
МОЄ РОЗУМІННЯ СПРАВИ 
 
        Ми просто йшли: у нас нема 
        Зерна неправди за собою 
          Тарас Шевченко 
 
       Краще, хоч і невдало, сказати правду 
       Ніж промовчати про неї,  
       коли справа серйозна. 
           Ленін 
 
Приступаючи до праці треба знати для кого і для чого її пишеш, бо в залежності 

від того треба обирати форму, факти й аргументи. 
А я приступаю до розкриття мого розуміння важливих справ нашого суспільно-

політичного життя не тільки не знаючи для кого і для чого я мушу його написати, але 
не знаю навіть, чи написане мною хтось в короткому часі прочитає, чи його  хтось 
колись десь надрукує, а коли його хтось прочитає, чи порозуміє він мене, або 
поверне його проти мене, як вже не раз сталося у житті з моїми добрими намірами. 

Та на цей раз оте незнання, вірю, не буде на шкоду. Не будуть сковувати  мене 
жодні жанрові чи розмірові обмеження, цензорські перестороги чи редакторські 
зауваження, з якими, як писав понад сто років тому Іван Раковський, кожен 
кореспондент мусить „сообразоватися”. 

Отож, в даному разі я буду сообразоватися тільки й тільки зі своїм  сумлінням, 
не гамуючи його, як у випадках, коли я писав для друку. 

 
Перший і найбільший вплив на мене мали мій батько та моя мама. Жили ми 

бідно, скромно, обоє вони занадто тяжко працювали, обоє вони були розумними, 
ніжними й чутливими та жили чесно й справедливо... 

 
(Наступних 16 сторінок машинопису, в яких йшлося про моє дитинство та формування мого 

світогляду, на жаль, в мене не збереглося. Повний текст цього матеріалу знаходиться в Національному 
архіві у Празі, куди його було перевезено з Архіву ЦК КПЧ. Проте він, поки що, не опрацьований і не 
доступний для користування. Отже, продовжуємо від стор. 18 машинопису.) 

 
... Я вже про це писав. Чому ще пишу? 
Бо жодна теорія сама від себе не реалізується, жодна теорія не гарантована від  

спотворення, від виродження у щось потворне, часом і прямо протилежне від того, 
до чого вона мала довести. 

Не гарантована від спотворення також одна з кращих теорій  – комуністична 
ідея. 

Від „знаю” (створити ідею) до „вмію” (її реалізувати) лежить величезна 
відстань. Від „хочу” до „можу” – теж дуже далеко. Ідеї лише тоді стають реальною 
силою, коли ними оволодівають маси.  А між тим – ми вже знаємо –  жодна ідея на 
гарантована від спотворення! Часто, як писав Шафарик, „величність, що ми їй 
дивуємось, може стати жахливим деспотизмом, що тільки у формі різниться від 
римського деспотизму...” 

Знаючи все це і захоплюючись одночасно ідеалом соціалістичного суспільства я 
почав турбуватись про здійснення того ідеалу, турбуватися, як турбуються батьки 
про свою добру і гарну дитину, побоюючись, щоб в подальшому зростанні вона не 
розпестилась і не зійшла на погані стежки-доріжки, роблячи все від них залежне, 
щоб вона наповнила їхній ідеал.  



Причому вказівками в цій роботі були для мене статут партії, постанови 
найвищих партійних органів, які прямо вимагали активного втручання комуністів у 
життя, які твердили про непримиренність до недоліків, які кричали про те, що 
пасивність та бездіяльність є несполучними з членством у комуністичній партії. 
Коротко кажучи, всі партійні документи вимагали, всі промови керівних 
комуністичних діячів були переповнені вимогами боротись проти існуючих 
недостатків. 

Зокрема праці самого Леніна, коли їх уважно читати, (особливо ті, які так рідко 
друкувалися), неустанно вказують на велику небезпеку скотитися у болото, коли ми 
не будемо боротися проти найрізноманітніших відхилень у практиці комуністичного 
будівництва. 

Отже, я почав боротись! Власне, не почав, бо, переходячи від дитячої 
прямолінійності у молодецьку заповзятість, я продовжував дотримуватися 
сказаного та написаного, не допускав у своїй роботі найменшої різниці між словом і 
ділом. 

Найбільш кумедно це виходило в питаннях  критики та самокритики. 
Навчившись непогано, що критика та самокритика є „наша зброя”, „ рушійна сила”, 
„вивірений засіб боротьби з недоліками”, „ спосіб формування характеру”, „шлях до 
перемоги найкращого” тощо, я критикував найрізноманітніші хиби та недоліки з 
такою щирістю та й безпосередністю.., очікуючи такої вдячності від критикованого, 
ніби я вказую йому на те, що в нього сміттячко на капелюшку чи, вибачте, не 
застібнуті ґудзики на штанах. 

Скоро я однак переконався, що люди з недоліками зовсім не бажають собі, щоб 
їм вказувати сміттячко на капелюшку, що вони, часто, знають про свої недоліки не 
гірше за нас і часто навіть планомірно та нароком залишають їх, бо вони – недоліки – 
приносять їм певні, часом навіть великі, вигоди; гірко переконався я  в тій 
„вдячності”, з якою ті люди мали приймати критику. 

Проте, знаючи, що капіталізм залишив нам не тільки значну економічну 
відсталість, зокрема нерівномірний розвиток окремих галузей та областей країни, але 
й значно спотворені характери людей, знаючи гасло комсомольців – проводити 
розпочату справу до кінця! – знаючи, що боротьбу за нові відносини в економіці але 
й за нові міжлюдські відносини ми мусимо виграти любою ціною і багато чого ще 
знаючи, я не піддавався, критикував і самокритикувався, вчив і вчився,  радив і 
виступав, їздив, організував, писав у газети, виступав на радіо, формував своє 
середовище і формував себе у людину нового суспільства. 

І чим більше я ріс і вчився, і бачив, і розумів, тим більше я переконувався в 
тому, що деякі наші хиби й недоліки є дуже основними, важливими, небезпечними, 
непробачними. Пригадую, (тоді я перебував у Києві і уважно стежив за нашою 
пресою), в другій половині 50-х років наша преса такі заговорила про окремі 
труднощі в нашому господарстві. Спочатку  говорила про ті труднощі як про щось 
принагідне, тимчасове, яке якось, самі  не знаємо як, вклинилося у наше життя, між 
наші величезні успіхи. 

Пізніше ми змушені були признати, що ті труднощі виявилась складнішими 
ніж ми думали про них. Та пройшов певний час і знову – замість того, щоб ми 
виправили оті „складніші” проблеми, ми вже змушені були признавати, що ті 
проблеми, про які ми спочатку писали як про окремі, проявляються в усьому 
господарстві і їхня ліквідація займе значно більше часу та сил ніж ми думали 
дотепер. 

І знову: замість того, щоб ми зосередили  зусилля і ліквідували ті „відставання”,  
„труднощі”,  „диспропорції”,  „проблеми”,  ми змушені були признати, що саме з-за 



тих труднощів та диспропорцій ми не можемо ставити нові завдання, бо треба всі 
сили зосередити на ліквідацію тих величезних труднощів, які стали серйозним 
гальмом подальшого розвитку всього нашого суспільства.  

А через кілька років від виникнення отих перших окремих труднощів ми вже 
змушені були признати, що завданням плану на наступні роки буде уповільнити, 
зменшити (навіть не ліквідувати) спад нашого народного господарства. Причому, 
таку оцінку „розвиткові” нашого господарства давали не якісь імперіалістичні 
диверсійні центри, але сама комуністична партія, сама „соціалістична” держава, до 
такого стану довели себе ми самі. 

Хіба можна було після такого розвитку нашого планованого господарства, коли 
в багатьох показниках нас „випередили” такі держави, як Румунія, Угорщина,  
Болгарія, навіть такі, як Албанія та Монголія, сидіти мовчки і дивитись на наших 
комуністів як на ангелів? 

Ні, кожен чесний розум мусів кричати, бити на спалах, попереджати, вказувати 
на хиби й помилки, прагнути допомогти. До такої активності, крім того,  весь час 
закликала „керівна сила держави” – сама комуністична партія.  

Тому я не мовчав і де була лише якась нагода – попереджав, вказував на хиби, 
зокрема на хиби в практичній діяльності функціонерів (оскільки я не працював на 
посадах, звідки міг би прямо впливати на господарські справи), вказував на хиби в 
практичній реалізації політики партії в державі. 

І тут сталася несподіванка: за те, що я, згідно з потребами, зі статутом партії та 
численними партійними закликами критикував  недоліки в політиці партії, мене 
було названо ворогом партії, ворогом держави та й усього соціалістичного 
будівництва. 

З рядів борців (хоч і не бажаних) мене перевели та  кинули в ряди 
противників..! 

До 1962 року мене лише „підправляли”. Коли я виступав, писав чи інакше 
домагався принципового рішення тої чи іншої справи, мені радили не виступати, не 
виставляти справи так гостро, не гарячитися, бути терпеливим, толерантним, 
розуміти об’єктивні труднощі, ніби якісь труднощі, навіть найбільш об’єктивні, 
можуть бути причиною того, що ми будемо ходити довкола гарячої каші і займати 
непринципові, вичікувальні позиції. 

Аж ось 17 лютого 1962 року проходило пленарне засідання Окружного 
комітету КСУТ у Пряшеві. Після відвертої дискусії, в якій було вказано на цілий ряд  
конкретних випадків порушування партійної політики в практичному щоденному 
житті (зокрема на викидання українських книжок з сільських бібліотек, в тому числі 
й творів Леніна, Франка, на записування у паспорти словацької національності 
людям, які бажали собі вписати українську національність, на не дотримування 
постанови ЦК КПЧ про обов’язкове забезпечення навчання рідної мови в 
українських школах, в яких навчальну мову було змінено на словацьку тощо), 
Пленум прийняв постанову про потребу написати про всі ті та й інші порушення 
(зокрема про антирадянську пропаганду на Східній Словаччині) листа ЦК КПЧ. 
Причому, як видно з постанови,  листа мав написати ЦК КСУТ. 

А цього ми, за розумінням справи пряшівськими комуністичними 
функціонерами, не мали робити. 

Боже, який скандал зробили вони з того, що комуністи, прийшовши до 
переконання, що в практичному житті доходить до порушень партійної лінії,   
вирішили написати листа ЦК своєї партії! Коли б ми були вирішили написати про це 
Гітлеру, Даллесу чи хоча б Організації Об’єднаних Націй – я б розумів їхнє обурення 



та старанність, з якою вони взялися за „виправлення” нашого гріху, але ж ми хотіли 
написати найвищому органові „нашої” „ рідної” Комуністичної партії! 

Ну, нехай би ми були написали неправду, нехай би таких порушень не було (але 
ж ми мали факти з конкретних сіл, а тенденції пізніше теж підтвердились – див. 
1968-й рік!), нехай би ми, як вояк, який стоїть на варті і зачувши підозрілий шелест 
прийме міри, хоч насправді то не був ворог але заєць, нехай би ми написали, а 
справжньої небезпеки не було,  ну то одержав би нашого листа відповідний референт, 
відписав би нам і пояснив, що такої небезпеки нема, що вони про ті факти знають чи 
й зовсім не відповів би (і таке буває з партійними органами!) – і все! 

Так ні! 
Зробили з нас – з мене вперше – антипартійну, антидержавну та й 

націоналістичну групу (подумати тільки: хочеш доповісти найвищому партійному 
органові – ти антипартійний! А за що антидержавний? До нині не знаю! Ну а 
„націоналістичний” додали до всього цього ніби на закуску! Таж – відомо – без 
націоналізму українцеві сказати слова не можна!). Тягали нас у райком, змушували 
нас відкликати постанову, ніби йшлося про погляди, (яких можна відректись, навіть 
якщо вони правильні), а не про факти, які можна не помітити, по іншому оцінити, 
тільки не відкликати! 

Це стало помітним „фактом” у моєму житті.  
Повернув я тоді з Києва, понадавали мені функцій, почав я включатися в роботу, 

почав я „відробляти ті шеляги”, які затратила на мене держава, – і тут тобі на! – аж 
троякий ворог! І то не якийсь дурень недоброзичливий так охрестив мене, а секретарі 
чи й президія райкому партії. 

Цього я до нині не розумію, якщо виключити думку, що ті секретарі просто 
боялися секретарів обкому чи ЦК, що там дізнаються про практики рішення 
національного питання в пряшівському районі. 

За якийсь час – дати не пригадую – сталося зі мною щось подібне, тільки вже 
„на  вищому рівні”. Крайком партії, після довжелезних зволікань, скликав нарешті 
дводенний актив української інтелігенції для обговорення важливих питань 
культурно-освітньої праці між українським населенням Чехословаччини. На той час 
мої ровесники вже були настільки розумними та досвідченими, що давно вирішили 
не виступати відверто, а обмежувалися критикою та критиканством поза очі, по 
корчмах, на вулиці. 

Я й на цей раз вирішив не піддатися загальному настроєві. Я дуже хотів довести 
отим зневіреним моїм товаришам, співпрацівникам та знайомим, що партія, партійні 
органи зрозуміють навіть найгострішу критику, якщо вона щира і має на меті 
викрити недоліки,  допомогти справі і вони, нехай навіть ображені, в душі повинні 
тішитися, що є люди, які не боячись неприємностей, всі свої сили віддають справі 
будівництва соціалізму. 

І я виступив на тому активі. Відчувши „гострий тон” доповіді секретаря обкому 
партії Мілана Разуса, я звернувся у своєму виступі прямо до нього з таким приблизно 
словом: Товаришу секретар, зрозумійте, багато товаришів уже повністю зневірилося  
в довірі до партії, уже мовчать, а я – комуніст – і хочу і собі, і їм довести, що перед 
партією треба казати правду, що партія порозуміє людей, в яких чесні наміри. Невже 
ж вам, товаришу секретар, було б приємніше, коли б я тут мовчав, плескав у долоні, 
як багато інших товаришів, а після зборів і поза очі я насміхався б над вами, поносив 
б вас по корчмах... В нас – молодих – чисте сумління і ми не потребуємо 
підлещуватись, як дехто зі старших це робить (це було після того, як колишній 
ґардист Снинчак доніс на мене, ніби моя лекція була  антирадянською, а захистили 



мене аж троє голів парторганізацій, які слухали мою лекцію і спростували його 
обвинувачення); ми говоримо відверто й правдиво, хочемо допомогти... 

Мені здавалося, що Разус мусів би бути з каменя, щоб не зрозуміти становища, 
моєї позиції та цілковитої атмосфери.  

Та все-таки, взявши заключне слово до дводенного активу, на якому було 
присутніх до двісті переважно партійних функціонерів з усього Східнословацького 
краю, він, замість того, щоб дав і мені, що мені належало, зробив все-таки висновки і 
дав вказівки для майбутньої праці отим 200 людям, він все своє заключне слово – 
досить таки довге – розтринькав на мене, проїхавшись по мені по кілька разів 
різними напрямами, не залишивши на мені однієї сухої нитки. 

Результат був вражаючий, страшний. 
Активісти розходилися прибиті – з єдиним переконанням, що зайво бути щирим, 

правдивим; треба мовчати, з усім погоджуватись, плескати... 
Я відчував, що мене побили, та задовільняло мене переконання, що я йому 

„своє” сказав, тому я не бачив тої небезпеки наді мною, яку бачили інші. 
Виходжу по сходах з залу, зустрічаюся принагідно з Василем Біляком, а той 

каже: „Хлопче, втікай геть з Пряшева, бо тебе тут з’ їдять. Приходь у Братиславу...” А 
я, не давши йому змоги навіть докінчити думку, кажу: „А чому б я мав утікати? Коли 
йому не подобається (Разусу, значить), нехай втіче він; мені і тут є досить праці.” 
„Ну, як хочеш”, – каже Біляк – я лише думав помогти тобі, бо шкода тут тебе.” 

Сходи скінчилися, ми  вийшли у вестибуль і розійшлись. 
До мене підійшли мої друзі і кажуть майже те саме: „Ну, тепер тобі кінець, не 

втримаєшся!” Тоді тільки я відчув небезпеку, яка нависла наді мною, і я тут же 
повернув до Біляка. 

Зустрів я його ще в коридорі та й кажу йому: „Знаєте що, я передумав, від’ їду з 
Пряшева.., тільки куди..?  

–  Ще увидимо, але піти звідти треба, бо знищать вас... 
– То я маю до вас написати, чи ви повідомите мене? 
– Я вас повідомлю... 
Я, напевно, подякував і відійшов від нього. І тоді лише відчув, що я весь спітнів, 

що мені не по собі... 
Отак була зустрінута моя найвища щирість, відвертість, мої найкращі наміри. 

(Я знаю, добрими намірами дорога у пекло стелиться!) 
Зневірені дістали ще один доказ, що їхнє рішення начхати на все є правильним 

рішенням. А я ще раз – і то не перший раз, – дістав по моїй  принциповості. 
Однак я не зневірився. 
– Подумаєш – Разус! – хто він такий? – подумав я для себе, щоб заспокоїтись. 

– Дурень, образився! Але партія.., соціалізм..! – я завжди знаходив і до нині  
знаходжу джерела, які мене знову й знову підводять до життя. То досвід поколінь чи 
досвід борців за щось велике, то якийсь вислів великих людей, то погляд на дітей, на 
людей, які  поспішають за своїми справами, то книга, фільм, музика, картина, навіть 
дитяча казка, гарна пісня та й різні інші речі знову й знову підводять мене до праці. 

Отак почалося виробляння з мене націоналіста, ворога. 
         Я розбивав усі наклепи, працював ще більш заповзято, ще активніше, хотів 
працею і тільки працею довести хто я, чого я хочу і чого прагну. Правда, в одному 
аспекті я був непоправним: я не хотів стати тихим, слухняним, смиренним, я дуже 
прагнув зістати людиною, бо лише людина-боєць чогось варта у житті. Притакувачів, 
підбрехачів і таких, що їм хоч кіл на голові теши, а вони мовчать, таких у нас досить, 
навіть подарувати могли б, коли б десь у таких був недостаток (та не вірю; цього 
сміття повсюди досить). 



Сиджу я на різних бесідах, мені дорікають, мене повчають, наставляють; я 
визнаю свої помилки, погоджуюсь бути обережнішим, писати й говорити не так 
виразно, проте коли мене просять „ніколи більше не виступати”, „ дати собі спокій”, 
„сидіти тихо”, в мене тут же бунтується кров і сумління. Я буду вчитись, багато 
вчитись, проте, борони боже, я ніколи не хочу призвичаїтися до мовчання, до 
пасивності, до байдужості, до зневіри; тоді навіщо жити, коли довкола тебе стільки 
завдань, проблем, стільки безпорядку, неповаги до людей, до праці, а я мав би на все 
те дивитися і мовчати? 

 Що сказав би тоді Шевченко, який зрозумів і знав, що 
  Тяжко впасти у кайдани 
  Помирать в неволі, 
  А ще гірше спати, спати, 
  І спати на волі.., і сліду не кинуть.., ніякого.., все одно – був чи загинув; 
як тоді з ідеалом Франка: „Лиш боротись – значить жить!”, в чому тоді зміст і сенс 
життя? 

Я виробив для себе навіть таке умотивування, яке я часто переповідав своїм 
„наставникам”, коли вони  мене  занадто „наставляли” й хотіли зробити з мене тиху й 
покірну овечку,  щоб їм довести, чому я „не можу” і чому я „мушу”. 

 „Коли б я зістав на ґаздівстві і возив би гній у поле – починав я до них – я міг би 
бути спокійним, бо тоді я б дорікав нашій інтелігенції як вона працювала і до чого 
довела  наші справи, але коли я за тяжкі батьківські і за немалі державні гроші (я 
вчився завжди на „відмінно”, отримував стипендії...), одержав належну освіту, коли 
до того ще маю здібність бачити, розуміти, формувати й формулювати, то як я можу 
мовчати? Тоді мені оті, що орють, сіють і возять гній у поле справедливо дорікали б, 
яким правом ми розтринькуємо величезні не тільки гроші, але й умови, можливості, 
задатки”. 

Часом це діяло на моїх наставників і вони відпускали мене з тим, що я й надалі 
можу „працювати” – виступати, писати, навіть критикувати, – але обережно, 
спокійно,  перерахувавши спочатку все те позитивне, що вже було зроблено, а лише 
після того вказати на „окремі” недоліки, які, мовляв, ще сюди-туди трапляються.  

На практиці однак за якийсь час я знову десь виступив і з властивою мені 
прямотою та випуклістю вказував на небезпеку від такого чи іншого спотворення, 
невиконання чи недотримання. 

Причому, треба пояснити, у своїй критиці я не був грубим, лише непримиренним 
до недоліків. Щоб не бути грубим, нікого не ображати, на це я мав добре виховання з 
дому та дуже доброго учителя – людину надзвичайно чесну, працьовиту, людяну – 
свого тестя, учителя Олександра Любимова. Він часто читав рукописи моїх виступів 
і як помітив хоч трохи образливі формулювання, (а такі спочатку в мене траплялися), 
він тактовно вказував мені на них і я ганяв їх геть без вагання. 

Правда, з роками мої виступи ставали спокійнішими, більш врівноваженими, за 
те в них все частіше з’являлися важливі теми, чіплялася серйозні  проблеми, що 
знову викликувало незадоволення мною з боку поміркованих „товаришів”. (Після 
одного мого виступу доцент А. Болек шепнув на вухо моєму завідуючому кафедри 
доценту С. Добошу: „Ten tvoj asistent buď bude veľkým človekom, alebo sa dostane do 
väzenia.“ („Той твій асистент або стане великою людиною, або попаде в арешт”) – 
переказував мені Добош)... 

 
 
 
 



Я вже, власне, перейшов до обговорення моєї публіцистики. 
Я не знаю сказати де її початок. Чи в свидницькій горожанській школі, де я – 

голова „самообразовательного кружка” – видавав стінгазету, в якій, крім вирізок з 
газет та журналів, я друкував також своя власні „матеріали”, а чи підчас навчання у 
Пряшеві, коли ми писали скарги на непорядки та розкрадання у гуртожитках і 
посилали їх в редакцію „Hlasu ľudu“ та в крайком партії, чи десь пізніше. 

Пригадую, 12 червня 1951 року я матурував – здавав екзамен на атестат зрілості. 
Підготувавшись до відповіді з географії, я вже хотів було взяти зі столу газету, в 

якій було надруковано доповідь секретаря ЦК КПС Штефана Баштьованського, 
виголошену день перед тим на другій обласній конференції КПС у Пряшеві. Та я 
спам’ятався. Буде нескромно; інші тремтять перед екзаменом, а я, чекаючи черги, 
читаю газету. І я втримався. 

В тій промові, здається, вперше прилюдно говорилося про українців 
Чехословаччини (до того часу нас вважали „русскими”) та про Культурний союз 
українських трудящих (замість тихо скасованої УНРП). 

Після матури я хотів піти вчителювати. Грошей для продовження мого навчання 
не було, треба було дати можливість молодшим братам та сестрам здобути хоча б 
середню освіту, та й потреба в учителях була немала. Тому я ще до матури подав 
прохання призначити мене учителем. 

Підчас матури комісія переконувала і переконала мене, щоб я пішов учитися у 
Вищу школу політичних та господарських наук у Прагу, мовляв, хороші спеціалісти 
господарства ще більш потрібні ніж хороші учителі. 

Однак після матури запросили мене в крайком партії. Василь Капішовськийї 
привів мене в якусь канцелярію і доповів: 

– To je ten chlapec, o ktorom sme hovorili. (Це той хлопчина, про якого ми 
говорили.) 
      – Тak ho zaveď na osobné a hospodárske, a nech robí! (Тож заведи його на кадрове 
та персональне відділення, і хай працює!) – відповів солідний „товариш”, який явно 
хромав на ногу. 

Здається – ні слова більше – і я став... першим редактором першої української 
партійної газети у Пряшеві – „Нового життя”. 

Вже в перший робочий день ми з адміністратором „Hlasu ľudu“ („Nový život” та 
його українська версія – „Нове життя” виникали замість „Hlasu ľudu“) спільно 
переглянули список передплатників і вибрали з поміж них передплатників з 
українських сіл та адреси тих, про кого ми знали, що він „русин” – і список 
передплатників „Нового життя” був готовий скоріше, ніж перший матеріал до 
першого числа газети. 

Матеріали з’являлися трохи складніше, проте теж дуже просто: Василь 
Капішовський – єдиний зв’язковий між мною та незнаним мені крайкомом партії – 
надиктував мені прізвища функціонерів крайкому, які мали забезпечити матеріали за 
свій відділ. Моїм завданням було позбирати матеріали від названих товаришів та 
оскільки всі вони були написані словацькою мовою, передати їх професору Остапу 
З’єлику, Іванові Масиці та Олександру Товтові для перекладу на українську мову, 
тоді позбирати від них переклади, переписати їх на машинці та занести їх у 
друкарню. Там порядкував Олександр Товт – і перше число газети з’явилося. 
Подальшим моїм завданням було рознести у кожен газетний кіоск у Пряшеві (а їх 
було шість) по десять екземплярів газети для розпродажу і приступити до збирання 
матеріалів до дальшого числа.  

Під кінець місяця в редакції з’явилися нові редактори – Іван Ковальчук та Віктор 
Копчак. 



На той час мені в редакції вже не сподобалось. І то не тому, що я був хлопцем, 
який лише приносив, розносив, відносив, але перш за все тому, що газета виникала 
без будь-якого зв’язку з читачем, з українською інтелігенцією, з селянами чи з 
молоддю. Газету завжди хтось вимагає, хтось потребує, хтось її виборює, комусь 
вона приносить радість, а тут газету дали зверху, передплатників ми набрали за день-
два з дотеперішніх передплатників іншої газети, статті функціонерів були 
звичайними канцелярськими планами чи звітами, а не живими, пристосованими до 
рівня читача розмовами про те, що його – читача – болить, тішить, цікавить.  

Тому я, одержавши запрошення на прийомні екзамени у Прагу і декрет за 
„професора” у свидницьку гімназію, випросився з праці ніби на екзамени у Прагу, а 
сам поїхав на „оглядини” у Свидник. Тут мене дуже добре зустріли  учитель Василь 
Рудий та директор школи Ілля Волощук. Отак я став не редактором, а учителем. 

Та все-таки за місяць праці в редакції я написав десь п’ять чи шість матеріалів, 
які були надруковані в перших числах газети, переважно без підпису. (Я сам ціную 
собі ще й нині зокрема передову – „Зробимо газету зброєю робітників та селян”, в 
якій я не тільки однозначно прагнув творити газету робітниками й селянами та для 
робітників і селян, але й накреслив атмосферу боротьби, дискусій, полемік, без чого 
до нині не уявляю собі скільки-небудь доброї газети.) 

Отже, публіцистика стала поступово важливою складовою частиною мого життя. 
Я не можу визначити всіх факторів, які зародили й формували в мені цю цікаву й 
потрібну публіцистичну жилку, проте можу повністю погодитися з Андрієм Упітом в 
тому, що „між моїми белетристичними,  літературно-критичними і публіцистичними 
творами нема принципової різниці; вони різняться за жанрами, але їх об’єднує 
спільна ідея, тенденція, громадська або політична мета.” Отже, всі свої здібності 
публіциста та журналіста я присвятив боротьбі, щоб слова не розходилися з ділами, 
щоб публіцистичні виступи були теж засобом боротьби за вирішення важливих 
завдань, що стояли перед суспільством, яке починало будувати новий суспільний лад. 

Тому мої статті завжди наповнені думками, пропозиціями, завжди чогось 
домагаються або щось оцінюють, птичому, як правило, відверто, щиро, принципово. 

Признаю, більшість моїх статей написано на грані того, що в даний час дозволяла 
цензура.  

Виходив я з того, що всюди в суспільстві є потреби і є можливості.. Потреби 
завжди й повсюди більші ніж можливості реалізувати потреби. Я усвідомлював собі,  
що ми будуємо новий лад з людьми, яких залишив нам капіталізм і тому хтось 
повинен організувати тих людей, вимагати від них максимального, принципового й 
ефективного служіння справі соціалізму, рішенню тих чи інших справ. До таких 
ефективних чинників мусить належати  преса, а в ній зокрема публіцистика. 

Інакше й бути не може! 
Між потребами та  можливостями завжди існуватиме внутрішнє напруження і всі 

сили суспільства необхідно весь час мобілізувати на те, щоб максимально 
використати можливості та максимально задовольнити потреби. Причому сили, які 
формулюють і визначають потреби – колективи робітників і селян, депутати місцеві, 
окружні, обласні і депутати парламенту, преса і торгівля, наука і вивчення суспільної 
думки, і, нарешті, найвищі партійні органи, які зосереджують результати всього 
цього процесу і трансформують їх на завдання для різних державних органів, 
повинні розуміти другу сторону, тобто державні органи, яким розділено можливості 
(фінанси, матеріал, товар, робочу силу тощо), що вони не зможуть задовольнити всі 
потреби. Державні органи, виконавці державної влади, одночасно повинні розуміти 
постійний тиск потреб, визнати законним цей тиск і рахуватись з ним, знаючи, що 
навіть в найбагатших державах ніколи не можна повністю задовольнити всі потреби 



кожного громадянина, що навіть в найдемократичніших країнах ніколи не було і не 
буде досить демократії, бо замість задоволених потреб зростуть потреби нові, бо 
навіть найкращі люди можуть під тиском практики перетворитися в бюрократів чи 
формалістів, шукачів шляху найменшого опору. Отже, повсюди тут потрібен тиск 
суспільних сил, які представляють потреби суспільства. 

Сподіваюся, що ніхто серйозний нині не вірить, що завданням чи призначенням 
преси, радіо, депутатів трудящих, робітничих зборів чи інших суспільних сил є лише 
хвалити державу за те, що вона дає громадянинові. 

Отже, в моїх публіцистичних виступах я з порозумінням для другої сторони – 
органів державної влади – проте  вимогливо формулював нові потреби, критикував 
байдужість та бюрократизм, несправедливість та спекуляцію навколо 
найважливіших завдань – недуги, які, як показали 1968-69 роки, мали свій 
небезпечний початок вже в 50-х роках. Я, наприклад, ніколи не критикував державні 
органи влади за повільні темпи чи за низькі капіталовкладення, а завжди лише за 
непослідовне, неефективне та недбале виконання тих завдань, які вони самі собі 
ухвалили. 

Зрозуміло, що внаслідок такого мого розуміння преси та мого місця в ній, 
зокрема в нашому відсталому українському житті, в часі національної 
безконцепційності в нашій державі, в часі значних деформацій найкращих ідей в 
нашому житті, в жодній редакції переді мною не були відкриті двері. Навіть в часі 
мого найкращого сприйняття я мусів боротися  за надрукування не тільки „гострої” 
статті, але, часто, й невинної замітки. 

Все це змушувало мене писати коротко, – редакції часто визначали мені розмір 
статті, часом змушували допомагати редакціям, виручати їх і навіть писати замість 
них (без підпису та без гонорару), щоб тільки заслужити собі право друкуватися; 
змушували лізти до них та співпрацювати з ними навіть тоді, коли вони  коротили 
мене, спотворювали, перекручували чи навіть просто не друкували або й виганяли з 
редакцій – інакше вони б мене зовсім не друкували. 

На цій ділянці в мене немалий досвід як з редакторами так і з працівниками ШТД 
(державний контроль за пресою – цензура) так і з партійними функціонерами. 

Крім всяких інших, редактори випрацювали цікавий метод редагування моїх 
статей. Внаслідок  того методу моє речення: „Таким чином літературні твори не 
відбивали реальних проблем нашого сучасного життя” після редакторської обробки 
(напр. Ф. Іванчова) могло звучати так: „Таким чином окремі літературні твори, 
здається, не відбивали повністю деяких проблем нашого позитивного життя.” Та 
ще й гордилися такі редактори: Після наших уточнень жоден критик не зможе 
причепитися до твого тексту, бо, дійсно, „окремі твори” „ не відбивали повністю” 
„деяких проблем” „ позитивного життя”. А те, що моє речення у новому вигляді вже 
не було моїм розумінням справи і твердило щось зовсім інше, їх зовсім не турбувало. 

Відповідальний працівник ШТД у  випадках нашої сутички з ним обеззброював 
мене такою заявою: „Ніякої письмової відповіді на ваші скарги ми вам не дамо. У 
ваших статтях нема нічого такого, за що ми можемо затримати статтю. Проте ваші 
статті є занадто гострі та обурюють функціонерів... Ми не забороняємо друкувати 
ваші статті; це справа редакцій...”  

Я повертав додому, а видавець та редакції вже були поінформовані що і як 
зробити з моєю статтею.  

Одного разу, (зовсім принагідно, на зустрічі „русинів”) познайомився я в 
Братіславі з працівником ЦК КПС, який, крім іншого, перекладав мої „найгостріші” 
статті для потреб працівників центральних органів. Коли ми над ранком прощалися, 
він взяв мене за плечі та й каже: „А поки йдеться про твої статті,  не пиши їх так 



виразно, замаж ті діри в кнедлику соусом (?), інакше навіть мої переклади, хоч як  би 
вони пом’якшували твої оригінали, не допоможуть тобі.” 

Ці нелегкі (для мене) умови в редакціях допомогли мені виробити мій стиль: 
коротко і ясно викласти навіть складну проблему в кількох рядках. Наприклад, 
одним з недоліків маститого публіциста Івана Мацинського є багатослівність, 
розтягненість його статей, зайві деталі, зайві повтори, складність стилістики його 
виступів, – а все це йде й від того, що він, як перманентний шеф то одної, то іншої 
установи, ніколи не мусів просити редакції, щоб його надрукували. Він приносив, а 
вони друкували, не дозволяючи собі в його статтях, як правило, навіть корисних 
втручань. Тому його статті такі довгі, хоч не раз в них закладено занадто розумні 
думки (напр.. „Про концепцію...” Дукля, 1965, ч. 1 і 2). 

Поки йдеться про зміст та спрямування моїх статей, було тут кілька стимулів, 
сильніших за всі лякаючи фактори. 

Один – внутрішнє почуття потреби боротися (таки боротися – це не фраза!) за всі 
ті чудові ідеї, які в нас проголошували після визволення і які часто зникали, не 
встигши навіть зігрітися в нашому практичному житті. 

Другий – я занадто високо ціную газету чи радіо як засіб говорити одночасно з 
тисячами читачів чи слухачів. „Коли ми уважні в розмові з дружиною, сином, 
товаришем, з якими ми зустрічаємося щодня, то наскільки уважнішими ми маємо 
бути в газетній статті чи у виступі по радіо, де ми одночасно говоримо з тисячами 
людей і маємо для них обмежений час та простір – кілька рядків чи хвилин” – 
говорив я на святкуванні 20-річчя праці українського радіо у Пряшеві у 1968 році. 

Тому я дбав, щоб кожен мій прилюдний виступ – в газеті, на радіо чи на бесіді, а 
їх за понад двадцять років було немало! – був належно продуманий. Все – від 
надпису до підпису – мало бути засобом виразного доведення змісту до читача чи 
слухача. 

І ще один факт – досить приватний – виразно впливав на мою публіцистику: 
Навчаючись в Україні я звідти бачив на якому низькому рівні знаходиться наша 
преса та взагалі індивідуальна праця на Пряшівщині. І ще я бачив, як часто молоді 
люди у Києві, щоб потрапити на сторінки газет чи журналів, охоче міняли свої 
погляди на ту чи іншу справу, кардинально перероблювали свої статті.  Книги, які в 
першому варіанті своїх рецензій вони хвалили, в остаточному вигляді статті вони 
розносили як нічого неварті, – аби лише їх надрукували. І я тоді вирішив: Нічого 
подібного я робити не буду! І, повернувши з навчання, я почав посилено працювати 
над тим,  щоб українська преса Чехословаччини піднесла своє обличчя, щоб читачі 
потяглися за нашими виданнями. І хоч довго мені на роботі у факультеті дорікали та 
писали про мене у звітах, що „друкується тільки в місцевій пресі” (ніби не краще 
надрукувати розумну статтю у місцевому журналі, ніж дурну статтю у столичному), 
я певно йшов за своїм рішенням – не ганявся за славою журналів, а працював вдома,  
бо саме тут я мав що сказати нашим людям. 

Ситуація й тут була інколи кумедна (якщо не трагікомічна): статті, які по суті 
нічого не несли  собою, нікого не чіпали, нічого не рішали і тим самим нікого не 
могли зацікавити, дрібниці але й прямо дурниці, навіть статті часом крадені з інших 
журналів, (і таке було!), друкувалися в нашій пресі часто й легко. Проте статті 
серйозного змісту потрапляли на сторінки преси і не густо, і з труднощами, та й то 
найчастіше лише після скорочень, згладжень та й інших згадуваних „уточнень”.  

Взагалі – ми майстри згладжувати; згладжувати настільки, що поки первісна 
інформація дійде до адресата, з неї не зістануть навіть ріжки та ніжки. 

Призначили й мене одного разу (був у моєму житті і такий період) членом 
поважної обласної комісії, яка мала виробити звіт про стан  українського 



шкільництва. Дали нам до диспозиції десятки різних старих звітів, пропозицій та 
різних інших матеріалів до цієї справи. І що було цікаво? У перших варіантах звітів 
чи пропозицій майже завжди були гострі правдиві факти, серйозні судження, вагомі 
пропозиції та висновки. Проте, як правило, такі матеріали ніколи не дійшли навіть до 
керівних органів області. Вони перероблялися в такому напрямку та так довго, поки з 
них не випали всі неприємні факти та всі вагомі конкретні пропозиції. Коли в них 
почали переважати такі формуляції, як: „остання постанова значно допомогла і вона 
в основному виконується, хоча є ще окремі негативні труднощі, які, однак, не 
зменшують вагу позитивного розвитку...” чи: „Для дальшого поліпшення буде 
потрібно прийняти деякі дальші конкретні міри, щоб підвищити ефективність 
шляхом підвищення ефективності...” (!) – лише тоді такий звіт йшов на дальше 
обговорення та на ухвалення у верхах. До повної реалізації навіть таких 
„конкретних” звітів та на їх основі прийнятих постанов однак ніколи не доходило. 

Знаючи не від когось іншого, а від самого Леніна, яку величезну шкоду справі 
комунізму приносить така праця, знаючи, що найбільш небезпечним бюрократом є 
бюрократ-комуніст, бо він прикривається іменем та авторитетом партії, я зненавидів 
всі ті потворні практики нашого партійного та державного життя і, де лише міг, бив 
їх як найбільші перешкоди нашого поступу вперед. 

Пригадую свою першу участь на засіданні Комісії в справах шкільництва та 
культури КНК в Кошицях. Одержавши гору матеріалів, зрозуміло, я дуже старанно 
познайомився з ними, вивчив їх, поробив для себе примітки до них тощо. І як тільки 
голова комісії запропонував ухвалити список десь п’ятдесяти студентів, яким 
держава мала протягом п’яти років виплачувати позачергові високі стипендії лише за 
те, що ті студенти пообіцяють після закінчення навчання піти працювати за 
призначенням, я взяв слово і почав доводити необґрунтованість багатьох пропозицій: 
то батьки добре заробляють, то в родині в них лише одно-двоє дітей, то батьки 
живуть та працюють в Кошицях, їхня дитина вчиться на медичному факультеті в 
Кошицях і працювати зістане, зрозуміло, теж в Кошицях – навіщо і за що давати 
таким студентам великі гроші, якщо за іншими нормани вони не мають права навіть 
на значно меншу стипендію! 

Та де! Всі пропозиції були оптом ухвалені. 
Аргументував я також іншим разом з нагоди інших подібних „справедливих” 

пропозицій. А тоді, підчас перерви, коли окремі члени комісії скаржились, що 
засідання триває дуже довго, голова комісії прямо при мені сказав: „скажіть от-цьому 
справедливому, а не мені, то він до всього зауважує. Він ще не помітив, що все те, 
що ми ухвалюємо, ще кілька разів буде ухвалюватися у вищих інстанціях і тому 
немає жодного сенсу сперечатися...” 

 
І от подібні практики на кожному місці. 
Все це почало мене серйозно лякати. Я написав навіть вірша на подібну тему: 
    

Чудовий сад країна наша,  
   Народ наш – славний садівник, 
   Та я боюсь, щоб ненароком 
   В той сад черв’як якось не вник. 
Іншим разом почуття гіркоти та страху за подальший розвиток нашого 

суспільства досягли кульмінації. Тоді я написав: 
 
   Як комуніст я знаю, що немає бога, 
   Що все людське руками дістається, 



   Що людству в комунізм дорога 
   І що з кривдою все ще правда б’ється. 
    Йде бій, тріщать фортеці, 

Бійці вмирають й генерали, 
Але чому у перемогу 
Вони вже вірить перестали? 
Як десь нагода – лжуть безбожно, 
Неправду пишуть на папір, 
Крадуть, мізери, що завгодно 
І все до власних носять дір. 
Сміються з тих, які ще вірять, 

           Стоять уважно на посту,  
Самі залізли вже у пір’я 
Аби життя не чути стук... 
 І я стою на роздоріжжі... 
 

Як комуніст я знаю й вірю, 
Що наша сила – єдність волі, 
Що там, де впруться мільйони 
Засяє людству світло долі... 

Але я єдності не бачу, 
Не бачу волі до звитяги, 
Немов померли ті, хто гордо 
Червонії носили стяги... 
            І я стою на роздоріжжі... 
 

Як комуніст я чую заклик 
На боротьбу за чистий щит, 
Але я бачу, що тривогу 
Сурмлять байдужі сурмачі; 

Що їм самим ще жаль розстатись 
З тепленьким місцем хижака, 
Не хочеться на чати стати, 
Бо їхня звичка вже така 
             І я стою на роздоріжжі... 
 

До комуністів я прийшов, бо вірив 
І працював я тут охоче, 
Але обходити тут звірів 
Не можу більше і не хочу, 

Кричати буду: Небезпека! 
Пшеницю кукіль підміня! 
Не чиста їхня картотека! 
Спасайте, люди, майбуття! 
Жмурити очі тут не варто, 
Від цього ще не згине звір, 
Або зніміть мене із варти, 
Якщо обманює мене мій зір. (Грудень, 1963) 

 
Можна собі уявити як після всього того я зустрів січень  1968-ого року! 



Щоправда, я відчував, що в нас, наперекір величезним відхиленням від ленінської 
уяви про соціалізм ще переважає позитивна праця народу над хибами 
керівництва.., однак я знав, що при такій затраті сил і засобів, успіхи мали бути 
значно більшими. Тому мені було ясно, що продовжувати в тій лінії означало 
доходити дедалі до все більших та більших труднощів. 

Крім того не сходив мені з думки фінал фільму про фашистські злодіяння –  
„Нюрмберзький  процес”, де засуджений міністр правосуддя фашистської Німеччини  
пояснює судді, що вони ніколи не думали, що фашистські злодіяння дійдуть так 
далеко, досягнуть таких розмірів. Тоді суддя, замість співчуття  чи порозуміння, 
каже міністрові  велику правду: „Так далеко ви дійшли вже тоді, коли ви вперше 
засудили невинну людину!” 

Не обурюйтесь, що я порівнюю фашизм з нашим життям, але зрозумійте, що з 
того вислову я переконався, що проти хиб, порушень та збочень треба боротися з 
самого початку, коли вони лише починають проявлятися в житті в окремих випадках. 
Коли вони досягнуть масового характеру – пізно, занадто пізно! 

Тому я так боявся за долю нашого розвитку, тому я так кричав про небезпеку, 
вказував на недоліки, хиби, порушення – і саме тому я так тішився Січневі 1968-го 
року.           

                                                                                                      (3 січня 1971 року) 
Тішило мене зокрема те, що Січень 1968 року прийшов і пройшов легально. 
Десь від жовтня 1967 до 5 січня 1968 йшла запекла боротьба в Центральному 

Комітеті  партії. А це значить, що до змін в керівних посадах і в самому керівництві 
дійшло не тоді, коли дотеперішній бог був у відпустці чи коли він сидів у літаку: 
піднімався літак – він ще був богом, присів літак – він вже ніхто, а в довгій тривалій 
дискусії, в якій по кілька разів виступали і ті, що були „за”, і ті, що були „проти”. 
Крім того, засідання переривалося, члени ЦК повертали додому, інформували 
дальших функціонерів партії, між тим ні одна, ні друга сторона не скористалася 
армією, не вдалася до насилля. 

Нарешті дійшло до змін, до важливих, проте регулярних! Центральний 
Комітет замінив першого секретаря партії, змінив склад Президії ЦК партії і видав 
інформацію про всі ті зміни. Все це тішило, подавало надії. 

Проте інформація про засідання та зміни не задовольняла і тому було видано 
ширшу, хоч домовленість в ЦК була іншою. Антонін Новотний зістав президентом 
республіки, а це теж багатьох не задовольняло; починається нечувана афера довкола 
президента, хоч такого в рішеннях ЦК партії не передбачалося. За якийсь місяць-два 
наша країна стала країною мільйонів дискутерів, мільйонів критиків дотеперішньої 
праці партії та держави. 

Відомо, дотеперішня політична практика затискувала критику; недоліків та 
недостатків, які заслуговували на критику, було багато, проте навіщо потрібно було 
стільки демагогічної критики, коли вже найвищі партійні та державні органи 
признали і хиби, і недоліки, і проблеми, і зловживання, і то в далеко ширшому обсязі, 
ніж цього вимагали дотеперішні критики. 

Оце лякало й насторожувало. 
Тому я наприкінці березня 1968 року почав свій виступ на окружній 

конференції КСУТ у Пряшеві так:  
„Напевно очікуєте, що я почну з критики. Ні, я критикував тоді, коли була 

потреба критикувати. Нині, коли партія нарешті усвідомила собі і публічно визнала 
свої помилки, нині, коли кожен сопляк критикує, і той, який підчас ери Новотного не  
відкрив рота, нині я закликаю не до критики, а до праці, щоб якнайскоріше 
ліквідувати ті хиби та й недоліки...” 



Протягом 1968 року я вів себе порівняно значно спокійніше, ніж у попередні 
роки, у всякому значно спокійніше, ніж чого від мене очікувало моє середовище. 
Піддаватися огульному настроєві критиканства мені не подобалося. Тим більше, що 
скоро я помітив, як поруч із справедливою критикою починають плямуватися й речі 
вартісні, як поруч з широкою критикою почала поширюватися й відверта спекуляція 
(в нашій області зокрема антиукраїнська пропаганда). І я, хоч ніколи не прагнув 
цього, бо  завжди важливішим ніж хвалити успіхи й досягнення я вважав більш 
необхідним звертати увагу на хиби й недостатки, саме в 1968 році я став захищати 
основні принципи, які ставали предметом спекуляції. В результаті цього я вже в 
першій половині року написав кілька статей, змістом яких був захист основних 
принципів нашого життя. („Не поліпшувати, а вирішувати!”, „ Тенденція 
продовжується – хто її режисери?”, „Демократизація чи спекуляція?”, 
„Демократизація – для кого?”, „П’ять місяців демократизації” – це лише кілька 
зразків моєї публіцистики 1968 року.) 

Ще й сьогодні мене внутрішньо заспокоює те, що я тоді правильно бачив 
багато явищ, фактів, тенденцій. Може я не завжди правильно поступав, не у всіх 
деталях, проте багато речей я правильно бачив і розумів.  

Перш за все я помітив спекуляцію навколо релігійних справ на базі 
реабілітації греко-католицької церкви. Я знав про те, що у 1967 році римо-католицькі 
церковні пани радилися, як їм ставитися до вимог греко-католиків і прийняли 
рішення не сприяти оновленню тої  церкви, бо, мовляв, всі ті греко-католики, яких 
вони між тим притягли до себе (через хрестини, сповіді, вінчання тощо) відійдуть від 
них. А вже на початку 1968 року римо-католицька церква у Кошицях ініціативно 
представляє греко-католикам свої приміщення та й інші служби.., і їхнє оновлення 
проходить саме в римо-католицькому костьолі. Невже ж в римо-католиків 
проснулася християнська любов до своїх „братів”? Де там! Вони побачили, що до 
реабілітації греко-католиків так чи так дійде, то чому б не взяти на себе славу 
допомоги та вдячність несвідомого народу і чому б одночасно не скерувати оте 
„оновлення” у свій бік. Таж в 50-х роках ліквідували греко-католицьку церкву ще як 
руську; чому б її не оновити тепер як словацьку, тим більше, що довгорічна 
антирадянська (в наших умовах переважно антиукраїнська) пропаганда створила для 
цього ідеальні передумови. Словацький журналіст Берта, який ще зовсім недавно 
писав про греко-католиків, як про бандерівців, пише на початку 1968 року про греко-
католиків, які зазнавали страшних мук від тих самих бандерівців. Мета – над сонце 
ясніша! 

І я написав, що для мене всі віри однакові, бо я атеїст, але знаю, що релігія – 
то не тільки віра в бога, але й ідеологія, і політика, і спекуляція. Тому нам – 
комуністам – не сміє бути байдуже хто і для чого використовує релігійні почуття 
людей. 

Слідом за тим я помітив, що словацька преса, зокрема комуністична 
„Східнословацька газета”, але й молодіжна „Смена” та навіть „Правда” – (орган ЦК 
КПС), а одночасно з ними також члени різних партійних та урядових комісій, стають 
відверто на націоналістичний шлях у ставленні до національностей ЧССР. 

Спочатку я  (та не тільки я) апелював до сумління окремих комуністів обкому 
партії, вимагав від функціонерів КК КПС (Ковача, Холери та зокрема секретаря 
Олекси) але й від шефредактора обласної партійної газети А. Главача та інших – 
скликати редакторів-комуністів, словацьких та українських, домовитися та не 
роз’ятрювати  національної ворожнечі. Не помогло. Тоді я відверто написав, що 
партійна преса сходить з партійних позицій, що між католицькою та партійною 
газетою часом немає жодної різниці, що ідеологічні справи в Східнословацькій 



області виглядають так, ніби цілий крайком партії відійшов у довготривалу 
неплачену відпустку, що в демократизаційному процесі з’являються поруч „золото” і 
„болото”, тобто добрі і погані речі, що в діяльності окремих редакцій, груп 
інтелігенції, зокрема серед окремих „матичарів” – членів Матиці Словацької – 
доходить до відвертого оживлення ґардистичних чи навіть фашистичних  методів і 
практик. 

Зрозуміло, що за таку оцінку діяльності окремих „обродників” на мене 
посипалися аноніми й загрозливі листи (див. архів ЗО КПС при ФФ, архів 
української редакції чехословацького радіо у Пряшеві, архів ЦК КСУТ, Деканату ФФ 
тощо). Шефредактор А. Главач спеціально приїздив у Пряшів досліджувати мою 
„наклепницьку” діяльність, по кілька разів читав-перечитував мої виступи по радіо і 
сам писав про це вельми докладно ( й досить справедливо) у своїй газеті  (див. „Tlaky 
a protitlaky”). 

Помітив я одночасно, що переважна частина партійних функціонерів, які ще 
до вчора (до кінця 1967 року) виступали суверенними панами ситуації, 
непомильними та непохитними стовпами всього ”керівного” в нашій країні, раптом, 
як тільки перестали надходити інструкції у формі фонограм від ЦК КПЧ з Праги, як 
тільки виникли місцеві проблеми, про які нічого не було сказано у вказівках з центра, 
ті самі повновладні та самовпевнені чиновники раптом ставали безпорадними і 
безпомічними, наляканими та дезорієнтованими іграшками, які часом й самі почали 
очолювати демократизаційний процес в тому найгіршому його вигляді та варіанті. 
Дивувала їхня неспроможність та нездібність виступити, захищати, боротись; 
дивував брак аргументації, причому десь до середини червня (а часом і пізніше) ще 
можна було людям багато чого пояснити. 

Пригадую бесіду зі студентами Педагогічного та Філософського факультетів 
Університету ім. Шафарика у Пряшеві в гуртожитку по вулиці Сталіна 22. Студенти 
педагогічного факультету вже провели були в себе кілька дурних мітингів, на яких 
не соромилися кричати про вивезення українців Чехословаччини на Україну, а тоді 
запросили до себе делегацію ЦК КСУТ, щоб та пояснила їм вимоги українців щодо 
федерації країни. 

У склад делегації КСУТ я не попав, хоч тоді я ще був і членом Пленуму, і 
членом Президії  (як не попадав я протягом року до багатьох чільних комісій та 
кандидаток КСУТу). 

Від імені ЦК КСУТ на бесіду прийшли: надміру добрий, проте не менш 
обережний і поміркований голова КСУТ – Василь Капішовський, занадто розумний 
проте абсолютно неприступний, прямолінійний та надзвичайно складний в 
аргументації – Іван Мацинський та Андрій Ватащин, про якого навіть нема що 
сказати. 

Десь після двох годин „бесіди” атмосфера була до того критичною, що, 
здавалося, досить чиркнути сірником і весь зал – десь двісті студентів – вибухне мов 
бомба разом з почесною президією. 

Я сидів у залі, за всім уважно стежив та трохи нервував. На всі запитання до 
гостей з КСУТу я мовчки формулював відповіді і гнівався на гостей за їхні дурні й 
суперечливі відповіді, за їхнє невміння оволодіти студентами і взяти над ними верх. 

Нарешті – десь біля пів на одинадцяту годину ночі – я попросив слово. Умови 
були складні: можна було виступити лише раз – найдовше на десять хвилин, тоді ще 
раз – дві хвилини для репліки. А настрій – вибуховий! Я запропонував, що буду 
говорити доти, поки студенти будуть охочі слухати. „Як не схочете слухати, почніть 
дубоніти ногами, плескати чи іншим способом натякніть мені про це, і я замовкну на 
півслові”.  



І я говорив понад пів години. І за той час збори змінилися до невпізнання. В 
чому студенти мали рацію, я відверто признав їм їхню правду. Де вони пороли 
дурниці, я так і називав ці їхні погляди. А потім я почав висвітлювати моє розуміння 
справи – відверто, проте принципово. І дійсно, навіть таких студентів можна було 
втихомирити, заспокоїти, оволодіти ними та привести ситуацію в норму. 

Збори було закінчено, довкола мене зібрався гурт студентів, які були охочі 
дискутувати зі мною хоч до ранку. Але це вже знову були студенти, – культурні, 
ввічливі, нормальні. 

Отже, можна було функціонерам, коли б вони вміли, хотіли й знали, можна 
було впливати на маси. Однак тодішні функціонери, в переважній більшості не мали 
передумов для самостійної праці з масами. В них не було головного – вони самі не 
знали „что такое хорошо и что такое плохо”. 

Наперекір дивній єдності, яка мала прикрити все і вся, надати форму єдиної 
дії „золоту” і „болоту”, можна було вже тоді помітити неоднакове розуміння різних 
справ окремими чільними функціонерами партії. 

Десь у березні 1968 року Василь Біляк спробував вказати на певні небезпечні 
місця в роботі журналістів. Навіть на початку серпня (чи липня?) у його виступі по 
телебаченню можна було помітити, що в нього на цілий ряд справ є інший погляд 
ніж в решти чільних функціонерів партії. Різні натяки на те, що окремі чільні 
функціонери не займають критичного відношення до явних небезпечних поглядів та 
дій, не виступають проти правих збочень, щоб не втратити своєї популярності, теж 
давали можливість відчути, що „щось є гнилого в тому датському королівстві”. 

Отже і ті та й інші моменти давали відчути, що треба мати свій погляд на 
розвиток справи і, так би мовити, потрохи гальмувати „демократизаційний” запал... 

 Та було в 1968 році значно більше факторів, які втягували 
в ”демократизаційний процес”, змушували використовувати його можливості, навіть 
прискорювати та поглиблювати той процес, поки його не закрили. 

Досвід з попередніх визнань помилок самою партією показував, що після 
короткого часу певної відлиги, коли партія публічно й голосно визнала „певні хиби” 
в практичному проведенні політики партії, наступає знову період повного не 
визнавання жодних хиб, навіть тих, які було недавно публічно визнано найвищими 
партійними органами. Як приклад – недостатки та помилки в процесі колективізації 
сільського господарства в Східній Словаччині. 

Десь під осінь 1953 року Президія ЦК КПЧ піддала гострій критиці цілий ряд 
антиленінських практик при колективізації сільського господарства і запропонувала 
провести не одну зміну, щоб нічого подібного в майбутньому не сталося. Та не 
пройшло й кількох років і про якісь хиби чи недостатки в справі колективізації вже 
знову не можна було навіть згадувати. 

Інший приклад: в грудні 1955 року ЦК КПС у Братіславі прийняв величезну 
постанову до проблематики відставання культурно-національного та всього 
суспільно-політичного та господарського життя українців Чехословаччини. Боже, 
скільки там було пропозицій, конкретних завдань, (переважна більшість яких ніколи 
не була виконана), а через деякий час не можна було навіть згадати цю постанову, не 
то посилатися на неї чи вимагати її реалізації. 

Або ще: Після 20-го з’ їзду КПРС було над сонце яснішим, що коли до такого 
широкого та глибокого зловживання владою дійшло в практиці КПРС, то не могло 
без подібного зловживання обійтись також в нашій партії та державі, де ми весь час, 
– до речі і не до речі – кричали про радянський приклад. Наперекір тому, після 
якихось місяця-двох, коли наша партія була охоча переглянути свою практику і 
подивитися, чи й в нас не доходило до чогось подібного, раптом наша партія, 



вустами Антоніна Новотного, заявила, що в нас нічого подібного не траплялося, що 
наші політичні процеси були законними, а не свавіллям – і шкатулка з можливостями 
дискутувати на довгі роки знову закрилася. Навіть більше, після короткого часу, без 
абсолютних на це підстав, без будь-якого обговорення тої справи той самий 
Новотний ляпнув на весь світ: „Ще наше покоління буде жити в комунізмі!” Пхе! 

Цей досвід поганяв багатьох людей і в 1968 році „прокричати” свої правди чи 
про свої кривди, поки таку можливість не було ліквідовано. Зрозуміло, це 
накопичувало море найрізноманітніших проблем на той самий занадто короткий час, 
що само по собі ускладнювало та й унеможливлювало їхнє рішення навіть коли б 
хтось по справжньому хотів рішати всі ті проблеми та й тиснуло „здорові” сили 
партії та держави у складну та й прямо нерозв’язну ситуацію та до імпровізацій. Все 
це шкодило справі, проте всі ці проблеми  були тоді занадто актуальними і кожен 
намагався прокричати саме про свої проблеми. 

Дальшим фактором, який поганяв поспішати та включитися в 
демократизаційний процес було відчуття, що багато чільних та навіть найчільніших 
представників партії та держави виявилося звичайними егоїстами, представниками  
лише своєї групи, свого району, своєї області, в кращому разі – свого народу, які на 
справедливі вимоги національностей не тільки не звертали належної уваги, але й 
виступали проти них, зневажали їх, пропонували відкласти їхнє рішення на пізніший 
час тощо. Тогочасні протоколи, якщо вони між тим не загубилися чи не були 
„відредаговані”, могли б подати безліч доказів. Сюди можна б зарахувати також 
„високу” політику Матиці Словацької з її пропозиціями щодо національностей. 

Третій фактор, який підганяв до активної участі в демократизаційному 
процесі були заклики партійних та державних органів та їхніх комісій подавати їм 
пропозиції на вирішення тої чи іншої справи. 

Подібно, як в складній політичній ситуації кінця сорокових років за 
домовленістю з найвищими партійними функціонерами (тоді, наприклад, з Вільямом 
Широким) і тепер виготовлялися проекти та пропозиції на вирішення чи оформлення 
тої чи іншої справи національностей країни. А нині в цьому „зустрічному” 
плануванні, якого вимагали найвищі функціонери, вбачається український 
сепаратизм чи й прямо націоналізм. 

І ще один фактор сильно втягував у багно тогочасної практики – вивітрення 
партійного керівництва  на місцях та тогочасні екстрені виступи одиниць, груп чи й 
цілих організацій проти голому праву на існування в тій державі когось іншого окрім 
існування основного „державотворчого” народу  республіки.   

Важко собі уявити, що в пресі, по радіо та й по стінах будинків виголошують 
антиукраїнські гасла, українцям вибивають вікна, українців викидають з функцій та 
й з праці,  проти українців приймають резолюції, називають їх українізаторами 
словацької молоді, списують статистики українців та виготовляють списки людей, 
яких треба знищити, українців – корінне населення тих земель – прагнуть вивести в 
Україну, а українці будуть сидіти як мумії та посміхатися „до братів” та не 
спробують дати відсіч та відповідь такій практиці та політиці. Треба однак признати, 
що та відсіч чи відповідь була значно стриманіша та більш культурна ніж ініціатива 
перших. 

Всі ті та їм подібні фактори гнали багатьох людей до активнішої діяльності, 
ніж була б їм властивою без наведених стимулів. 

Крім наведеного мною ще керувало кілька моїх власних критеріїв: не 
дивлячись на змінену ситуацію – зостати собою, зі своїм характером, з боротьбою за 
правдивість, відвертість, чесність, принциповість. 



Тому я, наприклад, наперекір тому, що в березні 1968 року без мого відома та 
моєї згоди обрали мене членом ЦК КСУТ на навіть членом Президії КСУТ, я не 
зіллявся з масою „чогось бажаючих ксутівців” во ім’я якоїсь національної чи 
спілчанської єдності, а мав на цілий ряд речей свій погляд – навряд чи завжди 
правильний, проте свій. 

Я знав, що навіть змінена політична атмосфера не змінила окремих 
бездіяльних та короткозорих безпринципних функціонерів ні на ангелів, ні на борців, 
(подібно як не змінила багатьох навіть нова політична орієнтація у 1969 році). Я 
бачив, як окремі функціонери голосують за певні постанови, з якими вони 
внутрішньо ніколи не згодяться і за реалізацію яких вони й пальцем не гнуть. Я 
бачив, як нереалізовані постанови легко замінюються новими, які так само не будуть 
здійснені, як один термін конференції чи з’ їзду замінюється іншим, теж не реальним; 
як доповідачі доповідають про ту саму справу прямо протилежно: (то конференція 
КСУТ  зовсім підготовлена і її можна провести через тиждень, бо треба обрати 
делегатів на неї вже лише з кількох сіл, то – через два тижні – конференція зовсім 
не підготовлена і для її підготовки необхідно обрати делегатів ще з багатьох сіл – 
Федір Гула, секретар ЦК КСУТ); як засідання Президії змінилися на порушування 
рішень Пленумів та стали лотереєю у визначанні термінів для проведення 
конференції чи з’ їзду. 

Всіх тих керівних функціонерів я знав з попередніх років „співпраці”, з їх 
попередньої (без)діяльності і тому не тяжко було вгадати що від кого з них можна 
очікувати. 

Одне мушу ствердити, що про всю ксутівську діяльність знали партійні 
органи, саме від них КСУТ часто просив порад, допомоги та й заступництва від 
нападів на українську національність, хоч так само слід ствердити, допомога 
названих органів була мінімальною, щоб не сказати прямо – нульовою.  

Знаючи ксутівські справи я все-таки прийняв функцію члена Пленуму та 
члена Президії КСУТ, щоб не негувати рішення Пленуму та зокрема тому, що в тій 
же постанові було сказано: „провести Конференцію КСУТ до кінця квітня 1968 
року”. Йшлося, отже, про функцію на неповних пів друга місяця (від 16 березня). 

Коли однак я переконався, що частина Президії неспроможна і не хоче 
виконати постанови ЦК і спекулює ними, я, на знак незгоди з такою практикою, 
вийшов зі складу Президії. 

Пізніше Пленум КСУТ знову кооптував мене  у члени Президії, проте ні 
перший, ні другий раз я не був чільним членом ЦК КСУТ. Мене не обирали ні не 
пропонували  до чільних функцій в існуючих чи планованих органах чи комісіях 
КСУТ чи Народної Ради, не доручали мені виготовляти статути чи інші програмні 
документи, бо я, попри всю підтримку демократизаційного процесу, активну участь в 
багатьох важливих суспільних акціях, зокрема посередництвом публіцистики, все-
таки, здається, не втратив голови (а розум, відомо, міститься в ній) і знав, що після 
сьогоднішнього прийде завтрашній день. Я його, певна річ, не уявляв точно, – ще б 
пак! – проте я не сумнівався, що він прийде. Цим я не кажу, що виготовлені проекти 
були добрими чи поганими, хочу лише нагадати нинішнім критикам діяльності 
КСУТ та й моєї діяльності, що „ворогів” не пошкодило б шукати десь у „здоровому” 
(чи „найздоровішому”) ядрі. 

Таким чином, у 1968 році я надзвичайно активно (як і в попередні роки) 
втручався майже у кожну ділянку нашого суспільного життя. 

Я усвідомлював, що йде величезна боротьба добра і зла, боротьба складна, не 
завжди і не повністю відверта і чесна; найбільше дивувало мене як підводив своєю 
неспроможністю партійний апарат, люди, які позакінчували найвищі партійні школи 



– і я в міру своїх сил, здібностей та й можливостей за своїм розумом і своїм 
вихованням чесно брав участь у тій боротьбі. 

Я не ховався перед проблемами, але й не вишукував їх, йшов туди, куди мене 
було делеговано (Гавай, Убля), робив і те, до чого закликали партійні органи, але й – 
переважно – те, що диктував мені мій розум. 

Я вважав і вважаю себе людиною сформованою, в основних питаннях навіть 
добре сформованою, і я мав навіть радість з того, що працюючи найчастіше без 
порад чи вказівок, працював в основному правильно. 

Пробував я також радитися, та не було з ким! 
Зайшов я якось до секретаря райкому партії Івана Шведи, кажу йому, чому не 

тримають ситуацію в руках, а він, почервонівши, скаржиться: „Та що ми можемо 
робити; бачиш, як нас критикують...” Був я (перед обласною конференцією КПС – з т. 
В. Капішовським, І. Мацинським, А. Ковачем) на бесіді в секретаря обкому партії 
тов. Косцеланського. На наші йому докори, що обласна організація партії, її преса, не 
займає правильних позицій, тільки потис плечима та сказав: „Побачимо, що нам 
принесе конференція...”  Був я навіть в органах безпеки. – десь у травні а потім ще й 
у липні (коли я оформляв візу у Францію). Кажу їм (не без певної долі іронії): „Чому 
не виконуєте своїх завдань? Хіба вас хтось звільнив від них? А вони: „А що ми 
можемо..! Ти ж бачиш, що на нас горнеться. Критикують нас, хочуть нас 
розпустити...” А я їм кажу: „Критика – критикою! Але ви є органи держави і саме 
тепер для вас є найбільше праці. Колись вас цікавила кожна газета, книга, адреса з 
Заходу. А нині по Пряшеву ходять десятки людей з Заходу, надходить сотні газет, 
книг та різного іншого матеріалу, так чому не цікавитесь всім тим сьогодні? Аж коли 
зміниться ситуація, аж тоді почнете вишукувати зв’язки..? 

Хтось з них, напевно, зробив з тої бесіди замітку, бо після певного часу 
покликав мене начальник ОК МВС і між нами відбулася довга розмова. 

Найчастіше я зустрічався та радився з Василем Капішовським. Його, бідолаху, 
били з усіх боків, проте він ні на хвилину – може й зі страху – не похитнувся в 
основних справах та й мене цьому навчав: соціалістичний характер країни, керівна 
сила партії, дружба з Радянським Союзом та єдність Республіки – ці принципи  
мусять зістати поза всякою дискусією. Тому й в мене ці принципи виразно і часто 
виступають у різних статтях та інших матеріалах 1968-69 років... 

  
Лист п’ятьох партій з Варшави, нарада Політбюро ЦК КПРС та Президії ЦК 

КПЧ в Чорній, зустріч „радянських” і „наших” у Братіславі (зокрема нарада у Чорній) 
поза всяким сумнівом доводили, що справи в нашій країні були значно складнішими 
та більш комплікованими, ніж це випливало з заяв нашої партії. Проте я вірив, що 
вони домовились і знайшли вихід. Не міг я припускати таку легковажність чи таку 
безвідповідальність наших найвищих представників, про яку пишуть і говорять нині. 
Та ж і Дубчека, і Смрковського, і Черніка, і Цісаржа, і Павла, і всіх інших обирав на 
керівні посади найвищий партійний орган, дехто з них займав найвищі партійні 
посади також в попередніх періодах, тож як можна було рядовому комуністові 
думати про них, як про опортуністів, кар’єристів чи навіть зрадників? 

Тому я вірив, що наперекір труднощам та не однаковим поглядам на стан 
справи в нашій країні буде знайдено мирний вихід з надзвичайно складної ситуації. 

Коли однак (чи все-таки) приїхали війська п’ятьох країн, я зрозумів, що 
справи повинні були бути ще складнішими, ніж я про це думав після листа з 
Варшави та зустрічей в Чорній та в Братіславі, що в нас і в радянських повинні були 
бути прямо протилежні погляди на суть справи і жодної домовленості чи взаємної 
довіри між „нами” і „ними” не було, що, на думку радянських, йшлося про все 



найосновніше, коли вони, не дивлячись на світовий скандал, на втрату будь-якого 
престижу, на гроші і жертви – вирішили піти на такий крок. Тому я після приїзду 
танків остаточно переконався в перевазі радянського погляду на справу і не 
проводив жодної занадто активної діяльності, розуміючи, що  жодна діяльність 
окремих осіб тут не допоможе. Потрібно чекати нових переговорів на „найвищому” 
рівні та їхніх результатів. 

Уважно вислухавши заяву наших найвищих представників, я зрозумів, що 
кличуть не класти опір – це мене заспокоїло, але говорять про те, що „гостей” не 
покликано – це означало, що наші ще ставляться на задні ніжки, а це занепокоювало. 
Можна було сказати, що хоча їх і не покликано, все-таки це війська соціалістичних 
країн, вони прийшли, бо в них інший погляд на загрозу соціалізмові з боку нашої 
країни, проте чесним людям нічого боятися... – якось так хотілося формулювати цю 
першу заяву. 

Як член комітету партії на факультеті я заходив у школу і оскільки з райкому 
партії були вимоги слати їм резолюції на підтримку єдності, я формулював та 
підписував такі резолюції. Такий поступок я ще й нині вважаю чеснішим, ніж 
поступок голови парткому, який після приїзду танків виїхав на хату „відпочивати”, 
щоб не бути в місті, не брати жодної участі у тій складній халепі та не заплямувати 
себе жодною діяльністю – ні „за”, ні „проти”, – чи поступок інших двох членів 
комітету, які, коли за ними приїхала факультетська автомашина, сховалися, а їхні 
жінки сказали, що їх нема вдома. Я був членом парткому і був в тому часі на своєму 
місці – у школі. 

Коли декан факультету закликав нас пояснювати солдатам нашу ситуацію, я, 
повертаючи зі школи, зупинився з кількома колегами біля радянських солдат на 
вулиці Духновича. Підхожу до одної групи – там дискутують зі солдатами якісь 
громадяни. Підхожу до другої – там десь 15-річна дівчина, словачка, досить 
вправною російською мовою доводить солдатові як ми тут жили до їхнього приїзду. 
Солдатик, азіат за обличчям, посміхаючись, посилає ту дівчинко додому, мовляв, 
„маме за юбку держаться”. Це мене обурило і я кажу йому: „Ты как  это с ней 
говоришь? Она тебе об’ясняет, а ты насмехаєшься над ней?” Бачу, солдат 
посерйознішав, всі присутні дивляться на мене і чуючи, що вільно розмовляю 
російською мовою, спонукають мене до дальшої дискусії зі солдатами. Та мені не 
дуже хочеться полемізувати із солдатами. Хіба вони винуваті в тому, що вони тут? 
Кидаю ще пару реплік і повільно змовкаю та даю можливість дискутувати 
попереднім дискутерам, а сам повільно відхожу від групи. Дивлюсь по сторонах – 
таких груп тут більше. Попри танках проходить вартовий з автоматом на плечі. 
Підхожу до нього й питаю: „Ну как, лучше в Чехословакии чем вы думали или 
хуже?” Відповіді від нього не сподіваюся, знаю, що він немає чим відповісти, проте 
мета мого запитання інша. Я хочу говорити з ним спокійно, як людина з людиною, 
тому й таке цивільне моє запитання. 

– Да как вам сказать... – все-таки відповідає солдат. 
–  Эх, до чого мы доработались – зітхаю я – вороги не напсували нам стільки, як 

ми самі собі напсували... 
–  Да разве это мы виноваты? 
–  Конечно мы – коммунисты! Мы ведь допустили до этого... 
В мові солдата я спостеріг неросійську вимову. 

     – Може ви українець? – питаю. 
              – Ні, білорус... 
              – Эх, Бєларусь ты моя, Бєларусь! – пригадую я вголос слова з відомого вірша. 



             Отак ми говорили. Він питає мене звідки я знаю російську та українську мови, 
літератури, факти з історії та культури, я розповідаю про українців у Чехословаччині, 
про моє навчання в Україні, згадую нашого капітана Яна Налепку, їхнього генерала 
Вятрова... 

      Десь хвилин за двадцять я з кількома колегами пішов додому. Ото були всі мої 
прямі контакти з радянськими солдатами... 

      На другий день радянські солдати залишили Пряшів. 
 
     Можна б продовжувати виписувати з протокольною точністю хронологічний слід 

фактів і фактиків, дій і подій, настроїв і переживань. Проте і в дотеперішній розповіді я 
не встиг (і не прагнув навіть) зафіксувати всі, навіть важливі, факти; і в розповіді про 
останні роки не вбачаю потреби робити протоколів ні з моєї діяльності, ні з подій 
довкола мене. Було б там немало і занадто цікавих фактів – люди ж, як правило, 
розкриваються повністю лише в кризових  чи вирішальних ситуаціях, – та на це є різні 
потайні фотографи, підслуховувачі та донощики; не хочу забирати в них хліб. 

    Отож продовжую кількома словами про те, як проходив довкола мене 
„консолідаційний процес”, бо саме він є перш за все доказом того чи і наскільки 
серйозно ми вирішили покінчити з тими практиками, які привели нашу партію і все 
наше суспільство до кризи. 

    Процес консолідації партії і суспільства був необхідним після кризи в партії та в 
суспільстві так само, як необхідним був процес демократизації життя партії і суспільства. 
Проте саме розвиток демократизаційного процесу, який закінчився своєю 
протилежністю, недвозначно довів, що спотворити можна навіть найкращі думки й 
процеси. Процес консолідації партії мав бути перш за все процесом; на жаль, в 
розумінні більшості членів та функціонерів партії він став звичайною у своїй 
незвичайності акцією – черговою чисткою в партії – і все! 

    Лист ЦК КПЧ з січня 1970 року був вказівкою як поступати в цій надзвичайно 
важливій справі. Проте навіть найкращі вказівки конкретним змістом наповнюють люди, 
а ті всю справу повели настільки формально та „колегіально”, що ЦК КПЧ практично 
анулював всю акцію і в квітні 1970 року видав нові, значно суворіші вказівки, якими 
прямо змушував перевірочні комісії і партійні органи викинути з партії значну кількість 
членів партії, перш за все – з рядів інтелігенції. 

Внаслідок цього приходить на факультет комісія, складена з чужих людей, з людей 
навіть з іншого міста, і вже наперед знає, що таких і таких „товаришів” повинна 
викинути з партії. І незалежно від результатів перевірки – викидає. Коли їй нічим 
аргументувати значні протиріччя між результатами перевірки та пропонованим 
покаранням, комісія розводить руками і заявляє: „То не від нас залежить.., ми дістали 
такі вказівки..,” – і нехай б ви були навіть ангелом чи прямо радянським агентом вас 
викидають. Таким чином, кілька функціонерів в районних та обласних органах партії 
наперед визначили долю не одного комуніста ще раніше, ніж він дістав можливість 
проректи слово про його розуміння справи. Таким чином процес став аферою, перевірка 
справжнього стану речей в партії та в суспільстві – збігом щасливих чи нещасливих 
обставин. 

Зрозуміло, в такій масовій справі завжди неминучі окремі помилки, проте тих 
помилок – і то крикливих та кричущих! – так багато, що вони справді дають підставу 
говорити про кампанію, про аферу, в якій переважно йшлося про покарання значної 
частини членів партії... за хиби партійного керівництва! 

В Пряшівському педфакультеті всі знали і знають, що найбільш активними 
ініціаторами вимог не визнати окружну конференцію партії і скликати нову 
конференцію і нерозлучними однодумцями в тій справі були викладачі Павло Урам та 



Франтішек Штравс. Однак Павло Урам залишився не тільки членом партії, але й 
викладачем марксизму-ленінізму, а  Штрауса викинули з партії, з факультету та ще й 
заборонили йому вчителювати в будь-якій школі. 

В українській редакції чехословацького радіо у Пряшеві закінчилися перевірки і 
певний „товариш” мав стати головою місцевої організації партії та навіть новим 
директором редакції. Однак досить було неперевіреному товаришеві навести кілька 
фактів з діяльності  того перевіреного, як картина різко змінилася. Новообраного голову 
ЗО КПС не тільки не зробили директором, не тільки зняли з головування в 
парторганізації, але й покарали його та хтозна чи й на роботі в радіо його залишать.  

Ось вам об’єктивність перевірок! 
Однак цікавою є така деталь: Авторові листа... сказали: „...а більше нам таких 

листів не пиши!” Тобто, не вказуй нам на наші помилки, нам і так байдуже, кого ми 
викинули, аби лише викинути певне число товаришів. Чи Андрія Михалка, чи Михайла 
Андрійка – яка в тому різниця! 

Чекаючи перевірок, члени парткому нашого факультету нервово ходили по 
коридору й крізь зуби  витискували:  

      – Бога, якби знати, що не виженуть з праці, то так би шпурнув їм тим 
проклятим партбілетом в очі, що аж би їм заіскрилося! 

     – Ще пережити оту біду і ніколи більше жодної діяльності від мене не 
дочекаються, ніколи! 
     Ініціатора націоналістичної істерії на нашому факультеті, а звідти майже по всій 
Східній Словаччині тільки викреслили з рядів партії і він надалі працює в університеті. 
А ті, хто виступали проти тої дикості – вже давно є поза партією, а деякі й поза 
факультетом. 
     Недавно на нашому факультеті був незвичайний скандал: Стало відомо, що один з 
викладачів факультету протягом років окрадав студентів, разом на суму десь 1.500 крон. 
Вже тоді, коли його викрили, були пропозиції викинути його з партії та й з університету. 

 Та прийшла партійна перевірка і цей товариш не тільки не полетів ні з праці, ні з 
партії, але й одним з перших увійшов у „здорове ядро” партії, хоч він за все своє 
партійне життя жодною партійною діяльністю не визначався. А щоб „справедливість” 
була довершена, цей „комуніст” став членом перевірочної комісії і перевіряв дальших 
комуністів. 

 В квітні 1968 році в таємному голосуванні мене обрали членом парткому факультету. 
 Наш комітет було обрано після того, як попередній комітет провалив себе на вимозі 

не визнати результати пряшівської окружної конференції партії. Я попав у комітет саме 
за критичне ставлення до вимоги скликати нову конференцію, за виступ на захист 
декана та за виступ на згадуваному вище активі студентів. 
      В комітеті я працював його секретарем. 
      Як тільки було знято рішення про те, що факультетськими організаціями КПС керує 
крайком партії і ми знову підпали під керівництво ОК партії, я зайшов за секретарем ОК 
КПС т. Шведою, до працівника відділу інформацій т. Гліпали та до заввідділом 
шкільництва т. Семенчиком – цікавився станом справи. За їхніми вказівками ми 
„реконструювали” партком, звільнивши з нього кількох членів і весь час писали нові й 
нові звіти-аналізи. 

Консолідація на факультеті почалася з жовтня 1969 року. Мене відкликали з 
військових вправ у Михайлівцях і я готував відповіді на запитання КК КПС, (які було 
вироблено на умови Східнословацького металургійного комбінату). Це був перший звіт 
за факультет, з якого почалася критична оцінка подій 1968 року.  



Між тим на факультеті поширилася чутка про те, що „здорові сили” почнуть стинати 
голови „винуватим”. В такій атмосфері зійшлися в жовтні 69 року перші членські збори 
в новому навчальному році, на яких головував саме я. 

Початок був не врівноважений. Виступило вже десь десять дискутерів, а все ще ніхто 
нічого не сказав; кожен лише нащупував ситуацію. Спробувала задати критичний тон 
Зузана Ганудель, та вона не зуміла сформулювати своїх думок і її ніхто не підтримав. 
Навпаки, саме її виступ сприйняли як спробу „стинати голови”. Всі інші дискутуючи 
висловлювали лише процедуральні зауваження. Коли „здорові сили” мовчали, слово 
забирали помірковані і замість сутичок поглядів почали переважати помірковані 
„опортуністичні” оцінки. 

Розуміючи двояку небезпеку від такого ходу дискусії – вона не розкриє справжнього 
стану речей на факультеті та з нею не погодяться в райкомі партії – підчас перерви я 
почав активізувати „здорові сили”. 

– Та чому не виступиш і не задаш тон? – кажу Іванові Байцурі. 
– Я виступлю, але пізніше. 
– Я тобі дякую за твоє „пізніше”; тепер виступи, задай тон, бачиш куди все це йде. 
І Байцура виступив – проте 24-им! 
Отже, „здорові сили” мовчали, а страх з рубання голів надалі існував та навіть 

сильнішав. Звідти у парткомах писалися помірковані; справжнього аналізу речей всі 
уникали. 

З самого початку я був за принципове рішення справ, але й проти рубання голів. 
Проте вже на згадуваних жовтневих зборах я переконався, що ті, які могли б допомогти 
– мовчать. Тому наростала небезпека, що жодного аналізу не вийде і все перевалить 
чисто формально. Я почав загострювати аналіз, однак – безрезультатно: справи 
факультету – партійні і шкільні – дедалі більше почали вирішувати в канцеляріях 
райкому та крайкому партії. Було ще раз переобрано партком, проте справами на 
факультеті почала керувати комісія по перевірці. Члени партії – десь 96 членів – стали 
лише об’єктом перевірки та найрізноманітніших аналізів. 

 
А тепер трохи про мою перевірку: 
До неї я готувався, як колись до сповіді: з довір’ям, щиро, самокритично. 

      – Дозвольте почати з недоліків та помилок ... – починаю перед комісією. 
Це було на другий день після партійних зборів, на яких голова комісії по перевірці т. 

Тобіяш, викладач марксизму Кошицького технічного інституту, узагальнюючи досвід від 
перших перевірок, скаржився, що комуністи не хочуть самі від себе говорити про свої 
помилки; все, мовляв, треба тягти з них. 

Тому я почав сам і почав саме з недоліків у моїй роботі. 
Розповідаю – виразно, прямо, самокритично;  мою розповідь переривають кількома 

запитаннями – і все! Кінець! 
 – То як? Та ж ми по-справжньому ще й не почали. Ми зовсім не говорили про мою 

позитивну діяльність, про моє розуміння справи. Ви тут в поганому перекладі читали з 
однієї моєї статті („Вірність – рівність”, ДВ, 1968, 4), а в мене за той рік понад 60 
матеріалів тільки в одній газеті; є серед них і погані, але є й такі, яких не було навіть в 
партійних функціонерів... 

– Вийдіть.., ми порадимось. 
Виходжу.., вертаю.., чую: 
– ...оскільки негативні факти переважають, пропонуємо викреслити вас... 
– Я не погоджуюсь. В моїй діяльності поза всякими сумнівами переважає позитивна 

діяльність, але про це ми навіть не говорили... 
– Підпиши! 



– Не підпишу! 
– Тут маєш чистий папір, – напиши про свою незгоду. 
Пишу: „З оцінкою комісію не згоджуюсь! В моїй діяльності переважає позитивне. 

Проти висновку комісії буду протестувати”. Ставлю дату і підпис. 
- Pozrí sa súdruh Bača,  – починає голова комісії Тобіяш, – можливо, що не всі твої статті 

такі, що в тебе є й позитивні речі, що ти чесно виконував свої обов’язки, але ми не можемо 
перевірити тебе, čo by nám na to povedali súdruhovia, čo verejná mienka, keď o tebe sú všetci 
tej najhoršej mienky. Keby sme my aj napísali – preveriť -  nepreveria ťa, neschvália nám to. 
(„Дивись, товаришу Бача.., що б нам на це сказали товариші, що громадська думка, коли 
про тебе є всі тої найгіршої думки. Хоч ми б і написали – перевірити – не перевірять, не 
ухвалять нам...) 

Я сиплю факти, протестую проти „громадської думки”, проти огульному „всі”, вимагаю 
продовжувати в перевірці детальною оцінкою моєї цілковитої діяльності. 

Тоді комісія робить часткові зміни в моїй оцінці і проголошує, порадившись коротко в 
моїй присутності: 

– Тоді збери свої „позитивні речі” і зайди ще раз. Ми будемо на факультеті ще 
найменше два тижні, зайди ще раз. 

Проте ніколи більше комісія не забажала мене слухати.. Навпаки, десь в якихось 
секретних партійних місцях прийняли рішення про необхідність вивести мене з партійного 
комітету. Тоді на найближчих зборах я прочитав з папірця: „Оскільки в останньому часі  
довкола мене поширюються різні необґрунтовані негативні оцінки, а я не хочу, щоб тінь, 
яку зібрали наді мною, переносилася на комітет партії, прошу звільнити мене з функції 
члена партійного комітету до остаточної оцінки моєї діяльності.” Партійні збори зрозуміли 
мою заяву, та ще й прочитану з папірця, як результат тиску на мене та й „задовольнили” 
моє прохання. (На членських зборах  – в червні 1970 року – Тобіяш заявив, що крайком 
партії мене вже давно виключив з рядів членів партії.)  

Зрозуміло, я відкликався: 23 квітня – раз, 5 жовтня – другий раз; був я в секретаря КК 
партії Рудольфа Благи, ходив я за головою контрольної та ревізійної комісії крайкому 
партії Йозефом Ковачем і всюди вимагав, щоб ті, хто розглядатиме мою справу покликали 
мене, бо я хочу говорити й розповісти про все; дзвонив я й у Прагу до Михайла Кудзея та 
навіть до Василя Біляка (говорив зі мною секретар Біляка Михайло Штефаняк, який, коли я, 
пізніше, приїхав у Прагу, відмовився зустрітися зі мною бодай на пару слів), був я у 
Василя Бейди – повсюди з єдиним проханням, щоб хтось таки та вислухав мене (він обіцяв 
подзвонити до першого секретаря КК КПС у Кошицях Яна Пірча, однак туди він не 
дзвонив), був я в завідуючого відділом вищих навчальних закладів КК КПС М. Копки, 
писав я два рази до Яна Пірча, писав до Ректора нашого університету, посилав я скаргу в 
ЦК КПС, звертався я навіть до органів державної безпеки, щоб ті подали характеристику 
моїх закордонних подорожей та зв’язків, оскільки саме тут мої „друзі” поширювали про 
мене найфантастичніші афери (наприклад таке: мовляв, коли я був у Франції, мене 
прийняв Папа римський), – і що найцікавіше – ніхто й ніде не сказав про мене (чи за мене) 
жодного доброго слова. 

25 листопада Президія КК КПС у Кошицях виключила мене з рядів членів КПЧ, 28 
січня канцеляристка найнижчого рангу з ректорату принесла мені декрет про звільнення з 
праці – і все це без того, щоб хтось хоч глянув на мої скарги, щоб покликав мене бодай на 
формальну розмову. Причому, мав би діяти статут партії, причому – твердимо про 
консолідацію, про виправлення хиб, а не про нагромадження нових, причому до декого з 
тих, хто скаржився, таки приходять члени комісій, питають їх, дискутують з ними. 

До мене, як до прокаженого – ніхто! 
Я знаю, знаю, що держава і партії у кризі, що перед ними багато важливіших завдань, 

що ми можемо бути раді, якщо вдасться вирвати з кризи партію і державу як ціле, що з 



точки зору центра може здаватися неважливим чи, як я звик казати, в партії зістав Андрій 
Михалко, а викинуто з неї Михайла Андрійка, а чи навпаки, що виправлення хиб робимо з 
людьми, яких залишив нам попередній період, що, як сказав Мао, коли він ще був великим 
також для нас, центр видить все тільки в мільйонах, а окрема особа видить найчастіше 
тільки свої особисті проблеми та все інше тільки через свої проблеми, – все це та й багато 
чого іншого я знаю. Однак не менш впевнено я знаю, що не може бути справжньої 
консолідації ні справжнього виправлення хиб та помилок  ні в партії, ні в суспільстві, якщо 
в імені консолідації робляться нові, не менш важливі помилки і то не тільки в окремих 
випадках. 

Якщо за консолідацію вважати факти, що люди не стоять у черзі за м’ясом і мають 
досить хліба, факти, які саме тепер наводить офіційне радіо як доказ консолідації, (хоч це 
занадто важливі речі для життя окремих людей та й усього суспільства), тоді завдань 
консолідації багато в чому вже досягнуто, а на решта ділянках – скоро буде досягнуто. 
Споживчий соціалізм – щоб всього було досить – можна побудувати і такою консолідацією. 
Однак, коли б ми хотіли досягти такого виправлення помилок, щоб можна було 
побудувати соціалізм, як справді новий та кращий суспільний лад, в якому вже ніколи не 
буде можливостей робити нові помилки, які торкатимуться життя мільйонів невинних 
людей, який знищить основи та всі прояви міщанства та створить для всіх людей справжні 
умови для їхнього всебічного розвитку, – то мету такої консолідації ми нинішньою нашою 
діяльністю не досягнемо! 

Я переконаний, що процес консолідації партійного і державного життя в нашій 
країні не є доказом ґрунтовного виправлення всього збочення від комуністичних ідей, 
до якого (збочення та спотворення) ми за 25 років (а не за 68-й рік) від 1945-го року 
дійшли. 

Навіть навпаки: нинішньою консолідацією – непослідовністю, порушуванням статуту, 
порушуванням людських прав ми закладаємо новий фундамент неминучої дальшої кризи 
всього нашого суспільного життя, викривлення характеру не одної людини та, врешті-решт, 
загальної кризи всіх комуністичних ідей на практиці. 

І справа зовсім не в тому, що потрібно було ще суворіше ставитися до рядових членів 
партії підчас останньої чистки партії, що потрібно було виключити з рядів членів партії ще 
сто чи й двісті тисяч рядових членів партії, – отих селян, що ще ходять у церкву, чи тих 
робітників, що плескали тоді Дубчеку, бо він представляв партію так як нині плескають 
Гусаку, бо нині він представляє ту саму партію, чи тих інтелігентів з міщанською 
ідеологією, що налетіли на різні гасла чи на політику вищих або найвищих партійних 
функціонерів і, сподіваючись калачів без праці, втратили здібність здорового глузду. 

Само собою, і не у звалюванні вини на журналістів чи митців полягає суть справи. Оці 
слуги завжди робили те, що виділи панам на очах або до чого їх пани змушували, або, 
згідно приказки: чий хліб їж, того й пісню співай!” – хоч було між ними немало й таких 
писак, що явно викрили свої вовчі зуби. 

Навпаки! В ставленні до рядових комуністів – до тих селян, робітників, інтелігентів – 
необхідно було бути більш великодушним, знаючи, що маси, як завжди, йшли за 
керівництвом, бо не вони, а воно – оте керівництво – довело до всього того спотворення та 
величезної кризи, в якій ми опинилися і  до нині в ній знаходимося, не було б стільки 
нових кривд, розчарувань та стільки нових покривлених характерів рядових людей. 

Однак далеко принциповіше необхідно було керівництву партії та держави 
поставитись до величезних хиб власної партії, отже – до своїх власних хиб, за весь період 
праці партії після 1945 року. А між тим – партія провела деякі зміни в керівних своїх та 
державних органах, (найчастіше лише переміщенням тих самих людей на подібні керівні 
посади, проте зовсім не дійшло до принципових змін у методах праці в практичному 
партійному житті, до принципових змін у ставленні партії до успіхів та, зокрема, до хиб, 



які викликали та потягли за собою всю партію і все суспільство аж до катастрофи (чи, хоча 
б, до цілковитої кризи). 

Поки що ми розперезуємося на всі боки про те, що хотіли зробити з нами опортуністи, 
критикуємо – справедливо та й несправедливо, солідно і наївно – наших противників, 
кажемо, що вони заперечували, до чого прагли, що замовчували та зневажали. 

А де аналіз наших власних хиб? Що ми від початку не зрозуміли?   Що ми 
спотворили? Що ми зрадили, що ми запродали, де ми комуністами ніколи не були, що 
ми весь час зневажали?  

Плани реакції можуть бути небезпечними для нас, їх треба знати й викривати, проте 
творцями свого життя повинні були бути ми самі, тому значно більше уваги, ніж ми 
приділяли та весь час приділяємо злим намірам противників, ми повинні були – та й 
нині повинні! – приділяти своїм власним планам, аналізові власної дії та, зокрема, 
аналізові своїх власних помилок. 

(Між тим було опубліковано „Poučenie z krízového vývoja...“ (прийняте у грудні 1970-го 
року) Треба визнати, що багато питань в ньому оцінюється по новому. Основну вину тут 
вже не звалюється на міжнародні агентури, а бере її партія на саму себе: „Pretože vedúce 
orgány KSČ fakticky prestali riadiť stranu, imperializmu sa tak naskytla príležitosť...” Тобто: Ми, 
партія, своїми хибами дали, спонукнули імперіалістам можливість... Знову підтвердилася 
думка про те, що комунізм вже настільки міцний, що його можемо знищити  лише ми 
самі, нашими  власними хибами.  

Проте „Poučenie...” говорить переважно про кризу 1968-69 років, тобто про кризу після 
ХІІІ з’ їзду КПЧ, вказує на кризові наслідки хиб.  Проте партія допускалася хиб вже в 
50-х роках, а ці хиби партії навіть останнє „ Poučenie...’ ще не аналізує. А на практиці 
нашого сьогодення знову виступають перш за все наші власні хиби, тобто хиби самої 
партії. 

Суспільну думку в нас знову зошнуровано, сковано як і раніше, навіть в десятки разів 
міцніше. Велику правду каже циган в анекдоті, коли його питають скільки громадян має 
Чехословаччина?  
      – Двадцять вісім мільйонів – відповідає він: 14 мільйонів було за Дубчека, тепер 14 – за 
Гусака... Той циган був би зовсім не помилився, коли б додав, що 14 мільйонів було й за 
Новотного, бо за свідченням преси, за одностайністю, з якою в нас завжди приймалися та й 
нині приймаються усі закони, усі постанови, за єдністю, яка панувала та й нині панує на 
всіх конференціях, мітингах, з’ їздах, з якою тоді і тепер зустріті „народом” всі плани, 
програми, постанови й розпорядження, навіть ті найбільш непопулярні, – в нас, 
підкреслюю, за пресою, за кожного, хто у влади і має міць, завжди весь „народ”, – „всі 
народи й національності країни”. 

Навіщо й кому потрібен цей самообман, який зовсім не допомагає, а тільки значно 
шкодить загальній справі та кожному з нас індивідуально. Навіщо і кому потрібне те старе 
прагнення до штучної єдності, яка є часто лише ганебним прикриттям різних спотворень та 
непорядків у житті (див. самотній 1968-й рік!) Хіба це має бути доказом нового підходу 
партії до її нових завдань? Доказом, що ми, нарешті, усвідомили собі глибину та й 
характер наших дотеперішніх хиб і помилок? 

Навіть при найбільш позитивній оцінці праці нового керівництва партії, хоч і там, 
напевно, не всі генії та ангели, не слід і не можна кричати про єдність та загальну 
підтримку. Це змушує людей одне думати, а інше проголошувати, а саме це і є той гнилий 
ґрунт, з якого виростали чи не всі наші дотеперішні хиби. Навпаки, необхідно йти й 
глибше викривати все те міщанство та лицемірство, яке надалі панує в нашому суспільстві. 

Всі хиби партії та держави за 25 років, наприклад, наша пропаганда часто приписує 
кількамісячній хаотичній діяльності опортуністів. Як „переконливо” мусить звучати 
критика редактора, який за всі недостатки в Чорній на Тисі – за недостаток квартир, за 



технічну відсталість величезної залізничної станції, за брак механізмів тощо критикує – 
саме тепер – тільки опортуністів 1968 року! 

Або – партійне навчання – один з дуже важливих чинників партії, бо охоплює (чи мало 
б охоплювати) не тільки всіх членів партії, але й „маси” безпартійних чи колишніх членів 
партії: В зовсім інших умовах 1970-71 років воно проходить так же механічно і формально, 
як і проходило в 1965, 1966, 1967, 1968 та в інших роках, якщо, в окремих випадках – не 
гірше. 

 
Дозвольте, однак,  підсумувати:  
За найбільший недолік нашого (та й не тільки нашого) суспільного життя вважаю 

відрив теорії від практики, прірву між ними. Саме внаслідок цієї прірви ми можемо 
приймати інколи навіть чудові чи непогані постанови, а в практичному житті будемо їх 
обминати, спотворювати, доходити навіть до протилежних результатів. 

Виходячи з правди, що комунізм ми змушені будувати на його початку з такими 
людьми, яких залишив нам капіталізм, ми не спромоглися до сьогодні ні перевиховати, 
бодай в поглядах на основні питання, тих людей, ні виховати нове покоління в належному 
дусі. Навпаки, всі гидоти капіталістичного світу, які деморалізують людину, прекрасно 
співіснують та й розмножуються в нашому ніби соціалістичному суспільстві, почавши, 
наприклад, з лицемірства, міщанства, злодійства, аж по хабарі – зло, яке Ленін називав 
серед найбільших зол, яке нам дісталося у спадщину від капіталізму. 

Соціалізм проголосив принцип партійності, (я б сюди додав принаймні принцип розуму 
й порядності людини), проте жоден з наших принципів ми не довели до перемоги. 

В той час, як в Радянськім Союзі, як сказав один з їхніх офіцерів, з рядових солдат 
робили генералів, ми генералів приймали в члени партії; ми всіх, хто тільки забажав, – чи 
то після 1945 року, чи й пізніше, приймали в партію. На 14 мільйонів населення країни ми 
мали майже два мільйони (не комуністів, а) членів комуністичної партії! Якщо відрахувати 
дітей і молодь, в нас десь кожен третій-четвертий громадянин був членом партії, щоправда, 
на папері, формально. 

В практичному житті не було (і не є!) жодної різниці між вчинками комуніста та 
безпартійного. Серед злодіїв, розведених, п’яниць, хабарників, втікачів, зрадників 
батьківщини комуністи не є жодним винятком. В розкраданні мільйонів державних грошей 
для себе та своїх знайомих, в обманюванні державних та партійних органів, серед 
бюрократів комуністи зовсім природно навіть переважають, бо переважно вони сидять на 
таких  посадах, де це можуть робити. Скільки комуністів одержало свідоцтво про 
закінчення тої чи іншої школи без того, щоб вони набули відповідних для такої школи 
знань! Комуністи учителі, комуніст – директор школи, видаючи таке свідоцтво комуністові 
– чільному працівникові  державних та партійних органів, порушував тут державні закони 
частіше за не комуністів. Панібратство, лжетовариство, окозамилювання, протекція теж 
переважають між комуністами, бо саме вони займають чільні позиції і вони вирішують що 
і як. А в справі допомоги товаришеві до керівної, хоч і не заслуженої, посади, – це явно 
перевага комуністів. 

 Таким чином навіть на найвищі державні та партійні посади в країні попадали люди, 
які для такої відповідальної функції не мали відповідних передумов. 

Почувши у 1966 році від одного з найвищих партійних функціонерів таку 
характеристику тодішнього голови Словацької Національної Ради: „Tento? Preňho jeden 
záchod na Orave má väčší význam než celá právomoc Slovenskej Národnej Rady!“ (” Той? Для 
нього один клозет на Ораві має більше значення, ніж уся компетенція Словацької 
Національної ради”), я мусів добре взяти себе в руки, щоб не прокричати: „Та  як такого 
осла може ЦК партії тримати на такій високій посаді? Хто є тоді ви, коли не докладаєте 
сил, щоб зняти такого „керівника” з такої високої посади?” А хіба це був окремий випадок? 



Розповідати про них – носити воду у море чи дерево у ліс – хто про таке в практиці життя 
не знає? Причому зовсім не йдеться про перші роки побудови „нового порядку”! 

Хіба не характерно, що й вся буйна діяльність кінця 60-х років , яку ми нині називаємо 
антисоціалістичною та й опортуністичною, починалася і вирощувалася в найвищих 
державних та партійних центрах: у Вищій партійній школі при ЦК КПЧ, в Інституті КПЧ, в 
Політичній військовій академії та й в інших найвищих партійних центрах, працівниками 
яких були і є комуністи найвищого рангу, випускники наших та радянських найвищих 
партійних шкіл та академій, генерали, секретарі ЦК, члени Президій, міністри, депутати, 
лауреати, носії найвищих державних та партійних нагород тощо. 

Хіба не такі керівні працівники ухвалювали та підтримували таку партійну та державну 
політику „робітників та селян”, що, спочатку, коли автомашину купували міністри та й 
інша найвища державна та партійна верхівка, вона коштувала 28 тисяч крон, коли її 
купували обласні пани – вона коштувала 35 тисяч корон, пізніше – 45 тисяч корон, 60 
тисяч корон, а коли вже на неї нарешті назгрібав грошей і рядовий учитель, робітник, 
кращий артільник, тоді її ціна підскочила до сто  а то й більше тисяч крон! 

Хіба не комуністи в уряді видавали „міністерські” картки на автомашини і створювали 
тим атмосферу  спекуляцій та зловживань владою? Хіба не „найвищі” обскубли права 
громадян на мінімум, обмеживши  право рядового громадянина раз в чотири роки  підчас 
виборів кинути папірець в урну, щоб підтвердити ваші рішення і ваші результати виборів, 
аж на основі такої виборчої практики виник анекдот, що „вибори в країні відкладаються, 
бо в ЦК загубили їхні результати!” 

Все це – попри незаперечні успіхи рядових громадян країни, – досягло таких розмірів, 
що дійсно виникла величезна прірва між теорією та практикою нашого життя.  

І головним винуватим в усьому цьому не є, ні образно,  ні дослівно, ні робітник зі 
Снини, ні артільник з Кечковець, ні, врешті-решт міжнародні імперіалістичні центри, ні 
імперіалістична політика капіталістичних держав, ні хто-небудь інший, а єдино „керівна 
сила” нашої країни – Комуністична партія Чехословаччини та, перш за все – її керівні 
органи. 

Міжнародні центри імперіалістичної пропаганди, відомо, існують і докладають 
немалих сум і немало сил, щоб знищити соціалізм. Отже політика імперіалізму не 
полегшує нам наше життя. Проте в цій державі живемо і владарюємо ми і тому саме ми 
відповідаємо за все те, що в нас діється. Хіба ті ж самі імперіалістичні сили не прагнуть так 
само перешкоджати Радянському Союзові та іншим країнам соціалістичного табору? А 
якщо там до сьогодні не дійшло до такої ситуації, до якої дійшло в нас, то це тому, що 
тамтешня керівна сила до цього не допустила. 

Багато в нашому щоденному житті окозамилювання, обману,  фарисейства, підміни 
фактів. Замість соціалізму – ідеалу суспільного ладу для кожного члена нашого 
суспільства, було реалізовано його частину – вигідні матеріальні умови для частини 
суспільства, для чиновників, функціонерів, керівників та спекулянтів. Творити щось дійсно 
нове, ідеальне, принципово відмінне не тільки в матеріальному, але перш за все в 
духовному та етичному відношенні від попередніх режимів, і то для всіх – в нас нема 
бажання. В цьому міщанському хаосі керівним працівникам живеться добре і вигідно, тому 
про соціалізм, як мету та ідеал для всіх, такі вже давно забули. 

Вся та практика роз’ їдає основи соціалізму як  ідеї, як ідеології, як прикладу: зістає від 
соціалізму тільки звичайна політика у тому найгіршому розумінні: боротьба за владу, за 
крісла, за кар’єру, – оте панське гунцутство (пустощі, забаганки), як вже давно народ 
охарактеризував політику. 

Важко встановити, чи отой черв’як вже підточив з основ соціалізму п’ять чи п’ятдесят 
процентів. Мільйони робітників та селян ще працюють, ті, хто працює, ще дістає яку-таку 
зарплату, певних товарів, хоча завжди дорожчих, навіть прибуває в магазинах. Ще 



працюють школи, хоча майже повністю вивітрилося з них виховання вільно думаючої, 
всебічно розвиненої людини, багатші люди ще їздять на рекреацію, пенсії навіть 
підвищуються, але ж все те дає та зможе дати людям й розвинене капіталістичне 
господарство, навіть в куди виразнішій формі, а де принципово нове, чим мав стати 
соціалізм у порівнянні з капіталізмом? 

Гаразд, дійшло до кризи. „Нет ничего проще, чем, когда уже известны все последствия, 
возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, 
чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве сил, 
противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосредственно в данный 
исторический момент.” (Г. К. Жуков,  Воспоминания и размышления, Москва, 1969, с. 232). 

І я не прагну займатися найлегшими справами. Я хочу висловити думку найтяжчу, 
власне, тільки повторити її та ще раз підсумувати сказане: 

Не ми одні мали на своєму початку гарну програму. Проте жодна програма сама 
від себе не здійсниться і жодна з програм не гарантована від спотворення, у 
виродження у щось потворне, часом і протилежне від того, до чого та програма мала 
довести.  

З певного аспекту вся історія людства не є нічим іншим, як виробленням 
ідеальним програм (завжди на вищому рівні розуміння справи) і спотворенням їх на 
практиці, – все це попри незаперечні часткові успіхи в розвитку людства. 

Не була гарантована від спотворення також одна з кращих (бо остання) теорій про 
ідеальне суспільство, про щастя людини – ідея комуністичного суспільства, не 
дивлячись навіть на те, що дещо (знову не скажу в процентах, проте без сумніву значно-
значно менше, ніж ми про це думаємо та, зокрема, ніж ми кричимо про це) таки почало 
вимальовуватися на краєчку ще повністю захмареного неба. 

А щоб не дійшло до того можливого спотворення заманливої ідеї, необхідно було 
організувати в максимально можливій мірі мільйони робочих рук на боротьбу – на 
справжню боротьбу! – за розвиток творчих сил кожної людини, а не поробити з 
мільйонів людей рабів, не зневажати та й прямо вбивати мільйони людей, зробити зі 
світу, переповненого, зрозуміло не тільки „ золотом” але й „болотом”, бодай 
пристойне місце для більш-менш нормального життя людей на землі, а не 
перетворити ту землю, з її невимовною красотою та незлічимим багатством  (хоча й 
не без терня та підлості) на пекло-пекельне для цілих генерацій та цілих народів. А 
для того, щоб прикрити та замаскувати таку діяльність кожне слово, кожен голос про 
хиби, зокрема про хиби комуністів-керівників державою, розцінювалося без 
найменшого аналізу як ворожий голос проти партії та проти її керівної ролі. 
Догматики в партії завжди були напоготові підняти крик, що критики не бачать 
величезних успіхів, труднощів перехідного періоду, складності міжнародних 
обставин... Догматикам не заважало, що критики не настільки критикують повільні 
темпи господарського розвитку країни, не питають, чому авто стояло спочатку 28 
тисяч а пізніше більше, (хоч і такі питання потрібно було ставити), де відповідаючий  
міг  послатися на труднощі, обставини, природні катастрофи чи й на міжнародну 
політику. Однак ядром критики найчастіше була повна профанація планомірного 
розвитку народного господарства та всього суспільства, (критика т. зв. турецького 
господарства), а до такої профанації можна дійти навіть при певному позитивному 
розвитку матеріального виробництва, або навіть під прикриттям певних часткових 
господарських успіхів. 

Причому, не сміємо забувати й того факту, що критику хиб, врешті решт, завжди 
визнала також партія, проте завжди значно пізніше, ніж ті самі хиби ясно бачили та гостро 
критикували самі ”трудящі”. Партія була змушена визнати немалі помилки у розвитку 
держави, проте, як правило тільки тоді, коли не признати ті хиби вже було неможливо – 



настільки великими вони були на той час та настільки катастрофічними були вже їхні 
наслідки. Але й тоді партія, мов безвідповідальна господиня, завжди знаходила когось 
одного або, частіше, якусь „антипартійну групу”, на яку завжди звалювала всю провину за 
погані результати. 

Дійшовши до найбільшої кризи в житті партії та суспільства, сама партія змушена була 
визнати свої хиби також на початку 1968 року, та вже в такому обсязі, в якому до того часу 
її мало хто і рідко коли  критикував.  

Та було пізно. 
Після кризи 1968 року, яка зародилася і розросталася давно, партія змушена була 

признати правду про те, що після 25 років свого необмеженого панування, вона повністю 
позбавила себе влади, втратила керівну та контрольну роль над державою, і коли б не було 
„ інтернаціональної допомоги” інших партій та держав, (зокрема їхніх танків!), нашої партії 
б напевно вже зовсім не було б і хтозна яку пісню ми б сьогодні співали. Отже, до такої 
критики партії не надалися навіть ті і такі її критики, які, не визнаючи за нею права на 
керівну роль, вимагали заснування інших партій. Врешті-решт партія нині дає їм за правду, 
що вона дійсно  не була керівною силою  у 1968-му році. 

Проте й ця найгостріша критика партії на саму себе приходить, фактично,  post factum, 
як також усі попередні критики партії на її ж працю. 

Тоді чому не повчитися, нарешті? Чому не повернути критиці те місце і ту силу, які їй 
по праву належать в процесі будівництва кожного суспільства та в кожному нормальному 
людському колективі? Чому не зробити з неї величезну профілактичну силу, силу, яка 
попереджає, яка сигналізує, яка перестерігає, навіть карає та знімає з найвищих керівних 
посад, проте вчасно, коли ще не загублено справу, а не залишати за критикою лише місце 
плакальниці над гробом? 

Подивіться, який скандал ми спричинили в себе й у світі, скільки повикидали міністрів, 
секретарів ЦК, перших секретарів обкомів, райкомів, людей, яких під бурхливі оплески 
однодумно обирала до тих високих посад та сама партія, скільки ми втратили людей, 
затратили грошей, спричинили нещасть, втратили друзів та симпатиків, повикидали 
вчених, митців, письменників, навіть спортсменів... 

Чому не можна було проводити постійний та систематичний контроль всього 
партійного життя, зняти чи замінити одного секретаря, міністра, депутата, редактора 
порядком профілактики зразу після того, як тільки стала відома його нездібність чи 
безхарактерність? Чому сама партія створила касту функціонерів і терпить між ними навіть 
на найвищих посадах нездібних людей? Ще й сьогодні! 

Не легше було б замінити одного нездібного чи безвідповідального міністра, ніж 
викидати сьогодні масово, майже поголовно, майже усіх керівних партійних функціонерів   
– дев’ять з десяти перших секретарів обкомів партії, 57 (із 110, здається) перших 
секретарів райкомів партії, третину членів ЦК КПЧ, десятки міністрів, ректорів, академіків, 
лауреатів? 

Не краще було б з самого початку дотримуватися законності ніж потім раптово 
виправляти гріхи до неба вопіючі, роблячи при тому (бо працюємо надалі тими ж 
скорумпованими старими методами) нові гріхи, нові кривди? 

Кричимо весь час, що на хибах треба вчитися, навіть з кризи треба вміти повчитися, 
проте повчитись з хиб чи криз може тільки розумний, це – по-перше, а по-друге, не краще, 
нарешті, не робити таких  карколомних хиб, не допускати криз, помічати й ліквідувати 
хиби вчасно, поки вони не розрослися, не переросли нам понад голову, не оволоділи нами і 
не перемогли над нами? 

Помітимо ми, нарешті наші перманентні кризи в усьому нашому господарському та 
політичному житті, або знову обмежимось „кризою 1968 року”, тобто тільки  наслідками 
кризи? Струпи на тілі є доказом нездорового тіла, тому треба лікувати тіло, а не струпи... 
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Багато б ще можна міркувати над розіллятим молоком, наводити гори фактів та море 
прикладів; однак можна й закінчувати. І сказаного досить, щоб кожен, згідно своїх 
здібностей,  зрозумів що й до чого, чого я побоююсь і чому я не міг не писати. 

 
Спочатку я не уявляв для кого і для чого я, власне, пишу, „кому повім печаль свою”? 
Нині мені ясно:  
Моє розуміння справи належить перш за все „нашій” „ рідній” комуністичній партії, її 

керівним органам та її найвищим представникам; (саме вони, бідолашні, справді найбільше 
потребують поради й допомоги); партії, (до якої я подав заяву ще не 19-річним у 1951 році, 
в якій я понад 18 років активно й не лицемірно працював), оскільки  вона спричинилися до 
того стану справи, в якому ми всі сьогодні знаходимося та яка твердять, що взяла на себе 
обов’язок навести порядок в тому датському королівстві... 

 Видно, погано я працював в тій партії, якщо в ній за той час стільки разів доходило 
до збочень та спотворень комуністичного ідеалу і якщо в тій партії нарешті дійшло до 
небувалої ідеологічної та політичної кризи, з якої наша партія сама від себе навряд чи була 
б знайшла вихід. „Допомога”, яка прийшла, лише призупинила катастрофу, а чи, коли і як 
ми самі з тої катастрофи виберемось – і чи взагалі виберемось?! – залежить від нас самих, 
проте найбільше знову таки від керівних органів нашого суспільства, які надалі прагнуть 
усім керувати.  

Тому я, хоч мене викинули з рядів активних працівників того ж суспільства, і то ніби 
навіть з метою оздоровлення того ж суспільства, списав свій досвід, моє розуміння справи і 
передаю його тій же – „моїй” комуністичній партії з метою допомогти... 

 Вона заявляє, що хоче, нарешті, повчитися, що потребує і прийме кожне  щире слово, 
що хоче продовжити боротьбу за здійснення ідеалів людства – жити пристойним життям 
людини вже на цьому нашому світі. 

Можна „Моє розуміння справи” сприйняти й розуміти – в дусі „революційних 
традицій” – як моє „особисте зобов’язання” до 50-річчя КПЧ чи до її чергового з’ їзду! Не 
слід однак розуміти його як сповідь, (ніби я „каюся і обіцяю”), результатом якої має бути 
прощення моїх гріхів. Його  можна розуміти як доповнення до моєї партійної діяльності, як 
надолуження до недовиконання окремих моїх партійних обов’язків чи повинностей, може 
навіть як підсумок  мого „партійного” життя. 

Непогано було б сприйняти моє розуміння справи, як гіркий досвід старшого 
(наївного чи вірного) по відношенню до молодшого покоління. Бо й воно має  – зовсім інші! 
– проте має свої ідеали. Та ми – старші, побиті життям, – знаємо, що жодні ідеали не 
гарантовані від спотворення...  

Воно  є однак, перш за все, моїм розумінням справи. 
 
3 березня 1971 року      Юрій Бача 
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