображення державного 
герба. Якщо герба над суддями не буде, то такий суд не дійсний. 

Ніколи я про це ніде не читав і не чув, мені не вірилося, щоб совєтський суд дотримувався такої формаль-
ности. Може де і є такий порядок, тільки не в нас, подумав я і сказав про це Николаєнкові. 

Та Николаєнко навіть обурився. 
– Саме в нас, у нас, – переконував він мене, – є такий порядок. А якщо вас судитиме суд без гербів над го-

ловами суддів, то вирок такого суду ви можете відразу викинути і не признавати себе засудженим. 
– Ну скоро побачимо, – сказав я, – для мене ця формальність не має ніякого значення – чи будуть герби над 

головами суддів, чи ні, я все одно не визнаю себе засудженим. 
– Це не формальність, – доказував далі Николаєнко, – це невід’ємний атрибут совєтського суду. 
– А якщо мене засудить суд без гербів і я не визнаю себе судженим, то хіба чекісти не поженуть мене на 

каторгу чи в тюрму? – спитав я Николаєнка. 
– Поженуть, але ви маєте підстави до апеляції. 
– Ці підстави надто ненадійні, – сказав я. – Ну я напишу скаргу, що мене засудив суд без гербів, а мені 

прийде відповідь, що там герби були, тільки я їх не помітив. Чим я докажу, що гербів там не було, суд же за-
критий, свідків я виставити не можу. 

Николаєнко почав погоджуватися зі мною, відступаючи від своїх доказів. 
– А хіба не судили в нас таким судом, що підсудний суддів і в очі не бачив. А вирок був дійсний, і розстрі-

лювали, і замучували в таборах за такими вироками. 
– Це було, – сказав Николаєнко, – та тепер же є курс на зміцнення законности. 
– Є, але як можна зважити вагу законности? Тоді, коли розстрілювали за вироками «ОСО», також тверди-

ли, що суд у нас найзаконніший і найгуманніший. 
– Ну так, – погодився Николаєнко, – ми не маємо можливости порівнювати наш суд з якимись іншими, не 

нашими судами. 

Відповідь суду на мою заяву. 
Сергієнко приніс відповідь на мою заяву на другий чи на третій день. Ця відповідь також збереглася серед 

моїх паперів, побувавши в руках багатьох чекістів Мордовських таборів та Владімірської в’язниці. Не забрали. 
Мабуть у їхніх списках матеріялів, що підлягають конфіскації не було такої назви. Наводжу дослівно її зміст: 

Ухвала розпорядочного засідання. 
6 березня 1966 року Судова колегія в кримінальних справах Львівського обласного суду в складі: Голову-

ючого Назарука К.П., Народних засідателів Галя І.М., Попадіна М.П. при секретарці Юрко А.О. з участю про-
курора Садовського І.М. розглянула у розпорядчому засіданні в м.Львові кримінальну справу, яка надійшла від 
прокуратури Львівської області по обвинуваченню Масютка Михайла Савовича, 18 листопада 1918 року наро-
дження, в інкримінованих йому злочинах, передбачених ст. ст. 62, ч.1 і 64 КК УРСР. 

Приймаючи на увагу, що по цій справі попереднє слідство проводило у відповідности з вимогами криміна-
льно-процесуального закону, що по ній зібрано в достатній мірі матеріялів які дають підстави для віддання Ма-
сютка М.С. до суду, що скоєний Масютком М.С. злочин кваліфіковано за ст. 62 ч.1, 64 КК УРСР вірно, в розпо-
рядочному засіданні обговорено заяву Масютка М.С. про те, що на його думку справу відносно нього необхід-
но oб’єднати з іншими справами, по яких обвинувачуються інші особи за такі ж злочини, і підстав для її задо-
волення не знайдено. 

Також обговорено питання про внесення зміни в список при обвинувачувальному висновку відносно ви-
клику в судове засідання експертів і вирішено окремих з них не викликати. 

Керуючись ст.ст. 244, 245,253 КПК УРСР, ухвалила: 
Справу про обвинувачення Масютка М.С. прийняти до проведення Львівського обласного суду. 
З обвинувачувальним висновком погодитися. 
Масютка Михайла Савовича віддати до суду по ст. ст. 62 ч. 1 і 64 КК УРСР. 
Справу призначити на розгляд у закритому судовому засіданні у м. Львові на 10 годин ранку 14 березня 

1966 року з участю прокурора і адвоката, з викликом свідків згідно списку при обвинувачувальному висновку і 
експертів: Здоровеги В.Й., Грицютенка І.С., Шаховського СМ., Матвійчука М.Ф., Кибальчича В.М.4 

В клопотанні Масютка М.С. про об’єднання його справи з справами, по яких обвинувачуються за такі ж 
злочини інші особи, відмовити. 

Запобіжний захід відносно Масютка М.С. залишити попередній – під вартою. 
Головуючий Назарук К.П. 
Народні засідателі Галь І.М., Попадін М.П. 
Згідно: 

                                                        
4 В цьому списку з моїх кандидатур залишився один тільки професор Шаховський. 
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Заст. голови Львівського облсуду – підпис. 
К. Назарук. 

Читачеві не може не кинутися в очі та обставина, що в цій ухвалі розпорядчого суду ніде не фігурує кагебе. 
Справа надійшла не від кагебе, а «від прокуратури» , хоч прокуратура у веденні слідства не брала ніякої участи, 
за вийнятком відвідин Старікова, який «здійснює нагляд» за кагебе. Вказується, що «по цій справі попереднє 
слідство проведено у відповідності з вимогами норм кримінально-процєсуального закону». та не вказується хто 
проводив це слідство. І це не тільки в тій «ухвалі», а і в усіх інших документах, що стосуються моєї справи і 
справи всіх засуджених, які пройшли через слідчу машину кагебе, організатор і виконавець цього слідства за-
лишається інкогніто. Навіть прізвища слідчих ніде не згадуються. Чим це пояснити?, думав я. Не інакше як 
превентивним самозахистом кагебе. Кагебе і його найвищі опікуни зрозуміли, що можуть бути такі обставини, 
коли їхні таємні дії стануть явними. Так сталося невдовзі після смерти Сталіна, коли над злочинами кагебе по-
ступово почалась підніматися завіса. Хто знає, як воно буде далі? Може, й ще знайдуться у верхах ініціятори 
знімання машкари з кагебе? А тим часом кагебістам доводиться виконувати ті самі дії, за які трохи не поламали 
всю їхню машину, а дехто навіть поплатився власним життям. То ж краще нам за таких обставин залишатися в 
стороні, думають вони. Є ж у нас повністю підлеглі нам репресивні інститути – прокуратура, суд. Ось ними й 
треба прикриватися. Не кагебе вас передало до суду, а прокуратура, не кагебе вас судило, а народний суд. До 
кагебе ніяких претензій не має бути. Та хай спробувала б якась із цих підпорядкованих кагебістам установ зро-
бити щось не так, як хотілося б кагебе? Підпорядковані установи знають, що вони є покірні виконавці волі ка-
гебістів... Вони добре знають, що й за нових обставин кагебе залишається всемогутньою силою. Та й ніколи во-
ни не зроблять чогось такого, що суперечило б планам кагебістів, їм не дозволить зробити це їхня «совість», бо 
вони й самі кагебісти, лише одяглися в іншу уніформу. 

Розуміючи все це, я готувався стати на прю з цією всемогутньою силою. Це все одно, що мурашка наважи-
лася б піти на поєдинок зі слоном. Божевілля?! Саме виходячи з таких міркувань теперішні російські комуністи 
своїх політичних опонентів відносять до психічно ненормованих людей. Яка нормальна людина, не маючи за 
собою ніякої сили, знаючи наперед, що вона зазнає поразки, може повставати проти такої всемогутности? – ду-
мають вони. Міркування логічне. Та не враховано в цьому міркуванні одного: людської натури. В голови мож-
новладців не вкладається те, що людина, не заражена рабською покорою, має тягу до свободи таку нестримну, а 
ненависть до деспотизму таку незгасну, що в боротьбі проти тиранії зневажає власну долю і власне існування. 

Що можуть зробити оборонці свободи своїм супротивникам? Дуже мало. Вони можуть розличковувати їх-
ні дії, дискредитувати їх. Перед ким? Перед населенням Совєтського союзу? Як утримувати в покорі населення 
комуністи добре знають. Перед вільним світом? Але що з того, коли цей вільний світ неспроможний сам себе 
захистити, тремтить перед комуністичною загрозою, що насувається на нього. 

Російські комуністи добре знають, що й дискредитовані, вони можуть утримувати владу, якщо є надійна 
зброя в руках. Але вони знають і те, що саме дискредитація повалила всемогутню владу царської Росії, що бі-
льшовиків привела до влади саме дискредитація їхніх супротивників. І тому вони дискредитантів бояться, ду-
шать їх як тільки можуть. 

Отак і я. Виходячи з таких міркувань, зневажаючи свою долю і своє існування, вирішив не мовчати, а го-
ворити на суді. Хай не буде кому мене там слухати – вискажу самим чекістам правду в вічі, і то мені стане лег-
ше на душі. 

До початку суду часу залишилося небагато, а я ще не закінчив виписки з «Справи». Треба було синтезува-
ти їх, підготувати виступ. 

Дорога до суду. 
До 14 березня я в основному впорався з підготовкою, і написав тези виступу. Та 14 березня суд не відбувся. 

З якихось невідомих мені причин суд перенесли на 7 днів пізніше. Цей час я використав на те, щоб повністю 
записати свій виступ. Так буде зручніше мені, подумав я. Переді мною не буде ні трибуни, ні стола, мені тяжко 
буде відшукати у своїх паперах потрібну мені виписку, а так все буде викладено за порядком. 

І ось наступив той фатальний день 21 березня 1966 року. Перед сніданком, непомітно для Николаєнка, я 
встиг подумки прочитати молитву. Молитва творилася легко. 

По мене прийшли як тільки я закінчив снідати. Я взяв під пахву свою теку, набиту записками, і вийшов на 
виклик до коридору. 

– Руки назад! – скомандували мені. 
Я заклав руки за спину, обхопивши теку пальцями. Не заперечували. І так повели мене сходами вниз. Ви-

вели на подвір’я в’язниці. Тут стояла закрита автомашина, той самий «чорний ворон», що раніше літав вулиця-
ми совєтських міст, вихоплюючи з теплих ліжок своїх жертв. Лише тепер він був не чорний, а темнозелений, як 
звичайно фарбують військові машини. Коло «чорного ворона» стояло троє солдатів з карабінами і один стар-
ший сержант з пістолетом на поясі. Шофер-солдат, беззбройний, стояв біля кабіни. Мене підвели до машини. 
Старший сержант подав команду, і солдати стали в один ряд. 

– Прізвище, ім’я, по-батькові? – спитав він мене, дивлячись у аркуш паперу, що тримав перед собою. 
Я сказав. 
– Ставлю до відома, – категорично говорив він до мене, – за найменшої спроби тікати – стріляємо без по-

передження. 
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І до солдатів: 
– Приготуватися до бою! 
Солдати мали карабіни-автомати нової моделі. Я цих карабінів не знаю, коли я служив у совєтській армії, 

тоді таких не було. Це були облегшені автоматизовані гвинтівки. Солдати перед самим моїм обличчям легко 
перекинули свої карабіни з руки на руку, сіпнули їхні затвори і вони зловісно і разюче заклацали майже однора-
зово. 

– Залазь! – наказав мені один з солдатів, вказавши дулом карабіна на відчинені двері в задній частині авто-
машини. 

Я заліз до машини по причепленій залізній драбинці. Солдати вскочили зразу за мною. 
– Сюди! – показав мені тої самий солдат на відчинені бічні двері. Я переступив поріг тих дверей і опинився 

в каюті, ніби спеціяльно зробленій по ширині моїх плечей. Там було на що сісти – від стіни до стіни була при-
бита дошка. За мною зачинилися двері і клацнув замок. В каюті було майже темно, лише над головою тьмяно 
блимали рисочки світла, що пробивалися крізь решітку душника. 

Машина рушила. 
Це вже удосконалення, подумав я собі, тут нічого не побачиш і не почуєш. І ніхто тебе не побачить і не по-

чує. Такого не було за часів мого першого ув’язнення. Тоді міліціонери возили нас або у відкритих висагах ван-
тажних автомашин, або водили пішки. Розвивається техніка, гіркі висновки робив я. 

Я все-таки дещо почув у тій найтемнішій у світі в’язниці. До мене доносилися з-за дверей голоси моїх кон-
воїрів. Вони говорили між собою українською мовою. 

Мені було дивно. По-перше, тому, що за часів мого першого ув’язнення від жодного конвоїра я не чув жо-
дного українського слова, а по-друге, що добре знав, що всіх українських юнаків, покликаних відбувати війсь-
кову службу, направляють далеко від України. Солдати говорили українською мовою, але без галицького акце-
нту. 

Східняки, подумав я собі. Може синки якихось начальників, яким совєтська влада може довірити. 
Машина їхала недовго. Коли зупинилася, я чув, як клацнули її вихідні двері, як заскреготів замок у дверях 

мого боксу. 
– Виходь, – почув я голос солдата. 
Я виходив не поспішаючи. Переді мною була брама будинку. Між дверима машини і брамою був простір у 

півметра завширшки. Я підступив до дверей і перш ніж ступити ногою на щабель драбинки, подивився в один 
бік і другий. Простір між машиною і стінами будинку був заповнений людьми. Праворуч і ліворуч від машини 
ряди людей тулилися під стінами і витягали шиї, щоб побачити мене. 

– Михайле! Ви молодець!!! – розірвав тишу різкий жіночий голос. 
Я глянув у правий бік, звідки вирвався цей голос, і в гурті людей пізнав Олю, дружину Михайла Гориня. 

Це вона вигукнула ці слова. Оля відважна жінка. Я знав про це і раніше. Їй байдуже, що чекісти дивилися на неї 
і чули її вигук. Вона відважна й розумна. Вона знає, що сказати чекістам, якби вони присікалися до неї за ці 
слова. 

Розглядаючись, я зрозумів де я – перед приміщенням Львівського обласного суду на Галицькій площі. 
Конвоїри мене не підганяли, і я поволі заходив у коридор цього приміщення. Широкий і просторий кори-

дор був наполовину заповнений людьми. Коли я переступив поріг, мені полетіли під ноги квіти. Це були лісові 
проліски. Не ступив я і трьох кроків, як з натовпу вирвалася моя Гануся. Вона налетіла на мене, як птах, обхо-
пила своїми рученятами і з вигуком «Рибонько мій!» почала мене палко цілувати. Конвоїри стояли коло нас мо-
вчки і не знали, що робити. Та тут де не взявся начальник в’язниці Мігальов. Він підбіг до нас і почав відштов-
хувати Ганусю від мене. Коли йому вдалося стати поміж нами, конвоїри швидко провели мене до клітки ліфту, 
завели до неї, самі зайшли, вскочив у клітку і Мігальов, боронячись від наступу Ганусі. 

Я не рахував поверхи, крізь які пролітала клітка ліфта, раптові події скували весь мій мозок і нерви. Коли 
ліфт зупинився, мене вивели на довгий коридор і повели вглиб його. Мимо мене метушливо пробігали люди, 
нікого з них я не пізнавав. Здавалося це були судові службовці, яких не цікавив ні я, ні мій ескорт. В кінці кори-
дору мене повели ліворуч, у вужчий і коротший коридор. В кінці цього коридору був ще один закуток, стіни 
якого були покраяні дверима. Одні з цих дверей розчинив конвоїр і наказав заходити до середини. Це була не-
велика кімната без вікон. Освітлювалася вона електричною лампочкою. Кімната була зовсім порожня, лише під 
стіною стояв ослін. Я придивився до нього – чи не брудний, щоб сісти, і побачив на ньому сліди засохлої крови. 

Ага, подумав я собі, видно, катують і тут, приводять нашвидкоруч до покори непокірних підсудних. І не 
витирають кров. Мабуть, навмисне не витирають, щоб і свіжі підсудні догадувались, що їх чекає, коли вони на-
думають у суді говорити не те, що казали на розсліді. 

Я все-таки сів на той закривавлений ослін і почав оглядати стіни. Вони були покриті видряпаними слова-
ми. Та всі написи перекривав один, видряпаний найглибше найбільшими літерами «Богдан – homo sapiens» – 
прочитав я. І це викликало в мені масу роздумів. Я не мав сумніву, що ці слова адресовані Богдану Гориню. 
Значить, думав я, суд над Горинями та іншими вже відбувся. Як розуміти ці слова? Чи їх написано на похвалу 
Богданові, чи на зневагу? Може, Богдан повів себе на суді достойно, і хтось з товаришів на подяку викарбував 
ці слова. А може, навпаки, Богдан повів себе на суді не достойно, і автор, карбуючи ці слова, вклав у них іронію 
і глузування? А може, Богдан їх сам видряпав, бажаючи себе похвалити у такий спосіб? 

Розгадки не було. Може буде розгадка на суді, подумав я, і заходився ще раз переглядати свої записи. 
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Перед початком суду. 
Приблизно через півгодини двері відчинилися і мені наказано було вийти. З закутка мене вивели в кори-

дор, яким привели сюди. Я побачив перед собою Ганусю, брата і Людмилу Стогноту. Переді мною розчинилися 
двері в стіні коридору і наказали зайти. Це була невелика зала. Всього метрів 16 завдовжки і метрів 8 завширш-
ки. З лівого боку стояли ряди крісел. На всіх тих кріслах сиділа одна людина – капітан кагебе, якого я досі ніде 
не бачив. Просто переді мною, під протилежною стіною за окремим столом сиділа філологічна комісія. Коли 
мене завели, старий Шаховський встав і вклонився мені. Дехто з членів комісії привітався до мене ледве поміт-
ним нахилом голови, дехто не вітався зовсім. Я відповів на привітання також ледве помітним нахилом голови. 
Старший сержант з двома солдатами провели мене вздовж зали. Праворуч під стіною була дерев’яна загородка. 
Солдат відчинив хвіртку цієї загородки і наказав мені зайти. Там стояла лавка. На ту лавку я й сів. Один солдат 
стояв з другого боку загородки біля хвіртки, тримаючи карабіна напоготові, а старший сержант з другим солда-
том пішли й сіли там, де сидів капітан. 

Праворуч від мене під причілковою стіною було невисоке підвищення, як кін у сільських клубах. На тому 
підвищенні стояв довгий і широкий стіл, нічим не покритий, за столом стояло троє крісел. За кріслами двері, 
якраз на середині причілкової стіни. 

Це тут будуть судді сидіти, догадувався я. Де ж ті герби? – питав я подумки себе. Ні на кріслах, ні над крі-
слами їх не було. 

От старий ворохобник, подумав я про Николаєнка, намолов мені сім мішків гречаної вовни. Може, навмис-
не плів старий пройдисвіт байку про герби. Аж ось я почну домагатися виставлення їх і пошиюся в дурні. 

Ліворуч від мене трохи ближче до середини зали стояв невеликий столик, а якраз проти мене, під вікнами 
протилежної стіни стояв великий стіл, майже такий, як на підвищенню. Між тим великим столом і підвищенням 
був ще один маленький столик і за ним сиділа гарненька дівчина чи молодичка. Вона перегортала якісь папери. 
Це секретарка, подумав я. 

Надворі стояла гарна погода. Сонце гріло майже по-літньому, вікна зали були відчинені, і мені було видно 
ясну блакить неба. Я дивився у небесну височінь і подумки молився. 

Та недовго мені випало молитися. З правого боку від моєї загородки, саме там, де стояв солдат з карабіном 
напоготові, були ще одні двері. Ті двері раптом відчинилися, і до зали зайшов худорлявий невисокий на зріст, 
немолодий, але жвавий чоловічок. Він швидким і упевненим кроком пройшов до великого столу, так же упев-
нено сів, поклав перед собою теку і почав витягати з неї папери та розкладати їх на столі. Волосся на його голо-
ві було сиве, аж біле, а сам він не був дуже старий, це була людина середніх літ. Спостерігаючи за його рухами, 
за його зарозумілим поглядом я зрозумів: це прокурор. 

Щойно прокурор усівся за своїм столом, як до зали зайшов адвокат Сергієнко. Адвокат був повною проти-
лежністю прокуророві. Вищий від нього на цілу голову, він у своїх рухах – повільність і флегматичність. 

Сергієнко підійшов до мене, привітався і подав мені правицю через загородку. Я відповів на привітання, 
встав і потис йому руку. Стоячи, він з одного боку, я з другого боку загородки, ми коротко поговорили між со-
бою. 

– Отже будемо вести оборону так, як домовилися, я не спростовую висновків експертизи? – спитав він ме-
не. – Так, так, – відповів я йому. – Експертизою займуся я. 

Сергієнко не подавав мені ніяких надій на легку оборону, але і не казав, що оборона буде тяжка. Я не від-
чував у розмові з ним його упевнености в своїх намірах. Все буде залежати від того, наскільки вдасться спрос-
тувати докази філологічної експертизи. 

Тоді я не знав нічого про Сергієнка, крім того, що він адвокат. Це вже згодом, аж у таборі мені стало відо-
мо, що Сергієнко – колишній голова Львівського обласного суду, якого за якусь провину чи неслухняність пе-
ревели у адвокати. 

Переговоривши зі мною, Сергієнко зайняв своє місце за маленьким столом ліворуч від мене. 

Суд іде. 
Та ось двері за плечима солдата-охоронця розчинилися ще раз і до залу зайшли судді. Не було традиційно-

го вигуку «Суд іде», лише солдат мені сказав: «Встаньте», і я постояв, доки судді зайшли за стіл і всілися на 
свої місця. 

Суддя Назарук, що зайняв чільне місце за столом, був дуже старий. Йому, видно було, давно вже пора було 
іти на пенсію. На голові мав трохи волосся, та й те було забарвлене інеєм сивини, обличчя, покраяне зморшка-
ми і вкрите набряками, було якогось нерівномірного кольору. На лівому боці його піджака було три рядочки 
колодочок з-під військових нагород. 

Праворуч від Назарука сидів засідатель Попадін. Він був лише трохи молодший від Назарука. Це був тип 
довгоголових світловолосих мешканців півночі. Його довгі руді вуса, закручені на кінцях догори по-
жандармському, надавали його обличчю вигляду покірного і вірного служаки. Він також мав на своєму чорно-
му піджаку колодочки з-під військових нагород, але значно менше, ніж Назарук. 

Ліворуч від судді сидів опецькуватий Галь. Він був наполовину молодший за Назарука. Його кругле роже-
ве обличчя з гачкуватим носом нагадувало типа симітської раси. Стверджувати, що він був єврей, я не маю ні-
якої підстави. Серед галичан часто зустрічаються подібні типи. Глянеш на нього, подумаєш, що перед тобою 
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єврей, а заговорить – чуєш, що українець. А втім прокурор Садовський ще більше за Галя скидається на єврея. 
Назарук десь з-під столу почав витягати томи моєї справи і розкладати їх перед собою та по боках від себе. 

Мені кинулося в вічі, що зошити моїх оповідань були не в підшивці, а лежали окремо. 
Кагебіст, що сидів на місцях слухачів, підвівся, пройшов через усю залу, вийшов на підвищення, пройшов 

за спинами суддів і зайшов у двері причілкової стіни. Там він був всього якихось кілька секунд, вийшов і при-
йшов знову на своє місце. 

Чи не думають транслювати процес? – майнула в мене думка. Це цілком ймовірно. Але для кого. Звичайно, 
не для широкого слухача, а для тих, кому їх високе службове становище не дозволяє прийти на суд, а слухати 
процес їм потрібно. 

Суддя Назарук об’явив склад суду і спитав мене чи я не маю заперечень проти складу суду. 
Я відповів, що ані заперечую, ані схвалюю складу суду, бо нікого з членів суду я не знаю. Але бажаю вияс-

нити, на якій підставі відбувається закритий процес. 
На це Назарук відповів мені, що підсудний не має права задавати суду питання. 
– Тоді хай це буде не питання, а вияснення обставин процесу. 
– Вас, по-моєму, ознайомлено з ухвалою розпорядчого засідання суду, яке прийняло рішення проводити 

закритий процес. Оце й підстава, – відповів мені Назарук. 
– І ще хочу вияснити одну обставину, – сказав я Назарукові. – Яку освіту мають члени суду? 
– Всі члени суду мають вищу освіту, – відповів мені Назарук і, дивлячись у мій пашпорт задав мені своє 

питання, – де я постійно мешкаю, в Феодосії чи у Львові? 
Я відповів, що постійно я проживаю у Феодосії, а у Львові деякий час перебував, бо тут проживала і пра-

цювала моя дружина. 
– Де ви довше жили протягом шістдесят п’ятого року, у Львові чи у Феодосії? – допитувався суддя. 
– Приблизно однаково, – відповів я. 
Чи не хоче цей суддя якось відкараскатися від моєї справи? – подумав я. Бо ж, якщо я проживаю у Феодосії 

і там-таки мене заарештовано було, і там-таки в мене вилучено було ті матеріяли, за які судить мене суд, то за 
совєтськими законами мене там і повинні судити, а не у Львові. 

Суддя деякий час роздумував, переглядаючи папери моєї справи, подивився на одного й другого засідате-
ля, а потім його погляд зустрівся з поглядом прокурора, і видно було по міні його обличчя, як думка його змі-
нилася. 

– Добре, – сказав він і почав задавати запитання. Де я народився, хто були мої батьки, де я навчався, де 
працював. 

– Ну ось бачите, – сказав Назарук, коли я відповів на його питання, – держава витратила на вас великі кош-
ти, доки ви закінчили два інститути, а ви віддячили їй тим, що вчинили антидержавний злочин. 

– По-перше, – відповідав я Назарукові, – перш ніж навчатися у вищій школі, я добув на Колимі для держа-
ви двісті кілограмів золота. За такі кошти можна було вивчити не тільки мене, а й тисячі таких, як я. До того ж, 
як вам відомо, перед тим як вчитися, я захищав державу, тобто радянську владу, на фронтах війни. Це вже я не 
знаю, якою ціною зважуєте ви. 

По-друге, чи вчинив я злочин чи ні – це виясниться в процесі. Процес ще й не почався, а ви вже виміряли 
мою вину. Якщо так, то на цьому припиняйте розгляд справи і об’являйте вирок. 

Суддя зніяковів, почервонів, зам’явся. Хоч суд був і закритий, та були й посторонні – члени філологічної 
комісії. Перед ними йому, видно, зробилося соромно. Він щось зашавкотів про те, що суд відбудеться за всіма 
правилами соціялістичної законности і почав читати звинувачувальний висновок. 

Назарук читав його дуже погано. Збивався, перекручував слова і цілі речення. Назву статті «Відповідь ма-
тері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.» він прочитував «Відповідь матері Василя Семеновича Щербань». Аж 
прокурор, слухаючи таке читання і дивлячись на мене почав посміхатися. 

Галь під час читання звинувачувального висновку, боязко поглядаючи на прокурора, протяг руку і взяв 
зошита з моїми оповіданнями. Кілька хвилин переглядав його сторінки і поклав на те саме місце, де він лежав, 
знову боязко поглядаючи на прокурора. 

Мені стало ясно, що ні суддя, ні засідателі перед процесом анітрохи не були ознайомлені зі справою. 
А прокурор сидів, слухав, як Назарук мучаючись нівечив слова, дивився на мене і посміхався. Одного разу 

він просто поправив суддю. 
– Василя Симоненка, – підказав він, коли той читав «Відповідь матері Василя Семеновича Щербань». 
Назарук довгий час мовчки дивився в текст з дурнуватою міною на обличчі, а потім почав читати цю назву 

вірно. 
Я дивився на усміхнене обличчя прокурора і мені хотілося встати і сказати йому: чого ти смієшся? Поста-

вили анальфабетів суддями, а тепер ти тільки смієшся. Та це ж за вашими законами суддя зобов’язаний не тіль-
ки перечитати справу, а й докладно вивчити її перед процесом. 

Але я стримався. Я знав наперед, що буде не суд, а бутафорія, що вирок мені вже давно винесено. Та не 
думав я, що бутафорія буде така нахабна. 

Як би було добре, коли б це був суд відкритий, думав я. 
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Спростування філологічної експертизи. 
Нарешті Назарук домучив своє читання і надав мені слово для пояснення. 
Я встав, поклав свою теку на вузеньку рейку загородки, розгорнув її і почав говорити, вірніше читати за-

здалегідь підготовлений виступ. Я знав, що під дверима могли мене слухати, тому я читав навмисне голосно і 
виразно. 

Текст цього виступу у мене зберігся, і я його тут передаю повністю. 
– Я почну свій виступ з аналізу «Висновків» двох філологічних експертиз, оскільки це є єдиний доказ слід-

чих органів моєї причетности до авторства анонімних творів, за які ведеться обвинувачення. Про показання об-
винувачених Гориня Богдана і Гориня Михайла скажу пізніше, а про весь характер обвинувачення скажу в кінці 
свого виступу. 

Отже, розглядаю спочатку «Висновки» першої експертної комісії у складі філологів Неборачека, Здорове-
ги, Грицютенка та Шаховського. 

Щодо висновків першої експертної комісії, то про них все сказано у протоколі від 27 грудня 1965 року, де 
спростування цих висновків зводиться в основному до такого: 

1. Комісія взяла, як одну з основних підстав встановлення авторства, ідеологічні паралелі, що ніяк не може 
бути аргументом доказів у таких випадках. Ідеологія може запозичатися, може виникати одноразово у різних 
індивідуумів незалежно один від одного. 

2. Для виявлення спільностей у різних анонімних творах і збігом їх з моїми творами комісія поклала в ос-
нову мовностилістичні паралелі, причому для мовностилістичних паралелей взяла не характерні для одного ав-
тора особливості, а особливості рясно поширені в літературі. 

На додаток до свого спростування мовно-стилістичних ознак першої експертизи хочу зараз ще деталізува-
ти свій попередній виклад: 

а) Експерти стверджують, що для багатьох анонімних творів характерним є застосування антитези. Але ж 
застосування антитези характерне всій полемічній літературі. Наприклад: 

«Ніхто не винен у тому, що він народився рабом; але раб, який не тільки уникає прагнень до своєї свободи, 
а ще й виправдовує і прикрашає своє рабство (наприклад називає задушення Польщі, України і т.д. «захистом 
вітчизни великоросів»)... 

Тут прокурор почав неприховано нервувати. Він засовався на своєму стільці і грізно поглядав на суддю. «... 
такий раб, – продовжував я, – викликає до себе законне почуття обурення, зневаги й огиди, це холуй і хам». 

Тут уже прокурор далі не витримав. Він швидко підвівся, майже підскочив, підняв руку, і, скерувавши свій 
грізний погляд на суддю, уже роззявив рота, щоб вимовити слово-наказ. Та я йому не дав вимовити свого нака-
зу. Я промовив магічне для всіх комуністів слово – «Ленін». 

Прокурор ще деякий час стояв, розгублено дивлячись на мене. 
– Том двадцять перший, сторінка вісімдесят шоста, – уточнив я. – Прокуроре! Запишіть і перевірте, щоб ви 

не вагалися. Том двадцять перший, сторінка вісімдесят шоста, – повторив я. 
Прокурор сів і опустив голову. Йому, видно, стало соромно перед членами філологічної комісії за те, що 

він не знає творів Леніна. 
Але члени філологічної комісії сиділи, поопускавши голови. Вони зрозуміли, що зачитана цитата адресу-

валася і на їхні імена. 
Адвокат Сергієнко теж нахилився, але не від сорому. Він ховав від прокурора свою усмішку задоволення. 

Не так може від цитати, як від поведінки прокурора. 
Натомість командир конвою дивився на мене відвертими осяйними очима, нітрохи не приховуючи своєї 

симпатії до мене. 
Чекістський капітан підвівся, пройшов через залу, обминув суддів поза їхніми спинами і зайшов у причіл-

кові двері. 
Ніби не звертаючи уваги на все це, я продовжував: 
б) Експерти стверджують, що для анонімних творів властивий виклад думок способом запитання – відпо-

відь. Але такий спосіб теж характерний полемічній літературі; наприклад: 
«Норвегія, маючи меншість населення, мирно відокремилася від Швеції, демократично, культурно, а не 

так, як хотілося кріпосникам та військовій партії. Що ж? Чи потерпів народ? Чи потерпіли інтереси культури? 
Чи інтереси демократії? Інтереси робітничого класу від такого відокремлення? 

Нітрохи!» 
Ленін, т. 20, ст. 203. 

«Що означає обов’язкова державна мова? Це означає практично, що мова великоросів, які складають мен-
шість населення Росії, нав’язується всьому іншому населенню Росії». 

Ленін, т. 20, ст. 54. 
Прокурор уже не підскакував, але совався на своєму місці, щось записував, чи робив вигляд, що пише. Че-

кістський капітан вийшов з-за причілкових дверей, пройшов через залу і сів на своє місце. 
Я продовжував. 
в) Експерти стверджують, що для анонімних творів характерним є вживання двокрапки з метою підсилен-

ня думки, акцентування уваги. Але ж це дуже широко розповсюджений прийом в різноманітній літературі. 
Приклад: 
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«Коли у нас сидить Мілюков і посилає Родічева у Фінляндію, який там безсоромно торгується з фінським 
народом, ми говоримо: (двокрапка) ні, не смій, російський народе, силувати Фінляндію: (двокрапка) не може 
бути вільний народ, який сам пригноблює інші народи. В резолюції про Броб’єрг ми говоримо: (двокрапка) ви-
ведіть війська і дайте можливість нації вирішити питання самостійно. Ось якщо завтра рада візьме владу у свої 
руки, це буде «методом соціялістичної революції», ми скажемо тоді: (двокрапка) Німеччино, геть війська з 
Польщі, Росіє, геть війська з Вірменії, – інакше це буде ошуканство». 

Ленін, т. 24, ст. 268. 
«Тому, коли нам говорять: (двокрапка) самовизначення за соціялізму зайве, це таке ж безглуздя, така ж 

плутанина, якби колись хтось сказав: (двокрапка) демократія за соціялізму зайва». 
Ленін, т. 23, ст. 63. 

«Вночі його збудив страшний сон: (двокрапка) стояли шибениці, і на них гойдалися мерці, і мерці висову-
вали язики і язики тяглися далі й далі. І хтось кричав: (двокрапка) «Твоя робота, твоя робота». 

Лев Толстой. «Фальшивий купон», друга  
частина, розділ XV. 

Читаючи цю виписку, я навмисне зробив натиск на словах «Твоя робота, твоя робота», настирливо дивля-
чись на прокурора. Прокурор відвертав очі і совався на кріслі. Він не наважувався другий раз підскочити, щоб 
не пошитися в дурні, і мовчки зносив ці словесні для нього тортури. 

А командир конвою сидів і сяяв від задоволення. Капітан не виказував ніяких емоцій, судді сиділи непо-
рушно, як кам’яні баби. 

А я продовжував далі: 
г) Експерти стверджують, що для анонімних творів властиве вживання форми давно минулого часу. Але ж 

форма давно минулого часу є норма української літературної мови і часто вживається в художній та публіцис-
тичній літературі. Приклад: 

«Ви, може, чували, що як вони ще жили в Полтаві, і покійний Терпило був живий, то прийняв був якогось 
сироту Петра за годованця». 

Іван Котляревський. »Наталка Полтавка», дія перша. «Монастирська освіта позначилася була...» 
Радянізація Павла Тичини, ст. 1. 

д) Експерти стверджують, що для анонімних творів характерним є вживання віддієслівної форми, на -но, -то. 
Але ж така норма зустрічається в кожній газеті. 

Наприклад: 
«Намічено виробити 357 мільйонів погонних метрів тканини, 294 мільйони пар панчішно-шкарпеткових 

виробів, 33 мільйони штук верхнього трикотажу». 
Доповідь В.Щербицького на засіданні Верховної Ради УРСР 

21 грудня 1965 року. 
е) Експерти стверджують, що для анонімних творів властиве вживання полемічних за своїм значенням зво-

ротів типу «Стоп», «Нам можуть закинути», «Ось тобі й маєш». Але ж такі й подібні звороти можна зустріти в 
багатьох творах полемічної літератури. Приклади. 

«Правда, вони (троє міністрів) «вимагають звільнення території» лише «згідно з волею населення». Чудо-
во.» 

Але тоді вимагатимемо від них і від себе послідовности і признаємо «звільнення територій» Ірландії та 
Фінляндії з одного боку, Алжиру та Сіяму з другого...» 

«Так, так, «нам було б дуже цікаво вислухати думку» також і Керенського, і Церателі, і Чернова, і Скобе-
лева про «самовизначення Вірменії, Галичини, України, Туркестану». 

є) Експерти твердять, що для анонімних творів характерне вживання слів «тотальний», «геноцид», «фік-
ція», «каста», «шовінізм». Але ж все це є широко розповсюджені інтернаціональні слова. Візьмемо для прикла-
ду хоч би й слово «шовінізм»: 

«Але всякий російський соціяліст, який не признає свободи Фінляндії та України, скотиться до шовінізму. І 
ніякими софізмами тa посиланнями на свій «метод» вони себе не виправдають». 

Ленін, т. 24, ст. 268. 
«Якщо Фінляндія, якщо Польща, Україна відокремляться від Росії, в цьому нічого поганого нема. Що тут 

поганого? Хто це скаже, той шовініст. Треба з’їхати з глузду, щоб продовжувати політику царя Миколи». 
Ленін, т. 24. ст. 267. 

Або слово «каста». «Церква могла лише користатися з того, що на чолі Іспанії стояли правителі касти.» 
Авро Менхеттен, «Ватикан», вид. 1948 р., ст. 84. 

У своєму запереченні протоколу від 27 грудня член експертної комісії Грицютенко пише: «Ми свідомі бу-
ли того, що слова «тотальний», «шовінізм», «геноцид», «імперіялізм» і інші можуть мати протилежну класову 
реакцію.» 

Цю саму думку висловлює в своєму запереченні член комісії Здоровега, говорячи, що «інтернаціоналізм» 
«фікція», «каста», «шовінізм» дійсно широко відомі», але в анонімних творах «вони вживаються у специфічно-
му контексті антирадянського змісту». 

Хіба ж слова «шовінізм», «геноцид», «імперіялізм» можуть мати позитивне і негативне значення? Ці слова 
мають негативне значення за будь-якої редакції і в будь-якому контексті. Таке припущення про двозначність 
цих слів можна допустити тільки на основі Маррівських домислів про класовий характер мови, що давно спро-
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стовано, і що сучасне мовознавство засуджує. 

_________________________ 

Логіка говорить: для того щоб виділити часткове з цілого, треба знайти характерні ознаки цього частково-
го. Якщо цих ознак знайдено не буде, то часткове з цілого визначити неможливо. Так, якщо ми будемо тверди-
ти: властивість людей ходити на двох ногах, то на основі цього твердження можна провести паралель: курка 
ходить на двох ногах; висновок: курка – людина. Висновок фальшивий, бо вибрано не характерну ознаку лю-
дей. А ось якщо ми будемо твердити: властивість людей – здатність мислити, і на основі цього твердження про-
ведемо паралель: курка не здатна мислити, висновок буде правдивий: курка не є людина. 

Судді можуть сказати: ми в тонкощах лінгвістики та логіки не розбираємося, і якщо стверджують у своїх 
висновках авторитетні філологи щось, то ми не маємо підстав їм не вірити. 

Тоді підійдемо до висновків з іншого боку. Так, щоб було зрозуміло будь-кому. Коли навіть взяти всі ці 
сумнівні ознаки, підведені в паралелях до анонімних документів експертною комісією, то вони розподіляються 
між окремими документами так: 

1. «Сучасний імперіялізм» має 7 ознак спільних з моїми творами. 
2. «Мета статті» – 3. 
3. «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства» – 8. 
4. «Стан і завдання українського визвольного руху» –1. 
5. «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» – 6. 
«Літературу та псевдолітературу» я не зараховую до цього списку, оскільки за останніми розпорядженнями 

її не визнано антирадянським твором. 
Як можна на основі однієї ознаки, такої сумнівної ознаки, як, припустимо, вживання двокрапки, яку вжи-

ває кожен, хто має освіту вищу чотирьох класів, приписувати комусь авторство документа? 
Цей факт говорить про те, що експерти підійшли до справи або вкрай тенденційно, або взялися за ту робо-

ту, яку вони неспроможні виконати. 
Це встановлювали експерти першої комісії спільність між п’ятьма анонімними творами. Щоб встановити 

спільність між цими анонімними творами і творами Масютка, вони повели змістово-текстуальні паралелі. 
Знайшли: 

а) подібність вислову і думки в анонімному документі «Класова та національна боротьба на сучасному 
етапі розвитку людства» і в повісті Масютка «Химера». В «Класовій та національній боротьбі» написано «В 
царській Росії в часи захоплення влади більшовиками на 120 мільйонів населення не було і трьох мільйонів 
пролетаріяту. В «Химері» експерти знайшли таке зазначення: «А на якій підставі прийшов до влади пролетаріят 
у Росії, коли на початок революційних заворушень у дев’ятсотих роках пролетаріят не складав і трьох мільйо-
нів?..» Тут експерти обривають думку, викидаючи з речення такі слова: «...з сташістдесяти мільйонів населення 
царської імперії. » Навіщо це роблять експерти? Якби вони написали речення повністю, то кожному було б яс-
но, що той, хто знав, що в царській Росії було 160 мільйонів населення, не міг написати, що там було 120 міль-
йонів, тобто помилитися на 40 мільйонів.5 Якби експерти виписали речення повністю, то висновок був би дія-
метрально протилежний тому висновку, який вони зробили, а саме: автор «Химери» не може бути автором 
«Класової та національної боротьби». 

Це вже не неспроможність, а свідома фальсифікація, навмисне штучне підтасовування матеріалу. 
Подібне підтасовування матеріялу знаходимо і в інших місцях «Висновків» першої філологічної комісії. 

Так члени цієї комісії стверджують, що теми деяких моїх оповідань збігаються з темами анонімних творів. Во-
ни беруть для прикладу статтю «Сучасний імперіялізм», визначають її тему – фізичне винищення народів у Ра-
дянському союзі. Хоч тема цієї статті далеко не та, яку визначають експерти, проте на хвилину погодимося з 
ними. На підтвердження своєї думки про тему статті експерти наводять цитату: «Після смерти Сталіна російсь-
кий імперіялізм менше вдається до фізичного винищення народів...»(ст. 8). Цю саму «тему» експерти припису-
ють моєму оповіданню «Судити не можна». В цьому оповіданні мова йде про одну особу, жертву свавілля ен-
каведе. Де ж тут зображення фізичного винищення народів? Чи може, в уяві експертів одна особа може репре-
зентувати численні народи? Експерти знаходять цю саму тему і в моїй статті «Література і псевдолітература на 
Україні», наводять виписку з неї: «Історія світової літератури не знає випадку серед будь-якого народу, щоб її 
оборонців... було масово фізично знищено»(ст.2). Хоч би навіть і так було написано, то це ще далеко не тема, 
яку визначили експерти, читаючи «Сучасний імперіялізм». Але ж в «Літературі і псевдолітературі» написано не 
так. Ось що там написано на вказаній сторінці: «Історія світової літератури не знає випадку серед будь-якого 
народу, щоб його оборонців, людей обдарованих талантом творення, було масово знищено». Конкретніше в цій 
статті мова йде про численні групи письменників, поетів, художників, яких було знищено на Україні в часи па-
нування Сталіна. Де ж тут тема «нищення народів», яку експерти знайшли в «Сучасному імперіялізмі»? І наві-
що треба було викидати з речення слова «...людей, обдарованих талантом творення»? Ясно, навіщо. Щоб ство-
рити видимість, що думка автора «Сучасного імперіялізму» з думкою Масютка в його творах збігається. Не фа-
льсифікація це? 

                                                        
5 Далі в записках бракує одного аркуша, якого разом з іншими записками забрав у мене кагебіст Круть на першому та-

борі ув’язнення у Мордовії. Відновлюю їх за чорновими записками. 
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Щоб тематично дотасувати «Сучасний імперіялізм» до моїх творів експерти беруть з нього такі слова: 
«Спроби деяких народів вибитися з-під цієї деспотії було нещадно придушено. СВУ на Україні 1930 року, УПА 
на Україні 1945-50 роки». Останнє речення в своїй виписці експерти подають невірно. Насправді воно таке: 
«СВУ та СУМ на Україні 1930 року, УПА на Україні 1945-50 роки, повстання в Угорщині 1956 року, повстання 
в Болгарії 1965 року». Зробили це експерти для того, щоб зручніше їм було підтасувати матеріял. В оповіданні 
Масютка «Мирний допит» згадується УПА, а в його повісті «Химера» згадується СВУ – ось вам і спільність 
теми. 

В «Сучасному імперіялізмі» експерти знаходили ще й такі слова: «США не завойовували метра чужої зем-
лі», а в моєму оповіданні «Вечір пам’яти Тараса Шевченка» знайшли такі слова: «Ти, світова сило, що турбує-
шся про долю двох- і трьохмільйонних народів! Чому не скажеш ні слова на захист сорокадвохмільйонного на-
роду»? На підставі цих виписок експерти першої філологічної комісії роблять висновок, що і автор «Сучасного 
імперіялізму» і Масютко в своєму оповіданні симпатизують США. В «Сучасному імперіалізмі» показано США 
як неколоніялістську державу, а в оповіданні «Вечір пам’яті Тараса Шевченка» автор апелює до Сполучених 
Штатів, як до захисника поневолених народів. 

Так на якій же підставі ви нав’язуєте мені думку? Може я в своєму оповіданні під виразом «світова сило» 
мав на увазі зовсім не Сполучені Штати. Який у вас доказ є тому: що слова «світова сило» написані в моєму 
оповіданні, це Сполучені Штати? Є ж інші світові сили, наприклад Організація Об’єднаних Націй. Може, якраз 
я й звертався у своєму оповіданні до Організації Об’єднаних Націй, а не до Сполучених Штатів? Та експерти, 
видно, виходили не з логічного мислення: а з думки, як краще прислужитися своєму замовникові. 

Експерти беруть з анонімної статті «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» таке питання: 
«Чому учасників злочинів за часів панування Сталіна не судять тепер на рівні з учасниками злочинів часів вій-
ни?» Серед моїх оповідань експерти знаходять два оповідання, які на їхню думку можна тематично прив’язати 
до цього питання. Це оповідання «Невдоволений» та «Вони не можуть більше терпіти». У першому оповіданні 
зображено відставного чекіста, якого охоплює страх і злість за те, що він більше не може тортурувати людей, а 
в другому показано секретних працівників енкаведе, яких також охоплює страх через те, що доноси їхні не 
приймають. Тема оповідань далека від питання з статті «12 питань», проте припустімо, що думка тут збігається. 
Так хіба ж це доказ? Хіба тільки в одній голові могло виникнути таке питання після того, коли було викрито 
злочини часів панування Сталіна? 

Експерти називають ще й інші теми, про які вони голослівно твердять, що вони збігаються в анонімних 
творах і в творах Масютка. До таких тем відносяться: 

1. Зображення голоду на Україні 1933 року. 
2. Вивезення українського населення до Сибіру. 
3. «Спеціяльні крамниці» для партійних вибранців. 
4. Відсутність будь-якої свободи в Радянському союзі. 
5. Твердження про те, що диктатура пролетаріяту можлива лише у дуже відсталих країнах. 
Досить сказати хоч би про те, що теми голоду на Україні і вивезення на Сибір українського населення у 

моїх оповіданнях висвітлюється широко, то анонімні твори цих тем не чіпають взагалі.6 
Коли ж узяти кількісні показники цих змістово-текстуальних паралелей між анонімними творами і творами 

Масютка, то підсумок буде такий: 
1. «Сучасний імперіялізм» має 3 спільности з творами Масютка. 
2. «Мета статті» – 0. 
3. «Класова та національна боротьба» – 1. 
4. «Стан і завдання українського визвольного руху» – 0. 
5. «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» 1. 
У своїх поясненнях до протоколу від 27 грудня філологи Здоровега та Грицютенко визнають, що наявність 

неологізмів і стилістичних та орфографічних помилок дійсно створює ті ознаки, за допомогою яких можна ви-
ділити часткове з цілого, тобто визнати або заперечити авторство. Проте вони стверджують, що в анонімних 
творах і в творах Масютка неологізмів, діялектизмів та орфографічних помилок нема. А це неправда. Є неологі-
зми в творах Масютка, наприклад: «підголовки» в оповіданні «Серед лисих», «в один кукурік» в оповіданні 
«Революційний дід». Є в творах Масютка діялектизми та своєрідні вирази, наприклад: «позаяк», «зазубень», 
«по саме годі» («Химера»), «тлусте», «писок» («Дуже пильна справа»), «люстерко» («Рамка»), «зрище», «робо-
тяги», «доходяги», «придурки» («Сила золота»), «шастати» («Кров відзивається кров’ю»), «харцизяки», «песи-
головці», «мужва нетесана», «сулія» («Революційний дід»), «маринарка», «кримінал» («Маринарка була його»), 
«поплічниці» («Допит»), «шопа» («Очі»), «заволока» («У трамваї»). 

Є діялектизми, характерні слова та вирази і в анонімних творах, наприклад: «зметикували» («Сучасний ім-
періялізм»), «тим паче» («Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства»), «либонь», 
«добродії» («відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.), «відсоток», «домініната», «універсально» 
(«Класова та національна боротьба»), «офіційний гаразд», «плагізм» («Українська освіта в шовіністичному за-
шморзі»). 

В «Класовій та національній боротьбі» слово «схвально» пишеться помилково через Ф., «сфально», а в до-
кументі «Стан і завдання українського визвольного руху» слова «профашистський», «сфера» пишуться через хв 

                                                        
6 Далі йде текст за моїми записами, що збереглися. 
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«прохвашистський», «схвера». Останнє слід розглядати не як помилку, а скоріше як певну тенденцію в україн-
ській лінгвістиці. 

Ніде у своїх творах я не вживаю слова «за рубежем», бо вважаю, що це є не властивий і непотрібний вираз 
в українській мові. У документі «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» такий вираз є. 

Всього цього не могли не бачити експерти, аналізуючи твори Масютка та анонімні документи, проте вони 
цього не відзначили в своїх «висновках», бо коли б вони це відзначили, тоді треба було б зробити висновки ціл-
ком протилежні тим, які вони зробили. 

На підставі своїх «аналізів» перша експертна комісія встановила, що між п’ятьма анонімними документами 
«Сучасний імперіялізм», «Мета статті», «Класова та національна боротьба», «Стан і завдання українського виз-
вольного руху», «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» є спільність, що є спільність цих доку-
ментів з творами Масютка, а, відповідно, автором анонімних творів треба визнати Масютка. 

Ця ж комісія без будь-яких обґрунтувань припустила думку, що Масютко не може бути автором документу 
«З приводу процесу над Погружальським» на підставі цілком логічного висновку з того факту, що автор доку-
менту «Мета статті», авторство якої експерти визнають за Масютком, в своїх доказах посилається на зміст стат-
ті «З приводу процесу над Погружальським». 

Ця ж комісія без будь-яких обґрунтувань припустила думку, що Масютко може бути співавтором таких 
документів: «Відповідь матері Василя Симоненка», «Радянізація Павла Тичини», «Про сучасне і майбутнє 
України», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі». А доки комісія припускала таку думку, слідчі орга-
ни виявили дійсне авторство документу «Радянізація Павла Тичини». Це свідчить про те, як тенденційно і без-
відповідально комісія підійшла до обов’язку об’єктивности і науковости в експертизі. 

Свої висновки перша експертна комісія сама перекреслила твердженням того, що Масютко є автор доку-
менту «Стан і завдання українського визвольного руху», і що він не може бути автором документу «Про сучас-
не і майбутнє України». Ці документи тотожні за вийнятком незначних і несуттєвих змін. Це все одно, що екс-
перти маючи перед собою двох братів-близнюків, твердили б, що вони народжені двома матерями. Це все одно, 
що над віршем Сосюри «Любіть Україну» написати інший заголовок, припустимо, «Шануйте Україну» і на цій 
підставі твердити, що цей вірш написав не Сосюра. 

Який би тенденційний суд не був, він такому твердженню не повинен повірити. А повинен повірити у те, 
що коли комісія робить такі абсурдні висновки по відношенню до двох документів, то нема підстав вірити їй у 
її висновки по відношенню до всіх інших документів. 

Якби слідство було не тенденційне, а об’єктивне, то воно зобов’язане було б на підставі ст. 178 КК УРСР 
членів цієї комісії притягти до судової відповідальности за фальшиві докази, а не виставляти їх обвинувачами 
на суд. 

Тепер розглянемо «Висновки» другої експертної комісії до складу якої входили філологи Матвійчук, Ля-
щук, Худаш, Бабишкін, Кобилянський та Кибальчич. 

Друга експертна комісія пішла стежкою першої комісії. Вона хоч і розширила кількість ознак творчости, та 
проте при виділенні часткового з загального не взяла під увагу характерні ознаки часткового. 

Кожному ясно, що для того щоб установити, що двоє людей є рідні брати, мало довести, що вони обидва 
мають по дві руки, по двадцять пальців на руках і ногах, бо всі люди мають по дві руки, по двадцять пальців на 
руках і ногах. Мало доказів і того, що двоє мають чорне волосся на головах і карі очі, бо багато людей має чор-
не волосся і карі очі. Є специфічні ознаки, властиві тільки рідним братам, і саме їх беруть під увагу при встано-
вленні споріднености, а не ознаки властиві широкому колу подібних особин. Ось цих специфічних ознак не по-
бачили, чи не захотіли побачити експерти. 

Друга комісія зайшла з іншого кінця. Вона почала з виявлення характерних ознак творчости Масютка. Тут 
вона, безперечно, ступила на вірний шлях. Але ж які характерні ознаки творчости Масютка ця комісія виявила? 

1. Комісія виявила вживання... двокрапки. Я вже говорив, характеризуючи роботу першої комісії, про ши-
роке вживання двокрапки різноманітною літературою, нехай хоч і з метою підкреслення думки, як на це звер-
тають увагу експерти другої комісії. Наведу ще приклад вживання двокрапки з метою підкреслення думки: 

«За яким правом сміє демократ відступати від теорії доказаного і досвідом демократичних революцій під-
твердженого принципу: (двокрапка) ніяких властей для місцевого населення, які б назначалися зверху.» 

Ленін, т. 25., ст. 81. 2. 
2. Комісія виявила в творчости Масютка вживання афористичних висловів, приказок, та фразеологізмів. 

Але хто з українських письменників не вживав фразеологізмів? Афористичними висловами, приказками та фра-
зеологізмами переповнена українська література від Івана Вишенського і Сковороди до Олеся Гончара. 

Наприклад: (на цей раз я звернув свій погляд на членів філологічної комісії.) 
«Виборний. Для обману? Спасибі за це!.. Брехати і обманювати других – од Бога гріх, а од людей сором. 
Возний. О, простота, простота!.. Хто тепер теє-то, як його – не бреше і хто не обманює? Мню, єжелі би 

здесь зібралося много народу і зненацька ангел з неба з огненною різкою злетів і воскликнув: «Брехуни й обма-
нщики!.. ховайтеся, а то я поражу вас!..» Єй єй всі присіли б до землі совісти ради! Блаженна лож, єгда бывает 
в пользу ближніх... а то біда, теє-то, як його – що часто і лжемо ілі ради своєя вигоди, ілі на упад другім.»  

Іван Котляревський «Наталка Полтавка», дія 1. 
Хоч я, читаючи цю виписку, уперто поглядав на членів філологічної комісії, вони нічим не виявили свого 

невдоволення. Ніхто з них не підскочив і не засовався на своєму місці, як це робив прокурор. Нічим не реагува-
ли вони й на мої попередні звинувачення в мою адресу. Невже вони такі витривалі та такі міцнодухі?, подумав 
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я. Та ні, швидко я зрозумів, що така спокійна і урівноважена поведінка членів комісії пояснюється іншою при-
чиною. Вони на процесі не почували себе такими хазяями, як прокурор. Вони усвідомлювали ту роль, яку їм 
було відведено на суді. Це роль лакеїв. А лакей без дозволу пана і вусом не моргне. Вони терпіли мої звинува-
чення з покорою вірних попихачів, хоч моє слово і часто допікало їм до самих печінок. – Шкода тільки, – про-
довжував я, – що комісія не замітила, що в своїх літературно-критичних та мистецтвознавчих статтях Масютко 
ні приказок, ні афоризмів не вживає. 

3. Ступаючи слідом за першою експертною комісією, друга комісія знайшла у творах Масютка «постанов-
ку запитання, часто за градацією, або несподіваним висновком.» Хоч я уже наводив приклади широкого вико-
ристання такого прийому в політичній літературі для першої комісії, наведу ще приклад для другої комісії: 

«Що означає – «метод соціялістичної революції» під гаслом «геть кордони»? Ми стоїмо за необхідність 
держави, а держава передбачає кордони. Держава може, звичайно, вміщувати буржуазний уряд, а нам потрібні 
ради. Але і для них стоїть питання про кордони. Що означає «геть кордони»? Тут починається анархія. «Метод 
соціалістичної революції під гаслом «геть кордони» – це просто каша.» 

Ленін, т. 24, ст. 266. 
4. Експерти другої комісії стверджують, що для творів Масютка характерним є широке використання ана-

фори. Хто з літераторів чи публіцистів не користується цим засобом? Ось приклад: «А ви хто, Керенський, Це-
ретелі, Чернов, Скобелев? А ви хіба «не приручені буржуазією соціялісти»? Ви хіба піднімали в міністерстві 
«російської буржуазії, що стоїть при владі» питання про російський Алжир, тобто про Туркестан, Вірменію, 
Україну, Фінляндію та інше? 

Ленін, т. 24, ст. 524. 
5. Експерти знайшли в творах Масютка антитезу. І це широковідомий спосіб у літературі, про що я вже го-

ворив. Наведу ще приклад. 
«Реформістське в національній програмі не заперечує всіх привілеїв панівної нації, не створює повного рі-

вноправ’я, не усуває всякого національного гноблення. «Автономна» нація не рівноправна з державною наці-
єю.» 

Ленін, т. 22, ст. 329. 
6. Експерти знайшли в творах Масютка риторичні запитання і вигуки. Таких риторичних запитань і вигуків 

у творах полемічної літератури, та й не тільки полемічної, можна знайти не сотні, не тисячі, а мільйони. При-
клад: 

«Ось тут постає питання, яке обминають: чи заперечення права на національну державу не є запереченням 
рівноправ’я? Звичайно, є.» 

Ленін, т. 23, ст. 63. 
7. Експерти знаходять в оповіданнях Масютка «введення в текст російських слів у саркастичному забарв-

ленні». Таке вживання російських слів в українській літературі починається від Котляревського і тягнеться до 
наших днів. Приклади: 

«За святую правду-волю разбойник не стане». Т. Шевченко. 
«Та отечество так люблять, так за ним бідкуються». Т. Шевченко. 
«іх благородіє працював на винограднику». О. Гончар «Перекоп». 
«Де герої нашого часу, веселий «парень», «ударнік-комсомолец»? 

П. Грищенко «Останній твір Миколи Хвильового». 
8. Експерти другої комісії відзначають, що Масютко в своїх творах вживає так звані «терміни у невласти-

вому радянським людям значенні»: «геноцид», «тотальне вимирання селян», «українсько-російський сурогат», 
«літературні жандарми» («Література і псевдолітература на Україні»), «емгебіст», «державна панщина», «які 
гинуть у рабстві-каторзі» («Химера»), «узурпаторська петербургська революція» («Вечір пам’яти Тараса Шев-
ченка»), «кремлівські правителі» («Сила золота»). 

Говорячи про роботу першої експертної комісії, я вже визначав, що сучасне радянське мовознавство не ви-
знає класового характеру мови, а відповідно, експерти не мають права будувати обвинувачення на ґрунті фікти-
вної маррівської соціології в мовознавстві. 

Це по-перше, а по-друге, при співставленні цієї особливости – вживання Масютком вищевказаних «термі-
нів», з особливостями анонімних творів у цьому напрямку експерти за вийнятком слова «геноцид» тотожности 
не знайшли. 

9. Експерти знаходять у творах Масютка наявність «свідомої архаїзації правопису слів іншомовного похо-
дження»: «варіянт», «алхеміки» («Химера»). Вимовляючи співзвуччя -ія- в основі слова при написанні -іа- в сло-
вах іншомовного походження є норма орфоепії сучасної живої української мови. Так що тут без «усвідомлен-
ня» можна написати замість -іа- -ія-. Слово «алхемія» міг написати кожний, хто вчився в школі до 1934 року. 
Такого слова експерти в анонімних творах не знайшли, а -ія- знайшли тільки в деяких творах. 

10. Експерти знайшли в творах Масютка одну орфографічну помилку: у виразі «незважаючи» частка «не» 
пишеться окремо. Таку ж помилку експерти знаходять у анонімних творах «Сучасний імперіялізм» та «Класова 
та національна боротьба». Але ж в написанні частки «не» з дієприслівниками та прислівниками всі письменні, 
малописьменні і дуже письменні так часто роблять помилки, що приписати цю особливість одній людині – це 
значить узяти великий гріх на душу. 

11. Експерти вважають за характерне для творів Масютка наявність зв’язки в складеному іменниковому 
присудку. Це не вірно. Наявність зв’язки в складеному іменниковому присудку – широко розповсюджена в різ-
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номанітній літературі особливість: 
«Якщо будь-яку націю утримують в межах даної держави силою, якщо їй всупереч вираженому з її боку 

бажанню – все одно, чи виражено це бажання в пресі, в народних зборах чи заворушеннях і повстаннях проти 
національного гніту, – не надають права вільним голосуванням за повного виведення війська приєднуючої або 
взагалі сильнішої нації, вирішити без найменшого примусу питання про форми державного існування цієї нації, 
то приєднання її є анексія, тобто загарбання і насильство». 

Ленін, т. 26, ст.218. 
«Любити свій край не є злочин». 

Павло Тичина. 
12. В галузі лексики експерти знаходять вживання слів у невластивому їм значенні, використання одного 

слова з можливої синонімічної пари, помилкове вживання слова «складати» в значенні становити, вживання 
слова «виключно» замість «винятково», «заключається» в значенні «полягає», «належиться» замість «нале-
жить», «прийняти участь» замість «узяти участь», «зала» замість «зал». Це такі особливості, на які можна на-
трапити на сторінках будь-якої обласної газети, а слово «зала» є норма сучасної української мови. Крім того, 
коли зважити на те, що десяток років тому була тенденція в українській лінгвістиці до штучного наближення 
української мови до мови російської, то значну частину цих лексичних порушень не можна вважати за відхи-
лення від норм української літературної мови. До того ж експерти часто брали ці відхилення з мови героїв тво-
рів Масютка, а мова героїв творів, як відомо, не характеризує мови автора. 

Друга комісія, так само, як і перша, не взяла до уваги, чи навмисне відкинула, справді характерні специфі-
чні ознаки творів Масютка, а саме: наявність діялектизмів, своєрідних зворотів, та висловів. Та це й зрозуміло: 
в такому разі вона не змогла б виконати поставлене перед нею завдання: довести, що Масютко є автор анонім-
них творів. 

Так само, як і перша комісія, друга комісія провела паралелі між окремими анонімними статтями на під-
ставі тих же нехарактерних ознак, які вона знайшла, а вірніше, застосувала для творчости Масютка. 

Правда, комісія у своїх «Висновках» визнає, що встановити спільність між анонімними творами фактично 
неможливо. Проте, якщо від неї цього вимагають, то вона може це зробити. 

«Яскраво виражених стилістичних ознак, які б дозволяли вважати, що всі анонімні матеріяли належать од-
ній особі, при першому ознайомленні не відчувається. Проте, при детальному аналізі, зіставивши між собою 
окремі матеріали, комісія встановила ряд часто вживаних стилістичних прийомів та мовних засобів, які свідчать 
про причетність однієї і тієї ж особи до авторства, співавторства чи редагування зазначених матеріялів» – пи-
шуть експерти. 

Справа № 114, т. ІІІ, ст. 253. 
Що означає «причетність до співавторства чи редагування»? Це означає, що Масюткові можна приписати 

підправлення якогось речення чи слова – і це буде редагування, і це буде співавторство. Такий припис можна 
зробити будь-якому літераторові, який і не бачив ніколи вказаних анонімних творів. І він, цей літератор, нічим 
не зможе доказати, що він не підправляв там слова чи речення. Експерти визнають: 

«Наявність в справі двох нетотожних текстів статті «Сучасний імперіялізм» дає підставу вважати, що в ко-
лі однодумців автора подібні документи зазнавали втручання з боку кількох осіб. Причому, зрозуміло, на перві-
сний текст нарощувалися стильові особливості інших осіб, які виступали як співатори, рецензенти чи редакто-
ри. Це утруднює беззастережну відповідь на поставлене перед комісією перше питання, хоч і не виключає мож-
ливости дати загалом ствердну відповідь». 

Справа № 114, т. ІІІ, ст. 258. 
Інакше кажучи, інспектори визнають, що авторство анонімних документів встановити неможливо, бо як же 

можна встановити авторство того матеріялу, який перейшов співавторство, рецензування, редагування, може, 
не десятка, а сотні людей. І все ж, кажуть експерти, це не «виключає можливости дати загалом ствердну відпо-
відь». Тобто, інакше кажучи, комісія визнає, що науково неможливо доказати авторство, але, якщо потрібно для 
слідчих органів кагебе, то вона може піти на порушення наукових принципів, вона може дати «загалом» (!) 
ствердну відповідь. А хіба в таких випадках місце підходу до справи «загалом» чи «гуртом»? Тут повинна бути 
точність і достеменність. 

Друга комісія, на відміну від першої, аналізувала не 11, а 9 анонімних творів, бо за перерву між їхніми ро-
ботами виявилося авторство статті «Радянізація Павла Тичини», а відносно «Літератури і псевдолітератури на 
Україні» прийшла вказівка з прокуратури УРСР – не зачисляти її до антирадянських документів. 

Друга комісія на відміну від першої у своїх висновках відносно причетности Масютка до авторства аноні-
мних творів розподілила їх не не дві категорії, а на три. До першої категорії вона віднесла документи, за якими 
беззастережно визнає авторство Масютка («Сучасний імперіялізм» та «Мета статті») всупереч своєму твер-
дженню у цих же «Висновках», що авторство «Сучасного імперіалізму» встановити неможливо, позаяк він за-
знавав рецензування, редагування та співавторства, чому свідчення є наявність двох варіянтів цього документу. 
До другої категорії експерти віднесли документи, яких Масютко є автор або співавтор (12 запитань для тих, хто 
вивчає суспільствознавство», «З приводу процесу над Погружальським», «Класова та національна боротьба на 
сучасному етапі розвитку людства», «Українська освіта в російському шовіністичному зашморзі» та «Відповідь 
матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.). 

Як зрозуміти висновок «є автор або співавтор»? Це треба розуміти так, що експерти з одного боку дають 
право судові засудити Масютка за авторство цих документів, а з другого боку застерігають за собою право від-
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мовитися від цього висновку в разі виявлення справжнього автора. Ми не стверджували категорично, що Ма-
сютко є автор цього документу, – скажуть вони, – ми тільки припускали думку, що він міг бути автором». 

Раз комісія взяла на себе таку відповідальність – встановлення авторства, то вона повинна давати конкретні 
висновки: в яких із п’яти документів другої категорії Масютко був автором, а в яких був співавтором. Такий же 
висновок – або-або може зробити будь-хто без філологічного аналізу. За такий висновок ніхто не несе відпові-
дальности. Об’єктивний суд такий висновок повинен був би відкинути. 

До третьої категорії експерти віднесли документи, за якими визнають тільки співавторство Масютка («Про 
сучасне і майбутнє України» та «Стан і завдання українського визвольного руху»).7 

Коли взяти всі спільні ознаки, виявлені другою експертною комісією в анонімних творах, і розподілити їх 
між окремими документами, то вони матимуть такий вигляд: 

1. «Сучасний імперіялізм» має 9 ознак, спільних з іншими анонімними документами. 
2. «Класова та національна боротьба» – 10. 
3. «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» – 7. 
4. «З приводу процесу над Погружальським» – 6. 
5. «Мета статті» – 3. 
6. «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» – 3. 
7. «Відповідь матері Василя Симоненка» – 4. 
8. «Про сучасне і майбутнє України» – 1. 
9. «Стан і завдання українського визвольного руху» – 0. 
Коли ж взяти ці спільні ознаки анонімних творів і порівняти їх до ознак у творах Масютка, то підсумок бу-

де такий: 
1. «Сучасний імперіялізм» має 5 спільних ознак з ознаками творів Масютка. 
2. «Класова та національна боротьба» – 11. 
3. «12 запитань ...» – 3. 
4. «З приводу процесу над Погружальським» – 1. 
5. «Мета статті» – 0. 
6. «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» – 1. 
7. «Відповідь матері Василя Симоненка» – 3. 
8. «Про сучасне і майбутнє України» – 1. 
9. «Стан і завдання українського визвольного руху» – 0. 
– Хто підраховував ці ознаки, – не витримав Кибальчич, вигукнувши на всю залу. 
Ага, думав я собі, спокійно дивлячись на Кибальчича. Зачепило так, що порушив свою кнехтівську дисци-

пліну. 
– Вибирав і підраховував я, – відповів я Кибальчичу, – вибирав з ваших «Висновків». Якщо у вас є свої 

підрахунки – давайте їх, звіримо з моїми. 
Кибальчич більше не вигукував, а я продовжував.8 
– Ну припустімо, що суд буде такий, що повірить експертам, що «Про сучасне і майбутнє України» треба 

віднести разом з іншими анонімними творами до авторства однієї особи на підставі однієї ознаки (вживання ро-
сійського слова), припустімо, що судді повірять експертам, що автором «Української освіти в шовіністичному 
зашморзі» треба вважати Масютка на підставі однієї ознаки (вживання двокрапки), але як може суд повірити 
експертам, що Масютко був співавтором статті «Стан і завдання українського визвольного руху», коли вони не 
знайшли жодної ознаки спільности цього документу з іншими анонімними творами, і коли вони не знайшли 
жодної ознаки спільности цього документу з творами Масютка? 

Це так: питають на суді Лимаренка, чи бачив він, як крав Гончаренко? 
– Ні, – відповідає Лимаренко, – не бачив. 
– Може вам хтось казав, що Гончаренко крав? 
– Ні, ніхто не казав. 
– Тоді ж на якій підставі ви його звинувачуєте в крадіжці? 
– Я хочу, щоб суд Гончаренка засудив, – відповідає Лимаренко. 
Так кого повинен суд судити: Гончаренка чи Лимаренка? Всякий суд, якщо це тільки не «Ведмежий суд» 

повинен засудити не Гончаренка, а Лимаренка за зведення наклепу. 
Це вам факт: експерти без будь-яких підстав на те приписують мені співавторство анонімного документу. 
А ось логіка: якщо експерти без будь-яких обґрунтувань приписують Масюткові один документ, то які є 

підстави вірити тому, що інші документи вони приписали Масюткові обґрунтовано? Ніяких. 
З аналізу експертизи ми бачимо, що не «Сучасний імперіялізм» і не «Мета статті» мають найбільше ознак 

спільностей з іншими анонімними творами і з творами Масютка. Навпаки, в «Мета статті» експерти не знайшли 
жодної ознаки спільностей з творами Масютка, проте чомусь саме ці два анонімні документи вони беззастере-
жно приписують Масюткові. А щодо інших висловлювань: або-або. Є тут логіка? Нема тут логіки, а відповідно, 
нема підстав у виведених експертами твердженнях. 

                                                        
7 Далі в моїх записках знову бракує аркуша, якого вилучив кагебіст Круть. Відновлюю зміст його за чорновими запи-

сами, хоч і чорнові записи не всі збереглися. 
8 Далі йде текст за моїми записами. 
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Експерти другої комісії у своїх «Висновках» заявляють, що вони не спростовують висновків першої комі-
сії, а лише доповнюють і розширюють їх! А тим часом при першому зіставленні обох «Висновків» стає ясно: 
що вони одні одних виключають. 

1. Перша комісія беззастережно визнає за Масютком авторство п’яти документів («Сучасний імперіялізм», 
«Мета статті», «Стан і завдання українського визвольного руху», «Класова та національна боротьба», «12 запи-
тань для тих, хто вивчає суспільствознавство»). Друга комісія беззастережно визнає за Масютком авторство 
двох анонімних документів («Сучасний імперіялізм» та «Мета статті»). 

2. Перша комісія заперечує (цілком обґрунтовано) авторство Масютка документу «З приводу процесу над 
Погружальським». Друга комісія твердить, що Масютко є автор або співавтор цього документу. 

3. Перша комісія «встановила» авторство Масютка за документом «Стан і завдання українського визволь-
ного руху» і заперечила авторство Масютка за документом «Про сучасне і майбутнє України». Друга комісія 
«встановила» за обома цими документами співавторство Масютка. 

Твердячи, що своїми «Висновками» друга комісія не спростовує висновків першої комісії, експерти другої 
комісії цим самим поділяють з першою комісією її висновки про те, що у одного документа під різними назва-
ми («Стан і завдання українського визвольного руху» та «Про сучасне і майбутнє України») могло бути два ав-
тори (у двох братів-близнюків було дві матері); цим самим вони поділяють з першою комісією її припущення, 
що Масютко міг бути автором статті «Радянізація Павла Тичини», авторство якої уже встановлене. Це означає, 
що друга комісія бере на себе той абсурд, який допустила перша комісія. 

А фактично, якщо визнати правдивими висновки другої комісії, то на основі цих висновків перша комісія 
повинна стати перед судом за фальшивий припис авторства анонімних творів Масюткові, і навпаки, якщо ви-
знати правдивими висновки першої комісії, то друга комісія повинна стати перед судом на тій же підставі. 

До цього всього слід додати, що ні перша комісія, ні друга комісія не захотіли вислухати моїх зауважень і 
пояснень, на що я маю право за статтею 197 КПК УРСР, і судові повинно бути ясно, як належить оцінити ви-
сновки першої і другої експертних комісій. 

З питань встановлення авторства анонімних творів люди захищають кандидатські й докторські дисертації. 
І рідко кому вдається це зробити. Понад сотню років українські філологи не можуть дати відповідь на питання: 
написав Петро Гулак-Артемовський байку «Пан» чи її написав інший автор? Протягом десятків років франкоз-
навці не можуть встановити: належить перу Івана Франка поема «Папі в альбом», чи не належить? А тут тобі за 
12 днів було «достовірно» встановлено авторство дев’яти анонімних документів! 

Встановлення авторства під час слідства способом філологічного аналізу науково неправомірне. Судова 
наукова експертиза не передбачає і не допускає на основі такого аналізу встановлення авторства. 

Це все одно, що перед лікарями-психіатрами поставлено було б завдання: встановити на основі попере-
дньої поведінки громадянина X чи вчинив він убивство, чи ні. І ці лікарі (таких лікарів можна знайти, як було 
знайдено філологів), проаналізувавши попередні вчинки громадянина X написали б висновок: громадянин X 
вчинив убивство, бо перед цим він заколов кабана, а ще раніше ходив на полювання, де вбив двох зайців. 

Ну, а якщо вже слідчі органи у змові з групою експертів-аматорів (тут прокурор знову нервово засовався 
на своєму місці і категоричним поглядом пронизав суддю – мовляв, зупини його, але суддя не відреагував на 
його погляд, і я продовжував), я називаю їх аматорами тому, що вони не належать до судової експертизи, пішли 
на порушення засад наукової експертизи, то суд, який повинен бути достатньо компетентний у таких питаннях, 
зобов’язаний виправити цю навмисну чи ненавмисну помилку. Бо «служителі правосуддя» мусять піддавати 
сумніву все, що не доведено з вичерпною повнотою. А коли на основі лише припущення, що «щось все-таки 
було» виноситься рішення... – це уже суспільно небезпечно. Тому що це «прямий шлях до беззаконня і свавілля». 

Ю.Феофанов, газ. «Известия» від 5.1.1966 р. 

Спростування зізнань Горинів. 
Я довго думав над тим, чи спростовувати мені показання Горинів, чи покластися у всьому на Сергієнка. 
Ще й під час слідства ставив я перед собою таке питання – чи спростовувати показання Горинів? Я мірку-

вав так: якщо я буду заперечувати і спростовувати усі свідчення Горинів і якщо чекісти мої спростування ви-
знають підставними, то тоді всю вину перенесуть на Горинів. Хоч, правда, у мене з обома Горинями була домо-
вленість – у випадку нашого арешту, не виказувати один одного, не давати чекістам свідчень. Цю умову обидва 
Горині дуже швидко порушили. Менше, ніж протягом тижня слідства вони обплутали мене своїми зізнаннями. 
Зберігаючи і за цих обставин нашу домовленість, я не давав слідчим ніяких показань, проте вважав за своє пра-
во боронитися від Гориневих свідчень. Та й то на поставлені слідством переді мною питання на основі показань 
Горинів я здебільшого відповідав ухильно – «не знаю», «не пам’ятаю». 

Треба сказати, що за весь процес слідства мені ніколи не було поставлено питання категорично щодо сто-
сунків з Горинями і щодо написання самвидавських статей. Наприклад: «Чи передавали ви Гориню Богдану 
статтю «Сучасний імперіялізм»?, або «Чи визнаєте ви за собою авторство статті «Відповідь матері Василя Си-
моненка Щербань Г.Ф.»? Якби було поставлено так питання, то я й зараз не знаю, як би на нього я відповів. Че-
кістам збрехати мені було неважко. Таку брехню я не вважав за гріх, але мені й не хотілося, щоб слідство в сво-
їх протоколах занотовувало цю мою брехню. На моє щастя ні слідство, ні суд ні разу не поставили переді мною 
такого питання. Я спростовував докази філологічної експертизи на основі їхніх безпідставних висновків, я 
спростовував показання Горинів на підставі логічної та часової несумісності дій, але завжди уникав категорич-
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ного твердження – я цього не вчинив. 
Отже, виходячи з такого аналізу про логічну та часову несумісність дій у свідченнях Горинів, категорично 

не заперечуючи їхні зізнання, я вирішив виступити на суді. Про свідчення Горинів я сказав таке: 
– Свідчення Гориня Богдана плутані, непослідовні та суперечливі. Горинь Богдан фактично в своїх свід-

ченнях проти Масютка сам себе неодноразово спростовує, його свідчення не підтверджуються свідченнями ін-
ших свідків, що видно з аналізу його показань. 

Розглянемо насамперед «Мету статті» та «Сучасний імперіялізм». На одному з перших допитів Горинь 
Богдан дає показання, що «Мету статті» йому було підкинено в бібліотеці університету на вулиці Драгоманова 
у березні або квітні місяці 1965 р. (справа, т. ІІ, ст. 8). Обвинувачений Косів Михайло на очній ставці з Горинем 
Михайлом дає показання, а Горинь Михайло це підтверджує, що в березні або квітні 1965 року він читав на 
квартирі Гориня Михайла статтю «Сучасний імперіялізм», з приводу якої було написано «Мету статті» (справа, 
т. ІІ, ст. 160). Обвинувачений Горинь Михайло стверджує, що йому брат Богдан передав статтю «Сучасний ім-
періялізм» у березні або квітні (справа, т. ІІ, ст. 81). Ще двічі підтверджує Горинь Михайло, що статтю «Сучас-
ний імперіялізм» йому приніс брат Богдан у березні (справа, т. ІІ, ст. 120 і ст. 134 в протоколі очної ставки з 
Масютком). Горинь Михайло свідчить, що через кілька днів після одержання статті «Сучасний імперіялізм» він 
написав «Зауваження» до цієї статті. В травні передав ці «Зауваження» Богданові, а через 2-3 тижні одержав 
відповідь, тобто «Мету статті», яку він вперше прочитав у червні 1965 року (справа, т. ІІ, ст. 81). 

Горинь Богдан підтверджує мої показання, що зблизились ми з ним у кінці травня, або на початку червня. 
До цього часу ми з ним один раз бачилися на квартирі мого брата 1963 року, і після цього не були близькими 
знайомими (показання Гориня Богдана, т. II, ст. 41.). 

«Приблизно в травні або в червні я зустрівся з Масютком»(справа, т. II, ст. 14.). 
«Вперше я відвідав квартиру Масютка на початку літа після зустрічі з ним на вулиці» (справа, т. II, ст. 19.). 
«Моє ближче знайомство з Масютком М. відбувалося весною 1965 року. Тоді, випадково зустрівшись з 

ним на вулиці, я поїхав з ним на його квартиру на вулиці Городецькій» (справа, т. ІІ, ст. 31). 
Отже, нема сумніву: Масютко, якщо й міг передати Гориневі Богдану якусь літературу, то тільки після 

цього зближення, яке відбулося в кінці весни або на початку літа. 
Горинь Богдан свідчить: 
«Через тиждень (після зближення – М.М.) Масютко передав мені «Сучасний імперіялізм» (справа, т. ІІ, 

ст. 14.). 
«Масютко передав мені «Сучасний імперіялізм» на початку або в середині червня», (справа, т. ІІ, ст. 16.). 

«Приблизно при другій зустрічі з Масютком він передав мені для ознайомлення антирадянський документ «Су-
часний імперіялізм» (справа, т. ІІ, ст. 32.). 

«Через деякий час Масютко М. передав мені документ, надрукований на друкарській машинці, який був 
відповіддю на «Зауваження» (тобто «Мета статті» – М.М.) (справа, т. ІІ, ст. 32.). 

Горинь Михайло признається, що «Зауваження» він написав у травні, а через 2-3 тижні одержав відповідь 
(справа, т. II, ст. 81). 

З усього вище наведеного випливає висновок, що стаття «Сучасний імперіялізм» була у Горинів задовго до 
зближення Гориня Богдана з Масютком, а відповідно твердження Гориня Богдана про те, що Масютко йому 
передав цю статтю не відповідає дійсності, як не відповідає дійсності й те, що Масютко передав Гориню Богда-
ну документ «Мета статті». 

Про фіктивність твердження того, що Масютко передав Гориневі Богдану статтю «Сучасний імперіялізм» 
свідчить і той факт, що Горинь Богдан дає показання на очній ставці зі мною про те, що всі матеріяли, які я йо-
му передавав, були віддруковані на машинці (справа, т. ІІ, ст. 65.). Також це саме він стверджує на допиті 
(справа, т. ІІ, ст. ст. 20, 32, 37), тоді, як за свідченням хазяйки квартири, у якої я мешкав, Нагірної Віри (справа, 
т. ІІ, ст. ст. 234, 235, 236) та моєї дружини Масютко Ганни (справа, т. ІІ, ст. ст. 220, 221) я машинку придбав за 
півтора місяці до від'їзду в Феодосію, тобто в середині червня 1965 року, що цілком сходиться з моїми зізнан-
нями. Отже, це ще раз підтверджує те, що ні в березні, на в квітні, ні в травні я Гориневі Богдану не міг давати 
ніяких матеріялів, віддрукованих на друкарській машинці. 

Про фіктивність твердження про передачу документів «Сучасний імперіялізм» та «Мета статті» свідчать 
також показання Гориня Михайла про те, що нібито в перших числах серпня я з ним мав розмову про зміст цих 
документів, але розмову не було закінчено (справа, т. ІІ, ст. 83). Якщо при цій зустрічі розмову на таку важливу 
тему не було закінчено, розуміється, при наступній зустрічі, вона повинна була б закінчитися, однак, при другій 
зустрічі, яка відбулася у Феодосії, за твердженням Гориня Михайла, між ним і Масютком ніяких розмов на по-
літичні теми не відбувалося (справа, т. ІІ, ст. 99, ст. ст. 134-137). 

Це саме відноситься і до статті «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.». Горинь Богдан зізна-
ється на допиті: 

«Десь в той же час, тобто весною, або на початку літа 1965 року, Масютко М. дав мені для розповсюджен-
ня антирадянський документ під назвою «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.» в кількох примі-
рниках (справа, т. ІІ, ст. 33). 

«Антирадянський документ під назвою «Відповідь матері Василя Симоненка» вперше я отримав в кінці 
травня 1965 року від Михайла Масютка» (справа, т. ІІ, ст. 38). 

Горинь Михайло зізнається: 
«Навесні цього року брат приніс статтю «Відповідь матері Василя Симоненка». За стилем викладу я зрозу-
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мів, що написав цю статтю Масютко, хоч брат мені не говорив про це» (справа, т. ІІ, ст. 90). 
«В травні 1965 року брат Богдан передав мені надруковану статтю «Відповідь матері Василя Симоненка» і 

тоді ж сказав, що отримав цю статтю від Масютка. Про її авторство мені нічого невідомо» (очна ставка з Масю-
тком, справа, т. ІІ, ст. 137). 

Отже, виходить, що й статтю «Відповідь матері Василя Симоненка», «віддруковану на машинці», Масютко 
передав Гориневі Богдану, тоді, коли він не мав своєї машинки. А той факт, що Горинь Михайло визначав «за 
стилем викладу», що статтю «Відповідь матері Василя Симоненка» написав Масютко тоді, коли він не знав ані 
його творів, ані авторства жодного анонімного документу, говорить про те, з якою легковажністю Михайло дає 
свої показання. 

Ще виразніше виступає фіктивність показань Гориня Богдана, коли проаналізувати його твердження про 
передачу йому документів «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» та «З приводу процесу над Погру-
жальським». На одному з перших допитів Горинь Богдан дає свідчення, що Масютко йому передав для розпо-
всюдження ці документи (т. ІІ, ст. 32). А через деякий час він зізнається: «Приблизно в той же час, як відбува-
лися наші зустрічі з Масютком М., у мене були документи «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «З 
приводу процесу над Погружальським». Ці документи я також міг давати Масюткові М. для ознайомлення і пе-
редрукування» (справа, т. ІІ, ст. ст. 33-34). А ще пізніше Горинь Богдан признається: «Я передав Масюткові М. 
для передрукування і розмноження документи під назвою «Промова Ейзенгауера на відкритті пам’ятника 
Т.Шевченкові у Вашингтоні», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», фотоплівку з передмовою (Ко-
шелівця, – М.М.), «Зауваження», написані моїм братом Михайлом» (т. ІІ, ст. 43). 

Потім Горинь Богдан у своїй пояснювальній записці пише: «Цими документами були машинописні тексти 
«З приводу процесу над Погружальським», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» і програмний до-
кумент «Український визвольний рух (короткі тези для обговорення)», виготовлений у вигляді трьох фотокар-
ток. 

Не буду зараз повторювати, як я познайомився з цією антирадянською націоналістичною літературою, від 
кого її отримав – про це все я докладно розповів у ході слідства (т. ІІ, ст. 48). 

Так ось цього, що Горинь Богдан «докладно розповів у ході слідства» про ці документи, ми й не знаємо, бо 
слідчі органи, створюючи окрему справу Масютка, взяли з допиту Богдана до справи Масютка тільки ті прото-
коли, в яких під тим чи іншим кутом можна обвинуватити Масютка (прокурор засовався), дарма, що показання 
в них плутані і розсипаються при першому дотику до них логічного аналізу. 

Горинь Богдан твердить, що всі документи, які нібито давав йому Масютко, він передавав своєму братові 
Михайлу для розповсюдження (т. ІІ, ст. ст. 35-36). В цьому ж протоколі Горинь Богдан свідчить, що йому Ма-
сютко передав документ «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», проте Горинь Михайло у своїх 
зізнаннях ніде не підтверджує того, що йому брат Богдан передав цей документ від Масютка, навпаки, Горинь 
Михайло в своїх показаннях свідчить, що документ «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство» він 
одержав від Осадчого Михайла (т. ІІ, ст. 91). 

Із постанови 31 січня 1966 року слідчого Клименка видно, що до документу «12 запитань для тих, хто ви-
вчає суспільствознавство» Масютко відношення не має, бо ніхто з обвинувачених, зв’язаних з цим документом 
(Осадчий Михайло, Горинь Михайло, Гель Іван, Менкуш Мирослава) не вказує на походження цього докумен-
ту від Масютка (т. ІІ, ст. 175). Однак в обвинувачувальному висновку Гориневі Богдану та в обвинувачуваль-
ному висновку Масюткові авторство цієї статті беззаперечно приписується Масюткові (т. ІІ, ст. 57 і ст. 12). Це 
саме стосується вірша «Повстаньте гнані і голодні». Горинь Богдан стверджує, що йому його дав Масютко 
(т. ІІ, ст. 33), а Горинь Михайло говорить, що цього вірша він не читав, але припускає думку, що його міг при-
нести Богдан (т. ІІ, ст. 100). 

Найвиразніше фіктивність показань Горинів видно на документі «Класова та національна боротьба на су-
часному етапі розвитку людства». В усіх своїх показаннях Горинь Богдан цього документа не згадував зовсім, 
аж поки слідчий не повідомив йому, що його брат Михайло на допиті від 13 листопада 1965 року свідчив, що 
він від Богдана одержав цей документ (т. ІІ, ст. 35-36). На таку несподіванку Горинь Богдан відповідає дослівно 
так: «Я не завжди знайомився з тими документами, які давав мені Масютко, зразу відносячи їх на квартиру брата... 

... Що стосується статті «Класова та національна боротьба», то цю статтю я також міг принести моєму бра-
ту Михайлу від Масютка, але зараз цього не пам’ятаю, бо цієї статті я не читав і змісту її не знаю» (т. ІІ, ст. 35-36). 

Слідчий задає Богданові питання: «Ваш брат М.Горинь на цьому ж допиті розказав, що ви, передаючи йо-
му статтю «Класова та національна боротьба», говорили йому, що її автор є Масютко М. Чи говорили ви про це 
братові?» Богдан відповідає: «Можливо, що я говорив братові, як твердить він у своїх зізнаннях, що автор її є 
Масютко». 

Питання: Звідки вам було відомо, що Масютко М. є автор документу «Класова та національна боротьба»? 
Відповідь: Масютко М., передаючи мені статтю «Класова та національна боротьба», напевно (там можли-

во, а тут напевно) говорив мені, що він є автор, і я про це сказав моєму братові Михайлу. Точніше пригадати 
собі розмови, які були між мною, Масютком і братом Михайлом у відношенні авторства цієї статті я не можу. 
(т. ІІ, ст. 36-37). 

Гориневі Богдану надається можливість ознайомитися з змістом документу «Класова та національна боро-
тьба». Ознайомившись з статтею, Богдан говорить: «Зараз я пригадую, що дійсно цей документ я отримав від 
Масютка М. і передав для розмноження моєму братові Михайлу. Скільки примірників цього документу я отри-
мав від Масютка пригадати не можу. Тоді тексту документу не читав, тому не можу передати його змісту» (т. ІІ, 
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ст. 37). 
Тоді Горинь Богдан не читав цієї статті і не знайомився з нею, передаючи її братові, але все ж, прочитавши 

її на допиті, «пригадав», що він цей документ «дійсно» отримав від Масютка. Пригадав те, чого він ніколи не 
знав і не бачив. Можна вірити такому свідченню? 

Горинь Богдан твердить на цьому допиті, що Масютко йому говорив, що він написав цю статтю, лише до-
дає слово «можливо». І це все свідчення на той документ, який він вперше побачив на допиті. 

 Відносно авторства статті «Класова та національна боротьба», то Горинь Богдан у пізніших своїх твер-
дженнях, як цю свою вигадку, так і вигадки щодо інших документів його і його брата Михайла сам спростовує: 
«Передаючи мені для розмноження антирадянські документи, Масютко М. прямо не говорив мені, які з доку-
ментів він написав особисто... (т. ІІ, ст. 43-44). Отримуючи від Масютка М. від березня по червень 1965р. згада-
ні сьогодні на очній ставці надруковані з метою розповсюдження документи антирадянського змісту, я ніколи 
не чув від нього, щоб він сказав, що саме він є автор того чи іншого документу» (т. ІІ, ст. 85). 

З другого боку виникає таке питання: якщо Горинь Богдан передав своєму братові Михайлу добуті ним ма-
теріяли, не завжди ознайомлюючись з їхнім змістом, як він твердить на допиті, то звідки він знає все так докла-
дно про всі інші документи, які нібито йому передавав Масютко? 

Горинь Богдан твердить також, що Масютко передав йому статтю «До письменниці Ірини Вільде та її зем-
ляків, що не бояться правди» Р.Рахманного, опубліковану за кордоном в журналі «Сучасність», однак Горинь 
Михайло ніде в своїх показаннях не підтверджує того, що йому Богдан приніс цей матеріял від Масютка, а по-
винен би був підтвердити, позаяк за твердженням Богдана він передав братові. І все ж для слідчих органів було 
достатньо такого показання Гориня Богдана, щоб висунути Масюткові звинувачення у розповсюдженні цієї 
статті. 

Щодо матеріялів «Стан і завдання українського визвольного руху» та «Сучасне і майбутнє України», то ні 
Горинь Богдан, ні Горинь Михайло ніде в своїх зізнаннях не зв’язують ці документи з ім’ям Масютка, і ніхто з 
інших обвинувачених у цій справі не зв’язує ці документи з моїм ім’ям. Однак і за таких обставин, виявляється, 
слідчим органам можна приписати Масюткові розповсюдження і навіть авторство цих документів (т. II, ст. 54, 
обвинувачувальний висновок Богдана Гориня, обвинувачувальний висновок Михайла Масютка). 

Цілком ясно, чому слідчі органи так дуже заохочені приписати Масюткові дії, вчинення яких довести не-
можливо. По-перше, їм дуже хочеться показати, що вони встановили автора анонімних творів, а по-друге, їм 
хочеться, щоб цим автором був саме Масютко, бо у Масютка під час трусу його квартири було забрано багато 
написаних ним самим художніх творів, зміст яких спрямований проти сваволі репресивних органів в період 
культу особи Сталіна та проти дій великодержавного шовінізму.9 

То дурниця, що ніхто з піддопитних, зв’язаних зі справою Масютка, а також ніхто з тих, хто добре знав йо-
го, не свідчить того, що Масютко свої твори коли-небудь розповсюджував чи комусь читав. А якби Масютко 
справді писав і розповсюджував анонімні документи, то кожному ясно, що насамперед він пустив би в хід свої 
публіцистичні оповідання, які слідчі органи називають антирадянськими. Однак добре відомо, що жодне з та-
ких оповідань Масютка по руках не ходило. 

За ідеологію, яка б вона не була, якщо ця ідеологія не поширювалася між людьми, ніякий суд не має права 
судити людину, бо тут нема факту агітації. Масютко нікому не давав і не читав своїх творів, і все ж слідчі орга-
ни обвинувачують Масютка в написанні цих творів (обвинувачувальний висновок, ст. 2). 

То дурниця, що ніхто з обвинувачуваних у своїх зізнаннях не зв’язує ім’я Масютка з документом «Стан і 
завдання українського визвольного руху», а експерти-філологи не знайшли жодної ознаки спільности цього до-
кументу з творами Масютка. Як слідчим органам захочеться, то вони й без будь-яких підстав припишуть авто-
рство кому-завгодно і що-завгодно. 

Масютко написав «Стан і завдання українського визвольного руху» – пишуть вони в своїх обвинуваченнях. 
У своїх показах ні Горинь Богдан, ні Горинь Михайло не називають Масютка автором будь-якої анонімної стат-
ті, проте в звинувачувальному акті твердиться, що Горинь Михайло назвав Масютка автором статтей «Сучас-
ний імперіялізм», «Мета статті», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.» (Звинувачувальний ви-
сновок Масюткові, ст. 7.). 

Ні в яких анонімних документах не вихваляється фашизм, а навпаки, в статті «Сучасний імперіялізм» він 
засуджується, ні в яких анонімних документах нема заклику до боротьби проти радянської влади, навіть нема 
згадки про радянську владу в них, проте слідчі органи і такі обвинувачення висувають Масюткові (Звинувачу-
вальний висновок Масюткові, ст. 3.). 

Слідчі органи не журяться над тим, що доказів усім цим твердженням в матеріялах слідства нема. Вони по-
вністю покладаються на злагодженість і узгодженість, які є між слідчими органами кагебе і судом. 

Після першого попередження судді я продовжував давати свої пояснення, пропускаючи лише деякі речен-
ня в цьому своєму кінцевому виступі. Суддя разів три чи чотири обривав мене, та я, ігноруючи його вигуки, да-
лі виголошував те, що намітив. Але ось на цих словах суддя категорично заборонив мені говорити і об’явив, що 
суд виходить на перерву. 

 
                                                        

9 На цьому суддя Назарук обірвав мій виступ, кинувши репліку, що я в своїй критиці занадто далеко зайшов. Я сказав, 
що буду пропускати дещо і продовжував. 
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Обідня перерва. 
Вийшли всі. В залі залишився я та біля мене солдат дозорець. 
Не пробув я і двох хвилин на самоті, як крайні двері відчинилися і до зали вскочила Гануся. Вона підбігла 

до мене і вкинула мені в руки дві мандарини. Відразу з нею забіг начальник конвою. 
– Що ви робите?! – вигукнув він на неї, підійшов до мене і забрав Ганусин гостинець. 
– Невже ви не розумієте, що нам за це нагорить?! – кричав він до Ганусі. 
Двері за начальником і Ганусею зачинилися і я на деякий час сидів під охороною дозорця. Та це було не 

довго. Незабаром відчинилися другі двері, ті, що ними заходили судді і від яких неподалік стояв мій вартовий. 
На порозі з’явилася Людмила Стогнота. 

– Слухай Іване, – звернулась вона до солдата, – невже ти не можеш передати пару апельсинів? 
Солдат дивився на неї витріщеними очима, хотів щось відповісти, роззявляв рота щоб промовити слово, 

але слова з його рота не вилітали, вони ніби застрягали у його горлі. Він крутив головою і раз у раз відривав ру-
ку від карабіна, проте так нічого й не промовив. Видно було, що йому ніяк не хотілося відмовляти Стогноті в її 
проханні, але він дуже боявся порушення категоричного наказу. Я розумів, що Людмила цього солдата добре 
знає, а він її. 

Нічого не досягши Людмила поспішно вийшла і зачинила за собою двері. А через кілька хвилин двері зно-
ву відчинилися, і до зали зайшов начальник конвою, тримаючи в руці скибку хліба з ковбасою і двома облупле-
ними апельсинами. 

– Нате, їжте, тільки швидше, щоб ніхто не бачив, – сказав він, подаючи мені їжу. 
– Вони пішли собі на обід, а я повинен голодний сидіти, – сказав я, беручи їжу з рук начальника. 
– Такі порядки у нас, – відповів мені він і вийшов з зали. Я з’їв ковбасу з хлібом, закусив апельсинами і 

відразу відчув як в моєму тілі додалося сили. Саме на цей час зайшов знову начальник конвою. 
– Закурити можна? – спитав я його. 
– Закуріть, – сказав він, а сам підсунув стільця і сів навпроти мене. 
– Ну ось ви мені скажіть, заговорив він до мене, – як все-таки можна вийти з такого становища, в якому ми 

перебуваємо? 
– Я не зовсім розумію вас – сказав я. 
– Ну ось я не так давно був у Чехословаччині. Який там порядок! Яке там життя! А у нас який розгардіяж. 

Чому це так? 
Що це? – подумав я собі. Невже нова провокація? Невже ще й тут, на суді, чекісти думають зібрати матері-

ял до мого звинувачення? 
Я глянув начальникові конвою у вічі. Вони світилися щирістю. І я вирішив відповісти на його питання щи-

ро. – По-перше, – сказав я, – Чехословаччина не ідеальна країна, там у них, наскільки мені відомо, є багато сво-
їх невирішених проблем. А головне, що вона значною мірою теж залежна країна. 

– Та ні, – перебив він мене, – я ж там був, і все це бачив – порівняно до нас – це небо і земля. 
– Ну добре, – говорив я далі, – я не маю сумніву, що у них життя набагато краще за наше. Так ви знаєте в 

чому тут суть? 
– У чому? 
– В тому, що Чехословаччина країна маленька, і тому там легко навести порядок. А у нас, самі знаєте, яка 

величезна територія, як багато живе на ній населення, як багато живе на ній різних народів. Такою державою 
ніякий уряд неспроможний керувати централізованим правлінням. Цією державою тяжко було керувати єдино-
му уряду ще сотні років тому, коли російська імперія жила таким патріархальним життям. А тепер, за надмірно 
швидких темпів розвитку науки й техніки найрозумніша людина, чи навіть група розумних людей, невспромозі 
керувати з одного центру таким територіяльним гігантом, такою масою населення. Просто цьому керівному 
апаратові не під силу охопити всі галузі промисловости, сільського господарства, науки, техніки, відповісти на 
потреби всього населення і окремих груп людей, задовольнити ці потреби. Тут, якщо наладиться щось у одній 
галузі, то прорветься у трьох інших галузях. Наладнають у тих, що прорвалося, прорветься ще в інших і так 
створюється, як ви кажете, розгардіяж. 

А коли б наша централізована влада надала більшої ініціятиви місцевим властям, надала більше незалеж-
ности союзним та автономним республікам, не тримала все керівництво в одному своєму кулаці, то тоді в нас 
могли б бути порядки і життя не гірші, ніж у Чехословаччині. 

Я це сказав, але начальник конвою чи не розумів, чи не хотів розуміти мене. Він не погоджувався зі мною. 
Видно було, що він зі своїх спостережень зробив інші висновки. 

– Ні, – вів він своє, – і там же комуністи при владі і нами комуністи керують, а така різниця, ну наче як зі 
свинарника у церкву зайшов. 

Він мені не сказав конкретно в чому саме на його думку різниця між совєтським та чехословацьким наро-
дом, але я зрозумів до чого він хилить. Він хотів дати зрозуміти мені, що совєтські керівники набагато слабші 
розумово за чехословацьких. Може б він і ще щось сказав мені більш конкретно, та розмову нашу було пере-
рвано. До зали зайшов їхній лейтенант. Видно було, що це був начальник над начальником конвою. Але нача-
льник конвою не виструнчився перед ним, не приклав руку до козирка свого картуза і не відрапортував йому, 
як це заведено в совєтській армії. Старший лейтенант пройшов через всю залу до вікон і почав оглядати їх, а 
начальник конвою спокійно закінчував свою розмову зі мною, потім поволі підвівся, підійшов до свого началь-
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ника і сказав йому: 
– Тут усе нормально. 
Старший лейтенант вийшов із зали, не глянувши в мій бік. 
Медитація. 
Ось уже кілька років я переписую, а заодно й редагую цей рукопис. Роблю я це пізніми вечорами, коли ні-

хто до хати не заходить. Багато чого змінилося за цей час. Третій правитель прийшов до влади, та не здрімнуло 
око моїх наглядачів. У Криму довелося нам хату продати і оселитися ось тут над Дніпром у селі Дніпряни (ко-
лишня назва Британи) на землях мого батька, діда й прадіда. Не дозволяли наші можновладці жити нам над Чо-
рним морем, а над Дніпром зволили дозволити. Тепер ми живемо у своїй хаті. Потайним наглядачам стало 
менш зручно вести за нами спостереження, а мені стало дещо зручніше працювати. Є більша можливість, ніж у 
найманій квартирі, приховувати свою роботу. Більша можливість, але не повна. 

Не тільки потайні наглядачі, а й справжнісінькі кагебісти, не заличковані, час від часу відвідують нас. Ми-
нулої весни побувала у нас Лідія Гук зі Скадовська і сказала, що вершителі нашої долі тепер активізуються і що 
можна сподіватися гостей з трусом. Переніс я свою роботу з кімнатного сховку до надвірного. Весну, літо й 
осінь не зазирав до нього. А ось під кінець цієї осени (1984 року) відвідало нас двоє кагебістів – начальник Но-
вокаховського кагебе і полковник з Херсонського обласного кагебе Максимюк. 

Кагебісти відвідують нас не заради власної розваги, чи тому, що нудьгують без роботи. Ні, видно їм дають 
певні завдання. Одне з головних завдань, як я зрозумів з їхніх дій – це, якщо не вдалося мене зламати на слідст-
ві, у суді, у малій зоні, то зламати тепер тут, у великій зоні. Весь час вони домагалися, щоб я написав щось на 
зразок покаяння та ще й засудив «український буржуазний націоналізм». Статтю буде опубліковано в республі-
канській пресі – заохочували вони мене. 

– Чому ви звертаєтеся до мене з такою пропозицією? – питав я їх. – Ні слідство в кагебе, ні суд не доказали 
моєї вини. Це встановив Верховний суд України, що відзначив у своїй ухвалі. То ж ви хочете, щоб тепер я, не 
перебуваючи ані під слідством, ані на суді, визнав себе винним? 

Викликали вони мене й кілька разів на допити. Так ще в Криму мене було викликано у Симферополь до 
обласного кагебе. Допитували за Надію Світличну. Чи знав я її, чи листувався з нею, питали. Причиною цього 
допиту була моя поштова листівка, що в неї було вилучено під час трусу. До Херсону, в обласне кагебе викли-
кали за Сокульського. Причина виклику, адреса, яку кагебісти виявили в нього. За Михайла Гориня (незабаром 
після того, як його було заарештовано вдруге) викликала міська прокуратура. Допитували, як я його знаю, коли 
звільнився з ув’язнення він, а коли я, як до нього поступили мої фотографії. Цікавилися змістом тієї літератури, 
за яку нас було засуджено 1966 року. Це вже не для протоколу. Я проінформував досить докладно. 

Приїздив додому слідчий з Херсонського кагебе, знімав допит за Зоряна Попадюка (тоді, як його було заа-
рештовано вдруге у Казахстані). Цей допитувався, як я знаю Зоряна і якого характеру було листування між нами. 

Коли ми з дружиною кудись виїжджаємо, то за нами тягнеться їхній «хвіст». 
Ось таке життя. Щодня дожидаєш відвідин чи якихось несподіванок. Ніби я й не у в’язниці, але й не на во-

лі. Часом виникає туга за в’язницею. Там спокійніше, нема оцього напруженого постійного чекання. 
Ці «гості», що недавно відвідали мене, мимоволі, а може, й навмисне, виказали наміри кагебе щодо мене. 

Говорив Максимюк, начальник Новокаховського кагебе мовчав. Максимюк пропонував, щоб я написав статтю 
про Валентина Мороза. 

– Він там виступає проти нас. Рая трохи не щодня поливає нас з ефіру, – говорив Максимюк. 
– Чому ж я повинен писати щось проти Мороза? Він виступає проти вас, то й ви пишіть. Мороз мій това-

риш. Та ще й який товариш! Товариш по неволі. Ви ж нас і звели там. Ми разом з ним терпіли невільницькі 
злигодні й муки, а тепер я його повинен паплюжити? Самі пишіть. А самі не можете – просіть Клима Дмитрука 
чи Тараса Мигуля. Вони добре наспеціялізувалися на таких темах. 

Позаминулого літа я намалював картину. На горі хата горить, дим виривається високо в небо. На перед-
ньому плані на ниві пшениці серед пом’ятих стебел лежить забитий козак. Кров стікає з розбитої голови на ко-
лоски. Волошки схиляються над його головою. На середньому плані, між забитим козаком і палаючою хатою 
відбувається батальна сцена. Козак-вершник з піднесеною вгору шаблею наздоганяє ворога. 

Максимюк спитав мене, чи покажу я їм ту картину. Про картину йому сказав начальник Новокаховського 
кагебе, догадався я, бо він уже оглядав її. 

– Покажу, – сказав я, – ходімте в хату. Перед цим ми розмовляли на подвір’ї, сидячи на лавах. Я завів їх у 
світлиці, де на мольберті стояла картина. 

Максимюк довго вдивлявся, витягуючи шию, згодом підійшов ближче до картини і довго оглядав її. 
– Багато жовтих і блакитних кольорів, – сказав він. 
– Та й червоних же не мало, – сказав я. 
– Так, і червоних багато. 
Постояв ще, знову вдивляючись в картину, і сказав обернувшись до мене: 
– Все вас тягне на такі теми. 
– Якби там лежав не козак, а червоноармієць, то тоді було б добре, егеж? 
 – О, тоді картина була б та, що треба. 
Максимюк відійшов від картини і підійшов ближче до мене. 
– Це ви намалювали себе. Це ви повинні так лежати. Вийшли на подвір’я. Я подивися Максимюкові в очі, і 

побачив, що вони були налиті кров’ю. Чи напідпитку, подумав я, чи то картина викликала в ньому жадобу крови? 
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– Ви мені не даєте спати, – сказав він, – через вас я ночами не сплю. 
Начальник Новокаховського кагебе заквапився. 
– Нам пора, – сказав він Максимюкові, і вони вийшли з нашого подвір’я. 
Полковник Яценко, який відрекомендувався мені як начальник кагебе по Херсонській області і який дов-

гий час відвідував нас перед цим, доки не передав свій нагляд Максимюкові, якось спитав мене: 
– Чому ви не їдете за кордон? 
– Ви ж не пустите, – відповів я. 
– Чому? Будь ласка. 
– Нема чого мені їхати на чужі землі. Я живу на своїй землі, – сказав я. 
Але це було давно, ще за урядування Брежнєва. Я часто міркував над тим, що можуть затівати проти мене 

кагебісти. Знову судити мене вони не схочуть. Це їм не вигідно. Моє ім’я не зовсім відоме. Мене знають на 
Україні і в деяких інших республіках Союзу, про що вони самі ж мені й говорять. Трохи відоме моє ім’я й за 
межами імперії. Новий арешт і засуд міг би спричинити «бродіння деяких умів». А цього вони не хочуть. Це по-
перше, а по-друге, вони не певні, що зможуть зв’язно оформити справу. Відправити за кордон мене вони теж 
уже не хочуть. «Масютко там мовчати не буде, а там і так уже забагато тих, що поливають нас» – думають во-
ни. Залишається ще один захід – скоротити Масюткові життя. На цьому, очевидно, вони й погодилися одно-
стайно. Оце їхнє рішення мимоволі чи навмисне виказав Максимюк, оглядаючи картину. 

Я готовий умерти. Мені нема чого шкодувати на цьому світі. Відколи я себе освідомив, а освідомив я себе 
в дуже ранні дитячі роки, я дуже боляче відчував панування свавільного деспотизму над собою. І не лише над 
собою, над українським народом, над усіма поневоленими народами. 

Життя минає в оцій осоружній неволі. Я не бачив світлого дня у своєму житті. Щойно сп’явся на ноги – 
потрапив у нещадний голод, трохи підріс – знову голод, з якого ледве-ледве видряпався живий, потім тюрма і 
табори смерти на Колимі, потім війна, згодом знову тюрма і «мала зона» в Мордовії, і ось тепер «велика зона»... 

То ж за чим шкодувати на цьому світі? Шкода тільки одного: якщо ці записи, як і всі мої твори, загинуть 
разом зі мною. А може, ні. Може ще вдасться їх передати в якісь достойні руки, щоб вони, хай хоч і без мене, 
побачили волю. 

Треба закінчувати редагування та переписування рукопису. І я переніс аркуші записок з надвірного сховку 
у сховок кімнатний. Засів за роботу. Може-таки вдасться зробити діло. А тоді – хай убивають. Це ж навіть по-
чесно умерти від ворожої зброї, хай і я долучуся до тих багатьох мільйонів моїх земляків, яких вони закатували 
і заморили голодом. Хай і я, як сказав поет, проллюся кров’ю на священне знамено України. 

Суд продовжується. 
Суддів не було довго. Може години півтори, а то й дві. Вже начальник конвою поміняв вартових, а судді 

все обідали. 
Нарешті обоє дверей відчинилося, і до зали почали заходити вершителі моєї долі. 
Коли всі усілися на свої місця прокурор глянув на мене, а потім на суддів і сказав: 
– Ну цитати перевірено, вони відповідають оригіналам, – і зробив кислувату міну на своєму обличчі. Наві-

що це було сказано, я не розумів. Не можна було зрозуміти до кого відносяться ці слова – до суддів, чи до мене. 
Якщо до суддів, то прокурор міг їм сказати це й раніше, до заходу в залу, а мені таке доповідати прокурор не 
мав потреби. Я зрозумів, що цей прокурор просто хотів похвалитися, що він спроможний виконати таку роботу. 
Та мені було ясно, що цю роботу виконував не він, а ті, що слухали мене з радіотрансляції. 

Суддя встав і об’явив постанову судового засідання про створення нової третьої філологічної комісії, до 
складу якої увійшли всі ті філологи, що сиділи у залі, тобто ті самі, що були в другій філологічній комісії, і ви-
сновки якої я щойно спростував. Який хитрий викрутас, подумав я собі. Видно не хочуть дати змоги мені спро-
стувати ще одні висновки. Не буде коли і як спростовувати їх. 

Суддя звернувся до прокурора, чи має він до мене питання. Прокурор мав питання. Перше його питання 
було таке: 

– Розкажіть за що вас було виключено з комсомолу, а також з Запорізького педінституту в 1936 році. 
– В 1936 році, – відповів я, – мене було виключено з комсомолу та з Запорізького педінституту, а незаба-

ром після цього навесні 1937 року мене було заарештовано й засуджено на п’ять років ув’язнення за антирадян-
ську пропаганду. З документів, які має в своєму розпорядженні слідство і з якими добре ознайомлені ви, вам ві-
домо, що через три роки після арешту мене було реабілітовано. Верховний суд УРСР визнав моє засудження 
безпідставним, а відповідно, безпідставним було виключення з комсомолу та з педінституту. 

Прокурор нітрохи не сконфузився від такої відповіди. Він задав наступне питання: 
– За що вас було виключено з Українського поліграфічного інституту в 1953 році? 
– З Українського поліграфічного інституту мене було виключено за написання філософської роботи на те-

му моралі, яка деяким працівникам інституту виявилася невідповідною до засад марксизму-ленінізму. 
Прокурор висмикнув з купи паперів, що лежала перед ним, один пожовклий аркуш. 
– Ви обдурили приймальну комісію, коли поступали до Українського поліграфічного інституту. Ось у цій 

анкеті, – прокурор підняв аркуш паперу вгору, – ви написали неправду, ви написали, що ваші батьки вчителі. 
Тоді, як відомо, що ваш батько був дяком. Чим ви поясните цей вчинок? 

– Мій батько ніколи дяком не був. Він, маючи музичну освіту, керував церковним хором до 1923 року. З 
1926 року викладав співи в школі. Мати весь час працювала вчителькою. 

– Чому ж ви в анкеті не написали, що ваш батько до 1926 року керував церковним хором? 
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– Вам, безперечно, добре відомо, що анкета не вимагає повної біографії батьків. Заповнюється графа про 
соціяльний стан батьків на час вступу абітурієнта до вузу. Я так і зробив. Батьки мої перед моїм вступом до ін-
ституту були вчителі, це я й написав у анкеті. Отже, тут ніякої неправди, ніякого обдурювання не було. 

– Де ви взяли друкарську машинку і всі оці матеріяли, віддруковані на цій машинці, що було вилучено у 
вас під час обшуку? 

– Я все це купив. 
– Де і за яких обставин? 
– Я зайшов у комісійний магазин, що на Галицькій площі, отут дуже недалеко від вашого суду, з наміром 

придбати недорогу, але ще придатну до друкування машинку. Коли я оглядав виставлені там машинки, до мене 
підійшов молодик і запропонував купити в нього машинку. Вона була в нього у валізі. Ми вийшли на площу, я 
оглянув машинку і погодився її купити. 

– А матеріяли? 
– І матеріяли він мені запропонував купити разом з машинкою. 
– Скільки ж ви заплатили за все це? 
– Вісімдесят карбованців. 
– Щось дешево він вам продав. А ось мені чомусь ніхто не пропонує такий товар. 
– Вам не запропонують. 
– Чому? 
– Тому, що вас знають люди. 
– А чому ж вам запропонували? 
– Тому, що мене теж знають люди. 
– Значить той, що вам продавав матеріял, знав вас? 
– Очевидно, знав. 
– І ви його знали? 
– Ні, я його не знав. 
Прокурор порився у своїх паперах, і задав нове питання: 
– Ви стверджуєте, що ваша творчість не носить націоналістичного характеру. А що ж, як не націоналізм, ви 

викладаєте в своєму оповіданні «Над Дніпром»? Хіба не проти євреїв та росіян спрямований зміст цього опові-
дання? «Гачкуваті й кирпаті носи з пістолетами на поясах» – про кого це ви пишете? 

– Судять мене тут, – відповідав я прокуророві, – не за мої оповідання. Слідство не має ніяких доказів того, 
що я їх розповсюджував. А якщо я їх тільки писав, а не розповсюджував, то тут нема факту пропаганди. Опові-
дання залишаються при моїх особистих переконаннях. А за переконання, вам, як прокуророві, дуже добре відо-
мо – наші закони не передбачають засудження. 

Та раз вже поставили таке питання, я на нього відповім. Це оповідання справді спрямоване своїм змістом 
проти євреїв та росіян, та тільки не проти всіх євреїв і не проти всіх росіян. Хіба всі євреї та всі росіяни ходять з 
пістолетами на поясах? Оповідання спрямоване проти тих євреїв та проти тих росіян, які поневолюють Україну. 

Я вам нагадаю інше своє оповідання яке ви, безперечно, читали також. Називається воно «Сльози чекіста». 
Конвоїр-узбек, дивлячись на ув’язнених українських дівчат, плаче, пригадуючи як вивозили з його батьківщини 
його земляків. Що це? Не інтернаціоналізм? – категорично поставив я перед прокурором питання. 

Та прокурор промовчав, нічого не відповідав на це запитання. 
Незважаючи на моє пояснення непідсудности моїх творів, прокурор задав наступне питання, що стосува-

лось змісту оповідань: 
– Ось ви в багатьох своїх оповіданнях повторюєте фразу: «Кров відзивається кров’ю». Це по-вашому не за-

клик до пролиття крови? 
– Я ще раз повторюю, – відповів я прокуророві, – що тут відбувається суд не за мої твори, а за статті сам-

видаву, за них велося слідство, і за них складено звинувачувального акта. Зможете довести, що я їх писав – су-
діть. А оповідання залишаються при мені, я їх не розповсюджував. Та я відповім і на це питання, щоб не було 
непорозумінь. Слова «кров відзивається кров’ю» в моїх оповіданнях – це не заклик до пролиття крови, це попе-
редження тим правителям, що свою владу утримують терором. Це не моя вигадка, це взято з давньої і сучасної 
історії багатьох народів. Криваве правління закінчується кривавою розправою над ним. Рятуються від цієї роз-
прави тільки ті правителі і їхні підручні (слова «їхні підручні» я вимовив з натиском, а пильним поглядом на 
прокурора дав зрозуміти йому, що слова ці стосуються і його), які своєчасно опам’ятовуються і переводять своє 
володарювання на демократичні засади. 

– Чому ви на вимогу слідчих органів назвати своїх товаришів не назвали їх? – поставив прокурор несподі-
ване для мене запитання. 

Ага, подумав я собі, це наслідок розмови з Николаєнком на прогулянці, де я «докоряв» йому за те, що він 
на допиті назвав усіх своїх справді добрих знайомих. 

– Я назвав, – відповів я прокуророві. 
– Ви назвали зовсім не тих, кого треба було назвати. 
– Чим же ви це докажете, що я не тих, кого треба назвав? Які у вас є докази того, що я назвав несправжніх 

товаришів своїх? 
– Є докази. 
Я знав, що ні слідчі органи кагебе, ні совєтська прокуратура не афішують своїх сексотів, навпаки, прихо-
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вують їх у глибокій таємниці. 
– Якщо є докази, то показуйте їх, не ховайте їх у своїх скринях, бо захований доказ – це не доказ. 
– Я більше питань не маю, – сказав прокурор. Суддя звернувся до адвоката. 
Адвокат питань не мав. 
Суддя перевів погляд на своїх підсудків. 
– Я маю питання, – сказав Попадін. 
– Задавайте. 
– Скажіть, чи ви ось ті твори свої, – Попадін вказав рукою на мої зошити, що лежали на столі, – подавали 

коли-небудь у видавництва, щоб їх надрукували? 
Прокурор зробив глузливу гримасу. 
– Нi, не подавав, – відповів я. 
– Чому? – питав далі Попадін, не помічаючи гримаси прокурора. 
– Бо знав наперед, що наші видавництва їх не опублікують. 
– Чому? 
– Та тому, що мені було відомо, що наші видавництва не позбулися ще рецидивів культу особи Сталіна і 

такі твори до друку не схвалюють.10 
Суддя об’явив, що судове засідання на цьому закінчується і переноситься на 22 березня 1966 року на деся-

ту годину ранку. 
Всі повиходили, тільки кагебістський капітан пройшов через усю кімнату і сховався за дверима, що були за 

судійським столом. 

Після суду. 
До мене підійшов начальник конвою і сказав: 
– Ходімте. 
Мене вивели в коридор. Він був порожній, тільки під дверима судової зали стояло два міліціонери. Мої рі-

дні й знайомі дивилися на мене з далекої глибини коридору. 
Мене завели у той самий закапелок, де на стіні було видряпано «Богдан – homo sapiens». 
Через півгодини двері відчинилися і начальник конвою наказав виходити. Мене повели порожніми кори-

дорами. Видно було, що тут добре попрацювала міліція, щоб очистити мені прохід. На перший поверх спустили 
ліфтом. В коридорі першого поверху недалеко від вихідних дверей сиділа невелика купка людей, серед них моя 
Гануся і брат. Проліски знову посипалися мені до ніг. 

На цей раз «чорного ворона» було підігнано впритул до дверей. 
– Заходьте швидше! – скомандував мені начальник конвою, коли мене підвели до виходу. 
Я зайшов до машини, не побачивши нікого на вулиці. Конвоїри в машині дивилися на мене тепер уже ін-

шими очима. В їхніх поглядах не було вже блиску ворожости, навпаки, з їхніх очей світилися на мене здиву-
вання та співчуття... 

– А хто вам доводиться та жінка, що просила, щоб я передав мандарини? – спитав той, кого Людмила нази-
вала Іваном. 

– То моя знайома, – сказав я, – а тебе вона звідки знає? 
– Вона мене вчила. Фізику викладала в нашій школі. – Так, – підтвердив я, – вона років зо два вчителювала 

на Київщині, доки не обпеклася на пожежі. Тепер вона тут вчиться в політехнічному інституті. 

У камері. 
– Ну як суд? – спитав мене Николаєнко, щойно завели мене до камери. 
– Суд, – усміхнувся я. – Це суд! Це такий суд, що можна було його проводити ось тут, у камері. 
– Закритий? 
– Закупорений. 
– Нікого з вашої рідні не допустили? 
– Ні душі. 
Николаєнко цмокнув губами на знак співчуття мені. 
– А своїх хоч бачили? 
– Бачив, як заводили і як виводили з суду. 
– А людей багато було? 
– Як заводили мене, то людей багато було, а як виводили, то вже менше. Кидали мені квіти під ноги. 
– Та-а-а-к? – розширив свої підсліпуваті очі від здивування Николаєнко. – Мабуть це перший випадок з 

усієї практики совєтського суду. 
– Та, мабуть, – погодився я, – бо за часів Сталіна той, хто відважився б кинути квіти підсудному, швидко 

опинився б на одній лаві з ним. 
                                                        

10 Цю мою відповідь секретарка суду у своєму протоколі, зі змістом якого після суду я ознайомився, записала так: «Я 
не подавав свої оповідання до видавництв, тому, що там сиділи рецидивісти». 
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– Без сумніву. 
– А тепер, бачите, кидали квіти, і ніхто їх навіть за руки не хапав. Бачите, як далеко ми просунулися у на-

прямі до демократії. 
Николаєнко гірко посміхнувся, походив трохи по камері, вірніше, потупцяв біля параші, а потім сів на своє 

ліжко напроти мене і розповів анекдота про узбека, якого приймали до партії. 
– Можеш ти жити з однією жінкою, а не з трьома? – спитали. 
– Можу, – каже узбек. 
– Можеш ти не ходити до мечеті і не молитися Богу? 
– Можу. 
– Можеш ти не пити кумису? 
– Можу. 
– Можеш ти не святкувати усіх своїх магометанських свят? 
– Можу. 
– Можеш ти, якщо треба буде, віддати своє життя за «родіну»? 
– Можу, і дуже легко. Кому таке життя потрібне? 

На другий день суду. 
На другий день, 22 березня, вивели мене так само рано, як і вчора. На подвір’ї в’язниці стояв той самий 

«чорний ворон» і чекав на мене той самий конвой. 
Тільки на цей раз конвоїри вже так грізно не клацали затворами своїх карабінів, а начальник конвою не по-

переджав мене, що в разі спроби тікати, вони стрілятимуть без попередження. Він відчинив двері машини і ска-
зав: «Прошу». 

В коридорах суду на цей раз все було «впорядковано». Ходили міліціонери й кагебісти, не підпускали ні-
кого близько до мене. 

Судове засідання розпочалося з зачитання «Висновків» третьої філологічної експертизи. «Висновки» читав 
Здоровега. «Нові» експерти «доводили», що мені належить авторство двох анонімних документів – «Сучасний 
імперіялізм» та «Мета статті», а також з участю інших осіб, своїх однодумців, я написав такі статті антирадян-
ського змісту: «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «Класова та національна боротьба на су-
часному етапі розвитку людства», «Стан і завдання українського визвольного руху», «Про сучасне і майбутнє 
України», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі»», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань 
Г.Ф.». 

Хитро придумано, думав я собі, доки Здоровега читав «Висновки». Створили на ходу нову експертну комі-
сію, нашвидкоруч написали «Висновки», читають їх перед кінцем процесу, щоб я не мав можливости ані добре 
ознайомитися з ними, ані проаналізувати, ані спростувати. Повідомлення про те, що мені належить авторство 
двох статей, що решту статей було написано з моєю участю, ніякими доказами не підтверджувалося. 

Коли текст було зачитано, суддя надав мені слово. 
– Так ви хоч би якими-небудь доказами обґрунтували свої твердження, – звернувся я до експертів. – Якій 

же комісії судді повинні вірити тепер? Чи тій, що хоч маловірогідно доказує авторство, чи тій, що нічим не до-
казує, а голослівно стверджує? Ну ось хоч би взяти, наприклад, ту обставину, що попередня комісія визнавала 
за мною співавторство кількох документів, а ви таке визнання викидаєте і визнаєте за мною тільки участь у на-
писанні цих документів. Де ваші докази того, що я не співавтор, а тільки учасник складання їх? 

Члени комісії сиділи мовчки і тільки кліпали очима. І не можна було зрозуміти, чи їм було соромно, чи їм 
усе було байдуже. Вони мені нагадували тих учнів, які дожидають виставлення у своїх щоденниках незадовіль-
ної оцінки за погане виконання домашніх завдань. 

Перший спохватився Грицютенко. 
– Чи відомо вам, що за факультативними ознаками можна визначити індивідуальний стиль автора? – запи-

тав він мене. 
– Ніколи ніде не чув я і не бачив такого терміну «факультативні ознаки», та ще у виявленні авторства, – 

відповідав я. – Тут слово «факультативний» аж ніяк не підходить, ознаки повинні бути конкретні, а не факуль-
тативні. 

Але ж де хоч «факультативні» ознаки, які б збігалися в моїх творах і анонімних статтях? 
– А хоча б вживання окремих термінів у розумінні, не властивому для розуміння радянських людей, – від-

повідав Грицютенко. 
– Ви помиляєтеся в тому, – відповідав я, – що в анонімних статтях вживаються терміни у специфічному ро-

зумінні, не властивому для розуміння радянських людей. Якби це було так, то ці статті ніхто не читав би, і ви не 
мали б клопоту у відшуканні того, хто їх писав. Всупереч вашій логіці анонімні статті дуже швидко розліталися 
між людьми, «специфічне» розуміння термінів аж надто співпадало з розумінням людей. А якщо говорити про 
справжні, не «факультативні» ознаки, то я достатньо навів прикладів їх у вчорашньому своєму показанні, як з 
моєї творчости, так і з анонімних статей. Ви добре роздивилися, що вони одні одним не відповідають. 

– Ви не уявляйте собі, що ви письменник з оригінальним стилем. Стиль ваших творів не вироблений і не 
визначається своєрідністю, – уже роздратовано заговорив Грицютенко. 

– Ось така штука! У чиї ж ворота ми заїхали? Хіба ж вам не відомо про те, що коли письменник не має ви-
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робленого, своєрідного стилю, то тоді взагалі не можна нічого встановити. Якщо він пише сьогодні так, а завтра 
інакше, то як же можна виявити, що написав він, а що не він. Це все одно, що шукати сліду перепілки, яка три 
метри пробіжить по землі, а десять метрів пролетить в повітрі. А якби ви були чесним вченим, то ви повинні 
були б на цій основі відмовитися від цієї експертизи. 

Грицютенко опустив очі і мав вигляд злодійчука, пійманого на гарячому. Видно було, що він у душі картав 
себе за необачне слово. 

Виручати Грицютенка взявся Кибальчич. 
– Ось ви у своєму вчорашньому виступі заявили, що ні перша, ні друга експертна комісії не побажали ви-

слухати ваші пояснення перед написанням «Висновків». Чому ж ви не сказали судові про те, що друга комісія 
викликала вас на розмову? 

– Пояснення, – відповідав я Кибальчичу, – можуть бути тоді, коли людину знайомлять, в чому її звинува-
чують. Друга комісія викликала мене на розмову, проте не ознайомила ні з процесом свого аналізу, ані з ре-
зультатами своїх досліджень, лише повідомила мене про те, які анонімні документи має намір мені приписати. 
Я тоді ще, під час того виклику, сказав вам, що такий виклик не вважаю за надання мені можливости подачі 
своїх пояснень. 

– Ви у своєму вчорашньому поясненні навели приклади вживання діялектизмів у вашій творчості, які на 
вашу думку, можуть визначити характер вашого стилю. А чи знаєте ви, що такі слова, як «закапелок», «попліч-
ниці», «либонь», «зметикували» та інші, на які ви посилаєтеся у своєму виступі, не відносяться до діялектизмів, 
а становлять норму сучасної української мови? – знову задав мені питання Кибальчич. 

– Ці слова, – відповідав я Кибальчичу, – я не назвав діялектизмами. Я їх відніс до категорії «діялектизми та 
своєрідні вирази». Своєрідними виразами їх можна вважати тому, що хоч вони й становлять норму літературної 
мови, проте поширені вони не повсюдно в живій мові, а вживаються лише в деяких місцевостях. Вживання їх 
не становить своєрідної ознаки одного автора, але при частому повторенню їх, у сукупності, вони можуть ста-
новити характерну ознаку певного стилю. Звичайно, що тільки за цією однією ознакою стиль визначити немо-
жливо, повинна бути сукупність різних ознак, про які я говорив у вчорашньому своєму виступі. 

Встав Здоровега і пояснив, що третя експертна комісія не заперечує досліджень і висновків двох попере-
дніх комісій, а свої висновки ґрунтує на основі доказів двох попередніх комісій. 

– Головна ознака, що ріднить вашу творчість з анонімними документами – це однакова ідеологія, антира-
дянський дух, – додав він. 

– Ви помиляєтеся, – сказав я, – нема антирадянського духу ні в моїх творах, ні в анонімних документах. 
– Як нема?! – підскочив на своєму місці прокурор. 
– А так, – спокійно говорив я, – там є дух антишовіністичний, який вам дуже хочеться ототожнити з анти-

радянським. 
– Це вже зухвальство! Це означає – чорне називати білим! «Сучасний імперіялізм» – це не антирадянський 

документ?! – вигукнув прокурор. 
– Не антирадянський, – урівноважено відповідав я прокуророві. – Це документ, спрямований проти імпері-

ялізму, проти колоніялізму. І тільки тому, що він спрямований не лише проти колоніялізму капіталістичних 
країн, а проти всякого колоніялізму, де б він не був і з боку яких урядів не виходив би, ви на цій підставі зара-
ховуєте його до антирадянських творів. 

З дозволу суду я тут зачитаю рецензію на цей документ. Ту саму рецензію, яку я написав на вимогу слідчих 
органів.11 

                                                        
11 Наводжу текст рецензії на статтю «Сучасний імперіялізм», яку не дозволив мені суддя зачитати на процесі. Стаття 

ідеологічного характеру. В ній автор заперечує одне з ленінських визначень імперіялізму. Він дає своє визначення цьому 
суспільному явищу, яке хоч і суперечить ленінському визначенню імперіялізму, проте не суперечить сучасним марксистсь-
ким поглядам на імперіялізм, як на гноблення народу народом. 

Автор стоїть на позиціях надання права кожному народові на повну незалежність в політичному та економічному жит-
ті. Стоячи на таких позиціях, він зараховує до імперіялістичних держав не тільки такі колоніяльні держави як Англія, Пор-
тугалія, Іспанія, переможена фашистська Італія та націоналсоціялістична Німеччина, а й соціялістичні держави, які склада-
ються з багатьох союзних республік чи різнонаціональні за своїм складом (СССР, Китай, Югославія, Польща, Чехословач-
чина). Він вважає, що в цих державах існує залежність малих народів від великих. 

Встановлювати таку позицію авторові, очевидно, дає право на те, що здійснюючи на практиці інтернаціональну марк-
систську теорію, керівники окремих соціялістичних держав не до кінця позбулися шовіністичних тенденцій своїх великоде-
ржавних попередників щодо національних меншостей. Наявність шовіністичних тенденцій в правлінні окремих соціялісти-
чних країн дає підставу авторові обвинувачувати комуністичну систему в ігноруванні інтересів малих народів. 

Виступаючи з критикою комуністичної системи в національному питанні, автор не закликає до боротьби з нею. Автор 
статті не виступає проти комуністичної ідеології тих соціялістичних країн, де відсутні дії шовіністичного характеру (Болга-
рія, Угорщина, Монголія, Албанія). 

Стаття не зачіпає державного устрою соціялістичних країн, вона відстоює право на незалежний розвиток кожного на-
роду за всякої системи. Оскільки сучасний марксизм визнає можливість побудови комунізму в кожній окремо взятій країні, 
а ленінська національна політика передбачає самовизначення націй за соціалізму, то така політика не може бути визнана 
повністю антирадянською. 

Теоретичні засади автора, безперечно, підлягають дискусійному обговоренню, але для зарахування цієї статті до кате-
горії антирадянської пропаганди нема ніяких підстав, бо вона не тільки не закликає до боротьби проти радянської влади, а й 
не закликає до боротьби проти шовіністичнихтенденцій окремих соціалістичних правлінь. Вона лише викриває та критикує 
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– Не дозволяємо, – категорично заявив суддя. 
– Чого ж це ви не дозволяєте? – спитав я суддю. – Це ж тільки рецензія. А ви знаєте про те, що на справж-

ньому судовому процесі ви зобов’язані були б показати те, за що ви судите людину, тобто зачитати тексти тих 
документів, які ви називаєте антирадянськими? 

Суддя мовчав, не відповідав на моє питання. Я звернувся до прокурора. 
– А знаєте ви, що навіть якщо б ці документи було визнано антикомуністичними, то й тоді ви не мали б 

права судити їх автора, бо стаття кодексу передбачає покарання за антирадянську пропаганду, а не за антико-
муністичну. Але ці статті насамперед антишовіністичні і тут вони повністю сходяться з ленінською національ-
ною політикою, яка категорично засуджує великодержавний шовінізм. 

– А ви знаєте ленінську національну політику? – спитав мене прокурор. 
– Я то знаю, а ось ви її не знаєте, що видно з вашої поведінки. 
– Так, по-вашому, те, що діти українців мають можливість учитися рідною мовою, що населення України 

має можливість читати книжки, журнали, газети, слухати радіо рідною мовою, що у вищі учбові заклади при-
ймають без розрізнювання національностей – це не ленінська національна політика? А чи відомо вам про те, що 
у вузах Львова українці тепер становлять більше половини усіх студентів? 

– Це ленінська національна політика, але вона не тільки в цьому повинна виявлятися. Діти українців мають 
можливість вчитися рідною мовою, але тільки на Україні. За межами України, в Росії, хоч там вони заселяють 
цілі краї та області, вони такої можливості не мають, а росіяни на Україні мають таку можливість. Оце вже вам 
і вияв великодержавного шовінізму. Та великодержавний шовінізм виявляється не лише в галузі освіти. Ленін у 
своїй статті «Ще про націоналізм» (том. 20, ст. 91) писав, що в Російській імперії на Україні проживало 30 мі-
льйонів українців. За всесоюзним переписом 1959 року українців на Україні нараховано 31 мільйон з лишком, 
тобто за весь післяреволюційний час українців не збільшилося, а зменшилося, бо в цей час до України було 
приєднано 6 мільйонів українців з Західної України, яка не входила до складу російської імперії до революції. 
Це сталися такі зміни за той час, коли населення всього Радянського союзу не зважаючи на дві світові війни та 
громадянську війну збільшилося наполовину. Відповідно повинно було б бути на Україні 45 мільйонів, та плюс 
6 мільйонів західних українців – 51 мільйон. А їх є тільки 31 мільйон. Де ж ділося двадцять мільйонів україн-
ців? Не знаєте? Я вам скажу. Їх забрав штучно створений голод на Україні у 1933 році, їх вивезено на Сибір під 
час систематичних репресій на Україні, їх русифіковано. Ви говорите, що у Львівських вузах тепер навчається 
багато українців. А чого ви не скажете про те, що до приєднання Західної України у Львові проживало всього 
дванадцятеро росіян, а тепер у Львові є 40 відсотків російського населення? Що це таке? Природний приріст від 
дванадцятьох росіян? Чи це навала? Чи це, по-вашому, теж ленінська національна політика? 

– Ви не маєте права посилатися на Леніна, бо Ленін для вас чужий. Ви у своїх оповіданнях Леніна називає-
те утопічним мислителем! – вийшов з рівноваги прокурор. 

– А хіба ж вам Ленін залишив такий заповіт, щоб ви усіх тих, хто розходиться з його переконаннями уби-
вали чи заганяли на каторгу? Я не називаю себе комуністом чи прихильником ленінізму, але ленінську націона-
льну політику я сприймаю, звичайно, такою, якою вона викладена в теоретичних працях, а не такою, якою її те-
пер здійснюють на практиці. 

– Ви не комуніст? – спитав мене суддя. 
– Так, я не комуніст. 
– Тоді ви антикомуніст? 
– Це зовсім не обов’язково. Некомуністів у нас, у Радянському союзі, у кільканадцять разів більше, ніж 

комуністів. Ви ж не збираєтеся усіх їх судити? Є такі положення в сучасній комуністичній ідеології та в прак-
тичних діях, які я не можу прийняти, які суперечать моїм поглядам, – сказав я. 

– Які ж це положення? – далі допитувався суддя. 
– Я за те, щоб комунізм впроваджували там, де він імпонує населенню. Впровадження комунізму там, де 

він населенню не імпонує, де його народ не хоче і не сприймає, – це політичний злочин. Комунізм повинен іти 
поруч з демократією. Коли ж він іде поруч з насиллям – це вже буде заличкований деспотизм. 

– На якій же позиції ви стоїте? – спитав суддя. 
– Я стою на позиції людяности, відповів йому я. – Я проти панування людини над людиною, народу над 

народом і партії над партією. 
– Тобто щоб була анархія? 
– Чому ви берете крайності – або монархія, або анархія? Є інші суспільні устрої які обходяться без терору, 

без деспотизму і тиранії, – сказав я. 
– Так, по-вашому, у нас тепер існує терор, деспотизм і тиранія? – атакував з другого кінця мене прокурор. 
– А як, по вашому, – відповів я йому, – можна назвати оцей суд наді мною і над десятками таких, як я, який 

ви чините сьогодні? Що ми зробили лихого? Ми не зробили нічого протизаконного. Злочину не було б і тоді, 
коли б у вас були докази того, що ми писали і розповсюджували літературу, яку ви називаєте «документами». 
Ми діяли згідно нашої конституції, яка гарантує свободу слова і друку, яка гарантує право нації на самовизна-
чення. А хіба не Ленін сказав, що право нації на самовизначення без права агітації на самовизначення – це по-
рожній звук?.. 

                                                                                                                                                                                        
їх. Її не можна розцінювати як антидержавний (антирадянський) документ, ще й тому, що вона має ідеологічний характер, 
що не дозволяє підходити до неї з таких позицій. 
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– Я вам уже сказав, що ви не маєте права посилатися на Леніна, – перебив мене прокурор. 
– Так? Я не маю права посилатися на Леніна? – спитав я суддю. 
– Ні, ви маєте право посилатися на Леніна, – відповів суддя. 
– Злочин вчинили не ми. Вам добре відомо, що Ленін, проголошуючи червоний терор, застеріг, що це захід 

тимчасовий як відповідь на білий терор, щоб зламати опір ворожих класів. Білий терор давно ліквідовано, во-
рожих класів давно нема. Хто розтягнув червоний терор до наших днів, той вчинив злочин, а не ми... 

– Досить, припиніть! – перебив мене суддя. Та я продовжував говорити. 
– Злочин чинить той, хто порушуючи закони конституції, встановлює цензуру на писане й усне слово... 
– Я вас позбавлю слова! – вигукнув суддя, вставши з місця. Я замовк і сів. Суддя хвилинку постояв мовч-

ки, ніби тамуючи у собі злість, і об’явив перерву. 
Коли всі вийшли, до мене підійшов начальник конвою. – От гади повзучі! – сказав він, блискаючи очима. – 

Не дають говорити! 
– Так, не дають, – сказав я, дивлячись на нього з подивом і непорозумінням. Це ж те військо, думав я, що 

виконує вироки суду, вивозить засуджених у в’язниці і табори примусової праці, вартує їх там, щоб не розбіг-
лися, ловлять тих, що тікають, а тих, кому суд виносить смертний вирок, розстрілює. Це те військо, яке у Со-
вєтському союзі називається «внутрішнім». Обов’язки його – придушувати спротив всередині союзу. Воно не 
воює за межами імперії, тому воно «внутрішнє». Це політична армія, що безпосередньо виконує волю кагебе. 
Це та армія, що у війну йшла з автоматами за фронтовиками під час наступу і розстрілювала ті підрозділи, які 
відступали під натиском противника. 

За часів Сталіна у цьому війську українців не було, українцям Сталін не довіряв таку відповідальну справу, 
тоді це військо формували з похмурих, як кам’яні скелі, і жорстоких, як якутські морози, нащадків опричників 
Івана Грозного. Тепер мене дивує те, що весь мій конвой складається з українців, але не менш мене дивує й те, 
як неоднаково діє на різний склад цього війська той самий метод нацьковування, що за часів Сталіна ні в чому 
не змінився. 

І ось тепер, коли переді мною стоїть командир цього війська, дивиться на мене з пошаною і співчуттям, і 
говорить «От гади повзучі, не дають говорити», мене судомлять два почуття: його уніформа будить у мені пре-
зирство, а його очі і слова викликають у мені приязнь до нього. Приязнь і співчуття. 

Як тяжко людям з доброю натурою і правдивою душею виконувати оцю ганебну роботу, думаю я. І мені 
пригадався той офіцер-чекіст, з яким я по війні коротко подорожував на приступках вагонів у Карпатах, що в 
розпачі кляв комуністів за те, що вони зробили з нього катюгу. 

Яка це страшна машина?! – думав я. Вона працює навіть тоді, коли окремі деталі її не відповідають своєму 
призначенню. 

Начальник конвою недовго був коло мене, він мовчки повернувся і вийшов із зали, а я залишився один на 
один з своїм вартовим. Зі своїм вартовим і з своїми думками. Тепер мене оповила інша думка: якщо на солдата 
поліційного війська так діє цей суд, то що було б, коли б цей суд був відкритий? 

Свідчення Гориня Богдана. 
Після перерви судове засідання почалося зі слухання свідчень Гориня Богдана. Його завели до залу тоді, 

коли всі вже добре всілися на своїх місцях. Його посадили в кінці зали, недалеко від кагебістського капітана, 
що сам займав усі місця для публіки. Коло Богдана, так як і коло мене, стояв солдат з карабіном напоготові. 
Малий зроду Богдан, наче зробився ще менший. Він стояв розгублений і понурий. На питання судді і прокурора 
відповідав твердо, так само як і на очній ставці, підтверджував усі свої досудові зізнання. 

Одне питання задав Богданові оборонець: 
– Чи відомо вам щось про авторство анонімних матеріялів, які ходили по руках? 
– Ні, – відповідав Богдан, – приймаючи ці матеріяли з рук Масютка, я його ніколи не питав про те, хто їх 

складає, а він сам мені про це ніколи не говорив. 
Суддя спитав мене, чи я не маю питань до свідка Гориня Богдана. 
– Маю, – відповів я. 
– Задавайте. 
– Чи вас уже засуджено? І якщо так, то на який термін? 
– Це питання я знімаю, – сказав суддя, – воно не відноситься до суті справи. Не відповідайте на нього, – 

сказав він Богданові. 
І Богдан на це питання не відповів. 
– Маєте інші питання? – спитав мене суддя. 
– Маю. 
– Питайте. 
– Чи ви не маєте нічого проти того, що нашу справу розбито на кілька частин? 
– Це питання я також знімаю, – сказав суддя. – Є у вас питання по суті справи? 
– Є. 
– Давайте. 
– У своїх свідченнях ви твердите, що всі матеріяли, які давав вам Масютко, ви передавали своєму братові 

Михайлу. Чи підтверджуєте ви зараз це своє показання? 
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– Так. Підтверджую, – відповів Богдан. 
– Ви на допиті сказали, що Масютко передав вам статтю «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознав-

ство», яку ви передали своєму братові Михайлу. Підтверджуєте ви зараз це показання? 
Богдан зам’явся, проте сказав, що він цю статтю одержав від мене і передав її братові. 
– Чим поясните те, що ваш брат Михайло не підтверджує вашого зізнання про передачу йому статті, а тве-

рдить, що цю статтю він одержав від Осадчого? 
Богдан затупцював на місці, довго не міг зібратися з відповіддю, а нарешті промимрив, що він тепер уже не 

пам’ятає, які статті від кого він одержував. 
– Чим поясните, що статтю «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства» ви не 

згадували у своїх показаннях доти, доки слідчий вам не сказав, що ваш брат Михайло твердить, що цю статтю 
ви йому принесли? – спитав я Богдана. 

– Ба я не завжди знайомився з текстом тих матеріялів, які давав мені Масютко, – відповів Богдан. 
– Якщо ви не знайомилися зі змістом статтей, то як ви можете знати, що саме цю статтю ви передали бра-

тові? 
Богдан знову затупцював на місці, та нічого не спромігся відповісти. Не дочекавшись його відповіди, я за-

дав йому наступне питання: 
– Як ви можете твердити подібне про інші документи, зі змістом яких ви не знайомилися? 
На це питання Богдан також нічого не відповів. 
– Ви говорите тут і на слідстві це говорили, що передали мені статті «Виступ Ейзенгауера на відкритті 

пам’ятника Т.Шевченкові у Вашингтоні» та «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» і одноразово твер-
дите, що ці самі документи одержали від мене. Як це зрозуміти? 

Богдан зам’явся, проте відповів, що він тепер уже добре не пам’ятає, які документи одержував від Масют-
ка, а які давав йому. 

Я задав наступне питання: 
– На якій підставі ви вважаєте анонімні статті, за які ведеться обвинувачення, антирадянськими докумен-

тами, коли вони своїм змістом і характером відстоюють право націй на самовизнання і не містять у собі закли-
ків до боротьби проти радянської влади? 

– Це не питання, це вже агітація! – вигукнув прокурор. 
– Я знімаю це питання, – сказав суддя. – Не відповідайте на нього, – застеріг Богдана. 
– А чи усвідомлюєте ви, – сказав я Богданові, – що своїми свідченнями ви не тільки нам усім шкоду нано-

сите, а й собі насамперед? 
Прокурор схопився з місця, виструнчився за своїм столом і, розмахуючи руками, закричав: 
– Я протестую! Це залякування свідка! Підвівся за своїм столом і суддя. 
– Опитування свідка закінчено, – сказав він. – Виведіть його, – дав розпорядження конвоєві. Богдан піді-

йшов до судійського столу, низько вклонився суддям, потім так само низько вклонився прокуророві, потім чле-
нам експертної комісії і вийшов, не глянувши у мій бік. 

Свідчення Гориня Михайла. 
На деякий час у залі запала тиша. Прокурор нервово перегортав папери перед собою, суддя шепотівся з 

підсудками. 
– Заведіть свідка Гориня Михайла, – розпорядився Назарук, коли начальник конвою з’явився у дверях. Ду-

же скоро завели до зали Михайла і поставили на тому самому місці, де стояв Богдан. Михайло нахилом голови 
привітався зі мною і набрав невимушеної пози. 

– Чи знаєте ви підсудного Масютка, який перед вами сидить? – спитав суддя. 
– Так, знаю, – відповів Михайло. 
– Що вам відомо про антирадянську діяльність підсудного Масютка? – спитав суддя. 
– Я ставлю до відома суд, – сказав Михайло, – що від всіх показань, які я давав на слідстві, відмовляюся. 
На мене ця Михайлова заява подіяла вражаюче. Він відразу виріс у моїх очах. Суддя був заскочений фра-

зою Михайла, і не знав про що далі його питати. Ініціативу перехопив прокурор. 
– Чому? Чому ви відмовляєтеся від своїх попередніх показань? – спитав він. – Може вас силували на слідс-

тві, били? 
– Ні, – відповів Михайло. 
– Так чому ж ви відмовляєтесь від своїх власних слів? 
– Тому, що я усвідомив свої дії. 
– Як це розуміти? 
– А це треба розуміти так, що все сказане на слідстві не відповідає моїм переконанням. Хоч мене не били, 

та зате був на мене психічний тиск. 
– Значить ви на слідстві брехали? 
– Ні, не брехав, – відповів Михайло. 
– То чому ви тепер відмовляєтеся від своїх правдивих зізнань? 
– Тому, що я ще раз переконався в тому, що наявність великодержавного шовінізму, асиміляція й русифі-

кація національних меншостей – це не вигадки, а дійсний факт. Моє сумління не дозволяє мені виступати проти 
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тих, хто бореться проти утисків національних меншостей. 
– Вам дали можливість закінчити університет, вам дали можливість науково працювати – це, по-вашому, 

утиски? 
– В погляді на становище національних меншостей я не виходжу з свого особистого становища. 
– Ну, добре. Як же тепер ми повинні розцінювати всі ваші показання на слідстві, під якими стоїть ваш під-

пис? Ось ви даєте свідчення, що у вас з Масютком відбулася зустріч і розмова антирадянського змісту в парку 
імені Івана Франка. Що ж? Ми тепер повинні вважати, що такої зустрічі і розмови не було? 

– В перші дні арешту я був розгублений, і тому давав невідшліфовані показання. 
– Тобто неправдиві? 
– Так. Поруч з правдивими я давав і неправдиві показання. 
– Чому? 
– Бо я виявив малодушшя і хотів себе вигородити. 
– Добре. Скажіть нам, який вплив виявив на вас Масютко? Чи після знайомства з ним набагато змінився 

ваш світогляд? 
– Масютко на мене впливу не мав. Ще до знайомства з ним я був настроєний антирадянськи. 
– Антишовіністично, – підказав я Михайлові. 
– Підсудний Масютко, – сказав суддя, – ви порушуєте порядок ведення судового процесу. Я вас попере-

джую. 
Адвокат не мав питань до Михайла. Я також на пропозицію судді задати питання, відповів, що питань я не 

маю. Виходячи з зали, Михайло вклонився тільки мені і, йдучи до виходу, пильно дивився мені в очі, ніби че-
каючи мого схвалення його поведінки. 

Я поглядом дав зрозуміти йому, що його поведінку схвалюю. На цьому суддя Назарук об’явив судове засі-
дання закінчене. 

На третій день суду. 
Наступного дня судове засідання почалося з виступу прокурора. Він проголошував свою обвинувачуваль-

ну промову. 
В залі суду, крім постійних присутніх, на одному з крісел для публіки, трохи осторонь від кагебіста, ближ-

че до вікна сидів чоловік у цивільному брунатному костюмі, у білій сорочці з краваткою. Він пильно вслухався 
в промову прокурора. 

Прокурор почав свою промову з перерахувань досягнень совєтської України з часів залучення її до складу 
Совєтського союзу. Він говорив про те, які досягнення має Україна зараз в галузі промисловости і сільського 
господарства, що Україна з відсталої аграрної напівколоніяльної провінції перетворилася в передову промисло-
ву соціялістичну республіку. 

В галузі освіти, культури, науки Україна досягла небачених наслідків. Він порівнював стан освіти в доре-
волюційний час з теперішнім. Підкреслював, що в дореволюційній Україні не було жодної української школи і 
жодної української бібліотеки, а в теперішній Україні їх багато. Прокурор говорив про великі досягнення літе-
ратури й науки в совєтській Україні. Згадав про розвиток самодіяльного мистецтва. 

За часів панської Польщі, говорив він, на Західній Україні не було жодного українського вузу, а тепер тіль-
ки в самому Львові їх є 14 (про те, що викладання українською мовою ведеться лише в 2-3 вузах із цих чотир-
надцяти і то неповністю, він, звичайно, не сказав). 

Він говорив про те, що дітям українських робітників і селян тепер широко відкриті двері до середньої та 
вищої освіти, до наукової праці, про що вони раніше не могли й мріяти. Він говорив про те, що кожний грома-
дянин в совєтській Україні має право на працю, на освіту, на участь у керівництві державою. 

Хіба можна, говорив він, порівняти сучасний стан громадян Західної України з їхнім станом у панській 
Польщі, коли безземельні селяни та безробітні робітники, вмираючи з голоду мусили юрмами покидати рідну 
землю та шукати собі порятунку за океаном у виснажливій праці на американських міліонерів? 

Невідомо тільки навіщо про все це він так багато і так голосно говорив, коли слухати його, фактично, не 
було кому. 

– Всього цього не може не бачити, – говорив він, – кожна радянська людина. Але трапляється у нас ще та-
ке, що іноді в нашому суспільстві виникає якийсь відщепенець, який навмисне всього цього не хоче бачити і 
вишукує привід для паплюження нашої соціялістичної дійсності. Ці відщепенці виглядають мерзенно на здоро-
вому організмі нашого суспільства. До таких відщепенців відноситься підсудний Масютко, який сидить перед 
вами. Його не влаштовує демократичний устрій трудящих нашої країни, як і його ідейним побратимам, хотілося 
б бачити український народ під чобітьми царських солдатів або польських панів. Це він разом з своїми спільни-
ками сіяв отруйне зілля серед нашого суспільства з метою знайти нестійкі елементи в ньому і розтлити їхні душі. 

Він хитрий. Він розумний, та розум його направлений у ворожий нам бік. Він хоче збити суд з вірного на-
прямку, та цього йому не вдасться. Вина його повністю доведена. 

У підсудного Масютка було вилучено велику кількість книжок, творів антирадянського змісту, друкарську 
машинку, на якій він друкував ці твори. 

Його пояснення про купівлю анонімних документів не заслуговують на увагу. 
Він дає слідству і суду неправдиві покази. Так з своїх автобіографічних даних він приховав виключення 
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його з Запорізького педінституту, приховав те, що його батько працював у церкві псаломщиком. Він не назвав 
на слідстві своїх знайомих, зв’язаних з його злочинною діяльністю. 

Вину Масютка підтверджує свідок Горинь Богдан, який ствердив, що з березня по червень 1965 року Ма-
сютко передавав йому антирадянські документи. Всі ці документи надруковані однією машинкою, саме тією, 
яку було вилучено у Масютка, що підтвердила технічна експертиза. 

Філологічна експертиза доказала, що Масютко є інтелектуальним автором документів «Сучасний імперія-
лізм» та «Мета статті», автором або співавтором документів «12 запитань для  тих, хто вивчає суспільствознав-
ство», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», співавтором документів «Стан 
і завдання українського визвольного руху», «Сучасне і майбутнє України», «Українська освіта в шовіністично-
му зашморзі», «З приводу процесу над Погружальським», «Відповідь матері Василя Симоненка». 

Щоб уявити собі, який отруйний зміст має уся ця писанина, досить сказати про те, що Масютко у своїй 
статті «Сучасний імперіялізм» називає Союз радянських соціялістичних республік червоним імперіялізмом. 

Як безсоромно зводиться наклеп на радянську дійсність видно з статті «З приводу процесу над Погружаль-
ським». Пожежу в Київській бібліотеці гасили радянські пожежники, дехто з них зазнав смертельних опіків. 
Слідство у справі спалення бібліотеки вела прокуратура УРСР, справу розглядав Верховний суд УРСР, а вони 
приписують спалення бібліотеки радянським органам. 

У статті «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні» зводиться наклеп на матір пись-
менника-комуніста Василя Симоненка, чесну радянську трудівницю. Якби Тарас Шевченко прочитав таку пи-
санину, він би до краю обурився. А хто, як не він, передав щоденник Василя Симоненка за кордон у руки запе-
клих ворогів України – українських буржуазних націоналістів? 

Прокурор виступав стоячи. Він, видно було, майже напам’ять вивчив свою промову, бо в текст поглядав 
зрідка. Він широко вусебіч жестикулював руками, кидав свій погляд з кінця в кінець зали, так, ніби перед ним 
був не десяток людей, а величезна мітингова авдиторія. Він явно демонстрував своє позування перед тим чоло-
віком у цивільному одязі, що сидів на місці для публіки. 

– В своїх оповіданнях, – говорив він, – Масютко раз у раз повторює фразу «кров відзивається кров’ю». Це 
логіка гітлеризму. Вся його так звана творчість переповнена ненавистю до радянського народу. Написана вона 
на низькому художньому рівні – невироблений стиль, нема лиця автора. 

– Ви шукали точку опори12 – вставився своїм поглядом прокурор на мене. – Марно. Нема для вас точки 
опори. Нема і не буде серед радянських людей точки опори вашим реакційним ідеям!!! 

Ці слова прокурор вимовив з підсиленим натиском, майже викрикнув їх, зробив рішучий жест рукою, так, 
наче він щось відкидав від себе. Після цих слів він постояв хвилину мовчки, а потім заговорив чисто прокурор-
ським тоном. 

– За всі ці вчинені злочини на підставі статті 62-ї та 64-ї кримінального кодексу Української РСР наполя-
гаю, щоб підсудного Масютка суд засудив до максимального строку ув’язнення, тобто до семи років строгого 
режиму, з них чотири у в’язниці, з засланням на п’ять років. 

Закінчивши свою промову прокурор сів на своє місце і переможним поглядом, як орел на могилі наших та-
врійських степів, дивився на мене, на суддів, на присутню в залі особу в цивільному одязі. 

Після виступу прокурора слово було надано адвокатові. 
На відміну від емоційного виступу прокурора адвокат виступав тихо, спокійно, але говорив переконливо. 
– Я не буду говорити про зміст анонімних статей, – почав він. – Вони, безперечно, за своїм характером ан-

тирадянські. Але ж не доказано, що авторство їх належить Масюткові. Ні Горинь Богдан, ні Горинь Михайло в 
своїх свідченнях не говорять, що писав їх Масютко. Висновки філологічної комісії непереконливі, їх підставно 
спростував тут перед нами підсудний. Отже, за написання анонімних статей суд не має підстав притягати Ма-
сютка до судової відповідальности. Залишається розповсюдження цих матеріялів. Суд має дуже мало доказів, 
що Масютко їх розповсюджував. Єдині докази, це свідчення Гориня Богдана, та й ті непослідовні й плутані. 
Горинь Михайло відмовився від своїх свідчень. А що ви будете робити, коли й Богдан відмовиться від своїх 
свідчень? 

Є стаття процесуального кодексу УРСР, яка передбачає, що в разі недостатности доказів проти підсудного, 
справу виграє підсудний, а не суд. 

Масютко учасник великої вітчизняної війни. Працюючи, Масютко виявив себе сумлінним і ретельним 
працівником. Ось характеристика, видана йому директором Літературно-меморіального музею Івана Франка 
товаришкою Бонь та головою місцевкому цього музею Давидовою, де Масютко працював науковим працівни-
ком. 

Сергієнко вийшов з-за свого столика, підійшов до судді і поклав на стіл віддрукований на машинці аркуш 
паперу. Це мене здивувало. Про цю характеристику я нічого не знав. Це було зроблено без моєї участи і, очеви-
дно, зовсім недавно. 

Які відважні жінки! – подумав я собі. Дати таку характеристику тому, на кого напосілося все кагебе. Тому, 
хто належить до тієї групи людей, яку атакує увесь апарат совєтської влади! 

Вони, безперечно, свідомо йдуть на небезпеку. Хоч їм не загрожує арешт, чого за часів Сталіна вони не 
оминули б, проте їм загрожує компроментація з боку властей, пониження, а то й зняття з роботи. 

Я пригадав собі цих жінок так, як я їх знав у той час, коли працював у музею. Вони були тоді, так як і я, 

                                                        
12 Натяк на мій вірш «Точка опори» зі збірки, яку конфіскувало кагебе. 
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науковими працівниками. Вони були молодші за мене, але вже заміжні. Давидова більш скидалася на молодич-
ку. Бонь виглядала, як дівчина. Це була жінка типу красунь південної України – струнка смуглянка. Давидова – 
жінка кагебіста. Тепер його побачив під час слідства, тоді, як працював в музеї, я його не знав. Він дуже рідко 
заходив до кабінету Володіна і слідства ні над ким з нас не проводив. 

Що підштовхнуло Бонь і Давидову на цей відважний крок – я не міг зрозуміти. 
Сергієнко говорив далі, говорив про стан мого здоров’я. 
– Масютко, – говорив він, – тяжко хворий. Він має виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, чотири ро-

ки тому йому було зроблено складну операцію під серцем, вирізали пухлину в Сімферопольському онкологіч-
ному диспанесері. Ось документи про стан його здоров’я. 

Сергієнко знов підійшов до суддівського столу і поклав перед суддею аркуші паперу. 
– Щодо Масютка, – говорив далі адвокат, – суд і наші громадські установи вже зробили один раз помилку. 

У вісімнадцятирічному віці, коли його треба було переконувати, виховувати, його було виключено з комсомо-
лу, а потім і безпідставно засуджено. Я закликаю суд не повторити цієї помилки. Я вважаю, що Масютко підля-
гає звільненню. 

Прокурор нервово засовався на своєму місці, ніби поривався скочити пантерою на адвоката. Суддя встави-
вся на Сергієнка своїми старечими безбарвними очима і довго мовчки дивився, потім підвівся і об’явив перерву. 

Коли всі вийшли, до мене підійшов начальник конвою. – Ну ось тепер ви їм дасте жару – буде ваше остан-
нє слово, – сказав він. 

– Та як же їм даси жару, – казав я, – коли вони не дають говорити. 
– Не дають собаки! – сказав начальник конвою, з презирством глянув на порожні місця прокурора та судді. 
– А що ж то за персона сидить у залі? – спитав я у нього. 
– Та то ж ваш розпорядитель – головний прокурор области. 
Перерва тяглася недовго. Перший зайшов до зали Сергієнко. Виглядав він якимось пригніченим, відчува-

лося, що він за короткий час витерпів дуже велику неприємність. Він підійшов до мене і якимось зміненим го-
лосом сказав: 

– Я вам рекомендую в своєму останньому слові не дуже нападати. Це буде на вашу користь. Ви й так уже 
добре розізлили їх. 

Після перерви не прийшли члени філологічної комісії і та особа в цивільному одязі – головний прокурор. Я 
зважував слова адвоката і начальника конвою. З яким наміром просив мене адвокат пом’якшити своє останнє 
слово? – думав я собі. Чи він щиро турбувався про мою долю, чи тільки щиро відробляв заплачені йому гроші? 
Мабуть, скоріше, щиро відробляв заплачені йому гроші. Тоді яке значення для нього матиме рішення суду? Я 
знаю, що для переважної більшости совєтських адвокатів рішення суду ніякого значення не має. Але деяка ка-
тегорія адвокатів, які своїми виступами намагаються пом’якшити долю підсудного, підносячи у такий спосіб 
ціну своєї адвокатської марки. До таких адвокатів належав і мій адвокат Сергієнко. Може, з таких міркувань пі-
дійшов до мене Сергієнко, а може, були й інші причини. Як пізніше мені стало відомо, у перерві між виступом 
прокурора і адвоката та моїм останнім словом Сергієнка безпощадно атакували ті сили, які наперед вирішили 
мою долю. Так що старий ще до кінця суду вимушений був каятися перед ними, перепрошувати за свій захист 
Масютка та просити, щоб вони дали йому можливість допрацювати до пенсії. 

Як перша плата за свою необачність могла бути вимога цих сил до Сергієнка намовити Масютка, щоб він 
не надто гостро виступав у своєму останньому слові. 

Так, чи інакше воно було, я не вірив, що порада адвоката виходила від щирого серця і була викликана тур-
ботою про мою долю. А ось що начальник конвою висловив свою думку від щирого серця, це було ясніше яс-
ного. 

А поза всім цим я добре знав, що совєтський суд у своєму рішенні або зовсім ігнорує виступ адвоката, або 
надає йому дуже незначної уваги. Основа, на що орієнтується совєтський суд – це виступ прокурора. В своєму 
обвинувачувальному слові він виказує намір тих сил, які задовго до суду вирішують долю підсудного. Адвокат 
у совєтському суді чисто номінальна фігура. Його тримають тільки на те, щоб цей суд менше критикували за 
межами імперії. 

Моє останнє слово було готове, склав я його ще в камері. Я тільки дещо доповнив у ньому під час виступу 
прокурора. Я не послухав адвоката і, коли суддя надав мені слово, почав проголошувати його без змін. Я говорив: 

– Тут виступав прокурор, ілюстрував досягнення радянської України у різних галузях економіки, науки, 
освіти, культури, літератури. Порівнював сучасний стан України зі станом часів перебування її під колонізатор-
ським пануванням над нею російської імперії та панської Польщі. Але дозволено буде спитати: на якій підставі 
проводяться такі паралелі? Хіба в будь-якому документі, за які нас сьогодні судять, був заклик до відновлення 
панування над Україною російської імперії або буржуазної Польщі? Таких закликів, думаю, ні прокурор, ні 
будь-хто з тих, хто читав ці документи, не знайшли. 

Це по-перше. А по-друге, ви не маєте права порівнювати сучасний стан на Україні, зі станом панування 
над нею російського царату ще й тому, що радянська влада прийшла на Україну не після царського режиму, а 
після влади у ній Української Народної Республіки. Отже вам треба було порівнювати сучасні досягнення ра-
дянської України з досягненнями Української Народної Республіки. 

Говорячи про досягнення радянської України, слід доказувати суть їх до кінця. Так, повідомляючи про на-
явність великої кількости шкіл на Україні, варто було б сказати скільки з них є українських, а скільки російсь-
ких. А ще краще було б назвати кількість учнів в російських і в українських школах на Україні. Говорячи про 
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вищі учбові заклади на Україні, теж слід було б сказати якою мовою у них ведеться викладання і чи багато є ву-
зів, у яких навчання провадиться українською мовою. 

Говорячи про досягнення науки, літератури й культури на Україні слід би було сказати й про те, що за ча-
сів панування радянської влади на Україні було репресовано кільканадцять сот науковців, письменників, худо-
жників, режисерів та інших діячів культури, з яких лише одиниці залишилися серед живих, що всіх цих діячів 
науки і культури було репресовано без будь-яких на те підстав, про що свідчить теперішня посмертна реабілі-
тація їхніх імен. (Прокурор засовався на своєму місці). 

Говорячи про економічне досягнення сучасної України, не можна було не сказати про те, що всі прибутки 
від українських підприємств осідають в Московських банках. Кому не ясно, що економіка України була б дале-
ко не такою, як тепер, якби вона була незалежною державою? 

Прокурор ще дужче засовався на своєму місці і вставився своїми очима на суддю. Суддя зрозумів його і 
підняв руку на знак, щоб я зупинився. 

– Ви говорите не по суті. Це не відноситься до процесу над вами, – перервав мій виступ суддя. 
– Добре, – сказав я, – я спочатку відповім на виступ прокурора, а потім перейду до суті процесу. Ніхто з 

нас не агітував за те, щоб на Україні було відновлено царський режим чи режим буржуазної Польщі. Ніхто з 
нас не агітував і проти радянської влади. Вам це добре відомо. Ми виступили за збереження тих законів, які є за 
теперішнього режиму. Наша конституція гарантує свободу слова і преси. Само собою розуміється, що це запе-
речує наявність цензури. Я вас запитую, чи має право радянський громадянин написати статтю і, обминувши 
незаконно встановлену цензуру, розповсюдити її? Я сам відповім на це питання. Відповідно до нашої консти-
туції радянський громадянин має право це зробити. Але ж ви нас за це судите. Так хто ж тут порушує закон? 

– Я вас попереджую другий раз, – сказав суддя, – ви говорите не по суті справи. 
– Добре, – сказав я, – перейду до суті справи. 
Це значить так. У перший день суду Чумаченко посвідчив, що він бачив як Коваленко вкрав з колгоспної 

комори мішок сала. На другий день суду Чумаченко сказав: «Ні, я не бачив як Коваленко крав сало, але бачив, 
як він украв з колгоспного городу торбу огірків». На третій день суду Чумаченко сказав: «Ні, я не бачив, як Ко-
валенко крав огірки, але бачив, як він украв з колгоспного двору в’язку сіна». Як повинен в такому разі повес-
тися з Чумаченком та Коваленком суд? Він повинен, якщо не притягти до судової відповідальности Чумаченка 
за наклеп, то вигнати його в три шиї, а Коваленка перепросити за те, що змусив його сидіти на лаві підсудних. 
Як же ж суд вчинить інакше – засудить Коваленка на основі отих свідчень Чумаченка, то він може догодити 
Чумаченкові чи тому, хто його надіслав за свідка, але втратить авторитет правосуддя. А суд без авторитету пра-
восуддя уже не суд. 

Подібну ситуацію ми маємо сьогодні з філологічною експертизою. Перша експертна комісія у своїх висно-
вках визнає за Масютком авторство п’яти анонімних документів. Члени цієї комісії у своїх других висновках 
визнали за Масютком авторство двох анонімних документів. Це означає, що вони визнають, що у своїх попере-
дніх висновках вони фальшиво приписали Масюткові авторство трьох анонімних документів. Після такого зі-
знання суд повинен на підставі статті 178 КК УРСР притягти до судової відповідальности членів першої експе-
ртної комісії за фальшивий припис Масюткові авторства трьох статей. 

Члени другої експертної комісії у своїх висновках визнали за Масютком авторство двох статей, співавторс-
тво або авторство п’яти статей та співавторство двох статей. У вчорашніх висновках члени цієї ж так званої 
третьої комісії визнають за Масютком авторство двох статей, співавторство або авторство двох статей та спів-
авторство або редагування п’яти статей. На яких же підставах члени цієї комісії у своїх попередніх висновках 
визнали за Масютком авторство або співавторство трьох статей? Підстав нема. Це означає, що члени комісії ви-
знають, що у попередніх своїх висновках вони фальшиво приписали Масюткові авторство або співавторство 
трьох статей. За такий фальшивий доказ суд повинен притягти до судової відповідальности членів і другої ко-
місії. 

А чи є хоч найменші підстави вірити третім висновкам тих експертів, які своїми вислідами доводять, що 
їхні попередні висновки були неправдиві? Нема ніяких підстав. 

Як можна обвинувачувати Масютка на підставі висновків першої експертної комісії, коли їх спростовують 
висновки другої та третьої експертних комісій? Як можна обвинувачувати Масютка на підставі висновків дру-
гої експертної комісії, коли їх спростовують висновки першої та третьої експертних комісій? Як же можна об-
винувачувати Масютка на підставі висновків третьої експертної комісії, коли їх спростовують висновки першої 
та другої експертних комісій, маючи на увазі те, що члени третьої комісії не відмовляються від своїх же висно-
вків у двох попередніх експертизах? 

Як повинен повестися з усіма трьома комісіями суд? 
Суд повинен з усіма трьома експертними комісіями вчинити так, як він повинен був би вчинити з Чумаче-

нком. 
Чи є підстави засудити Масютка на основі свідчень Гориня Богдана? Як я уже сказав, Горинь Богдан у сво-

їх свідченнях проти Масютка сам себе спростовує. Він твердить, що зблизився з Масютком у кінці травня або 
на початку червня (т. ІІ, ст. 41; т. ІІ, ст. 14; т. ІІ, ст. 19). До цього зближення, говорить Богдан на слідстві та на 
вчорашніх судових показаннях, він з Масютком був настільки віддалено знайомий, що про передачу якихось 
документів не могло бути ніякої мови. Обвинувачений Косів Михайло стверджує, а Горинь Михайло підтвер-
джує, що стаття «Сучасний імперіялізм» була у Горинів уже в березні або квітні (т. ІІ, ст. 160). Пізніше Горинь 
Богдан також підтверджує, що стаття «Сучасний імперіялізм» була у них уже в березні. Це зізнання змушує йо-
го викручуватися з його попередніх зізнань. Він, всупереч своїм попереднім свідченням про час зближення з 
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Масютком, розтягає цей час на всю весну, не вказуючи конкретної дати. Але ж хіба таке свідчення можна при-
ймати до уваги? Горинь Богдан стверджує, що Масютко передав йому статті «12 запитань для тих, хто вивчає 
суспільствознавство» та «З приводу процесу над Погружальським» і що він ці статті передав своєму брату Ми-
хайлу, а Михайло не підтверджує цього і говорить, що він ці документи одержав з інших джерел, а не від брата 
Богдана (т. ІІ, ст. 19; показання Гориня Михайла). Як видно з матеріялу слідства (т. ІІ, ст. 35-36) Горинь Богдан 
зовсім не був ознайомлений зі змістом статті «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку 
людства», навіть не знав назви цієї статті і не називав її ніколи на попередніх допитах. Однак у своїх показан-
нях у пізніших допитах і на суді, він говорив, що Масютко дав йому цю статтю і що він передав її своєму брату 
Михайлу, що Михайло не підтверджує у своїх свідченнях. З вище наведених прикладів ясно, що показання Го-
риня Богдана не підтверджуються фактичними обставинами і показаннями його брата, а це означає, що їх не 
можна визнати правдивими. Щодо показань Гориня Михайла на попередньому слідстві, то їх спростував сам 
Михайло своїм виступом на вчорашньому засіданні суду, і, само собою розуміється, вони відпадають. 

Доказів нема, є припущення. А на основі припущень хіба судять? 
Позаяк прокурор у своєму обвинувачувальному слові дає свою тенденційну характеристику анонімних до-

кументів і на цьому будує проти мене звинувачення, я не можу не сказати дещо з цього приводу. Прокурор з 
ідеологічного боку розцінює їх дуже однобічно – антирадянські і все. А поза тим оцінку їм повинен давати не 
прокурор, а компетентна комісія, яку слід було створити під час слідства чи ще й перед слідством. 

Я не буду докладно говорити про характер окремих моїх оповідань, які також зачепив прокурор у своєму 
виступі, про них не ведеться обвинувачення.13 Але про деякі скажу, зокрема про оповідання «Кров відзивається 
кров’ю», на яке найдужче напирає прокурор. Часте повторення в моїх оповіданнях виразу «кров відзивається 
кров’ю» – це думка, якою я підкреслюю, що жорстокість і несправедливість несумісні з демократією. Вони тяг-
нуть за собою глибоке незадоволення в народних масах. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
За своїм змістом і характером вилучені у нас під час трусу так звані анонімні документи не підпадають під 

жодну статтю кримінального кодексу. Слідчі органи підганяють їх під характер злочину, передбаченого стат-
тею 62 кримінального кодексу УРСР, але у змісті цих матеріялів нема того, за що можна було б судити за цією 
статтею. У них нема ні агітації, ні пропаганди, які були спрямовані на підрив чи ослаблення радянської влади, в 
них нема наклепницьких вигадок, спрямованих проти радянського державного та суспільного устрою, за що 
передбачає засудження стаття 62 КК УРСР. Навпаки, в них є те, що дозволяє радянська конституція, що від-
стоює програма КПСС, що є душею ленінської національної політики – боротьба за право націй на самовизна-
чення. Я не буду тут вияснювати, як це право гарантується конституцією чи програмою партії. Це загальнові-
домо. Я хочу нагадати засади ленінської національної політики, щоб не забували їх ті, кому не слід їх забувати. 

«Переможний соціялізм неухильно повинен здійснювати право на самовизначення пригноблених націй, 
тобто право на вільне політичне відокремлення. Соціялістичні партії, які не доведуть всією своєю діяльністю і 
тепер, і під час революції, і після її перемоги, що вони звільнять поневолені нації і побудують відношення до 
них на основі вільного союзу, – а вільний союз є фальшива фраза без свободи відокремлення, – такі партії вчи-
нили б зраду по відношенню до соціялізму». 

Ленін, т. 22, ст. 132. 
На якій же підставі всякий виступ, у якому йдеться про потребу відокремлення Української радянської ре-

спубліки в самостійну державу, підводиться під категорію антирадянської пропаганди? 
«За всіма націями, що входять до складу Росії, повинно бути визнане право на вільне відокремлення та на 

створення самостійної держави. Заперечення такого права і невжиття заходів, що гарантували б його практичне 
здійснення, тотожньо підтримці політики загарбань чи анексій». 

Резолюція сьомої (квітневої) конференції РСДРП (1917 р.) 
Ленін, т. 24, ст. 269. 

«В ім’я цього права (права націй на самовизначення), відстоюючи його нелицемірне визнання, соціал-
демократи гноблячих націй повинні вимагати свободи відокремлення націй пригноблених, – бо в протилежно-
му випадку визнання рівноправ’я націй та інтернаціональної солідарності робітників було б насправді лише по-
рожнім словом, лише лицемір’ям». 

Ленін, т. 21, ст. 373. 
Кому ж потрібне таке лицемір’я, яке паплюжить ленінську національну політику? «Право на самовизна-

чення націй означає виняткове право на незалежність в політичному значенні, на вільне політичне відокрем-
лення від гноблячої нації. Конкретно, це, вимога політичної демократії, означає повну свободу агітації за відо-
кремлення і вирішення питання про відокремлення референдумом нації, що відокремлюється». 

Ленін, т. 22, ст. 135. 
А прокурор говорить, що в анонімних статтях є агітація за відокремлення окремих народів від Радянського 

союзу і на цій підставі називає таку агітацію антирадянською. Як же це привести у відповідність з ленінською 
національною політикою? Виходячи з настанов Леніна, у даній ситуації, ми маємо право поставити питання 
так: хто тут вчиняє зраду соціялізму, тобто вчинює злочин, що підпадає під статтю 62-гу КК УРСР, Масютко чи 
прокурор Садовський? Чи може твори Леніна тепер треба об’явити антирадянськими? Може хтось скаже, що 
Ленін передбачав право націй на відокремлення лише за капіталізму, а за соціялізму це право відкидав. Так на 
це є такі слова Леніна: «Якщо соціялістична партія заявляє, що вона «проти насильницького утримання пригно-

                                                        
13 Далі в моїх записах бракує 10 аркушів, конфіскованих кагебістом Крутем, зміст яких я тепер невспромозі відновити. 



 186 

бленої нації в кордонах анексуючої держави», то ця партія цим зобов’язується відмовитися від насильницького 
утримання, коли вона буде при владі. Ми й хвилини не маємо сумніву в тому, що коли завтра Гінденбург на-
півпереможе Росію і виявом цієї напівперемоги виникне (у зв’язку з бажанням Англії та Франції трохи посла-
бити царат) нова держава польська, цілком «здійсненна» з точки зору економічних законів капіталізму та імпе-
ріалізму, і коли потім післязавтра переможе соціялістична революція в Пітері, Берліні та Варшаві, то польський 
соціялістичний уряд, подібно російському й німецькому, відмовиться від «насильницького утримання, скажімо, 
українців «в кордонах польської держави». 

Ленін, т. 22, ст. 315.14 
«Якщо соціял-демократ великої, гноблячої, анексуючої нації, відстоюючи взагалі злиття націй, забуде хоч 

на хвилину про те, що «його» Микола II, «його» Вільгельм, Георг, Пуанкаре та інші теж за злиття з дрібними 
націями (шлях анексій) – Микола II за злиття з Галичиною, Вільгельм II за «злиття» з Бельгією та інше – то по-
дібний соціял-демократ виявиться кумедним доктринером у теорії, посібником імперіялізму на практиці. 

Центр ваги інтернаціонального повстання робітників у гноблячих країнах неминуче повинен складатися в 
проповіді та відстоюванні ними свободи відокремлення гноблених країн. Ми маємо право і зобов’язані трети-
рувати всякого соціял-демократа гноблячої нації, який не веде такої пропаганди, як імперіяліста і негідника». 

Ленін, т. 22, ст. 331. 
Або: «Проклятий царат перетворював великоросів у катів українського народу, старанно виплекував у 

ньому ненависть до тих, хто забороняв навіть українським дітям говорити і вчитися рідною мовою. 
Революційна демократія Росії, якщо вона хоче бути справді революційною, справді демократією, повинна 

порвати з цим минулим, повинна повернути собі, робітникам і селянам Росії братське довір’я робітників та се-
лян України. Це неможливо зробити без повного визнання прав України, в тому числі права на вільне відокрем-
лення». 

Ленін, т. 25, ст. 74. 
Як же можна сьогодні обвинувачувати чи судити когось за те, що він висловив думку про доцільність чи 

потребу якогось народу вийти з складу Радянського союзу, коли ясніше ясного, що за соціялізму «вільний союз 
є фальшива фраза без свободи відокремлення», що партії, які не відстоювали б такого права кожної нації, «вчи-
нили б зраду по відношенню до соціялізму». Що до таких справ, які сьогодні розглядає суд (я маю на увазі не 
лише мою справу, а й справи багатьох подібних до мене в різних містах України), то Ленін також дав недвозна-
чне роз’яснення уже в часи встановлення радянської влади на Україні: 

«При такому стані справи ігнорувати значення національного питання на Україні – на що дуже часто хи-
бують великороси (і, мабуть, не набагато менш 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 не свідо-
мих) великоруського імперіялізму та шовінізму у «руських» комуністів, ми повинні саме в національному пи-
танні, як порівняно малозначному (для інтернаціоналіста питання про кордони держав питання другорядне, ко-
ли 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 УРСР і різні форми їх тісного союзу і т.д. і т.д. 

Намагання наперед, раз на завжди «твердо» і «безповоротно» вирішити це питання, було б вузькістю розу-
міння або тупоумством... 

Нестерпні і нещадні, непримиренні і непохитні ми повинні бути в інших, більш корінних питаннях, част-
ково вже сказаних мною вище.» 

Вид. 3, т. 24, ст. ст. 631-649, збірник Ленін, Сталін. 
Про жовтневу революцію, ст. ст. 123, 124. 

Так невже ж хтось може припускати думку, що Ленін створив свою національну політику тільки на те, щоб 
увійти в довір’я багаточисленних народів царської Росії, а тепер її можна викинути і забути? Саме так і роблять 
ті, хто хоче сьогодні відродити свавілля та беззаконня культівських часів, хто керується в своїх діях 
п’ятаковським шовінізмом та сталінським геноцидом народів, хто за прикладом своїх попередників хоче знову 
нанести глибокі рани народам. 

Я пропонував, я домагався, щоб було створено ідеологічну експертну комісію, яка змогла б об’єктивно 
оцінити ідейний напрям документів, за яким велося обвинувачення, проте слідчі органи мою заяву про це від-
кинули, розраховуючи, безперечно, на те, що слухняний їм суд у цьому напрямі інтересу виявляти не буде, а за-
судить Масютка та його однодумців за їхнім бажанням і за їхньою вимогою, не вникаючи у суть того, за що він 
буде їх судити. 

А що слідчі органи неспроможні визначити через свою брутальну тенденційність ідейного напрямку мате-
ріялів, за які вони притягають людей до суду свідченням є той факт, що відому революційну пісню «Шалійте, 
шалійте, скажені кати» розцінили як антирадянську і включили її до моєї справи разом з іншими матеріялами, 
які вони називають антирадянськими. Текст цієї пісні знаходиться у справі за якою відбувається ось тепер суд. 

Такі суди не можуть бути в інтересах радянської влади, бо радянська влада своєю конституцією надає пра-
во боротьби за самовизначення народів. Не можуть вони бути і в інтересах комуністичної партії, бо комуністи-

                                                        
14 Далі відсутні три аркуші, конфісковані кагебістами. 
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чна партія керується ленінською національною політикою в СРСР, яка забезпечує свободу пропаганди за відо-
кремлення кожної нації, що входить до складу радянського союзу. 

В інтересах кого ж можуть відбуватися такі суди? 
Тільки в інтересах великодержавного російського шовінізму. Не інакше. Так так, не інакше, бо соціялізм 

таких судів не потребує. Цьому доказом є слова: 
«Ми не можемо стояти за те, щоб соціялізм «впроваджувати» – це було б величезним безглуздям. Ми по-

винні соціялізм проповідувати.» 
Ленін, т. 31, ст. 357. 

На цьому я закінчив свій виступ. 
Суддя Назарук об’явив, що суд виходить на нараду, згорнув усі папери, що лежали перед ним, взяв їх під 

пахву, повернувся і зайшов у ті двері причілкової стіни, куди раз у раз під час процесу забігав чекістський капі-
тан. За Назаруком пішли Попадін та Галь. Всі залишилися на своїх місцях – і прокурор, і адвокат, і чекістський 
капітан. Він, цей капітан, сидів закинувши ногу на ногу, розкинувши руки на спинки порожніх крісел, ніби де-
кларуючи «Ви тут говоріть собі, що хочете і вирішуйте собі, що хочете, а я до всього свої руки прикладу. За 
мною перше і останнє слово». Всі сиділи мовчки і в залі залягла тиша. Тільки зрідка міняючи варту наді мною, 
солдати порушували її, брязкаючи зброєю. 

Коли суд був на нараді. 
А я сидів і думав. Про суд мені не хотілося думати. Я не мав сумніву в тому, що мене засудять. Більше то-

го, я добре знав, що долю мою вирішено задовго перед цим судовим процесом. Я думав про свій виступ, про 
своє останнє слово. В своєму виступі я багато посилався на Леніна. Це я робив наперекір своїм переконанням і 
наперекір своєму сумлінню. Чи добре це? Ленін – це політик з яким я кардинально розходжуся. Його теоретич-
ні засади ніколи мені не імпонували, а його дії викликали в мені неприязнь. 

Світ імперіялістичного капіталізму часів Маркса та Леніна, переповнений немилосердною жорстокістю, 
потребував перебудови – цього чесна людина заперечувати не може. Інша справа – як цей світ треба було пере-
будовувати. Я категорично не хочу вірити в те, що пролетаріят, найбільш відстала, найбільш некультурна, най-
більш інтелектуально обмежена верства суспільства, спроможна розумно перебудувати світ, привести його до 
справедливої гармонії. Я стою на тій точці зору, що світ повинна перебудувати людська мудрість, натхненна 
Божим Провидінням. 

Отже твори Леніна, як і твори Маркса і всіх марксистів з їхнім месіянством пролетаріяту, ніколи не викли-
кали в мене захоплення. Я завжди відчував під їхнім викладом явну фальш. 

Та Маркс – це лише теорія, а Ленін – це уже практика. Чи можна сказати, що Ленін – це Маркс на практи-
ці? Леніністи саме так тепер його рекламують. Так їх розуміють і їхні опоненти. Проте насправді воно не є так. 
Хоч сам Ленін репрезентував себе вірним учнем Маркса, насправді він відійшов дуже далеко від нього і пішов 
шляхом супротивників Маркса – Бланкі, Ткачова та Нечаева, засад яких на словах він не визнавав. 

Маркс розробив теорію робітничої революції. Згідно з цією теорією підприємницький (капіталістичний) 
лад риє сам собі могилу. Використовуючи робочу силу на своїх підприємствах, підприємці дедалі більше й бі-
льше породжують спролетаризовані маси, які врешті решт доростуть до такої стадії, коли захоплять владу в 
свої руки. За Марксом це повинно статися тоді, коли породжений капіталізмом пролетаріят становитиме біль-
шість населення. Але цього мало, цей пролетаріят повинен бути настільки політично зрілий, щоб він міг утри-
мувати владу в рамках демократії. 

А що ж робити, думав Ленін, тим комуністам, у яких на батьківщині такого пролетаріяту нема? Дожидати 
доки він створиться? На це піде не одне життя. А Леніну та його поплічникам у Росії дуже хотілося негайно ро-
бити революцію. Як зробиш революцію з російським пролетаріятом, який не становить і трьох відсотків насе-
лення, до того ж він суціль неписемний, уражений хронічним алкоголізмом і вкрай деморалізований? Ось тоді й 
виникнула у Леніновій голові «ідея» вчинити пролетарську революцію без пролетаріяту. А той пролетаріят, що 
повинен стояти на високому політичному рівні, і який має будувати комуністичне суспільство, створювати вже 
після «пролетарської революції», силами вірних послідовників Марксового комунізму. Не можна припускати 
думку, що Ленін не уявляв собі до чого це може призвести. Ні, він, як добрий аналітик суспільнополітичного 
стану Росії, уявляв це, але йому вкрай потрібна була влада. Отож він подався до Бланкі, Ткачова, Нечаева, яких 
він так немилосердно перед цим гудив. Використавши ситуацію ослаблення держави довготривалою війною та 
нетривке становище уряду, що повстав внаслідок зречення царя влади, Ленін застосував метод Бланкі. Владу 
було захоплено дуже швидко силами військових (переважно моряків), що піддалися антиурядовій пропаганді, і 
що найбільш парадоксально, загітованих не більшовиками, до яких належав Ленін, а анархістами та есерами. 
Зовсім небагато Ленінові довелося заплатити тим силам, що вручили йому владу на території неосяжної росій-
ської імперії – він їм надав лише право безперешкодно розбивати винні погреби (див. Джона Ріда «10 днів, що 
потрясли світ»). 

До чого призвело створення запрограмованого пролетаріяту загальновідомо. Людство за всю історію існу-
вання стільки крови не бачило. Ніяка війна досі не поглинула стільки людської маси, скільки з’їв її штучний 
процес створення пролетаріяту. А найдивовижніше те, що Ленінові своєї мети так і не вдалося досягти. «Напів-
дикість і найсправжнісіньку дикість», за його власними словами, побачив він замість того Марксового політич-
но освіченого пролетаріяту, який мав повести людство до найгуманнішого суспільного ладу. В його голову не 
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вкладалося що те, що він робив не підходило навіть під поняття «дикість». Помилився Маркс, – в жодній країні 
робітнича класа не доросла до тих кондицій, які він їй встановив. Робітнича класа в процесі розвитку підприєм-
ницького виробництва не зубожіла, не спролетаризувалася, як віщував Маркс, а збагатилася, сама стала безпо-
середнім учасником підприємницького виробництва. Тепер в країнах вільного виробництва пролетаря, зобра-
женого Марксом, можна знайти хіба серед хронічних алкоголіків чи безпросвітних наркоманів. 

Не справдилася і Марксова надія на месіянство пролетаріяту в задумі побудови комунізму. Навіть у най-
більш промислово розвинутих країнах, де кількість робітників доволі значна, пролетаріят не перейнявся Марк-
совою ідеєю. 

Та зате застосована Леніном бланкістсько-нечаївська тактика набрала поширення. Відбуваються «проле-
тарські революції» без участи пролетаріяту. Властивою ознакою цих «революцій» є те, що вони відбуваються 
там, де пролетаріяту або зовсім нема, або є дуже незначний відсоток. А там де пролетаріяту найбільше (в про-
мислово розвинених країнах) такі «революції» не мають ніяких шансів на успіх. Заводіїв цих «революцій» ніт-
рохи не спиняють ріки крови, пролиті російськими заводіями, не спиняє їх і застереження Маркса, що така так-
тика може витворити тільки «кошарний комунізм». Вони бачать у яких розкошах панує номенклатурна класа в 
Совєтському союзі і прикладають усі зусилля, щоб і собі вибороти таке становище. 

Це теорія і практика, основна засада діючого комунізму. Та Ленін в процесі застосування комунізму на 
практиці зіткнувся ще з однією великою проблемою – національним питанням. Маркс розглядав суспільство в 
національно однорідних країнах. Тому він цієї проблеми не бачив, або просто ігнорував її. Перед Леніном була 
держава з десятками поневолених народів. Як їм дати право на визволення і одноразово не втратити над ними 
влади? І тут Ленін виявився не меншим «винахідником», ніж у творенні пролетарської революції «без пролета-
ріяту». Не можна було після усунення централізованої влади імперії продовжувати утримувати народи в коло-
ніяльній залежності. Треба було надати їм право самовизначення, право творення власних держав. І він надав їм 
таке право. Але за однієї умови. Ці держави повинні стати соціялістичними, тобто комуністичними, тобто до 
влади в них повинні прийти Ленінові однодумці, комуністи. А комуністам національні інтереси народів «до 
лампочки», вони за переконаннями космополіти, інтернаціоналісти. В своєму пануванні і над класами, і над на-
родами вони об’єднуються в один клан. І ось для поневолених народів царської імперії створилося замкнуте 
коло – вони визволилися з-під російської царської залежности, і тут же потрапили в російську комуністичну за-
лежність. А щоб народи не розпізнавали цієї пастки, Ленін нещадно громив російський великодержавний шові-
нізм, навіть шовіністичних комуністів, завзято підтримував національні рухи, хай тішаться поневолені народи і 
покладаються на нього, а сам дожидав коли його поплічники в новостворених національних державах приве-
дуть до нової імперії під іншим прапором, під гаслом злиття націй. Ця тактика також привела до великої крови, 
та що та кров, коли ідея здійснюється. 

Отож, хоч які гарні слова є у Леніна на адресу поневолених народів, я добре знав, що під ними лежить 
блюзнірська підкладка. 

Велику відразу твори Леніна викликали в мені своєю непослідовністю, своєю мінливістю, своєю дворуш-
ністю, своєю нестримною демагогією. 

В багатьох своїх творах Ленін сам себе заперечує, а то й розбиває вщент. Ну хоч би взяти ото його твер-
дження про те, що соціялізм треба не «впроваджувати», а «проповідувати», що «впровадження» соціялізму бу-
ло б «величезним безглуздям». Чудово сказано, розумно. Яка голова могла б заперечувати проти цих слів і про-
ти таких дій? Навіть найзапекліший ворог соціялізму неспроможний би був цьому протистояти. 

Але ось слова, що вийшли з-під того самого пера, про диктатуру пролетаріяту (за соціялізму), яка повинна 
бути кривавою, воєнною та насильницькою владою. Або такі слова: «Куркулі (заможні селяни, які на території 
російської імперії становили мільйони родин, М.М.) наші найлютіші вороги. 

Смерть куркулям!» 
Що це? Проповідування чи впровадження соціялізму? Здалося б, що коли б першу і другу вище наведені 

«сентенції» висловили різні особи, то це були б непримиренні вороги. Такі вороги, яких ніяка ідея неспроможна 
була б поєднати. А тут такі протилежності вкладаються в одній голові. Це саме стосується і національного пи-
тання. Я добре знав, цитуючи уривки з творів Леніна з національного питання, що коли б проти мене виступив 
опонент, знавець «ленінської національної політики» , то він би мене легко спростував цитатами з тих же творів 
Леніна. Ну здавалося б, як можна висказати такі слова, а потім відмовитися від них: 

«Центр ваги інтернаціоналістського повстання робітників у гноблячих країнах неминуче повинен склада-
тися з проповіді та відстоювання ними свободи відокремлення гноблених країн. Ми маємо право і зобов’язані 
третирувати всякого соціял-демократа гноблячої нації, який не веде такої пропаганди, як імперіяліста і негідника». 

Як можна відмовитися від таких слів, не визнавши себе імперіялістом і негідником? Виявляється, можна. 
Вимога такої агітації, як видно з цитати, стосується тільки комуністів гноблячих націй. До комуністів пригноб-
лених націй виставляється протилежна вимога – вони повинні всіляко виступати за збереження підлеглости їх-
ніх народів пануючій нації. 

На практиці це вилилося в тому, що ленінський уряд комуністичної Росії з одного боку офіційно визнав не-
залежність Української Народної Республіки, а з другого боку створив в Москві «український комуністичний 
уряд» до складу якого ввійшли такі «українські» комуністи, як Сергеев (Артьом), що числилися українськими 
комуністами, а фактично були запеклими українофобами і горою стояли за підлеглість України Росії. Визнаючи 
незалежність України, ленінський уряд під прапором створеного ним українофобського уряду кинув свою ар-
мію на завоювання України. 
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Що ж оті красні слова, так пристрастно сказані на захист гноблених націй? Лише блеф? Лише маскарад? А 
насправді Ленін був звичайнісіньким російським шовіністом, великодержавником? Ні, таке обвинувачення Ле-
нінові було б безпідставним. Ленін був, як і його вчитель Маркс послідовним інтернаціоналістом-
космополітом. Вони обоє не визнавали за силою, на яку вони покладалися, пролетаріятом, національних почут-
тів. Ленін взявся здійснити заповіт свого вчителя Маркса – вчинити всесвітню революцію, створити світову 
безнаціональну владу пролетаріяту, очолювану комуністами. Та пожежа революції розліталася по світі не так 
швидко, як сподівався Ленін. Залишався один вихід: заради збереження своєї влади відмовитися від Марксово-
го заповіту – проведення світової революції, а закріпити свою владу на тих землях, де її вдалося встановити і, 
скільки вистачить сил, розширити терен свого існування. Тут саме почався активний прогресивний процес роз-
паду огидної тюрми народів – російської царської імперії. Віками душені народи прокидалися від глибокої 
сплячки, освідомлювали свою національну гідність і творили свої держави, збройно відстоюючи своє священне 
право. Ось тут і збіглися інтереси ленінського інтернаціоналізму з інтересами великодержавного шовінізму. 
Комуністи заради поширення своєї влади пішли на відновлення імперії в її царських кордонах, шовіністи зара-
ди збереження імперії, ідучи війною проти повсталих народів, віддавали владу більшовикам. 

Створився альянс комуністично-шовіністичного панування, якому найвірніше визначення може бути – ро-
сійський націонал-більшовизм, який світлі надії на свободу віками гноблених народів потопив у крові. 

Так, що хоч Ленін за своїми переконаннями був марксистом-інтернаціоналістом, на ділі, в силу обставин, 
що склалися, діяв як великодержавний шовініст. 

А щоб облегшити процес завоювання тих народів, пригасити їхню волю до боротьби, щоб завести їх в 
оману, було сказано на їхню адресу золоті слова. 

Ще довго після цього бриніли слова Леніна про необхідність ведення рішучої боротьби насамперед проти 
великодержавного шовінізму та місцевого націоналізму. Балачки про боротьбу з великодержавним шовінізмом 
залишилися балачками, а вірніше ширмою, прикриттям для рішучих дій проти «місцевого націоналізму», тобто 
проти прагнень поневолених народів до свободи. 

Таку політичну арифметику в національному питанні розробив Ленін. Проте в боротьбі за утвердження ці-
єї арифметики він сказав багато такого, що дуже імпонувало і тепер імпонує поневоленим народам, і цього те-
перішні російські націонал-більшовики не знають як позбутися. Теперішні Ленінові послідовники не викидають 
ленінових справедливих слів, сказаних на адресу поневолених народів, з його творів. Не викидають, але й не 
рекламують, їх замовчують під час викладів марксизму-ленінізму в совєтських вузах. Вони тепер рекламують 
другий бік ленінської національної політики, який відповідає інтересам російського великодержавного шовіні-
зму, а вірніше російському великодержавному націонал-більшовизму. Корисні ж слова «ленінської національ-
ної політики» залишаються для тих поневолених народів, які перебувають за межами панування червоного ім-
періялізму, щоб і їх прихилити до системи реального соціялізму, тобто до системи російського націонал-
більшовизму, попередника і старшого брата німецького націонал-соціялізму. 

Я знав добре, що Ленін своїми словами задушив прогресивнй процес звільнення народів від вікової залеж-
ности в царській імперії. І тому мені ніяк не хотілося вдаватися до захисту його творами у своїй обороні. Але ж 
я подумав: перед ким я маю боронитися? Перед такими суддями не тільки можна, але й треба боронитися Лені-
ном. Це ж Ленінові раби. Це ті, що не визнають ніякої справедливости, крім слова Леніна. Це ті, що моляться до 
Леніна так, як ні до якого ідола не молився жоден ідолопоклонник. Хоч насправді зовсім не знають засад його 
творів за вийнятком окремих коротеньких гасел. Ну то нате, слухайте, що говорив ваш ідол. 

Вирок. 
Години через дві почали виходити судді. Всі поставали. Встав і я. 
Суддя Назарук почав читати вирок. Він читав його невиразно, часто збиваючись і помиляючись. Він, вид-

но, недобачав і аркуші з текстом вироку то підносив ближче до очей, то віддаляв. Назарук читав: 
«Вирок ім’ям Української радянської соціялістичної республіки, 1966 року, березня 23 дня, судова колегія 

в кримінальних справах львівського обласного суду в складі: головуючого Назарука К.П., народних засідателів 
Попадіна М.П., Галя І.М. при секретареві Юрко А.О. з участю прокурора Садовського І.М. та адвоката Сергієн-
ка О.П. розглянула у закритому судовому засіданні в місті Львові справу про обвинувачення Масютка Михайла 
Савовича, 18-го листопада 1918 року народження, уродженця села Чаплинки Чаплинського району, Херсонсь-
кої области, мешканця міста Львова до серпня місяця 1965 року, а після цього дня до арешту мешканця Феодо-
сії Кримської области, де і працювавшого на Феодосійській фабриці іграшок художником, українця, громадя-
нина есересер, безпартійного, з вищою освітою, виходця з родини релігійного культу (батько псаломщик), зня-
того з військового обліку, не судимого, одруженого, у злочинах передбачених статтями 62-ю, частина перша та 
64-ю кримінального кодексу уep есер. 

Матеріялами попереднього і судового слідства установила: 
Підсудний Масютко Михайло Савович, будучи незадоволений існуючим радянським ладом, на протязі 

1949-1964 років систематично займався написанням на різні теми статтей антирадянського змісту під назвами: 
«Кістки не мовчать», «Білокінь-людоїд», «Судити не можна», «Сила золота», «Страшно», «Мирний допит», 
«Гумова рукавичка», «Химера» та інші, чого не заперечується особисто і це стверджується речовими доказами, 
які вилучено у його квартирі 4 вересня 1965 року та долучено до кримінальної справи (том 1-й а, сторінки 206-
212, 334, 347, том 2-й а, сторінка 286, том 4-й а, сторінка 252). 
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У 1964-му – 1965-му роках Масютко М.С. особисто написав статтю антирадянського змісту під назвою 
«Сучасний імперіалізм», а також статтю під назвою «Мета статті не та», а також з участю інших осіб, його од-
нодумців, написав статті антирадянського змісту під назвами: «12 запитань для тих, хто вивчає суспільство-
знавство», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Стан і завдання українсь-
кого визвольного руху», «Про сучасне і майбутнє України», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», 
«Відповідь матері Василя Симоненка, Щербань Ганні Федорівні», «З приводу процесу над Погружальським». 

Масютко М.С. свою причетність до вище іменованих статтей антирадянського змісту в судовому засіданні 
заперечував, але його вина у скоєному ним злочині в повній мірі доведена в судовому засіданні висновками фі-
лологічної експертизи, показами свідка Гориня Богдана, ствердившого про те, що в березні місяці 1965 року 
Масютко М.С. передав йому статтю під назвою «Сучасний імперіялізм», яку він передав своєму брату Гориню 
Михайлу Миколайовичу, а через деякий час передав від брата Масюткові М.С. з приводу згаданої статті його 
зауваження. Горинь Богдан ствердив і про те, що він одержав від Масютка М.С. написану ним статтю під на-
звою «Мета статті не та», частково визнавшими свідченнями Гориня Михайла Миколайовича та речовими до-
казами (т. 1-а, с. 11-25, т. 4-а с. 132-138). 

Масютко М.С., маючи у своєму власному користуванні друкарську машинку «Ундервуд» № 102963, він у 
1965 році на згаданій друкарській машинці друкував по декілька екземплярів антирадянські націоналістичного 
змісту документи, з яких у березні-травні 1965 року передав з метою їх розповсюдження Гориню Богдану Ми-
колайовичу по декілька екземплярів: «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.», «Українська освіта в 
шовіністичному зашморзі», «Сучасний імперіялізм», «З приводу процесу над Погружальським», «Повстаньте 
гнані і голодні», «Виступ Дуайта Ейзенгауера у Вашінгтоні на відкритті пам’ятника Т.Г. Шевченка». 

Масютко М.С. в цій частині скояного ним злочину винним себе не визнав, але його вина у повній мірі до-
ведена показами свідка Гориня Б.М. ствердившого в судовому процесі обставини одержання ним у 1965 році 
від Масютка М.С. вищезгаданих, антирадянських, за своїм змістом, документів, які він передав своєму брату 
Гориню М.М., а також висновкам кримінальної експертизи, ствердивши факт надрукування документів на дру-
карській машинці «Ундервуд» – 102963, яку вилучено на квартирі Масютка (т. 3 с. 23, 92-94, 128-138). 

Розповсюдження Масютком М.С. серед інших осіб документів, надрукованих на його друкарській машинці 
стверджується показами свідка Гориня Б.М., ствердившого в судовому засіданні той факт, що він у 1965 році 
одержав від Масютка М.С. документи антирадянського змісту, передав їх не лише Гориню Михайлу, а й Моро-
зу Валентину, який мешкає у місті Луцьку. Показами свідка Гориня М.М. стверджується той факт, що у 1965 
році він, Горинь Михайло, передав окремі документи антирадянського змісту Косіву М.В., Зваричевській М.В., 
Менкуш М., Гелю І.О., Озерному М.Д., у яких органи попереднього слідства їх вилучили, а правдивість показів 
останнього стверджується не лише показами Гориня Б.М., а й речовими доказами (Т. 2-а, с. 146-148, 152-154, 
162-166). 

Спільність антирадянської діяльности Масютко М.С, Гориня М.М., Гориня Б.М. стверджується не лише 
показами в судовому засіданні останніх, а й речовими доказами, вилученими у Гориня М.М. (т. 2-а, с. 169-274, 
3-7). 

Ті ж обставини стверджуються і тим, що весною 1965 року Масютко М.С одержував від Гориня Б.М. фо-
топлівку з текстом антирадянського змісту передмови до книги Кошелівця «Панорама найновішої літератури в 
УРСР», виданої в Мюнхені націоналістичним видавництвом «Пролог», з якої зробив дві фотокопії, які у нього 
були вилучені під час обшуку, про що не заперечує Масютко М.С, а також про це в судовому засіданні ствер-
див свідок Горинь Б.М., а також про це стверджується і речовими доказами (т. 4-а, с. 99-130). 

Виходячи з того, що Масютко М.С., Горинь Б.М., Горинь М.М. на протязі тривалого часу спільно діяли по 
виготовленню і розповсюдженню серед інших осіб, які мешкали не лише у Львові, а й в інших областях, доку-
ментів антирадянського змісту, спрямованих на дискредитацію радянської дійсности, а також при повній дове-
дености вини Масютко М.С. в інкримінованих йому злочинах, судова колегія вважає, що Масютко М.С. скоїв 
державні злочини, які повністю підлягають кваліфікації за ознаками ст. ст. 62, ч. 1, КК УРСР. Керуючись ст. 
323, 324 КПК УРСР судова колегія приговорила: 

Масютка Михайла Савовича визнати винним по ст. 62, ч.1 і 64 КК УРСР і за санкцією ст. 62, ч. 1 КК УРСР 
підвергнути його позбавленню волі строком на 6 років, з яких визначити відбуття три роки в тюрмі і три роки у 
виправно-трудовій колонії суворого режиму, без заслання. 

Строк відбуття покарання засудженому Масютку М.С. числити з зарахуванням попереднього його 
ув’язнення з 4 вересня 1965 року. 

Міру запобіжного заходу до набуття вироку законної чинности Масюткові М.С. залишити попередній – під 
вартою. 

На підставі ст. 93 КПК УРСР стягнути з засудженого Масютка М.С. судові витрати на користь держави 
1483 карбованці 50 копійок. 

Речові докази, друкарську машинку «Ундервуд» № 102963, як знаряддя злочину конфіскувати в прибуток 
держави, зошити та документи антирадянського змісту, які долучені до справи, залишити при справі (т. 2-а, 
с. 286, т. 4-а, с. 1-130, 255). 

Вирок може бути оскаржений в касаційному порядку протягом семи діб з дня вручення його копії підсуд-
ному до Верховного суду УРСР. 

Назарук скінчив читати і звернувся до мене: 
– Ясно вам? 
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На язиці в мене вертілися слова, хотілося вигукнути: «Проклинаю вас ім’ям свободи!», але щось мене 
утримало від цього пориву. Чи тільки ці сліпі виконавці чужої волі заслуговують на таке прокляття? – подумав я. 

Після довгої паузи я відповів, виказуючи поглядом та інтонацією свою повну зневагу до такого суду. 
– Та я-а-асно. 
Судді та прокурор почали поспішно складати свої папери. Кагебіст-капітан швидко проскочив у ту кімна-

ту, де судді відбували свою нараду. 
Коли судді і прокурор вийшли з зали, до мене підійшов адвокат. 
– Чи маєте намір ви писати касаційну скаргу? – запитав він мене. 
– Я ще не знаю, я ще подумаю, – відповів я йому. 
– Якщо писатимете касаційну скаргу, я надіюся, що ви не будете посилатися на мій виступ? В погляді Сер-

гієнка відчувалася благальність до мене, весь його вигляд нагадував жалюгідність жебрака, що випрошує мило-
стиню. Не стільки з жалю до нього, як радше з самоповаги я йому відповів: 

– Ні, в мене є на що посилатися без вашого виступу. Сергієнко пожвавішав. 
– Я з свого боку напишу скаргу, але я буду протестувати проти тюремного ув’язнення і проти оплати філо-

логічної експертизи, що визначив вам суд. 
Я мовчав. 
– Тепер майте на увазі, – говорив далі Сергієнко, – скоро вас повезуть до ваших однодумців. Там ви теж 

матимете право опротестовувати рішення суду в різних інстанціях. 
Цими словами адвокат Сергієнко дав мені зрозуміти, що їм уже наперед відомо, яка буде відповідь Верхо-

вного суду на касаційну скаргу. 
– Бувайте, – сказав мені Сергієнко, ледве помітно вклонився і, на цей раз не подавши мені руки, так, як це 

він робив раніше, пішов геть. Начальник конвою відчинив загородку і наказав виходити. Ведучи мене коридо-
ром у напрямі того закопелка, де я дожидав початку процесу, він сказав: 

– Багато вам дали. 
– Шість років, – сказав я. 
– Отже, я й кажу, що багато. 
В кімнатці без вікон я сів на лаву, оббризкану кров’ю. Я не мучився від тих душевних страждань, які тер-

пить безневинно засуджена людина. Я знав задовго до суду, що до мене милосердя не буде. Але чому судді да-
ли мені все-таки шість років, а не всі дванадцять, як вимагав прокурор? – думав я. Та ж розгадка проста, як 
швайка – суддям було ясно, який реченець вони не винесуть для мене він буде смертельний, позаяк людина з 
таким станом здоров’я, як у мене, не витримає й половини цього терміну ув’язнення. 

Дивна аналогія, думав я собі далі. Від часу мого першого засудження до другого минуло 29 років. І тоді 
проти мене свідчило двоє свідків, і тепер. Тоді один свідок не з’явився на суд, засудили за показанням одного 
свідка. Тепер один свідок відмовився на суді від своїх попередніх показань – засудили за показаннями одного 
свідка. Тоді мене засудили на п’ять років ув’язнення і на три роки поразки в правах. Тепер мене засудили на 
шість років, з яких три роки в’язниці. Який суд милосердніший? Тоді я був молодий і здоровий, мені йшов 
тільки вісімнадцятий рік, тепер я вже немолодий і тяжко хворий. Тоді мене кинули на Колиму на вірну заги-
бель, де ні здоровому, ні молодому порятунку не було. Куди мене кинуть тепер? Невже знову на Колиму, у це 
морозне пекло? 

Тоді суд не зглянувся на мою молодість, тепер суд не зглянувся на мою старість, на мою хворобу. 
Тяжко дошукатися різниці між судом сталінського режиму і судом теперішнього режиму – прийшов до ви-

сновку я. Та й інакше не може бути, бо і той суд, і цей керувався тими самими засадами й настановами. 
Правда, сталінський режим тоді, хоч не скоро, а змилосердився наді мною, зблаговолів переглянути мою 

справу через три роки і побачив, що засуджено мене було безпідставно. Чи виявить таке милосердя до мене цей 
режим? 

З тавром судовим. 
Мої роздуми перебив брязкіт дверей і наказ начальника конвою виходити. 
Мене повели цього разу пішки сходами, а не повезли ліфтом, як було раніше. Я йшов попереду, тримаючи 

руки ззаду, а за мною йшов начальник конвою і два конвоїри з карабінами напоготові. Начальник конвою пока-
зував мені де повертати. Пригадалося мені тоді, як я сам отак у війну водив. Ні, я не був у чекістських загонах. 
З нашої військової частини, час від часу, посилали наряд на вартування в гауптвахті. В цій гауптвахті, крім по-
караних за дрібні провини, були й дезертири. Під час мого вартування на мою долю випало вести на суд одного 
дезертира. Я водив його сам. Суд був короткий. За півгодини військовий трибунал засудив його до розстрілу. 
Засудженого дезертира мені довелося знову вести самому на гауптвахту. Я йшов за ним на відстані десяти кро-
ків. Іноді цю відстань я навмисне збільшував. Я вів його то порожніми вулицями, то вулицями, переповненими 
людьми. Я недбало тримав свого карабіна дулом донизу. 

«Тікай!» – хотів я передати йому свою думку на відстані. «Я ж нізащо не стрілятиму в тебе... Якщо й ви-
стрілю, то тільки в землю, щоб виправдатися перед командиром. Тікай! Тобі ж все одно смерть, чого вагатися?» 

Проте сказати йому цього я не міг, бо я не знав цього солдата. Він би міг мої слова сприйняти за провока-
цію, передати їх начальству і тоді я опинився б на його місці. Я навмисне йшов, роздивляючись на всі боки, але 
він не зрозумів мене. Я його допровадив назад до гауптвахти всупереч своєму бажанню. Він не зрозумів мене, і 
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напевно в передсмертних конвульсіях в уривках його спогадів мій образ залишився в останній його уяві поруч з 
образом його катів. 

Я хотів, щоб він утік, а він не втік. А на другий день іншого дезертира повів інший конвоїр. Так у того втік. 
Той не хотів його пускати і дуже пильно цілився, стріляючи у нього, але все одно утік. Конвоїр прибіг на гаупт-
вахту схвильований і збентежений, навіть переляканий. Він не знав, що йому буде тепер за це. А мене проймала 
досада: чому мене послали вчора конвоювати, а не сьогодні? 

На поворотах сходи перетинали коридори. Коридори були порожні, лише дещо далі від сходів прогулюва-
лися міліціонери. Раптом при одному з поворотів на коридорі я побачив, як з рук міліціонера виривалася Оля 
Горинь, дружина Михайла. Вона різкими поривами виривалася з обіймів міліціонера, швидко забігла наперед 
мене і сипнула мені під ноги сині проліски. Я нахилом голови подякував їй, а у мене на очах виступили сльози. 
Оля, не озираючись, швидко йшла наперед нас і зникла за поворотом сходів. 

У великому коридорі при виході з будинку суду мене дожидали мої рідні, знайомі та незнайомі мені люди. 
Коли я почав спускатися зі сходів, вони пішли мені назустріч і почали всипати мою дорогу квітами. 

– Припиніть це! – крикнув на них начальник конвою. Куди й ділася його лагідність, з якою він щойно го-
ворив зі мною. 

– Ви, як діти, – додав він спокійніше. 
Проте його ніхто не слухав, і люди продовжували посипати мою дорогу квітами до самого виходу. 
Коли чорний ворон» спинився на подвір’ї в’язниці, до машини зайшов начальник конвою (він їхав у кабіні 

з шофером) і відімкнув мій бокс. 
– Виходьте! – сказав голосно і тихо додав; – Бажаємо вам добра. Будьте здорові. Я нахилом голови подяку-

вав йому та конвоїрам і виліз з машини. На подвір’ї чекали на мене начальник в’язниці Мігальов та старшина 
Іван, який відрізнявся від інших в’язничних службовців тим, що майже ніколи не бував у чекістській уніформі. 
І на цей раз він був убраний у чорний костюм та білу сорочку. Мігальов наказав старшині вести мене, і він по-
вів мене сходами вгору до моєї камери. 

– Скільки ж тобі дали? – спитав Іван, ідучи зі мною поруч. 
– Шість років, – відповідав я. 
– За що ж це вони тобі вліпили? 
– Я добивався встановлення контролю над вивозом пшениці з України, – відповідав я йому, не думаючи. 

Так, наче ті слова самі вирвалися в мене з уст. 
– Ну ось вони й дали тобі тепер контроль, – посміхаючись сказав старшина. Мігальов якимось чином опи-

нився біля моєї камери поперед нас. 
– Собірайтєсь с вещамі, пойдьотє в другую камеру, – пошепки сказав мені Мігальов, коли я підійшов до 

дверей. 
– А чого? – спитав я. 
– Не положено засудженому перебувати в одній камері з незасудженим. Я зайшов до камери і почав скла-

дати свої манатки. Двері камери були відчинені, і за порогом стояв старшина-наглядач. Николаєнко сидів на 
своєму ліжку. Як тільки Мігальов відійшов від дверей, Николаєнко наблизився до мене і прошепотів: 

– Скільки дали? 
– Шість років, – відповів я. 
– Ніяк не сподівався, ніяк не сподівався... За моїми розрахунками вам не більше півтора року повинні були 

дати, – прошепотів він і дивися на мене відкритими очима. В його очах і в його словах було бажання виправда-
тися переді мною, сказати, що він мені дуже мало нашкодив. Я мовчав і складав речі. 

– Як шкода, що вас забирають, – заговорив він уже трохи голосніше, – мені так хотілося з вами добути... 
досидіти до кінця. 

Всі свої речі я склав на матрац, загорнув матрац котком і взяв його під руку. 
– Бувайте, – сказав я Николаєнкові і вийшов, не подавши йому руки. Николаєнко підбіг до дверей і блага-

льно дивися на мене, як собака, що випрошує кусок хліба. Йому дуже хотілося, щоб я йому подав на прощання 
руку. Та він не дочекався моєї руки, наглядач зачинив перед його носом двері. 

У новій камері. 
Мене провели в протилежний кінець коридору. Це була велика простора камера, в якій нікого не було. 
– Мені треба паперу на касацію, – сказав я Мігальову, що стояв у цих дверях. 
– Добре, дамо. Ось зараз піду в канцелярію і пришлю вам папір. Я кинув свій згорток на одне з чотирьох 

ліжок і, коли зачинилися двері за мною, заходив вздовж камери. Так добре було мені ходити вільно на самоті. 
Як довго я не ходив так. У шостій камері можна було тільки ступити крок вперед і крок назад. Ходіння ж під 
конвоєм з закладеними назад руками становить менше задоволення, ніж крутіння на одному місці в камері. 

Тьмяне світло з невеликого заґратованого і забитого матовими шибками вікна, сірі стіни, старі іржаві залі-
зні ліжка по кутках, смердюча параша під дверима не веселили мене. Я ходив понурий, як були понурі стіни 
мого житла. 

Вирок мені винесено, безперечно, смертельний, – думав я. Бо я не надіявся і на волі так довго жити з своєю 
пекучою хворобою, а не те, що в неволі. Та ще в якій неволі! Де щодня відбирається у тебе кілька місяців, а то й 
кілька років життя. Згадуючи Колиму з її таборами – фабриками смерти, я конвульсивно здригався, під горло 
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підкочувався нудотний клубок, хотілося ригати. 
Не хотілося би, щоб твоє тіло тягали за ноги мерзенні кати по снігах Сибіру, щоб заривали тебе в болотя-

ній драговині, ледве прикривши мохом, – думав я, – але прийдеться. Боже! Невже я так прогрішив перед То-
бою? За віщо мені така кара? Я підійшов до вікна, де крізь щілину рами пробивалася вузенька смужка неба, і 
почав молитися. Молився щиро і ревно. Молитва легко виходила з моєї душі і, мені здавалося, доходила до Бога. 

Після молитви мені зробилося легше, я повеселішав. Треба надіятися на Бога, а не мучити себе невідомим 
прийдешнім. Чекісти мучають нас безпощадно, але й ми мучаємо самі себе добре своєю журою, потрапивши в 
їхні лабети. А все через те, що мало Віри у нас. 

Я пригадав собі набожних людей, служителів церкви, з якими мені довелося перебувати у київській та жи-
томирській в’язницях, у колимських таборах. Наскільки їм було легше зносити муки, ніж нам! Ті муки, від яких 
ми страшенно страждали, вони приймали легко, як щось належне, навіть з якоюсь внутрішньою радістю. 

Папір справді не забарилися принести. Віконце в дверях відчинилося і наглядач подав мені пачку сіруватих 
аркушів, таких, на яких Володін складав протоколи на мене, каламар та ручку. Я взяв усе це і поклав на тумбо-
чку біля мого ліжка. Писати чи не писати скаргу? – задавав ще раз я собі питання. То у далекому тридцять сьо-
мому році, я відмовився писати скаргу, бо тоді я думав, що касаційна скарга – це те саме, що й прохання поми-
лування, що це випрошування милосердя для себе. Тепер я знаю, що це не так, що у касаційній скарзі треба 
спростовувати рішення суду. 

Звичайно я добре знаю, що касаційна скарга мені нічого не поможе. Мені відомо, ще не було випадку у 
практиці совєтського суду, щоб Верховний суд за касаційною скаргою засудженого відхилив рішення нижчого 
суду, особливо у політичних справах, коли долю підсудного задовго до судової процедури вирішують партійні 
власті. Безперечно, касаційна скарга мені нічого доброго не принесе, – думав я. Проте писатиму. Хай ще й там, 
угорі, ще раз побачать свою роботу. А потім, може, хоч знімуть з мене оплату тієї філологічної експертизи, бо 
нарахування мені цих видатків – це вже крайнє нахабство. А я ж сплатити ці видатки скоро не зможу. Це мені 
доведеться по таборах добре спину гнути увесь реченець, щоб відробити хоч половину цієї суми, що нарахував 
мені суд. А несплата своєчасно державного боргу за совєтськими законами веде до конфіскації майна. Чи довго 
під диктат чекістів міській управі винести постанову про конфіскацію моєї хати у Феодосії? Опиниться тоді моя 
стара мати під тином. Таки треба писати скаргу, – вирішив я. 

Я ще трохи походив, подумав як почати, розстелив на ліжку свого матраца, сів на нього, підсунув до себе 
тумбочку з папером і почав писати. 

Верховному суду Української Радянської Республіки, Касаційній колегії від засудженого Масютка Михай-
ла Савовича, що перебуває під вартою у Львівському ізоляторі органів держбезпеки. 

Скарга. 
Мене було засуджено 23 березня 1966 року судовою колегією в кримінальних справах Львівського облас-

ного суду в складі головуючого Назарука К.П., народних засідателів Попадіна М.Й., Галя І.М., при секретарці 
Юрко А.О., з участю прокурора Садовського І.М. та адвоката Сергієнка О.П. за статтями 62, ч. 1 і 64 КК УРСР 
в закритому судовому засіданні на 6 років позбавлення волі. 

Надворі швидко сутеніло, в камері робилося темно. Далі писати неможливо було. Треба було почекати до-
ки засвітиться світло. Я знов почав ходити вздовж камери. 

Світло не принесло мені бажаного сподівання: маленька лампочка у стінній ніші над дверима кидала мляве 
сіре проміння. Писати можна було тільки підсунувшись до самих дверей. 

Щойно я почав обмірковувати, як це мені зробити, як зацокали двері, відчинилися і до камери зайшла лю-
дина. Це був кремезний чоловік середнього віку, широкий у плечах з довгими руками. Туго застібнену зимову 
куртку розпирав одутлий живіт. Обличчя його було майже кругле і нагадувало і кольором і обрисом величезний 
буряк, на якому пробивалися маленькі темні очі під кудлатими чорними бровами. З-під сірої шапки-вушанки 
штучного хутра вибивалося коротке цупке волосся. 

Він, не вітаючись, пройшов через камеру до порожнього ліжка, що стояло в кутку напроти мого, кинув ко-
ло ліжка свою торбу і поставив на тумбочці миску й кружку, що тримав під пахвою. Він швидко вернувся назад 
до дверей, які наглядач не замкнув за ним, вийшов і за хвилину зайшов з матрацом і постіллю в руках. 

Двері цокнули, а новоприбулий, повернувшись до мене задом, почав стелити своє ліжко. 
Що це за новий фокус чекістів? – думав я собі. – Невже підкинули мені катюгу? Отакий схопить твою гор-

лянку вночі своїми ведмежими лапами – задихнешся не писнувши. І на цьому тобі кінець. 
Хто довідається як і від чого помер? Чекісти складуть акта про раптову смерть від розриву серця, або що 

покінчив життя самогубством. Перевірити ніхто не зможе – трупа твого вони нікому не покажуть. 
Застеливши ліжко, новоприбулий скинув з себе бушлата, розв’язав свою торбу, витяг з неї шмат чорного 

тюремного хліба, недоїдену консерву в бляшаній банці, ложку. Виклав все це на тумбочку, сів на своє ліжко і 
почав жадібно їсти, не дивлячись на мене. 

– З волі? – спитав я його. 
– З колонії, – відповів він мені, набиваючи рота шматком консервованого м’яса. Я більше не питав його ні 

про що, бо бачив, що людині тяжко говорити з набитим їжею ротом. А він, коли випорожнив консервну банку і 
вимазав її до блиску хлібом, зацмокав губами і щойно після цього скинув з себе шапку. Без шапки він був ще 
страшніший. Куце чорне волосся, як цупкі дротики, густо вкривало його голову, трохи насувалося на його вузь-
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ке чоло і робило завірюху на потилиці. 
– Оце за півтора году раз наївся од пуза м’яса, – сказав він, продовжуючи цмокати губами і кладучи свою 

шапку на подушку своєї постелі. 
– В колонії м’яса не дають? – спитав я його. 
– Тільки те, що у баланді іноді попадеться, мелене на машинці. Ложкою його не піймаєш. 
– Ну а передачі, посилки ж є? – спитав я. 
– У передачах і посилках ні м’ясо, ні сало не пропускають. 
– А масло? 
– Масло й смалець теж не пропускають. 
– А що ж пропускають? 
– Пропускають овочеві консерви, сухарі, печиво, маргарин, канхвети, сахарь. З його говірки я зрозумів, що 

переді мною українець-східняк з лівобережної України, який говорить нітрохи не підтесаним південно-східним 
діялектом. 

– А ковбасу пропускають? – спитав я. 
– Яку тобі ковбасу? За ковбасу тебе у карцер посадять. Усі м’ясні й жирові харчі, якщо хтось якось їх до-

буде, відбирають і спалюють. А тих, хто їх їсть, спочатку критикують у стінгазетах, називають їх салоїдами або 
м’ясоїдами, а якщо когось піймають на м’ясі чи на салі не раз, то кидають у карцер. 

– Значить, там щось таке, наче як піст, установили над вами? 
– Та наче, тільки безсрочний. 
– А молитися не примушують? 
– Тих, хто молиться, там ганяють. 
– Ну це тих, хто Богу молиться? 
– Ага, особливо єговістів, бо вони гуртуються. Моляться Богу гуртом. 
– Ну а тих, хто не Богу молиться, а, припустімо, Карлу Марксу? 
– О, тих не тільки не розганяють, а зганяють до купи. Тут уже хоч хочеш, хоч не хочеш, а підеш на таку 

молитву. 
Ну, – подумав я, – якщо це чекіст, то з нього добрий артист. Принесли вечерю. Цупковолосий зразу кинув-

ся з мискою до віконця. 
– Вам ще не положено. Вам на сьогодні видали сухий пайок, – сказала йому кухарка. 
– Та невже у вас не найдеться лишнього черпака каші, – випрошував він, просуваючи свою миску у вікон-

це. Кухарка мовчки взяла його миску і повернула її йому з грудкою крутої каші з пшеничної крупи. Кашу цуп-
коволосий їв з таким же апетитом, як і м’ясну консерву. 

– Чую по твоїй балачці, – сказав я йому за вечерею, – що ти, мать, земляк мій. Цупковолосий подивися на 
мене пильно і відповів байдуже: 

– Може. 
– Відкіля ти? – спитав я. 
– З Воронезької области. А ти? 
– Я з Херсонщини. 
– Е, це далеко од нас. 
– Так, Воронезька область – це уже не Україна. 
– Ні, це Росія. 
– А українець, балакаєш, як і ми. 
– Я не українець, я руський. 
– Який же ти руський, коли говориш по-нашому? 
– Там, так як я, пошти вся область балакає. 
– Ну так руські тебе за свого не визнають з такою балачкою. 
– Москалі не визнають, а наші хахли визнають. Темінь якась, – подумав я собі. 
– Як же ж ти сюди попав, якщо ти з Воронезької области? – розпитував я його далі. 
– Я тут уже давно. Забрали мене не з Воронезької области, а з Ходорова. Я там робив на консервному заво-

ді завскладом. 
– За що ж тебе забрали? 
– За розтрату. Пришили мені розтрату. Це все прокурор – падлюка зробив. Усі паслися в мене, і цей же 

прокурор первий ліз. Начальство приказувало давать їм, а як ревізія прийшла, усе на мене звалили. 
Він став з свого ліжка і почав нервово ходити по камері – Він же ж, гад, мене посадив, а хлопця мого од-

правив у дитячу колонію. Розіб’юся в доску, а прокурора посадю. Хай мене не випускають, ну хай же ж і він, 
падлюка, не гуляє на волі. 

– А сюди тебе чого привезли? – спитав я. 
– Та того ж і привезли. Будуть діло розбирать. Я написав жалобу. Виклав все начисто. 
Цупковолосий ще трохи походив по камері мовчки, щось обмірковуючи і стискаючи кулаки, а потім рап-

том зупинився переді мною і спитав: 
– А ти за що сидиш? 
– У мене справа політична, – сказав я. – Анархіст? 
«Анархіст», – подумав я. – Це мене так називав Мігальов. Видно перед тим, як сюди цього типа закинути, 
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його інформував про мене начальник в’язниці. 
– Чому анархіст? – перепитав я. 
– То раз ідеш проти власті, то хто ж ти. 
– Махно був анархістом, а я з його програмою не обізнаний бо коли Махно діяв, я тоді був ще дуже малий. 
– Да, – подумавши і заходивши знову по камері, сказав цупковолосий, – якби Махно тоді був захватив 

власть, то може воно було не те, що тепер. 
Розмову нашу перебив шепіт наглядача у віконце в дверях: 
– Одбой, – просичав він. 
Ми почали стелитися. Цупковолосий скинув з себе верхній одяг – досить потерту цивільну куртку і сірі 

штани, не табірні, одягнув на голову шапку і ліг, вкрившись ковдрою по самі очі. 
– А хіба у таборі дозволяють у своїй одежі ходити? – спитав я його пошепки, коли ми вже лежали. 
– У кого є придатна до роботи одежа, тому дозволяють, а, як зноситься, тоді видають свою, а гроші за неї 

вивертають із заробітку. 
Пройшло хвилин з п’ять, і в камері загримів такий хропіт, що чути було, як злегка дрижали шибки у вікні. 

Спати я не міг не тільки через те, що могутній хропіт стрясав повітря і рвав перетинки в моїх вухах. Мене непо-
коїли ті обставини, в які мене кинули чекісти. 

Що це за тип? – питав я сам себе. – Що він в’язень – можна йому повірити. Але хіба тяжко чекістам серед 
в’язнів знайти ката? Може, ще легше, ніж серед нев’язнів. Пообіцяй кримінальним злочинцям свободу – і поло-
вина з них, як не більше, погодяться купити її ціною вбивства людини. Якої людини – це їх не цікавить. Це я 
знаю з життєвої практики, бо ж я добре вивчив психіку цієї категорії людей. 

Спати не можна, – думав я собі. – Встане і задушить сонного. Він може задушити і не сонного, але тоді 
можна було б ще боронитися... Цікаво, що в нього у тій торбі? Може там ніж, а, може, й пістолет лежить, такий, 
що беззвучно стріляє? Я встав з постелі і підійшов до ліжка цупковолосого. Хропіння не вщухало. Я нагнувся 
до торби. Хропіння не вщухало. Я розв’язав торбу і почав оглядати вміст її. Там були шматки хліба і кілька ба-
нок м’ясних консервів. Зав’язав торбу і відійшов до своєї постелі. Хропіння не вщухало. 

Зброї він не має. Але хіба тяжко вчинити вбивство без зброї тому, хто цьому навчений? Проте, може, і не з 
метою вбивства мені його підкинули сюди чекісти. Може, підкинули його сюди з метою полоскотати мені нер-
ви. Саме таке хропіння цілу ніч – це вже своєрідні тортури. А мармиза його як діє на психіку! 

Трохи заснув я аж під самий ранок. Спав і чув над собою гуркіт хропіння. 
Вранці після сніданку відчинилося віконце в дверях, і голос прошепотів: 
– На бе. 
– Бахмут, – відповів цупковолосий. 
Двері відчинилися і Бахмут вийшов. Я сів за свою тумбочку і почав продовжувати писання своєї касаційної 

скарги. Мене звинуватили, – писав я, – в складанні художніх творів антирадянського змісту. Я дійсно такі твори 
писав, проте я їх нікому не читав і не розповсюджував, слідчі органи не встановили будь-яких доказів такої дія-
льности з мого боку. До того ж більшість моїх оповідань написано про беззаконня часів культу особи Сталіна. 
Чи ж повинен я нести кару за це? 

По-друге, мене звинуватили в написанні статей «Сучасний імперіялізм» та «Мета статті не та», а також за 
участь у написанні статей «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство», «Класова та національна бо-
ротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Стан і завдання українського визвольного руху», «Про сучасне і 
майбутнє України», «Українська освіта в шовінісчтичному зашморзі», «Відповідь матері Василя Симоненка 
Щербань Г.Ф.», «З приводу процесу над Погружальським». 

Під час слідства на судовому процесі 21, 22, 23 березня жоден свідок не підтвердив мого авторства чи моєї 
участи у написанні вказаних статей. Серед моїх рукописів слідчі органи не виявили жодного рукопису цих до-
кументів. 

Висновки трьох експертних філологічних комісій суперечливі. Так, перша експертна комісія визнала за 
мною авторство шести та співавторство п’яти анонімних документів. (Справа, т. ІІІ, ст. 144-247). Друга експер-
тна комісія визнала за мною авторство двох анонімних документів, авторство або співавторство п’яти анонім-
них документів. (Справа, т. ІІІ, ст. 247-265). Третя експертна комісія визнала за мною авторство двох анонімних 
документів і участь у написанні семи анонімних документів. 

Висновки першої та другої експертних комісій я спростував на судовому процесі. Третя експертна комісія 
змінила висновки цих комісій, але свої висновки не обґрунтувала аргументами додаткового філологічного ана-
лізу. 

Серед текстів, вилучених у мене під час обшуку, немає текстів документів «12 запитань для тих, хто вивчає 
суспільствознавство», «Стан і завдання українського визвольного руху», «Про сучасне і майбутнє України». 
Тексти цих документів не було віддруковано на відібраній у мене друкарській машинці, що підтверджують ви-
сновки судової експертизи (справа, т. ІІІ). 

По-третє, мене звинуватили в розповсюдженні вище згаданих анонімних документів. Єдиний свідок цього 
звинувачення, сам звинувачений Горинь Богдан Миколайович, з приводу цього дає плутані, суперечливі, не 
підтверджені іншими свідками, покази. Так свідчення Гориня Богдана про те, що Масютко передав йому в бе-
резні-травні 1965 року документи «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.», «Українська освіта в 
шовіністичному зашморзі», «З приводу процесу над Погружальським», «Повстаньте гнані і голодні», «Сучас-
ний імперіялізм», «Виступ Ейзенгауера на відкритті пам’ятника Т.Г.Шевченкові» (вирок, ст.2) цілком спросто-
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вується його ж свідченням про те, що зближення між ним і Масютком відбулося в кінці травня, або на початку 
червня 1965 року (справа, т. ІІ, ст. 14, 19, 41). Цей «доказ» Гориня Богдана спростовується також свідченнями 
хазяйки квартири Нагірної Віри, у якої я мешкав, та моєї дружини Масютко Ганни Григорівни того, що машин-
ку я придбав у середині місяця червня 1965 року (справа, т. ІІ, ст. ст. 220, 221, 234, 235, 236), що відповідає мо-
їм зізнанням. А це означає, що Горинь Богдан не міг одержувати від мене ні в березні, ні в квітні, ні в травні ма-
теріяли, надруковані на цій машинці. 

Горинь Богдан стверджує, що Масютко передав йому статтю «Сучасний імперіялізм» у червні або в травні 
1965 року (справа, т. ІІ, ст. 14, 32, 65), а обвинувачений Косів Михайло свідчить, що стаття «Сучасний імперія-
лізм» була у Горинів ще в березні або квітні (справа, т. ІІ, ст. 160). 

По-четверте, мене звинувачують в організації антирадянської діяльности, проте доказів цьому нема ніяких. 
Вище згадувані статті, які було вилучено в мене під час трусу, суд, так само як і слідчі органи, розцінив га-

музом як антирадянські документи, не вникаючи в суть їхнього змісту. Слідчі органи долучили до справи, як 
антирадянський документ, навіть широковідому дореволюційну пісню переджовтневих часів «Шалійте, шалій-
те, скажені кати», а суд з цим погодився. Суд не добачив того, що всі ці матеріяли, хоч і складені часом в надто 
різкому тоні, хоч часом і направлені проти сучасної політики комуністичної партії Радянського союзу, але тіль-
ки в галузі національного питання, що ці матеріяли в засадах своїх не розходяться з принципами ленінської на-
ціональної політики. Вони піднімають питання права націй на самовизначення, в них нема закликів до боротьби 
проти радянської влади, їх не можна кваліфікувати як антирадянську пропаганду за ст.62 КК УРСР. 

Як відомо В.І.Ленін дав недвозначне роз’яснення, як треба ставитися до національного питання в часи ра-
дянської влади на Україні: «При такому стані справи ігнорувати значення національного питання на Україні – 
на що хибують великороси (і, мабуть, не набагато менше, ніж великороси, хибують на це євреї) – означає роби-
ти глибоку і небезпечну помилку. 

... І як інтернаціоналісти, ми повинні, по-перше, особливо енергійно боротися проти залишків (іноді несві-
домих) великоруського імперіялізму та шовінізму у «руських» комуністів; ми повинні саме в національному 
питанні, як порівняно малозначному (для інтернаціоналіста питання про кордони держави є питання другоряд-
не, коли не десятирядне), іти на поступки. 

Нас анітрохи не може здивувати – і не повинна лякати – навіть така перспектива, що українські робітники і 
селяни перепробують різні системи і протягом, скажімо, кількох років випробують на практиці і злиття з 
РСФСР, і відокремлення від неї в окрему самостійну УРСР, і різні форми їх тісного союзу, і т. д. і т. д. 

Намагання наперед, раз і назавжди «твердо» і «безповоротно» вирішити це питання, було б вузькістю ро-
зуміння, або просто тупоумством...» 

Збірник «В.І.Ленін, Й.В.Сталін. Про жовтневу революцію», Укрполітвидав, 1947 р., ст.ст. 123, 124. 
Суд не прийняв до уваги цих слів Леніна, які я зачитав на процесі. 
Кожному, хто ознайомиться з моєю справою, безперечно, повинно бути ясно, суд виніс таке рішення не 

тому, що мав у своєму розпорядженні докази антирадянської діяльности Масютка, а тому, що перечитавши 
оповідання Масютка, перейнявся неприязню до його особи. А як же узгодити з такою заявою голови Верховно-
го суду РСФСР Л.Смирнова: «Упереджуваність і так званий «звинувачувальний ухил нестерпні для будь-якого 
працівника дізнання, попереднього розсліду чи прокурорського нагляду. Але вони особливо нестерпні для суду, 
який виносить вирок і вирішує долю людини». (Газета «Правда», 18 грудня 1965 року). 

Як це можна узгодити з заявою голови судової колегії в кримінальних справах Верховного суду СРСР 
Г.Аношкіна: «Особливо важливо дотримуватися трьох умов: знати, поважати і неухильно виконувати закони». 
(Газета «Известия» 2 грудня 1965р.). А закон, ст. 323 КПК УРСР, не дозволяє звинувачувати людей на підставі 
самих лише підозрінь. 

Зважаючи на вище викладене, я категорично не погоджуюся з вироком судової колегії Львівського облас-
ного суду під головуванням судді Назарука К.П. від 23 березня 1966 року і прошу мою справу переглянути. 

Я вважаю також, що суд несправедливо і безпідставно виніс за мій рахунок витрати на першу і другу філо-
логічну експертизи, оскільки їхні висновки одні одних спростовують та спростовуються висновками третьої фі-
лологічної експертизи. Я не домагався проведення цих експертиз, навпаки, я був проти проведення другої екс-
пертизи. В чім моя вина, що філологічні експертизи змушені були одна одну заперечувати та підставляти. Тут 
не моя вина, а вина того, хто таких експертів підбирав. 

Бахмута привели тільки під обід. Після обіду повели нас на прогулянку, а після прогулянки його знову за-
брали. Слідом за Бахмутом забрали й мене. Привели мене у кабінет начальника в’язниці. За столом сидів Міга-
льов. 

– Ознайомтесь з протоколом судових засідань, – сказав він і простяг мені пачку аркушів з віддрукованим 
на машинці текстом. Я сів напроти нього і почав читати. Відразу мені кинулася в очі стилістична і орфографіч-
на неграмотність тексту. Але чим далі я читав, тим дужче бентежився мій розум від огидного спотворення 
усього ходу процесу. В протоколі не було записано мого протесту проти таємного процесу суду. Не було запи-
сано відмови судді на моє домагання виставити додаткових свідків, не було записано відмови судді на мою 
пропозицію зачитати аналіз статті «Сучасний імперіялізм». Протокол не фіксував викриків прокурора і обри-
вання моїх виступів з боку судді. Виступ адвоката було занотовано в кількох словах, що не передавало суті змі-
сту його. 

Мої виступи були настільки спотворені, що мені часом аж чудно було читати. Так, наприклад, мою відпо-
відь на запитання засідателя, чому я не подавав свої твори у радянські видавництва, було записано так: «Я не 
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подавав свої твори у видавництва тому, що там сиділи рецидивісти». 
Або був такий запис: «Всі вилучені у мене матеріяли не антирадянські, а мають самовизначення». 
Був там і такий припис мені: «В цій статті йде питання (?) про прямий виступ на боротьбу за право націй 

на самовизначення». 
Або таке було записано: «Я особисто вбачаю наявність ознак моїх творів з анонімними творами, але це ще 

не доказ, на основі якого можна зробити висновок, що я автор або співавтор того чи іншого твору». 
Було й таке там: «По факультативним ознакам можна пізнати індивідуаліста того чи іншого твору», або 

«слова «закапелок» і другі не є своєрідними тільки для одного автора, хоч в той час можуть бути індивіди сти-
лю». 

Було там написано і явну нісенітницю, і все це йшло на рахунок моїх виступів, наприклад: «А пройшло 
двадцять років, і українців збільшилося на 1 мільйон, тоді як росіян удвоє, 40% на Україні». 

Були записи, зміст яких був докорінно протилежний змісту моїх виступів. Так, наприклад, те місце, де я 
говорив, що антикомуністичність змісту творів ще не означає його антирадянськости і не підлягає під категорію 
антирадянського виступу, за який можна притягати до судової відповідальности за ст. 62 КК УРСР, було запи-
сано так: «Я вважаю що антикомуністичні твори, це антирадянські». 

Під цитатами з творів Леніна, які я зачитував у своїх виступах було довільно проставлено номери сторінок 
. Я сказав Мігальову, що з таким протоколом я погодитися ніяк не можу, бо він не тільки написаний неграмот-
но, а й спростовує зміст судового процесу. Мігальов витяг з шухляди свого столу пачку аркушів паперу, поклав 
зверху олівець і простяг мені: 

– Ось вам олівець і папір. Виписуйте всі ті місця, які, на вашу думку, записано невірно, і давайте свої по-
правки. Я почав виписувати. Поправок робити треба було дуже багато. Деякі з них я не міг зробити без текстів 
моїх виступів. 

– Я тут тільки позаписую помилки на чорновику, а поправки зроблю в камері, – сказав я Мігальову. 
– Добре, – погодився він. 
У той день я не виписав навіть і половини помилок. Сказав під кінець дня Мігальову, що завтра мені треба 

буде продовжити цю роботу. 
– Добре, я вас викличу, – сказав він. 
Коли мене привели у камеру, то Бахмут уже був там. Він сидів на своєму ліжку перед тумбочкою і їв 

м’ясну консерву. 
– Ну, як воно діло йде? – спитав я його. 
– Та нічого, наче беруться за прокурора, – відповів він мені. 
– Трудно нам братися голіруч за їхню їжачу шкуру, – сказав я йому. 
– Так воно то так. Це ж усе їхня братія. Хіба ж вони схочуть очі один одному викльовувати, та ще й через 

якогось зека. Ну в мене є незаперечні хвакти. Якщо мені тепер не вдастся його довбнути, то я його доконаю, як 
вийду на волю. Я йому, гаду, і перед смертю не прощу. 

– Як там воно тепер у таборі? Дуже важко? – перевів я розмову на іншу тему. 
– Ні, хто робе, тому не важко. Можна даже й заробить щось, якщо стараєшся. Хліба дають од пуза. Прива-

рок правда поганенький, ну три рази на день дають гаряче. А кому регулярно возять передачі, тому зовсім добре. 
– А що ви там робите? 
– Там мебельна хвабрика. Я робив на пресі, пресував хванеру. Погано тим, хто не хоче робити. 
– А таких там багато? 
– Багато, усі вурки, злодії, і їх там більша половина. Ще скрутно там євреям. 
– Чого? 
– Ганяють і б’ють їх там. 
– Хто б’є? Начальство? 
– Не начальство, а оці ж вурки. Вони, ті євреї, там купчаться, живуть разом, гуртом ходять, разом їдять. За-

біжить якийсь шкет у барак, такий, що вдарив би його раз у вухо, і він би вже не встав. А він забігає у барак до 
євреїв з палкою в руках, розмахує тією палкою й репетує: «Бєй жидов! Спасай Росію»!» А вони, ті євреї, розбі-
гаються від його, як миші від кота. Напиваються, ідоли, а тоді так бешкетують. 

– Як напиваються? Хіба в таборі можна чогось напитися? 
– Ого. 
– Що ж вони п’ють? 
– П’ють лак, ацетон... Що попаде під руку. 
– І вони не мруть від цього? 
– Та вже повмирало немало, проте на це не дивляться, а п’ють далі. Приїжджають лектори, читають їм ле-

кції, яку шкоду приносить пиття лаку й ацетону, що смертельно опасно для людини – нічого не пособляє. 
П’ють і п’ють. Так начальник колонії викотив бочку ацетону, поставив серед зони і каже: «Пийте, хай вас по-
розриває. Я, каже, за ваші жизні не одвічаю. Все одно з вас людей уже не буде». 

– Ну все ж таки вони люди. 
– Та які то люди! Хіба то люди? Ну що це за людина – приїхала до його матір на побачення, а він заткав їй 

рота ганчіркою, зв’язав і три дні гвалтував рідну матір? 
Від цієї розповіді мені аж нудно стало. 
– Так. Це вже не людина, і навіть не звір, бо звір на таке не здатний. Як тільки таку гидоту у людському 
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образі земля носить! – сказав я. 
– Та там таких гвалтівників немало. Ну цей довго у таборі був, довго жінки не бачив, а там один є такий, 

що на волі рідну матір гвалтував. Підсипав їй за вечерею у чай сонного порошку, і коли матір засинала, він ліз 
на неї. І це так тяглося довго, матір нічого й не знала про те, що з нею робе рідний син уночі. Спохватилась аж 
тоді, коли зайшла від нього в тяж. Отака гидота там є. 

– Ну а є й порядні люди там? – спитав я. 
– Є і багато. Такі люди, що за розтрату їх судили, або когось на заводі чи у колгоспі спіймали на крадіжці. 

Є багато й таких, що не признають своєї вини, так як я оце. 
– Ну й що? – поцікавився я. – їхні справи не переглядають? 
– Дуже рідко коли. Вони пишуть жалоби в усі кінці, ну а ті жалоби приходять назад у табір, до прокурора 

по надзору. Один є там бувший майор. Так той пише жалоби щодня. І в кожній жалобі пише: «Мене судили ме-
рзотники своїм бандитським судом». 

Це влучно він пише, – подумав я собі, – бо ж як інше можна назвати таких суддів і такий суд, який щойно 
засудив мене. Але ж там, у таборі, звідки привезли Бахмута, утримують людей не з політичними справами. Там 
побутовці. Видно, і в побутових справах совєтський суд добре виявив свою підлість... Може, там він не такий 
підлий, як у наших справах, але також добре мерзотний. 

Я Бахмута спитав: 
– Але ж там, у вашому таборі, нема людей, засуджених за політичні справи? 
– Хвашистів? – перепитав він мене. 
– Чому хвашистів? Ну, таких, яких судили за політичні виступи. Хтось щось сказав чи написав власті про-

ти шерсти. 
– Ну, ну. Таких усіх там називають хвашистами. У наших таборах їх нема. Їх засилають десь далеко, ма-

буть, на Сибір. А є такі, що колись одбули за це діло строк, а тепер попалися за щось інше. І зараз є у нашому 
таборі один бувший поліцай. 

– А бувших міліціонерів там нема? Бахмут засміявся. 
– Був один. Доки ніхто не знав, що він у міліції служив, то йому жилося нормально. А як узнали, хтось йо-

го пізнав з волі, так у його почалася весела жизня. Вночі йому нагадять у черевики – встає бідолаха, іде витру-
шує, пальцями вигрібає, вдень його оббризкають гноєм з нужника. Ні один вурка мимо нього тихо не пройде, 
зачепе. Та ще й як зачепе! «У, сука, – каже, – гав! гав! гав!» І під задницю ногою. На роботі підійде до нього 
якийсь шкет, такий, що за цілий день ні за холодну воду не візьметься, а йому каже: «Ти што ж, сука, плохо ра-
ботаєш. План не виполняєш?» І кулаком по шиї. Ще трохи так пожив би – і йому там би й жаба цицьки дала, та 
начальство змилосердилося, забрали його, перевели, видно, в другий табір. 

– А що стукачам роблять? – спитав я Бахмута. – Я чув колись, що їх убивають по таборах. 
– Тепер не убивають, а загладжують. 
– Як це загладжують? 
– А так. Якщо хтось уб’є стукача, то його засудять. 
А якщо загладять, то нема кого судити. Ідуть на роботу – і до стукача кожний підійде й прогладе його ку-

лаком по спині, од в’яз до попереку. Отак двісті-триста душ пройде – і він уже йде чуть живий. І так кожний 
день. Через тиждень-два він уже не встає, а через місяць дуба ріже. 

Коли наглядач за дверима прохрипів «отбой», Бахмут скинув з себе верхній одяг, а на голову знову натяг-
нув шапку і ліг у постіль. 

Навіщо він шапку натягає на ніч на голову? – подумав я. – Може, я його боюся, а він мене? Думає, мабуть, 
таким способом уберегти свою голову від раптового удару. 

На цей раз Бахмут заснув не відразу. Уже, коли я лежав у постелі, він пошепки спитав мене: 
– А тебе коли судили? 
– Учора, – так же пошепки відповів я. 
– А до цього де ти був? 
– Тут же, на цьому коридорі, тільки в іншій камері. 
– А з ким сидів? 
– З одним бувшим підполковником. 
– Як його хвамілія? 
– Николаєнко. 
– Николай Николайович? 
– Він, – відповів я. 
– Я знаю його. Це обчєізвєсний стукач. 
Ага, – подумав я собі, – це може бути новий маневр чекістів. Стукача контролюють другим стукачем. Пе-

ревіряють, чи я не пізнав у Николаєнкові їхнього інформатора. 
– Ось цього я про нього, – відповідав я Бахмуту, – ажж ніяк не міг подумати. 
– Я з ним сидів на Чапаєва.15 Там до нас у камеру кинули одного єврея. (Бахмут назвав прізвище цього єв-

рея, але моя пам’ять цього прізвища не зберегла). Так цей єврей пізнав його і кинувся на нього, як тигр. Мабуть, 
задушив би, як би не почула сторожа. Зуби йому повибивав і очки розбив. 

                                                        
15 Головна Львівська в’язниця, що міститься на вулиці Чапаєва. 
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– Та так, – відповів я, – зубів у нього нема і очки на ньому розбиті. 
– І тепер ще розбиті? 
– Розбиті. Тільки він каже, що окуляри йому розбили і повибивали зуби чекісти, як брали його. 
– Ага, чекісти. Це він тобі сказав так, щоб у тебе більше довір’я до нього було. Отак, розмовляючи з Бах-

мутом, я собі подумав: безперечно, це може бути перевірка. Напевно, чекістам треба знати, чи можна поклада-
тися на ті відомості про мене, що приносив їм Николаєнко. Якщо їм стане відомо, що я розпізнав у ньому сек-
сота, тоді ці відомості вони будуть вважати фальшивими і вживатимуть додаткових заходів проти мене. Те, що 
мене вже засуджено – це нічого не означає. Чекісти ж у своїх діях не знають меж, – так думав я собі, твердо ви-
рішивши ні словом не виказувати того, що я в Николаєнкові розпізнав стукача, і сказав Бахмуту: 

– От ніколи не подумав би я цього про Николаєнка. Така освічена людина, така розумна. Навіщо йому це 
стукацтво? 

– Навіщо? Хоче швидше вискочити на волю. У його строк п’ятнадцять год. 
– А за що він сидить? – спитав я у Бахмута. 
– Ось цього я не знаю. Ніколи нікому він не казав, за що його судили. 
– Якщо він ніколи нікому не казав за що його судили, то приблизно можна догадатися, – сказав я. 
– За що? 
– Мабуть, він сидить або за згвалтування, або за розбещення малолітніх, бо він дуже любить говорити на ці 

теми. 
– Може й так, – сказав Бахмут. 
І знову я не спав майже всю ніч. Спати не давало Бахмутове громове хропіння і думка про Николаєнка. Ві-

рніше, не так про Николаєнка, як про Бахмута і чекістів. Я вже не мав сумніву в тому, що це перевірка одного 
інформатора другим. Видно, що і після засудження вони будуть поповнювати свої дані про мене. Це означає, 
що під час відбування ув’язнення вони не спустять свого ока з мене. Мало цього. Якщо мені вдасться вийти 
живим з неволі, то і на волі я ніколи не позбудуся їхньої «опіки». Яке страшне життя! 

На другий день після сніданку зайшов у нашу камеру Мігальов. З якою метою, трудно було зрозуміти. Він 
не заходив у середину камери, а стояв біля дверей. Спитав, чи не нудно, а сам нишпорив очима по вікні, по ліж-
ках, по підлозі. 

– Не нудно, – відповів я, – а як нудно, то ми читаємо книжки. А ви ось скажіть мені все-таки причину, з 
якої ви мене перевели від Николаєнка у цю камеру. 

– Я ж вам відразу сказав причину. Засудженим не положено сидіти з незасудженим. 
– Та ж Николаєнко засуджений. 
– Звідки вам про це відомо? 
– Он Бахмут знає його. 
Мігальов перевів погляд на Бахмута. 
– Я сидів з Николаєнком в одній камері на Чапаєва, – не запнувшись, відповів Бахмут. 
Мігальов стояв, дивлячись на Бахмута і мовчав. Так він простояв хвилини зо дві, а потім, не сказавши ні 

слова, повернувся і вийшов. Наглядач замкнув за ним двері. 
– Трохи сипнули йому соли, – сказав я. Бахмут усміхнувся, а потім сказав: 
– Та вони до цього привичні. 
Того ж дня під обід я закінчив виписувати помилки з протоколів судових засідань в кабінеті Мігальова, а 

після обіду сидів у камері і писав поправки на свої пояснення до тих помилок. Бахмут ходив по камері і раз у 
раз відволікав мене від роботи своїми балачками. Я витяг з-під подушки томик «Вибраних творів» Квітки-
Основ’яненка. 

– На ось почитай, – простягнув я йому книжку, – бо я пишу касацію, а ти своїми балачками мені заважаєш. 
Бахмут узяв книжку, розгорнув її, подивився і спитав: 
– По-українському? 
– По-українському. 
– Я по-українському не вмію читать. 
– Як то не вмієш? Говорити вмієш, а читати не вмієш? 
– Не вмію. Я не вчився читати по-вашому. Мене вчили по-руськи. 
– Та ти візьми, спробуй, зможеш, позаяк говорити вмієш. Бахмут ліг горілиць на ліжко і, тримаючи перед 

очима книжку, заворушив губами. 
Пишучи свої пояснення до протоколів судових засідань, я думав про те, що і моєї скарги і цих пояснень 

буде замало на те, щоб ті, що будуть розглядати справу, могли уявити хід судового процесу. 
А що, коли всі оці чорнові записки мого виступу на суді, де я спростовую висновки філологічних експер-

тиз, свідчення Богдана і критикую хід слідства, переписати і прикласти до скарги? – думав я. – Якщо я енергій-
но за це візьмуся, то я вкладуся у той семиденний термін, що мені відвели на написання скарги. 

І я прискорив свою роботу, щоб швидше покінчити з протоколами та взятися за переписування свого ви-
ступу на суді. 

– Ні, не зможу я читать оцю книжку, – обізвався з свого ліжка Бахмут, – не знаю я ті букви, якими вона на-
писана. 

Він підвівся, підійшов до мене і поклав книжку переді мною. 
– Ну добре, так полеж мовчки, а увечері я сам тобі почитаю її, – сказав я Бахмуту. 
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Він послухався і ліг на своє ліжко. Я працював до вечері. А після вечері читав Бахмуту оповідання Квітки 
Основ’яненка. Він слухав, як дитина. Іноді спиняв моє читання і розповідав, що у їхньому селі відбувалось 
щось дуже подібне до того, що описав Квітка. 

Змушений був знову перервати свої описи. Тижнів зо два не писав нічого. Події, що відбуваються тепер, 
стримують мене. Коли вночі, а коли і вдень, як нікого поблизу нема, я переховую в інші, більш безпечні місця 
свої записки і матеріяли. Якесь передчуття мені говорить, що в мене може бути трус. В Москві заарештували 
Олександра Гінзбурга та Юрія Орлова, у Києві Миколу Руденка, на Донбасі Олексу Тихого. Арештували їх за 
приналежність до групи захисту положень Гельсінської угоди. У інших членів цієї групи проведено обшуки. Я 
не належав до цієї групи. Не тільки тому, що добре знав, що совєтська влада не примириться з існуванням такої 
групи. Вона не примириться навіть з групою розповсюдження творів Леніна, якщо ця група створиться без на-
казів зверху. Не належав я до цієї групи тому, що ніхто мені не пропонував вступити до неї. Якби запропонува-
ли, сумління моє, напевно, б не дозволило мені відмовитися. Сам я ініціативи до вступу не виявляв, щоб мати 
більше можливости на написання своїх записок. 

Хоч я до цій групи не належав, чекісти можуть зробити в мене трус. Вони добре знають, що з деякими чле-
нами її я перебуваю у близьких стосунках. Перед самим арештом членів групи Назаренко побував у мене, їдучи 
до Києва, де він відвідав Оксану Мешко. Повертаючись з Києва, він знову заїхав до мене. 

А тут ще радіо «Свобода» почало цитувати у своїх передачах уривки з моїх статей про українців у таборах 
Мордовії та про українців у містах України. Уривок, який було включено до Меморандуму №1 Української 
групи сприяння виконанню Гельсінської угоди. Чує моє серце, що у чекістів накипіло злости проти мене по са-
ме годі. Можна сподіватися їхніх заходів. Найприкріше буде, коли ці мої записки опиняться у їхніх лапах. 

А проте я пишу. Все поховано наче досить надійно, замикаю на ключ двері, щоб не прихопили зненацька, і 
пишу. Пишу, а нерви розхитані вкрай. Саме тоді, коли годину тому, я ховав свої записки мимо двору поволі 
проїхав легковий автомобіль наповнений військовими, і спинився проти воріт хазяйки нашої квартири, тобто 
двадцять метрів від мене. Я був певний, що це чекісти, здалеку неможливо було розпізнати їхні відзнаки. Я на-
швидкоруч прикидав теку з записками, взяв відра і пішов у двір хазяйки по воду. Але коли прийшов, перед во-
рітьми автомобіля вже не було. Може, це випадковий збіг обставин, але він добре смикнув мені нерви. 

Знову в кабінеті Володіна. 

Наступного дня вранці викликав мене Володін. 
– Що ще ви хочете від мене? – спитав я його. 
Та Володін не спішив викладати справу, у якій він викликав мене, він поволі готувався до складання про-

токолу. 
– Як суд? – спитав він мене. 
– Хіба це суд? 
– А що ж це? 
– Це звичайнісінька розправа. 
Володін видавив з себе криву усмішку і нічого не сказав на це. Помовчав, а згодом знову запитав: 
– Тож скільки тобі дали? 
– Наче б то ви й не знаєте скільки мені дали. Ви, мабуть, знали раніше, ніж я почув свій вирок. 
– Та от, бігме, не знаю, – у свій приволзький діялект, пересипаний вульгаризмами, він іноді вставляв це га-

лицьке «бігме», – так завалили мене роботою, що не було коли поцікавитися тобою. 
– Шість років дали. Трохи менше, ніж ви пророкували. Зате з шести років мені дали ще й три роки тюрми, 

а ви цього не передбачили. 
– Ну я так і думав, що тобі дадуть шість-сім років. – Правда, про тюрму я забув, я брав загалом ув’язнення. 
– А прокурор в своїх вимогах ще й вас перевищив. Він домагався семи років ув’язнення, з них чотирьох 

років тюрми, ще й п’ять років заслання. 
– От бачиш, а суд не послухав його, виявив свою точку зору. 
– Ну добре, це вже пропаганда. Кажіть, чого ви мене викликали сюди. Я ж тепер уже не ваш. 
– Всі ви будете наші. Будете і в тюрмі, і в таборі під нашим наглядом. А вдасться вам вийти на волю, також 

будете під нашим наглядом. 
– Та я це знаю. Я мав на увазі тільки вас особисто й себе, саме те, що ваше слідство наді мною закінчено. 
– Це нічого, одне питання треба ще вияснити у вас. 
– Яке? 
– Про Івана Драча. 
– Що саме? 
– На які теми відбувалася у вас розмова з ним тоді, коли він з Павличком відвідав вас у Феодосії? 
– Я вам уже відповідав на це питання. Ми говорили на літературні теми. 
– А ось Павличко стверджує, що ви давали їм читати і читали самі статті антирадянського змісту. 
– І про це мова вже була. Якщо Павличко це стверджує, треба було скласти з його свідчень протокола, 

привезти його на суд... 
– Ну та це ви вже не диктуйте нам, що і як робити. Володін записав мої свідчення. Протокол вийшов мен-

ший, ніж півсторінки. 
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Саме в цей час до кабінету зайшов Тарасенко. Він пройшов до столу Володіна, нахилився над протоколом. 
З натугою гумору в голосі спитав чи то Володіна, чи то мене: – Так що? Дав Масютко свідчення на Драча? 

Володін усміхнувся. 
– Ага, дав. Ось, – він підняв протокол над столом, – і півсторінки не вийшло. 
– Тут ще тільки треба дописати, – дивлячись на мене, сказав Тарасенко, – що перед тим, як Масютко дав ці 

свідчення, чекісти підтягли його за руки й за ноги до стелі. 
Вони обоє голосно зареготали. 
– Та чого ви так дуже глузуєте? – сказав я їм. – Тепер ніхто вам цього не закидає. Тепер усім відомо, що ви 

не застосовуєте тортур. Проте ми на власному досвіді переконалися, що ви не дуже далеко відскочили від тих 
своїх попередників-чекістів, що підтягали людей за руки й за ноги до стелі. 

Вимушений екскурс. 
Я знову був вимушений перервати своє писання. Три місяці не брався за перо. Всі свої записки і матеріяли 

закопав у землю. 
На початку березня ми з дружиною побували у Києві. Зайшли до Оксани Яківни Машко. Кілька днів перед 

цим у неї був трус. Вона докладно розповіла нам про це. Чекісти прийшли з обшуком рано-вранці, коли Оксана 
Яківна була ще в постелі. Вони не захотіли чекати доки вона одягнеться й причепурить себе, повибивали шибки 
у вікні й вскочили до приміщення. Чекісти явно знущалися зі старої хворої жінки, (їй уже за сімдесят і вона тя-
жко хворіє серцевою недугою). Старший з них назвав її «старой каргой», говорив, що їй «давно пора на клад-
бище». 

У прокурорській санкції не було зазначено про потребу проведення персонального обшуку, і Оксана Яків-
на відмовилися підкоритися вимогам чекістів. Тоді вони скрутили до незносного болю руки, заголили і обмаца-
ли тіло старушки. 

У бідної жінки почався інфаркт. Та чекістів це не дуже непокоїло. На прохання Оксани Яківни викликати 
карету невідкладної допомоги, старший чекіст говорив до своїх поплічників: «Притворяється». І коли вже стало 
явно видно передсмертні судороги, чекісти привезли свого лікаря. Тоді лікар засвідчив критичний стан хворої, 
та чекісти трусу не припинили. Вони його продовжували до першої години ночі і ... нічого не знайшли. Зі зло-
сти позабирали листи з ув’язнення сина Оксани Яківни Олеся Сергієнка, які пройшли їхню ж цензуру. 

За свій розбій, за своє знущання чекісти заплатили, але мало. Старший з них, вибиваючи шибки у вікні, по-
ранив собі склянками ногу, покропив своєю чорною кров’ю чисту підлогу хати. 

Розповідь Оксани Яківни збентежила у мені всю кров. Коли ж вона сказала мені, що вони, тобто її одноду-
мці, включили мене без моєї згоди до складу української групи захисту Гельсінської угоди, я відповів, що ні-
яких заперечень не маю. 

Ще не втамував я болю свого серця від розповіди Оксани Яківни, як прийшло до нього нове потрясіння. У 
двері хтось постукав. Оксана Яківна вийшла і скоро повернулась. 

– Приїхав Левко Лук’яненко, – сказала вона. 
Ми з ним не бачилися з часу розлучення у Владімірському централі. Як для мене, так і для Левка зустріч 

була зворушливою несподіванкою. Він постарів, але набрав тіла. Невільницька худорлявість зникла, відросло 
буйне волосся на його голові, а вуса запустив ще довші, ніж мав у таборі. 

Лук’яненко розповів, що перебуває ще й досі під наглядом, що з Чернігова, де він тепер мешкає, його ніку-
ди не випускають. Лише іноді дозволяють поїхати на село, допомогти старим батькам у домашньому господар-
стві. На ньому були робочі чоботи і простенький одяг. 

– Приїхали чекісти, – розповідав він, – і запропонували негайно їхати в Донецьк на допит, не дозволили 
навіть заїхати до Чернігова, щоб відповідно одягнутися. 

Він уже побував на тому допиті, тепер повертається додому і, скориставшись відсутністю нагляду за ним у 
дорозі, заїхав до Оксани Яківни. Він розповів, що перед цим у нього також був трус, що позабирали навіть ті 
виписки з книжок, які він робив у таборах і у в’язниці, ті виписки, які ретельно перевіряли чекісти, коли його 
звільняли. 

На допиті допитувалися, хто складав меморандуми. «Складали всі, – відповідав чекістам Лук’яненко, – в 
тому числі і я. Первісний текст доповнювали і змінювали усі потрохи. Розпитували докладно про Миколу Руде-
нка, а про Олексія Тихого не питали нічого, і я зрозумів так, що Тихий взагалі мовчить, не відповідає на їхні 
питання» – говорив Лук’яненко. 

– А навіщо було вам відповідати на їхні питання? – сказав я Лук’яненкові. – Чому ви не поставилися до 
цього так: докажіть спочатку, що ці матеріяли, за які ви тягаєте і репресуєте людей, своїм змістом є антирадян-
ські, створіть компетентну ідеологічну комісію, яка визначила б їхній ідейний напрям, а потім, якщо буде дове-
дено, що вони справді антирадянські, можете проводити допити. 

– А ось це треба мати на увазі! – вигукнула Оксана Яківна, – мене ж також хочуть везти завтра в Донецьк 
на допит, хоч я роблю заходи, щоб за станом здоров’я позбутися такої подорожі. 

– Бачите, – сказав мені Лук’яненко, – коли б ми вже були ув’язнені, ми могли б ставити так питання, а те-
пер, коли нас викликають лише як свідків, вони таку нашу вимогу можуть потрактувати як відмову дачі пока-
зань і на цій підставі (в кодексі є відповідна стаття) засудити нас. А втім, я на більшість їхніх питань не відпові-
дав. Я заявляв, що з етичних міркувань, на це чи інше питання відповіди дати не можу. 
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Зібралося їх навколо мене, – продовжував Левко, – і ось один до другого каже: «Так що? Посадимо зараз 
Лук’яненка, чи ще випустимо його трохи на волю?» На це я їм сказав, що незалежно від того, вийду я звідси чи 
ні, свідчення будуть незмінні. 

Взяли з мене розписку про нерозголошення допиту, – закінчив свою розповідь Лук’яненко. 
– Я б їм такої розписки не дав, – сказав я йому. 
– Та не хотілося дуже заїдатися з ними, – відповів Левко. Мова зайшла за моє членство у групі. Я повторив, 

що я не перечу проти цього, але.., я взяв зі столу табличку, що автоматично стирає запис, і написав: «Я не запе-
речую проти членства і можу працювати, але хочу, щоб моє ім’я поки що не було рекламоване, бо я тепер за-
йнятий такою роботою, що трус для мене буде вкрай небажаний». 

Вони обоє прочитали. Оксана Яківна гарячкувала. «Тоді давайте інформацію», – писала вона. «Якраз я цим 
і зайнятий», – відповів я написом на таблиці. «Треба вже тепер», – писала вона. «Тепер не можна, вона ще не 
готова», – відповів я. «Давайте що є». «Дати мале, а загубити велике?» – відповів я їй питанням. 

Ми поспішили, бо моя дружина сиділа, як на голках, її слабкі нерви не витримували такої ситуації. 
В тролейбусі я не чув ні гуркоту його коліс, ні шуму пасажирів. Голова моя була заповнена оповіданнями 

Оксани Яківни про трус у неї і Левка про допит у Донецьку. 
Кому скаржитися на цей розбій? – питав я сам себе і не знаходив відповіди. Є в світі якась сила, щоб стала 

на нашу оборону? Ні, нема. Словесно нас обороняють приватні особи. Але що для пануючих над нами комуніс-
тів ці слова? На це дав відповідь Володін, виказуючи думку всіх їх: «Плевать нам на них». Хіба написати звер-
нення до... чекістів. Ха-ха-ха! Катам скаржитися на катів. 

«Кого благаєте, благії. Раби незрячії, сліпії? Чи ж кат помилує кого?» Правду написав великий поет наш. У 
ката милосердя не випросиш. Але ж треба мати на увазі й те, що чекісти – це не суцільний моноліт. Не всі вони 
бездушні роботи з людською кров’ю в жилах. Є серед них такі, що часто задумуються над своєю функцією, є й 
такі, що з огидою сприймають свою функцію. 

Звичайно, марна думка про те, що якась відозва могла б припинити дію чекістської м’ясорубки. Вона не 
так заведена, щоб можна було її спинити словом. Але хоч частково порушити її дію можна. 

Написати б так: 
Чекісти! І ми знаємо про те, а ви знаєте ще краще, що фактична влада в Совєтському союзі належить вам. 

Що всі оті совєти, як сільські так і верховні, всього лише бутафорська контора, якій відведено роль покірного 
виконавця. Партійні апаратники теж виконавці, хоч і наділені більшою командною функцією. Всі вони, як пар-
тійні так і державні апаратники тремтять перед вами, бо знають, що кагебе – це та фактична влада, яка карає і 
милує. Вони добре знають, що їхня доля повністю перебуває у ваших руках, що нікого з них не захистить ні-
який закон, якщо на нього піде кагебе. 

Правда, ваша влада трохи була похитнулася за часів Хрущова, але тепер ви свою владу знову відновлюєте. 
Вам не сподобався такий стан, коли вашу владу було обмежено, коли за словами Шелепіна ви «перестали бути 
страховидлом для народу». Вам хочеться бути страховидлом, щоб вас усі боялися. 

Може відчуття приналежности до необмеженої влади не таке вже й погане. Але ви не тільки володарюєте. 
Ви виконуєте найганебнішу й наймерзеннішу роботу в державі. Ви вбиваєте людину, не поцікавившись за яку 
провину їй належить смерть. Мало цього, ви вбиваєте людину тоді, коли добре знаєте, що за нею ніякої вини 
нема. 

Вашим попередникам, старшим вашим побратимам, не вдалося повністю приховати своєї дії, як не намага-
лися вони це зробити. Хрущов трохи підняв ширму над їхніми «ділами», шкодуючи безневинно загиблих кому-
ністів. Хоч ні Хрущов, ні його прихильники, перебуваючи при владі, не згадали жодного безпартійця серед чи-
сельних жертв чекістського терору, все ж стало ясно всьому світові, що мільйони ні в чому не винних людей 
полягли від вашого розбою. 

Та ви не можете не бачити того, що не тільки ви вбивали. Вбивали і вас. Вірніше, ви самі себе вбивали. Бо 
хоч ви і здійснюєте всю владу в усьому союзі, проте ви лише сокира, яку утримує рука і діє нею за своїм розсу-
дом. І коли тій руці не вдавалося рубати так, як вона намірялася, то виною ставала сокира – ви, чекісти. Так по-
летіли голови ваших найвищих командирів – Ягоди, Єжова, Берії. Немало голів полетіло і менших ваших ко-
мандирів. Хоч люди не всі про це знають, та ви про це знаєте добре. 

Ми знаємо, що всі ви бездумні автомати-роботи, готові сліпо виконувати будь-який наказ. Є серед вас не-
мало людей, які задумуються над своїми діями, які освідомлюють підлість своєї роботи. Ми знаємо, що ви, 
тримаючи людей у страсі, самі перебуваєте в страсі, бо ж жоден з вас не має гарантії на те, що не розділить долі 
Ягоди, Єжова чи Берії. Вас залякують ще й тим, що позаяк ви свої руки вже замочили в кров, то за будь-яких 
змін влади вас дожидає шибениця. І ви стараєтеся. Правда, за часів Хрущова ви діяли стримано, ви тоді стра-
шенно полякалися, думали, що всім вам прийшов кінець, а ваші командири націлювали вас на крайню обереж-
ність. Тепер ви знову підняли свої засмучені голови і наблизилися до тих дій, коли ви виконували волю Сталіна. 

Якщо не всі ви знаєте про ту роботу, яку виконали ваші поплічники на квартирі Оксани Мешко у Києві у 
березні цього року, то ви знаєте багато інших подібних робіт, які майже кожному з вас тепер доводиться вико-
нувати. Але ми вам все-таки нагадаємо пророблену вами в Києві роботу, як зразок бездоганного виконання на-
казу вашого високого начальства. Ви робили трус на квартирі Оксани Яківни Мешко, ви всі добре знаєте: вина 
цієї тяжко хворої сімдесятидвохлітньої жінки полягає в тому, що вона добивається звільнення безпідставно і 
незаконно засудженого її єдиного сина Сергієнка Олександра. Як ви робили цей трус? Може забули? Ви, прав-
да, не вночі приїхали, як це ви робили за часів Сталіна. Ви приїхали рано-вранці, коли Оксана Яківна ще спала. 
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Ви не захотіли чекати доки господарка дому одягнеться і відчинить вам. Ви повибивали шибки у вікні і вскочи-
ли до квартири. Навіщо ви це зробили? Нам ясно. Ви сподівалися, що цими діями ви доведете хвору жінку до 
смертельного переляку. Та, коли Оксану Яківну не налякали і такі ваші дії, ви вдалися і до іншого способу. Ви 
почали робити їй персональний обшук, на який права не мали, бо в санкції прокурора такого обшуку вказано не 
було. Ви крутили старій хворій жінці руки, так, як крутять бандитам, з досконалим застосуванням прийомів са-
мбо. Ви з нахабством обмацали все тіло старої жінки. 

Вам вдалося довести Мешко до напівмертвого стану. Знаємо, не всі брали участь у вище описаній акції. 
Знаємо й те, що не всі ви готові такі акції чинити. Знаємо й те, що багато з вас такі акції чинять всупереч 

своєму сумлінню. 
Та тут не тільки справа в тому, що такі акції нелюдяні, що треба бути розумовим виродком, психічним де-

генератом, щоб таке чинити. Справа ще і в тому, що тепер обставини не ті, що були за Сталіна, коли про те, що 
ви творили в своїх підземеллях, у «чорних воронах» чи за колючим дротом у сибірській тайзі, ніхто не знав. Те-
пер все тяжче й тяжче вам вдається приховувати свої акції. Не минуло ще півмісяця з того часу, як ви трусили 
Оксану Яківну, а світ уже довідався про ваші дії. Розповіла про них Людмила Алексеева, яку ви депортували з 
союзу. Кому приємно ходити з тавром садиста? Може і є такі серед вас? Ми це напевно знаємо. Є такі, що не 
тільки їм приємно ходити з таким тавром, а ще й хизуються вони ним, задаються. Ми до них не звертаємося, 
вони нас не розуміють. Ми знаємо, що є серед вас такі, яким садистські дії муляють совість. Знаємо, що нелегко 
порвати з чекістами, вирватися з їхньої диявольської машини. Знаємо, що той, хто відважиться відмовитися від 
роботи в чека, опиниться в середовищі найнижчої категорії совєтського суспільства разом з тими, що не при-
мирилися з тиранією. Вас позбавлять ситого добробуту, ви нічим не будете застраховані від того, що в будь-
який час вас кинуть до психлікарні, за грати чи за колючий дріт. Проти вашого теперішнього командного ста-
новища – це перспектива не дуже приваблива. Тому, хто звик жити у розкошах, вона нестерпна. Але тому, чию 
совість муляє чекістський садизм, вона буде моральним визволенням. Ось до цих чекістів ми звертаємося і про-
стягаємо до них свої чисті, хоч і ковані кайданами руки. Чим більше вас стане на цей шлях, тим швидше ми по-
збудемося того деспотизму, який своїми гостряками зачеплює і вас. 

Це я так думав, їдучи тролейбусом від Оксани Яківни. 
Думав я про це і їдучи потягом додому, та нікому я не виказав цієї думки. Не було кому. Нема кому й зараз 

її передати. 
«Береженого й Бог береже» – подумав я, коли приїхав додому. Теку з матеріялами про суд я не ховав ніко-

ли, вона лежала у мене в кімнаті на полиці. Записи мої були сховані на подвір’ї між деревами. А їх же легко 
можуть знайти чекісти під час трусу. Їх можуть знайти й випадково, в разі трусу самогону, який жене наша ха-
зяйка. Я вибрав мало примітне місце в кутку подвір’я, зібрав свої записки, судові матеріяли, листи від друзів з 
неволі, загорнув у целофан і закопав. 

Три місяці я не рухав своєї схованки, бо щодня сподівався «гостей» з ордером на трус. А тим часом слідку-
вав за тим, як чекісти будуть розправлятися з моїми однодумцями. Якщо вони будуть активно розгортати свої 
акції, думав я, то небезпека буде велика, коли ж діятимуть стримано, то небезпека буде менша. Тим часом, без-
перечно під тиском обурення вільного світу, чекісти спинилися на арешті Гінзбурга й Орлова у Москві та Руде-
нка й Тихого на Україні. Але згодом не так давно, у Києві вони забрали ще двох молодих членів групи Яросла-
ва Мариновича та Миколу Матусевича. 

Тим часом відбувалися нові події. Брежнєв одноразово випустив проект нової конституції і скинув голову 
президії верховної ради, тобто за словами вільного світу, президента країни. 

Явище формальне і нормальне для післясталінського панування комуністів в імперії, але воно викликало 
замішання в різних сферах керівних апаратів. Думаю, подіяло певної мірою й на кагебе. Кагебісти не знають 
тепер як їм діяти, чи рватися з ланцюга, чи залазити в будку, бо не знають чи крикнуть їм «гать!», чи накажуть 
«сиди». Я ж далі терпіти не міг, розкрив свою схованку, витяг судові матеріяли, останню сторінку рукопису, а 
решту закопав назад, і приступив до продовження своєї роботи. 

Ще одна примусова мандрівка. 
Одного дня після сніданку (це було тоді, коли минуло три чи чотири дні після мого засудження) мене ви-

вели з камери і повели сходами вниз. На моє питання, куди мене везуть, конвоїр не відповідав. Мене вивели на 
подвір’я в’язниці. Я побачив перед собою той самий «чорний ворон», що возив мене в суд. Біля машини стояли 
солдати, але не ті, що мене возили. Мені наказано було залізти в бокс машини, мене замкнули, і «чорний во-
рон» рушив з подвір’я. 

Так можна забрати людину, вивезти десь до лісу, вбити і... кінці у воду, чи вірніше, в землю, – думав я, си-
дячи в темряві боксу. Машина зупинилася менше, ніж через пів години. Мене завели у ту саму браму, якою за-
водили мене на суд, а через кілька хвилин я опинився у тому самому боксі, в якому дожидав свого вироку. Ще 
через кілька хвилин мене завели до тієї самої зали, у якій мене судили. Мене поставили на тому самому місці, 
на якому ставили Гориня Богдана і Гориня Михайла. На моєму місці за бар'єром сиділи Горинь Михайло, Зва-
ричевська, Осадчий і Горинь Богдан. 

За судійським столом на місці мого судді Назарука, сидів молодий суддя, як я пізніше довідався, на прі-
звище Рудик. Рудик був повною протилежністю понурому, старістю битому Назарукові. Йому, напевно не було 
і сорока років, він був чисто виголений, вмитий, добре причісаний. Його біле обличчя, прикрашене чорним во-
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лоссям на голові, і чорними бровами над великими карими очима, хоч і було наділене трохи грубуватими риса-
ми, загалом, можна сказати, становило, напевно, ідеал жіночого захоплення. За його рішучими рухами рук мо-
жна було пізнати в ньому енергійну натуру. 

На місці мого прокурора Садовського сидів той самий прокурор, що був присутній тоді, коли Садовський 
виголошував проти мене свою обвинувачувальну промову. Це був, як мені стало відомо пізніше, прокурор Ан-
тоненко. 

Пам’ять моя не зберегла ніякого сліду від адвокатів підсудних і від засідателів. 
Місце, на якому сиділа в мене філологічна комісія, було порожнє, зате на кріслах за моєю спиною сиділи 

люди, майже всі крісла були зайняті. Але серед цих людей я не пізнав жодного знайомого мені обличчя. 
– Назвіть своє прізвище, ім’я, по-батькові, – звернувся до мене суддя. 
Я назвав. 
– Кого з підсудних ви знаєте особисто? – спитав він мене. 
– Я знаю Гориня Богдана і Гориня Михайла. 
– Яку антирадянську літературу ви одержували від братів Горинів, і яку передавали їм? 
– Ніякої. А та література за яку ви зараз судите людей, за своїм змістом не антирадянська, а антишовініс-

тична. 
– Не антирадянська? – перебив мене прокурор. 
– Не антирадянська, – повторив я, – ніхто не довів того, що її зміст має антирадянське спрямування. Анто-

ненко перекинув кілька аркушів паперу, що лежали перед ним. 
– Твердження про те, що Радянський Союз – це не союз вільних народів, а імперія російських комуністів, 

це яке твердження? Антирадянське, чи не антирадянське? – категорично поставив переді мною питання Анто-
ненко. 

– Це твердження, – відповідав я, відноситься до політичних міркувань. Той, хто не погоджується з таким 
визначенням держави, повинен фактами і логікою спростувати його, а не чинити судову розправу над автором 
чи прихильниками такого твердження. 

– Твердження про те, що комуністична партія застосовує червоний терор до ідеологічних... 
– Досить, – обірвав прокурора суддя. Він не дав не тільки мені відповісти на питання, а й закінчити його 

прокуророві. Прокурор покірно замовк. 
– Ось ці матеріяли, які ви називаєте антишовіністичними, були у вас? – спитав мене суддя. 
– Були. 
– Які? 
– Усі. Усі ті, за які ви судите нас. 
– Усі? – перепитав мене Рудик. 
– Усі. 
– Де ви їх придбали? 
– Я їх купив. 
– Де? 
– А ось тут, зовсім недалеко від вашої установи, на Галицькій площі. 
– Ну, та це байка для дітей, – знову вихопився прокурор. На якусь хвилину в залі залягла тиша. Потім суд-

дя звернувся до засідателів, чи не мають вони до мене запитань. Вони не мали. 
Адвокат Богдана спитав мене, з якого часу я зблизився з Горинем Богданом. 
– Хто з підсудних має питання до Масютка? – запитав суддя. 
– Я маю питання, – обізвався Осадчий і встав. 
Він виглядав замучений, як після тортур. Михайло Горинь, що сидів скраю судійського столу, виглядав 

нормально, як і тоді, коли був на відпочинку у мене в Феодосії. Між Михайлом Горинем і Михайлом Осадчим 
сиділа Зваричевська. Я не знав, якою вона була на волі, а тут, на лаві підсудних, її маленька худа фігура вигля-
дала так, ніби цю людину щойно вивели з лікарні після тяжкої операції. Вона не зводила з мене своїх чорних 
широко розплющених очей. Богдан сидів скраю, на протилежному кінці від свого брата. Він змарнів, і погляд 
його заклопотано бігав по залі. 

– Задавайте питання, – сказав Осадчому суддя. 
– Яку освіту має Масютко? – спитав він нерішучим голосом. 
Я затримався з відповіддю. Навіщо йому це потрібно? – подумав я. – Адже він повинен знати, що совєтська 

освіта аж ніяк не визначає інтелектуальний рівень людини. 
За мене Осадчому відповів суддя: 
– Масютко має дві вищі освіти. Він закінчив Московський поліграфічний інститут і Львівський педінсти-

тут. Так? – спитав мене Рудик. 
– Так, – підтвердив я. 
– Я прошу слова, – сказав Богдан, підводячись з місця. 
– Будь ласка, – дозволив йому говорити суддя. 
– Масютко невірно говорить, що матеріяли, за якими ведеться суд не антирадянські. Вони антирадянські 

тому, що вони своїм змістом направлені на підрив радянського суспільного ладу. 
Богдан розповів, які саме матеріяли Масютко передавав йому і які матеріяли він передавав Масюткові. 
– Виведіть свідка, – дав розпорядження суддя, і двоє озброєних солдатів, один попереду, другий ззаду по-
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вели мене до виходу. 

Медитація в камері. 
Коли мене завели до камери, то там я застав Бахмута, що сидів на своєму ліжку і тримав у руках книжку 

Квітки-Основ’яненка. 
Я не міг ні заговорити до Бахмута, ні сісти за роботу. Поведінка Богдана не давала мені спокою. Я ходив 

вздовж камери широкими кроками і ніяк не міг заспокоїтися. Бахмут, видно було, відчув мій стан і ні про що 
мене не питав. Він ліг на своє ліжко і пильно вдивлявся в слова творів Квітки-Основ’яненка. 

Ну, – міркував я, – нехай Богдан давав свої показання на слідстві під тиском, під страхом. Страх, звичайно, 
великий. Одне слово «чека» приводить мільйони людей до тремтіння. Там, на «волі». А що робиться з людиною 
тоді, коли вона опиняється у самій пащі цього «чека»! Нічого дивного нема в тому, що Богдан, людина слабо-
вольної натури, вперше опинившись у цій пащі, відразу захитався і здався на волю своїх мучителів. Цим самим 
можна пояснити і його свідчення на своєму процесі. Але чим можна пояснити його сьогоднішній добровільний 
виступ проти мене, відповідно і проти свого брата Михайла, проти Осадчого і Зваричевської, та врешті-решті 
проти самого себе? Це більше, ніж каяття. Це активне сприяння в розправі над своїми товаришами. 

Мабуть, він думав такою поведінкою купити собі волю? Цікаво, чи засудять його? Звичайно, думав я, за 
таку послугу ніякий суд не повинен був би засудити людину, що ціною ганьби і зради відверто стала на бік зви-
нувачення. А якщо його чекісти засудять, то вчинять шкоду самі собі. 

Про вирок цього суду я довідався не скоро, аж у таборі. Богдана засудили. Правда, йому вдвічі менше дали, 
ніж мені і його братові, проте більше дали, ніж Осадчому і Зваричевській. 

А ще пізніше Степан Бедрило, який кількома роками пізніше побував у тих самих львівських лабетах, у 
яких були ми, розповів мені, що слідчий Малихін у розмові з ним признався, що вони допустили помилку, за-
судивши Богдана. 

Бахмут – авіятор. 
Здригнулися шибки у вікні нашої камери, потряс повітря вибух і рознісся гул реактивного літака. 
– О! – вигукнув Бахмут і назвав марку літака. 
– А ти як пізнаєш за гулом літаки? – спитав я його, відриваючись від своїх роздумів. 
– Я ж у авіяції служив чотирнадцять год. 
– Ти? У авіяції? – здивувався я. 
Весь вигляд, вся постава, поведінка у Бахмута нічим не скидалася не то на авіятора, а й на будь-якого вій-

ськовика. Радше він своєю натурою скидався на міліціонера, ніж на військового. 
– Еге ж, я служив у авіяції чотирнадцять год, – повторив Бахмут. 
– Що ж ти там робив? Чим ти був там? 
– Штурманом на бомбардувальнику. 
– Ну й що? Чого ж ти там не служив далі? 
– Еге, далі. Добре, що живий вирвався. 
– Як же то так? 
– А так було, що мене направили не штурманом, а другим пілотом на літак, саме тоді, як були маневри. У 

нашій ескадриллі було семеро літаків, наш літак летів другим. Коли я сів за штурвал, то щось зробилося так, що 
мій літак уповільнив лет. Той літак, що летів за мною, налетів на мене, а ті, що летіли ззаду, поналітали один на 
одного. 

– Ну й що з того вийшло? 
– Та що вийшло? Повна катавасія. Всі літаки побилися. 
– А люди? 
– І люди побилися. 
– А ти ж як живий лишився? 
– Мене викинуло катапультою. Та і я був на волосинці од смерти. Мене так пом’яло, що я шість місяців в 

госпіталі пролежав. 
– Та невже ж вони не бачили, кому довіряють літака? Чи там усі такі, як ти? 
– Вобче, там розумних людей мало. Там основне, щоб був не боязливий і смерти не боявся. 
– І тебе не судили? 
– Довго тягали. Та не було ніяких доказів моєї вини, все ж пропало. Ну мене після того вигнали з авіяції. 

Демобілізували. Це Бахмутове оповідання витиснуло з моєї голови всі думки про суд, і навіть ущухло в мені 
обурення від поведінки Богдана. Я посміявся і сів за роботу. Треба було поспішати – я твердо вирішив увесь 
свій виступ переписати і прикласти до касаційної скарги. Бахмут не заважав мені. Він або лежав на ліжку, або 
ходив по камері і про щось думав. 

Меланхолійний настрій. 
Коли сонце зайшло, і камерою поповзли сутінки, я припинив роботу. Погано видно було. 
Перед очима знову з’явився Богдан, з його зрадливим виступом на суді. Мене охопив сум і досада. Хотіло-
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ся плакати, але сльози з моїх очей не виступали, відколи мене забрали чекісти. Я надумав заплакати іншим чи-
ном. Бахмут лежав на своєму ліжку і не видно було чи він спить, чи не спить. Я заходив по камері і почав злегка 
наспівувати свою сумну пісню: 

Ще й не збирається світати, 
Сплять люди зморені у тьмі! 
Ти знову тут, нещасна мати, 
Ти знов під брамою тюрми. 
Наспівував я тихо, так, щоб не почув наглядач і не заборонив мені виливати цей плач моєї душі. 
Садок вишневий коло хати. 
Побачив син твій уві сні, 
А коло хати рідна мати 
Співала радісні пісні. 
Не снилось синові, що скоро 
Його на муки поведуть, 
Що його муки крізь запори 
Серце у матері порвуть. 
Пісня виривалася з найпотаємніших глибин моєї душі. Мій настрій якоюсь мірою передався Бахмутові. Він 

підвівся, сів на своєму ліжкові і співчутливим тоном сказав: 
– Сумуєш? 
Я не відповів на його питання й продовжував: 
І затанцюють, заскакають 
Тоді від радости кати. 
Ні, не його тут розпинають, 
Тут на хресті не син, а ти. 
О з вічним горем вічна мати!  
Відколи ти сюди прийшла?  
Відколи в камері на гратах  
Твоя тріпочеться душа?  
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? 

Дожидаючись своєї долі. 
Я вправився. У визначений мені дев’ятиденний термін я вправився написати касаційну скаргу, зробити по-

правки до судового протоколу і переписати свій виступ на судовому процесі. 
І потяглися знову одноманітні нудні тюремні дні. Єдиною продухвиною у цій нудоті були нехитрі Бахму-

тові оповідання про його слобожанське село, про його службу у авіяції, про табірне життя. Оповідання про та-
бірне життя будили в мені тяжкі спогади про Колиму, викликаючи в мені передчуття близьких збиткувань наді 
мною, коли мене кинуть в оточення деморалізованих і розбещених людей, бандитів, гвалтівників, педорастів, 
гомосексуалістів, які роззявляють свої роти лише на те, щоб жерти і вимовляти найогидніші в світі слова. 

Ті слова на мене так гнітюче діють, що, здається, легше терпіти тортури, ніж слухати оту гидоту, витворе-
ну людиноподібними істотами. 

Бахмут раз у раз згадував Николаєнка, переконливо доказував, що він стукач. Я добачав у цьому спробу 
випитати мене, чи не догадався я, сидячи з Николаєнком в одній камері, про його стукацтво, і «не йняв віри» 
Бахмутові. 

Мені стало вже зовсім ясно, як збирають доноси у цій в’язниці. Той самий понурий старшина з прямокут-
ним розрізом очей і в широкому галіфе, що під час ранкової перевірки вдивлявся в Николаєнка, тепер вдивляв-
ся в Бахмута. Коли Бахмут найменшим порухом очей дає йому умовний знак, старшина іде до начальника тюр-
ми Мігальова, і тоді Мігальов посилає своїх прислужників, щоб привели Бахмута. Прислужник, старшина чи 
сержант, приходить, відчиняє віконце в дверях і пошепки вимовляє: 

– На бе? 
– Бахмут, – відповідає Бахмут. 
Двері відчиняються і Бахмут виходить. Його ведуть до Мігальова. Мігальов його розпитує, що він виявив. 

В залежности від ваги відомостей Мігальов направляє Бахмута до вищого чи нижчого працівника слідчого від-
ділу кагебе. 

Бахмут за своїми переконаннями був сталіністом. Він щиро вихваляв Сталіна і ще щиріше шкодував, що 
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«вождь» передчасно помер. 
– Та я тобі повинен сказати, говорив я на те Бахмуту, – що Сталін помер остаточно і безповоротно, і скіль-

ки б ти не бідкався, він не оживе. 
– Та це ясно, – погоджувався Бахмут. 
Знаючи, що Бахмут настільки сталініст, настільки й антисеміст, я захотів пограти на його амбіції. 
– Сталін помер, – сказав я йому, – але живе його права рука Каганович Лазар Мойсейович. Добивайтеся, 

щоб йому віддали владу. Вас же таких, як ти, сталінців, багато. А як Каганович прийде до влади, то буде те са-
ме, що було за Сталіна. 

Бахмут криво усміхнувся, зрозумівши глузування в моїх словах, і не сказав нічого. 
– Ти, мабуть, як на волі жив, то часто в галіфе вбирався? – заводив я розмову на іншу тему. 
– Я тільки в галіхве й ходив, ніяких інших штанів я не признавав. 
– А чого ж ти зараз не в галіфе? 
– Не розрішають зекам ходити в галіхфе. В галіхве ходять тільки начальники. 
– Ну так, – сказав я, – галіфе це своєрідна начальницька відзнака. Так от колись, за царя, була шабля у жан-

дармерії. 

Після довгої перерви. 
Довго я не брався за свої записки. Три літа і дві зими пролежали вони у сховку. За цей час нам нарешті 

вдалося продати, хоч і за малу ціну, свою хату у Феодосії, купити за ті самі гроші (12 тисяч карбованців) хату у 
Дніпрянах. Мати моя тепер живе з нами. І додалося роботи й турботи настільки, що зазирнути до своїх записок 
не було як, і не було коли. Хату ми купили не дуже придатну до життя. Вона була не повністю викінчена. Дове-
лося багато чого доробляти. Крім хати у дворі не було ніяких приміщень, нікуди було скласти речі, що не ввій-
шли у хату. Довелося будувати приміщення під комору, а заразом і лазню, бо не було де нам скупатися тут. Ми 
з жінкою вже не молоді, часто хворіємо. Важко нам воду носити відрами. Вирішили провести в хату водотяг, а 
якщо водотяг, то треба й каналізацію. Жителі Совєтського союзу знають як у нас це робиться. Це не те, що за 
приватновласницького господарства в капіталістичних країнах, де прийшов до відповідної фірми, заплатив 
гроші, – і тобі зробили все, що ти хочеш. Тут або найми шабашників, які злуплять з тебе три ціни тільки за ро-
боту, а потрібний матеріял добувай сам, де хочеш, або іди проси начальство відповідної установи, щоб зробили 
те, що ти хочеш, а потім дожидай коли вони виберуть час, щоб приїхати попрацювати в тебе. Ми з жінкою виб-
рали друге. Тим паче, що установа «Водоканал» – це об’єкт, який ми з нею обслуговували своїми художніми 
роботами. 

Так оця установа й робила нам водотяг та каналізацію рівно літо і всю осінь. Точніше робітники виїжджали 
до нас на роботу всього три рази, але цих виїздів ми дожидали шість місяців. Та й то всієї роботи вони не зро-
били. Довелося наймати додатково майстра щоб закінчив роботу. А такі роботи, як риття траншей, ями під ка-
налізацію вони не виконували. Ці роботи довелося мені самому виконувати. Та як натягався я тієї землі й ка-
міння, то восени так схопив мене радикуліт, що я думав, що вже й з постелі не підведуся. А до того ж ще й го-
род треба обробляти, щоб була якась городина, бо на свій заробіток не дуже овочами запасешся. 

Ось така робота і така турбота не дають мені братися за перо. 
Та вже сьогодні, ранньою весною 1979 року у дощовий день 26 березня я здобув зі схованки свої записки з 

наміром продовжити їх. Не знаю, на скільки це мені вдасться, бо не лише брак часу не дає мені писати. З своїми 
записками я мушу ховатися не тільки від чекістів, а й від жінки та від матері, бо якби вони довідалися, що я 
пишу, прийшли б у панічний стан. 

А чекісти не дають спокою і тут. Раз-у-раз влаштовують зустрічі з моєю жінкою на роботі. Випитують її, 
задають провокаційні питання на зразок: «Де він набрався націоналізму, наче ж на Херсонщині нема таких?» 
Нахваляються заїхати до нас додому. 

Багато за цей час відбулося подій. Та мало з них було радісних. Засудили у нас на Україні Руденка і Тихо-
го, Матусевича, Мариновича й Вінса, а згодом і Левка Лук’яненка (От воістину зла доля нависла над цією лю-
диною. А втім, коли подумаю, що нічого шкодувати за цією «волею». Це всього зміна великої зони на малу). 

Так, багато відбулося за цей час зловісних подій. Григоренко опинився за кордоном мимо своєї волі, туди 
потрапила і наша Надійка Світлична. У Москві засудили Гінзбурга, Орлова і Щеранського. З Гінзбургом я ра-
зом шив рукавиці у Мордовському таборі. Щирий і завзятий хлопець. Шкода його. У Литві засудили П’яктуса, 
посудили в Грузії та Вірменії членів «Гельсінських груп». Дуже шкода мені Гаяучкаса. Незвичайної мудрости 
людина, незалежний і непохитний. Бетонували ми з ним удвох стелю на будівництві нової фабрики експлуата-
ції зеків у сімнадцятому таборі Дубровлагу. З ним було про що поговорити. 

Та всього не перечислиш. Не перечислиш того, скільки, за висловом Василя Чумака «поза гратами, мурами 
тінями сірими, хмурими ранків конає ясних». 

Ще один стукач? 
І так продовжую свої спогади. 
Одного дня в нашій камері появився ще один мешканець. Він підійшов до Бахмута, подав йому руку, потім 

підійшов до мене й відрекомендувався: 
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– Ребрик. 
Я назвав своє прізвище. Ребрик виявився балакучою людиною. Він розповів про себе, що він з групи «три-

котажників», що він до арешту був директором універмагу на вулиці Чапаєва у Львові. 
– Погосова знали? Він теж був директором універмагу до арешту – запитав я його. 
– Аякже, дуже добре знав цього вірменчика. Це ж мій колега по роботі. І обвинувачення в нас з ним одна-

кове – продаж недержавної продукції. А ви як його знаєте? 
– А мене з ним познайомили чекісти, – відповідав я, – ось тут на цьому коридорі у 73-й камері сиділи ми з 

ним удвох. Його привезли сюди у справі новопійманаго «трикотажника». 
– Оце ж і мене у цій справі привезли сюди, – ще більше захопився до розмови Ребрик. – Піймали одного 

єврея аж на березі Чорного моря під Одесою. Та я його майже не знаю. Хіба усіх можна знати? Їх не менше як 
сотні дві порозбігалося, коли почалися арешти. А тепер тяжко їм провадити розсліди, бо тих, хто міг дати пока-
зання нема, їх порозстрілювали, а той, хто уцілів, нічого не знає. 

Ребрик говорив не галицьким діалектом, а літературною українською мовою, так, що з його говірки тяжко 
було визначити його походження. Лиш акцент, не властивий східнякам-українцям, та вимова окремих слів під-
казували мені, що він не східняк. Зовнішній вигляд його був теж не властивий східняцьким типам. Було щось у 
його моложавому обличчі, ніби від єврейської раси і від німецької. Окремі риси обличчя нагадували єврея, а 
рожевий колір шкіри та русе волосся виказували в ньому німця. 

Відчинилися двері камери і Ребрикові було наказано забирати постіль. Він вийшов на коридор і відразу по-
вернувся з оберемком манаття. Постелився він під тою самою стіною, де спав Бахмут, і впоравшись сів на ліжко 
і відразу заговорив: 

– І так третій раз я попадаю у цю в’язницю. 
– Третій? – перепитав його Бахмут. – Я тільки другий. 
– А я третій. Перший раз я був тут за німців. 
Я з зацікавленням подивився на Ребрика, давши йому зрозуміти, що я готовий слухати. 
– Так. Перший раз я був тут за німців. Тоді я був ще хлопчиськом, навіть не парубком, і навіть не парубча-

ком. І тоді вся ця тюрма, як тоді її називали «криміналом на Лонського» була заповнена євреями. Всі камери і 
коридори були забиті людьми. Ніяких ліжок не було, спали на підлозі. І вихід був звідси тільки на той світ. 

– Як же ж ви опинилися тоді тут? Ви ж здається не єврей? – запитав я Ребрика. 
– Звичайно не єврей. Я українець. Але в моєму обличчі німці добачили щось схожого з євреєм. Але потім 

розібралися і випустили. 
Як саме німці розбиралися Ребрик не розповідав. 
– А оці кам’яні мішки, що тягнуться вздовж лівого боку коридора хто будував?.. 
– Знаю, знаю, – перебив мене Ребрик, – тоді цих камер не було. Тоді тут був широкий коридор з вікнами на 

подвір’я. Це вже наші більшовики ці камери добудували. 
– Ну а хто вистелив в’язничне подвір’я могильними плитами? – цікавився я далі. 
– Це німці. Вірніше німці тільки давали команду, а стелили самі євреї. 
– Ну примусово мабуть? – питав я. 
– Звичайно примусово. Ті ж євреї, що тут ув’язнені були і виконували цю роботу. Звозили з єврейського 

цвинтаря ці плити, стелили ними подвір’я, а потім топталися на пам’яті своїх батьків та матерів. Мимоволі, 
звичайно. 

– Так, німці могли не тільки познущатися з людини, але й наплювати їй у саму душу, – сказав я, відчуваю-
чи гидку огиду до таких дій. 

– Ну, а що ж тут такого? – незворушливо сказав Ребрик. – Тож євреї, зайди на нашій землі, а як могильни-
ми хрестами січових стрільців руські вистелили тротуари Личаківської вулиці – і ми тепер топчемося якщо не 
по пам’яті своїх батьків, то по пам’яті своїх дідів. Ми не зайди, а споконвічні тутешні жителі. 

Я насторожився. Про те, що місцеві правителі, очевидно, за настановою російських окупантів познімали з 
могил січових стрільців кам’яні хрести, устелили ними тротуари вулиць, а місця заховання покрили могилами 
загиблих чекістів, я знав давно. Ці дії бентежили в мені кожну клітинку крови і кожну сферу розуму. Я знав, що 
увесь Львів, та не тільки Львів, уся Галичина ходила обурена цими подіями. Мені кортіло висловити своє обу-
рення з приводу цього, але я насторожився. Хто знає, що це за Ребрик? Може він навмисне викликає в мені таку 
розмову? І я обмежився словами: 

– Ну що ж? Переможців не судять. 
Пізніше Ребрик мені розповів, що він належав до УПА. Воював у Чорному лісі в Карпатах, але своєчасно 

здався на заклик більшовиків, і його не було покарано. 
Я знав які вимоги ставили чекісти до тих повстанців, які приходили до них здаватися. Мало було повстан-

цеві скласти зброю і дати слово, що більше не воюватиме проти совєтської влади. Треба було ще зарекоменду-
вати себе, заслужити довір’я чекістів. А щоб заслужити таке довір’я, перекинчик повинен був брати активну 
участь у боротьбі проти вчорашніх своїх спільників. Повинен був виказувати слабкі місця в обороні повстанців, 
місця перебування командирів, провадити загони чекістів на потайні операції. 

Отже, думав я, коли бувшому повстанцеві Ребрику більшовики виявили таке велике довір’я, що аж назна-
чили директором універмагу, то, безсумнівно, він мусив добре себе зарекомендувати. Мабуть на совісти його 
немало смертей його товаришів з Чорного лісу. 

Це я так думав, але Ребрикові ніяких прикмет своїх думок не подавав. 
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Я думав ще більше. Якщо Ребрик продав своїх товаришів УПА, то чому він не може тепер ще раз прислу-
житися чекістам, – поінформувати їх про Масютка, перебуваючи з ним в одній камері. 

Ребрик був людиною веселої вдачі, і охоче розповідав про своє ув’язнення в слідчому ізоляторі під час 
розсліду, про суд і про табори примусової праці. 

– Ось тут, по-сусідству з нашою камерою, я сидів тоді, – розповідав Ребрик, – з директором львівського ра-
днаргоспу Кікотем. А начальником ізолятора тоді був Денисюк – щирий товариш Кікотя. Заходить до нас у ка-
меру Денисюк, витягає з-під поли пакунок, дає Кікотю і каже: 

– Була твоя жінка в мене, оце передала тобі смажену курку. Швидше їжте і кістки викидайте в парашу, бо 
кругом самі сексоти – зразу донесуть. 

Дні тяглися сумно і одноманітно, як похоронна процесія. Цю нудоту Ребрикові оповідання трохи розганя-
ли. Зайшла якось мова про Клименка. 

– Він же був моїм слідчим, – сказав Ребрик. – Одного разу заводять мене до нього – дивлюся, сидить під 
вікном мій спільник по справі (Ребрик назвав єврейське прізвище, якого я не запам’ятав). Сидить і читає свого 
звинувачувального акта. Я сів на своє місце, відповідаю, як звичайно, на Клименкові питання. Раптом аж під-
скочив від несамовитого крику мого спільника. Глянув, а він кинув аркуші акта на підлогу, вхопився руками за 
голову і кричить, як різаний. Та кричав він недовго. Як на пожежу вскочило троє сержантів, забили йому рота 
кляпом і потягли до дверей. 

– Що таке? – питаю я Клименка. 
– А, – каже, – дурний жид. Отож, як ішло слідство, я йому казав, що коли він усе чесно розкаже, то його за-

судять не більше, як на три роки. Він мені повірив і все розказав. А тепер оце прочитав звинувачувального акта 
та й побачив, що буде йому розстріл і ото так зареагував. 

Ребрик більше сам говорив. Мене він ні про що не розпитував. Я про себе нічого не говорив. 
Одного разу на ранішній перевірці відчинив двері нашої камери пристаркуватий старшина і впустив до ка-

мери чергового в’язниці. Цей старшина рідко коли вартував на коридорі. Коли черговий після перевірки ви-
йшов, і двері камери зачинилися, Ребрик сказав: 

– Цього старшину я знаю. Він з Дзержинського. 
На вулиці Дзержинського розташоване управління Львівського кагебе. Там воно займає цілий квартал. До 

управління доступ заборонений, зайти можуть тільки працівники цієї установи. 
Я пильно глянув на Ребрика, і він зрозумів мій погляд, зашарівся на мить, але швидко спохватився і почав 

вигадувати причину, як він туди потрапив. 
– Це було так, – пояснював він. – Я йшов вулицею Дзержинського і раптом помітив, що напроти управлін-

ня кагебе горить будинок. Я кинувся до управління, щоб по телефону викликати пожежну команду. Тоді там я 
якраз і побачив того старшину. 

Рятуючись від тюремної нудьги. 
Як не розважав мене своїми оповіданнями Ребрик, а Бахмут своїми лайками прокурора, все-таки було нудно. 
Нудно було день у день дивитися на давно не білені стіни камери, на загратоване і запаковане матовим 

склом вікно, на оббиті бляхою і пофарбовані суриковою фарбою двері, на парашу, що стояла і смерділа у кутку. 
Безперервно читати також набридало. До того ж доводилося читати книжки не за своїм уподобанням, а ті, що 
давала тюремна бібліотека. 

Під час слідства були виклики на допити, хоч які огидні й мерзенні ці допити не були, все-таки вносили 
якийсь розряд у цю в’язничну нудьгу, час минав швидше. 

Тепер час полинув слимачим темпом, гнітив психіку і розум, ніби зупиняв кров у твоїх жилах. Хотілося 
зайнятися якимсь ділом, позбутися тієї нестерпної бездіяльности. 

У мене залишився папір від тієї пачки, що мені дав Мігальов на написання касаційної скарги. Не то що з 
метою колись використати, а радше тільки зайнятися ділом, я вирішив з тих аркушів зробити зошит і переписа-
ти в нього те, що я писав у в’язниці і що було в мене позаписувано на різних клаптиках паперу як чорновики. 

Клей я вирішив зробити з хліба. Як з тюремного хліба робиться клей, я знав ще з Лук’янівської в’язниці. 
Треба знати, що хліб совєтських в’язниць спечений з житньої муки так, що він без додаткової обробки майже 
готовий клей. А якщо до нього додати трохи води і помісити в руках, вийде те саме тісто, яким воно було перед 
печенням. А якщо таке тісто ще більше розрідити водою і пропустити через марлю чи через клаптик рідкої ма-
терії, то кращого клею не треба. На диво хліб Лук’янівської в’язниці і хліб тюремного ізолятора львівського ка-
гебе, незважаючи на те, що другий від першого відокремлюють 29 років часу і 400 кілометрів відстані, залиши-
вся той самий. Навіть львівський ще легше піддавався перетворенню на клей. 

Кожний аркуш паперу я згинав навпіл. Край надлому я намазував клеєм. До намазаного краю прикладав 
край другого зігнутого аркуша. Вони склеювалися. До цих двох аркушів прикріплявся наступний аркуш, і так 
без голки і без нитки створювався в мене блок книжечки. Книжечка вийшла досить об’ємна, сторінок на вісім-
десят. 

Коли книжечка була готова і за ніч підсохла, я заходився переписувати до неї свої тюремні «твори». Це бу-
ли: «Заява до прокурора УРСР Глуха», «Звернення до 23-го з’їзду комуністичної партії», «Спростування висно-
вків першої філологічної експертизи», «Виступ на судовому процесі», «Останнє слово на судовому процесі», 
«Касаційна скарга Верховному суду УРСР». 

Все це перед цим у мене записано було на окремих аркушах і клаптиках паперу так, що прочитати його міг 
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тільки я. В зошиті я писав так, що прочитати міг будь хто. Писав я олівцем, що подарував мені Николаєнко і 
який вдалося мені перенести в цю камеру. А щоб у мене не відібрали його, я щоранку замовляв у наглядача ру-
чку і чорнило. Крізь вовчок наглядачеві не видно було чим я пишу, олівцем чи ручкою. 

Боятися мені за те, що в мене відберуть зошита, а то ще й покарають, не було чого, бо всі ці матеріяли були 
офіційними документами, що пройшли через руки чекістів. Проте я знав, що і за цих обставин мої карателі мо-
жуть до мене причепитися – навіщо тобі це, коли ти вже відправив їх у відповідні інстанції? Навіщо перепису-
єш свій виступ на закритому процесі? Тому я сідав у тому кутку камери, який не охоплювався кутом зору на-
глядача. 

Трохи без нагляду. 
Одного разу Ребрик поцікавився за що мене було засуджено. Я відповів, що у цій справі засуджено не ли-

ше мене, а й групу людей у Києві, Львові, Луцьку, Івано-Франківську. Засуджено нас, пояснював я йому, за на-
писання і розповсюдження матеріялів, у яких обстоювалися права національних республік і окремих громадян. 

Ребрик спитав мене, чи ці групи людей складалися з «західняків» чи з «східняків». Я відповів, що були в 
цих групах і східняки і західняки. Більше ні про що Ребрик не питав. А на другий день, коли виводили на про-
гулянку, я не пішов. Бахмут і Ребрик пішли без мене. Хотілося трохи побути самому, помолитися. Важко моли-
тися, коли відчуваєш на собі погляд безбожника. Доводиться молитися подумки, або пошепки вночі під ковд-
рою. 

Цей раз молитва з душі виходила легко. Я молився: 
– Боже мій, Творителю Неба і Землі, усього видимого і невидимого світу! Ти проникаєш у мою душу й ті-

ло, в усі клітини і атоми мого єства. Будь милосердний наді мною і прости мене грішного. Утверди в мені віру в 
силу Твою і очисти мою душу від скверни. Убережи мене, Господи, від нечистої сили, що також проникає у 
мою душу й тіло і підбурює мене до зла. 

Скеруй моє життя, Боже, на праведний шлях і застережи мене від злих дій. Порятуй мене, Господи, від 
знущань безбожного бузувірства і від підступів лукавого атеїзму. 

Не доведи, Боже, вмерти мені бездушною істотою, а пошли свою благодать вічности на мою душу. 
Пошли, Господи, мені розуму, снаги і сили в обороні Твоєї правди і свободи мого народу. Амінь. 
Привели Ребрика і Бахмута саме тоді, коли я закінчив свою молитву. Мені кинувся в очі якийсь загадковий 

погляд Бахмута. Його проста мужича натура не вміла приховувати стану своєї душі. 
Видно, була нарада між двома стукачами, подумав я собі. Мабуть, Ребрик, як досвідчений стукач, давав 

настанови малодосвідченому Бахмуту, як вести нагляд за мною і як доповідати начальству. 
Пізніше я запримітив, що Бахмут у своєму ставленні до мене змінився. Він не називав мене ні анархістом, 

ні фашистом. Не можна сказати, що він ставився до мене з повагою, ні, радше з якимсь затаєним страхом. 
А через два дні Ребрика вивели з «речами». Це означало, що він до камери більше не повернеться. Ребрик 

побув у нашій камері всього 14 днів. Залишилися ми знову удвох з Бахмутом. 

Удвох з Бахмутом. 
Засвітла я переписував свої заяви в зошит, або відклеював з сірникових коробок етикетки. Бахмут ходив по 

камері клянучи прокурора, або лежав на своєму ліжку, читав «Десять днів, що зворушили світ» Джона Ріда. Це 
я йому наділив таку книжку. Хай погляне, думав я, на більш-менш правдиве зображення своїх святощів. Читав 
він цю книжку туго, сам себе силував, кілька разів кидав її, а потім знову брав у руки, бо нудьгував від бездія-
льности. Він не любив таких книжок, найбільше йому подобалися казочки, або оповідання Гоголя чи Квітки-
Основ’яненка. Та коли Бахмут дочитав до того місця, де зображалося захоплення влади більшовиками, він ви-
гукнув: 

– Так тут же Сталін мало що робив. А в «Історії партії» пишуть, що Сталін з Леніном керували всією рево-
люцією. 

– Отож так робиться історія, – сказав я. 
Бахмут кинув книжку, встав з ліжка і почав ходити вздовж камери. В його уярмленій пропагандою душі 

творилася своя революція. 
А увечері я читав Бахмуту оповідання Квітки-Основ’яненка. Видно було, що кращого задоволення ніж 

слухання цих оповідань, Бахмут не знав. Він щодня з нетерпінням чекав вечора, щоб я продовжив читання. 
Бахмута викликали на допити дуже рідко, а мене зовсім нікуди не викликали. Так минали дні, минали тиж-

ні, минали місяці. 

Все тече, все міняється. 
На третьому місяці мого життя з Бахмутом, одного ранку двері відчинилися, і в камеру зайшла людина. Це 

був худий маленький чоловічок з лицем, яке виказувало його семітське походження. Він привітався з нами і на-
звав своє прізвище. Його прізвище було німецьке, з таких, яке носять багато українських євреїв. На жаль, 
пам’ять моя цього прізвища не зберегла. А ім’я новоприбулого було Леон. Леон розповів нам, що його привез-
ли сюди літаком з Керчі, де він відбував свій п’ятнадцятилітній термін ув’язнення. З якою метою його привезли 
сюди він не знає. Він також з групи «трикотажників», до арешту працював директором магазину у Львові. 
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Ну, – подумав я собі, – ще один стукач на мою голову. 
А на другий день після сніданку віконце у дверях відчинилося і голос прошепотів: 
– На бе. 
– Бахмут, – відповів Бахмут. 
– Приготовиться к виходу с вєщамі. 
Бахмут поспішно витяг свою торбу з-під матраца і почав вибирати з тумбочки своє майно і складати в неї. 

Це були переважно консерви в бляшаних банках, що незадовго перед цим передала йому його жінка з дозволу 
слідчого. 

Бахмутове ліжко було в кутку камери під вікном. Моє ліжко було в протилежному кутку біля дверей. Коли 
Бахмут почав збиратися, я мовчки ходив по камері, спостерігаючи за його гарячкуватими рухами. А коли він 
уже почав зав’язувати свою торбу, я став біля свого ліжка, спиною до дверей і сказав: 

– Ну ти хоч тепер признайся, чи багато ти там на мене наговорив? 
Бахмут кинув торбу, струнко випростався, круто повернувся до мене. Тут виявився його відмінний війсь-

ковий вишкіл. Швидкими кроками він почав наближатися до мене. 
Битиму під груди, як нападе, – блискавично майнула думка, – щоб забити дух, бо в рівній бійці я його не 

подужаю. 
За крок переді мною Бахмут зупинився, як солдат перед офіцером, що віддає рапорт. Його правиця піднес-

лася вгору, моя правиця зі стиснутим кулаком інтенсивно сіпнулася. Та руку свою Бахмут скерував не на мене. 
Його п’ятірня склалася не в кулак. Він три пальці своєї п’ятірні підніс до свого чола, на груди, на праве і на ліве 
плече. 

– Ось тобі хрест. Невже мені мої діти не дорогі, щоб я на тебе щось говорив? 
– Якщо так, то тоді вибачай, – сказав я Бахмуту. Леон дивився на цю сцену з витріщеними очима. Попро-

щалися ми з Бахмутом по-дружньому, я йому побажав на прощання вивести прокурора на чисту воду. 
Ну, думав я, якщо й Леон стукач, то це йому добра заправка. 
Може й справді Бахмут не стукач, думав я, може, це лише моя хвороблива уява. Тільки, ні. Правдоподібно, 

що він стукач, але сповідь його переді мною правдива. Він справді-таки нічого паскудного на мене не нагово-
рив, бо не було чого йому говорити. 

А звідки це в нього страх за своїх дітей? – далі міркував я. Чому він думає, що за заподіяне мені зло, кара 
може впасти на його дітей? 

Не відразу я знайшов відгадку на це питання. Проте згодом догадався. Це Ребрик його налякав. Видно, і 
сам налякався і Бахмута налякав. Ребрик, мабуть, подумав, а радше чекісти його проінформували, що кидають 
його до бандерівця, націоналіста з групи ОУН. Ребрик, безперечно, добре знав, як нещадно розправлялися деякі 
боївки ОУН з прислужниками чекістів. 

Він міг подумати, що його вивідування Масютка стане відоме бандерівцям, що на той час ще подекуди ді-
яли, і за це вони його можуть покарати його дітьми. Це він міг, очевидно, переказати й Бахмуту саме тоді, коли 
вони удвох без мене ходили на прогулянку. Цим, напевно, можна пояснити й те, що Бахмут змінився у своєму 
ставленні до мене. Цим, напевно, можна пояснити й те, що Ребрика так швидко забрали з камери. Очевидно, він 
категорично відмовився давати інформацію на мене. 

Тоді я ще не знав, що не всі стукачі однакові, що стукачі кагебе діляться в основному на чотири категорії. 
Перша категорія – стукачі ідейні. Це здебільшого кадрові працівники кагебе. Друга категорія – це стукачі-
любителі. Це сексоти, завербовані кагебе з цивільного населення. Вони можуть постійно виконувати свої функ-
ції, а можуть їх виконувати періодично, час від часу за наказом своїх начальників, працюючи для прикриття на 
яких-небудь підприємствах. Свою сексотську роботу вони виконують за грошові винагороди. Третя категорія – 
це стукачі, заохочені обіцянками кагебе. Це здебільшого в’язні. За шпигунські  послуги таким стукачам кагебе 
обіцяє певні винагороди – від пачки чаю і дозволу на одержання з дому понад норму посилки, – до скорочення 
терміну ув’язнення. Четверта категорія, – це стукачі шантажовані. Ці працюють на кагебе з примусу. Кагебе 
має якісь матеріали на людину, за якими її можна судити на довгий термін ув’язнення, а то й до розстрілу. Про-
те цьому матеріалу чекісти не дають ходу доти, доки ця людина погоджується виконувати всю ту роботу, яку їй 
пропонує кагебе. 

Коли мені все це про стукачів стало відомо, а відомо мені це стало від довгорічних в’язнів у таборах Мор-
довії, я подумав, що колишній мій здогад про Бахмута та Ребрика був вірний. 

Бахмут, безперечно, належав до категорії заохочуваних стукачів. Ребрик теж міг належати до цієї категорії, 
а крім того він міг належати й до шантажованих стукачів, позаяк кагебе могло мати на нього якісь особливі ма-
теріали з часів його перебування в лавах УПА. 

Чекісти, рекомендуючи мене Ребрику як запеклого націоналіста-бандерівця (інакше вони не могли мене 
рекомендувати своїм стукачам, в чому я переконався на протязі всього ув’язнення), тим самим налякали його. 
Ребрик швидко зважив: краще хай буде кара чекістів, ніж кара бандерівців. Цю свою думку він передав і Бах-
муту. Бахмут зметикував – краще мені залишитися без винагороди, аби уникнути кари бандерівців. 

Леон. 
Леон виявився охочим до розмови. Насамперед він про себе сказав, що він ідейний комуніст. І хоч його 

тяжко покарала радянська влада, іншої влади він не знає, і не хоче знати. Він розповів мені, як на суді прокурор 
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говорив про те, що на захист їхньої групи виступають видатні політичні діячі Сполучених Штатів, в тому числі 
сенатор Кенеді, спекулюючи тим, що більшість підсудних становлять євреї. 

– Я прокурору відповів, – розповідав Леон, – я не знаю, який родич мені сенатор Кенеді, що він вступився 
на мій захист, але якби мене було поставлено перед вибором: чи жити на волі в імперіялістичній Америці чи 
бути розстріляним у Совєтському союзі, я без вагання вибрав би друге. 

Я засміявся. Посміхнувся й Леон і відвернувся. 
– Наскільки мені відомо, – сказав я, – багатьох ваших спільників було засуджено до розстрілу і розстріляно. 
– Так, – відповів він. – Багатьох. 
– То ж могли і вас засудити до розстрілу? 
– Цілком ймовірно, я цього сподівався. 
– То ж, роблячи таку заяву на суді, ви рятували собі життя? 
– Частково так, а частково й ні. Говорячи про те, що я віддаю перевагу смерті над життям в імперіялістич-

ній Америці я направду виказав своє комуністичне переконання. Я комуніст з двадцятирічним стажем, вважаю 
себе і зараз комуністом і життя без комуністичної партії для мене не життя. 

– А чи знаєте ви, що усіх вас засуджено безпідставно, з порушенням законности, законности соціялістич-
ної, радянських законів? – спитав я Леона. 

– Так. Ми всі знали і надіялися на те, що коли нас притягнуть до судової відповідальности, то судитимуть 
за статтею 83 кримінального кодексу УРСР – розкрадання державного та громадського майна шляхом шахрайс-
тва, згідно якої можна засудити не більше, ніж до трьох років ув’язнення. Хоч у нас, фактично, не було й цього, 
ні шахрайства, ні розкрадання. 

– А що було? 
– Було використання державного устаткування і державних приміщень. Ми вкладали свої власні кошти у 

державне виробництво і мали від цього зиск. Закуповували за свої гроші сировину, виробляли з неї товари на 
державних підприємствах, реалізували їх серед населення. Причому цю свою діяльність ми розпочали не з вла-
сної ініціятиви. До цього нас заохотили власті, бо підприємства не мали на чому працювати. 

– Тобто було вчинено вам державну провокацію? 
– Може й так, але я дії рідної мені держави не маю наміру критикувати. 
– А все-таки вас же і до трьох років не було підстав засуджувати, а засудили до п’ятнадцятирічного 

ув’язнення і до розстрілу. 
– Так. 
– Чому? 
– Бо було створено спеціяльно для нашої справи нову статтю, 86/1, за якою можна було засудити до роз-

стрілу. 
– Причому, мені відомо, що статтю було створено тоді, коли більшість ваших спільників уже було заареш-

товано і перебували під слідством. 
– Це дійсно так. 
– А чи відомо вам, що всякий новий закон не має зворотньої дії? Судити можна за новими законами лише 

того, кого заарештовано після опублікування закону. 
– Я це знаю. Але для нас зроблено було виняток. 
– Тобто, вчинено було беззаконня? 
– Ну, хто як розуміє це, – відкручувався Леон від прямої відповіди. 
– Отож, якщо сенатор Кенеді виступив на ваш захист, то напевно, я думаю, він виступив не з особистої 

симпатії до вас, а, мабуть, з симпатії до справедливости, він виступив проти беззаконня. Чи не так? 
– Може й так, та мені його захист не потрібен. Мені навіть і несправедливість і беззаконня, вчинені рідною 

комуністичною партією і радянською владою, дорогі. 
– Навіть, якщо ця несправедливість стосується вас особисто? 
– Так. 
– І навіть, якщо ця несправедливість стосується вашого життя? 
– Навіть тоді. 
Або прикидається, подумав я, розраховує, може, що цю розмову підслухають чекісти, чи, може думає, що я 

передам їм її, або це невиправний фанатик, раб прищепленої йому ідеології. Хіба мало таких є? Мабуть мало, 
але є. Хіба Іона Якір, поведений на розстріл за наказом Сталіна, не вигукував перед своею смертю: «Хай живе 
Сталін!»? 

– Але ж ви, як вірний син партії, який випадково, помилково втрапив на хибну стежку, напевно віддали 
владі ті прибутки, які ви мали від використання державного устаткування? – спитав я Леона. 

– Віддав. 
– Мені розповідали про це. Я сидів з Погосовим і з Ребриком. Вони говорили мені, що ваші і їхні спільники 

і вони самі здали кагебе величезну суму грошей, яка становить кільканадцять мільйонів. 
– Так. І я здав немало грошей державі, але не всі. Я залишив собі про чорний день деяку суму, щоб сім’я 

моя, жінка, діти мали за що жити, коли я відбуватиму кару. 
Ні, думав я, він не такий хитрий, як мені здалося. Навпаки, тут він виявив явну дурість. Був би коло нього 

тепер не я, а чекістський сексот, потрапив би цей Леон у чекістські лабети, ще цупкіше, ніж ті, що він уже ви-
тримав. Вони скоро б витрусили ті гроші, які він залишив «про чорний день». 
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Ну, думав я, якщо ти розраховуєш на підслуховування чекістів, то ти добре послужиш і своїй жінці, і дітям, 
і самому собі. 

А на другий день викликав мене Мігальов. Він вручив мені копію ухвали Верховного суду УРСР. Я швид-
ко проглянув текст і побачив, що знято з мене нарахування за витрати на філологічні експертизи, знято тюрем-
не ув’язнення, а загальний реченець залишився той самий – шість років. 

Мігальов підсунув мені книжку, щоб я розписався в ній за одержання копії ухвали, і, коли я розписався, 
сказав: 

– Тепер вам залишається тільки чекати на етап. Думаю, що незабаром відправимо вас. Помовчавши трохи 
спитав: 

– Трохи скучнувато вам без Бахмута, нема з кого кепкувати? 
– Там є тепер Леон, – сказав я. 
– Ну, Леон, це не те, що Бахмут. 
– Так, – сказав я, – це зовсім інша натура. Леон це непохитний комуніст. Чого ж ви тримаєте його в 

ув’язненні, коли він такий відданий комуністичній партії? 
– А ось, як він відбуде свій строк, який він заробив на крадіжці, то хай і виявляє свою відданість. Він часом 

там нічого не говорив про те, де він гроші заховав? 
– Ось про це він нічого мені не сказав, – відповів я. – Це для мене тема не цікава. 
Повернувшись в камеру, я сказав Леонові: 
– Питав мене Мігальов, чи не говорили ви, де заховали свої гроші. 
Леон витріщив на мене свої сірі каламутні очі. Відчувалося, як за тими очима бігав страх. Я навмисне за-

тримався з розповіддю. 
– Що ж ви йому сказали? – не стримався Леон. 
– Я сказав, що про це ви нічого мені не говорили, і я не цікавився цим. 

Ухвала верховного суду УРСР. 
Леон заспокоївся, і, видно було, заглибився в якісь свої міркування, а я сів на своє місце і почав докладно 

читати ухвалу Верховного суду. На білих аркушах тонкого паперу мало помітно було літери, напевно четверто-
го або й п’ятого відбитку, проте з напруженням зору я розбирав слова. Там було написано: 

Справа І.13 к.66. 
Вирок винесено під головуванням т. Назарука К.П. доповідач тов. Ярославський В.Д.  

Ухвала. 
Ім’ям Української Радянської Соціялістичної Республіки Судова колегія в кримінальних справах Верхов-

ного суду УРСР у складі: головуючого тов. Ярославського В.Д., членів суду Лєднікової О.В., Макаренко О.І., з 
участю прокурора Макосевського В.К. розглянула в судовому засіданні від 17 травня 1966 року кримінальну 
справу за касаційною скаргою засудженого Масютка М.С. та адвоката Сергієнка О.П. на вирок Львівського об-
ласного суду від 23 березня 1966 року. 

Цим вироком Масютко Михайло Савович, 18 листопада 1918 року народження, українець, безпартійний, з 
вищою освітою, працював художником, походить з сім’ї релігійного культу, жонатий, не судимий, – за ст. 62, 
ч. 1 КК УРСР засуджений на 6 (шість) років позбавлення волі, перші три роки у тюрмі, наступні у виправно-
трудовій колонії строгого режиму, без заслання. 

В касаційній скарзі засуджений Масютко посилається на те, що суд необґрунтовано визнав його винним в 
написанні статей антирадянського змісту, яких він нікому не давав читати і більшість яких відносяться до пері-
оду культу особи, тому за їх написання нести відповідальности не може. 

Засуджений вважає, що суд без достатніх підстав визнав його автором анонімних антирадянських докуме-
нтів лише на основі сумнівних, суперечливих висновків філологічної експертизи, а також безпідставно визнав 
його винним і в розмноженні цих антирадянських документів на підставі суперечливих показань Гориня Б. 

За доказами засудженого в справі нема ніяких доказів, які б доводили його організаційну діяльність. Про-
сить переглянути справу, відповідно, змінити вирок і вилучити з нього стягнення судових витрат, які склада-
ються з оплати філологічної експертизи, проведення якої він не домагався. 

Адвокат Сергієнко в касаційній скарзі вважає, що суд безпідставно визнав Масютка винним за ст.64 КК 
УРСР і без врахування стану здоров’я безпідставно застосував засудженому тюремне ув’язнення. 

Просить вирок змінити, вилучити з вироку ст.64 КК УРСР і тюремне ув’язнення. 
Заслухавши доповідача в справі, висновок пом. прокурора УРСР Макосевського В.К. про вилучення з ви-

року ст.64 КК УРСР і залишенні вироку без змін в решті частини судова колегія встановила: 
Масютко визнаний винним у тому, що будучи незадоволеним радянським ладом на протязі 1949-1964р.р. 

систематично писав документи антирадянського змісту, які у нього було вилучено.16 
В 1964-1965 роках Масютко написав анонімні документи антирадянського змісту «Сучасний імперіалізм», 

«Мета статті не та» і сім аналогічного змісту документів: «12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавст-
во»,»Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства»,»Стан і завдання українського ви-
звольного руху», «Про сучасне і майбутнє України», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «Відпо-

                                                        
16 Тут колегія має на увазі мої художні твори – оповідання, повісті, вірші. 
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відь матері Василя Симоненка Щербань Г.Ф.», «З приводу процесу над Погружальським» – Масютко написав 
разом з своїми однодумцями. 

В березні-травні 1965 року з метою розповсюдження, шестеро з названих документів розмножив на власній 
друкарській машинці і передав їх притягненому до відповідальности у іншій справі Гориню Б. 

Весною 1965 року Масютко з переданої йому Горинем Б. фотоплівки тексту антирадянської передмови до 
книжки Кошелівця «Панорама найновішої літератури в УРСР» зробив дві фотокопії, які в нього було вилучено. 

Суд визнав, що ст. 64 КК УРСР в діях Масютка полягає в тому, що він протягом усього часу виготовляв і 
розповсюджував документи антирадянського змісту разом з Горинем Б. та Горинем М. 

Касаційна скарга адвоката Сергієнка обгрунтована і підлягає задоволенню. Касаційна скарга засудженого 
Масютка обгрунтована частково. 

Суд в основі своїх висновків, що Масютко був автором двох антирадянського змісту документів і співавто-
ром семи документів, покликається на висновки філологічної експертизи і показання притягненого до відпові-
дальности в іншій справі Гориня Б. Приведених доказів явно достатньо, щоб зробити такі висновки. 

Засуджений Масютко, як на попередньому слідстві так і в суді категорично заперечував авторство та спів-
авторство перечислених документів, вказуючи на неточність висновків філологічної експертизи в цьому відно-
шенні. 

Пояснення Масютка в цьому відношенні нічим не спростовані і заслуговують уваги. 
Суд, посилаючись у вироці, як на доказ вини Масютка у авторстві та співавторстві відповідних анонімних 

документів, на філологічну експертизу, не дав цьому доказу належної оцінки, як це передбачає ст. 67 КПК 
УРСР і не привів у вироці, у відповідності з вимогами ст. 334 КПК УРСР, мотивів, чому він поклав в основу ви-
року висновки експертизи і відкинув пояснення Масютка, який спростував ці висновки. Між тим, аналіз висно-
вків філологічної експертизи дає підстави констатувати їх неможливість як доказ у справі. 

Зі справи видно, що філологічна комісія проводилась тричі. Двічі на попередньому слідстві і в суді. Хоч у 
веденні експертизи в суді брали участь спеціялісти, які брали участь в обох експертизах на попередньому слідс-
тві, висновки трьох експертиз різко суперечать між собою. Цей аналіз ці протиріччя нічим не пояснює і не усу-
ває. Так, за висновками першої філологічної експертизи Масютко визнаний автором 6-ти анонімних докумен-
тів. Його авторство статті «З приводу процесу над Погружальським» ця експертиза виключила. Повторна філо-
логічна експертиза, проведена зовсім іншими експертами, визнала Масютка автором лише 2-х анонімних доку-
ментів, по 5 документах визнала його автором або співавтором, в тому числі і статті «З приводу процесу над 
Погружальським», а по 2-х документах визнала його лише співавтором. За цим аналізом причин суперечностей 
з висновками першої експертизи комісія не зробила. 

Що стосується висновків філологічної експертизи в суді, то, по-перше, привертає увагу наявність в ній 
протиріч, суперечности змісту і відсутність достатньої аргументації зроблених висновків. Спочатку експертна 
комісія визнала Масютка автором 2-х анонімних документів, по двох документах визнала авторство або співав-
торство, а по 5-ти документах визнала його співавторство. Але тут же експертна комісія уточнила і відзначила, 
що Масютка можна визнати автором лише двох документів, а по трьох документах, в тому числі і статті «З 
приводу процесу над Погружальським», експертиза визнала його автором частково (редагування, мовно-
стилістичні поправки та пунктуаційні зміни). За цим аналізом ні причин, чим визвано наведені уточнення, ні 
надійної аргументації, внесених експертизою змін до своїх висновків, у висновках не подається. Більше того, в 
зв’язку зі зробленими комісією уточненнями з висновків експертизи неможливо зрозуміти чи вважається Ма-
сютко автором або співавтором ще двох документів «Стан і завдання українського визвольного руху» та «Су-
часне і майбутнє України», співавтором яких перед уточненням експертиза визнала Масютка. 

Суд не звернув увагу на це суттєве протиріччя у висновках експертизи в суді, не зробив цим висновкам 
аналізу і не оцінив їх, а поклав в основу вироку висновки експертизи без зазначених змін і, на порушення ст.75 
КПК УРСР, своєї незгоди з висновками експертизи ніяк не мотивував. 

Зі справи також видно, що в проведенні експертизи в суді брали участь спеціялісти, які брали участь в обох 
експертизах на попередньому слідстві. За цим аналізом причину змін або свою першу думку про причетність 
Масютка до авторства конкретних документів у порівнянні з висновками експертизи в суді у висновках не ви-
кладено. 

Наведені обставини самі собою вказують на непереконливість висновків експертизи як факту у справі. По-
руч з цими висновками експертизи в суді в достатній мірі не аргументовані і, хоч експерти в суді посилаються 
на аргументи на попередньому слідстві, висновки філологічної експертизи і з врахуванням мотивів на попере-
дньому слідстві не можна визнати доказом у справі через відсутність у них будь-якої наукової аргументації 
зроблених експертизою висновків. 

З висновків філологічної експертизи видно, що експертна комісія прийшла до висновку про причетність 
Масютка до авторства анонімних документів на підставі подібности мовного викладу думки в написаних Ма-
сютком документах, і в документах, авторство яких заперечується, з подібністю вживання найвагоміших за змі-
стом слів, з сукупністю стилістичних, орфографічних, граматичних ознак. Судова колегія Верховного суду 
вважає, що наведених ознак явно недостатньо для того, щоб з них можна було безперечно, як це зробила експе-
ртиза, виявити лице автора анонімних творів. Перш за все, експертиза сама констатує що у Масютка нема яск-
раво вираженої авторської індивідуальности (т. 3, с.д. 247). Більше того, у висновках експертизи відзначається, 
що яскраво виражених стилістичних ознак, які б дозволили вважати, що всі анонімні документи належать од-
ному авторові при першому ознайомленні не відчувається (т. 3, л.д. 253). 
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Посилаючись у висновках експертизи про причетність Масютка до авторства окремих документів лише на 
підставі редагування, мовно-стилістичних виправлень, експертна комісія нітрохи не показує методу, за допомо-
гою якого їй так легко вдалося встановити автора окремих документів за цими, по суті, незначними деталями. 

Поруч з тим експертна комісія, даючи категоричні висновки про авторство деяких анонімних документів з 
боку Масютка при відсутності у нього яскраво вираженої творчої індивідуальности, лише виходячи з подібнос-
ти мовного викладу думок, подібности вживання найбільш вагомих слів однакового значення і сукупности сти-
лістичних, граматичних, орфографічних позначень, зовсім не привела аргументів, чому вона виключає авторст-
во анонімних документів іншою особою, граматичністю й ерудицією подібної Масюткові. Між тим, виходячи з 
наведених у висновках аргументів, це далеко не виключено. 

Судова колегія обласного суду, прийнявши як доказ у справі висновки філологічної експертизи без його 
критичного аналізу навіть у тій частині, де експертиза вважає Масютка автором анонімних документів, не поці-
кавилася і не вияснила якою мірою і в якій формі мало місце це співавторство, за яких обставин він виконував 
функції редагування та виправлення. Між тим, визначення цих обставин і, відповідно, без наявності доказів, що 
Масютко в цих випадках діяв з антирадянським наміром, суд не мав підстав ставити за провину йому виготов-
лення цих документів з антирадянською метою. 

Не переконливі у вироці посилання на доказ вини Масютка у виготовленні антирадянських документів на 
показання Гориня Б., який, як констатує суд, підтвердив лише факт передачі Масютком йому двох антирадян-
ських документів та відзив на одну з статей від Гориня М. Масютка. Наведені обставини не вказують на виго-
товлення Масютком цих документів, а лише розповсюдження, за що він і повинен нести відповідальність. Ви-
ходячи з викладеного, Судова колегія Верховного суду УРСР вважає, що суд не мав підстав Масюткові ставити 
за провину виготовлення анонімних антирадянських документів лише на підставі непереконливих науково не-
обгрунтованих висновків філологічної експертизи. 

Оскільки, виходячи з характеру цієї експертизи, потреба в її проведенні з матеріялів справи не викликала-
ся, колегія вважає, що суд без достатніх підстав наклав на Масютка обов’язок виплатити судові витрати, 
пов’язані з вартістю філологічної експертизи. 

Докази в цій частині засудженого Масютка підставні і підлягають задоволенню. 
В решті частини скарга Масютка необґрунтована. Посилання засудженого, що суд без підстав поставив 

йому за провину написання творів антирадянського змісту, непереконливе.17 Зі змісту цих документів видно їх-
ню антирадянську спрямованість, що деякою мірою не заперечує сам засуджений на суді. Та обставини, що за 
справою не встановлено факту їх розповсюдження, на що покликається засуджений, не знімає його відповіда-
льности за їх виготовлення та зберігання з метою наступного розповсюдження. 

Підставні докази засудженого та адвоката і відносно безпідставного засудження Масютка за організаційну 
діяльність, спрямовану на проведення антирадянської агітації. Суд, як видно з вироку, прийшов до таких ви-
сновків лише на тій підставі, що Масютко протягом деякого часу діяв разом з Горинем Б. та Горинем М. у виго-
товленні та розповсюдженні антирадянської літератури. Як видно з вироку та матеріялів справи, ця сумісна дія-
льність полягає в тому, що Масютко передавав Гориню Б. антирадянські документи в тому числі й особисто пе-
редруковані ним та отримував їх від Гориня Богдана. Ці дії не визначають ознак організаційної діяльности, 
спрямованих на проведення антирадянських злочинів. Суд не розкрив у вироці поняття, що він розуміє під су-
місністю, що також не давало підстав суду дії Масютка кваліфікувати ще й за ст.64 КК УРСР. Що стосується 
наведеного у вироці епізоду одержання Горинем Богданом від Масютка антирадянських документів (Горинь Б. 
передав деяким свідкам та своєму братові Гориню М., а той у свою чергу іншим свідкам) також не складає з бо-
ку Масютка організаційної діяльности. У справі не встановлено, і суд не покликався у вироці на дані, які вказу-
вали б що Масютко мав замір притягти окремих осіб до розповсюдження антирадянських документів. Ні Го-
ринь Б., ні Горинь М. не покликались на те, що вони розповсюджували антирадянські документи за вказівками 
Масютка. 

За наявністю таких даних ст. 64 КК УРСР з вироку підлягає виключенню. 
Обґрунтоване посилання адвоката Сергієнка і в частині безпідставного визначення судом Масюткові тю-

ремного ув’язнення. Суд, застосовуючи таку міру покарання, на порушення вимог ст. 334 КПК УРСР, у вироці 
не привів до цього ніяких мотивів. Оскільки Масютко покарання повинен відбувати в колонії строгого режиму, 
застосування до нього ще й тюремного ув’язнення ніякою необхідністю не викликано. 

Вирок у частині розповсюдження Масютком антирадянських документів обгрунтовано показами свідків 
Гориня Б. та Гориня М., фактом вилучення у Масютка речових доказів і висновками кримінальної експертизи 
про те, що деякі документи надруковано друкарською машинкою, що належить Масюткові. 

Виходячи з наведеного, вирок у частині засудження Масютка М.С. за ст. 363, 364, КПК УРСР судова коле-
гія Верховного Суду УРСР 

Ухвалила: 
Касаційну скаргу засудженого Масютка М.С. частково, а касаційну скаргу адвоката Сергієнка О.П. повніс-

тю задовільнити. 
Вирок Львівського обласного суду від 23 березня 1966 року відносно Масютка Михайла Савовича змінити. 

Усунути з вироку звинувачення Масютка М.С. у виготовленні анонімних документів, звинувачення за ст.64 КК 

                                                        
17 Під творами антирадянського змісту, чи як далі в тексті ухвали вони називаються «документами», колегія приховує 

мої художні твори. – М. М. 
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УРСР та відбування ним трьох років позбавлення волі в тюрмі, а також скоротити розмір стягнення з Масютка 
М.С. судових витрат до 444 крб. 20 коп., в решті частини лишити без змін. 

Головуючий Ярославський. 
Члени суду: Лєднікова, Макаренко. 
Вірно: члени Верховного суду УРСР Ярославський. 
Гербова печатка. 
Копія вірна: секретар слідізолятора УКДБ по Львівській області Уварова. 
Копія з копії вірна: начальник спецчастини установи ОД1 СТ-2 Юрін І.18 
Прочитав я цю ухвалу та й задумався. Як це так? Головне звинувачення проти мене, за яким велося слідст-

во і за яким відбувався суд – авторство анонімних антирадянських документів не визнано підставним колегією 
Верховного суду. Залишається дрібниця, показання Гориня Б., що я йому передавав кілька документів, та ви-
сновки кримінальної експертизи, що деякі документи було віддруковано на моїй машинці, але ж нема доказів 
того, що я їх друкував особисто. Проте вирок Львівського обласного суду, який колегія в основі своїй визнає 
непідставним, залишається в силі. Термін ув’язнення не змінено. Що мені з того, що колегія зняла з звинува-
чення статтю 64-у? Що мені з того, що колегія зняла з мене частину приписаних мені судових витрат, коли ше-
стирічне ув’язнення для мене може виявитися фатальним? Хіба ж я витримаю шість років в совєтських таборах 
смерти з своєю виразкою шлунка? І що мені з того, що колегія зняла з мене тюремне ув’язнення? З досвіду пе-
ребування в совєтському ув’язненні я знав, що табір не легша кара від в’язниці. Навпаки, перебуваючи в Колим-
ських таборах, ми мріяли про в’язницю, як про щастя, як порятунок від смерти. 

Я тоді ще не знав, що тепер кагебістам не складає найменших труднощів будь-якому в’язневі замінити та-
бір на в’язницю. Що вони й зробили. Скоро після запровадження мене в табори Мордовії вони плюнули на ух-
валу касаційної колегії Верховного суду УРСР і запровадили мене на три роки у Владімірський централ – 
в’язницю з найжорстокішим режимом в усьому Совєтському союзі. 

Коли люди не розуміють один одного. 
Леон сидів і думав про щось своє. 
– Нате, перечитайте, – сказав я, передаючи йому ухвалу. 
Леон взяв і заходився читати, а я задумався. 
Як це так? – думав я. Спростувати фактично все кагебістське і судове звинувачення, а присуд по суті, за-

лишити той самий? Авторство анонімних документів відпадає, організаційна діяльність відпадає, залишається 
свідчення одного єдиного свідка Гориня Богдана про те, що я йому передавав кілька документів. Цей свідок сам 
підсудний, і його свідчення нічим не підтверджено. Залишаються мої художні твори, в яких ідеологія не відпо-
відає сучасній комуністичній ідеології. Але ж свої твори я не розповсюджував, нікому не давав читати. Та, бач-
те, виходить, що і в такому разі совєтський суд має право судити за антисовєтську агітацію, бо можна припус-
тити думку, що була мета «наступного їх розповсюдження». 

І ось тільки за це я повинен відбувати шість років ув’язнення. Фактично за те, що на думку суду я щось ко-
лись міг би зробити. А насправді й не за це, а за те, що кагебе побачало в моїх творах мислення, яке не відпові-
дає пануючій ідеології. Тобто вони виявили в мені «інакше мислячого.» А «інакше мислячий» – це ідейний во-
рог, це особливо небезпечний ідейний злочинець, «відщепенець», як вони нас скрізь називали потім та назива-
ють і тепер. 

Таких людей можна зразу вбивати, підказує комуністична мораль, а якщо не зразу, то тільки дати поживо-
тіти трохи у таборах смерти, витиснути з них рештки сили на користь побудови комунізму. 

І Львівський обласний суд, і Верховний суд УРСР мали перед собою документи, що засвідчували мою тя-
жку хворобу. Ясно їм було, що людина з такою хворобою не витримає табірних умов не то шість років, а, може, 
й року, і все ж вони виносили і стверджували цей вирок. Смертельний вирок без доказу вини! 

Яке це підле звинувачення у совєтському кодексі – «антирадянська агітація», «антирадянські дії», думав я. 
Слово «антирадянський», це ж не юридичний термін, це радше політичний термін, а вони втулили його у юри-
дичний кодекс. Та й політичним терміном це слово можна назвати хіба відносно. Бо це слово не відповідає 
цьому змістові, який у нього вкладають сучасні пануючі сили. Термін цей пов’язаний зі словом «ради» («совє-
ти»). Ради, як відомо, створено було не комуністами, а, відповідно, й не передбачалося тоді панування комуніс-
тів у всіх сферах суспільного життя. Кронштадські моряки і донські козаки повставали під гаслом «ради без 
комуністів». Тепер пануючі комуністи слово «радянський» ототожнюють зі словом «комуністичний», а слово 
«антирадянський» ототожнюють зі словом «антикомуністичний». Це фактично так є, але для камуфляжа ці сло-
ва розрізняються, нібито крім комуністичної влади є ще якась радянська влада. Мало цього, нав’язується думка, 
ніби ще й є якась «радянська суспільність», «радянський народ», «радянська ідеологія». 

Звинуватити за антикомуністичну агітацію, за антикомуністичні дії якось не випадає. Зразу видно неподі-
льне панування комуністів. А ось звинуватити за «антирадянську агітацію» – це справа інша. Тут не второпає і 

                                                        
18 Ту копію ухвали, віддруковану на машинці українською мовою, яку мені було вручено в кагебістській в’язниці забрав 

у мене кагебіст Круть у таборі №1 у Мордовії. Після довгих домагань дозволено мені було переписати копію в спецчастині 
Владімірської в’язниці, яка вже була віддрукована російською мовою. Текст ухвали з цієї копії я й приводжу тут, переклав-
ши його українською мовою. – М. М. 
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той, кого звинуватили, і вся світова юриспруденція – в чому полягає суть звинувачення. Надійне покривало для 
свавілля комуністичного панування. 

А суть звинувачення за терміном «антирадянська агітація» полягає ось у чому: розповів анекдот про Сталі-
на – антисовєтська агітація, розповів анекдот про Хрущова, – антисовєтська агітація, розповів анекдот про Брє-
жнєва – антисовєтська агітація, виявив незадоволення діями комуністичних бюрократів – антисовєтська агіта-
ція, розійшовся у своєму мисленні з пануючою ідеологією – антисовєтська агітація, не підкорився заходам ко-
муністичних діячів – антисовєтські дії. 

Ви можете нічого не говорити, ніяких анекдотів, не виявляти ніяких «антирадянських дій», а вас можуть 
засудити за «антирадянську агітацію» чи за «антирадянські дії». Аби ви  тільки чимось не сподобались вищому 
начальству. Для цього є кагебе, а в тому кагебе сітка сексотів. Сексот дасть на вас які «завгодно показання», а 
суд засудить як накаже кагебе. Сталін розправлявся з тими людьми, які за його хворобливою уявою загрожува-
ли його пануванню. Так він розправився з Юрком Шухевичем за те, що він син Романа Шухевича. Тобто в ко-
муністичному світі ніхто не гарантований від партійно-чекістського свавілля. 

Міняються комуністичні правителі-диктатори, міняються спрямування «соціялістичної демократії» та «со-
ціялістичної законности». Диктатори звинувачують один одного у порушенні людських прав, в непотрібних і 
безпідставних розправах над невинними людьми. Але суть терміну «антирадянська агітація» в совєтському ко-
дексі залишається тією самою – володарі можуть розправлятися з ким завгодно і як завгодно без наявности ви-
ни. Різниця лише та, що за Сталіна судило ОСО (особливий суд у Москві, що виносив вироки заочно), а за 
Хрущова та Брєжнєва судять закритими таємними судами, а для замилювання очей іноді судять бутафорно від-
критими судами – в залі суду є «публіка», але ця «публіка» складається з перебраних у цивільний одяг кагебістів. 

Підсовєтські люди добре знають «своє право», якому назва безправ’я. Знають і те, що становище своє вони 
неспроможні ніяким чином змінити, що для утвердженя цього «права» існує репресивна армія, яка своєю кіль-
кістю перевищує військову армію, що ця армія своєю шпигунською сіткою обплутала всі сфери життя суспіль-
ства, в тому числі й військову армію, що всякий виступ за свої права буде нещадно придушено, як це було 
зроблено у Новочеркаську, Караганді, як було вчинено з виступами в Угорщині й Чехословаччині. 

Тепер увесь вільний світ обурюється діями в’єтнамських комуністів за те, що від їхньої влади населення 
тікає на вутлих шаланадах у відкрите море, де значна частина їх гине. А я б за те не обурювався на 
в’єтнамських комуністів, бо з усіх комуністичних влад, влада в’єтнамських комуністів найгуманніша (принаймі 
на даний період), вона своїм підвладним дозволяє робити те, за що інші комуністичні влади убивають. Хай сьо-
годні Совєтський союз, підсовєтські Німеччина, Чехословаччина, Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Мон-
голія, Північна Корея відкриють береги, з яких можна було б відпливати у вільний світ. Що було б? Та не тіль-
ки на вутлих шаландах, а при самих лише ластах кинулася б до моря така маса, якої світ не бачив з часів пере-
селення народів. Недурно в Совєтському союзі ходить такий анекдот. Одного єврея питають: 

– Що ти робив би, якби у нас відкрили границю? 
– Я виліз би на телефонний стовп, – відказує єврей. 
– Навіщо? 
– А щоб мене не затоптали. 
Леон закінчив читати «Ухвалу», згорнув її, підійшов до мене і поклав аркуші переді мною. Він почав ходи-

ти вздовж камери. 
– Ну що ви на це скажете? – спитав я його. 
Леон зробив невиразну міну на обличчі і не сказав нічого. 
– Вам добре, – сказав я, – ви комуніст. Якщо вас покарають навіть ні за що ваші ідейні брати, ви їм проща-

єте, аби це було на користь комунізму, на користь революції. Лихо однієї особи проти суспільної ідеї – ніщо. І 
кожен з вас це добре розуміє. Але я не комуніст. 

Я не вірю ні в світову революцію, ні тим паче в комунізм. Не вірю, бо я належу до тих натур, що не вірять 
тому, хто вже одного разу їх обдурив. Коли Ленін прийшов до влади, він пообіцяв людям, що через 15 років з 
дня революції наступить комунізм, а комунізм не наступив. Коли Сталін прийшов до влади, він заявив, що ко-
мунізм наступить не через 15 років, а через 45. Пройшло 45 років, а комунізм не наступив. Коли до влади при-
йшов Хрущов, він пообіцяв, що комунізм наступить у вісімдесятому році, проте йому не дали здійснити його 
ідею, а ті, що відібрали в нього владу, вже нічого не говорять про те, коли наступить комунізм. Це вимушує ме-
не з недовір’ям ставитися до ідеї побудови комунізму, а відповідно, я не можу бути комуністом. Отож, я не ко-
муніст, а судили мене комуністи. Вони моєї вини не доказали, а покарали, і ви задоволені. А я не можу бути за-
доволений. Я дивлюся на це, як на свавілля влади, як знущання над людиною, як глум над всіма законами. Я 
вважаю, що цього не потрібно навіть і для комунізму. Чи може, комуністи думають, що чим більше вони пока-
рають безпартійних людей, хай, навіть і ні за що, тим краще для комунізму? 

– Я комуніст не з тих, що вдаються в різні міркування, – нарешті відповів мені Леон, – я комуніст із тих, 
що беззаперечно виконують статут партії. Статут партії для мене був законом над усіма законами, є і буде, хоч 
мене формально виключено з партії. І коли б я був на місці вашого судді, я зробив би те саме, що зробив він. Я 
не міг би, я не мав би права відмовитися від наказу партії засудити вас. Тоді б я порушив статут партії, а за це з 
партії виключають. 

– Але ж ви тоді порушили б громадські закони. 
– Наші дії громадським законам не підлягають. Вірніше, підлягають оскільки-поскільки. Так, наприклад, 

якщо член партії вчинить якийсь злочин, за який безпартійного віддають під суд, цю дію розглянуть спочатку 
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всередині партії, подивляться наскільки цей злочин порушує статут партії. І якщо цього злочинця-комуніста 
можливо покарати дисциплінарним стягненням, без передачі справи в суд, його карають по партійній лінії, а 
якщо партія вважає, що за цей вчинок цю особу треба покарати дужче, тоді злочинця виключають з партії і пе-
редають до суду. 

– Чи може партійця судити безпартійний суддя? – спитав я Леона. 
– Так бачите, – відповідав Леон, – партійщв взагалі суд не судить. А якщо вчинок партійця підлягає засу-

дженню, то його спочатку виключають з партії, а потім судять. Отже, він постає перед судом уже як безпартій-
ний. Наскільки мені відомо, у нас нема безпартійних суддів, так що і бувшого члена партії безпартійна особа 
судити не може. 

– Ну добре. Все ясно, – сказав я і ліг на своє ліжко горілиць. Нема тут з ким ділитися горем, подумав я собі. 
Треба своє горе носити в своїй душі. 

В Леонові пробуджується некомуністична совість. 
Другого дня вранці зайшов на перевірку старшина з прямокутними очима. 
– Вопроси єсть? – спитав він, тримаючи в руках олівця і блокнота, і дивлячись безвідривно на Леона, що 

стояв аж у протилежному кутку камери. 
– Нет вопросов, – відповів Леон. 
Та старшина не виходив з камери і продовжував пронизувати очима Леона. 
– Нет вопросов? – перепитав ще раз старшина. 
– Нєт, – твердо і категорично відповів Леон. 
Ага, подумав я собі, видно на тебе все-таки подіяла моя розповідь про Мігальова, хоч ти й дотримуєшся 

статуту партії. 
Того дня вивели нас на прогулянку у той загін, з якого видно було кам’яний образ Мадонни. 
Весна була у повному розквіті. Через сітку колючого дроту, натягнену на бетонні мури загону видно було 

лапате листя кленів, що росли на вулиці, а над ними так же незмінно схилявся кам’яний образ Мадонни. Тільки 
на цей раз здалося мені, що у тому образі не так багато смутку. І чим довше я дивився на той образ, тим більше 
здавалося мені, що він не такий уже й сумний. Ба, навіть одного разу привиділося мені, що образ тьмяно ви-
промінює до мене радість. А коли я свій погляд переводив на Леона, то мені здавалося, що в ньому більше ка-
меню, ніж у кам’яній Мадонні, проте його непорушно похилена голова виказувала мені, що його камінь почи-
нає тріскатися. 

Побачення. 
На другий день після обіду кватирка у дверях відчинилася і старшина Іван, той, що приносив передачі, ска-

зав мені, щоб я готувався йти на побачення. За кілька хвилин відчинилися двері, і той же старшина викликав 
мене. Він провів мене коридорами вниз, але не туди, звідки завели мене вперше до в’язниці. Він повів мене у 
протилежний кінець. Як я зрозумів потім, там був другий вхід з протилежної вулиці. 

Старшина завів мене у невеличку кімнату, де я побачив свого брата Вадима і дружину Ганю. Ми обнялися 
і почоломкалися. Та той смуток, що витав над нами задавлював радість нашої зустрічі. Ми посідали на табурет-
ки і не знали з чого почати розмову. 

– Ось ми привезли харчі тобі, – сказала Ганя, витираючи сльози на очах і вказуючи на валізу та об’ємний 
чувал, що стояли тут же. 

– Навіщо так багато? – спитав я. – Як я буду все це тягати в дорозі? 
– Три роки тобі не дозволятимуть отримувати передачі, – пояснила Ганя. 
– Хіба ж на три роки запасешся? 
– Ну хоч трохи. Всі так роблять, – говорила Ганя, не припиняючи витирати сльози на своїх очах. 
– Хотіла прийти на побачення і Леся, дружина моя, але її не пропустили, – сказав брат. 
Старшина вийшов з кімнати і ми залишилися самі. 
Добрий хлопець, оцей старшина, подумав я собі. Хтось мені казав, здається Погосов, що він вчиться в уні-

верситеті. Вчиться в університеті, а тут заробляє собі на життя. Цей, видно по всьому, не такий, як отой з пря-
мокутними очима, що самим лише своїм виглядом виказує свою чекістську натуру. Цей не дуже тримається за 
свою посаду і обов’язки свої виконує чисто формально. Сюди він мене привів, не обшукавши, тут залишив нас 
самих. І я пошкодував, що не взяв свого зошита, де переписав усі свої заяви. 

– Як там судили наших? – спитав я Вадима. 
– Михайлу Гориню дали шість років таборів, – відповідав Вадим, – Богдану – три, Осадчому – два, Звари-

чевській – вісім місяців, якраз стільки, скільки вона відсиділа, її випустили після суду. Гелю Івану дали три ро-
ки. Менкуш Мирославі – два. Як кого судили в Києві не знаю. Знаю тільки, що Світличного Івана випустили 
без суду. Не знаю, як кого судили в Івано-Франківську та в Луцьку. Ну Садовську Ганю, ти, мабуть, знаєш, та-
кож випустили без суду. 

– Знаю, бо її слідчий хвалився цим своїм вчинком. А Богдан все-таки заробив собі милосердя. 
– Заробив. Якби не заробляв, то йому б дали не менше, як тобі, – сказав Вадим. 
– Михайло, – сказав я, – мабуть також заробив собі, тільки не милосердя, а гнів. Йому ж підкинули за но-
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ровитість. 
– Оля, Михайлова жінка, – заговорила пошепки Ганя, – коли Богдана привезли свідком до тебе на суд, кри-

чала йому, щоб він забрав свої слова назад, а він їй відповів: «Не будь дитиною». 
Я ще розпитував Вадима про його одруження у мою відсутність, чи не шкодять йому на роботі в інституті. 

– Поки що ні, – відповів він. 
Зайшов старшина і сказав, що побачення пора закінчувати. 
– Речі ваші, – сказав він мені, – можете залишити тут. Завтра вранці повезуть вас етапом, нема потреби тя-

гати їх на третій поверх, вони, бачу, нелегкі, а втім, як хочете. 
Я переглянувся з братом і дружиною, і ми мовчки погодилися, що речі можна залишити тут. 
Ми прощалися. Ганя крізь сльози шепнула мені, що вона вийде мене проводжати, що вона знає, де стояти-

ме наш потяг. 

Етап. 
Увечері мені видали «сухий пайок» на дорогу. Це була житня хлібина з двома оселедцями. А другого дня 

удосвіта розбудили мене. 
– На ме, – почув я з віконця дверей. 
– Масютко. 
– Приготовіться к виходу с вєщамі. 
Я поспіхом зібрав своє нечисленне манаття і став перед дверима. 
Мене привели до тої самої кімнати, де були мої речі, і залишили самого, замкнувши двері. 
Я розв’язав мішок і почав оглядати, що в ньому було. Там була тепла білизна, куфайка, теплі сорочки, ру-

шники, мило, молочні та м’ясні консерви, цукор, шматки копченого сала. Все старанно запаковано й пе-
рев’язано. У цей мішок я поклав свої речі: рушник, зубну щітку, дерев’яну ложку, сигарети, альбом з сірнико-
вими етикетками, зошит з переписаними скаргами, жмут чорновиків скарг та виписками із книжок та газет, що 
використовував у своєму захисті. Зверху я поклав загорнуту в газету хлібину з оселедцями – свій «сухий пайок» 
і зав’язав мішок пришитою до його чуба мотузкою. 

Прислухався. Ніяких ознак, щоб по мене йшли. Я розкрив валізу. Валіза була наповнена банками з ковба-
сою, залитою смальцем, консервами, копченим салом і сигаретами. 

Я спробував підняти чувал – дуже важкий. Валіза трохи легша, але теж тягар великий. 
Що ж я, бідний, робитиму з цими речами в дорозі? – подумав я собі. Добре, як повезуть просто до місця 

призначення, а як возитимуть мене по тих своїх пересилках? Обірву я собі руки і зітру плечі коло цих харчів. А, 
може, Бог дасть, хтось мені поможе? Не самого ж мене возитимуть. 

За дверима почувся шуркіт. Двері розчинилися і на порозі стали старшина-наглядач і Мігальов. 
– Вихаді, – сказав наглядач. 
– Ну вот і дождалісь етапа, – сказав Мігальов. Наглядач поміг мені закинути чувала на плечі і взяв валізу. 

На подвір’ї в’язниці стояла така сама закрита автомашина, якою мене возили на суд, але біля неї не було озбро-
єних солдатів. Біля машини стояв всього один старший сержант, зовсім молодий хлопець. Він тримав під пах-
вою тоненьку папку. 

Моя «справа», подумав я собі, але чому така тоненька? Яка була товста справа у чекістській канцелярії, а 
наслідок – кілька аркушів паперу. 

Старший сержант не був озброєний карабіном-автоматом, як конвой, що возив мене на суд. У нього на по-
ясі висіла кобура з пістолетом, на самому животі, так, як носили пістолети німці. 

Холодний погляд сірих очей і міцно стиснути вузькі губи. Він простягнув ліву руку, щоб відкрити двері 
машини, правицею тримаючи папку. І я побачив на самому зап’ястку татуїровку. Татуїровка зображала сонце, 
що заходило на горизонті. Від півкола-сонця в усі боки розходилися рисочки-промені. А під сонцем вибито бу-
ло слово «север». 

Наглядач допоміг мені закинути речі на поміст машини. 
Старший сержант прудко вскочив до машини, штовхнув ногою мій мішок, відчинив двері боксу й промо-

вив до мене: 
– Захаді. 
Я заліз у бокс і за мною замкнулися двері. На відміну від конвою, що возив мене на суд, з боку старшого 

сержанта не було мені ніяких попереджень про те, що в разі спроби втекти, стрілятиме без попередження. Єди-
не слово, яке я від нього почув, це було «захаді». 

Я опинився у повній темряві і скоро відчув, як задрижала машина і рушила з місця. 
Зовнішні двері, невдовзі після від'їзду з в’язниці розчинилися. Дверцята мого боксу ледве трималися на 

розхитаному засові. Щілина між дверима і стінками боксу утворилася така, що легко було просунути пальці 
крізь неї. Просунути пальці в щілину, кілька порухів і двері відкриті. 

Крізь щілину в боксі і відкриті двері машини мені багато чого було видно. Місто щойно прокидалося. Де-
не-де з’являлися перехожі та двірники з мітлами. Машина рухалася не швидко, іноді навіть дуже поволі, на по-
воротах зупинялася, пропускала зустрічні машини. 

Утекти можна легко, подумав я, але де дінешся, коли втечеш? Хто мене прийме так, щоб переховував та 
утримував? Того, хто прийме добре знають чекісти і швидко у нього знайдуть мене. Та й навіщо тікати? Тікати 
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може злочинець, щоб уникнути кари за свій злочин. Я ж злочину не вчиняв... 
Машина їхала не довго, може хвилин п’ятнадцять. Я відчув як вона зупинилася, як було виключено мото-

ра, побачив крізь щілину й відкриті двері того самого старшого сержанта. Він зачинив двері, не подивившись 
чи я є на своєму місці. 

Видно, добре знає, що нікуди не дівся, подумав я собі. Напевно сподівався і хотів щоб я тікав. 
– Каво прівьоз? – доносилося до мене з-за дверей машини. 
– Фашиста. Я би єво сваей рукой, не моргнув глазом, улажил би в трі щота... 
Ага, подумав я собі, для цього й відчинялися двері машини. Значить, це ще одна спроба чекістів вчинити 

наді мною коротку розправу. «Що там дожидати, – видно думають вони, – доки він закоцюрбиться в в’язниці, 
чи в таборі. А, може, ще й виживе та й тоді ще наробить нам клопоту. А так гарантія: від кількох куль в поти-
лиці напевно не виживе». І повідомлення про смерть дуже підставне буде :»Убитий при спробі втекти.» На це й 
конвоїра підібрали мені. Молодий, та давній. «Север». Мабуть і виріс у сибірській тундрі, покритій таборами 
смерти, де людське життя дешевше за консервну бляшанку, з дитинства надивився, як ллється людська кров. Я 
пригадав собі його міцно стулені вузенькі губи і випромінювання холоду його сірих очей, як відблиск колимсь-
кого льоду. Він нагадав мені Морозова на Колимі. Того Морозова, що скаженів, коли довго не бачив людської 
крови, того Морозова, що гнав мене між кучугурами снігу на смертельну розправу. Також був такий молодий, 
як цей. Скільки їх є у Совєтському союзі отаких вірнопідданих, жадаючих лити людську кров? Ой, мабуть, ба-
гато. Ще живі сталінські шкуролупи, а скільки навчено нових, молодих! Такий не зрадить, не відступить, не по-
думає інакше, ніж думає його начальник. Нечаївська тактика кругової поруки. Тепер вони відхрещуються від 
Нечаева. А насправді його методами прийшли до влади, його методами й утримують свою владу. 

За дверима почалася метушня. Двері машини розчинилися, і я побачив крізь щілину своїх дверей, як до 
машини почали залазити люди. Наглядачі розміщали їх у порожніх боксах. 

Ага, догадався я, це мене завезли до головної львівської в’язниці. Тут набирають в’язнів на етап. Відчини-
лися двері і мого боксу. І хоч мені самому там ніде було повернутися до мене запхали ще двох людей. Притис-
ли нас дверима, ми задихалися від відсутности простору й повітря. 

Рипнувши від надмірного вантажу, машина рушила. Вона підкидала нас на нерівній дорозі, і ми давили 
один одному животи, груди, вуха й носи. Усі мовчали, ніхто нікого ні про що не питав, бо ніяк тут було роззя-
вити рота, щоб промовити слово. В темряві боксу не можна було розгледіти, які люди їдуть зі мною – старі чи 
молоді. Над нашими головами був маленький душник, затягнутий бляшаною решіткою. Мізерними дозами він 
пропускав повітря, і кожен з нас намагався хлебнути того струменя життя, щоб не впасти в непритомність. 

Машина їхала довго, часто зупиняючись, мабуть, на поворотах. Та ось нарешті привезли нас на місце – за-
тих мотор, конвой вискочив з машини. Та нас не квапилися випускати, а в боксах задуха посилювалася, на сто-
янках крізь душники зовсім не проникало свіже повітря. В деяких боксах почали стукати в двері, кричати й 
свистіти. Це не допомагало. У відповідь почулася загрозлива лайка з добірними матюками. 

Нарешті почали випускати з боксів. Та куди виводять, мені не видно було, бо два людські тіла закрили пе-
реді мною всі щілини. 

Мене вивели останнього. Я побачив перед собою зелені стіни вагону, гурт конвоїрів у формі внутрішнього 
війська емведе. Осторонь, метрів за десять від них, я побачив свою Ганусю і дружину Вадима Лесю. 

Під дверима вагону стояв лейтенант зі списком у руках. 
– Фамілія? – спитав він мене. Я відповів. 
– Год рожденія? Сказав. 
– По какой статье суждьон? 
– По шістдесят другій, – відповів я. 
– І єщо? – спитав мене лейтенант. 
– Більше я не маю статей. 
– І шесдєсят чєтвьортой, – виправив мене лейтенант. Ага, подумав я собі, значить ухвала Верховного суду 

сили не має. Марно трудилися вищі судові чини, спростовуючи вирок львівського обласного суду. 
Ледве-ледве спромігся я закинути свої речі у тамбур вагону, ніхто мені не допоміг. 
Це був столипінський вагон, про які я багато чув, та ні разу мені не довелося в них побувати за час мого 

першого ув’язнення. Тоді нас возили у «телячих вагонах» – вантажні вагони, дещо пристосовані для перевезен-
ня людей. 

Вікна цього вагону були тільки з одного боку, там, де був прохід, а в купе-камерах вікон назовні не було, 
були там вікна й двері тільки до коридору, вони, як і зовнішні вікна, були заґратовані сіткою з товстого дроту. 

Старшина, що стояв у коридорі вагону, вказав мені на двері мого купе. Воно було порожнє. Я заніс туди 
свою валізу і почав затягати чувала, та чувал ніяк не пролазив крізь двері. Старшина взявся мені допомогти, але 
і вдвох ми нічого не могли зробити. 

– Знаєте що, – сказав я старшині, – я його розв’яжу, повитягаю частину речей з нього, тоді він пролізе. 
– Харашо, – сказав старшина і вийшов у тамбур. 
Я залишився у коридорі сам. За вікнами вагону стояли Ганя і Леся й дивилися на мене. Я розв’язав мішок. 

Зверху лежав зошит з моїми заявами. Я подивився на зошит і на стінку грат. Блискавично майнула думка: якщо 
зошита згорнути вдвоє, він пролізе крізь петлю сітки. Я глянув на двері тамбура. Вони були зачинені. Зошит 
легко склався, і я просунув його крізь сітку і підштовхнув з другого краю. Він легко вилетів на волю і впав до 
ніг Лесі. Вона нахилилася і підхопила його. 
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– Стой! – почув я крик за вікнами вагону. 
– Тікайте!!! – щосили вигукнув я. Я чув як залопотіли їхні ноги. 
– Стой, стрелять буду!!! – почув я другий крик. 
Але пострілу я не почув. Вагон стояв на околиці міста, поблизу будівель не було, але навсібіч ходили лю-

ди, і конвоїр, видно, стріляти не наважився. 
В коридор ускочив той самий старшина і обсипав мене найогиднішими словами, які спроможна створити 

тільки людська підлота. 
– Ти што бросіл?! – кричав він. 
– Я передав жалобу, – відповів я. 
– Нікакая жалоба тебе нє поможет. Твоя песенка уже спета. 
Він відчинив двері іншого купе і, обсипаючи мене матюками, наказав мені туди заходити. Я зайшов. Ста-

ршина, продовжуючи матюкатися, замкнув за мною двері. Двері були залізні, без грат, вікна там не було, і я 
опинився в повній темряві. 

Ага, це вагонний карцер, догадався я. Без карцера не можна нігде, навіть у дорозі він потрібний. 
Темрява була така, що не видно було навіть власної руки перед очима. В дверях була вузенька коротка щі-

лина, як ножовий проріз, але вона світла майже не пропускала, і побачити крізь неї нічого неможливо було. Я 
тільки чув за дверима метушню. Прислухавшись, зрозумів, що вагон продовжують набивати в’язнями. 

«Твоя пєсєнка уже спєта» – бриніли мені в вухах слова старшини. Ці слова мені знайомі. Я їх чув уже ко-
лись. Коли я їх чув? І де? Ага, у Владівостоці, у 1938-му році. У Владівостоцькому пересильному таборі. 

Їх сказав мені вартовий з вежки перед відправкою на Колиму. Повністю зміст цих слів я зрозумів не відра-
зу. Зрозумів я його тоді, коли у бухті Нєчаєво прочитав на десятиметровому червоному полотнищі слова Сталі-
на «Врагам народа нет места на советской земле». 

А коли я опинився у таборі золотоносної копальні «Штурмовой», я остаточно зрозумів зміст сказаних чекі-
стом слів: тут обривається нитка мого життя. І я змирився з тим, що тіло моє буде лежати під брилами вічної 
мерзлоти. Я не міг тоді передбачити світових подій, які примусили моїх тиранів вирішити обірвати нитку мого 
життя не в забоях золотоносних копалень, а в траншеях фронтової лінії. Ось що означали тоді слова «Твоя пє-
сєнка уже спєта». А що вони означають тепер? Мабуть, зміст їх не змінився. Мабуть, і тепер мої нові тирани 
збираються десь обірвати нитку мого життя. 

У темряві я втратив орієнтацію в часі. Не міг уявити собі, як довго я тут уже сиджу. Коли двері відчинили-
ся, то я побачив, що давно розпочався день. Переді мною стояв той самий старшина і поруч з ним молодик з 
блискучими кайданками на зап’ястках. 

– Вихаді, – сказав старшина мені. Я вийшов. 
– Захаді, – сказав старшина молодикові. 
Той зайшов на моє місце. Мене старшина підвів до того самого купе, в якому була моя валіза і перед якою 

стояв мій розв’язаний мішок. Але це купе було вже набите людьми з обстриженими головами. У самому низу 
на двох лавках сиділи люди, над їхніми головами на суцільних нарах лежали люди, а над нарами були ще поли-
ці, на яких теж лежали люди. Старшина відімкнув великим ключем двері цієї камери-купе і сказав до мене: – 
Захаді. 

Я взяв за чуба свого мішка і почав тягти його за собою. Мішок не влазив, як і раніше, та стрижені голови 
мені допомогли, і мішок, розпоровшись в одному місці, просунувся крізь двері. 

Всі мої попутники були молоді хлопчаки, і лише один із них був немолодий, такий, як я. Я поставив свій 
мішок біля своєї валізи і сів коло немолодого в’язня. Я відчував, що різко вирізнявся з них своїм нестриженим 
чубом, довгими вусами і бородою. Стрижені голови деякий час оглядали мене мовчки, а потім один, трохи ста-
рший між ними, з верхніх нар сказав: 

– Так що? І Дзержинського посадили? – натяк на мої вуса й бороду. Я посміхнувся й відповів йому: 
– Посадять кого завгодно, аби їхня охота була. 
– Навіщо так багато речей набрали? – спитав мене немолодий в’язень. 
– Та от назносили мої родичі харчів мені, – відповів я, – бояться, щоб я там з голоду не вмер, бо півстроку 

буду відбувати без передач. 
– А чого півстроку? 
– Такий режим. 
– Що за режим? 
– Режим суворий. 
– Иммм, – сусіда мій цмокнув губами. – А яка стаття? 
– Стаття політична. 
– За війну? 
– Ні, не за війну, за теперішнє. 
– За що ж вони причепилися до вас? 
– Писав не те, що їм треба. 
– Прокламації? 
– Не прокламації, а твори такі, що їм не підходять. 
– А про що ж ці твори були? 
– Я писав про голод на Україні, про Колиму, про тюрми й табори... 
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– О, такі твори і я читав би, а то, яку книжку не візьмеш – як не про колгоспи, то про війну. Так, вони не 
люблять тих, хто гладе їх проти шерсті... Я сам колись попав був у політичні, правда, ненадовго. Це було у Кра-
сноярську, ще війна йшла. Я там гастролював. І саме, як на зло, туди закинули шпіонів. Їх ловили й мене разом 
з ними схватило енкаведе. Кинули мене в камеру до одного шпіона, побули ми з ним день, а увечері вивели йо-
го на допит. Увечері вивели на допит, а під ранок не привели, а принесли його на руках і кинули на підлогу. 
Глянув я на нього – увесь синій і ледве що дише. А тоді викликали й мене: «Хто тебе направив сюди?». Я їм 
кажу: «Що ви хочете? Я ж злодій. Я київський злодій. Дзвоніть у Київ, там мене вся міліція знає». Думаю – хай 
уже судять за злодійство, хоч живий буду. А так попробуй, докажи, що ти не шпіон, не повірять, подумають, 
що не признаюся і замордують. Вони, правда, не били мене, відвели назад у камеру, тільки того шпіона там уже 
не було. Сам я сидів у камері. 

– А потім випустили? – спитав я. 
– Еге ж, випустили. Кого ж вони випустять, хто у їхні руки попаде? Тиждень продержали, а потім передали 

в міліцію. А міліція вже скоро мене оформила. 
Мене здивувало те, що цей старий злодій говорив українською мовою і без типових для злодіїв вставок-

вульгаризмів. Ще не доводилося мені чути української мови від злодія. А їх довелося мені пізнати не сотні, а 
тисячі. 

Я оглянув інших моїх супутників. З їхніх облич, з їхньої поведінки, з їхньої жаргонної мови я зрозумів: всі 
вони злодійчуки. Хай, думають, чекісти трохи поглумляться над цим фашистом, а, заодно, спорожнять його са-
квояжі. Та я знав, як треба поводитися в такому товаристві. 

– Хлопці! – звернувся я до злодійчуків. – У кого є ніж? 
– Так в мене є, – сказав мій сусіда, київський злодій. Він вийняв з торби півхлібини, відхилив пальцем вер-

хню скоринку і витяг звідти тонке лезо, зроблене з полотна слюсарної пилки. 
Я взяв ніж, витяг з мішка шмат копченого сала і почав різати його на скибочки. 
– Давайте, хлопці, попоїмо на дорогу, – сказав я і обділив усіх тими скибочками. Ніхто не відмовився від 

мого частування. Саме в цей час задвигтів наш вагон, а незабаром і покотив, цокаючи на рейках. Хлопці з’їли 
сало і бачив я по їхніх очах, що вони мало що наїлися. Я витяг ще шматок сала і хотів краяти, та київський зло-
дій зупинив мою руку своєю долонею. 

– Більше не треба, – сказав він, – нас привезуть до колонії, там наші родичі попривозять нам передачі, а ви 
будете півстроку баланду сьорбать. 

Потяг зупинився на головному вокзалі Львова. На пероні між гуртом жінок я ще раз побачив свою Ганю і 
Лесю. Мені стало легше. Не затримали, значить, їх чекісти. Вдалося втекти. 

– Бережи себе, – донеслися до мене слова Гані, і ятрили моє серце сльози на її очах. Та потяг стояв не дов-
го, знову рушив і взяв курс на схід. До Києва. А від Києва – знайома дорога на Хутір Михайлівський – і про-
щай, Україно. 

Закінчено складання 31 серпня 1979 року.  
Закінчено редагування і переписування  
19 липня 1985 року. 

Дніпряни. Адреса:  
326842, м. Нова Каховка  
Херсонської обл., с-ще Дніпряни,  
вул. Наддніпрянська 87, 
Масютко Михайло. 

Авторське зізнання перед читачем. 
Серед тієї самвидавчої публіцистичної літератури, яка розповсюджувалася серед населення України в 

шістдесятих роках і за яку провадило слідство кагебе в 1965-66 роках, моєму перу належали такі матеріали: 
«Література і псевдолітература на Україні», «Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні», 
«З історії боротьби українського народу за своє визволення в часи громадянської війни на Україні. З матеріалів, 
спалених у Києві», «Сучасний імперіялізм», »Класова та національна боротьба на сучасному етапі розвитку 
людства», вірш «Повстаньте гнані і голодні». Ідейна спрямованість цих матеріалів була направлена проти тота-
літаризму пануючої комуністичної системи та проти російського великодержавного шовінізму. Щодо мого ре-
дагування деяких статей самвидаву, в чому мене викрили експерти філологічної комісії, то я засвідчую, що від-
редагував я лише одну статтю «З приводу процесу над Погружальським» у зв’язку з тим, що вона стилістично і 
лексично була укладена слабенько. «Мета статті не та...» Це не був матеріал, призначений для пропаганди. Це 
була коротенька записка до Гориня Михайла, надрукована на машинці, як відповідь на його зауваження до 
статті «Сучасний імперіялізм». Гориню Михайлу стаття «Сучасний імперіялізм» видалася надто радикальною, і 
він на маленьких клаптиках паперу передав мені через свого брата Богдана свої зауваження, що в статті слід 
послабити ідеологічну спрямованість. На ці його зауваження я й дав відповідь, яка починалася словами «Мета 
статті не та...», в якій переконував Михайла в тому, що коли чекісти будуть розбирати всі ці матеріали, то вони 
не будуть зважувати того, де ідеологія більш загострена, а де менш загострена, все піде під штамп «контррево-
люційна діяльність». Внизу записки була приписка «Знищити відразу після прочитання». Записку не було зни-
щено, вона опинилася в руках слідчих органів кагебе. Хто передав цю мою записку кагебістам, Михайло чи 
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Богдан для мене й досі залишається загадкою. Серед зізнань Горинів відповіди на питання я не знайшов. Богдан 
у своїх показаннях свідчив, що цю записку він одержав від мене, Михайло на слідстві відновлював зміст своїх 
записок до мене, щоб допомогти слідчим викрити мене в авторстві цієї записки, а, відповідно, і в авторстві 
статті «Сучасний імперіялізм». 

Не можу ще тут оминути сумну історію рукописів моїх творів, які Богдан узявся був перепровадити у Ві-
льний світ. Я не знаю, де він їх подів. Знаю тільки, що він не виконав своєї обіцянки. Можна тільки догадувати-
ся, що він міг їх або знищити перед арештом, або передати їх чекістам, або зберегти їх з метою використати ко-
лись у своїх корисливих намірах. А жаль мені їх дуже. Це був плід моєї багаторічної творчої праці. Рукописи 
складалися зі збірки оповідань про голод на Україні в 1932-33 роках, про колимські табори смерти, про війну, 
про події в Західній Україні під владою енкаведе і повісті-трактату під назвою «Химера», де я спростував мате-
ріалістичне трактування походження світу і висвітлюю жорстокість диктатури адептів комунізму. Я мав лише 2 
примірники цих рукописів. Один пропав у руках Гориня Богдана, другий забрали кагебісти під час мого арешту. 

Читачеві варто знати, що мої публіцистичні твори розповсюджували не лише Горині, та ніхто, крім Гори-
нів, не виказував мене. До цього можна додати те, що, перебуваючи уже в ув’язненні у таборі № 11 «Дубровла-
гу» на землях Мордовії, мені вдалося відтворити з моїх записок той матеріал, який я готував «для партійного 
з’їзду». Він розповсюдився між в’язнями під іншою назвою цього багатолюдного і багатонаціонального табору. 
Перебуваючи в таборі № 1, я написав «Заяву до Верховної Ради України». За цю «Заяву», хоч вона й не мала 
розповсюдження між в’язнями, мене було запроваджено на 6 місяців до штрафного ізолятора, а потім ще й на 3 
роки до Владімірської в’язниці. Перебуваючи у Владімірській в’язниці, я написав публіцистичне оповідання під 
назвою «Смерть Сталіна». 

Треба сказати, що з усього того, що я написав і на «волі», і в ув’язненні, потрапило на Захід, у Вільний 
світ, всього лише моя «Заява» у дуже скороченому вигляді, яку я відтворив нашвидкоруч у штрафному ізолято-
рі, та оповідання «Смерть Сталіна». 

Як не гірко, а доводиться визнавати, що з ув’язнення легше було передавати такі матеріали у Вільний світ, 
ніж з волі. Ось хоч би взяти і цей мій твір «В полоні зла». Вже кілька років я б’юся над тим, щоб організувати 
його публікацію, побував він у руках кількох моїх приятелів, які бралися мені допомогти, та нічого з того не 
вийшло, одні не хочуть, другі не можуть. 

Михайло Масютко, Лютий, 1992 рік. 

Слово про Михайла Масютка. 
У біографії М.Масютка, як в краплині води, відбилася доля нашого народу в XX ст. Страдницький і, вод-

ночас, героїчний шлях пройшов він за останні шістдесят років. Голодомори і тюрми супроводжували його, але 
він не зламався, і як вірний син свого народу все робив для того, щоб покращати його долю. Жертвуючи влас-
ною свободою, він усним і писаним словом виборював свободу для Вітчизни. 

Син степової України, він за духом і мислію був Галичанином, демонструючи тим історичну єдність украї-
нської нації «від Сяну до Дону». Його книги – це живе свідчення невмирущості українського духу й українсь-
кого слова, а тому завжди служитимуть джерелом пізнання найновішої історії України. 

Іван Паславський, кандидат філософських наук,  
старший науковий співпрацівник  
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України. 

Михайло Масютко – блискучий публіцист і талановитий український письменник, двічі був ув’язнений за 
так звану антирадянську націоналістичну діяльність і відбув понад 11 років у тюрмах та концтаборах. 

У цьому році письменникові-політв’язню виповнюється 80. Найкращим подарунком та вшануванням його 
ювілею стало б видання неопублікованих ще праць, зокрема великої документальної повісті "В полоні зла". 

Голова Фонду Духовного Відродження  
ім. Митрополита Шептицького  

Іван Гель 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на гражданина МАСЮТКО МИХАИЛА САВВИЧА  
1918 года рождения. 
Отбывая меру наказания в местах лишения свободы, гражданин МАСЮТКО М.С. характеризуется отрица-

тельно. 
Работал на разных работах, к труду относился недобросовестно, нормы выработки не выполнял умышлен-

но. 
Допускал нарушения установленного порядка, за что неоднократно подвергался взысканиям. 
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Мероприятия воспитательного характера посещал редко. 
Вину в совершенном преступлении не осознал и не раскаивается. Свои взгляды на советскую действитель-

ность не пересмотрел. 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЖХ-385/17     /ГОРКУШОВ/ 

13 августа 1971 года. 

 
Берлін, 18.8.45 р. 

 

 
Київ, перед арештом 1937 рік. 
 

 
Мордовія 1971 p. Після ув’язнення. 

 

 
В роздумах. Львів, 64 р. 
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З неволі додому, 1971 рік. 

 
Михайло з дружиною 1965 р. 



 226 

 
1971 p. Зустріч з матір’ю. 

 
Феодосія, перед арештом. 1965 р. 

 
Львів, 1950 p. 
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