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НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

Нашому поколінню довелось жити не тільки на зламі сто-

літь, а й на зломі комуністичної системи. Ми з тих, кому не 

пощастило прочитати про це в посібниках історії, а довелось 

пережити й побачити все на власні очі.

Нелегкий то був злам. Спокійним, байдужим до тих подій 

не залишався ніхто, адже відбувалася зміна не тільки держав-

ного ладу, а й свідомості. Як сперечалися, коли вся та система 

тріщала! На мій погляд, найбільш вдало ту суспільну супереч ку 

характеризують слова французького письменника і філософа 

Монтеня, сказані в інший час, але такі доречні й для нашого: 

«Один із суперечників поривається на захід, другий — на схід, 

обидва втрачають з уваги найголовніше, блукаючи в нетрях 

неістотних частковостей. Після години бурхливого обгово-

рення вони вже й самі не знають, чого шукають: один пори-

нув на дно, другий зависоко заліз, третій метнувся вбік. Той 

чіпляється за одне якесь слово чи порівняння: цей настільки 

захопився своє ю власною промовою, що не чує співрозмов-

ника і віддається лише своєму перебігу думок, не зважаючи 

на ваш. А третій, усвідомлюючи свою неміч, усього боїться, 

все відкидає, з самого початку плутає слова і мислі, або ж 

у розпалі суперечки раптом роздратовано вмовкає, напуска-

ючи на себе гордовиту зневагу від досади за своє невігластво 

чи з дурної фальшивої скромності ухиляючись від запере-

чень. /.../ Одному важливо тільки завдавати ударів, байдуже, 

що при цьому він відкриває свої слабкі місця. Другий рахує 

кожне своє слово, і вони заступають йому докази. Один діє 

тільки силою свого голосу і легень. Другий робить виснов ки, 

що суперечать його ж власним твердженням. /.../ Цей наби-

ває вам вуха пустослів’ям всіляких передмов і відбігів убік. /.../ 

Той озброєний лише лайливими словами і шукає будь-якого 
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дріб’язкового приводу, щоб розсваритися і тим самим ухили-

тися від розмови з людиною, з якою йому годі змагатися розу-

мом. І нарешті, ще один найменше стурбований розумністю 

доказів, зате він забиває вас у куток діалектикою своїх сило-

гізмів і дій має формулами свого ораторського мистецтва».

Як пише Монтень: «Слова — божественно мудрі, вони 

бичують найпоширенішу з людських облуд», вони все розу-

міють, усе знають і все можуть пояснити.

Та система і той час уже відійшли. А люди, ті, хто родом 

«звідти, де Серп опирався на Молот», ще зосталися. Це при-

родно. Усе рано чи пізно виявляється нетривким, нестійким, 

плинним. Проте я не можу визнати нормальним, коли люди 

реально бачать, що нове в житті вже утвердилося, що до ста-

рого вороття вже просто не може бути внаслідок історичних 

обставин, але вони вперто не хочуть «поступатися принци-

пами», не наважуються визнати, що їхня мораль, яка в мину-

лому невпинно змінювалась разом з розвитком суспільства, 

змінюватиметься й далі. 

Мимоволі постає питання, на яке відповісти не так уже 

й легко: чому? Проте спробую відповісти на це запитання 

якомога переконливіше та об’єктивніше. Виборювати прин-

ципи допустимо, коли нове тільки зароджується. Тоді спере-

чайтесь, щоб побачити і зрозуміти суспільну перспективу, яка 

настає за історичною закономірністю. От тільки чомусь тоді 

комуністи не надто активно відстоювали свій світ справедли-

вості й чесності, а тепер, виштовхнуті раптом з тієї атмосфери 

в нове життя, все ще здіймають галас, який реально нічого не 

змінює.

Пригадую, коли ще тільки скасували статтю Конституції 

щодо керівної ролі КПРС у суспільстві, свою суперечку з то-

варишем, який закінчив ВПШ (вищу партійну школу), капі-

таном другого рангу, замполітом на кораблі — Дмитром Ніза-

ром. Я говорив, що зі скасуванням статті змістяться реальні 

масштаби історичної ролі партії і возвеличення її ролі, що 

акцент потрібно робити на демократію. Ніби пророкуючи, 

казав, що Горбачов завалить партію, а потім і СРСР. Він кате-

горично заперечував і навіть у думках цього не припускав.

Через двадцять років ми обидва згадали наші суперечки, 

і він мені сказав:
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— Погодься, що багато питань щодо необхідності рефор-

мування в країні з самого початку не викликали заперечень 

з боку будь-кого: обидві сторони займали однакову позицію. 

Ми чому тоді сперечалися з таким великим запалом та ви-

гадливістю, підсилюючи голос та навіть переходячи на грубо-

щі — тому що кожен з нас не був певен у своїй правоті. Так, 

Союз розвалився, але хіба ти такого хотів, як оце тепер? Ти 

такою уявляв собі демократію?

— Авжеж, не такою! 

Як учасники дискусії-суперечки, кожен з нас тоді нада-

вав певним словам неоднакового значення, кожен мав своє 

власне уявлення про «справедливість», «свободу», «мораль», 

«право», «силу Закону» та «владу народу». Нестримний потік 

нової, раніше замовчуваної інформації, громадські суперечки 

затягували у свій вир і мене, збуджували мою свідомість нови-

ми думками, які не так легко було затямити. Та ми мали надію, 

що влада перейде від партії до народу. А сталося так, що на-

родні здобутки розділили не між усіма, а між олігархами.

— Прийшли до влади, — провадив далі Дмитро Нізар, — то 

робіть свою і господарську, і законотворчу роботу. Навіщо пе-

рекладаєте все на народ? Це ж усе може спалахнути, як в Узбе-

кистані чи в Кирґизстані. Море крові. Люди ж там гинули не 

лише через свою глупоту, там же підбурювачі працювали.

Ми вже обидва не ідеалізуємо той час. Але згадаймо гасло 

«Мир, Труд, Май!». Все ж таки простому трудовому народу да-

вали надію, що своєю працею чогось у житті можна добитись. 

А що тепер? Робітничого класу як такого, що є організованою 

силою — немає. Це ж усе навмисно заварювалось у казані, 

щоб знищити робітничий клас, у якого психологія відмінна 

від селянина. А тим же селянам? Ніби кинули земельку і за-

ткнули пельку. Жити краще вони не стали, але маєш пай. Так, 

ніби воно твоє, і ніхто тобі не винен, і звинувачувати нікого. 

Може виростити щось — то продасть перекупникам за без-

цінок. Народ, як ото молодого бичка, ведуть на налигачі, і він 

ведеться. Громадської свідомості ще все одно немає і влада не 

хоче її формувати, бо це ж свідомо втратити важелі впливу на 

той-таки народ.

Чому там, на Заході народ краще живе, впевнений у зав-

трашньому дні? Та тому, що він сам вирішує, кому вірити і за 



6

ким іти. А в нас бідний народ іде за тим, хто краще пообіцяє, 

і за тим, хто подобається. Чому? Та тому, що подобається, та 

й край...

У світі живуть краще, а тебе агітують терпіти. Бачиш, що 

він свій, був такий же, як і ти, трудівник, але тепер у владі чи 

ближче до годівниці, тому й живе краще за тебе. Доп’явся 

і забезпечує тільки своє і свій клан. Та тут і справді, досить 

лише сірника...

Все це згадалося, коли я задумав описати час, у якому ми-

нула моя добра половина життя.

Легко і водночас важко писати про події минулого століт-

тя, в якому, з дня народження, прожив піввіку. Вважаю, що, 

починаючи зі своєї трудової діяльності 1970 року в шахті, по-

тім в армії, на заводі, в інституті та майже 30 років на різних 

посадах у прокуратурі, прожив осмислено. Проте, навіть бу-

дучи учасником, бачачи дещо на власні очі, ніколи не знаєш 

по-справжньому, як саме і чому відбувались ті чи інші події. 

Нині, відійшовши від справ, маю змогу, якої досі був позбав-

лений, обдумувати на дозвіллі свої спостереження. І тепер те 

минуле видається мені цікавішим, ніж за тих часів, коли я його 

реально проживав, але, за браком часу, не повністю осмислю-

вав. І ось мені вже за шістдесят. Чи це багато? Ні. Проживши 

значний шмат життя, тепер спробуй проаналізувати і напов-

нити його змістом. Працювати?! Адже багато почато й нічого 

не закінчено з того, що можеш залишити у спадок.

Я ще дуже далекий від проголошення істин, але шукаю 

шляхи до них, вдивляючись, оцінюючи і, по можливості, до-

сліджуючи прочитане, пережите, бачене в долях конкретних 

людей. Адже особисте, своє з пережитого, тобою звідане — 

матеріал, добре придатний для роздумів. Саме в конкретних 

долях (далеко не всіх) завжди вбачаєш щось із універсальних 

істин. Це як іскри, і, коли їх бачиш, то зможеш звести докупи, 

щоб заіскрилися снопом, розсипались зорепадом, який хоч 

на мить, та освітлює буття.

Як колишній слідчий, знаю, що ще важче віднайти істину, 

коли про подію розповідають двоє чи більше її сучасників, бо 

їхні свідчення часто суперечать одне одному, а узгодити їх до-

водиться тобі. А це не завжди можливо. Та все ж наважився 
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і вже частково відобразив прожите у своїх книгах. Відгуки — 

від схвальних до стримано скептичних. Проте ніхто не сказав: 

кидай цю справу. Не для тебе вона. Це надихає. Підбадьоре-

ний доброзичливістю читачів, узявся до нової. Від автобіо-

графічного характеру твору не відхожу.

ПРО МЕМУАРИСТИКУ

Даруйте мені за деякий відступ, але, прочитавши мої кни-

ги, дехто зацікавився: що ж то за жанр у мене виходить, як його 

назвати? Дізнався, що «в радянських університетах не вивча-

ли жанру мемуаристики, бо він не вписувався в соцреалістич-

ний канон; нині ж він (і це закономірно) дуже актуальний».

Питання мемуаристики обговорювалось на засіданні Ки-

ївської обласної організації Національної спілки письменни-

ків України. Погоджуюсь із висловом письменника Анатолія 

Дімарова, що як літературний твір «мемуари», і «спогади» 

в широкому розумінні — це твори, побудовані на пам’яті, яка 

заглиблена в певний час і шукає в ньому уроки для людини 

минулого, сучасного й майбутнього». Він дуже вдало це відоб-

разив у своїх мемуарних книгах «Прожити й розповісти».

Підсумовуючи обговорення, голова обласної організації 

спілки М. Наєнко «ще раз повернувся до специфіки мемуар-

них творів як літературних явищ. Енциклопедії й довідники 

визначають їх як жанр, близький до історичної прози, науко-

вої біографії, документально-історичних нарисів чи й просто 

нотаток про події, свідком яких був автор. Усе ніби правильно 

й водночас — не зовсім. Слід наголосити, що письменницька 

мемуаристика найбільше стоїть усе-таки до художніх жанрів. 

Якщо точніше, то це художня публіцистика чи навіть спові-

дальна проза, яку здатні творити лише письменники. Це щось 

подібне до письменницького епістолярію: Михайлина Коцю-

бинська свого часу зауважила, що він сприймається і як одвер-

та сповідь, і філософсько-естетичний трактат, і ескіз майбут-

нього художнього твору. Такі риси властиві й мемуаристиці».

Як на мене, то в ній дуже важливо зуміти самому собі 

говорити правду про бачені та пережиті події. Бо, цитуючи 

Павла Мовчана: «Вік зобов’язує до певних сповідальних ін-
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тонацій, до розуміння, що ти не випадковий і життя твоє не 

випадкове».

Тут потрібно ще й мати певну естетичну міру, бути досить 

правдивим, щоб не брехати, прикрашаючи себе, і донести це 

до читача. Важливо нагадати, що діялось у той відтинок уже 

минулого століття — так, як я розумів це тоді, і так, як оцінюю 

зараз, збагатившись іншими враженнями життя. Сказати про 

те важливе, що є в мені і про що я раніше не говорив. Зви-

чайно, якщо пам’ять моя буде спроможна з’єднати між собою 

нитки численних і вельми заплутаних подій. Крім того, не 

всяке минуле може бути предметом читацького зацікавлен-

ня. Автору доведеться немало перебрати в пам’яті подій, щоб 

відшукати варті опису.

Описувати й не дуже важко, бо відкриті архіви, видано 

збірки альтернативних суджень, і люди аж надто перенасиче-

ні лавиною інформації про минуле, яке для них самих мину-

ло, але якого вони достовірно не знали. Те, що було таємним, 

стає явним, і в тому минулому люди шукають пояснень, ви-

правдань невдач сьогодні, навіть звинувачень. Тому й є при-

родне бажання людини дістати відповідь на запитання.

Раніше, коли темп життя розвивався не так стрімко, як 

зараз, а інформація мала дозований характер, люди уважно 

читали й великі тексти, з яких можна було бодай щось по-

черпнути. Нині, в епоху Інтернету, майже все стає доступним. 

При цьому всі прагнуть дістати нові відомості якнайшвидше. 

Багато людей не хочуть завдавати собі зайвого клопоту до-

бувати знання копіткою працею, відсіювати інформацію. Як 

висловилась Ліна Василівна Костенко, «знання замінили ін-

формацією», тому цією «всесвітньою павутиною» потрібно 

вміло користуватися.

Я теж не можу сказати, що все, що діялось у минулому 

столітті, мені було зрозуміле. За повсякденним не часто бачи-

лось суттєве, глибоке, типове. І хоча я не стояв навіть близько 

до центру подій, як інші, що вершили великі справи чи при-

наймні пишаються ними, тепер — у несподіваних зустрічах, 

прочитаних мудрих сторінках — ніби заново відкриваю очі, 

глибше осмислюю ті події і хочу про них писати. Бо вважаю, 

що ми маємо право говорити більш-менш вірогідно лише про 

те, що самі пережили.
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ЦІКАВО БУЛО Б ПОЗНАЙОМИТИСЬ...

У своїй попередній книзі, описуючи справу Великобур-

луцького сирзаводу, за якою під час горбачовської перебудо-

ви та боротьби з нетрудовими доходами 1985 року потрапив 

під нещадне колесо тогочасного правосуддя й отримав 12 ро-

ків позбавлення волі перший секретар райкому партії та опи-

нилися за ґратами виконувач обов’язків директора заводу, 

управитель банку, голова райспоживспілки, чотири керівни-

ки господарств, я лише мріяв зустрітися з Владиславом Пет-

ровичем Мисниченком, який у 1980–1990 роках очолював 

Харківську обласну партійну організацію.

Мені стало цікаво познайомитися з цією людиною. Ді-

знався, що він 2004 року видав свою книгу «Смотреть правде 

в глаза» (Воспоминания первого секретаря обкома партии)». 

Тож продумував, як би вийти на нього, зустрітися.

Дістав його книгу. Багато чого хотів з неї дізнатися, адже 

автор — почесний громадянин Харківської області. З червня 

1980 року до січня 1990 року — перший секретар Харківсько-

го обкому компартії України. За роки праці нагороджений 

орденами «Жовтневої революції», «Знак пошани», двома ор-

денами «Трудового Червоного прапора», п’ятьма медалями, 

Почесною Грамотою Верховної Ради Української РСР. Не 

ставлю ці нагороди під сумнів. Кожна епоха сама визначає 

своїх героїв, а вже наступні покоління їх оцінюють.

Має науковий ступінь кандидата економічних наук, зван-

ня «Заслужений журналіст України», учасник Великої Віт-

чизняної війни. Був делегатом XXV–XXVII з’їздів КПРС; 

XXIII–XXVIII з’їздів Компартії України. Обирався членом 

ЦК КПРС, ЦК Компартії України, Харківського обкому пар-

тії, а також депутатом Верховної Ради УРСР Х та ХI скликань, 

Верховної Ради СРСР Х та ХI скликань, Харківської обласної 

Ради — дванадцять разів.

Крім того, йому тричі у складі делегацій довелося брати 

участь у роботі кількох з’їздів зарубіжних та робітничих пар-

тій. Словом, у житті він і бачив, і був, і брав участь. Тут, як на 

мою думку, спогадів не на одну книжку.

Проте, як звичайна мемуаристика вона мене не приваби-

ла. За зовні лаконічною назвою я, хоч як ретельно вчитував-



ся, не побачив правди, на яку сподівався. Бо правда — це не 

лише те, що ти бачив, до чого мав відношення в житті.

Кожна людина має право на своє бачення правди, і не 

кожна така правда відкриває очі іншим, рухає вперед майбутні 

покоління. Правда «Діалогів» Платона чи сковородинівських 

«Листів до Михайла Ковалинського» та інших філософських 

одкровень для багатьох поколінь є і ще довго буде прикладом 

роздумів над правдою життя, на яку можна й потрібно опи-

ратися.

Автор розповів свою правду про те, як героїчними зусил-

лями будували країну, яка розвалилася з їх вини, що причина 

того падіння СРСР цілком випадкова: винен тут звичайний 

збіг обставин. Мовляв, Горбачов виявився відступником від 

комуністичної ідеології. І знову потрібно переконувати на-

род, треба звільнити його з-під влади олігархів, від нечести-

вої демократії, відбудувати давню, добру державу. Ще одне 

зусилля...

Та, шановні читачі мого і старшого покоління, ми все це 

вже проходили. Більшість уже відійшла від тієї ідеології. Ви-

знайте хоч раз правду! Припиніть хоч на мить собі лестити, 

бо те минуле вам не тільки снитиметься, а ще й привидиться. 

А дещо перефразовуючи класиків, творців «Маніфесту Кому-

ністичної партії», вважаю, що привид комунізму вже відбро-

див своє.

Часто люди, які обіймали високі посади в державі і самі 

творили історію, чомусь завжди пишуть про важливе, але не 

зовсім цікаве, а другорядне, проте надзвичайно інтересне, за-

мовчують. 

Я вже обдумував і шукав нагоду поговорити з Владисла-

вом Петровичем віч-на-віч і про його книгу, і про криміналь-

ну справу, яку саме тоді описував. І така нагода незабаром 

випала. Сталося так, що несподіваний випадок прийшов на 

допомогу моєму бажанню.
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ПРОКУРОР — ФІГУРА ПОВАЖНА

На приміщені прокурату-

ри області до дев’яносторіччя 

з дня народження Івана Гри-

горовича Цесаренка, про-

курора Харківської області 

з 1968-го по 1986 рік, відкри-

вали меморіальну дошку. Не 

кожному вдається «відбути» 

такий строк. На врочистостях 

виступив і Владислав Петро-

вич Мисниченко. Спокійно, без заздалегідь підготовленого 

тексту розповів, що підтримував з Іваном Григоровичем не 

лише ділові, а й дружні стосунки з часу, коли той працював за-

відувачем відділу адміністративних органів міськкому партії, 

головою Комінтернівського райвиконкому та заступником 

голови Харківського міськвиконкому. Пройшов великий бо-

йовий і трудовий шлях. У роки війни зробив майже сотню бо-

йових вильотів на винищувачі, одному з найризикованіших 

засобів авіації. Декілька разів літак підбивали, рятувався на 

парашуті, зоставався живим. Був справжнім, відданим кому-

ністом, патріотом Вітчизни, мав авторитет не лише в нашій 

області. Під час відвідин області прокурор УРСР Ф. К. Глух та 

прокурор СРСР А. Р. Рекунков відгукувались дуже позитив-

но про Івана Григоровича. А. Р. Рекунков якось навіть сказав, 

що Іван Григорович входить до п’ятірки кращих прокурорів 

Радянського Союзу. Це й справді заслужена оцінка. Адже він 

велику увагу приділяв простій людині. Ви знаєте, що раніше 

було якесь тривожне відчуття, коли проходиш повз примі-

щення КДБ чи МВС, а до прокуратури люди йшли по допо-

могу, й Іван Григорович допомагав багатьом із них. В обкомі 

партії не було скарг на недоліки чи недостатню увагу з боку 

обласної прокуратури.

Товаришували і дружили сім’ями. Дружина Івана Гри-

горовича тридцять років пропрацювала суддею Жовтневого 

району міста Харкова. Ухвалювала рішення дуже виважено, 

вдумливо, ніколи не афішувала, що вона — дружина проку-

рора області. Сім’я була здорова, міцна. Мені, як і всім при-
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сутнім, шкода, що рано пішов з життя. Він був і буде зраз-

ком для прокурорів. Пам’ять про нього залишиться в серцях 

харків’ян... Так закінчив свій виступ Мисниченко.

Юрій Андрійович Гуровий, який свого часу протягом 

восьми років очолював Харківський міськвиконком, теж по-

ділився спогадами:

— Мене призначили начальником великої будівельної ор-

ганізації для забудови житлом ділянки колишньої селекційної 

станції. Іван Григорович у той час працював головою Комін-

тернівського райвиконкому. Познайомив нас перший секре-

тар обласного комітету партії Іван Захарович Соколов, який 

прибув на будівництво. На той час вже ввели в дію новий до-

мобудівний комбінат і здавали сотий будинок. Ми вважали, 

що це — досягнення, що це — гордість. А перший секретар 

обкому з Іваном Григоровичем переглянулися й кажуть: 

— Юрію Андрійовичу, нам потрібно не за три роки по 

сто будинків вводити, а кожного року — по сто будинків. Ти 

подивись, яку тобі ділянку відвели — тисячу гектарів орної 

землі на селекційній станції. І ти збираєшся по одному чи по 

два будинки щороку вводити на одній ділянці? Не гайте часу, 

освоюйте цю ділянку!

Мені одразу стало зрозуміло, які масштаби і які завдання 

у цих керівників. 

Владислав Петрович тоді був у ранзі другого секретаря 

міському партії і теж часто бував на цій ділянці.

Павло Михайлович Каркач здійснював прокурорський 

нагляд у місті, пам’ятає, як скрупульозно ми ставилися до 

кожного рішення, яке ухвалювали. А все тому, що Іван Григо-

рович навчив нас не ухвалювати жодних незважених рішень. 

Під кожним рішенням міськвиконкому мала бути законодав-

ча база. І ми старалися, і уряд виділяв нам гроші і на метро, 

і на житло, і на дитсадки. Роль Івана Григоровича, якщо го-

ворити відверто, — неоціненна. Він увійшов до когорти ви-

датних людей міста Харкова і стояв нарівні з І. Г. Ващенком, 

А. П. Бездєтком, О. С. Масельським.

Павло Михайлович Каркач, який свого часу був прокуро-

ром міста Харкова та області, згадав його найкращі риси: 

— Він був з когорти людей, які після війни, як її актив-

ні учасники, очолили органи прокуратури і в Одесі, і в До-



13

нецьку, і в Сумах. Іван Григорович виділявся серед них. Ви-

ділявся своєю принциповістю. Треба віддати належне коле-

гії прокуратури області, що знайшла можливість увічнити 

пам’ять на будинку, де він працював майже два десятки років 

прокурором області. Я хочу сказати й інше. В Україні, мабуть, 

немає таких прецедентів. Ця подія — історична для працівни-

ків прокуратури. Настане час, коли прийде нове покоління, 

але зрима пам’ять про цю людину буде на приміщенні про-

куратури області .

Дмитро Степанович Бесіда сказав, що теж працював під 

керівництвом Івана Григоровича. В ті роки йому були дові-

рені прокуратури Зміївського та Ленінського району міста 

Харкова, а в 1992–1996 роках сам очолював прокуратуру Хар-

ківської області.

— Це був видатний представник своєї епохи. Людина, не 

обділена почуттям гумору, смілива, рішуча. Він здатний був 

ухвалити рішення, на яке багато його колег не наважилися б. 

З ним пов’язана ціла епоха зміцнення законності і правопо-

рядку. За Івана Григоровича злочинність пішла на спад. Якщо 

скоювалося вбивство, то ми всі, як кажуть, стояли на вухах. 

Тому, що він умів вимагати, а отже, був дуже високий по-

казник розкриття цих злочинів. І це не випадково. Тут була 

міцна база. Тут була юридична наука, з якою Іван Григоро-

вич підтримував найтісніший зв’язок. Недарма ж він одним 

з перших прокурорів областей став кандидатом юридичних 

наук, заслуженим юристом УРСР.

Сергій Іванович, син Цесаренка, приїхав з Москви. На 

той час він був помічником президента Асоціації правоохо-

ронних органів і спецслужб Російської Федерації:

— Мій батько був нагороджений різноманітними ордена-

ми, медалями, почесними званнями, але відкриття меморі-

альної дошки — це знакова нагорода зовсім іншого ґатунку. 

Це — данина поваги з боку колег, друзів та учнів, визнання 

його заслуг.

Син передав у подарунок музею історії прокуратури об-

ласті два останні посвідчення свого батька: службове й пар-

тійне.

З нагоди ювілею в музеї відкрито нову експозицію, при-

свячену Івану Григоровичу. До неї увійшли документи та фо-
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тографії, а також відреставрований робочий стіл видатного 

прокурора. Для тимчасового експонування син передав порт-

рет І. Г. Цесаренка роботи народного художника СРСР Іллі 

Глазунова.

Я так детально розповіда про цю подію тому, що й себе 

вважаю учнем знаменитого прокурора області. Про дещо 

я вже писав, але спомини — їх тільки зачепи... 

Працював, розслідував справи різної категорії, проте чи-

тачам хочу розповісти про ті, які так чи інакше потрапляли 

в поле зору Івана Григоровича і, на мій погляд, характеризу-

ють його як керівника.

Ветерани прокуратури, мабуть, пам’ятають, що в ті роки 

поширеним було таке явище, як ящур. Недогледіли з каран-

тинними діями, і поголів’я худоби — під ніж. Того року в чо-

тирьох районах області порушили кримінальні справи щодо 

недотримання правил ветеринарної медицини. Допитуючи 

простих виконавців протиепідемічних заходів, я звернув ува-

гу на те, що, крім недотримання передбачених карантинних 

правил, епідемія ящуру в одному з приміщень ферми сталася 

після того, коли там частину худоби прищепили вакциною 

проти ящуру, а частину — не прищепили. Почав вивчати ін-

струкції і з’ясував, що одночасно утримувати в одному при-

міщені вакциновану і невакциновану худобу забороняєть-

ся. Спеціалісти районного масштабу стверджували, що це 

й справді порушення, але незначне. У пошуках відповіді ді-

йшов аж до науково-дослідного інституту експериментальної 

ветеринарії. У розмові з професором, одним з розробників 

цієї вакцини, я прискіпливо допитуюся, чому саме протягом 

21 дня таке одночасне утримання худоби забороняється. Він 

зізнався, що вакцина ще не зовсім досконала. І додав:

— Мені подобається ваша настирливість, але якщо я під-

пишу це в протоколі, то я сам собі винесу й вирок.

Зійшлись на тому, що інструкції для того й пишуться, щоб 

їх дотримуватися.

З посмішкою згадую й інший епізод у цій справі. Брав 

якось довідки в обласному управлінні сільського господар-

ства і, звичайно ж, зайшла мова про справу. Захищаючи сво-

їх колег, спеціалісти управління доводять мені, що, хоч які б 

заходи вживались, а епідемію може занести і ворона у дзьо-
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бі. Я ж їм — про вимоги закону. До кабінету зайшов якийсь 

чоловік і, зрозумівши суть розмови, підтримує мене не про-

сто словами, а з посиланням на невідомі мені норми ветери-

нарного законодавства. Я відразу до нього: «Ви маєте рацію, 

дуже цікаві дані. Я хотів би допитати вас як спеціаліста. Від-

рекомендуйтесь, будь ласка». Відчув, що всі присутні знічено 

притихли. Дивляться, то на нього, то на мене. І раптом чую 

відповідь, яка збентежила й мене: «Заступник міністра сіль-

ського господарства України». Не допитував я його, але по-

силання на закон записав і виписку долучив до справи. Ви-

сунув обвинувачення головним зоотехніку та ветеринарному 

лікареві солідного радгоспу. Це не могло пройти повз увагу 

партійного керівництва. Мене запросили до районного комі-

тету партії і поцікавились, чи не можна справу не доводити 

до суду. Відповів, що можливо. Але з такою ініціативою я до 

прокуратури області не піду. Не пішли й вони. Справу було 

закінчено у встановлений термін і направлено до суду. На 

одній із нарад Іван Григорович згадав і моє прізвище: «Ось 

по ящуру у нас було порушено кілька справ. Поважні слідчі 

і прокурори розслідували, розслідували та й закрили, спасу-

вали. А молодий слідчий з Чугуївської прокуратури довів, що 

такі справи мають судову перспективу». 

Без зайвої скромності скажу, мені приємно було почути, 

що прокурор області так відгукнувся про мою роботу. Як до-

рогу для себе реліквію, хоча й відійшов від комуністичного 

світогляду, бережу похвальну грамоту з радянськими симво-

лами, яку він підписав і вручив мені.

Після відкриття меморіальної дошки організували свят-

ковий обід, під час якого присутні поділилися своїми спога-

дами.

Вшанування закінчувалося, і коли Владислав Петрович 

разом з Юрієм Андрійовичем збиралися вже йти, наважився, 

підійшов до нього, відрекомендувався і сказав, що працюю 

над книгою про першого секретаря Великобурлуцького рай-

кому партії М. Т. Терещенка, який у період боротьби з нетру-

довими доходами дістав від влади 12 років ув’язнення і сім 

з них відсидів. І почув у відповідь:

— Не розумію, за що чоловік сім років відсидів.



Я здивовано подивився на нього і мимоволі запитав:

— Чому ж ви не допомогли? Мабуть, тому, що помер Це-

саренко?

— Ні, не тільки через це, а й тому, що справа перебувала 

на контролі в Комітеті народного контролю при ЦК КПРС.

— Вибачте, я бачу, що ви вже зібралися йти. Дозвольте 

мені зателефонувати вам і домовитися про зустріч. Дуже б хо-

тілося дізнатись про цю справу саме від вас.

— Не заперечую.

Для колишнього слідчого не проблема знайти номер мо-

більного телефону, теж уже колишнього, першого секретаря 

обкому партії.

Через кілька днів зателефонував Владиславу Петровичу 

і домовився про зустріч у палаці студентів юридичної акаде-

мії, де відзначався день працівників прокуратури.

Владислав Петрович і на цю зустріч прийшов разом з Юрі-

єм Андрійовичем Гуровим. Я бачив, як багато людей підходи-

ли і щиро віталися з ними.

Наш спеціаліст — фотограф із криміналістичного відділу 

прокуратури області Володимир Васюто, котрий теж не раз 

разом зі слідчими виїжджав на різні пригоди, на зустрічі фік-

сував для історії цю святкову подію. Зафіксував і мене з цими 

відомими в Харківській області людьми.

На зустріч я при йшов 

зі своєю книгою «З Саші,

від криничок (Спогади

й не зовсім прокурорські

роздуми». Вручивши її 

Владиславу Петровичу,

домовився: коли він про-

читає — зустрітись.
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ПЕРША РОЗМОВА

За тиждень зателефонував. Розраховував, що зустріне-

мось десь у кафе. Але, на мій превеликий подив, Владислав 

Петрович запросив до себе додому. Погодьтеся, рідко трап-

ляється краща нагода, ніж та, що випала мені. Це над усяке 

сподівання, це вже вияв довіри, і я одразу подумав, що в цієї 

людини, як і в героя моєї попередньої книги Миколи Тара-

совича Терещенка, має бути якесь іще одне — зафасадне, ве-

личезне й надзвичайно цікаве життя. Адже він стільки може 

розповісти! Я згоряв від нетерпіння засипати його прямими 

запитаннями і сподівався, що почую такі ж прямі відповіді.

З порожніми руками на зустріч не йдуть, і я в дипломат 

з ноутбуком поклав 0,7 літра «вільно конвертованої». 

Будинок у тихому центрі міста, на фасаді якого — кілька 

меморіальних дошок.

Господар у спортивному костюмі. Оглядаю вітальню. Ні-

яких надмірностей в архітектурі та меблюванні. За ниніш-

нього розкошолюбства можновладців, досить-таки помірних 

розмірів і статків.

Після звичних привітань знімаю верхній одяг.

Запрошує до столу. У просторій кухні теж нічого аж тако-

го, що свідчило б про надмірну розкіш.

Я вирішив показати свої вже набрані на комп’ютері роз-

діли з книги «Опальний секретар». Увімкнув ноутбук. Влади-

слав Петрович спостерігає, як на заставці висвітилась пано-

рама водойми.

— А що це за краєвид?

— Це частина Червонохвильського водосховища і села Го-

лубівка, де мій дачний будинок.

Показую свою дачу, город, луки і стежку до водойми.

— Там, певно, і риба має бути.

— Трішки є. Місцеві жителі розповідають, що до 1987 ро-

ку різної риби було багато. Але того року випала сніжна зима. 

Чиновники, побоюючись великої води, спустили водосхови-

ще. Під льодом риба задихнулась. Здоровенні коропи, карасі, 

щуки, лящі — саме ті, що належать до так званого «маточ-

ного віку», загинули. Без жалю неможливо було дивитися на 

результат того безглуздого чиновницького розпорядження. 
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А сніг розтанув, і вся волога ввійшла у землю, бо з осені не 

випадало дощів і ґрунт не промерз. Паводку майже не було.

— Пам’ятаю. Перегнули палицю. Я саме тоді їхав на Вели-

кий Бурлук і, проїжджаючи по дамбі Печенізького водосхо-

вища, побачив, що лід вже просів, а вода на скиді через дамбу 

дуже бурує. Там, біля самого скиду, є будиночок для охоро-

ни. Зупинився, запитав, чому такий великий скид. Зазвичай 

скидали шість кубічних метрів за секунду, а тут — шістдесят. 

А в водосховищі чотири мільйони кубометрів води. Кажуть: 

команда з Києва. Яка команда? Спускати воду, буде великий 

паводок. Я зателефонував Валерію Альбертовичу Петросо-

ву — він тоді очолював територіальне виробниче об’єднання 

«Харківкомунпромвод». Розпорядився, щоб негайно приїхав. 

Він приїхав. Запитую його: скільки води вони можуть спуска-

ти, якщо виникне така крайня необхідність. Він каже, що до 

120 кубів. Запитую: чи цього вистачить? Відповідає, що, ма-

буть, вистачить, щоб паводок перекрити. Тоді кажу: зупиняй 

такий скид! Зупинили. Коли в Києві про це дізналися, стали 

погрожувати, мовляв, коли не справимося з паводком, то під 

суд попадемо. А на той час уже багато водосховищ поспуска-

ли воду. Травенське, Муромське водосховища спустили. 

— Навіть колгоспні ставки поспускали.

— Так. Ми зупинили, бо Харків міг без води залишитися. 

Лід би сів на дно водосховища. Тоді з Дніпра по каналу ще не 

надходило тієї кількості води, що була необхідна місту. На-

слідки могли бути катастрофічні і для промисловості... Пет-

росов призупинив скид. А водосховище потихенько набрало 

води і паводку не було.

— Я тоді працював прокурором району і вказував керів-

ництву на непродуманість такого заходу. Нехай там, у Харко-

ві, чиновники лише статистичні дані збирають. А ви ж на зем-

лі! Невже не могли передбачити і сліпо виконували команди? 

Лише руками розводили. Мовляв, хто ж знав!

Потім ще раз, майже зовсім, спускали воду зі сховища для 

ремонту дамби в Червоній Хвилі. Але риба є. Знаю, що серед 

рибалок області особливо цінується червонохвильська плот-

ва. Є й орендарі водосховища. Але то окрема тема.

Владиславе Петровичу, якщо ви прочитали мою книгу, то, 

мабуть, звернули увагу на те, що у нас є спільні знайомі.
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— Кого ви маєте на увазі?

— Та от хоча б Віктора Івановича Ворошилова. Голову 

колгоспу «Росія». Йому, як експеримент, єдиному в усьому 

Союзі, одночасно дозволили бути і головою колгоспу, і голо-

вою сільської ради.

— До того експерименту ми в обкомі відношення не мали. 

То була ініціатива як самого В. І. Ворошилова, так і О. С. Ма-

сельського — голови облвиконкому. І як він тепер?

— На жаль, уже кілька років, як пішов у засвіти...

— Я цього не знав. Добрий був господарник. Ви мені ви-

бачте, я вже відійшов від активного громадського життя, тож 

багато чого, зокрема й сумних звісток, до мене не доходить. 

Область велика...

Я розповів Владиславу Петровичу про керівника радгоспу 

«Жовтневий» — Віру Семенівну Антонову і як вона викручу-

валась у перші роки самостійності України, в часи бензиново-

го дефіциту. А тоді керівники діставали той бензин хто як і де 

міг. Так і вона. В одного займе, іншому перезайме. Комерція, 

а не керівництво. Так закрутилась, аж «бандюки» дивувались, 

що іншу вже давно б убили, а на цій директрисі дуже багато 

закручено, без неї не розплутати. Проте, хай там як, а в її гос-

подарстві не гірше, а то й краще зі строками сільгоспробіт. 

Спритно, з притаманною їй винахідливістю у справі легко 

могла обдурити і солідних чоловіків, і залицяльників.

Полегшало, коли в Андріївці на Балаклійщині почали ви-

робляти свій бензин. Черги там стояли кілометрові. Вже не 

знаю, чи то орали, чи сіяли, чи збирали урожай. Аж тут, чих-

пих, пальне скінчилося... і все стоїть... Як відповідальний за 

справу керівник, сама сіла поруч з водієм в кабіну бензовоза 

і без черги — вже під воротами нового газопереробного заво-

ду: «Хто тут у вас старший, ведіть...»

По-діловому зодягнена, зі своєю коронною зачіскою «ша-

хині». В руках поклажа з «вільно конвертованою» — банкою 

самогону, якість якого знавали й можновладці в столиці, за-

ходить у диспетчерську. Головний, що відпускав бензин, був 

уже, як кажуть, потертого віку. Як жінка, відразу зрозуміла, 

яким поглядом її зміряно. Глянула і вона на нього. Видно, що 

добрий був козарлюга, хоч і підтоптаний, з лиця уже й мохом 

узявся, та все ж на ньому проступали сліди буремної юності. 
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Лисина ззаду на голові промовляла, що то, як кажуть, від чу-

жих подушок. Мабуть, не одна молодиця, прощаючись з ним, 

заплакала та порожній бутель у комору віднесла. Подумала: 

«Тут хто кого... так просто від нього не від’їдеш». Тож Семе-

нівна відразу бере віжки в свої руки: «Оце ще й сама не обідала 

та хотіла з вами отак нашвидкуруч познайомитись і тут пере-

кусити, але бачу, що мужчина ви серйозний, є порох у поро-

хівницях, то й у подальшому, гадаю, будемо співпрацювати. 

Пропоную швиденько заправити мій бензовоз і, як серйозні 

люди, пообідаємо в Балаклії, в ресторані. Чекайте мене там. 

Водія я відпущу...»

Та хіба ж устоїть будь-який чолов’яга після такого комплі-

менту! Тут, якщо й відволожився той порох, то не забаришся 

його підсушувати... Мить — і бензовоз уже заправлений. Але...

Яка там Балаклія, який ресторан? Ґрунтовими дорогами, 

попід лісосмугами, з бензином, назад до свого села, де стоїть 

у полі техніка...

А старий ловелас потому ще довго, як тільки дізнавався, 

що приїхали з Печенізького району, перевіряв, чи не приїха-

ла сама, та спересердя відпускав їм бензин тільки в останню 

чергу.

Щоб якась подія в селі, районі чи області пройшла повз її 

увагу та без своєрідного коментарю, то такого не могло бути. 

До всякої події у неї своя гостра приправа.

— Вогонь жінка була, — усміхнувся Владислав Петро-

вич — за словом у кишеню не лізла. Розповідали, що якось 

один з керівників обласного рівня запитав її: «Віро Семенів-

но! Ми з вами ніби й одного віку, та у вас і зморшки на об-

личчі не видно. Ви, мабуть, підтяжку шкіри робите?» Та йому 

одразу ж: «Шановний, яку підтяжку? Хочете, дам і вам пора-

ду?» — «Охоче вислухаю», — пожвавішав той. «Ви перед тим, 

як лягати спати, — рекомендує Віра Семенівна, — станьте 

і між ніг, на мошонку, почепіть пудову гирю і так постійте 

хвилин п’ятнадцять. Усі зморшки де й дінуться...»

Звичайно, таке викликає посмішку, а вона зближує. Щоб 

перемінити тему, запитую:

— А з якого часу ви проживаєте в цьому будинку?

— Квартиру отримав у спадок, як тільки став першим сек-

ретарем. Проживали в цьому будинку і голови Комітету дер-
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жавної безпеки в області Фещенко та Гібадулов, меморіальні 

дошки яким, гадаю, ви бачили на фасаді. Проживали й від-

повідальні працівники облвиконкому. Квартири надавалися 

не тому, що будинок у центрі міста, не як додаток до посади, 

а тому, що дім обладнано системою ВЧ — високочастотної 

системи урядового зв’язку. Сюди підведено кабель у свин-

цевій оболонці, яка під тиском, і коли хтось раптом спробує 

втрутитися чи зруйнувати, тиск падає і зв’язок одразу ж ури-

вається. Свого роду система захисту проти підслуховування. 

А протягувати такий зв’язок від КДБ до нових будинків, де 

жили керівники, які мали доступ до державної таємниці, 

дуже дорого коштує. Тому квартира передавалась у спадок. 

Тут жив Г. І. Ващенко. Він був першим секретарем обкому 

партії в 1964 –1972 роках. А я отримав її після І. З. Сахнюка, 

який перейшов працювати до ЦК КПРС.

— З 1972 року ви були другим, а з 1980-го першим секре-

тарем обкому партії. Тоді це були найвищі посади.

— Не забувайте, що з 1964 року я був другим секретарем 

Харківського міського комітету Компартії України.

ПРО М. С. ХРУЩОВА

— Це ж був іще хрущовський період! Я лише уявляю, 

скільки у вас спогадів про той час. Розумію, що це вже історія 

і читачам молодого покоління вона не надто цікава. Історики 

її описують по-своєму, як факт, і для багатьох вона вже як на-

ука. А от для вас і для мого покоління це хоч і далеке минуле, 

але воно ще живе в закапелках пам’яті. Ми його ще відчуває-

мо і можемо це відчуття передати нашим нащадкам. Я в свої 

шкільні роки вірив у проголошену М. С. Хрущовим побудову 

комунізму, та вже через кілька років усім стало зрозумілим, 

що побудувати його легко тільки на словах. І досі запитую 

себе: невже в ЦК КПРС не розуміли помилковості, несвоє-

часності свого рішення?

— Про М. С. Хрущова не багато згадаю. Адже він у Москві 

керував усією державою, а я тут працював, в обкомі інструк-

тором і заступником завідувача відділом. Перед тим як його 

спихнули, я став другим секретарем міськкому партії. В той 
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період я ще не був на посадах, які б давали змогу ухвалювати 

рішення чи обговорювати їх на високому рівні.

— А проте ви були, як кажуть, хоч і не в повній мірі, в кур-

сі справ. І справді, з цього хочеться сміятися, але що ж мав на 

меті М. С. Хрущов, запроваджуючи дві партійні влади — сіль-

ськогосподарську і промислову в районах та областях? Я не 

думаю, що таке рішення зовсім не обґрунтовувалось, було 

абсолютно волюнтаристським, що потім і приписували Ми-

киті Сергійовичу. Адже ж не можна сказати, що він такий собі 

дурень. На владний Олімп, тим більше за Сталіна, випадкові 

люди не потрапляли, на таких посадах дурні швидко відсію-

валися. Як кажуть, у кожного з нас свої мухи в голові, проте, 

що він задумував, ділячи партію на промислові й сільськогос-

подарські райкоми та обкоми, чим він це обґрунтовував? Хто 

й чому давав йому такі поради? Пригадую, ходив тоді такий 

анекдот:

Як ото запровадили сільськогосподарські і промислові 

рай коми партії, жінка прийшла до сільськогосподарського 

райкому скаржитися на свого чоловіка:

— Погрожує вбити мене молотком. 

— Це не по нашій лінії, от якби серпом...

— У вас і анекдоти з правовим підтекстом? — іронічно за-

уважив Владислав Петрович. — А поділені райкоми й обкоми 

були для того, щоб можна було більш предметно займатися 

сільським господарством. Тому що в обкомі концентрувалося 

все — і промисловість, і будівництво, і транспорт, і та ж ідео-

логія, і сільське господарство. А коли будуть окремо сільські 

обкоми та райкоми партії, то вони 80 відсотків своєї уваги 

і зусиль віддаватимуть розвитку села. Така от ідея. Хто конк-

ретно її розробляв, не скажу, та це вже й не так важливо. Ви-

конавці завжди знайдуться.

— Авжеж, знайдуться. Я читав, що він вигадав найаван-

тюрнішу зі своїх ідей: наздогнати і перегнати США у підви-

щенні промислового й сільськогосподарського виробництва 

на душу населення. Зверніть увагу, не взагалі наздогнати 

і перегнати, а на душу населення. Справжнісінький волюн-

таризм! Проте він теж, хоч і на хисткій основі, та базувався. 

Не беруся виправдовувати Хрущова, але 1955 року населення 

СРСР досягло передвоєнного рівня. Чисельність міського на-
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селення зрівнялася з чисельністю сільського. У другій поло-

вині 50-х років СРСР виконав завдання індустріалізації, од-

нак, сільське господарство давало тільки 16% національного 

продукту, тоді як промисловість — 62%, а будівництво — лише 

10%. Зростання промисловості дало змогу довести темпи ве-

дення житлового будівництва в першій половині 60-х років 

до таких, яких країна не знала ні до, ні після цього періоду. 

У результаті вжитих заходів з 1956 по 1963 роки в СРСР було 

побудовано більше житла, ніж за попередні 40 років. 

— Він прагнув і до децентралізації керування промисло-

вістю. Було вирішено, що промисловими підприємствами 

мають керувати не міністерства, а місцеві органи — раднар-

госпи. Насправді вони стали просто багатогалузевими міні-

стерствами і зі своїми завданнями не впоралися. У практич-

ній роботі, у взаємовідносинах розділених за промисловим 

принципом партійних комітетів нерідко виникали різного 

роду розбіжності, суперечки за пріоритетність питань, які по-

трібно вирішувати. Сперечались про належність низових під-

розділів, які мали матеріальні цінності, ресурси, територій до 

того чи іншого парткому. Значно ослабла активна допомога 

міста селу. Коли виникали різні проблеми, одна влада нама-

галась перекинути їх на іншу.

У сільському господарстві теж зменшили кількість кол-

госпів і збільшили кількість радгоспів. Відбулося укрупнення 

господарств за рахунок неперспективних сіл. Цим і обмежи-

лася нова реформа М. С. Хрущова. Поспішність у здійсненні 

реформи не дала бажаних результатів. Тому його і спихнули.

— Певен, у вас з цього приводу є своя точка зору, а я знаю, 

що на гасло Хрущова «Доженемо і переженемо Америку» ті 

відповідали: «Навіть коли будемо бігти вам назустріч — ніко-

ли». А простий народ казав ще ущипливіше: «Догнати Амери-

ку — це нам запросто. А ось переганяти не треба.

— Чому? 

— Щоб вони нашого голого заду не бачили».

Жарт, звичайно, але це не сміх заради сміху, не дешеве зубо-

скальство. Перефразовуючи Лесю Українку, народ: «таку зви-

чайку здавна має, що в нього жарт одягнений, мов правда».

Мені б не хотілося, щоб у вас виникло враження, що 

я тільки анекдотами послуговуюсь, оцінюючи ті часи. Анек-
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дот — це своєрідна творчість мас на проголошене владою бу-

дівництво комунізму, яку так і не змогли мобілізувати. А коли 

починаєш дошукуватися сутності всього, сміятися вже не хо-

четься. 

За тридцять років правління Сталіна зміцніла своя стара 

гвардія. Верхівка, навіть середня та низова ланка управлінців 

не була готова і не хотіли різких реформ. Вона вже й не могла 

провадити репресії, як це було за Сталіна. Коли скинули Хру-

щова, а він же був у такому віці, коли ще міг би працювати, 

з’явився анекдот. Політбюро обговорювало, яку роботу йому 

дати після зняття. Суслов запропонував: «Запишемо йому 

в паспорт: «єврей» — і нехай сам влаштовується».

Та це знову, так, для гумору, а в опублікованих тепер осо-

бистих щоденниках Л. І. Брежнєва читаємо: «Хрущову 1. Вста-

новлена пенсія ЦК в розмірі 5 000 крб. 2. Кремлівська їдальня. 

3. Поліклініка та медичне обслуговування 4-го управління. 

4. Дача — Петрово-Дальне. 5. Квартира в місті підшукується. 

6. Автомобіль легковий».

Вже нікому не вдасться з фотографічною точністю зоб-

разити постать Микити Сергійовича в усій його складно-

сті та суперечливості. Він уже належить історії, і нащадкам 

залишається лише говорити про нього як про соціально-

психологічний тип.

Мені особисто період правління М. С. Хрущова запам’я-

тався райдужними надіями на життя в світлому майбутньо-

му — комунізмі і чергами за хлібом. Надіями — тому що бага-

то читав і вірив офіційній пропаганді. Вірив, коли показували 

кінофільм «Російське чудо», де наявно висвітлювалося, що 

СРСР у 60-ті втричі перевершував показники промислового 

розвитку царської Росії 1913 року. Але надії якось одразу при-

землялися, коли стояв у довжелезних чергах.

Моє село Саша розташоване за дев’ять кілометрів від ра-

йонного центру Теплик. Батько тоді заходився будувати нову 

хату, тож на подвір’ї завжди було людно, і мені доводилося на 

велосипеді їздити в райцентр по хліб. У село його теж завози-

ли, але видавали по списку не більше двох буханців. А в рай-

центрі можна було купити без списку, але теж не більше 

двох. То я відстоював у чергах до трьох різних магазинів і на 

один карбованець брав шість хлібин. У сітці вішав їх на кер-
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мо велосипеда і привозив додому. Під вечір доставляли хліб 

і в сільський магазин. Стояв у черзі і там. Пам’ятаю і якість 

того хліба з кукурудзою та горохом навпіл, і як почали про-

давати його не більше двох кілограмів в одні руки. Продавець 

зважував і розрізав буханець. Бувало, що принесеш додому 

самі лише обрізки...

І ось тепер, більше ніж через півсторіччя, ці спогади зри-

нули в моїй душі. Що я можу сказати про той час тепер? Лише 

те, що хлопчаком ти здатний чітко фіксувати побачене, а вис-

новки з побаченого робитимеш вже у зрілому віці.

Ось ви, згадуючи про поділ на сільськогосподарські про-

мислові райкоми та обкоми партії за М. С. Хрущова, сказа-

ли, що поспішність у здійсненні реформи не дала бажаних 

результатів. Тому його, мовляв, і спихнули. А в народі про те 

«звільнення» говорили інше. Люди ж бачили, що ще вчора 

хліб за списком продавали, а сьогодні на прилавках магази-

нів усе є. Де воно взялося? Не на асфальті ж виросло. Його 

в державних засіках притримували політичні гендлярі. Розу-

мів народ, що то інтриги влади. Тому й на Брежнєва не дуже 

великі надії покладав, бо він до влади прийшов через змову. 

Не звертала тодішня влада уваги на думку та висловлювання 

людей. А вони все підмічали — і постійні владні перегини, 

і доморощене головотяпство. Кожен промах влади зустрічали 

новими анекдотами, солонуватими виразами, в яких просту-

пала неповага до тих, хто береться не за своє діло.

Після Хрущова про його мрію догнати і перегнати Аме-

рику, про побудову комунізму вже не згадували, і партія іс-

нувала сама по собі, а народ ніби збоку стояв і за нею спосте-

рігав. І я б не сказав, що був щасливий, бачачи кінець тієї ідеї 

побудови комунізму. Не завжди приємно відчувати крах мрії, 

яку тобі втовкмачували в дитячу голову. Просто в дитинстві 

і в юності особливо запам’ятовуєш обман і лицемірство.

Клановість була в партії і прикривалась вона демокра-

тичним централізмом. Але переважала не демократія, а цент-

ралізм. Тому й привела до влади Брежнєва. А потім уже й за 

нього зрощена «стара гвардія» призвела до «застою». Після 

нього не міг не з’явитися реформатор Горбачов. За Микити 

Сергійовича ще не могли зруйнувати соціалістичну систему, 

до речі, кажуть, що саме він уперше ввів таке визначення, а за 
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Горбачова завалили. Чомусь у нас не вміють реформувати. 

Революції робити вдається, а реформувати — ні. Обов’язково 

треба «до основанья, а затем...».

Та це вже моя точка зору.

ПІДГОРНИЙ

— Серед визначних діячів колишнього СРСР, які пра-

цювали в Харкові, слід згадати і Миколу Вікторовича Під-

горного.

— Так, він у 1950–1953 роках працював першим секрета-

рем Харківського обкому партії. Я в ті часи особисто з ним не 

був знайомий.

— В Інтернеті є дані, що «робота в Харкові стала його 

першою вагомою посадою в партійному апараті та фундамен-

том для майбутнього підвищення. Ставши у 1960 р. членом 

Президії ЦК КПРС, М. Підгорний увійшов до складу вищої 

номенклатурної олігархії. Але зв’язок з регіоном, де розпоча-

лася його партійна робота, не переривав. У Харкові прожива-

ли його діти: Анатолій (відомий вчений, очільник Інституту 

проблем машинобудування Академії наук України) та Леся 

(біолог-селекціонер). Ділове листування Миколи Вікторови-

ча показує, що він уважно ставився до прохань з Харкова та 

негайно вживав заходів для їх вирішення».

Працюючи в Чугуївському районі, мені кілька разів у ви-

хідні довелось побувати на базі відпочинку інституту проблем 

машинобудування в селі Мартова на Печенізькому водосхо-

вищі. Там була звичайна літня база відпочинку, а оскільки 

інститут очолював син М. В. Підгорного, то її так і називали 

«базою Підгорного».

— Про сина колишнього Голови Верховної Ради СРСР 

я згадую в своїй книзі. Коли І. З. Соколов став першим секре-

тарем обкому партії, а я — другим секретарем. Фактично це 

як заступник. Соколов з якихось своїх міркувань організував 

цілу зливу листів на адресу В. В. Щербицького із звинувачен-

нями свого попередника Г. І. Ващенка, який, зловживаючи 

своїм службовим становищем, нібито сприяв позаплановому 

будівництву нових комплексів науково-дослідного інституту 
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проблем машинобудування і навчального сільськогосподар-

ського інституту ім. В. В. Докучаєва, котрі тоді очолювали 

син та зять М. В. Підгорного.

Цим інститутам і справді тоді виділили 40 мільйонів кар-

бованців із союзного фонду. І. З. Соколов намагався і мене 

втягнути в свої інтриги. Та я відмовився. Сказав, що нічого не 

писатиму. Тоді він сам написав. Правда, В. В. Щербицький не 

дав ходу тій писанині і так йому врізав...

Тут я хочу навести читачам розповідь В. П. Мисниченка, 

яку вже згадував у своїй попередній книзі, бо вона передає 

і його стосунки з Соколовим, і характерні стосунки у влад-

ній верхівці того часу на кшталт: «Я — начальник, ти — під-

леглий».

У серпні 1981 року, практично невдовзі після обрання Вла-

дислава Петровича першим секретарем обкому партії, І. З. Со-

колов, скориставшись тим, що В. В. Щербицький був у від-

пустці в Криму, виніс на засідання Політбюро питання про 

порушення дисципліни Харківським обкомом при вилучені 

матеріально-технічних ресурсів з недоторканного Державно-

го фонду. Такий факт і справді був при будівництві агрохім-

комплексів, проте на час винесення цього питання вилучені 

для цього матеріали вже поверталися до того ж фонду. Своїми 

каналами зв’язку Владислав Петрович дізнався, що стоятиме 

питання про його персональну відповідальність, тож вирі-

шив діяти на випередження. Підготувавши доповідну записку 

з цього питання на ім’я В. В. Щербицького, вже майже вно-

чі він викликав офіцера зв’язку і наказав йому на завтра, до 

12 години, доставити пакет у Крим. Офіцер намагався пояс-

нити, що до вказаного часу не зможе впоратися із завданням, 

посилаючись на відсутність потягів та літаків. Але слова пер-

шого секретаря обкому: «Капітане, ти хочеш достроково стати 

майором?» — подіяли на нього краще за будь-який аргумент. 

Наступного дня вже об 11 годині В. В. Щербицький отри-

мав пакет і зателефонував Владиславу Петровичу. Вони по-

розумілись, і питання про порушення державної дисципліни 

Харківським обкомом партії, а фактично про відповідаль-

ність В. П. Мисниченка, було знято з розгляду. А капітан до-

строково отримав звання майора.
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— А син у Підгорного був розумним хлопцем, — вів далі 

Владислав Петрович. — 1972 року на базі філіалу Інституту 

технічної теплофізики створили Інститут проблем машино-

будування і він його очолив. От тільки помер, на жаль, рано.

Сам М. В. Підгорний став другим, а потім і першим секре-

тарем ЦК КП України. Після нього прийшов П. Ю. Шелест. 

А Підгорного Брежнєв забрав у Москву спочатку секретарем 

ЦК. Потім він став Головою Верховної Ради СРСР. По-моєму, 

він потрапив на своє місце.

— Ні, не так. Його ще М. С. Хрущов забрав у Москву сек-

ретарем ЦК КПРС, де він опікувався легкою промисловістю. 

Не дуже він при ньому себе проявив, і Хрущов якось покри-

тикував його: «Ось товариш Підгорний. Ми його витягли 

в Москву на велику посаду, а він як був цукровим інженером, 

так ним і залишився».

То вже за Л. І. Брежнєва з 1965 по 1977 рік його обрали 

Головою Президії Верховної Ради СРСР.

1977 року, коли прийняли нову Конституцію, М. В. Під-

горного проти його волі змістили з посади й відправили на 

пенсію. Тоді ходив жарт: «Ви знаєте, за що Брежнєв відправив 

у відставку Підгорного? Відповідь: за “неБрежность”».

А сам М. В. Підгорний так описував своє зміщення з по-

сади і суміщення посад Брежнєвим: «Льоня поруч, все добре, 

раптом виступає із Донецька секретар обкому Качура і вно-

сить пропозицію об’єднати посади Генсека і Голови Президії 

Верховної Ради. Я сторопів. Запитую: “Льоню, що це таке?” 

Він відповідає: “Сам не розумію, але, мабуть, народ хоче так, 

народ”».

Відправлений на пенсію М. В. Підгорний намагався 

хоча б телефоном поговорити з Л. І. Брежнєвим. Йому відмо-

вили: «У Леоніда Ілліча немає питань до Миколи Вікторови-

ча». А тут і не було нічого дивного. Стаття шоста Конституції 

законодавчо закріпляла керівну і спрямовуючу роль КПРС, 

то їй і законодавчі важелі в руки. Проте не задумувались, що 

«один папа на два престоли» у майбутньому стане причиною 

великого безладу.

Але мене цікавить інше. Цікавить так звана клановість 

у партії. Якою б ідеологією не прикривались, людина — істота 
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стадна і найбільш впевнено почуває себе в своєму середовищі. 

У тому ж таки Інтернеті «наявні джерела дозволяють ствер-

джувати, що лідером харків’ян та виразником їхніх інтересів 

на найвищому рівні влади був М. Підгорний. Завдяки його 

подачі та підтримці П. Шелеста відірвали від директорської 

роботи й допомогли зробити стрімку партійну кар’єру — від 

другого секретаря Київського міськкому до першого секрета-

ря ЦК КПУ.

...Харків’яни обстоювали ідеї децентралізації Радянсько-

го Союзу, розширення повноважень республік. Під час прав-

ління М. Хрущова вони брали активну участь у реалізації 

його задумів зі створення раднаргоспів, розширення повно-

важень місцевих партійних та радянських органів, спробі 

формування окремих управлінських структур для РРФСР 

(бюро, уряду тощо). Відповідальними за цей напрямок були 

В. Чураєв та В. Титов (перші секретарі Харківського обко-

му партії 1944–1950 та 1953–1961 рр.). Після 1964 р. група 

М. Підгорного спробувала провести через союзні органи рі-

шення про надання Україні права самостійно заключати до-

говори з іноземними партнерами. Це спричинило скандал на 

засіданні президії ЦК КПРС в серпні 1965 р. Прихильники 

Л. Брежнєва (дніп ропетровці) та О. Шелєпіна (шелєпінці) 

спільно атакували харків’ян та примусили їх відмовитися від 

своєї ідеї».

В. М. ТИТОВ, «АНТИПАРТІЙНА ГРУПА»
ТА «ГОЛУБАЯ ЛОШАДЬ»

Якщо йти за хронологією, то після М. В. Підгорного 

з 1953 по 1961 рік першим секретарем Харківського обкому 

партії став Віталій Миколайович Титов. Він згадується в іс-

торії з подіями так званої чотириденної кризи в Президії 

ЦК КПРС (червень 1957 р.), викликаної спробою змістити 

М. Хрущова з посади Першого секретаря ЦК КПРС на засі-

данні Президії ЦК КПРС, коли той був з візитом у Фінляндії. 

Нібито В. М. Титов, будучи у якихось справах у Москві, напи-

сав заяву до Президії ЦК КПРС із проханням скликати поза-

черговий Пленум ЦК, на якому було розгромлено «антипар-
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тійну групу» в складі Георгія Маленкова, Лазаря Кагановича, 

В’ячеслава Молотова та «примкнувшего к ним Шипилова». 

Не думаю, що так вже випадково Титов опинився в той 

час у Москві і, ні з того ні з сього, написав таку заяву. Ну, про-

сто, не вірю в такий збіг обставин.

Владислав Петрович у своїх книгах, даючи характеристи-

ку В. М. Титову, зазначає, що той умів передбачати, а я б ска-

зав простіше — «тримати носа за вітром».

Покопався в Інтернеті і знайшов цьому підтвердження. 

У 1955–1959 роках завідувач Відділу партійних органів ЦК 

КПРС по РРФСР був колишній перший секретар Харків-

ського обкому партії В. М. Чураєв (1944–1950 рр.). До речі, 

саме з ним пов’язують спорудження в Харкові Дзеркального 

струменя.

Вказується, що він теж у червні 1957 року допоміг зірвати 

спробу зміщення М. С. Хрущова.

Та залишимо ті події історикам, хоча вони цікаві самі по 

собі. Адже розсекречено «суворо секретний» протокол № 4, 

матеріали закритого листа ЦК «Про антипартійну групу», 

опубліковані спогади Д. Шепілова, Г. Жукова. Деякі дослід-

ники навіть стверджують, що то була не «антипартійна гру-

па», а перший зародок опозиції в партії.

У дійсності, як і попереджали Молотов, Маленков і Ка-

ганович, справа закінчилась новим культом особи — культом 

Хрущова. Точніше, за виразом поета Є. Євтушенка, «культом 

без особи».

— Мене особисто, — провадив я далі, — В. М. Титов заці-

кавив тим, що за нього в Харкові набула розголосу так звана 

справа «Голубой лошади».

— То було десь у 1957–1958 році, — підтвердив Владислав 

Петрович. — Я тоді ще не обіймав високих посад і до справи 

не мав безпосереднього відношення, але пам’ятаю, що ком-

сомол громив ту «Голубую лошадь».

Я відчув, що це було сказано з усмішкою, але з почуттям 

упевненості, ба навіть гордості за те, що було зроблено.

— Нам про неї розповідали викладачі в юридичному ін-

ституті. Подавали це як розгром «тлетворного влияния За-

пада» на нашу молодь. Нібито там збиралися ті стиляги, про 
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яких говорили: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину 

продаст».

Але Владислав Петрович не розвинув далі цієї теми. Про-

те, думаю, що вона зацікавить читачів. 

Тоді про цю справу не дуже багато говорили, а тепер 

у «всесвітній павутині» дізнався, що 1957 року, в час так зва-

ної «хрущовської відлиги», з півсотні прихильників нової 

моди зібралися біля пам’ятника Т. Г. Шевченку і заклали ос-

нову першої в СРСР неформальної організації зі своїм уря-

дом, який очолив студент Політехнічного інституту Євгеній 

Гребенюк. Спочатку до цієї організації входила тільки «золота 

молодь», тобто діти високопосадовців. Але чутка про те, що 

там проходять цікаві й навіть пікантні вечори, притягнула ба-

гато молоді, і через рік біля фонтану «Дзеркальний струмінь» 

зібрався другий з’їзд стиляг, на якому було вже 800 делегатів. 

Проте влада не надала цьому належної уваги і спохватила-

ся аж літом 1958 року, коли з боку Бєлгорода на центральну 

вулицю Харкова на великій швидкості в’їхав автомобільний 

кортеж із двох чорних ЗІМів у супроводі чотирьох «Побед» 

і шістна дцяти мотоциклістів у білих шоломах. У той час Хру-

щов практикував раптові поїздки в регіони. Подібно до Ми-

кити Сергійовича, кортеж студентів (батько одного з яких був 

міністром транспорту), увірвався до міста. Випереджаючи 

сирени, в обком полетіло повідомлення про те, що до міста 

несподівано прибув «сам». З обкому вискочив міліціонер: 

віддати честь. Задоволені своєю витівкою, діти високопоса-

довців проїхали через усе місто, зупинилися біля гастроному, 

де набрали продуктів для відпочинку на природі.

Перший секретар обкому В. М. Титов, який стояв у ре-

зерві на підвищення до ЦК КПРС, розгублений від раптової 

появи «кортежу», доповів про подію в Москву. Почувши про 

таке, розлючений Хрущов дав команду покарати тих, хто так 

нахабно кинув тінь на партію і на нього особисто. Про вимогу 

Хрущова члени «Голубой лошади» дізнались уже наступного 

дня від дочок другого секретаря обкому і начальника відділу 

КДБ та вжили заходів до знищення компрометуючих мате-

ріалів. Чиновники в першу чергу стали рятувати своїх дітей: 

синів спішно відправляли до армії, дочок примушували йти 

з повинною до КДБ. Та все ж КДБ хотів зробити показовий 
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процес. Знайшли частину списку членів — більше п’яти ти-

сяч студентів, карту намірів щодо зв’язків зі студентами країн 

Заходу й відрапортували «нагору», що розкрили центр анти-

державної міжнародної змови щодо перетворення України 

в буржуазну республіку. Зчинили галас у радянській пресі, 

таврували ганьбою «лошадников», публікували викривальні 

вірші на кшталт:

За спиной у комсомола

Бьют стиляги в медный таз,

Слышны звуки рок-эн-ролла,

И надрывно воет джаз. 

Размалёванные густо, 

Здесь на труд плюют, острят, 

Здесь — абстрактное искусство 

И разнузданный разврат. 

Слышен запах заграницы, 

И девицы, и юнцы —

Голубые кобылицы, 

Голубые жеребцы.

Проте «стиляг» взяли під захист радіо «Голос Америки» 

і Асоціація студентів США. Конгрес США оголосив їх диси-

дентами і виділив на підтримку двадцять мільйонів доларів, але 

Центробанк СРСР відмовився відкрити рахунок. Справа пі-

шла на спад. Кадебісти запропонувати Гребенюку відмовитись 

від заокеанської допомоги, інакше їх будуть судити як західних 

агентів, як лідерів нелегальної антирадянської організації. Той 

погодився відмовитись від доларів, батькам оголосили догани, 

«розкаяних» поновили у вузах. Проте Гребенюка і Розова засу-

дили до 3,5 року позбавлення волі, ще шістьох членів органі-

зації до менших строків за хуліганство та порнографію.

А щодо В. М. Титова, то він у 1961–1965 роках був завіду-

вачем Відділу ЦК КПРС, одночасно з 1962 року — секрета-

рем ЦК КПРС. У 1965–1970 роках — другим секретарем ЦК 

Компартії Казахстану. З 1971 року — першим заступником 

постійного представника СРСР у Раді Економічної Взаємо-

допомоги (РЕВ). Помер 1980 року, похований у Москві.
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ПРО СПРАВУ М. Т. ТЕРЕЩЕНКА

— Владиславе Петровичу, хочу у вас запитати про справу 

Миколи Тарасовича Терещенка — першого секретаря Вели-

кобурлуцького райкому партії. Лише із здобуттям Україною 

незалежності за ініціативою і клопотанням депутата Верхов-

ної Ради В. І. Коржика він був помилуваний Президентом 

України. Невже вам невідомі подробиці цієї справи?

— Як мені пам’ятається, його звільнили з посади першо-

го секретаря формально за власним бажанням. У його районі 

виявили багато зловживань, пов’язаних із сирзаводом. Почали 

розслідувати справу і з’ясувалося, що йому голови колгоспів на 

день народження подарували килим розміром два на три мет-

ри і телевізор. Гроші на ці подарунки вони витратили не свої, 

а колгоспні. Йому й «пришили» це діло. Це десь згадується 

у справі чи ні? Хоча за нинішніми мірками це й не подарунок.

— Ні, не згадується, ні в обвинувальному вироку, ні у ви-

року суду, які я бачив, цього не було.

— А ось я чомусь запам’ятав цей факт, принаймні так мені 

доповідали. Наскільки мені відомо, арештували його не з по-

сади першого секретаря, а вже через деякий час після звіль-

нення, тому подробиць цієї справи я не знаю.

— Але справа і проти колишнього першого секретаря 

райкому не могла пройти повз обком партії, без розгляду як 

мінімум у відділі адміністративних органів.

— Відділ адміністративних органів тоді безпосередньо 

підпорядковувався другому секретареві обкому Парамонову, 

і я не згадаю, щоб ми якось безпосередньо вирішували його 

долю щодо арешту.

— Микола Тарасович розповідав, що він дружив з Пара-

моновим. Каже, нібито йому обіцяли, що виведуть зі справи.

— Як? — здивовано скинув бровами співрозмовник. — 

І Парамонов його не захистив? Я тоді був віддалений від 

цього. А Парамонов відав адміністративним органами, але 

він мені не доповідав, як усе починалось. А коли вже поча-

ли притягувати й пішли судові справи, аж тоді мені доповіли. 

Нічого особистого проти нього я не мав. Вважав його здібним 

керівником, за нього район зростав, розбудовувався, займав 

передові місця в області.
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— Почалося все з найманих бригад, які оформлялися як 

такі, що нібито працюють на заводі з ремонту техніки. Без-

посередньо це була відповідальність голови райвиконкому 

Б. М. Гербіна.

— А Гербіна не зачепили?

— Спочатку йшлося і про Гербіна, та його якось вивели зі 

справи, і він відбувся лише звільненням з посади...

— Зрозуміло, потім стали перекладати вину на райком. Це 

й тоді було, а тепер і поготів, усіх собак на партію вішають.

— Терещенко стверджує, що нібито вам сам В. В. Щер-

бицький дорікнув, мовляв, як же це ви допустили арешт пер-

шого секретаря райкому партії? 

— Ні, на цю тему розмови не було, і його арешт і засу-

дження пройшли без особливого громадського розголосу, 

цього не афішували. І щоб там Микола Тарасович не думав, 

а я, в усякому разі, себе винним перед ним не вважаю. А ви 

нагадайте мені, хто прийшов на його місце?

— Анатолій Олександрович Грицишин, який до того пра-

цював другим секретарем Золочівського райкому партії.

— Пригадую, нещодавно на ювілеї юридичної академії 

я його зустрів. Не змінився. І як вам з ним працювалося?

— Нормально. Я хоч і не мав досвіду прокурорської робо-

ти, все-таки бачив, які стосунки складалися між прокурату-

рою, судом, міліцією і першим секретарем Чугуївського рай-

кому партії Василем Івановичем Лапшиним. Там я працював 

слідчим. Я бачив, який стиль керівництва був у Василя Іва-

новича.

— Він був порядною людиною, досвідченим, рівним у від-

носинах з усіма керівниками.

— У той час я не мав відношення до партійних справ, та 

все ж був секретарем партійної організації суду та прокурату-

ри і бачив стиль роботи.

— Він не давав волю язику, не підвищував голосу, був спо-

кійний...

— Я бачив, що він дійсно вміло керує районом. Воно ж 

видно, чи партійний керівник тільки представляє владу, чи 

таки щось робить. Він був на своєму місці. Мені імпонувало 

те, що він фронтовик і з 1961 по 1983 роки, очолюючи район-

ний комітет партії, зміг перетворити Чугуїв у сучасне місто. 
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І за показниками сільськогосподарського виробництва район 

не пас задніх в області.

А у Великобурлуцькому районі склалася своя специфі-

ка. Засудили не лише М. Т. Терещенка, а й управителя банку, 

голову райспоживспілки, чотирьох керівників господарств, 

не кажучи вже про бухгалтерів, працівників торгівлі. Взагалі 

стояло питання про притягнення до кримінальної відпові-

дальності більш як шістдесяти осіб. У районі практично змі-

нили все керівництво. Звичайно, мені потрібно було налаго-

джувати нормальні зв’язки з першим секретарем.

Десь через кілька місяців роботи я сам запросив першого 

секретаря райкому партії А. О. Грицишина на зустріч. У хоро-

шому місці, на природі. В неформальній розмові я йому ска-

зав: «Ми обидва нові люди в районі. Перебуваємо на таких 

посадах, що, коли захочемо, то зможемо знати один про од-

ного все. У вас партійні працівники та керівники господарств, 

які першому секретарю можуть розповісти все про діяльність 

прокурора і прокуратури. Вона не може бути закритою. Про-

те, у мене нагляд за роботою міліції і певні можливості збору 

негласної інформації про будь-кого в районі. Допускаю, що 

вони можуть надавати інформацію і вам, і мені, як кажуть, 

працювати на «обидві розвідки». Ми нові люди в районі і нам 

нічого ділити. Я пропоную нормальні і службові, і товариські 

відносини. Якщо виникає якесь питання, будемо вирішувати 

його не через посередників і не з позиції своїх повноважень, 

а при особистих зустрічах, не виносячи їх без особливої потре-

би на широкий загал. У кожного з нас свої службові обов’язки 

і давайте їх виконувати виважено, з повагою і пошаною до 

посад і один до одного». Він погодився. А ось В. О. Кур’янов, 

коли став представником Президента України в районі, тобто 

першою особою в районі, був не з таких...

— Років десять тому я був у нього на дні народження. Їз-

див разом з Тяглом, головою обласної ради. Кур’янова я знав, 

коли він ще головував у Первомайському районі. Він такий, 

як би сказати, — революціонер по натурі. Коли в 90-х розпо-

чиналась уся ця «демократія», то він виступав за збереження 

ролі комуністичної партії і СРСР.

— Який він революціонер, мені відомо більше. Він діяв 

і як підпільник. Україна вже проголосила Акт про незалеж-
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ність і в селі Червона Хвиля на сільській раді вивісили жовто-

блакитний прапор. Проте вночі його зняли. Патріотично на-

строєні активісти прийшли до мене в кабінет і сказали, що 

у них є дані про те, що прапор зняв працівник міліції. Я почав 

перевіряти і вийшов на того працівника міліції. Він з переля-

ку розповів, що не знає, якому Богу молитися. Мовляв, зняти 

прапор йому дав указівку Кур’янов. Я не став «роздувати» цей 

випадок, просто прапорів більше в районі не знімали. А щодо 

партійності, то після КПРС він був майже в усіх партіях, які 

були при владі.

На час тієї розмови Віктор Омелянович ще був, та не-

вдовзі полишив цей світ. На сороковинах, за поминальним 

столом я сказав, що не схвалював його методів керівництва 

і що про це відкрито пишу у своїх книгах. Та мене зворуши-

ло, коли на святкуванні 90-річчя створення району він сам 

підійшов до мене і сказав: «Дмитре Івановичу, вибачте, коли 

щось між нами було не так». Я йому відповів: «Вікторе Оме-

ляновичу, ми не були з вами друзями в широкому розумінні 

цього слова, але й недругом вас я ніколи не вважав. Ми різні 

за поглядами і у нас у кожного в районі була своя відповідаль-

на робота. Я притримуюсь у житті принципу, що всіх зробити 

друзями неможливо — досить, щоб вони не були ворогами. 

Для мене немає людей, яких я ненавиджу, є такі, яких ні за 

що любити. Своєю посадою щодо вас я не зловживав. А ваше 

вибачення приймаю». 

З цього я роблю висновок, що він не держав камінь у пазусі.

Там же зустрів А. О. Грицищина: він розповів, що пара-

лельно з поданням про дачу згоди на притягнення до кримі-

нальної відповідальності депутатів районної ради слідчий Ма-

чульський подав інформацію до районного комітету партії про 

виключення їх із лав КПРС. Це цікаво. А така практика дійсно 

була. Грицишин каже, що в довідкових матеріалах наводився 

просто набір навіть не доказів, а майже анонімок на керівни-

ків господарств, написаних коханками, водіями, недругами. 

Він не давав згоди. Воно ж і справді: подайте постанову про 

притягнення як обвинуваченого, потім будемо вирішувати.

— Ви знали директора заводу «Електроважмаш» Григора-

ша? — запитав потому Владислава Петровича.

— Так, знав, хороший був керівник.
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— У своїй розповіді про розслідування справи проти нього 

М. Т. Терещенко згадав і те, як його намагалися обвинувачу-

вати в тому, що нібито він дав указівку голові райспоживспіл-

ки Капузі, і той безоплатно передав Григорашу шубу для дру-

жини. Ви пам’ятаєте ті часи дефіциту, коли все треба було «ді-

ставати». Так от, Григораш по своїх каналах зв’язку дізнався, 

що для Великобурлуцької райспоживспілки виділили кілька 

жіночих шуб. Зателефонував М. Т. Терещенку і попрохав того 

допомогти придбати одну шубу для своєї дружини. Терещен-

ко в свою чергу дав розпорядження голові райспоживспілки, 

щоб він, коли отримуватиме шуби з бази облспоживспілки, 

одну передав Григорашу. Той так і зробив. Терещенко вважав, 

що Григораш гроші за шубу передав голові райспоживспіл-

ки. Але на слідстві голова райспоживспілки стверджував, що 

шубу передав Григорашу безоплатно і що таку вказівку йому 

дав перший секретар райкому партії. Терещенко розповідає, 

що слідчі взялися досліджувати цей епізод. Викликали на 

допит і Григораша. Під час розслідування Григораш поїхав 

у Москву на нараду до свого міністерства, там йому дали про-

чуханки, і він... помер.

— Так, помер, у Москві просто на вулиці.

— Терещенко висловлює припущення, що його смерть 

могла статися і під впливом подій у цій справі. Чи вам було 

щось відомо про проходження Григораша, я висловлюсь мо-

вою слідства, як «фігуранта» у справі Терещенка.

— Ні. Про якісь «копання» чи докази проти нього мені не 

відомо. Ми цих питань не розглядали.

— Я чому про це згадую? Тому, що після смерті Григораша 

цей епізод з обвинувачення Терещенка виключили, у матері-

алах обвинувального висновку і вироку у справі його немає. 

Це вже був 1986 рік. Партія втрачала вплив на правоохоронні 

органи, і вони самостійно, без узгоджень з партійними ор-

ганами проводили свою політику. Та й взагалі вважаю: якби 

всі зусилля, витрачені у нас на боротьбу з нетрудовими дохо-

дами, були спрямовані на створення нормального господар-

ського механізму, ми були б процвітаючою державою. Та тоді 

засекречували свою відсталість, щоб приховати від потенцій-

них суперників міру нашої некомпетентності, як у цьому, так 

і в інших питаннях.



38

— А ви б його захистили, якби були тоді прокурором?

— Відверто сказати, ні, повністю не зміг би...

— От бачите. Я тридцять п’ять років працював на керів-

них посадах. Другим секретарем міському, другим та першим 

обкому. Справді, одного Терещенка піймали, більше не було 

випадків. Тому це явище не масове. Він у лайно попав, так 

його ще потім виручав Мисниченко. Та навіщо потрібно? Си-

дів там, наживався на сирах... А що підносив сири працівни-

кам обкому та іншим, то все маячня. Він ображена людина. 

Він що завгодно скаже вам, а ви вірите йому і пишете.

— Я не заслуговую цього докору, і не можу уявити собі, 

щоб ви з вашим розумом іще не розгадали мене. Гадаю, що 

зміг би заперечити, але для того, щоб відповісти рішуче на все, 

треба посадити вас обох один проти одного, вислухати і ста-

ти неупередженим суддею. Проте впевнений, що в кожного 

з нас буде своя правда. У мене — моя. Вона в об’єктивності. 

Я ж не вигадую сюжет вашого і його життєвого шляху. Ви 

обидва мені про той шлях розповідаєте.

Зрозумійте, я і в книзі писав, і багато розмовляв з проку-

рорськими працівниками про цю справу. Вони погоджують-

ся, що засудження його за хабар, а це найважча стаття обви-

нувачення, незаконне. Якби від мене залежало, то я б ніколи 

не дав би санкції на його арешт, маючи такі сумнівні докази. 

Адже, як кажуть, «на грошах» його не впіймали. Як можна 

було судити за статтею про хабарництво лише на підставі за-

яви, що рік тому він отримав гроші за сприяння у виділенні 

земельної ділянки під баштан для вирощування кавунів та 

динь? За відсутності основного доказу — грошей це, щонай-

більше, можна було б кваліфікувати як зловживання служ-

бовим становищем. Між санкціями цих статей дуже суттєва 

різниця у строках покарання.

А щодо того, що одного Терещенка піймали, то тут ви 

мене не переконаєте, я цей бік життя промацував власними 

руками. Ви говорите про це так, ніби я нічим іншим не зай-

мався і нічого про це не знаю. Для більшості це незнайомий 

бік життя, але я знаю його за двох. Слідчо-прокурорські по-

сади давали можливість усе бачити, і до того ж добре бачи-

ти. Бачити і те, що не доходило до суду. Те теж потрібно було 

сприйняти й обдумати.
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Доречно згадати слова одного прокурора про те, що не 

треба було забувати, «де ми на партійному обліку стояли».

Я намагаюсь дивитись і писати про той час ніби відсторо-

неним поглядом. Не намагаюсь уперто когось у чомусь пере-

конати і скажу, що й у районі, де М. Т. Терещенко працював, 

погляди на його засудження неоднозначні. Він і сам визнає, 

що мав не характер не мед. Був жорстким керівником, тримав 

усіх у кулаці. Але, коли дивитися на все з дистанції часу, то що 

переважає? Переважає все-таки те, що він чи за його керівни-

цтва було зроблено. І ось тепер народ бачить, що практично 

за нього район найбільше розбудовувався.

— Не було б його, то все одно будували б.

— Я з цим не погоджуюсь. 

— Політика тоді була така, виділялось багато коштів на 

капітальне будівництво і на соціальні питання та поліпшення 

добробуту населення. Це була політика партії. 

— Те, що така політика була, я не заперечую. Питан-

ня в тому, як вона виконувалася? Кошти виділялися, але за 

них було б побудовано десь лише чверть того, що за нього 

з’явилося в районі. Все те, що побудовано поза планом, за 

так званою господарською ініціативою, побудовано завдяки 

таким людям, як він. Ви ж самі визнаєте, що навіть виділені 

на будівництво різних об’єктів кошти не завжди освоювали-

ся. Це добре розуміли ініціативні люди, такі, як Терещенко. 

Партія, коли її правляче становище похитнулося, не змогла 

реально оцінити ситуацію в країні і приписувала їм усі смерт-

ні гріхи. Це дає мені досить підстав, аби хоч трохи виправити 

викривлену думку публіки щодо нього. Як автор, я визнаю за 

читачем цілковите право судити вже не Миколу Тарасовича, 

а мій твір.

Перша зустріч, хоча я йшов на неї без заздалегідь підго-

товлених запитань, на мій погляд, вдалася. Владислав Пет-

рович дуже здивував мене. Хоч і скупо, лаконічно, та все ж 

висловив свій погляд, оригінальну думку, змалював людей 

і обставини з несподіваного боку. Розмова тільки розбудила 

в мені цікавість, але не задовольнила її.

Люб’язно попрощавшись, ми домовились про нову зу-

стріч.
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РОЛЬ ПРОПАГАНДИ

У книзі Владислава Петровича є фотографія, де ще 

1987 року він з начальником міліції області О. М. Бандуркою 

відвідали Курязьку виправну колонію, в якій відбували пока-

рання засуджені до позбавлення волі неповнолітні. Ця тема 

мені близька, бо більше п’яти років працював старшим по-

мічником і слідчим Харківської спеціалізованої, у просторіч-

чі «тюремної», прокуратури.

Дані про кількість людей, утримуваних у тюрмах та коло-

ніях, були засекречені. 1986 року серед призначених проку-

рорів районів разом зі мною був і харківський прокурор з на-

гляду за виправно-трудовими установами Леонтій Григорович 

Кучура. Якось він приїхав до мене в район і запитує, скільки 

жителів у моєму районі. На той час було їх близько 34 тисяч, 

і я назвав йому цю цифру.

— Та в мене у «тюремній» прокуратурі під наглядом біль-

ше засуджених, ніж у тебе в районі, — сказав прокурор.

Ось і думайте про соціальні гарантії та переваги соціаліз-

му, бо до комунізму, ми як не намагалися йти, — не дійшли. 

Тодішня влада не панькалася з тими, хто не відповідав мо-

ральному кодексу будівника комінізму (шановний читачу, 

даруй за відступ. Випадково на клавіатурі у слові «комунізм» 

замість «у» набрав «і». Але якщо вдуматись, то тут помилка 

за Фрейдом!), і ніби підтверджувала, що люди діляться на дві 

частини: ті, які сидять у тюрмі, і ті, які повинні сидіти в тюр-

мі. Цей карально-виправний заклад, що існуював з давніх-

давен, мав би дбати про те, щоб злочинці, звільнені з тюрми, 

не ставали більше на хибний шлях. Але з тих, хто раз побував 

«у місцях, де Макар телят не пас», ой яка велика частина зно-

ву «бачила небо в клітинку». Бо, щоб мені не говорили, а тюр-

ма «не лічить, а калічить».

Тогочасна партійна пропаганда була єдиною, яка систем-

но діяла на людей. Але, хоч як старалися партійні пропаган-

дисти, значна частина не знала навіть загальновідомих фак-

тів. Заступник начальника тієї ж Курязької виправної колонії 

з виховної роботи розповів мені один випадок. Не знаю, чи 

на час з’яви тієї фотографії у книзі, була там, а за моєї пам’яті 

точно була алея з портретами «Ними пишається комсомол!».
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Прибув новий етап, і він, як замполіт, проводячи «вихо-

ванців» біля стендів, пояснює:

— Це Валя Котик — піонер-герой, юний партизан-роз-

відник; це Володя Дубінін — партизан-герой, Олег Кошовий, 

один із керівників підпільної організації «Молода гвардія» 

у місті Краснодон, Луганської області.

Новоприбулі понуро слухали розповідь. Ці, знамениті 

у нашій молодості прізвища, не викликали у них емоцій, на 

які розраховував замполіт.

— А ось і відомий усьому світу Юрій Олексійович Гагарін!

— Що, також тут сидів? — запитує один із неповнолітніх 

злочинців.

Як на мене, то тут і сміх, і сльози з приводу комуністичної 

пропаганди. Біда в тому, що її наслідки відчуваються й досі. 

Це як у біблійній притчі: «Дерево пізнається по плодах його». 

Нещодавно в «Однокласниках» побачив викладене фото із 

щоденника сучасного школяра. Там червоним чорнилом 

зроб лені записи вчительки для батьків:

«Намалював статевий орган на класній дошці. На другий 

день: кричав: «Ленін живий!», на третій: «Продам одноклас-

ника в рабство!» Називав учителя французької мови — пад-

люкою. Весь урок гигикав над словом «Многочлен».

При черговій зустрічі з Владиславом Петровичем я ска зав 

про те, що недавно переглянув фільм «Собаче серце», і чогось 

у мене таке враження, що саме цей фільм ударив по всій ра-

дянській ідеології.

— Там же події одразу після революції, — підхопив тему 

Владислав Петрович.

— Події там після революції, але фільм вийшов у період 

горбачовської перебудови, і всі ті ідеологічні нашарування 

посипались. Чого варті слова професора Преображенського 

і його асистента: «Не читайте комуністичних газет, особливо 

перед їдою! — Так інших же немає...»

— Я не пам’ятаю, — спокійно, як про щось незначне, від-

казав Владислав Петрович.

Далі про фільм ми не говорили, але мимохідь кинута фра-

за «не пам’ятаю» часто розкриває суть. У мене склалося вра-

ження: він не вважав, що це бомба під ідеологію. Цей фільм 
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бачило багато людей, але далеко не всі роздивилися справж-

ню суть. Навряд чи партійна верхівка, до якої і він належав, 

усвідомлювала, що час їхніх перемог у свідомості, завдяки 

масованій пропаганді переваг соціалізму, минувся. Спершу 

про це шепотілися нишком, на кухнях, згодом заговорили го-

лосніше й голосніше, а коли побачили неспроможність вла-

ди, закричали про це їй у лице. Головні, вирішальні переміни 

відбувалися не у владних кабінетах, не на партійних з’їздах, 

а в царині побуту, у приватному житті простих людей, яким 

уже до біса надоїла комуністична пропаганда. Досить було той 

момент проґавити — а їм судилося його проґавити, — і хоч би 

що вони не чинили, справа наперед була приречена на не-

вдачу. Нерозуміння найновішої ситуації і позбавило партію 

морального права на обраність. Навіть людина проста, без 

великого розуму, не надто прониклива, подивившись фільм, 

нарешті помітила, що її обманювали.

Ця істина лежала на поверхні. Тепер її вже не можливо 

було приховувати. Люди вже не вагалися у своїх політичних 

поглядах. Вони знали, хто розстрілював їхніх батьків, їхніх 

родичів, братів, друзів і вже не мали ніяких сумнівів, що їхні 

нащадки так відразу стануть освіченими, справедливими, 

доб розичними, вмілими керівниками держави. Сталінський 

потенціал терпимості в народі вичерпався. Кермо часу дедалі 

ставало більш некерованим. Моральний тип людини, на який 

розраховувала пропаганда ідеолога Суслова, не відбувся. Ко-

муністичну пропаганду було розвінчано, піддано сумніву, ви-

сміяно. Ідеологам КПРС уже не вірили, коли вони розпові-

дали, як треба втілювати в життя високі принципи порядку, 

політики і моралі. Очевидно, ніяких висновків з цього ніхто 

не робив. Закон шансів був явно проти можливостей партії 

зберегти свою владу і вплив на суспільство. Не залишилося 

нічого значного, святого. А як відомо, святе місце не буває 

порожнім.

— Не готова була партія дати відсіч, — провадив я далі, — 

не змогла організуватися для відкритого діалогу з народом. 

У тому фільмі одразу все переплелося. Хіба могли ті «шаріко-

ви», котрі співали пісню «Суровые будни настали..», і їх на-

щадки, побудувати проголошений Хрущовим комунізм? Ну, 

як його можна було побудувати?
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— За двадцять років.

— Тим більше...

— Авторитету партії воно не додало, — констатував Вла-

дислав Петрович.

Можна було б розвивати цю тему, але ні він, ні я, здава-

лося, не мали такого наміру. Я потім довго розмірковував над 

цими словами, і для мене це було дивовижним признанням 

людини, що віддала партійному будівництву стільки років. 

Мені здалося, що в цю хвилину ми можемо розуміти один 

одного. Адже не вірили, що можна побудувати комунізм за 

двадцять років, а будували. Чому? Візьму на себе сміливість 

стверджувати, що під керівництвом «шарикових» можна було 

і міст будувати уздовж ріки. Адже в роки революції еліта нації 

покинула колишню царську Росію. На Х з’їзді РКП (б) 9 бе-

резня 1921 року Ленін навів цифру, що кількість російських 

емігрантів склала півтора-два мільйони. Це ж виїхала еліта 

нації! А попереду ще ж була громадянська війна та «чистки» 

1937-го. То хто ж нами керував, хто вів за собою, з якою ідео-

логією і які ми є сьогоднішні?

Коли, за висловом Василя Мисика, в’язати «низку часів», 

то, на мій погляд, правдиво про це написав у своїй книзі «Тінь 

слова» голова Харківської обласної організації Національної 

спілки письменників України Анатолій Петрович Стожук: 

«Колишня радянська людина виявилася не стійкою до ви-

кликів незвіданого життя, не приготовленою до великої доби, 

до того ж і потомство багато в чому було неякісне. Лукавимо 

і обманюємо себе, коли називаємо його прагматичним, над-

то розвиненим. А насправді воно багато в чому зіпсуте, ду-

шевно глухе і не самодостатнє. Споживацькі настрої, підміна 

внутрішньої свободи й розкутості вседозволеністю. Тож герої 

незрідка чинять не по совісті, за кожним кроком прозирає 

вигода, сучасне життя оголило всі наші болячки. А їх у нас... 

Духовний цинізм, зневага до свого, національного, мораль-

не розтління, імпотенція космополітизму... Нездоровий по-

тяг до розваг, відпочинку, мандрів, пияцтво і секс, і жодного 

слова про працю і відповідальність. Осоружні синдроми втіх 

черні. Душі наші й тіла прагнуть свята, забувши, що людина 

може жити лиш мозольною працею. І нема іншого шляху, бо 

інший — вже від лукавого.
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...Ось тільки б прозріння приходило швидше. А те, що 

воно прийде — нема сумнівів. Прозріли батьки і діди — про-

зріють і їхні діти і внуки. Справа часу, коли одним — усе, 

іншим — нічого. Правда і справедливість неодмінно пере-

можуть».

ШЕЛЕСТІЛА УКРАЇНА

— Владиславе Петровичу, я тут зробив помітки, про що 

хотів би вас запитати. Можливо, роблю не дуже добре, встав-

ляючи в розмову з вами не свої спогади про цих людей, але 

ці постаті мені цікаві тим, що вони харків’яни. Події в житті 

СРСР та України часто підносили, але нерідко підминали їх 

під себе, скидали з п’єдесталу. Не претендую на те, що зможу 

їх повністю охарактеризувати — хіба лише передам загальне 

враження. Вони — звеличені особистості, до яких відчуваєш 

симпатію чи ставишся скептично. Це різні люди, часом різ-

ні до невпізнанності — і широтою кругозору, і ставленням до 

людей, до роботи і навіть ставленням до святого зі святих в їх 

час — самої ідеології і владної машини в СРСР.

Неоднозначна, проте в історії України особистість, без-

умовно, історична. Ім’я цього державного діяча — серед ви-

значних харків’ян. В Інтернеті є дані про те, що депутатом 

Верховної Ради УРСР він з 1963 по 1972 роки обирався від 

Харківсько-Червонозаводського виборчого округу. Та, бу-

дучи на вершині владного олімпу, майже десять років, на 

відміну від Л. І. Брежнєва, харків’ян як земляків до себе не 

наближав. Я маю на увазі Петра Юхимовича Шелеста. Він 

народився в селі Андріївка, нині Балаклійського району, 

навчався і до війни працював у Харкові робітником — ре-

монтником, помічником машиніста паровоза на залізничній 

станції Основа, потім слюсарем паровозоремонтного заводу. 

Закінчивши Ізюмську радянсько-партійну школу, став сек-

ретарем Борівського райкому комсомолу, вступив в партію. 

Навчався в харківських інститутах народного господарства 

та інженерно-економічному, служив в армії, працював на-

чальником цеху та виробництва, головним інженером на за-

воді «Серп і молот». 
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А напередодні війни, з 1940 р. — на партійній роботі: сек-

ретар Харківського міському КП(б)У з питань оборонної 

промисловості.

Під час війни — завідувач відділу Челябінського та за-

ступник секретаря Саратовського обкому партії з оборонної 

промисловості.

Та свій кар’єрний ріст він почав з Києва, коли 1954 року 

був обраний другим секретарем Київського міському КП 

України. З липня 1963-го по травень 1972-го — перший сек-

ретар ЦК КП України. Кажуть, що своєю кар’єрою завдячу-

вав підтримці з боку М. Хрущова і М. Підгорного, хоча разом 

з М. Підгорним відіграв важливу роль в усуненні М. Хрущова 

від влади (про що згодом шкодував). Відмічають також і те, 

що він найбільш активно боронив економічні інтересі Укра-

їни, відроджував і відстоював елементи культурної самобут-

ності республіки, сміливо порушував питання стосовно біль-

шої незалежності республіканських структур у господарських 

питаннях. Він залишив по собі Шевченківську премію, ме-

моріал на Хортиці, музей архітектури й побуту в Пироговому, 

Палац «Україна» (за будівництво якого мав неприємності).

Та потім і він, як казали — «зашелестів».

— У період правління М. С. Хрущова у багатьох праців-

ників партійного апарату з’явилася невпевненість у завтраш-

ньому дні. Багато кваліфікованих та досвідчених парторгані-

заторів полишили громадську діяльність. Подумував і я про 

своє майбутнє. Думав зайнятись науковою працею з еконо-

мічним питань. Працюючи заступником завідувача відділу 

партійних органів промислового обкому партії, який тоді 

очолював Г. І. Ващенко, я почав збирати та систематизувати 

дані, які у великому обсязі проходили через обком.

Після зміщенням М. С. Хрущова з посади розділена пар-

тійна влада знову була поновлена. В Харкові з’явився міський 

комітет партії. 

Обком партії рекомендував на посаду першим І. Е. Лябо-

гу, мене — другим та О. М. Ярмоловича — секретарем місько-

му партії.

Попри раніше встановлену традицію співбесід претен-

дентів у відділах та з секретарями ЦК, нас одразу прийняв 

Петро Юхимович Шелест. Окремо він провів розмову з кож-
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ним із нас. Коли дійшла моя черга зайти до його кабінету, то 

на його запитання українською мовою я відповів російською. 

Він мені одразу закинув дещо незадовільним тоном: «А з яко-

го це часу харків’яни почали балакати російською мовою?» 

Довелося виправдовуватися, дещо злукавити і пообіцяти, що 

надалі розмовлятиму «як щирий українець». 

Пришили йому націоналізм за книгу «Україна наша ра-

дянська». Піддали її партійній критиці за «ідеологічні помил-

ки». Зокрема, за «ідеалізацію» минулого України та обстою-

вання самобутності УРСР. Хоч та книга вийшла не дуже вели-

ким накладом, її вилучили з продажу та з бібліотек.

— П. Ю. Шелест, — провадив я далі, — згадував про цю 

книжку: «Писалась вона довго і нелегко — більше трьох років. 

Хотілося наблизитися до образної живої мови. Заглядав на-

віть у словник Грінченка — шукав справжні українські слова, 

радився із фахівцями — економістами, істориками». У книзі 

йшлося про український народ, його історію. Починався твір 

розповіддю про те, як робітничий клас і селянство під ке-

рівництвом Комуністичної партії України, створеної за без-

посередньої участі Леніна, захищали завоювання Великого 

Жовт ня. Досить помітне місце займав екскурс у славне мину-

ле українського народу і акцентувалося на ролі козацтва. «На 

це мені Суслов кричав: “Архаїзм — ці ваші козаки!” Я йому 

відповідав: “Якби не козаки, то й тебе б тут не було — козаки 

закрили грудьми кордони країни від кочових орд, від турків. 

Козаків ще царі використовували для захисту Вітчизни, для 

освоєння південних земель...”» 

Ніби передбачав, що саме на ідеалізації минулого Укра-

їни він і спіткнеться, Петро Юхимович у своєму щоденнику 

записав: «Стало відомо, що у колумбійському інституті є що-

денники Винниченка. Треба було б мати їх для історії, для 

нащадків. Але думаю, це не підтримає Москва, іще можуть 

звинуватити у “націоналізмі”. У Москві є “політичні діячі”, 

котрі бояться всього неросійського, більше того, ставляться 

до такого з певною недовірою, навіть зневагою, проявляють 

махровий великодержавний шовінізм. До таких діячів най-

перше належить Суслов».

— Не було там ніякого націоналізму, — підтримав роз-

мову Владислав Петрович. — Л. І. Брежнєв хотів бачити і все 
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зробив, щоб в Україні першим секретарем ЦК КПУ став 

В. В. Щербицький. Звільнили його «у зв’язку з переведенням 

на іншу роботу» — заступника Голови Ради Міністрів СРСР. 

А Щербицького призначили спочатку Головою Ради Міні-

стрів УРСР, а потім, того ж таки 1972 року, першим секрета-

рем ЦК КП УРСР.

— Я цікавився. У Москві Шелест не відпрацював і року. 

У квітні його вивели зі складу Політбюро ЦК КПРС «за ста-

ном здоров’я», відправили на пенсію і тримали під постійним 

контролем. Заборонили оселитися в Україні. Але він як ді-

яльна людина не сидів удома і з 1974 по 1985 роки працював 

головою дослідно-виробничого конструкторського бюро на 

авіаційному заводі Московської області.

За часів «перебудови» почав давати інтерв’ю у пресі й на 

телебаченні. 1989 року видав свої спогади «...Да не судимы 

будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Полит-

бюро ЦК КПСС».

Згадував: «Може, перед кимось я й досі винуватий, але... 

«пробили», «довели» і встановили Шевченківську премію як 

найвищу нагороду республіки, яка присуджується тільки раз 

у житті, те, що прийняли спеціальну постанову Ради Міні-

стрів про створення державного заповідника на Хортиці, цим 

пишався і пишаюся й сьогодні. Так само, як і тим, що брав 

посильну участь у захисті чудових кінострічок Юрія Іллєнка, 

у створенні Музею-заповідника української народної архі-

тектури та побуту в селі Пироговому».

Помер 1996-го у віці 88 років. Пишуть, що він дотримав 

дане ним самому собі слово — пережити своїх ворогів. Йому 

належить влучний вислів-настанова: «Життя — складна річ. 

Його треба сприймати таким, яким воно є. Але головне — 

треба працювати. Працювати».

Колись я сам працював на заводі «Серп і молот» водієм 

і обслуговував партком заводу, статус якого був на правах рай-

кому. Там мене приймали в члени КПРС. До речі, партійний 

квиток мені підписував і вручав Микола Матвійович Гужва. 

Потім він був першим секретарем Московського районного 

комітету партії м. Харкова. Ви його згадуєте в своїй книзі.

— Знав його і в мене гарні спогади про нього. До речі, він 

вірші писав.
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— За вірші я не знав, а працюючи по обслуговуванню 

парткому, чув як розповідали, що у П. Ю. Шелеста в Андріїв-

ці, тепер Балаклійського району, жила його рідна сестра, і він 

захотів її провідати. Звичайно, як у першої особи в Україні, 

всі поїздки плануються. Дізналися і в Харкові, що той має 

приїхати до сестри. А будинок у неї — хата старенька. Кинули 

туди всі сили і хату підремонтували, і телевізор завезли, і ки-

лими на стінах розвішали, і навіть телефон провели. А потім, 

коли він поїхав, то килими позабирали. 

— Ні, вона не віддала. Хотіли забрати, а вона не віддала, 

каже: «Я Петі зателефоную». І ніхто нічого не став забирати. 

Було таке, — сказав Владислав Петрович з посмішкою, яка 

промовляла, що він знає цю історію не гірше за того, хто про 

неї нагадав.

— Я зараз читаю книгу, в якій описується, як знімали Хру-

щова, — вів далі Владислав Петрович. — У ній з усіма подро-

бицями висвічується активна роль Брежнєва, Підгорного та 

Шелеста. А Петро Юхимович з Хрущовим був на «ти». З Ше-

лестом я зустрічався кілька разів уже після його відставки, 

відпочиваючи на Кавказі. У П’ятигорську сиджу з дружиною 

за обідом. Дивлюся, до обідньої зали заходить Петро Юхи-

мович, теж з дружиною. Йому одразу хтось із обслуги йде 

на зустріч. Зустріли і посадили в так званому, окремому від 

загальної зали, люксівському ряду. Наступного дня заходжу 

на обід і дивлюся, що Петро Юхимович уже сидить зі своєю 

дружиною за моїм столом. Його дружина перша привіталась, 

і Петро Юхимович звернувся до нас:

— Я дізнався, що тут харків’яни відпочивають, ви не за-

перечуєте?

— Звичайно, ну що ви, Петре Юхимовичу!

Так ми з ним заприятелювали. У нас номери майже поряд, 

то ми й пивко попивали. Я тоді пивом забезпечував, а він — 

рибою в’яленою. Тією рибою і отруївся. Вночі стало зле, два 

дні лежав, температурило. Відпустило, і я збирався їхати на 

гірськолижний курорт Домбай. Замовив автомобіль. Була 

така можливість, це як у послугу входило. Я планував поїхати 

зі своїм помічником, який поряд відпочивав. А тут підходить 

до мене директор санаторію і запитує, чи не буду я проти, 

якщо Шелести зі мною поїдуть. Я кажу: «Ну, звичайно, як це 
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я буду заперечувати, «Чайка» — автомобіль місткий». І ми по-

їхали на «Домбай». А там вже організували екскурсію, баньку. 

Попарились, випили, поговорили. Він такий веселий, ком-

панійський, простий у спілкуванні.

Потім він кілька разів приїжджав до Харкова. Він, після 

великих посад, до 1985 року, працював керівником головно-

го дослідно-виробничого конструкторського бюро на під-

московному авіаційному заводі. Приїжджав придбати устат-

кування, яке ми списували, бо ми перейшли на двозмінку 

і зайве устаткування продавали. Коли останнього разу при-

їжджав, то мене не було, з ним другий секретар обкому Пара-

монов зустрічався.

Петро Юхимович у своїй книзі спогадів В. В. Щербицько-

го розкладав, як тільки міг. Третю частини книги приділив 

йому. Мовляв, підсидів його. Адже Щербицький тоді працю-

вав головою Кабміну. Запитує ніби сам себе: чому його ви-

брали членом Політбюро на посаді голови Кабміну України? 

Якщо бажаєте, почитайте.

Далі Владислав Петрович не став розвивати свої спогади 

про П. Ю. Шелеста, а я нагадаю читачам, що у своїй книзі 

«Опальний секретар» згадую про Петра Тронька, під керів-

ництвом якого вийшов двадцятишеститомник «Історія міст 

і сіл Української РСР». Ідея видати це видання зародилася 

в Шелеста. Він якось заночував у одного діда в селі і побачив 

у того дореволюційну книгу, в якій містився докладний опис 

села, зроблений вдумливим дияконом. Після цього президія 

ЦК КПУ ухвалила спеціальне рішення про підтримку того 

енциклопедичного видання, яке переповідає історії майже 

40 тисяч населених пунктів України.

Голова колгоспу і одночасно сільської ради В. І. Вороши-

лов подарував мені том цієї книги, де хоч і скупо, та з про-

славленням ролі КПРС відображено історію міст і основних 

сіл Харківської області. Наклад книги — 15 тисяч екземпля-

рів, і вона вже стала бібліографічною рідкістю. На мій погляд, 

давно пора провести роботу, яку започаткував П. Ю. Шелест, 

і видати нову історію населених пунктів незалежної України. 

Адже багато населених пунктів, особливо сіл, за цей час про-

сто зникли з мапи України.
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Досить згадати, що на час виходу цього енциклопедич-

ного видання у Великобурлуцькому районі двом селищним 

і 12 сільським Радам підпорядковувалося 103 населенні пунк-

ти. А тепер в районі їх всього 84. Тоді населення району ста-

новило 34 098 чоловік, а тепер лише 24 000.

Така нині «історія з географією». Ось так «зашелестіла» 

Україна.

Я чому про це розповідаю? Тому що й сам зацікавився іс-

торією свого рідного села з такою незвичною назвою — Саша. 

Тому й першу свою книгу назвав «З Саші, від криничок».

Разом з тим в енциклопедіях знаходимо, що «у часи прав-

ління Петра Шелеста прокотилися дві великі хвилі ареш-

тів дисидентів: перша припала на серпень-вересень 1965 

(заареш товано 24 особи), друга — січень-квітень 1972 (73 осо-

би)». У період між двома «генеральними покосами» органа-

ми КДБ республіки було ізольовано 148 антирадянськи на-

строєних громадян. За ґрати потрапили Іван Світличний, 

В’ячеслав Чорновіл, брати Горині, Василь Стус... У лютому 

1968 були ув’язнені за політичними статтями І. Кандиба, 

І. Гель, Л. Лук’яненко, М. Масютко.

Не дорікаю цим Владиславу Петровичу тому, що він чітко 

визначив свій світогляд і в книзі «Смотреть правде в глаза» 

відкрито не сприймає і навіть засуджує діяльність так званих 

дисидентів та націоналістів. Для мене це не дивина, бо пар-

тія Леніна вимагала «пролетарського інтернаціоналізму» — 

пролетарі всіх країн, за висловом Маркса, мали єднатися. 

Нас привчали до того, що націоналізм є поганою справою. 

Але націоналізм і патріотизм — поняття дуже близькі, дехто 

вважає, що це — синоніми. А як на мене, то націоналізм, без 

крайніх його проявів, від яких один крок до фашизму, расиз-

му, національної зверхності та винятковості, є любов до своєї 

нації. Мене не треба в цьому переконувати, я й так сприймаю 

його всім серцем. Він так само притаманний кожній люди-

ні, як і патріотизм. Що в цьому поганого, чому потрібно було 

його забороняти? Чому це залежить від того, який саме лад 

панує в твоїй країні, хто перебуває при владі, гарний чи по-

ганий у народу правитель?

Сам же й відповім: а тому, що для диктаторського типу 

країн та правителів — це ідеологія і напрямок політики, те, 
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чим можна маніпулювати у своїх вузько корисних і амбітних 

інтересах. Вона відіграє важливу роль і тепер, коли я пишу ці 

рядки, — у війні, що забирає життя патріотів на нашій землі. 

Патріотів, котрі після довгих років диктату сусідньої держави 

відчули, що таке воля і чого вона варта.

ПРО БРЕЖНЄВА І ВІЙНУ В АФГАНІСТАНІ

— Хоч би що там говорили про «хрущовки», та саме в ті 

й наступні роки Харків і область розбудовувалися. Мікрора-

йони на Нових будинках та Павловому полі, а потім на Сал-

тівці та Олексіївці — далеко не повний перелік виконання 

постанов партії щодо забезпечення людей житлом. І ще бага-

то б побудували, якби з великого розуму не вв’язалися у війну 

в Афганістані. І хто саме вв’язався? Тоді ж була геронтократія, 

або «влада старців» — форма державного управління, в якій 

влада перебуває в руках тих, хто за своїм віком перевершує 

основний вік працездатного населення країни.

— Ваша правда, — погоджується Владислав Петрович. — 

А скільки ми ворогів нажили на цій війні, скільки людей за-

напастили? Не кажучи вже про матеріальні цінності, котрі 

були туди направлені. У нас же там була поріднена провінція, 

і ми туди безоплатно направили майже десяток автомашин 

«швидкої допомоги», вантажні та легкові автомобілі. А воно ж 

і тут було потрібне, ми ж не з надлишків, а з потрібного нам те 

все направляли...

— Пристаркуватий Брежнєв, — веду далі розмову, — вв’я-

зався у сучасну війну. Нашому народу це теж коштувало чи-

мало чесною, важкою працею зароблених грошей. 

— Так, але й без нього це вирішили, за його спиною. Його 

тільки запевнили, що переможемо...

— І ввели обмежений контингент наших військ. Я не хочу 

принизити роль наших хлопців, які там воювали, проте про-

шу задуматися над таким терміном, як «контигнент». Тоді він 

вживався в контексті з «наших військ в Афганістані». На час 

введення наших військ я, хоч і був ще студентом, уже встиг 

побувати на «практиці» в прокуратурі та суді і зрозумів, що 

це суто міліцейський термін, а він згодом став загальновжи-
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ваним. Контингентом міліціонери називали піднаглядних — 

п’яниць, підлітків, які стояли у них на обліку, рецидивістів, 

хворих на голову, а також ніби й не існуючих в СРСР повій 

та наркоманів. Пам’ятаю, коли в грудні 1979 року ввели той 

контингент, то у багатьох моїх однокурсників було патріотич-

не піднесення, а я дуже стримано ставився до офіційної про-

паганди. 

— Погоджуюсь, навіть і з тим, що потрібно було подума-

ти, як назвати.

— А народ працював не покладаючи рук. Пригадуєте анек-

дот? Здивовані американці запитували нашого робітника:

— Чого ви так погано живете? У вас багато утриманців?

— Так, у мене на утриманні дружина, донька Ефіопія, 

острів Свободи та обмежений контингент в Афганістані.

Гіркі, лихі слова, але саме та гостра критика, ті уїдливі до-

тепи найкраще доводять, що народ багато чого вимагав від 

влади, а вона не була готова задовольнити їхні потреби, за-

циклившись на світових пріоритетах.

На тій війні прокуратура теж виконувала свій обов’язок. 

Прокурором армії працював Павло Григорович Куненко. По-

тім, коли війська вивели, він у 1990-х працював заступником 

і першим заступником прокурора області.

Та не про це я хочу вести мову. Хочу розповісти про про-

стих хлопців, які були призвані на строкову військову службу 

і в період з 1979 по 1989 роки змушені були, виконуючи прися-

гу воїна Збройних сил СРСР, воювати. Питання: з ким? Тепер 

упевнено можна сказати, що то була не їхня війна і воювати 

довелося з озброєним народом Афганістану. Як і на будь-якій 

війні, потерпало там і місцеве мирне населення.

Чи розуміли це тоді прості хлопці, яких Присяга змушу-

вала воювати. Війна — це такий казан боротьби різних сил, 

політичних та соціальних протиріч, про які, маючи зброю 

в руках, знаючи, що її має противник, — забуваєш і змуше-

ний убивати. Інакше — якщо не ти, то твоє тіло, якщо воно 

не залишилось в афганських горах, «грузом 200», в запаяному 

цинковому гробі відправлять на Батьківщину рідним, звідки 

ти, аж ніяк не добровільно, пішов «виконувати інтернаціо-

нальний обов’язок».
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Я був на презентації книги С. О. Олійника «Розплата» 

в обласній організації Спілки письменників. Автор — співро-

бітник КДБ СРСР. Тож природно, що в залі були його колеги 

і люди, які проходили службу в Афганістані.

Не буду вдаватися в подробиці, але всі вони наголошува-

ли, що чесно виконували свій інтернаціональний обов’язок.

Поет Кость Петрович Маковійський свій виступ по-

чав з того, що воєнні дії і їхню присутність в Афганістані аж 

ніяк не можна назвати інтернаціональним обов’язком. Той 

обов’язок ще був в Іспанії, де добровольці, кинувши рідні до-

мівки в своїх країнах, «пошли воевать, чтоб землю крестья-

нам в Гренаде отдать». А про яку добровільність можна гово-

рити, коли тебе, солдата дійсної строкової служби, кидають 

до іншої країни? Так то ж солдат — він підневільний. А ви ж 

офіцери. Ви ж і платню за це отримували...

Розвій думок та дискусію викликав його виступ. І думаєте, 

прийшли до чогось спільного? Аби ж то! Звинуватили Костя 

Петровича в націоналізмі.

— А я цього й не приховую — відповідав він своїм опо-

нентам.

— То ви, можливо, й не визнаєте інтернаціоналізм у роки 

Великої Вітчизняної війни? — не вгамовувались ті, хто дійс-

но, як військові, виконуючи наказ, не задумуючись пройшли 

своїми ногами «гарячі точки» на планеті.

— Я взагалі не визнаю такого терміну, як Велика Вітчиз-

няна війна 1941–1945 років, — говорив далі Кость Петрович, 

чим викликав ще більше невдоволення тих, хто свято вірив 

і ще вірить радянській пропаганді. Я не заперечую факту Дру-

гої світової війни, але сам термін «Велика Вітчизняна вій-

на» — суто пропагандистський.

Не буду розповідати про перипетії тієї зустрічі в Спілці 

письменників. Як кажуть, у суперечці істина знаходиться не 

відразу. У Костя Петровича вона своя. Він ще 1975 року, до 

річниці Жовтневої революції, у центрі Полтави на житло-

вій п’ятиповерхівці таємно вивісив жовто-блакитний укра-

їнський стяг. Лише через півроку всюдисуща служба КДБ 

«вирахувала» його. Минулося, що не заслали до Сибіру, але 

можливість вступити до будь-якого інституту для нього була 

закрита. Лише з розпадом СРСР закінчив Донецький хри-
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стиянський університет і 2003 року став членом Спілки пись-

менників України.

Вже в наш час сусіда зізнався йому, що, виконуючи зав-

дання КДБ, постійно інформував «компетентний орган» про 

те, хто, з ким та коли до нього приходив чи навідувався.

Сусіда Костя Петровича зізнався добровільно і ніби зняв 

із себе тягар — покаявся. А мій батько, сержант «Смершу», 

дещо знайомий з агентурною роботою, ще за мого дитинства 

розповідав, які бувають люди.

Помирав сельчанин, на добрий десяток років старший 

від радянської влади. Зібрав біля себе вже небагатьох одно-

літків, сусідів та дітей своїх знайомих і каже, що хоче покая-

тись, звільнити душу від гріхів. Підзиває до себе Петра і каже: 

«Петре! Ти ще був малий, коли петлюрівці розстріляли твого 

батька-комуніста. Я знаю, ти не простиш мені, а то ж я його 

виказав. А ти, Миколо, в голодні тридцяті отримав десяток 

років за мішок кукурудзи. Так то я тебе здав. А ти, Іване, від 

німців шомполів отримав за те, що комендантський час по-

рушував. То теж я німцям доніс... А ти, Степане, саме само-

гон гнав, коли тебе міліція оце нещодавно піймала. Ти лише 

штрафом відбувся, так то теж моя робота». Згадав усім од-

носельцям, що вони через нього натерпілися, і каже: «Жив 

я отак підло на цьому світі, немає мені прощення, та все ж 

прошу вас, сусіди, котрим я нічого поганого не зробив, коли 

помру, то ви поховайте не так, як усіх, а за гріхи мої положіть 

мене в домовину лицем униз і ззаду вставте свічку, запаліть її 

і не відспівуйте. Це моя остання воля». 

Так і помер. Лежить у домовині, лицем униз, свічка дого-

рає, коли це в хату заходять міліціонери і кажуть: «Як завжди, 

правильно небіжчик попереджав органи, що після смерті, пе-

ред похованням, сусіди вчинять над ним зухвалу наругу!..»

Є такі люди, небагато, але трапляються. Ставши про-

курором району, я в цьому переконався. До мене, ніби для 

знайомства, заходило кілька чоловік і в розмові розповіда-

ли мені такі речі про керівників, що саме в пору було й кри-

мінальні справи заводити. Це вже була не розмова, це була 

інформація. Безумовно, можна було нею скористатися, та 

я не став, бо бачив у них блазнів, що притьмом лізуть у щирі 

друзі, і пропонував «інформаторам» написати офіційно заяви 
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та виступити свідками. Це їх відвадило. Але добре знаю, що, 

наприклад, голова райвиконкому В. О. Кур’янов з радістю 

користувався їх послугами, а деяким навіть видавав від свого 

імені посвідчення, щоб працівники міліції сприяли їм у такій 

«безкорисливій» праці. Звичайно, міліція та КДБ мали і досі 

мають свою агентуру, але й керівникам району хотілося бути 

«господарями», мати, на їх погляд, незалежну інформацію.

Я не скажу, що був тотальний нагляд, але пережитки ста-

лінського режиму, бажання слідкувати один за одним та ін-

формувати органи ще залишається.

Після строкової служби в армії залишився в Харкові 

і працював водієм на заводі «Серп і Молот». Як молодого ко-

муніста, та ще й тому, що був неодружений, мене рекоменду-

вали водієм по обслуговуванню партійного комітету заводу. 

За кількістю комуністів партійний комітет був на правах рай-

кому партії.

23 серпня 1975 року, після урочистого відкриття Харків-

ського метрополітену, уже під вечір, я за кермом службової 

«Волги» разом із секретарем парткому Миколою Матвійо-

вичем Гужвою та першим секретарем Харківського міському 

партії І. І. Сахнюком, який до цього теж працював секрета-

рем парткому заводу, та ще з кількома посадовцями, прізвищ 

яких я вже й не пам’ятаю, поїхали на базу відпочинку заводу. 

Мабуть, Іванові Івановичу захотілося побути із своїми, випи-

ти чарчину в невимушеній компанії.

Від’їжджаючи, Микола Матвійович запропонував Івано-

ві Івановичу місце на передньому сидінні.

— Ні, ні! — відмовляється І. І. Сахнюк. — І ти теж не сідай 

туди, — і, вказуючи на одного із запрошених, пропонує, — 

нехай ось він сяде, його менше знають в обличчя.

Я тоді не надав особливого значення його словам. По-

їхали. На виїзді з Харкова і на дамбі в Старому Салтові тоді 

стояв наряд міліції. Я звернув увагу, що міліціонери віддавали 

честь, «козиряли», коли «Волга» проїжджала повз них. А Іван 

Іванович, звертаючись до М. М. Гужви, відреагував:

— Мабуть, уже знають, що я їду в твоїй машині. Вже су-

проводжують, відстежують...

Вечірка була у вузькому колі. Випили добряче і вже за пів-

ніч почали від’їжджати. 
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— Назад не поїдемо через Старий Салтів, — каже І. І. Сах-

нюк, — там стоять працівники міліції. Зафіксують, коли ми 

повертались, і проінформують «першого». Поїдемо іншою 

дорогою, там, де їх немає.

Не скажу, якими шляхами ми їхали. Бо тоді області ще не 

знав, та в’їхали ми до Харкова, уже на зорі, з боку Дергачів. 

Нагадаю читачам, що незабаром Іван Іванович Сахнюк сам 

став першим секретарем Харківського обласного комітету 

партії, а Микола Матвійович Гужва — Московського райкому 

партії міста Харкова. 

Та повернімося до термінів. Мені самому стало цікаво, 

звідки ж взявся і чи відповідає дійсності цей термін. Допомогла 

в цьому стаття мого колишнього сусіда по квартирі в будинку 

у Великому Бурлуці, кандидата історичних наук М. В. Мозгов-

ського в районній газеті «Чому Велика і чому Вітчизняна?»

Наведу витяг зі статті: «22 червня 1941 року... Молотов 

у радіозверненні сказав: “Німецький уряд вирішив виступити 

війною проти СРСР у зв’язку із зосередженням частин Чер-

воної Армії біля східного німецького кордону”. Саме в цьому 

виступі було вперше підкреслено, що свого часу російський 

народ розгорнув проти Наполеона Вітчизняну війну. Нині 

Червона Армія і весь наш радянський народ знову поведуть 

переможну Вітчизняну війну... Що ж це за явище — Велика 

Вітчизняна. Хто ж винайшов цю формулу, яка діє на всіх ма-

гічно?.. Крім виступу Молотова (в газеті “Правда”), з’явилася 

стаття академіка Омеляна Ярославського “Велика вітчизняна 

війна радянського народу”. У партійних кулуарах Мінея Гу-

бельмана (відомого під псевдонімом Омелян Ярославський) 

називали «советский поп», оскільки він був автором відомих 

і тиражованих свого часу в Радянському Союзі антирелігій-

них публікацій... Так ось, Ярославський за дуже короткий час 

створив ідеологічну матрицю партійної пропаганди. “Вели-

ка Вітчизняна” (обидва слова спочатку писали з малих літер) 

мала створювати ілюзію єдиної Вітчизняної, що її мають за-

хищати всі народи СРСР. Отже, всупереч реаліям було “під-

казано”, як слід трактувати події війни».

Як не погодитися з Миколою Вікторовичем: «Ми, істо-

рики, ще дуже мало зробили для реалістичного розуміння, 
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що війна, в першу чергу, це не героїзм, не пафос (патетика), 

а трагедія, біда, колапс матеріальний і духовний.

...Сьогоденність, звичайно, є. Проте є і минуле. І воно 

може жорстоко помститися за легковажне ставлення до себе. 

Термін “Велика Вітчизняна війна” увійшов у свідомість ба-

гатьох людей, є поки що широко вживаним, але пройде час, 

відкриються сповна архіви і суспільство спокійно осягне ми-

нуле та розставить все на свої місця. Історія хороша вчитель-

ка, а ми не завжди хороші її учні».

Чому правду про війну дізнаємося лише майже через сім-

десят років? Чому лише тепер телепередача «День за днем» 

висвітлює хід тієї війни.

Не применшуючи перемоги, слід задуматися над ціною: 

30 мільйонів з боку СРСР, у той час, як гітлерівська армія — 

7 мільйонів. Доктор історичних наук Віктор Король у своїй 

статті «Війна, якою була вона насправді» вказує, що за 1941–

1945 рр. тільки військовими трибуналами було засуджено 

994 000 радянських солдатів та офіцерів, з них понад 157 000 — 

розстріляно. Тобто сталінська влада знищила п’ятнадцять ди-

візій. І це тоді, коли на рахунку мала би бути кожна людина. 

Можна крутити, але не перекручувати, бо давно стримувана 

правда відновлюється.

— Ви посилаєтесь на Бурлуцького вченого, як на класика. 

— Він кандидат історичних наук, і я поділяю його точку 

зору щодо терміну — Велика Вітчизняна війна. 

— Це помилково, я не підтримую... 

— Невже ви не знаєте, що йде серйозна полеміка про на-

зву тієї війни, що вона має під собою основу.

— Упереджені у вас погляди, ви описуєте і трактуєте їх зі 

своєї антирадянської позиції... 

— Щиро сказати, мені смішно. Антирадянськими їх мож-

на було б назвати, якби я ще на початку свого життєвого 

шляху про це говорив. А тут вже як пострадянські.

Нам викладали історію так, щоб студент дізнався про неї 

якраз стільки, скільки йому, з точки зору влади, необхідно 

знати і не допускати сумнівів у могутності СРСР. Під час на-

вчання тема спочатку висвітлювалася викладачем на лекції 

для потоку курсу, а потім закріплювалась на семінарських за-

няттях академічної групи.
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Мені запам’яталась тема вивчення періоду так званої Ве-

ликої вітчизняної війни. Я кажу «так званої» тому, що це ви-

значення тепер визнається неправильним, надуманим з про-

пагандистською метою.

На одному із занять тему переможного поступу радянських 

військ після Сталінградської битви вела ще досить молодого 

віку викладачка. Студенти, за її довільним викликом, відпові-

дали на запитання теми. Хто більш, хто менш вдало розпові-

дали про той переможний поступ Радянської Армії і, нарешті, 

дійшли до визволення Харкова 23 вересня 1943 року. Характер-

но, що як на лекції, так і на заняттях у групі не було згадано ні 

про Барвенківську операцію на початку війни, в ході якої було 

взято в кільце і фактично знищено значну кількість радянських 

військ, ні про те, що Харків кілька раз переходив «з рук в руки». 

Під кінець керівник семінару запитала, чи є в кого доповнення. 

Я підняв руку і розповів, що переможний поступ дійсно був, 

але не таким легким. Нагадав про те, про що не сказали інші: 

що Харків визволяли кілька разів. До честі викладачки, вона за 

це доповнення поставила мені п’ятірку в журнал. А така оцін-

ка на семінарському занятті — це вже як аванс на екзамен. Без 

зай вої скромності скажу, що з історії СРСР у мене в атестаті 

про середню і в дипломі про вищу освіту — п’ятірки.

А на тлі загального схвалення введення наших військ до 

Афганістану я ще тоді товаришу по інституту Анатолію Ба-

куменку казав: «Побачиш, через деякий час це називатимуть 

злочином. Не можна воювати з народом. Не можна свою 

ідео логію нав’язувати іншому народу, не можна скорити во-

лелюбний народ з такою історією. А вона ж героїчна — ніхто 

не зміг їх покорити».

Через двадцять років на зустрічі випускників він, вже го-

лова суду Богуславського району на Київщині, мені сказав: 

«Дмитре, ти мав рацію, і я навіть побоювався за тебе, коли 

ти в нашому, комуністичному вузі, не дуже голосно, але й не 

криючись, казав про це».

Як давно це було! Невже минуло вже тридцять п’ять ро-

ків? Невже тридцять п’ять? А пам’ять добре зберігає подро-

биці тих днів, коли ввели «обмежений контингент». Ми, тоді 

студенти-випускники, скільки планували в житті, скільки 

покладали надій на успішну кар’єру! Свою правничу, мирну 
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професію вважали такою ж потрібною і не менш почесною, 

як роботу лікаря чи вчителя.

А молодим хлопцям, котрі воювали в Афганістані, кожен 

день можна зараховувати за кілька. У кожного свій рахунок.

Ось як коротко в анкетах працівників Харківської про-

куратури — учасників бойових дій на території Афганістану 

вони вказали про себе:

Володимир Юрійович Кочетов, 17 січня 1963 року наро-

дження. Ледь виповнилося вісімнадцять років, як він у квітні 

1981-го був призваний до лав Радянської армії. З серпня 1981 

по липень 1983 року він, сержант, навідник КПВТ, у складі 

резервної моторизованої маневреної групи брав участь у бо-

йових діях в Демократичній Республіці Афганістан. Скромно 

згадує в анкеті: квітень 1982 — операція із взяття м. Кайсар; 

11.06.1982 — бій з бандою біля кишлаку Райзабар, 4 загиблі; 

26.07.1982 — бій біля кишлаку Даунетобод, 3 загиблі.

Від держави: медалі «Захиснику вітчизни», «70 років 

Збройних сил СРСР», «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного 

афганського народу».

Михайло Вікторович Гармаш у свої вісімнадцять він 

з 1982 ро ку в ДРА: 781-й окремий повітрянодесантний роз-

відувальний батальйон, рядовий, розвідник-снайпер. 12.09. 

1982 року, провінція Панджер — остання операція. Загинуло 

4 розвідників, 2 тяжко поранені, в тому числі й він.

Від держави: медаль «За відвагу», ювілейні медалі та на-

грудні знаки.

Олександр Онисимович Пухальський дев’ятнадцятиліт-

нім, з 23.04.1983 по 18.11.1984 рр., був у ДРА.

Нагороджений медаллю «За бойові заслуги».

Василь Іванович Лебеденко, теж у дев’ятнадцять, з жовт-

ня 1983-го по травень 1984 року, служив у ДРА командиром 

відділення у званні сержант.

Бойові операції — забезпечення відділенням БМП (бойо-

вої машини піхоти) відсічі вогню противника під час супрово-

ду автоколон з паливно-мастильними матеріалами і боєпри-
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пасами на дорозі Джелалабад-Сурубі-Кабул. Особливо біля 

«Чорного села», «зачистка» населених пунктів від душманів 

у провінціях Лахман, селищі Нанчанхар. Як санінструктор, 

надавав медичну допомогу пораненим та евакуйовував їх на 

літаках і гелікоптерах, у тому числі до Кабульського цент-

рального госпіталю, тощо.

Від держави: медалі «За відвагу», «70 років Збройних сил 

СРСР», «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного Афганського 

народу», «Захиснику Вітчизни», грамота Президії Верховної 

Ради СРСР «Воїну інтернаціоналісту».

Сергій Іванович Вовнянко, 1983–1985 рр. — бойові опера-

ції в Андарабській долині, в районі перевалу Саланг, Кундуза.

Від держави: орден «Червона Зірка» за успішне проведен-

ня кількох бойових операцій.

Валерій Ярославович Денькович, з квітня 1984-го по жов-

тень 1985 року брав участь у бойових діях у провінції Файза-

бад радистом.

Від держави: медаль «Захиснику Вітчизни».

Володимир Михайлович Гончаров у період з вересня 

1984-го по лютий 1985 року — водій БТР-70. Бойові операції: 

звільнення території в районі кишлаку Чанав від бандитських 

угруповань біля стику трьох кордонів — ДРА, Ірану, СРСР та 

особисте розмінування транспортних мін.

Від держави: медаль «За відвагу».

Геннадій Іванович Гладков, 1964 р. н., у 1982–1984 рр. — 

провінція Батрам, заступник командира взводу, начальник 

КШМ, старший сержант. У квітні 1984 року під час прове-

дення військової операції в ущелині Панджер дістав кульове 

поранення.

Від держави: орден «Червоної зірки», медаль «За відвагу».

Віталій Петрович Кириленко, 1966 р. н., з жовтня 1984-го 

по квітень 1985 року — ДРА, Кабул, стрілок повітрянодесант-

них військ. Брав участь у більш ніж 40 бойових операціях.

Від держави: медаль «За відвагу».



Петро Вікторович Кадун, 1967 р. н., з 22.04.1986 по 

08.11.1987 рр. — учасник бойових дій у ДРА. Сержант, коман-

дир відділення розвідки частин спецпризначення повітря-

нодесантних військ. Кандагарська зона. 41 бойовий вихід 

у складі групи спецпризначення.

Від держави: медаль «За відвагу», «За бойові заслуги», 

«70 років Збройних сил СРСР», «Захисник вітчизни», «Вете-

ран війни». 

А що ж після виконання «інтернаціонального обов’язку»? 

Що мали ті хлопці від держави? Та майже нічого. І коли вони 

намагались добитись проголошених, та реально незабезпе-

чених державою пільг, їм чиновники часто говорили: «Я тебе 

туди не посилав!» Влада лише дала їм можливість поза кон-

курсом вступити до інститутів, і хто був кмітливіший, ско-

ристалися цим. Багатьох із названих вище я знаю особисто. 

З Петром Кадуном та Михайлом Гармашем працювали в спе-

ціалізованій прокуратурі. Тож знаю багато чого з того, що 

вони мені розповідали. Та не на часі. Скажу лише, що це від-

верті, прямі, безкомпромісні в питаннях совісті хлопці.

Прокурорські працівники, які воювали в Афганістані, 

тоді мали звання рядових та сержантів, а на службі дійшли до 

класних чинів радників та старших радників юстиції, що у та-

белі рангів відповідає званням підполковника-полковника. 

П. В. Кадун, М. В. Гармаш працювали прокурорами районів, 

а Г. І. Гладков, після посад прокурора районів на Харківщині, 

працював заступником прокурора Сумської області.

Але із загальної кількості тих, хто воював, це як виня-

ток. У боротьбі із чиновництвом як в СРСР, так і в Україні 

вони змушені створювати свої ветеранські організації. Влада 

й нині рахується з афганцями, розуміючи, що це люди, які 

вміють тримати зброю в руках і можуть стати на захист своїх 

прав.

А тих, хто часом «залітав» за неважкі злочини, держава 

лише амністіями звільняла від покарань.
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ЗА ПРИЧІП СІНА

На своєму віку мені довелося вести безліч найрізноманіт-

ніших справ, але я ніколи не мав діла з «дрібницями». У моїй 

слідчій практиці є одна кримінальна справа, котру я завжди 

згадую як якийсь компроміс зі своєю совістю. Та є Всевиш-

ній, і він не дав мені взяти гріх на душу. Можна було не бра-

ти її до свого провадження, та я, як гвинтик тієї державної 

машини, взявся її розслідувати. Власне, й розслідувати було 

нічого. Справу порушили слідчі райвідділу міліції за фак-

том крадіжки сіна. Молодий хлопець, тракторист з радгоспу 

«Авангард» Чугуївського району, який нещодавно повернув-

ся після служби в армії, завіз тракторний причіп сіна не на 

радгоспну ферму, а собі додому, мовляв, свою скотину теж го-

дувати треба. Ось вам і вся справа, як на долоні.

Можливо, слідчі міліції й самі закінчили б ту справу та на-

правили її до суду, але підходив кінець місяця. У моєму про-

вадженні було кілька серйозних справ про вбивства, які я не 

міг закінчити в поточному місяці. Як кажуть, звітувати було 

нічим. А показники в роботі ніхто не скасовував. Сумно відо-

ма система показників стосувалася і роботи слідчих та вима-

гала, щоб кількість закінчених справ трималась щонайменше 

на рівні минулого звітного періоду.

Прокурор району вирішив мені допомогти. Взяв з міліції 

ту справу про крадіжку сіна, тоді таке допускалося, і передав її 

мені для розслідування. Мовляв, тут і розслідувати нічого, всі 

свідки допитані, висунеш обвинувачення, допитаєш як об-

винуваченого тракториста, обереш міру запобіжного заходу 

і закінчиш справу.

Взяв я її до свого провадження, запросив довідку про вар-

тість того сіна і виявилося, що вона становить тільки 38 кар-

бованців. А для порушення кримінальної справи потрібно, 

щоб сума вкраденого чи збитку державі становила не менше 

50 карбованців. Як же бути? Виручила Постанова Пленуму 

Верховного Суду СРСР про практику застосування законо-

давства про крадіжки державного майна. Там вказувалося, що 

в окремих випадках, якщо кількість або вкрадене мають зна-

чення для потреб держави, сума може бути і меншою. При-

чіп сіна — це кількість і разом з тим значимість. Радгоспну 
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корову можна взимку прогодувати, а це вже обставини, які 

збільшують провину. Коротше, за такого законодавства про 

пріоритетний захист соціалістичної власності «натягнув» 

я тому трактористу славнозвісну ст. 81 ч.1 КК УРСР (кра-

діжка державного майна). Висунув обвинувачення і допитую 

тракториста. Серед анкетних даних протоколу допиту є графа 

про те, чи має особа державні нагороди.

— Маю, — відповідає обвинувачений, — орден «Червоної 

Зірки», отримав за участь в бойових діях під час виконання 

інтернаціонального обов’язку в Афганістані.

— Орденська книжка є?

— Звичайно є, десь дома.

— Негайно додому і привези. Вона тебе врятує. Нещодав-

но вийшов Закон «Про амністію», за яким особи, нагородже-

ні орденами і медалями, звільняються від кримінальної від-

повідальності за нетяжкі злочини.

— Справді?! — аж просвітлів хлопець. — Я зараз і назад 

сюди. Що не кажіть, а не дарма воював! Уже думав, що від 

афганського полону втік, та тут мене тюрма наздожене. І вам 

спасибі за те, що знаєтесь на законах.

— Мені нема за що, ти воював, ти був значно ближче від 

смерті, ніж ми тут...

А про себе подумав: країна посилала його в Афганістан, де 

він міг покласти життя, і це в нашому суспільстві не вважають 

за злочин, і водночас за сіно, вартістю менше 50 карбован-

ців, могли запроторити за ґрати. Ні, наші закони аж ніяк не 

можна назвати досконалими! Зрозуміти мене до кінця змо-

же лише той, хто безневинно постраждав, і той, кому в житті 

випадало саджати до в’язниці людей. Не вельми приємна ця 

робота. Позитивних емоцій вона мені не додавала.

СВІТОГЛЯД І ПОГЛЯД

Знову зустрілися. В одному із розділів майбутньої книги 

«Опальний секретар (Спогади та діалоги колишніх прокуро-

ра і першого секретаря райкому партії про закон, законність 

і людські долі)» написав: «Я не хотів і навіть не намагався роз-

бивати погляди колишнього першого секретаря обкому пар-
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тії, чоловіка, для якого політика, природно, стала найголов-

нішим змістом його життя...» 

Прочитавши написане, Владислав Петрович подивився 

на мене з серйозною і пильною увагою та з особливо повчаль-

ним притиском на останньому слові сказав:

— Ми з вами можемо говорити про що завгодно, але 

запам’ятайте, що стосовно комуністичних поглядів у мене не 

ілюзії, у мене світогляд...

Вираз обличчя при цьому здавався спокійним, проте 

кожне його слово налилося впевненістю власної переваги, 

зверхністю старшої людини, якій життя вже давно розкрило 

свої таємниці. Сказано ввічливо, але водночас дуже твердо, 

і це вплинуло на мене.

— Сприймаю, надалі буду обачнішим у своїх висловах. Не 

подумайте, що мені забагалось поміняти ваші переконання. 

Я дуже добре знаю і розумію, з ким веду розмову.

Подумалось: потрібно зрозуміти того, хто має інший не 

просто погляд, а світогляд. Це, як кажуть в Одесі, дві великі 

різниці. Не кожен здатен на світогляд, на вміння бачити світ 

у всій його різноманітності і взаємозв’язку.

Як нас учили, діалектичний матеріалізм розглядає ілюзію 

як відображення дійсності, хибність якого має свої гносеоло-

гічні (пізнавальні), психічні чи соціальні причини. «Ілюзія» 

з латини це — обман, помилка, викривлення, хибне сприйнят-

тя дійсності. Наука стверджує, що є багато різновидів ілюзії. 

Всі ми ще з дитинства розглядали на замерзлих шибках ві-

кон вигадливі візерунки, казкове плетиво ліній, квітів, орна-

ментів, і тільки той, хто не здатний на уяву, не бачив, як там 

виникають і поступово розвиваються складні фантастичні 

картинки. Це так звані парейдолічні (функціональні) ілюзії. 

Якщо на завтрашній день ми завжди дивимось з надіє ю, 

а надія не може бути без елементів ілюзії, то на минуле, яке 

ми вже точно не можемо змінити, потрібно дивитись без оку-

лярів тієї ж ілюзії. Так ні, минуле ідеалізуємо, обожнюємо, 

вихваляємо, вперто чіпляємося за нього. А воно вже нам не 

допоможе, як не допомогло, коли більше двадцяти років не-

залежності комуністи були представлені в парламенті. Поба-

чили, нарешті, як невблаганно, хоч і шкода, що не відразу, 

було розвіяно цю ілюзію.
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А чи могли просвітити комуністи простий безграмотний 

народ, беручи владу в 1917-му, у тому, чого до пуття не знали 

й самі?

Люди різні. Є такі, які самі все бачать, а є такі, котрі ба-

чать, коли їм показують. Безумовно, кожен має свій погляд, 

але й дивлячись на одне і те саме, по-різному його сприймає. 

Як колишньому слідчому, мені це особливо було відчутно при 

допитах свідків. Двоє людей споглядають одну і ту ж дію, але 

з різних точок зору, і бачать вони не одне й те саме. Дія ніби 

прибирає різного вигляду в очах кожного з них. Те, що для 

одного займає перший план, уявнюючи всі свої деталі, для 

другого лежить на задньому плані — затінене й розпливчасте. 

То чи варто вважати хибним одне із свідчень? Певне, що ні. 

Але в роботі слідчого не достатньо бачити те, що бачать інші 

люди, щоб бачити це так само, як і вони. 

Так мене навчали слідчої роботи, яка зводиться до того, 

щоб аналізувати. Проте, аналіз слідчого дещо відмінний від 

загального. Злочин — це зчеплення причин і наслідків. Слід-

чий завжди йде від наслідків до причин. Адже, прибувши на 

місце злочинної події, ти бачиш наслідки, і від них тобі треба 

йти до причин, до особи злочинця.

Часто саме із затіненого й розпливчастого проглядає іс-

тина. У житті враження іззовні цінні тим, що в них є відчуття 

тієї особи, яка їх сприймає. Розум недалекий віддзеркалює 

дійсність, як вода: точно, поверхово, скороминуче. Розум 

творчий перетворює її, розширює, поглиблює, з речей на 

перший погляд незначних робить великі.

Владислав Петрович на-

голошує на світогляді, і я ро-

зумію, що кожне життя — це

точка зору на всесвіт. Власне

кажучи, те, що воно бачить,

не може бачити жодне інше

життя.

Так само і ті, хто здатен

поглядом своєї думки обійня-

ти весь світ, теж бачать його

різним. Філософи і мислителі

різних часів бачили його по-
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своєму і відтворювали у різних трактатах. Безумовно, вони 

цим розширювали не тільки погляди, а й знання пересічних 

громадян. Адже той, хто йде крізь темряву, веде за собою ін-

ших. Але потрібно пам’ятати, що завдяки ідеології ми всі лад-

ні сприймати навколишній світ крізь призму чужого сприй-

няття.

Людина — істота суспільна. Та дуже часто в історії той, хто 

веде і вважає, що лише він здатен бачити весь світ, теж поми-

ляється, і тоді така помилка стає трагедією для народу. Саме 

такою трагедією для нашого народу я вважаю не саму кому-

ністичну ідеологію, а те намагання наших комуністичних лі-

дерів побудувати комунізм спочатку в окремо взятій державі, 

а згодом і в усьому світі. Мільйони жертв не були того варті. 

А якщо дехто ще й досі вважає, що ті жертви — так собі, по-

бічний продукт розвитку світлого майбутнього, то задумай-

тесь, з якої жахливої точки вони й досі це розглядають. Цього 

не можна пояснити, це перевершує будь-які припущення!

У людини, яка й після цього не увірує в помилковість тієї 

ідеї, або бракує в голові десятої клепки, або вона безнадійно 

закохана в свою самовпевненість. Не варто витрачати на неї 

докази. Краще зберегти їх для когось із більш довірливою 

душею.

Ось такий мій погляд. Звичайно після 27 років праці в про-

куратурі мій погляд завше буде крізь правову призму. Допов-

ню його словами мого улюбленого Сенеки: «...ті, котрі ніяк не 

можуть стати повнолітніми, наслідують попередників переду-

сім у тому, від чого всі вже відійшли; далі — в тому, чого тільки 

не шукаємо, але так і не знайдемо, якщо вдовольнятимемось 

раніше знайденим. А ще: хто ступає слідом за кимось, той ні-

чого не знайде хоча з тієї причини, що він взагалі не шукає. — 

То що? Виходить, не треба йти за попередниками? — Навпаки. 

Я, скажімо, скористався з давньої дороги, але, натрапивши на 

зручнішу стежку, що веде навпростець, саме її буду протопту-

вати. Наші попередники — не повелителі, а лише провідники. 

Істина відкрита для всіх — ще ж ніхто її не огородив для себе. 

Чимала її ділянка залишається для нащадків».

Та не будемо про філософію, бо той-таки автор повчав: 

«От глянь у перелік філософів, і вже ця одна річ змусить тебе 

стрепенутися: побачиш, скільки-то їх натрудилося заради 
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тебе. Самому захочеться бути одним із них. Справді-бо: знач-

ною перевагою великодушної людини є те, що вона порива-

ється до всього чесного. 

...Я ж не визнавав над собою нічиєї влади, не прикрива-

юсь нічиїм іменем, і хоча з великим довір’ям ставлюсь до су-

джень видатних людей, де в чому і на свої покладаюся». Влас-

ним очам слід довіряти більше, ніж мудрості начальства. То 

велика перевага, коли дивишся на світ не чужими очима, не 

слухаєш чужими вухами, коли в грудях б’ється власне серце. 

Славна, чудова перевага!

ПРО ХАБАРНИЦТВО — ТО НЕПРАВДА

Не готовий я був філософствувати з Владиславом Пет-

ровичем і побачив, що й він не схильний до цього, тому за-

питав:

— Як вам написане про М. Т. Терещенка з того, що опуб-

ліковано в журналі «Березіль»? 

— Багато з чим я не можу погодитися. Ось він каже, що, 

починаючи від обкому і вище, для вирішення господарських 

та інших питань потрібно було хабара давати. Це нісенітниця, 

це наклеп. Ми ніколи... Про хабарі ніколи й мови не йшло-

ся — ні на нижчому, ні на вищому рівні. Це вже, можливо, він 

через образу на партію?

— Тут уже я з вами не погоджуюсь. Звичайно, жодної пар-

тійної директиви чи навіть обговорення питань про запро-

вадження хабарів на закритих засіданнях від Політбюро до 

низових партійних організацій не було. Проте, Владиславе 

Петровичу, я ж все це бачив і навіть справи про це сам роз-

слідував і, як прокурор, підтримував обвинувачення в судах. 

Це все ж існувало. Звичайно, в суто юридичному визначені 

і через суди справи про хабарництво, особливо серед чинов-

ництва середньої та вищої ланок управління в державі, про-

ходили рідко. Те, що діялось, навіть хабаром не можна було 

назвати. Це ж ніби система кругової поруки. Партія ставить 

перед управлінцями економічні й гуманні соціальні завдан-

ня. Та виконати їх нереально. З порожніми руками в кабіне-

ти, коли щось просиш, особливо із дефіциту, не йшли. Цього 
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прямо не вимагали, це — ніби презент. Везеш звіт і щось, як 

матеріальний додаток до звіту, везеш. Не обов’язково гроші. 

А втім, і гроші теж, залежало від рангу чиновників, хто з них 

чого бажав, у кого які були вподобання. Ті, кому дали, не по-

відомляли своєму вищому керівництву, хто і що та скільки їм 

привозили чи давали. Відомо, що була й корупція. 

Якось розмовляли на цю тему зі знайомим. Тепер, світлої 

пам’яті, можу назвати і його прізвище — Олексій Микола-

йович Коньков. Свого часу він був прокурором промислово 

розвинутого міста Артемівська Донецької області. Тільки-но 

призначений на посаду, він разом з головою місцевого КДБ 

сидів у приймальній першого секретаря. Аж тут без черги до 

зачиненого навіть для них кабінету заходить якийсь чину-

ша. Кадебіст шепоче йому на вухо: «Це місцевий начальник 

одного з підприємств. Поніс “відкат”. Бачиш, який товстий 

портфель». Здивований прокурор пропонує, мовляв, якщо ти 

це знаєш достовірно, то давай розробимо та проведемо опе-

рацію і «спіймаємо на гарячому». Я, як прокурор, допоможу. 

Той здивовано вигукує: «Та ти що! Забув, де ми на партійному 

обліку стоїмо?..»

— Це брехня! — аж якось пафосно відреагував Владислав 

Петрович.

— Коротко й сердито! Але чому сердито? Тому що я віч-

на-віч сказав це саме вам? Прошу вас, не вбачайте в моїх 

словах чогось іншого, ніж бажання об’єктивно дивитися на 

речі. Я ж не стояв осторонь, як такий собі байдужий глядач, 

я ж теж учасник тієї містичної будови комунізму. І не думай-

те, що я в порівнянні з вами чогось не розумію. Моє бачення 

дійсності теж з позицій власних реалій. Я теж бачив багато та-

кого, про що ви, на своїй посаді, навіть не здогадувались. Ви 

були на верхніх щаблях влади з 1964 року, коли почали пра-

цювати на посаді другого секретаря міському партії. Що не 

кажіть, а вона забезпечувала достатній рівень матеріального 

добробуту як для вас, так і для вашої родини. Ви могли й не 

брати хабарів. Вам вистачало самої влади, щоб користувати-

ся всіма благами. В тому числі і для задоволення культурних 

потреб. Для того щоб дістати квитки на престижні концерти, 

вам не треба було стояти в чергах чи переплачувати. Влада за-

безпечувала ваші побутові, матеріальні та культурні потреби. 



69

Бо влада — це можливості, якими б скромними вони не були, 

можливості, яких інші не мають.

Партноменклатура, словом. Перед ними двері розчиня-

лись ширше. Утім, були й винятки, Я вже писав про Івашка, 

який, будучи заступником Горбачова, фактично не простою 

фігурою в державній ієрархії, навіть квартир не отримав ні 

в Києві, ні в Москві і похований без помпезності в Харкові. 

Той же Суслов — основний ідеолог партії. Він навіть моди не 

міняв — так до кончини і ходив, взуваючи на туфлі калоші. 

А Гришин — перебував 20 років на посаді першого секретаря 

Московського міському партії і помер у черзі соцзабезу, куди 

прийшов за перерахунком пенсії. Не заперечую, були, були 

такі свого роду «безсеребреники». Але це не більшість у пар-

тії. Для більшості, розуміючи, що всім не догодити, владні 

винайшли незрозумілі для неї «ліміти», «можливості» й «не-

можливості», «резолюції» й «дозволи». Як і в будь-якому сус-

пільстві, найбільш активні всі ці «дозволи» обходили, часто 

й не зовсім чесно.

— Ну ось ви кажете, що партійні керівники користува-

лися привілеями, що мали все безоплатно. Це все дурниці. 

Які я блага мав? Отримував я тоді на рівні кваліфікованого 

робітника-лекальника. Мені навіть пригадується, як ми були 

в Польщі 1980-го, коли там «Солідарність» узяла гору. Посла-

ли перших секретарів у Польщу для того, щоб ми підтримали 

партію, а вона у них тоді розвалилася. Як у нас в 1991 році, 

так і там, тільки раніше. Я взяв із собою Івашка і робітника, 

сталевара з заводу ХТЗ, Калашникова. Організували нам зу-

стріч на заводі Цегельського. Це великий завод, там працю-

вало тисяч двадцять працівників. Зібрали начальників цехів 

та секретарів партійних організацій. Секретарі парторганіза-

цій здебільшого не прийшли, але чоловік 60 було, і от вони 

мене запитують: чому СРСР перестав пускати їхніх туристів 

до себе в країну? А тоді такий захід вжили через їхню «заво-

руху». Я їм відповідаю: ви розумієте, якщо в сім’ї мати хвора, 

то хто з синів поїде прохолоджуватися на Чорне море чи ще 

кудись, він повинен бути поруч, допомагати їй. Так і ви, у вас 

хвора країна, треба відновлювати...

А потім запитують: скільки я отримую заробітної плати? 

А я отримував 400 карбованців. Тоді у нас середній рівень 
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зарплати у робітників становив 250–260 крб. У селянина — 

180, а у мене — 400. Припустімо, один до двох. А сьогодні 

він який? Від одного до шістдесяти й більше. А тоді один до 

двох, а в середньому — не більше один до п’яти, не більше! 

Тож я й кажу, що у мене 400 карбованців. А встає Калашников 

і уточнює: «А що ви запитуєте? Я, сталевар, отримую в п’ять, 

а то й шість разів більше».

— Владиславе Петровичу, так це ж одиниці так отри-

мували! 

— Ну, він Герой Соціалістичної Праці. А взагалі лекаль-

ник отримував 260–300, це кваліфікований рівень. А серед-

ній робітник — 250–260 крб. От ви, наприклад, скільки отри-

мували?

— Я в шахті починав працювати, то було 250, а на заводі 

водієм 160 карбованців.

— Та ще й премія.

— Іноді була й премія, але в середньому 180. У прокуратурі 

слідчим — 190, прокурором отримував 250. Потім підвищува-

ли. Це легко перевірити, у мене ж залишився партійний білет 

і там відмітки, з якої заробітної плати сплачувались членські 

внески. 

— А зараз знаєте? По вісім тисяч отримують.

— Знаю, чому ж не знаю. Я член ради ветеранів проку-

ратури Харківської області, а мої доньки працюють у проку-

ратурі Одеської області. Знаю і те, що початківці та більша 

частина працівників прокуратури отримують значно менше. 

— Отож і не треба про ті блага говорити. Це кон’юнктурні 

погляди, а письменники підхоплюють і підтакують. Це я від-

верто кажу. 

— Я розумію вашу відвертість...

— Так воно і є. Коли на початку дев’яностих почалась оця 

неформальна ейфорія, оце протиставляння благ партійних 

працівників... Отак і Радянський Союз валили. Були, звичай-

но, недоліки, проколи...

— У мене немає сумніву в тому, що Герою могли плати-

ти кілька тисяч щомісяця. А в інших не було зацікавленості 

в хорошій праці. Як тільки підвищив свою продуктивність 

праці — одразу підвищать розцінки. Тому робітничий фольк-

лор так характеризував працю і заробіток: «Влада робить ви-
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гляд, що платить нам, ми робимо вигляд, що працюємо». 

Владиславе Петровичу, ні ви мене, ні я вас не переконаємо 

в своїх поглядах на багато питань і подій того часу. Ви може-

те викладати свої аргументи, які я знаю не гірше за вас. Ми 

з вами вже такі, що нас не перекуєш. Ми з вами вже в такому 

віці, коли нам не личить докоряти один одному. Ми кожен, 

у певній своїй мірі, вже скуштували з життєвого дерева пі-

знання. Ця тема не нова для мене, але те, що з іншою люди-

ною було б простою відвертістю, з вами перетворюється на 

дискусію, в якій тільки через те починаєш сперечатися, що 

не хочеш поступитися. Ваше «за» і моє «проти» перетворю-

ються в безперервне переливання з пустого в порожнє, яке 

й мене не надто потішає і має здаватися нестерпним кожно-

му сто ронньому.

— Справді, погляди розходяться.

— Це цілком нормально, і я не хочу нав’язати вам своє, 

і не можу вашого прийняти, але хочу показати це так, щоб 

було видно ваше і моє, а читач щоб сам зробив свій висно-

вок. Хтось з великих сказав: «Я відповідаю за те, що кажу, але 

не відповідаю за те, що ви чуєте». Так і читач, він, попри всі 

наші бажання, не зможе побачити того, що пережили ми, що 

бачили своїми очима. У нього буде свій погляд, з чимось він 

погодиться, а щось не сприйме.

— І потягло мене з вами зв’язатися. На моєму рівні ви зай-

маєтесь своєю пропагандою. Це не добре. Навіть кумедно, як 

це я аж надто серйозно обговорюю те, що, напевно, для вас 

уже давно вирішене...

— Я не мав і не маю щодо вас ніяких підступних намірів. 

Якщо ви щось по-своєму зрозуміли в моїх діях, то я не роз-

каююсь у своїй поведінці, бо поводитися так вважаю своїм 

обов’язком перед вами й перед самим собою. Не хочу пока-

зати, який я гарний, як по-новому все розумію, а ви — та-

кий непіддатливий, що я знайшов першого секретаря обкому 

партії, який досі сліпо вірить у ті ідеали, в які я та багато ін-

ших людей уже не вірять.

— Так, вірю.

— Я поважаю вас і час, у якому і ви, і я жили, і був би 

швидше здивований, ніж втішений, якби ви так легко зміни-

ли погляди. Я хочу показати прожите з дистанції часу, щоб 
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ні вас не ображати, ні від вас не чути неприємного для себе. 

Якби я хотів тільки спаплюжити той час, то з мене вистачи-

ло б і кількох зустрічей з вами. Вважаю, що маю право на те, 

щоб про мене так не думали. 

На всі ваші докази «проти» в мене лише одна відповідь: 

я бачив! Тут, як у комедії Мольєра: «Простіть, я вірю в те, що 

бачать власні очі». Я сам був серед простих мас і бачив жит-

тя рядових комуністів і верхівки, бо, як уже згадував, після 

строкової служби в армії працював водієм по обслуговуванню 

парткому заводу, який був на правах райкому партії.

Не буду в цій розмові наводити більше прикладів з життя 

партійної номенклатури. Залишимось, як кажуть, кожен на 

своїх позиціях. Лише нагадаю анекдот радянських часів:

— Чи повинен комуніст платити членські внески з ха-

барів?

— Так, якщо він чесний комуніст.

Проте відчув, що Владислав Петрович ніби не хочете зро-

зуміти мене. У моїх словах він не бачить того змісту, якого я їм 

надаю. Я ж не партію звинувачую в тому, що в будь-якому сус-

пільстві є таке явище, як хабарництво та корупція. Але в Ра-

дянському Союзі все це мало свою специфіку.

Я ж бо й сам розслідував справи про хабарництво і, як 

то кажуть, був службовою особою, якій пропонували хабарі. 

У своїй першій книзі я розповідав, як мені намагалась дати 

хабар обмежено дієздатна жінка лише за те, щоб я направив 

запит про те, чи дійсно вона колись працювала у бригаді на за-

готівлі лісоматеріалів у тайзі. Там є слова: «Я не вчений прав-

ник, проте хоча б трохи практик, і мені болить, що бороть-

ба з корупцією зводиться лише до показників, якими можна 

прикрити фактичну бездіяльність і відсутність політичної волі 

насправді щось у цій боротьбі змінити». Своє бачення, навіть 

не бачення, а намагання привернути увагу, виклав у статті, яку 

надіслав до фахового видання «Юридичний вісник України», 

і приємно був здивований, що її не тільки опублікували без 

скорочень, а й під час огляду матеріалів, надрукованих на сто-

рінках газети 2010 року, мою публікацію було визнано однією 

з кращих і відзначено в номінації «За творчий прорив у аналі-

тичну юриспруденцію». Хабарництво і в радянський час було 
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дуже поширене, хоча кримінальних справ цієї категорії по-

рушувалось не так уже й багато. У більшості випадків, коли 

посадовець брав гроші, то обіцяне, те, за що він узяв, — ви-

конувалось. А хто ж повідомлятиме органи, якщо обидві сто-

рони задоволені? Тому проблема хабарництва і не стояла так 

гостро. Справи про хабарництво стали звичним явищем, коли 

посадовець став вимагати гроші і, отримавши їх, обіцяне не 

виконував або заламував таку суму, що не відповідала послузі.

У радянський час хабарі часто давались тоді, коли люди-

на, волею обставин, не бачила іншого виходу, коли законних 

способів вирішити питання для неї просто не існувало. 

А вже в часи незалежності я цих справ набачився! Працю-

ючи в апараті прокуратури області, довелося здійснювати на-

гляд за розслідуванням справ цієї категорії у слідчому відділі 

СБУ та міліції міста Харкова та іноді й самому підтримувати 

обвинувачення в судах. Відомі мені справи і про серйозні суми 

хабарів, і про провокацію тих хабарів. Доходило до смішно-

го: в одній із справ нібито про вимагання хабара чиновником 

працівники міліції помітили і дали для вручення їх «фігуран-

ту» фальшиві долари. Вручили, піймали на гарячому і намага-

лись таку справу направити до суду. Саме прокурорський на-

гляд домігся закриття цієї справи. Інакше, самі поміркуйте, як 

би це виглядало в суді і коли б за таке ще й засудили.

На жаль, те, що тоді просто називалось хабарництвом, 

нині розрослося до найбільшої проблеми — корупції. На що 

нам справедливо вказує цивілізований світ. Мені найбільш 

вдалим вважається вислів: «Корупція — це злодійство». На 

жаль, вона так пронизала всі суспільні відносини, що стала 

ніби звичайним явищем. У радіопередачі Анатолія Стреляно-

го «Листи на Свободу» почув, що навіть священик, який ви-

сповідує мирян у скоєних гріхах, розповів, що ні разу не чув, 

щоб хтось не те, що розкаявся, а просто зізнався в отриманні 

чи дачі хабарів. Сповідуються у своїх, можна сказати, дитячих 

гріхах: їв скоромне, у гречку скакав тощо.

У житті трапляються ситуації, в яких може опинитися хто 

завгодно, але в ролі одержувача хабара — тільки службова 

особа. Іншому я б цього не розповів, бо душа болить, а ще 

більше сором бере, думаєш, чи розказувати про це. Та все ж, 

коли взявся писати, то відвертості не уникнути. Не тому, що 
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розповідь ця драматична в справжньому розумінні слова. 

Я хочу, щоб до вас дійшов голос людини-слідчого, і щоб ви 

з одного прикладу зрозуміли, до яких наслідків доводить це 

ганебне явище — хабар. Особливість цієї сцени можуть оці-

нити тільки ті, хто знайомий з людською психологією. І не 

закидайте мені перебільшення, звинувачення в надмірності 

літературної вигадки.

«Я ПРИВЕЛА ЇЇ ДЛЯ ВАС...»

Особливо запам’яталась кримінальна справа про побуто-

ве вбивство. Два молодих хлопці в компанії добряче випили, 

вийшли з-за столу на вулицю і, посварившись, один друго-

го штрикнув ножем у серце. Сталося так, що затриманий за 

вбивство був такий п’яний, що детально не міг пригадати, 

як і за що він убив свого товариша. Безпосередніх очевидців 

вбивства не було, але затриманий не заперечував своєї вини, 

і справа в розслідуванні не викликала якихось труднощів. Для 

призначення судово-психіатричної експертизи, така вимога 

закону, допитав маму підозрюваного. Питання для слідчого 

звичні: як ріс, розвивався, чи не було психологічних відхи-

лень, ненормальностей у поведінці? Мати, проста жінка, до 

сорока років віком, розповіла про розвиток сина без будь-

яких прикрас. Він — старший у сім’ї, є ще менша донька. Ви-

ховувала їх сама. Батько сім’ю полишив.

Чим я міг дорікнути матері, допитуючи її? Не допит, 

а проста розмова про життя. Розчулена таким незвичним для 

неї допитом, жінка почала просити мене не тримати сина під 

вартою, а випустити його на підписку про невиїзд. Як міг, 

пояснив їй, що злочин важкий і за це законом передбачено 

арешт. Змінити йому міру запобіжного заходу я вже не можу.

— Можете, все ви можете, лише не хочете, — плачучи, 

вмовляла мати арештованого, — а мій син не вбивця, просто 

так сталося. Повірте, у мене немає грошей, щоб вам віддячи-

ти, але можна, я завтра прийду?

— Прийти ви, звичайно, можете, але це нічого не змінить. 

І, я вас прошу, не здумайте влазити в борги, позичати у роди-

чів, близьких та знайомих гроші, я їх просто не візьму.
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— Я все-таки прийду!

Другого дня, біля обідньої години, мати, запитавши до-

зволу, знову зайшла до кабінету.

— Можна, щоб зайшла і моя донька.

Даю згоду, і до кабінету зайшла дівчина років сімнадця-

ти. Мати сіла на стілець, а я жестом показав дівчині, що вона 

може присісти на диван. Поглядом порівняв дівчину з її за-

триманим братом, намагаючись уловити схожість і несхо-

жість між ними.

Прихід матері з донькою мене не здивував. Припустив, 

що, можливо, сестра, може, дещо більше дізналась про об-

ставини вбивства і її теж потрібно буде допитати. Тож запи-

тую у матері:

— Вона щось може пояснити у справі?

— Ні, — з якимось особливим виразом обличчя і незвич-

ною інтонацією в голосі відповіла мати, — я привела її для 

вас, вона вже доросла і все розуміє...

Погодьтеся, що тут потрібно зробити не ліричний, а дещо 

психологічний відступ. Мені тоді виповнилось тридцять три 

і, навіть на той час, я вже багато набачився у житті. Здава-

лося, що вже дещо знав, був готовий до найнесподіваніших 

життєвих поворотів, вчився прогнозувати події і зумів би по-

ставитись до цього зверхньо і спокійно, але тут, мені здається, 

я почервонів. Дуже вже, мабуть, важко не почервоніти, коли 

на тебе пильно дивляться, очікуючи відповіді.

Певна річ, не вперше бачив, як пропонують хабара, але 

такої пропозиції і від кого? Від матері! І ким? Власною донь-

кою. Це не вкладалось у моїй голові.

Я дивився на них обох і в мене на деякий час неначе по-

терпнув язик. Жодне слово не спадало на думку. Відчував се-

бе ні в сих ні в тих, ніяк не змірковуючи, що говорити. Кіль-

ка секунд розгублено лише кидав погляд то на матір, то на 

дочку.

І що ж донька? Не знаю, чи зараз доречно говорити про 

це, але мені так хотілося б передати свої тодішні враження.

Ще зовсім молоде дівча, але вже на порі. Під одягом у всій 

своїй звабі вгадувалися дівочі принади. Сиділа, опустивши 

низько голову собі на груди, а вони в неї вже доволі сформо-

вані, цілком визрілі. Відчувалося, що в ній уже прокидалася 
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жінка, котра пізнала першу близькість із хлопцями, але ще не 

позбулася соромливості виявляти свою власну волю.

Глянув і на матір: проста, бідна жінка, знесилена важким 

тягарем, який випав на її долю, вона намагалася врятувати 

свою старшу дитину. Випадок довів її до відчаю.

Кабінет слідчого завширшки не більше трьох метрів, то ж 

мати і її дочка одночасно були в полі мого зору. Не повертаю-

чи голови, я міг лише очима споглядати їх обох.

Дівчина. Вона ж, ідучи до кабінету, не могла не знати про 

намір матері використати її для мене як наложницю, і зрозу-

мів, що мати має над нею цілковиту владу. Але вона ще в та-

кому віці, коли пам’ятають про те, що дочка не має права 

судити матір. Уже підвела очі і вивчала мене. Це був погляд, 

властивий тільки дорослим людям. Відчувалось, що за брата 

вона була готова віддати всю себе, готова піти ради нього на 

безчестя, сором і гріх. Така б не боронилась. У ній була вод-

ночас чарівність дівчини і звабливість жінки. Та все ж у сім-

надцять років дівчина не здатна правильно міркувати ні про 

майбутнє, ні про минуле, ні про деякі вимоги, що їх ставить 

перед нами суспільство.

Вона помітила мій погляд. У свою чергу її погляд, ки-

нутий на мене, був надто промовистий. Вона знала про ви-

пробовування, якому збиралась піддати її мати, і це був не 

сором’язливий погляд учениці, що боїться вчителя: вона 

прицінювалась і чекала моєї відповіді.

Дивна річ! Як слідчий, я мав бути готовим до всього, але 

мені ніколи нічого схожого й на думку не спадало. Скажу біль-

ше: навіть не думав і не уявляв, що таке може статися. Той, 

хто не потрапляв у подібне становище, як я, не спроможний 

собі його уявити. Але тут погляд... 

І я, мовби ждав того погляду, перехопив його, мерщій схо-

вав у собі, нікому не дав, не показав, тільки собі, тільки для 

себе. Той погляд і щось у самій дівчині змусило мене особли-

во пожаліти її в цю хвилину.

Хоча тоді я був ще досить молодий, якось відчув себе 

старшим, на багато років старшим від друзів своєї юності. 

Вже дещо набрався тієї мудрості, яка віддає перевагу тверезо-

му розуму над чисто інстинктивним поривом. А він, той при-

родний інстинкт, схований у кожного із нас, і я хотів би, щоб 
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кожен чоловік сам вирішив, як би він повівся за подібних об-

ставин.

Саме в ті хвилини відчув значення своєї професії слідчого 

і що я не можу робити того, що мені заманеться, що повинен 

обмірковувати кожен свій вчинок.

Погляд знову перекинувся на ту, що понуро, очікуваль-

но сиділа на стільці. Не хотілося образити в ній жінку-матір. 

Розуміючи, що той, хто потрапив у безвихідь, усе сприймає 

серйозно, зваживши все, я сказав якомога спокійніше:

— Жінко! Я розумію ваше горе. Ви вже на довгі роки 

втратили сина, але не втрачайте й дочки. Вона лише починає 

жити і, не маючи за душею власного досвіду, ще не обмірко-

вує своє ї поведінки та підкоряється вам.

Мати пильно подивилась мені в обличчя і, зрозумівши, 

що я кажу правду, ніби видавила з себе:

— Простіть мені!

Відверто кажучи, я здавався собі в цю хвилину кращим 

і шляхетнішим, ніж будь-коли, і сказав:

— Я вже простив. Легко простити, коли прощати нічого. 

Ви не вчинили нічого такого, за що треба прощати. Кожен, 

особливо в скрутний час, чинить так, як підказують йому 

його погляди. Так само я міг би просити у вас вибачення за 

те, що не зумів одразу пояснити марність зусиль щодо змі-

ни міри запобіжного заходу сину. Сталося непоправне — він 

скоїв убивство. Тут уже діє закон, а не я. Просто не знаю, як 

вам допомогти, і зізнаюсь у власному безсилі.

Не промовивши більше ні слова, мати з дочкою вийшли 

з кабінету, а я не без моральної утіхи відзначив, що вона по-

червоніла — отже мої слова дошкулили їй. Але хіба я мав пра-

во її судити? Та що вдієш — на тій роботі я міряв своєю міркою 

і вважав, що необхідно! А ще подумалось: це ж треба було тобі 

стільки прожити, щоб дізнатись, якою сліпою та безрозсуд-

ною іноді буває материнська любов. Зате тепер ця прогалина 

в моїх знаннях заповнилась. Тут переплелися таке соціальне 

явище, як хабарництво, і моральність.

Отак тоді вийшло зі мною, і ви бачите, до чого доходить 

моя відвертість, хоча мені й досі ще трохи соромно говори-

ти про це. Мабуть, я уже непристойно розбалакався, але хто 

сказав, що це, зрештою, погано? Адже життя таке бурхливе, 
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що тільки після якоїсь незвичайної події може залишитись 

більш-менш тривале враження. Сприйміть наведене як до-

повнення мого погляду до загальної картини життя. А в очах 

слідчого вона не завжди в райдужних тонах. Доводилось сти-

катися з почуттями людей, з усіма їхніми помилками й об-

меженістю, сумнівами, страхами, хибними уявленнями, з їх-

ньою, часто безглуздою, мораллю. Але що я міг вдіяти? У них 

інші критерії істини, кожен звертається тільки до власної 

свідомості, щоб у ній знайти пояснення себе самого й цілого 

світу... 

А мати? Вона намагалась врятувати свого сина, і цей ма-

теринський інстинкт у неї став сильніший за будь-яку мо-

ральність!

Вийшла та жінка з мого кабінету, а я потім роздумував: 

чому саме донькою вирішила розрахуватись мати? Професія 

слідчого завжди на виду у людей, і я намагався не давати під-

став для поширення чуток про себе як слідчого, що аж надто 

полюбляє жінок чи молоденьких дівчат. Погляд зупинився 

на дивані. В усьому цьому нема нічого смішного, але я сам 

собі усміхнувся від несподіваної думки: мабуть, рішення дати 

в наложниці дочку спровокував диван у кабінеті. Він дістав-

ся мені у спадок. У старому, двоповерховому приміщенні 

прокуратури, яка стояла навпроти центральної аптеки міста 

Чугуєва, неподалік від музею-садиби художника І. Ю. Рєпі-

на, диван був у фотолабораторії слідчого, так би мовити, не 

на виду. Про те приміщення варто згадати. За царату то був 

двоповерховий цегляний будинок, де жив начальник заліз-

ничної станції. За радянської влади там розмістили прокура-

туру, суд, юридичну консультацію. Сутужно було. Нове при-

міщення під ці організації виділили в цокольному поверху 

дев’ятиповерхового житлового будинку. Коли переїжджали, 

ще добротний диван не захотіли викидати, і він «прописав-

ся» в моєму кабінеті.

Під час візитів обласного начальства багато хто з них звер-

тав увагу на той диван. Мовляв, навіщо він у кабінеті? Пояс-

нював, що робота слідчого ненормована, пов’язана з нічними 

викликами, та й дехто із співробітників проживав у Харкові, 

доводилось іноді ночувати. Хто погоджувався, а хто й нена-

в’язливо пропонував прибрати той диван з кабінету. Не при-
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бирав. Усе-таки він надавав солідності кабінету. Навів довідки 

й дізнався, що в області дивани ще залишилися лише в шести 

прокуратурах.

Невдовзі після описаної мною події з перевіркою приїхав 

заступник прокурора області Василь Петрович Ніконов. За-

йшовши до кабінету, він одразу наказав: «Прибери його звід-

си. Що, баб тут трахаєш?»

Цей наказ був досить чітким і недвозначним. Довелося 

прибрати «битий на всі копита» диван до архіву. Більше про-

позицій «хабара дівчиною» не надходило.

Я аж ніяк не гадав, що мені коли-небудь доведеться розпо-

відати про це. Можливо, легковажні й несерйозні люди ска-

жуть, що це справді незначний, дріб’язковий випадок, роз-

казаний безглуздо до подробиць. Але такі спогади ніколи не 

стираються з пам’яті й оживають щоразу, коли я згадую свою 

досить тривалу слідчо-прокурорську практику. І розповідаю 

про це не без таємної думки про повчальність усього цього 

для інших. Це тільки оди із прикладів, може, надто конкрет-

ний, того, що стосується такого явища, як хабарництво.

Хоч як би ми вважали, що перебуваємо на високому щаблі 

розвитку, людство все ще живе інстинктами. А жіноча краса 

чи чоловіча принадливість — то як розмінна монета і в цьому 

явищі суспільства.

Я тоді, як і тепер, вважаю, що вчинив чесно, не піддався 

спокусі, яка споконвіку штовхає чоловіків на тілесну близь-

кість з протилежною статтю. Чому штовхає? Та тому, що в ній 

закладено інстинкт продовження роду людського. І марно 

людей звинувачувати в їх слабкості щодо сьомої статті Запо-

віді Божої: «Не перелюбствуй». Не кожному вдається дисцип-

лінувати свою грішну природу, успадковану нами всіма від 

Адама. І якщо вже вивертати душу, як кожуха на морозі, коли 

хочуть витріпати з нього всіх бліх, то й рукава треба потруси-

ти. В них багато чого ховається.

Про що це я? Та про те, що слідство — дуже важливий ін-

струмент у системі правосуддя, і велике значення має, в чиїх 

воно руках. У першу чергу, чи чесні, а вже потім — чи профе-

сійні люди, що чинять його? Професіоналами народжуються 

дуже рідко. Здебільшого ними стають після навчання та кро-

піткої роботи як з людьми, так і над собою. А коли ним став, 
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«під різним соусом».

Я вже вказував, що вбивство сталося під час сварки, без 

очевидців того смертельного поранення. Адвокату така ситу-

ація найбільш сприятлива для захисту. Варіантів безліч. Від: 

«Він перший на мене кинувся з ножем» до: «Він смертельно 

мене образив, сказавши щось про мою сестру або матір». А це 

вже зовсім інша кваліфікація злочину і міра покарання за 

нього значно м’якша. Тим більше, що й сам потерпілий був 

у стані алкогольного сп’яніння.

Але адвоката у справі на початку слідства не було. Та чи 

міг слідчий, саме на початку розслідування, дбаючи за свій 

інтерес, — а що мені пропонувалось, читач вже знає, — стати 

одночасно і адвокатом?

Для тих, хто навіть не може припустити, що таке можли-

ве, скажу: міг!

У деякій мірі я ним і став. Закон зобов’язував з’ясувати, 

чи не було в затриманого хуліганського мотиву вбивства. 

Я не знайшов обставин, які збільшують провину, бо й не хо-

тів цього і ніхто від мене їх не вимагав, і виніс постанову про 

відмову в порушенні кримінальної справи за статтею 93 Кар-

ного кодексу України, санкція якої передбачувала смертну 

кару. А уявіть собі, якби потерпілий був сином якогось висо-

копосадовця?! Тоді б і від слідства вимагали «за всією суво-

рістю закону». Та тут було просте, побутове вбивство. І я ін-

ших пом’якшувальних мотивів для обвинуваченого не про-

понував.

Все це теж — моменти слідства. І якщо ми ось так, прямо 

зараз, заглянемо у свою душу та озирнемось на життя і запи-

таємо себе, чи воно справедливе? Чи багатьох турбують пота-

ємні докори сумління, що їх рідко коли вміють оцінити люди, 

судячи собі подібних?

Варіанти відповідей — за вами! А я скажу, що коли слідчий 

із зіпсутою мораллю усвідомив роль свого ремесла, дивлячись 

на нього як на можливість особистої вигоди, то й «правосуд-

дя» перетворюється на «кривосуддя».
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РОЗДОВБУЄТЕ СИСТЕМУ...

— Я прочитав ваші розділи з майбутньої книги «Опаль-

ний секретар». Поряд з нормальним описом тих подій ви за-

суджуєте режим за всіма статтями. На тлі арешту Терещенка 

ви тут роздовбуєте всю радянську систему. Навіть юридичну 

і правову систему, в якій працювали, довбаєте, довбаєте пар-

тію і державу. І все це на прикладі Терещенка. Або ви в душі 

раніше таїли і виклали свої думки, або хтось чи щось навело 

вас на це.

— Владиславе Петровичу, звідки я все це знаю? Багато сам 

бачив, не з льоху дивлячись, і не з чужого голосу чув. Профе-

сія вимагала помічати деякі явища, непримітні для інших, але 

надзвичайно важливі як докази. Я теж жив у тому часі і став-

лю собі за мету відобразити його крізь призму свого бачення, 

свого світосприйняття. А література, якою я тепер прагну за-

йматися — це завжди вияв глибоко особистісного ставлення 

до світу, погляду на життя. І тут головне не просто розповісти, 

яким ти був, яким є тепер, а зробити це так, щоб було цікаво 

читачам і вони могли взяти для себе щось пізнавальне, нове.

Після видання книги я вислухав чимало схвальних і невдо-

волених відгуків, указівок на помилки, порад. Не заперечував 

нікому, а втім, і погоджувався не з кожним, бо це ж — моє.

Не хочу набути репутації людини, що пише відгуки на 

власну книгу, бо скажуть, що вихваляю свій крам, наче на 

ярмарку, але мені приємно було читати допис читача Федота 

Пасічника «Без ретуші, без масок» на публікацію в журналі 

«Березіль» деяких розділів книги «Опальний секретар». На-

веду дещо з того, що він пише: «Сьогодення потребує для 

широкого загалу простої і конкретної, зрозумілої книжки, 

щось на кшталт інструкції до праски. Щоб було відразу ясно: 

чорне — біле, хороше — погане. А книжки з усілякими літера-

турними викрутасами — це для гурманів. /.../ Вірю кожному 

авторському слову. Він свідок, він активний учасник подій, 

про які пише. Нічого не вигадано, не прикрашено. Конкретні 

персонажі зі справжніми іменами і прізвищами. Цих людей 

багато хто з нас знав особисто або щось про них чув. Голов-

не, що автор пишається цими людьми, їхніми організатор-

ськими «здібностями», поділяє їхні погляди, їхнє ставлення 
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до середо вища, їхнє життєве кредо. /.../ У країні суцільного 

дефіциту і жорсткого планування проблеми постачання ви-

рішувалися нараз. Від шуб для пані та заводського обладнан-

ня. В одного було обладнання, у когось кращий у країні сир 

та спирт. Обмінялись — і проблему вирішено. Все робилось 

на благо народу, закони тут не діяли. Адже, як пише товариш 

прокурор, закони можна обійти».

Безумовно, ви займали високу посаду, людина, інформо-

вана про владу і владних, знаєте та бачили набагато більше, 

ніж я. Та й як вам цього не знати? Але неправильно і навіть за-

розуміло було б вважати, що краще за мене розумієте сутність 

людського буття. У свою чергу скажу, що у мене вистачає так-

ту не вважати себе розумнішим за вас. Хоча, як і ви, знавав 

у житті багато всіляких людей. Я далекий від думки, що ми 

з вами повністю пізнали закони розвитку людства. Ми з вами 

теж ще на незвіданих життєвих шляхах, по яких блукають 

такі, як і ми. Ви майже на чверть століття старші, але й мені 

роки теж додали багато сивого волосся і достатньо скинули 

його з моєї голови. 

В Одесі жартуючи кажуть: якщо ви почали вважати себе 

розумнішим за інших — ви перестаєте розумнішати. Посада 

прокурора дала можливість багато побачити і зрозуміти, вона 

теж висока в державі. Пригадуєте фільм, у якому один герой 

запитує: «А чи висока та посада?»

— Висока, — відповідає, — з його кабінету Магадан видно.

Я почав прямо дивитися на речі. А коли прокурор не вміє 

прямо дивитися на речі, то він стає гвинтиком у державній 

машині. Я не ясновидець і бачив лише земні діяння. Поруч 

з досягненнями, які, виходячи з вашої книги, стали основою 

вашого світогляду, бачив і інше.

— Я не заперечую того, що було. І Казахстан там, і Узбе-

кистан цьому приклад. Але все це не характерне для всіє сис-

теми.

— Звичайно, в одній області — менше, в іншій — більше. 

Це залежало від роботи правоохоронних органів, від тієї ж 

прокуратури. В Україні під керівництвом заступника про-

курора республіки С. Ф. Скопенка розслідувалися справи 

про розкрадання державних коштів, приписки в цілих га-

лузях промисловості. За масштабами вони були не набагато 



83

менші, ніж в Узбекистані, але, думаю, що свідомо не знахо-

дили відоб раження в засобах масової інформації. В області, 

можливо, тому, що цього не бажав прокурор І. Г. Цесаренко, 

таких гучних справ не було. Планова система вимагала по-

казників боротьби з таким поширеним явищем, як приписки 

в державній звітності. Мені довелось одному з перших роз-

слідувати такі справи.

На той час це був новий напрям, найбільш актуальні 

і найбільш складні справи. Досить сказати, що за рік слідчі 

про куратури області розслідували всього чотири кримінальні 

справи цієї категорії.

Мені дісталась справа про приписки приросту ваги по-

росят на відгодівельному комплексі «Харківський» тресту 

підсобних сільськогосподарських господарств Управління 

гро  мадського харчування облвиконкому. У Харкові тоді була 

розвинена мережа ресторанів, кафе, їдалень. Харчові відходи 

з них направлялись на підсобне господарство біля села Зарож-

не Чугуївського району і згодовувались свиням. Щоб показа-

ти благополуччя в цьому ділі, вагу свиней приписували, а це, 

в свою чергу, вело до переплат працівникам господарства.

Справа така незвична, що й спеціалістів, які могли б про-

вести експертизу, на той час не знайшлося. Залучив до спра-

ви незалежного експерта і за його допомогою розкрив увесь 

механізм приписок. Висунув обвинувачення директору та го-

ловному зоотехніку господарства. Справу одразу було взято 

на контроль.

Планував закінчити її у встановлений строк. Та якось до 

кабінету заходить прокурор району і стурбовано говорить, 

що на завтра викликають на нараду до прокурора області 

з доповіддю про стан розслідування актуальної на той період 

справи про приписки. Розповідаю йому, що справа складна. 

Складність у тому, що на відгодівельному пункті ще так, по-

божому, приписували. Тут усе підтверджується документаль-

но, але коли везли звітність у трест, то там, щоб мати ще кра-

щий вигляд, більшу цифру брали просто з голови. Кажу, що 

самому йому в деталях буде важко розібратись, а тим більше 

доповісти. Прошу, щоб і мене взяв із собою. Він відмовляє, 

впевнений, що зможе сам доповісти. Підготував інформацію 

у справі. Сам, маючи гострий зір, якось не надав уваги тому, 
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що надрукував її на друкарській машинці з дрібним шриф-

том. Узявши справу, прокурор поїхав доповідати. 

Приїжджає стурбований, каже, щоб ніякими іншими 

справами не займався і щоб через два тижні справу було за-

кінчено і направлено до суду. Навіть його службовий автомо-

біль у будь-який час — у моєму розпорядженні.

Через деякий час зональний прокурор розповів, що в за-

гальних рисах прокурор району доповів справу. Але прокурор 

області, бажаючи детальніше розібратись, попрохав інформа-

цію у справі. Взяв, почав читати, проте там був такий дрібний 

шрифт та з таким малими інтервалами між рядками, що він 

відклав інформацію, буркнувши: мовляв, нормально надру-

кувати не могли. Хотів розібратися, що та як, але прокурор 

не міг знайти, де і які докази в тексті надруковано. Відказав: 

«Нічого ви не можете і нічого не знаєте у справі». Прокурор 

району виправдовується, що, мовляв, працюємо, знаємо, що 

робити.

— Якщо ви знаєте, то скажіть мені, де працює жінка об-

винуваченого? 

Не тільки прокурор, а й я тоді цього не знав. Здавалося б, 

яке це відношення мало до справи. Дружина ж не приписува-

ла разом з ним у державній звітності приріст ваги тих свиней. 

Та це так, якщо дивитися на все поверхово. У запитанні Івана 

Григоровича я побачив більше.

У протоколі допиту серед анкетних даних є така графа: 

сімейний стан. Зазвичай туди записується, одружений чи ні 

та чи має дітей. Але коли ти справжній слідчий, а не гвинтик 

у правовій, здебільшого каральній державній машині право-

суддя, то маєш поцікавитися і обставинами сімейного життя. 

Тобі ж, можливо, доведеться вирішувати питання про обран-

ня обвинуваченому міри запобіжного заходу. І арешт тоді був 

не рідкістю, а у нього вдома — хвора дружина чи малі діти. 

І якщо ти цього не з’ясував, то саме бездушність мав на увазі 

Прокурор з великої літери — Іван Григорович Цесаренко.

Проте, мабуть, неспроста він про це питав. Уже закінчуючи 

справу, я дізнався, що один з обвинувачених — капітан запасу 

КДБ. Приїхали і до мене співробітники поважної організації 

з рекомендацією «спустити на гальмах» цю справу. Кажу, що 

радий би допомогти, та справа на контролі в Івана Григорови-
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ча, а сам я з таким проханням до нього не піду. Думаю, що не 

ходили і вони. Іван Григорович так умів себе поставити, мав 

такий авторитет, що з подібними проханнями особи зі стату-

сом нижче секретаря обкому партії не звертались.

Справу розглянув суд. Обвинувачені, які повністю визна-

ли себе винними, отримали покарання, не пов’язане з по-

збавленням волі. Після судового засідання суддя відверто 

мені зізналась, що й сама до кінця не розібралась у цих при-

писках до звітності.

Коли вирок набув законної сили, прокуратура області 

розповсюдила мій досвід у цій справі як позитивний. Звичай-

но, мені було приємно отримати таку оцінку роботи. Потім 

я розслідував ще дві справи цієї категорії. Про приписки ви-

конаних робіт пересувною механізованою колоною та най-

маною бригадою будівельників з Вірменії, які «достроково» 

здали корівник у радгоспі «Рєпінський». Та я розумів, що це 

не масштабна боротьба з приписками. Інші справи, розсліду-

вані в області, теж не набули розголосу. Але в той час за звітні-

стю оцінювалася кількість, а не масштабність боротьби з цим 

явищем.

Повірте мені, що я про зустрічі з вами розповідав своїм 

знайомим, котрі свого часу теж були не рядовими службов-

цями, і вони мені казали, що у вас щодо взаємодії з право-

охоронними органами і КДБ «було все схоплено». На вашому 

будинку дві меморіальні дошки керівникам обласного КДБ — 

П. В. Фещенку та М. Г. Гібадулову. Впевнений, що у вас були 

не просто службові, а й дружні з ними стосунки. Тому область 

і не «гриміла».

А після смерті І. Г. Цесаренка пішли справи заготівельни-

ків та побутовців і знаменитого Хана.

Так, що було таке і в Україні, тільки це не зачіпало партій-

ної верхівки, а пішло ніби по низах, списали на «перегини на 

місцях».

Ви вважаєте, що це не було характерним для всієї систе-

ми. Абсолютно правильних цифр для наукового аналізу ми не 

знайдемо, але факти — річ незаперечна. А щодо того, чи я таїв 

у собі такі погляди, які виклав у книзі, то ви чудово розумієте, 

що в той час викладати їх відкрито було рівноцінним само-

губству. Ви знаєте, що тоді робили з дисидентами. Про себе 
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скажу, що я не герой, я тільки схожий на нього. Хоча з часу, 

коли я почав працювати в прокуратурі, а він збігається з ва-

шим обранням на посаду першого секретаря, Харківська об-

ласть не дуже виділялась репресіями щодо інакодумців. Я все 

це спостерігав, навчаючись в інституті і з 80-го року бачив, 

відчував по роботі правоохоронних органів.

— Ми не були кровожерними.

— Погоджуюсь. Якби у мене до вас було б якесь упере-

джене ставлення щодо репресій проти інакодумців, я б і не 

намагався з вами зустрітися. Проте, ось ви кажете, що я ніби 

дуже засуджую партію і владу. Не можу з вами погодитись. 

Багато з тих, хто ознайомився з моєю книгою і кому я давав 

читати нові розділи, кажуть, що я дуже ліберально, аж дуже 

м’яко підхожу до оцінки партії та влади в ті часи, а ви, навпа-

ки, кажете, що я хочу партію облити...

— Ви під враженням ображених...

— Я б не сказав, що це під впливом ображених. Безумов-

но, описуючи, я намагався зробити свого героя, колишнього 

першого секретаря райкому парії, цікавим, бо він і в житті 

цікавий. Але я також пишу, що не берусь бути захисником 

і не виправдовую М. Т. Терещенка, у кількох епізодах судової 

справи він визнав себе винним.

— Але його змальовано не як потерпілого, а як героя. Мов-

ляв, нізащо покарали, і на цьому тлі ви критикуєте і устрій, 

і юридичні органи, як якісь бездушні.

— Щодо бездушності — не заперечую. Я ж маю свій слід-

чий і прокурорський досвід. А він, як в ніякій іншій профе-

сії, змушував шукати докази і бачити реальність. Отримую-

чи інформацію, слідчий чи прокурор повинен оцінювати її 

з об’єктивної точки зору, а не пропагандистської. Я про спра-

ву Терещенка і з науковцями, з і практиками розмовляв, усі 

погоджуються, що не можна було судити за хабарництво, не 

маючи речових доказів, не взявши на грошах, а лише на сум-

нівних свідченнях, що такий факт мав місце, та й то річної 

давності. Виконували, бездушно виконували директиви пар-

тії щодо боротьби з «нетрудовими доходами».

— А як же ж прокурор, він же наполягав, підтримував?

— Що я можу сказати, крім споконвічно українського: та 

ото ж! Хоча... 
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РЕПРЕСОВАНІ ТА РЕАБІЛІТОВАНІ

Це теж дуже серйозна тема. Восени 2013 року працівники 

прес-центру та завідувач музею прокуратури області С. І. Го-

лубицький надали мені матеріали про репресованих пра-

цівників нашого обласного відомства. Я вивчив матеріали 

й підготував статтю «Реабілітовані працівники прокуратури 

Харківської області». За виром часу вона так і не була опублі-

кована. Тож пропоную її читачам:

«Колесо історії неможливо повернути назад, але сказати 

правду про страшні роки сталінських репресій, згадати жерт-

ви — ніколи не пізно. Адже люди живуть стільки, скільки ми 

про них пам’ятаємо.

Після ХХ з’їзду компартії і до розпаду СРСР процес ре-

абілітації жертв політичних репресій не був завершений до 

кінця. Тож відрадно, що в незалежній Україні ця робота три-

ває. «Чому так довго триває?» — запитає прискіпливий читач. 

Тому що рахунок жертв йде на мільйони і тільки повне завер-

шення реабілітаційного процесу дасть можливість підсумува-

ти трагедію, пережиту людьми в 30–50-х роках уже минулого 

століття. Кажу це з достовірністю, бо самому довелося пра-

цювати прокурором відділу нагляду за додержанням законів 

про національну безпеку прокуратури Харківської області 

і переглядати справи та робити висновки щодо законності 

засудження, вивчати й готувати документи про реабілітацію. 

Читав справи з архіву, датовані 1919 роком, коли Верховний 

Суд України ще називався Найвищим судом. Групи з реабі-

літації діють і нині. Є що переглядати. Розстріляним та тим, 

хто не дожив до років реабілітації, ми, нащадки, повертаємо 

їх добре ім’я й відновлюємо історичну правду. У багатьох не 

залишилось рідних та близьких і нікому ставити питання про 

їх реабілітацію. Незалежна держава Законом «Про реабіліта-

цію жертв політичних репресій в Україні» поставила завдання 

переглянути всі кримінальні справи, за якими в той час на те-

риторії УРСР були винесені вироки з політичним підтекстом. 

Тут, як кажуть, поставлено завдання — дійти до кожного, зга-

дати всіх поіменно. Тому робота триває.

Нині багато матеріалів, які достовірно свідчать про повне 

ігнорування в ті роки правових норм. У першу чергу їх ігно-
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рували юристи, судді та прокурори, які потім теж були репре-

совані, потрощені духовно й фізично тим самим маховиком, 

що його самі ж і розкручували. Прокурорські працівники, 

про яких хочу повести розмову, до того, як самі були репре-

совані, вірою і правдою служили тодішньому ладу в державі. 

Адже прокуратура на той час була єдиним органом, який мав 

доступ до слідчих матеріалів НКВС, пов’язаних із розсліду-

ванням злочинів проти держави. До цієї категорії належали: 

зрада Батьківщини, шпіонаж, шкідництво, терористична 

та інша контрреволюційна діяльність, антирадянська агіта-

ція та пропаганда тощо. Вказані склади злочинів, як відомо, 

були найбільш поширеними у стандартних обвинуваченнях, 

за якими репресовано мільйони ні в чому не винних людей. 

Вони ж також, будучи на своїх посадах, за повчанням голов-

ного прокурора СРСР Вишинського вважали презумпцію не-

винуватості «буржуазним сміттям», а визнання вини «цари-

цею доказів», і список їх жертв теж значний у тому довгому 

ряду репресованих, у ряду, де й для них система також відвела 

місце.

Всім добре відомі так звані «трійки», які виносили смерт-

ні вироки. Та серед матеріалів справ розстріляних доводилось 

бачити акти іншої «трійки». Акти, яких уже не можна було 

переписати. Їх складали комендант Харківського обласного 

управління НКВС, прокурор та начальник спеціального кор-

пусу про приведення до виконання вироку над засудженим 

до вищої міри покарання — р о з с т р і л у. Не можу ствер-

джувати, що самі вони розстрілювали, для цього були інші 

виконавці, та, навчаючись в юридичному інституті в 1976–

1980 роках, один із викладачів нам розповідав, що були ви-

падки, коли відносно «особливо небезпечних» розстріляних 

«злочинців» складався акт про констатацію смерті. Зробивши 

свою справу, «розстрільна команда» відходила і прокурор ро-

бив, як тепер кажуть, «контрольний» постріл у голову і лише 

після цього лікар засвідчував смерть.

Менше всього хотілося б засуджувати та повчати тих, хто 

жив у той важкий час. Нам, зрозуміло, говорити легко, але 

непросто писати об’єктивно про репресії щодо прокурор-

ських працівників Харківської області, віднайти юридичну 

і людську правду. Але правда тим і цінна, що вона правда — 



89

з якої б позиції чи на якій відстані часу на неї не дивитись. 

На мій погляд, вона в жорстокості тієї системи. І не тільки 

в жорстокості, а й у підступності.

Хіба не підступним були дії влади, коли телеграмою все-

союзної наради прокурорських працівників за підписом са-

мого Вишинського прокурора Харківської області Михайла 

Ісаковича Брона, який не зміг узяти в ній участь через замах 

на нього в травні 1936 року, назвали відданим працівником 

радянської влади, а через деякий час, викликавши до Мос-

кви, арештували «за участь у троцькістській терористичній 

організації». А він і справді був відданий радянській владі. 

З боями за ту владу він у складі 13-ї армії під командування 

воєнкома Штарма пройшов від Старого Осколу до Перекопу, 

вів таємні перемови з повстанською армією «батька Махна». 

Це аж тепер стало відомо, що деякий час Махно теж воював 

на боці радянської влади.

Та колишні заслуги не бралися до уваги, і йому майже два 

роки довелося побувати під слідством у стінах Бутирської 

та Харківської тюрем. В одиночній камері він відсидів вісім 

місяців і вісім днів, після чого місяць пролежав в ізоляторі, 

втратив мову і ходив на милицях.

Підступна була влада. У матеріалах справи є дані про те, 

що одного з його «співкамерників» слідчі змушували дати по-

кази про причетність до контрреволюційної організації само-

го Вишинського, Ульріха і Рогинського.

Михайло Ісакович вини своєї не визнав, і йому вдалося 

довести свою невинуватість. Рідкісний на той час випадок. 

Але влада не вибачилась, вона тоді не мала такої звички, 

і лише 2000 року М. І. Брон був реабілітований прокуратурою 

Харківської області.

Можна сказати, що йому повезло, хоча везіння такою ці-

ною годі бажати будь-кому. Менше пощастило заступнику 

Харківського обласного прокурора у 1932–1935 роках Лідії 

Юріївні Ільєвій, 1901 року народження, котру теж арештува-

ли в липні 1937 року як учасницю контрреволюційної троць-

кістської організації.

Доказом вини Ільєвої стали виписки із протоколів засі-

дання комісії про «чистку» парторганізації облсуду та про-
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куратури від 15.12.1934 р. та засідання такої ж комісії Хар-

ківської обласної організації ВКП (б) від 8.04.1935 р., у яких 

вказувалося, що 1923 року вона голосувала за опозиційну 

резолюцію, а 1927 року, коли розглядалось питання про ви-

ключення з партії Зінов’єва і Троцького, утрималась від голо-

сування.

Нині, знаючи, які фізичні та моральні тортури довелося 

витримувати підслідним, хіба можна поставити їй за провину 

те, що визнала себе винною частково. Таке визнання кошту-

вало їй позбавлення волі строком на вісім років.

У матеріалах є листи доньки та рідних засудженої до 

«батька народів» Й. В. Сталіна. Одинадцятилітня донька, 

котра в дев’ять років залишилась без батька і матері, писа-

ла: «Я впевнена, що ви дійсно станете моїм батьком і допо-

можете мені як рідний батько... вернувши маму. /.../ Мама 

в кожному листі пише, щоб я пам’ятала, що вона завжди буде 

більшовичкою і що інтереси держави та революції завжди 

вищі за все, що найтяжче в її справі це дика, безглузда по-

милка, вчинена над нею, і яка, вона впевнена, розсиплеться». 

Звісно, ніякої резолюції того, кого вона називала батьком, на 

листі не має.

Майже з такою ж дитячою наївністю батьки засудженої 

через два роки після вироку теж зверталися до Сталіна з про-

ханням переглянути справу, бо її сфальсифіковано, і вже й ті, 

хто її арештовував та виносив вирок, самі засуджені як вороги 

народу.

Покарання Л. Ю. Ільєва відбувала на Колимі. Відомостей 

про відбуття строку покарання та звільнення з місць позбав-

лення волі в матеріалах кримінальної справи немає.

Характерно, що навіть і в роки горбачовської перебудови 

переписування та перегляд таких справ проходили за таєм-

ною процедурою. 15.06.1988 року прокурор Харківської об-

ласті під грифом «Таємно» вніс протест у справі Л. Ю. Ільєвої 

до Президії Харківського обласного суду, і протест було задо-

волено.

Репресії в ті роки не затихали, а лише накочувалися хви-

леподібно, підкорюючись потребі моменту. Йшла боротьба 

з троцькізмом і послідовниками Троцького, який свого часу 
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закликав не жаліти крові для розпалювання пожежі світової 

революції. Не жаліли... Характерне свідчення цьому — справа 

проти Віри Самойлівни Хазанової. Її, на посаді прокурора Ле-

нінського району міста Харкова, арештували 08.11.1935 ро ку 

за зберігання контрреволюційної літератури та зв’язки з троць-

кістами, яким вона нібито надавала допомогу.

Можна лише уявити, яких зусиль потрібно було докласти, 

щоб майже через два місяці перебування під вартою, в січні 

1936-го, запобіжний захід було змінено на підписку про не-

виїзд, а ще через два місяці справу закрили не за відсутністю 

складу злочину, а лише за недостатністю зібраних у справі до-

казів. Звичайно, прокурором вона вже не могла бути і працю-

вала юристом артілі «Червоний гужовик». Та через два роки, 

в лютому 1938-го, постановою прокуратури УРСР закриття 

провадження щодо В. С. Хазанової було скасоване, і її знову 

заарештували за тими ж статтями обвинувачення. Як мовить-

ся, зібрали докази, яких тоді не діставало для засудження. Та 

їй знову «пощастило», через рік, два місяці та 29 днів перебу-

вання під вартою справу знову закрили за недостатністю зі-

браних доказів і навіть реабілітували, та зробили це тишком-

нишком. Відомості про направлення В. С. Хазановій або її 

родичам довідок про реабілітацію та листування з цього при-

воду в матеріалах архівної справи відсутні. Тож 2005 року і ця 

справа була предметом позитивного розгляду групи з реабілі-

тації прокуратури Харківської області.

Більше року перебував під вартою заарештований у черв-

ні 1936 року прокурор Валківського району Петро Макаро-

вич Штим, 1903 року народження, обвинувачуваний в участі 

в антирадянській терористичній право-троцькістській орга-

нізації з метою скинення Радянської влади, проведення під-

ривної та шкідницької роботи в районній прокуратурі.

Якщо бути об’єктивним, то архівні справи тих років дають 

уявлення про те, яким непростим шляхом йшло становлення 

законності в тодішній тоталітарній державі. Ми ще й донині 

відходимо від тих принципів законності, намагаючись наслі-

дувати світові, а не соціалістичні норми права. Не всі й тоді 

однозначно підтримували репресії, не всі очерствіли, хоча б 

у ставленні до своїх, до тих, хто працював у правоохоронній 

системі. Постановою військової прокуратури Харківського 
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військового округу від 14 липня 1939 року слідство у справі 

закрито за недостатністю зібраних у справі доказів. Виро-

ком лінійного суду Південної залізниці від 23.06.1938 року 

П. М. Штима з-під варти було звільнено і реабілітовано.

Два місяці і 21 день перебував під вартою нібито за підо-

зрою в розголошенні таємних службових (зверніть увагу — не 

державних, а службових) відомостей, поширення наклепу на 

органи державної влади, заарештований у лютому 1938 року, 

слідчий 2-ї дільниці транспортної прокуратури Південної за-

лізниці Мілентій Микитович Мілевський.

Вище наведені дані про працівників прокуратури області, 

котрих репресії хоча й зачепили своїм кривавим крилом, та 

життя їм залишили. Справи щодо них мали бодай якусь ви-

димість законності. У розгляді їхніх справ брали участь інші 

прокурори та судді. Народний слідчий прокуратури Вовчан-

ського району Сергій Феофанович Конончук, 1897 року на-

родження, рішенням Наркома Внутрішніх справ СРСР, Гене-

рального Комісара держбезпеки Єжова та прокурора СРСР 

Вишинського від 17 жовтня 1937 року за висуненим обвину-

ваченням у проведенні розвідувальної діяльності, шпигунстві 

на користь Польщі — р о з с т р і л я н и й. Лише два місяці 

і три дні минуло з часу його арешту до приведення у виконан-

ня навіть не вироку, а позасудового р і ш е н н я.

Ухвалою військового трибуналу Київського військового 

округу від 24 вересня 1965 року Постанову НКВС та проку-

рора СРСР щодо С. Ф. Конончука скасовано, справу проти 

нього закрито за відсутністю складу злочину. Постанову ска-

совано, та життя не повернеш — р о з с т р і л я н и й! Хоча 

вину й не визнав, свідків у його справі не допитували і в ній 

відсутні будь-які докази вини. У матеріалах справи лише ви-

тяги з протоколів допитів свідків у інших справах, де серед 

прізвищ дійових осіб згадується прізвище С. Ф. Конончука. 

Тож в Ухвалі трибуналу вказується, що названі в обвинуваль-

ному висновку свідки Калинчук, Миколаєв, Кней і Грищук, 

з якими нібито Конончук був пов’язаний у своїй злочинній 

діяльності, до кримінальної відповідальності за антирадян-

ську діяльність не притягувались, а Княжчук (теж свідок) ре-

абілітований.
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Сергій Феофанович був обвинувачений у шпигунстві, 

а у витягах із показів свідків вбачається, що, проживаючи на 

території Волинської області, яка тоді належала Польщі, він 

вів підпільну роботу з приєднання земель, заселених україн-

цями, до СРСР.

Військовою колегією Верховного Суду СРСР 26 берез-

ня 1938 року засуджений до вищої міри покарання — р о з -

с т р і л у  Василь Калинович Есаулов, 1898 року народження. 

Він з 1935 року працював прокурором Південної залізниці. 

Розстріляний 27 березня, тобто на другий день після вироку. 

Похований у таємному місці поховання — 6-й квартал Лісо-

паркової зони (нині — Українсько-Польський меморіальний 

комплекс), реабілітований 8 серпня 1956 року військовою 

колегію Верховного Суду СРСР «за відсутністю складу зло-

чину».

Маховик беззаконня 30-х років уже минулого століт-

тя діяв і в воєнні та післявоєнні роки. Як країна була підго-

товлена до війни з фашистською Німеччиною, нині відомо. 

А тоді прорахунки керівництва перекладали на «стрілочни-

ків». 09.10.1941 року було заарештовано прокурора Коло-

макського району Івана Васильовича Абрамова, 1904 року 

народження. Заарештовано нібито за те, що з 22 вересня по 

3 жовтня 1941 року самовільно залишив робоче місце, в ре-

зультаті чого було призупинено функціонування прокуратури 

району. В умовах воєнного часу це називали дезертирством. 

Звільнення І. В. Абрамова з посади прокурора Коломаксько-

го району за обвинуваченням у дезертирстві санкціоновано 

прокурором УРСР. 

Про той період діяльності у музеї прокуратури області 

є стенд, де проілюстровано, що в період Великої Вітчизняної 

війни прокуратура України та прокуратура Харківської обла-

сті розташовувались на лінії фронту, а в період з липня 1941 

по серпень 1942 років дислокувалися у простих будинках в мі-

сті Куп’янську та селищі Дворічна. Можна послатися на вій-

ськовий час, мовляв, не відразу розібралися і все об’єктивно 

з’ясували, не до нього було — відступали. Мабуть, зрозуміло 

стало, що у відступі радянських військ аж до Волги винен не 

Іван Васильович Абрамов, тож з тюрми № 1 міста Казані Та-

тарської АРСР його було звільнено 20 лютого 1942 року як 
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притягнутого до кримінальної відповідальності необґрунто-

вано та реабілітовано.

Викладене стосується прокурорів, заступників, слідчих. Та 

не менш показовими випадками репресій є вироки та ареш-

ти тих, кого ми називаємо технічними працівниками проку-

ратури. Серед них конюх Харківської обласної прокуратури 

Яким Іванович Живокоренцев, 1888 року народження, та 

конюх Ізюм ської прокуратури Йосип Леонтійович Климаш, 

1897 року народження, котрі після звільнення від фашистів 

Харківської області необґрунтовано були арештовані за обви-

нуваченням у співробітництві з окупантами. Й. Л. Климаш був 

засуджений до осьми років позбавлення волі, а Я. І. Живоко-

ренцев перебував під слідством з 03.11.1943 по 08.03.1944 року 

і звільнений за відсутністю складу злочину.

Секретар-друкарку Лозівської прокуратури Надію Тро-

химівну Гричунову за підозрою у співробітництві з окупацій-

ною владою було арештовано, і вона перебувала під слідством 

з 01.10.1943 по 27.04.1944 року.

Секретаря Великобурлуцької районної прокуратури Парас-

ковію Яківну Канівець, 1925 року народження, 20.04.1943 ро  ку 

заарештовано за підозрою в переході лінії фронту і передачі 

відомостей про Червону армію у німецький штаб. Звільнена 

з-під варти за відсутністю доказів вини лише 24.03.1945 року.

На жаль, у більшості архівних справ фотографії або їхні 

копії відсутні. Тож нехай наша згадка буде світлиною і дани-

ною пам’яті їх нелегкій долі. Віддати їм борг пам’яті — най-

менше з того, що ми можемо нині зробити. Адже за висловом 

А. Франса: «Людство майже все складається із мерців — так 

мало нас, живих, проти безлічі тих, що вже пішли зі світу. 

Що ж це за життя — коротше від куцої людської пам’яті!»

Для того щоб юридична і людська правда збіглися і стали 

історичною правдою, Верховна Рада України прийняла Закон 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

яким засуджує репресії і відмежовується від терористичних 

методів керівництва суспільством, висловлює співчуття жерт-

вам необґрунтованих репресій, їх рідним і близьким, прого-

лосила намір неухильно добиватися справедливості та гаран-

тує народу України, що подібне ніколи не повто риться».
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Набравши на комп’ютері цю статтю, я за давньою дружбою 

зайшов до районної ради, де після виходу на пенсію з проку-

ратури ще деякий час працював радником голови. Попрохав 

начальника організаційного відділу Володимира Васильови-

ча Шевченка роздрукувати текст. Він погодився, роздрукував 

і — зацікавився статтею. Тим більше, що я сказав: там є і про 

працівницю прокуратури Великобурлуцького району.

Те, що сталося далі, я можу розцінити як журналістське 

везіння, хоча тут щось більше. Я споглядав за обличчям Во-

лодимира Васильовича і намагався з його виразу вгадати, де 

написано цікаво, а де — ні. Та раптом я побачив на ньому роз-

губленість. Він якось незвично подивився на мене, потім зно-

ву на текст і каже:

— Дмитре Івановичу, та це ж моя мама — Парасковія 

Яківна Канівець, 1925 року народження. Вона ще жива, але 

ніколи ні мені, ні братові не розповідала про те, що була під 

слідством і в таборах. Мені аж не віриться, але всі анкетні дані 

сходяться. Я розпитаю її.

У свою чергу я висловив бажання зустрітися з нею, орга-

нізувати зустріч з керівництвом прокуратури області, вручити 

їй офіційно посвідчення про реабілітацію, написати про неї. 

Через кілька днів я знову навідався до районної ради. Во-

лодимир Васильович розповів, що мати підтвердила свою 

працю в прокуратурі, а про перебування під слідством у роки 

війни промовчала. Бажання отримати офіційне підтверджен-

ня про реабілітацію не виявила. Сказав:

— Мати не хоче ворушити давнє. Їй уже скоро 90 років. 

Лише сплакнула. Що було, то було — його не вернеш...

Отакі у нас люди. І це лише дещиця з багатьох і багатьох 

доль знаменитих та звичайних людей величезної імперії під 

назвою СРСР, яку вони ж і будували. Безліч осіб, на яких іс-

торія ніколи не зверне уваги. Вона, історія, рідко переймаєть-

ся долею простих громадян, але пишуть її саме вони. І вони 

не дуже довіряють владі, бо та реабілітувала в дев’яності роки 

насправді тільки тих, хто не був ні в чому винен перед радян-

ською владою. Реабілітовані тільки ті, хто за законами ра-

дянської влади «как бы невинно пострадал». Скільки ще без-

іменних, тих, кого захопило з собою вічно рухоме колесо того 

безжалісного часу?! Тут питань більше, ніж відповідей, і я не 
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певен, що дам на них вичерпні роз’яснення. Деякі з питань 

апріорі не передбачають відповідей, а над деякими досить 

схилити голову і просто помовчати.

А що стосується прокуратури як органу і її ролі у справі 

М. Т. Терещенка, то тут теж багато запитань. На жаль, тут теж 

не без проблем, у прокуратурі такі ж люди, як і повсюди. 

Хоч який би «відсів» робили, беручи на роботу до прокура-

тури, туди потрапляють люди дуже різні — надійні й так собі, 

чесні і принципові, щедрі і жадібні, поступливі й сутяжні, ро-

зумні й обмежені, добросовісні й кар’єристи. Перебираючи 

в пам’яті своїх колег і знайомих по тій роботі, порівнюю їх, 

роздумую. Бачив багато таких, що працювали з душею. Але 

попадались і ті, які, здається мені, працювали так собі, і в го-

лові у них була не ця робота, а щось інше. Наче для них це 

лише тягар, який вони взяли на себе і намагаються бадьоро 

його нести. Знавав і азартних гравців людськими долями та 

маніпулювання нормами законів. На кого діяли моральні за-

побіжники, ті не переступали, не зловживали. Все це так, але 

якщо придивитися до них і порівняти з іншими, з тими, хто не 

працював у правовій сфері, то вони особливі вже тим, що мали 

доступ до правосуддя, а це — від «правом судити». Але були 

й такі, які й незаконні вказівки керівництва «брали під кози-

рок». Тоді ж іще не було положень статті 60-ї Конституції про 

те, що можна відмовитись від виконання будь-яких наказів, 

розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законо-

давству, що за протиправні дії та бездіяльність вони теж несуть 

адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідаль-

ність. Бачив і чинуш, був з ними і на «ти», і на «ви». Я пам’ятаю 

їхні прізвища і навіть більш-менш фізіономії, знаю, хто з них 

і яку роль зіграв у моєму житті, але детальніше про них гово-

рити тут вважаю зайвим. Не кожен наділений здатністю диви-

тися на себе критично й ніби збоку, і не всі з них добре засвої-

ли найперше правило праматері наук — уміння орієнтуватися 

в людях. Я належу до одного з ними братства, тож чи можу 

сміятися з них, не сміючись трошки і з себе?

Мене понад усе приваблювали професіонали своєї спра-

ви. Я працював слідчим. Тоді цю категорію працівників нази-

вали золотим фондом прокуратури. Саме слідчий у своїй ро-

боті, після прокурора, найбільш самостійна в процесуально-
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му відношенні одиниця. Хто б який нагляд не здійснював за 

слідством, найбільш досконально справу знає саме слідчий, 

у проваджені якого вона перебуває. У ті роки прокурорами 

здебільшого призначали тих, хто найбільш професійно себе 

показав на слідчій роботі. Але були такі, які залишалися слід-

чими і пропрацювали ними по двадцять і більше років. 

Розповім про один дещо гумористичний, але суто життє-

вий випадок. Усі ми люди і ніщо людське нас не обходить. Ще 

за керівництва І. Г. Цесаренка одного слідчого прокуратури 

області призначили прокурором сільськогосподарського ра-

йону. На прокурорській роботі він теж себе показав умілим 

керівником. Та раптом знімають і знову переводять слідчим 

прокуратури району в місті Харкові, де в нього була квартира. 

Як кажуть: шила в мішку не втаїти. Любив жінок. І в нього, як 

і в багатьох, теж були свої любовні історії. 

Та прокурор «погорів» не за те, що любив, а за те, що це 

стало явним. Після роботи він запросив до себе в прокурату-

ру заміжню жінку. Чи вони там уже почали щось робити, чи 

тільки збиралися, аж тут дзвінок: з міліції повідомляють, що 

сталася якась пригода і його присутність обов’язкова. Ма-

буть, не хотів прокурор спинятися на півдорозі і вмовив ту 

жінку залишитися в приміщені прокуратурі, в його кабінеті. 

Мовляв, він швидко впорається і повернеться. Зачинив при-

міщення на ключ і поїхав. Та чи то справа була не з легких, чи 

просто забув про ту жінку... Вже і ніч застала, а вдома ж чоло-

вік, діти. Почала стукати у вікно до випадкових перехожих. 

Ті повідомили в міліцію. Жінку випустили, а розголос пішов. 

Так прокурор знову став слідчим.

І я скажу, що він як слідчий мав хист, був великим профе-

сіоналом. Мені довелося виконувати деякі його доручення, 

коли він розслідував кримінальну справу про зловживання та 

хабарництво на станції технічного обслуговування автомобі-

лів міста Чугуєва. З’ясувалося, що він теж свого часу працю-

вав на заводі «Серп і молот», тож, хоча був і старший за мене, 

спілкування було невимушеним. А жінок він любив і не міг 

нічого з цим вдіяти.

Лише небагатьом відомо про те, як він в Одесі, де був у від-

рядженні — розслідував складну кримінальну справу, прихи-

лив до себе знамениту співачку, народну артистку. Після кон-
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церту з букетом квітів, відтіснивши шанувальників її таланту, 

пробрався до театральної вбиральні... Що тут скажеш? Знаю, 

що в Одесі «умеют делать деньги и с шиком их потратить», та 

не цим він зачарував артистку. Гуділа Одеса, адже на честь ар-

тистки висока посадова особа області вже замовила зал у рес-

торані, а та раптом зникла. Що далі було, відомо тільки їм 

обом. А прокурору області знову довелось відкликати з відря-

дження слідчого, який зірвав запланований бенкет, влашту-

вавши своє «свято душі».

Переглядаючи особову справу, звернув увагу, що як слід-

чий він часто відпорядковувався у розпорядження Генераль-

ного Прокурора СРСР та України. Характерна виписка із на-

казу про заохочення, де не вказується детально, за що, а лише 

лаконічно констатується: «за виконання особливо важливого 

завдання».

А що стосується тих, хто нагороджував прокурорських 

працівників, у тому числі й за «виконання особливо важливих 

завдань», то вони в період розпаду СРСР, м’яко кажучи, ви-

явилися не на висоті. Я радив би прочитати книгу М. О. По-

тебенька «Между прошлым и настоящим». Як заступнику, 

першому заступнику та прокурору УРСР у 1983–1990 роках 

йому добре відомі факти служіння верхівки Генеральної про-

куратури СРСР не закону, а на догоду М. С. Горбачову. Він 

прямо звинувачує в цьому О. М. Рекункова.

Та повернімось до нашої розмови:

— Справи про хабарництво — це підслідність слідчих 

прокуратури, тим більше проти особи, яка обіймала відпові-

дальну посаду — першого секретаря райкому партії, але про-

куратура не взяла її до свого провадження. Я вважаю, що цю 

справу потрібно було вирішувати у відповідності до закону, 

а не до особистого становища владних чиновників — влашто-

вує це їх чи не влаштовує.

— І все ж саме партію ви довбаєте уздовж і впоперек, — 

зауважує Владислав Петрович.

— Ви прожили таке життя, що я не можу бути вам суд-

дею і тим більше нав’язувати вам свою точку зору. Ми з вами 

хоч і народились, виховувалися, виросли і працювали за од-

нієї державної системи, але в різних життєвих умовах. Хоч 

і були службовцями, але в дуже різних «вагових категоріях», 



99

тому й не дивно, коли говоримо й думаємо неоднаково. Але ж 

я і ви бачимо, читаємо, що нині публікується про той час. Які 

телепередачі йдуть. Ось, наприклад, «Історичні хроніки», де 

про партію документально підтверджують таке, про що ко-

лись і подумати не можна було. Допускаю, що можна вірити 

в ідею, але виправдовувати зловживання старого режиму — 

отже, погано його розуміти. Не можу припустити, що ви, чи-

таючи і дивлячись усе це, кажете, що все це — брехня. Ну, не 

може ж такого бути?

— Звичайно, дещо ставиться під сумнів...

ДЕЩО СТАВИТЬСЯ ПІД СУМНІВ

— Чому лише дещо? Нічого ж не можна заперечити про-

ти фактів про першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану 

Рашидова, про його загадкову смерть, про зятя Брежнєва — 

Чурбанова. І я ж сам їздив в Узбекистан, і мої друзі там пра-

цювали, розслідуючи цю справу.

— Він, дійсно, там бавовну вирощену приписував...

— І все це розпочалося ще за Андропова. Намагання по-

вернути країну від «застою» до комуністичних ідеалів розпо-

чалося ще за нього. І якби у нього, на мій погляд, вистачило 

сил та енергії, то партію можна було почистити. Адже там 

було і кар’єристів, і нездар...

— Але він не встиг...

— Не встиг! Зі своїм здоров’ям він узявся за те, на що по-

трібна була енергія. А в нього її вже не було. Саме тоді, коли 

він мусив бути у формі, сили почали швидко підупадати. Він 

дуже довго торував свій шлях до влади, і ті заходи, до яких він 

вдавався, не поліпшили, а тільки погіршили справу... 

Говорячи, я помітив, що Владислав Петрович не хоче роз-

вивати тему про Андропова. А вона, погодьтеся, доволі цікава 

і до неї ще потрібно буде повернутися.

Про К. У. Черненка взагалі нічого сказати, хоча написа-

но про нього багато. Відомо, що закінчив трикласну школу 

сільської молоді, Вищу школу партійних організаторів при 

ЦК ВКП(б) (1945), Кишинівський педагогічний інститут (зви-

чайно ж, не на стаціонарній формі навчання).
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Коли він, ставши Генсеком, поновив у партії дев’яносто-

літ нього В. М. Молотова, то жартували: так він готує його на 

своє місце. Цікавий факт, що Молотов, будучи старшим Чер-

ненка на 21 рік, ще й пережив його, померши у віці 96 років. 

Кажуть, що це поновлення в партії було одним із кроків до 

задуманої Черненком повної реабілітації Сталіна.

Типово канцелярський працівник, Черненко відав корес-

понденцією, адресованою Генеральному секретареві, готував 

відповіді за його підписом. Державну премію отримав за те, 

що придумав унікальний механізм, який дозволяв миттєво 

підняти будь-який документ з гігантського архіву Кремля та 

«Особливої папки» Сталіна.

Звичайно, він був у курсі всього, що відбувалося у вищо-

му партійному ешелоні. Брежнєв не забував його вірності, і за 

час його правління той теж отримав дві зірки Героя Соціалі-

стичної Праці, приурочені до «круглих» дат (65 та 70 років). 

А 1984 року, вже на посту Генерального, був нагороджений 

«За... та у зв’язку з 73-літтям». Так він став одним із 16 тричі 

Героїв Соціалістичної Праці.

Мені особисто запам’яталося, як за його правління вела-

ся боротьба з самодіяльними естрадними колективами. Про-

куратурі були спущені вказівки перевірити, який репертуар 

пісень у ресторанах. Негласно треба було просидіти вечір 

у ресторані і записати, які пісні та музика виконувалися. Гро-

шей для такої мети, звичайно ж, не виділяли. А яка плата — 

така й робота. Різний був репертуар, але антирадянщини ще 

не було, і боротьба велася проти «блатних» та пісень відверто 

«тюремної» тематики.

Як слідчий у той час, знаю, що багато активно розпочатих 

за Андропова кримінальних справ проти різного роду коруп-

ціонерів (хоча тоді зловживання владою ще так не називали-

ся) були призупинені та спущені на гальмах. Хоча деякі гучні 

справи дійшли свого логічного завершення. Так, ще за нього 

був розстріляний керівник Єлисеївського магазину Соколов. 

Після поновлення слідства у справі покінчив життя самогуб-

ством колишній міністр внутрішніх справ М. О. Щолоков.

Зізнаюсь, що після кончини самого К. У. Черненка мені, 

як парторгу суду та прокуратури, довелось покривити ду шею 

і на траурному зібрані в колективі казати, що «за нього бу-
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ло поновлено ленінську традицію колективного прийняття 

рішень».

Характерно, що про будівництво комунізму Черненко 

теж не згадував. Його вибрані статті та доповіді, видані за 

життя, названо «По пути совершенствования развитого со-

циализма».

З його кончиною завершився п’ятирічний період, про-

тягом якого значна частина брежнєвського Політбюро пішла 

з життя.

ГОРБАЧОВ

— А ось Горбачов, — продовжив я тему партійних лідерів 

СРСР, — здавалося, і сила, і енергія, молодий, узявся — і все 

з рук висковзнуло...

— Бо розчепіреними пальцями взявся... Занадто велика 

суворість партійних правил виявилась йому не під силу і не 

знали справжнього характеру цієї людини. Я вам скажу, що до 

1985 року ми з ним зустрічалися в Криму. Він відпочивав по-

руч і в санаторій до нас приїжджав. Говорив: ніяких ринкових 

відносин, тільки соціалістичний розвиток і таке інше. Через 

рік я з ним лечу літаком у Польщу, і він вже підтримує Яковлє-

ва, розпинався за ринкові відносини. Повернувся на 180 гра-

дусів. Він нестійкий був у поглядах, у нього не було своєї лінії. 

Коли він став секретарем із сільського господарства, то ще 

був на своєму місці. Він старався з усіх сил (при чому досить 

успішно), відповідаючи за сільськогосподарський розвиток, 

що на той час рідко кому вдавалося. І я скажу, що він допо-

магав нашій області, багато допомагав. Я у нього матеріальні 

ресурси прохав через Кабінет Міністрів і у Байбакова через 

Держплан.

Багато вирішували для області і щодо інших питань. 

А коли став Генеральним, його занесло. І, головне, його спро-

вокував Олександр Миколайович Яковлєв. Він підмовив його 

на ту перебудову, на ринкові відносини. Попри блискучий 

розум і взагалі хороші якості, він більшість свого життя про-

жив в Америці, Канаді і, на мою думку, навряд чи міг реально 

оцінювати стан речей у Радянському Союзі, особливо в той, 
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переломний для країни момент, коли питання про точну 

оцінку являло собою серйозні труднощі. Я сперечався з ним 

щодо ринкових відносин, про це я писав, згадуючи, як летіли 

1986 року в літаку на з’їзд ПОРП (Польської об’єднаної робіт-

ничої партії). Але він дуже ерудований і виходив переможцем, 

бо я тих ринкових відносин не вивчав, я їх тоді ще не знав, 

мало про них думав, а він «був у курсі», і, певна річ, він мав 

рацію, а не я. Одне з правил мого життя — ніколи не робити 

висновків з того, чого я не зовсім розумію. Ми трохи поспере-

чалися з цього приводу. Казав мені: « Що ви докоряєте? А Во-

лодимир Ілліч ще в 20-ті роки запровадив НЕП, і ми також 

запровадимо свій НЕП, але під соціалістичним контролем!»

Точка зору ніби й аргументовано-переконлива, але...

— Яким виявився той контроль, — підхоплюю надзви-

чайно цікаву для мене тему, — стало ясно дуже скоро, і люди 

на собі відчули жорстокий світ нової ринкової економіки. 

Цілком згоден, що то була не досить продумана і не підтвер-

джена практично вимога — владний натиск, і більше нічого. 

А про батьків «перебудови», до яких, безперечно, належав 

і О. М. Яковлєв, можна сказати, що вони нездатні були на бу-

дівництво нового, крім того, що вміли популяризувати себе, 

розважали і верхівку керівництва, і населення країни своєю 

ерудицією. Народ і на макове зерня не відчував того, що так 

солодко лилося з їхніх уст...

— Я бачу, у вас на аркуші паперу щось написано, ви якісь 

зауваження маєте?

— Ні, це не зауваження. Тут є посилання на те, як 

М. С. Горбачов приїхав у Крим з Раїсою Максимівною, і во-

на, будучи на нараді серед відпочиваючих осіб партійно-гос-

подарського активу, давала свої вказівки щодо викори стан ня 

науковців та студентів на сільгоспроботах. Ніби ви цього самі 

не розу міли.

— Та то ще тільки півбіди! Є причини звернути особливу 

увагу на це, бо воно має певне відношення до того, що стало-

ся пізніше. Вона ж ним попихала, як хотіла. Він же це визнав, 

коли заявив, що метою свого життя вважав розвал комуні-

стичної системи, що посвятив його боротьбі з комунізмом. 

Сказав, що Раїса Максимівна раніше за нього це зрозуміла, 

тому він намагався...
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— Якщо це не жарт, — здивовано запитую, — то я цього не 

розумію?

— Ні, тут не має й тіні жартів. Це здається неймовірним. 

Цього, здається, не може бути. А втім, це — факт. Він сказав 

це, виступаючи в Туреччині в якомусь там проамерикансько-

му університеті з лекцією, і заявив, що вважав метою свого 

життя розвал комуністичної системи. Тепер для мене зрозу-

міло, які в нього були власні ідеї. Тепер портрет цієї людини, 

як на картині: характер, що йшов усьому наперекір, був такий 

упертий, ніколи не питав поради, не говорив зарані, що зби-

рається робити, ніколи ні з ким не ділився секретами й по-

таємними думками. Чи можна було чекати якоїсь здорової 

ідеї від такої людини, яка потрапила на самий верх державної 

ієрархії? Кажуть, що майже з усього можна вивести мораль, 

якщо тільки ви постараєтесь відшукати її. Яку ж мораль мож-

на вивести з усього цього? Я глибоко переконаний, що це 

один з найбільших негідників у світі. Отакий він тепер. Отри-

мував по 50 тисяч доларів за одну лекцію, молов що завгодно. 

Але ж слово не горобець — скажеш, назад не повернеш. Нині 

правда хворіє і таке інше, але таке заявити!

Мені подумалось: «Сказано різко, та не можна заперечи-

ти, що сказано також і справедливо». Вразила несподівана, але 

зрозуміла шкала оцінки, яка зовсім не збігається з офіційною.

— Інакше про нього й не скажеш, — вів далі співрозмов-

ник, — звичайна людина двічі подумала б, перш ніж піти на 

те, на що пішов він.

— Владиславе Петровичу, сказане вами мене не те, щоб 

здивувало, скоріше б, я здивувався, якби цього не було. Все 

стає явним. Він ніби сам дав відповідь на питання, яке ста-

вив ще Платон: «А яка користь несправедливій людині, коли 

вона приховує свої вчинки й уникає покарання? Хіба той, хто 

таїться, не стає ще гіршим від того, хто не криється і зазнає 

покари?»

До цього я якось не цікавився причинами розпаду СРСР, 

взявши на віру, що це склалося з об’єктивних причин. Сприй-

мав офіційну версію, що проблеми, як економічні, так і соці-

альні, накопичувалися і хто б не був на вершині владної піра-

міди, уже не міг стримати того процесу розпаду. І в тому, до 

чого дійшло, нічиєї конкретно персональної вини ніби й не 
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було. Хоча значну частину людей здивував такий швидкий, 

навіть зовнішніми ворогами не передбачуваний розпад СРСР. 

Деякий час я роздумував над цією загадкою, та, побачивши, 

що не розгадаю її, і впевнившись, що вона, зрештою, не має 

для мене особливої ваги, я кинув про неї думати, а невдовзі 

й зовсім забув.

— Не було ніяких ні об’єктивних, ні економічних причин 

для розпаду Радянського Союзу! — аж надто емоційно запе-

речив Владислав Петрович. — Мій знайомий, вчений Олек-

сандр Іванович Молчанов, випускник історичного факульте-

ту, працював у нас в університеті, тоді ще імені М. Горького, 

завідувачем кафедри ідеології, а потім, коли організувався 

університет в Бєлгороді, його туди взяли проректором з науки. 

Ми з ним зустрічаємося, коли він буває в Харкові. Так от, він 

дуже сильно написав. Його книга називається «Росия, Украи-

на и Белорусия от Н. С. Хрущова до «Беловезжской пущи». 

Він постійно в архівах копається. Він допущений до архівів 

ЦК КПРС, Білоруського ЦК і України, які ще донедавна мали 

гриф «таємно». Вивчив 40-річний період розвитку трьох країн. 

Вийшло три томи. Зараз він групує їх у два томи. Це не просто 

книга, це докторська дисертація. Віддав двадцять років напру-

женої праці розшукам-дослідженням «глибоких об’єктивних 

причин» трагедії країни і радянського народу. Він впевнився, 

і цього ніхто ще не спростував, що причин для розпаду СРСР 

не було і не могло бути. Політику вели правильну. Безумовно, 

не уникли протиріч. Без них не розвивається ні природа, ні 

суспільство, але непримиримих протиріч не було, як це нама-

гаються показати руйнівники могутньої країни, подаючи їх як 

гостру приправу до «політичного столу».

— Можливо, він і має рацію, я не хочу сперечатися з уче-

ним і в мене немає підстав сумніватися в правильності його 

розрахунків. Він учений і вважає це достатнім поясненням 

і для себе самого, і для інших. Не знаю, мене це мало об-

ходить. Наука, особливо в оцінці політичних явищ, теж не 

панацея, не ліки, які від усього виліковують. Можна все як 

спростувати, так і науково обґрунтувати. Але хто надто сил-

кується щось довести, той нічого не доведе. Ще Салтиков-

Щедрін писав: «В історії результат усякого руху виявляється 

таким, якого ніхто не передбачав і ніхто не хотів».
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Для вас його дослідження — це ніби виправдання, під-

твердження того, що комуністи робили все правильно, як 

доказ, яким можна оперувати. Це відомий прийом, який ви-

користовується в адвокатській практиці, тож не цураються 

його і в політиці. Щоб бути впевненими в собі і в своїй спра-

ві, вишукується якомога більше свідчень, подробиць, що, на-

чебто і незначні самі по собі, у висвітленні ідеологів стають 

двозначними і факт робиться подвійно переконливим. Ним 

можна притягувати на свій бік тих, хто, мов метелики, летять 

на це світло.

Але, щоб побачити зв’язок окремих свідчень із суттю 

справи, не потрібно далеко йти. Насильство над людською 

свідомістю, злочини влади, а в останні роки і помилки на-

кладались одна на одну так, що кожна нова невдача обтяжу-

валася всіма колишніми. Взяті разом, у своєму непростому 

сплетінні вони й призвели до розвалу СРСР. Цього вже ніхто 

не зможе спростувати.

Для кожного зрозуміло: факт залишається фактом. Якщо 

передумов до розпаду СРСР не було, то хто винен? Це або 

фатум, або вороги — внутрішні чи зовнішні. Тепер марно 

звертатися до фактів, а тим більше — до умовиводів, можли-

во, проведених із глибоким знанням справи; не існує більше 

СРСР. Прийміть це як факт. Ми можемо мати все більше ві-

домостей про те, що економічних причин розвалу СРСР не 

було, та користі з цього небагато.

Сказане вами про те, що Горбачов вважав метою свого 

життя розвал комуністичної системи, зовсім змінює і змушує 

по-новому оцінити його роль. Я, хоч і не політик, але в свої й 

країні був і є дійовою особою, людиною, що намагається зро-

зуміти «межу між світом реальних та уявних речей». І я ду-

маю, що якби керівник дійсно мріяв про «перебудову», то він 

би не допустив розвалу. Адже йому повірили, бо самі бачили, 

що йшлося не за будь-що, а за велику справу, далеко більшу, 

ніж це тепер може видатись, справу реформування цілої кра-

їни, зміну світогляду і життя людей, які, дійсно, мали і мають 

право на краще життя.

А Горбачов свідомо йшов на розвал. Він мізкував, як би 

придумати хитру якусь версію, так би мовити стратегічний ма-

невр, і вигадав нарешті таку річ, що вдалася йому якнайкраще.
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Тепер зрозуміло, що він мав на увазі, коли на закид депу-

татів Першого з’їзду народних депутатів СРСР про доведен-

ня своєю політикою країни до хаосу відповів: «Ну то й що! 

Із хаосу витвориться порядок». Це був ніби жарт, задуманий 

цілком серйозно. Який витворився порядок — це вже історія, 

а її предметом не є копирсання в чужих душах. Він зумів бага-

тьох пошити в дурні, справді надолужив те, чого не вдавалося 

зробити війнами і зусиллями розвідок капіталістичної Євро-

пи та США.

Важливе зізнання Горбачова, а проте, не треба надто по-

кладатися на нього — дещо в цих словах може бути й позою. 

Попри переконливість останнього аргументу, можливо, він 

бравує, з гордощів удаючи, що ставив перед собою цю мету. 

Хоче себе самого піднести. Мовляв, он який він розумний. 

Побачив те, чого не бачили інші партійці, і зрозумів, що ре-

формувати комуністичну систему не можливо інакше, як 

тільки розвалити. Можливо, що історія ще відкриє свої та-

ємниці і його роль як «засланого козачка» підтвердиться до-

кументально. Можливо, якось побачимо, де там справедли-

вість, а де несправедливість, і як одну відрізнити від другої. 

Отож, нам тільки й залишається, власне, трактування його 

дій. Проте, потрібно мати на увазі, як важко виявити справж-

ні причини того чи іншого вчинку, коли йдеться про людей 

незвичайних, тих, хто, як у цьому випадку, піднявся на влад-

ний Олімп.

Тільки з часом проллється світло істини у цій справі і ми 

дізнаємося, що ж там таки відбулося — у версії, наближеній 

до реальності. Бо, як колишній слідчий, знаю, що документи 

теж пишуть люди і їх, щонайменше, можна тлумачити з чо-

тирьох поглядів. Перший — буквальний, коли текст розумі-

ється так, як його написано. Другий — алегоричний, коли під 

текст підставляються події, які відбувалися тоді чи згодом. 

Третій — моральний, з урахуванням переживань і пристра-

стей людської душі. Четвертий — містичний, як втручання 

якихось неземних сил. Щоправда, четвертий погляд для слід-

чого не прийнятний, а народ у нього вірить, бо речі містичні 

вряди-годи трапляються. 

Хіба можна тут до всіх підходити з єдиною міркою? У ве-

ликих політиків усі засоби виправдовують мету. Горбачов — 
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не така проста особистість, і його роль в історії надто значна, 

щоб оцінювати його однозначно. Завжди знайдуться такі, що 

скажуть: яка ж то внутрішня сила штовхала його йти до кін-

ця задуманого, незважаючи на те, що казатимуть про нього 

люди? Ще багатьом нащадкам буде не дуже легко збагнути 

його вдачу. Історія, безумовно, намагатиметься її пояснити, 

наводячи лише факти, але не бажаючи робити з них вис-

новків.

— Проте, кажу вам відверто, ми будемо даремно гаяти час 

і сушити собі голову, якщо спробуємо повернутись назад і поч-

немо розплутувати цей жахливий клубок із самого початку. 

Воно, звичайно, цікаво, та це вже не справить такого вражен-

ня, яке могло б справити тоді, на початку «перебудови».

— Владиславе Петровичу, ми обидва вийшли з того віку, 

коли люди всьому дивуються. Може, дещо безглуздо й не-

скромно було б питати, але чому ж на владному Олімпі всі 

раптом стали такі короткозорі, що не могли сказати йому, що 

він не правий? Чому повелися так, ніби тільки він має вказу-

вати, а всі повинні його слухати? Навіть тоді, коли вже й гро-

мадськість була проти нього.

Я був керівником лише районного рівня управління, 

ви — не тільки обласного, а й союзного рівня, бо входили і до 

складу ЦК КПРС, і Верховної Ради СРСР. Як я на своєму рів-

ні, так і ви на вищому добре, навіть дуже добре знали своїх 

товаришів і майже ніколи не помилялися щодо здібностей, 

вдачі й досягнень один одного. Як же сталося, що Горбачов 

виявився саме такою людиною, як він був? Невже не бачи-

ли, що незабаром усі будемо товаришами у нещасті, коли все 

це триватиме ще деякий час? Там же були й розумні люди, 

які, принаймні в певні моменти, усвідомлювали це, проте 

багатьом бракувало відваги признатися в цьому навіть собі. 

Певно, думали: станеш на стежку боротьби і наступний крок 

може стати для тебе останнім.

— То що ж, по-вашому, зняти з нього відповідальність 

і перекласти на себе? Він стояв на найвищому рівні, відігра-

вав особливо велику роль, і мені здавалося, що за ним пиль-

но стежили. Мені й самому дивно, як же могли проморгати, 

не промацати його нутро і зробити Генеральним секретарем 

з такими ідеями?
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— Дивно це чути. Йому ж протекцію на шляху від Ставро-

польського крайкому партії до Політбюро складав Ю. В. Анд-

ропов, коли ще керував КДБ!

— Сумно, сумно! Тим більше сумно, що нема чого сказати 

на виправдання. Час від часу до нас доходили найрізноманіт-

ніші чутки. Розповідали, що нібито його діда у свій час суди-

ли як куркуля.

— У той час багатьох судили, і це дуже просте пояснення, 

хоча, можливо, й правдоподібне.

— Тому він ніби помстився за свого діда...

— Дійсно, в Інтернеті є посилання на те, що його діда по 

батькові, Антона Мойсейовича, селянина-одноосібника, за 

невиконання плану посіву 1934 року було відправлено у ви-

силку до Іркутської області.

Дід по матері, Пантелеймон Юхимович Гопкало (1894–

1953), виходець із Чернігівської губернії, був старшим з п’яти 

дітей, у тринадцять років залишився без батька, пізніше пере-

селився до Ставрополя. Став головою колгоспу, 1937 року був 

заарештований за звинуваченням у троцькізмі. Провів чотир-

надцять місяців у тюрмі, потому був виправданий. Михайло 

Горбачов заявляв, що розповіді діда стали одним із факторів, 

що схилили його до несприйнятя радянського режиму.

Звичайно, цей фактор теж не можна відкидати, хоча, як 

уже казав, це було б дуже просте пояснення. Думаю, щось 

у нього зародилося ще в університеті. Я цим цікавився, і коли 

в біографії вичитав, що він в університеті проживав у гурто-

житку в одній кімнаті зі Зденеком Млинаржем, то зрозумів, 

що його, простого хлопця, не могло не цікавити життя за кор-

доном, адже Чехословаччина, хоч і була соціалістичною, сут-

тєво відрізнялась від країн, що входили до СРСР.

А Зденек Млинарж був секретарем ЦК Комуністичної 

партії Чехословаччини в 1969–1970 роки, соратником Дубче-

ка під час «празької весни». Згадайте вираз: «Соціалізм з люд-

ським обличчям», це ж Дубчек його вперше висловив, а Гор-

бачов лише повторив у нових історичних умовах. Характерно, 

Млинарж 1995 року, вже після розвалу СРСР, написав книгу 

«Реформатори не бувають щасливими (Діалог з Михайлом 

Горбачовим)». Помер 1997 року. Тож отой «бунтарський дух», 

гадаю, не без його впливу.
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— Розповідали, що, коли він ще працював секретарем 

крайкому комсомолу і побував, по-моєму, в Канаді, там на 

чомусь погорів. Щось він там скоїв, несумісне з тодішньою 

мораллю, але ту справу зам’яли, а його на приціл узяли, і він 

там вважався, як у заручниках. Можливо, це вплинуло?

— Можливо, у житті все можливо. От ви кажете: мовляв, 

Раїса Максимівна це давно зрозуміла (про комунізм). Я кажу 

про це як про цікаву рису людського характеру — у всьому 

радитися з дружиною. Вона ж навчалася разом з ним у Мос-

ковському університеті, тільки він на юридичному факульте-

ті, а вона — на філософському. Юридична дисципліна більш 

практична, а філософія — наука про найбільш загальні зако-

ни розвитку людства. Погоджуюсь, що він був під її впливом. 

Не можу судити, яким вона була філософом, та, здається, 

чогось суттєвого в цій науці і не сказала. Про це свідчить її 

дисертація на здобуття ступеня кандидата філософських наук 

1967 року «Формирование новых черт быта колхозного кре-

стьянства». Не думаю, що ця філософська праця дуже впли-

нула на розвиток колгоспного селянства.

У своїй книзі «Я надеюсь», виданій 1991 року незадовго до 

розпаду СРСР, вона писала: «займаючись науковою і педаго-

гічною діяльністю, читаючи лекції з філософії, історії атеїзму 

та релігії, етики, я зрозуміла, що система і методика нашої 

освіти і в школі і в інститутах у багатьох випадках закомплек-

сована, догматизована».

Горбачов, мабуть, вважав, що вона розумніша за нього 

і прислухався до її порад. Він же з 15 років працював поміч-

ником комбайнера і 1949 року за ударну працю на збиранні 

врожаю був нагороджений орденом Трудового Червоного 

Прапора. Ще навчаючись у десятому класі, став кандидатом 

у члени КПРС, а 1950 року без екзаменів, як орденоносець, 

вступив до Московського університету на юридичний фа-

культет. Після закінчення університету був направлений на 

роботу до прокуратури, але за спеціальністю не працював. До 

1962 року був заступником завідувача відділу агітації і про-

паганди крайкому комсомолу, першим секретарем Ставро-

польського міськкому, потім другим та першим секретарем 

Ставропольського крайкому ВЛКСМ. Уже потім пішов по 

партійній лінії.
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— Ось ви дорікаєте, що у владній верхівці не вжили захо-

дів, були короткозорі. Це не зовсім так. Було, і немало, таких, 

котрі різко критикували його, на пленумах про це казали. Го-

ворили, що він розвалює країну, що це не на добре, тут щось 

не так. Він у відставку подавав кілька разів на пленумах. Він 

висловлював такі заяви, але потім Політбюро робило пере-

рву, під час якої окремо говорили з першими секретарями 

ЦК компартій республік і обласних комітетів. Пояснювали, 

що не можна приймати його відставку, бо цим буде підірвано 

міжнародний авторитет СРСР. А він тоді мав вагому популяр-

ність як борець за мир у всьому світі, тому його вже номіну-

вали на Нобелівську премію, яку він і отримав наприкінці 

1990 року. Розумієте? І після розмов з першими секретарями 

ухвалювали компромісне рішення, мовляв, усе владнається. 

— Тут усе, як в анекдоті: «Спрацював принцип демокра-

тичного централізму: кожен «проти», а як порахували, то всі 

разом «за». Члени ЦК КПРС уміли так само добре слухатись, 

як і наказувати підлеглим. І хоч би як критикували і винили 

в усіх гріхах Горбачова, між верхівкою, до якої і ви належали, 

панував такий демократичний централізм, що до вчинків ко-

гось одного з них виявлялися причетними вони всі.

— Не іронізуйте! Невже ви думаєте, що тільки вам є за що 

дорікати? Хіба я сам не опинився в найгіршій ситуації? Я теж 

обурююсь. Були спроби, я про це в книзі вказую. Відчували, 

що тоді у нього було щось інше, ніж «перебудова», але що — 

не знали. Хто ж свідомо міг думати про розпад СРСР? На таку 

найбезглуздішу ідею здатна тільки його дурна голова.

— А на заході знали! Там пишуть, що «Горбачову вдалося 

провести нову концепцію міжнародних відносин, відсунувши 

на другий план «класову боротьбу» і висунувши положення 

про взаємозв’язок всіх світових явищ. Він почав завойовувати 

світове визнання, що дало йому додатковий козир у бороть-

бі за владу. Поворот у його поглядах відбувся після зустрічі 

з М. Тетчер, за результатами якої вона заявила: «З ним можна 

мати справу».

Я не політик, але нею цікавлюсь. Можливо, для тих, хто 

вперто не хотів вірити в те, що СРСР розпадеться, це було як 

сніг на голову, та для мене — ні. І все ж таки це був до певної 

міри перелом у житті, кінець однієї епохи й початок нової. 
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Я не дуже хотів цього, але якихось активних дій проти цього, 

працюючи на посаді прокурора, не робив, хоча й бачив, що 

партію Горбачов завалить. А завалиться партія, розвалиться 

і СРСР.

ПРО ЗАКУЛІСНІ ОБОРУДКИ, АНДРОПОВА,
ЄЛЬЦИНА, РИЖКОВА, ШЕВАРНАДЗЕ

— А розкрив ці закулісні оборудки щодо розвалу СРСР 

В. Полторанін у своїй книзі «Власть в тротиловом эквива-

ленте», — вів далі Владислав Петрович.

Він розумний, цей Полторанін, був кореспондентом газе-

ти «Правда», редактором різних газет, а в період, про який ми 

розмовляємо, помічником у цього маздона, п’янчуги Єльци-

на, і той з ним рахувався.

— Прочитав і я цю книгу. І знаєте, що мене вразило?

— Цікаво. 

— Її автор вказує, що єврей Ю. В. Андропов протегував 

і Б. М. Єльцину. А того теж Бог не обділив хитрістю і підступ-

ністю, і, маючи бажання, він міг за їх допомогою нейтралі-

зувати інтриги бюрократії, розділяючи і владарюючи. Це по-

тім Борис Миколайович з успіхом робив на президентській 

посаді. У цій же книзі автор розшифровує абревіатуру КГБ 

як «Комитет Государственного Беспредела» і, не вказуючи на 

це прямо, підводить до висновку, що саме хлопці з «контори» 

готували розвал СРСР. А зробити все це їм було надто просто: 

досить дезорганізувати управління економікою та обрушити 

фінансову систему і зробити це не десантом із-за кордону, 

а руками керівників самої держави.

— Я з цієї точки зору книгу Полтораніна не оцінював. 

І, можливо, про те, що Андропов протегував і Єльцину, про-

пустив. Не пам’ятаю.

— А я звернув увагу і записав це.

— Єльцина протягував на столицю Лігачов.

— Можливо, на Москву його тягнув і Лігачов, бо Андро-

пова тоді вже не було на світі, але на Свердловськ витягнув 

той-таки Андропов. Так що і роль Ю. В. Андропова теж під 

питанням. У багатьох публікаціях його називають одним із 
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найзагадковіших керівників Луб’янки і, як виявилося, з най-

більш відшліфованою, «лакованою» біографією. Вже з при-

значенням його головою КДБ 1967 року ходили чутки, що 

голова могутньої спецслужби приховує деякі факти свого по-

ходження. І досі, коли вже сто років з дня його народження, 

не припиняються суперечки про те, що мав намір зробити 

Андропов, якби прожив довше, і в якому напрямку він би по-

вів країну. Багато таких, котрі впевнені, що він провів би всі 

необхідні економічні реформи, не зруйнувавши СРСР. Я чо-

мусь не дуже впевнений у цьому. Ні економістом, ні практи-

ком господарювання він не був. А взявши владу, мрію про яку 

так довго виношував, він не зупинився б ні перед чим.

В Інтернеті вичитав: «Про угорське повстання і роль Анд-

ропова в його придушенні написано досить багато. Головний 

урок, засвоєний ним в Угорщині, був простий. Він побачив, 

як легко комуністична партія може втратити владу над краї-

ною, якщо лиш дозволить ослабити ідеологічний контроль, 

цензуру, якщо зникне страх. Головне — не давати свободи.

...Ставши генсеком, відправив на пенсію секретаря ЦК 

Андрія Кириленка — «за станом здоров’я і на власне прохан-

ня». /.../ Витягнув Миколу Рижкова, майбутнього голову уря-

ду СРСР, з Держплану і, минаючи проміжні рівні партійної 

драбини, призначив відразу галузевим секретарем ЦК КПРС 

з питань економіки. Створив тандем Рижков—Горбачов. /.../ 

Не дуже ясно, чому багато людей покладало такі великі надії 

на Андропова. /.../ країну очолила людина, яку, якби не була 

членом Політбюро, давно б перевели на інвалідність.

/.../ Як говорила Раїса Максимівна Горбачова, страшно 

згадувати, але на похоронах Андропова я бачила й відверто 

щасливі обличчя. Хтось потай радів, не перестаючи плакати, 

але хто ж відрізнить сльози радості від сліз скорботи?»

Та дарма було чекати плідної державницької праці від лю-

дини такого похилого віку, коли всі здібності вже ослаблені.

Що було після його відходу в небуття та про протистоян-

ня Горбачова—Єльцина нагадувати не потрібно. Проте саме 

Андропов кинув їх в історичний казан розвитку СРСР і за-

варив на їх взаємовідносинах таку круту кашу, що й дотепер 

її розхльобують. А до чого призвів тандем Рижков—Горбачов? 

Розумію, що популярних урядів взагалі не буває. Правити — 



113

отже викликати незадоволення. Треба казати правду, бо який 

сенс через стільки роках говорити неправду! Ви у своїй книзі, 

розповідаючи про поїздку на початку 1984 року на з’їзд ко-

муністичної партії Австрії, характеризуєте М. І. Рижкова як 

розумну, високопорядну, скромну людину. Не піддаю цьо-

го сумніву, але погодьтесь, що в умовах «перебудови» його 

здіб ності як керівника економікою СРСР не розкрилися. 

Самі вказуєте, що запланований, коли він був секретарем та 

завіду вачем економічного відділу ЦК КПРС, пленум партії 

з питань прискорення науково-технічного розвитку з різних 

внутріпартійних причин так і не провели. А посада голови 

уряду теж не другорядна. Як прокурору, що повинен нагляда-

ти, мені зрозуміло: щоб щось змінити, треба ухвалити закон, 

а якщо не можна цього зробити, то потрібно знайти шпарин-

ку між законами і вирішити питання постановою уряду.

Його особиста роль у розвалі СРСР ще не досить ясна 

і, характеризуючи той час, ми не можемо відійти від правди 

і промовчати. Той-таки Полторанін наводить дані про те, що 

«з 1989-го по 1991-й рр. із СРСР вивезено біля двох тисяч тон 

золота».

Хто не пам’ятає порожні полиці магазинів тієї пори, що 

нібито мали ломитися від надлишків товарів за проданий 

дорогоцінний метал! А рижковський Кабмін пішов ще далі. 

Особливо таємним розпорядженням («Особлива папка») він 

установлював спеціальний (не для всіх) курс валюти: одним 

продавати долар за 6 рублів 25 копійок, а управлінню справа-

ми ЦК — за 62 копійки. Емісія давала змогу дільцям від влади 

брати скільки завгодно рублів у Держбанку і обмінювати їх 

на валюту. Мільярди доларів пішли за кордон, а замість них 

у підвали Державного сховища звалилися радянські «фанти-

ки». Це зовсім інше пояснення, порівняно з вашим. Але про 

Рижкова ви нормально відгукуєтесь, на противагу Горбачову.

— Він конфліктував з Горбачовим в економічних та соці-

альних питаннях. Той його не розумів, зокрема щодо сухого 

закону він заперечував. Це ж 60 мільярдів втратили зразу. А по-

тім що почалося, коли спиртного стало обмаль? Доходило, 

що крем для взуття намазували на хліб, спирт всотувався і так 

вживали. Різними сурогатами травилися. І його інфаркт при-

хопив на з’їзді. Виступав і йому зле стало. А я з ним як одно-
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думець. Коли ми їздили до Австрії, коли бував у Москві, то він 

запрошував до себе на дачу. З дружиною знайомив. Якраз тоді, 

коли про мене статтю в «Літературній газеті» опуб лікували.

Так, що те, що ви про Горбачова і Рижкова... Ви подивіть-

ся, що тут не відповідає історичній правді.

— Але ж я беру і з книги Полтораніна... 

— Горбачов і Рижков. Вони ж раніше разом сиділи і готу-

вали пленум з науково-технічного прогресу. Коли Горбачова 

вибрали Генеральним, він забув про це.

— І все ж таки — роль Рижкова. Я нещодавно дивився 

якусь телепередачу і там питання ставиться так: чому ми тіль-

ки Горбачова звинувачуємо, а яка роль Рижкова?

— Він свою думку висловлював, а той його не слухав. 

Рижков дуже порядний і розумний чоловік. Я з ним був в Ав-

стрії і десять днів ув Москві...

— Якось я мав розмову з головою Харківської обласної 

спілки журналістів України О. О. Голубом.

— Олександром...

— Він казав, що працював з вами на одному поверсі 

в Держпромі, коли ви були головним редактором «Сільсько-

го журналу». Кабінети ваші містилися поруч і мали спарений 

телефон. 

— Так. 

— Розповів, що якось задзвонив телефон. Він підняв слу-

хавку. Просять покликати Мисниченка, тобто вас. Голуб за-

питує: «А хто телефонує?» У відповідь: «Рижков». Він зніяко-

вів і майже розгублено запитує: «Той самий?» — «Той самий». 

Він покликав вас до телефону. З цього Голуб робить висно-

вок, що зв’язки з Рижковим ви підтримували і після розвалу 

СРСР. 

— Це було вже десь 1993-го чи 1994 року. М. І. Рижков їхав 

з Бєлгорода на Харків, а далі на Донбас, він родом звідти і його 

батьки там. Тоді він і зателефонував. Я підняв О. С. Масель-

ського, і ми поїхали. Зустрілися на шосе біля кордону і разом 

поїхали на завод імені Малишева. Рижков тоді був головою 

ради директорів «Тверьуниверсалбанка», а також експертом 

Військово-промислової інвестиційної компанії.

Ще до цього, на заводі ім. Малишева побудували цех для 

виробництва нових реактивних двигунів для танка. То була 
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команда ще Міністра оборони СРСР. Радянський танковий 

двигун був хороший, але в морози запускався повільно, треба 

було розігрівати. Реактивний більше споживав пального, зате 

запускався ефективніше, одразу за будь-якої погоди, особли-

во в морози. Правда потім від того двигуна відмовились, але 

корпус для виробництва побудували. Площа пустувала і там 

організували цех з виробництва килимів.

— Я був у тому цеху, правда, вже десь 1999 року, коли пра-

цював у прокуратурі Комінтернівського району. 

— А банк М. І. Рижкова там щось фінансував. Якраз тоді 

туди ще німці приїхали. Це було щось спільне з ними. Ось 

тоді ми з О. М. Масельським його зустріли, потім провели на 

Донбас, аж до Барвінкове. 

Коли він повертався з Донбасу, то знову зателефонував, 

і ми його зустріли. В Ізюмі зібрали керівників підприємств, 

організували зустріч, пообідали і провели та провели до кор-

дону з Бєлгородом. А більше не зустрічалися. Він дуже поряд-

на людина і не треба його втягувати в ті справи.

— Владиславе Петровичу, як колишній слідчий і праців-

ник «тюремної прокуратури», з дистанції часу добре бачу, 

що колись і тепер люди на вершині великої політки і влади 

роблять майже стільки ж підлоти, як і звичайні кримінальні 

злочинці, які силоміць відбирають у когось гроші, але роблять 

її потай. Тому одразу ніхто не бере під сумнів їхніх вчинків. 

Свої злочинні дії вони прикривають політичною доцільністю 

та урядовими постановами, як за декораціями театру, ймено-

ваного вищим світом, світом влади.

— Я вже не пам’ятаю, в якому це було році, здається, 

в 1976-му чи 1977-му, — вів далі Владислав Петрович, — ми, 

секретарі обкомів, проходили місячні курси при ЦК КПРС 

у Москві. На тих курсах був і Єльцин. Ми тоді познайоми-

лись. Хоча у близьких стосунках не були. Єльцин поряд си-

дів. Та він навчання на курсах не добув. Його відкликали, бо 

першого секретаря Свердловського обкому партії Рябова за-

бирали секретарем ЦК з оборони, а на його місце за рекомен-

дацією Політбюро ЦК КПРС вибрали Б. М. Єльцина. Тому 

я не знаю, по-моєму, тоді ще Андропова не було.

— Державою він тоді ще не керував, але ж він очолював 

КДБ і був членом Політбюро ЦК КПРС, і його слово в кад-
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ровій політиці було вагоме. І саме з кадрової політики, виво-

дячи в політику таких, як Горбачов і Єльцин, він почав свою 

боротьбу за владу, за найвищий пост у державі. Йому було на 

кого і на що опиратися. Недарма кажуть: хто володіє інфор-

мацією, той володіє всім. Штатних працівників КДБ було 

понад 480 тисяч осіб, скільки було позаштатних інформато-

рів, взагалі достовірно невідомо. Андропов створив самостій-

ний 12-й відділ, який займався прослуховуванням телефонів 

і приміщень, та підпорядкував його безпосередньо главі КДБ, 

тобто собі. Визріває думка, яку варто висловити. Як на мене, 

то він за Брежнєва пішов далі, ніж Берія за Сталіна. Често-

любний Андропов таки взяв владу, зробив те, що свого часу 

Берії не вдалося. А взявши владу, він спробував навести по-

рядок, застосовуючи більш жорсткі санкції проти злочинного 

світу, проти порушників трудової дисципліни. Було поруше-

но цілу серію кримінальних справ проти корумпованих по-

садових осіб. Такі заходи дали певний ефект, але радикально 

переломити ситуацію він не зміг.

— В одній із публікацій колишній секретар Свердловсько-

го обкому партії Я. Рябов писав, що він перед призначенням 

Б. Єльцина на роботу завідувача відділу будівництва поціка-

вився у своїх друзів, які того добре знали, їхніми враженнями 

про претендента. Ті сказали, що він властолюбний, амбіцій-

ний, що ради кар’єри готовий переступити навіть через рідну 

матір. «А якщо йому дати завдання?» — запитав. Ті відповіли: 

«Він розіб’ється, але будь-яке завдання керівництва вико-

нає». А ще, крім усього — п’янчуга.

— Так, цього вже не можна приховати — був чоловік пи-

тущий. Але я іще раз підводжу вас до висновку, який робить 

Полторанін: кадебісти своїми руками розвалили партію, а по-

тім і державу.

— Ну ні, разом... (Сміємося.) Я тут зі своїм кадебістом 

сперечався, я йому: «Ех, ви розвалили!», а він мені: «Та ні, то 

ви розвали». Сходимось на тому, що таки разом.

— Ще хочу запитати вас про роль КДБ у партійній струк-

турі при призначенні кадрів. Так склалося, що я був прокуро-

ром відділу нагляду за додержанням законів про національну 

безпеку прокуратури Харківської області. Це звучить доволі 

вагомо. Але, як і в часи СРСР, нагляду за обласним КДБ не 
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було, так і за СБУ досі немає і, мабуть, не буде, бо це все ж 

таки спеціальний орган. 

Що можна було говорити про законність у діяльно сті 

КДБ, коли сама ця організація працювала не на підставі За-

кону, а на Положенні про Комітет державної безпеки при 

Раді Міністрів СРСР, затвердженому 09.01.1959 р. Постано-

вою Кабінету міністрів СРСР.

І хоч я в цьому відділі працював уже, коли Україна ста-

ла незалежною, ми здійснювали нагляд лише за слідством. 

Коли це відомство, а тепер це Служба безпеки України, по-

рушує кримінальну справу, прокуратура здійснює свій нагляд 

за слідством. І хоча в їхню оперативно-розшукову діяльність 

ми не мали права втручатися, деякі моменти їх роботи мені 

знайомі. Та коли я захотів перейти працювати з прокурату-

ри до митниці і дав на це попередню усну згоду керівникові 

митниці, мої друзі з КДБ вже через кілька днів сказали, що 

мене перевіряють. Я тоді жартував: отакої! Я — за вами на-

гляд, а ви — за мною.

Звичайно, кадри за своїми критеріями підбирали і готу-

вали ви, а яка роль КДБ? 

— Якщо коротко, то щоб біографія була чистою, позитив-

ною, щоб не попався який-небудь злодюга. Безумовно, як то 

кажуть, промазали багато в чому. Я маю на увазі оцих всяких 

дисидентів, агентів впливу. Вистачало їх і серед верхівки вла-

ди. У Юрія Дроздова є книга «Записки начальника нелегаль-

ной разведки». Він пише, що, коли вже Союз розвалився, то 

після однієї з дружніх зустрічей за вечерею в ресторанчику 

американські розвідники необережно прохопилися: 

— Ви гарні хлопці. Ми знаємо, що у вас були успіхи, яки-

ми ви по праву пишаєтесь. Але мине час і ви ахнете, коли це 

буде розсекречено, яку агентуру мали ЦРУ і Держдепарта-

мент у вас нагорі.

От у цьому КДБ дало маху. А в своїх спогадах посол США 

в СРСР Дж. Метлок пише, що «перебудову» було проведено 

за розробкою ЦРУ. Ось так.

— Владиславе Петровичу, так то воно так, але все, про що 

ви кажете, аж ніяк не нове. Не нове воно і для вас. У книзі ви 

задуєте, що на Верховній Раді СРСР ще 17 червня 1991 року 

голова КДБ Крючков охарактеризував перебудовчу реформу, 
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як змову ЦРУ, проведену через «агентів впливу». Все, що тепер 

пишуть на цю тему, лише підтверджує його слова. Але ж ні він, 

ані його колеги прізвища тих «агентів впливу» не називають. 

Хіба вони не розуміли, не відслідковували? А проте вдавали, 

що нічого не можуть. Ось така тоді була КГБВДейка!

Я лише наведу слова Ліона Фейхтванґера: «У політиці все 

стає ясним, коли врахувати, що роблять її не ті, хто офіційно 

нею керує. /.../ Ось вона, проблема державної зради. Невдалу 

спробу державного перевороту вважають державною зрадою, 

а якщо переворот удався — він уже правовий акт, породжує 

право і перетворює попередніх носіїв влади і права на дер-

жавних злочинців». Та в мене інше питання: чому ж ви, ко-

муністи, так захищаєте той СРСР, коли його «здала» сама ж 

верхівка комуністичної влади. Горбачов узяв гору над вами, 

і ви, як і інші, стерпіли це, хоча у вас залишається все ж таки 

втіха, що боролися з усієї сили. Але, коли дивитися неупере-

дженим оком, то, подібно до звичайних людей, підкорилися 

обставинам. У книгах ви це намагаєтесь пояснити, але зрозу-

міти це буквально просто неможливо. Що ж ви все-таки хо-

тіли сказати?

— Ви ніби дорікаєте, що секретарі не об’єдналися, не 

пішли проти нього. Це зовсім не так. Декілька разів були такі 

спроби. Я в своїх книгах описую стан партії. Він був поруше-

ний у той момент, коли скасували статтю 6 Конституції про 

роль партії в керівництві державою. Тут уже не тільки секре-

тарі були винні. Процес запустили...

— На слові «процес» мені згадався анекдот. Це було опуб-

ліковано в журналі «Огонек»: 

Горба в Форосе купался,

Вдруг ГеКаЧеПисты — испугался.

Туалета не нашел,

А процес уже пошёл.

(Сміємося...)

— Владиславе Петровичу, а що можете сказати про Ше-

варнадзе? Ви кілька разів згадуєте його в своїх книгах, пише-

те, що були з ним в зарубіжних поїздках.

— Я лише раз, наприкінці червня 1986 року, був з ним 

у Польщі на Х з’їзді партії.
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— А яка його роль у розвалі СРСР?

— Погана роль. Він був поганим міністром закордонних 

справ. Я не хочу про нього розповідати.

Я не став допитуватися, а читачам повідомлю, що в роз-

ділі книги, де Владислав Петрович описує свою поїздку до 

Польщі разом з Горбачовим, Яковлєвим та Шеварнадзе, вка-

зує, що той виконував роль основного радника в міждержав-

них стосунках.

У мене є книга Шеварнадзе «Мой выбор (В защиту де-

мократии и свободы)», написана ще до офіційного розвалу 

СРСР, одразу після несподіваного складення ним своїх по-

вноважень міністра закордонних справ 16.01.1991 року. У ній 

він дипломатично так по суті нічого й не сказав про причини 

своєї відставки.

Цікаво, що плани «перебудови» вони з Горбачовим обго-

ворювали, ще коли він очолював комсомол Грузії, а майбут-

ній Генсек — комсомол Ставропольського краю.

Ніби виправдовуючись, пише, що його зовнішня політи-

ка, досягнення успіхів у міжнародному співробітництві знач-

но перегнали перебудову в середині СРСР, яка тупцялася на 

місці і якій опиралася стара гвардія комуністів. Робить вис-

новок, що робити перебудову без міцних внутрішніх опор 

зав жди загрожує розвалом старої будівлі.

Складається враження, що, затіявши перебудову, ні сам 

Горбачов, ні його команда не могли навіть усвідомити масш-

табів катастрофи, яка насувалась.

Як тут не згадати Остапа Вишню! Його герой будував хату, 

а та, вже майже закінчена, взяла й завалилась. «А коли поба-

чив, що наробив, аж пальці знати, тоді:

— Я так і знав!

— Що ви знали?

— Та, що отак буде!

— Так навіщо ж ви робили?

— Якби ж знаття...

— Так ви ж кажете, що знали?

— Так я думав, що якось-то воно буде».

— Владиславе Петровичу, я, здається, знайшов розгадку! 

Ні партія, ні ви вже не могли працювати у звичному режимі. 

Отже, потрібно було щось придумати, а ви цього не змогли. 
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Як кажуть: «Приплили». Ви, певна річ, не заперечуватиме-

те цих істин, настільки очевидних, що вони стали вже за-

гальними.

ІДЕЯ

— Ми ідею захищаємо. А ви вірили в неї?

— Тут не поясниш двома словами. Був період, коли вірив, 

бо те, серед чого ти виріс, часто здаєтьсь єдино можливим. 

Хто з нас якоюсь мірою не сприймав бажаного за можливе?

Ви маєте право ставити мені таке запитання і не думайте, 

ніби я хочу вам просто заперечити, що не визнаю ніякої ідеї. 

До вас я не можу підходити з тією самою міркою, як до люди-

ни звичайної. Не поспішайте засуджувати, вислухайте мене 

і, хоча мої міркування мають суто умоглядний характер, зро-

зумійте, це ніби признання колишнього члена партії першо-

му секретареві обкому партії. Послугуюсь словами Лесі Укра-

їнки: «Щоб ви про мене гірше не гадали, ніж вартий я, скажу 

по правді вам».

Усе це до теми моєї розповіді не стосується. А втім, може, 

й стосується, бо, якщо говорити про світогляд і погляд, то 

цього ніяк не оминеш.

Спершу про дитячі роки. Вони припали на повоєнний 

час і початок мого життєвого шляху не стелився переді мною 

«килимною доріжкою». Дитяча пам’ять ще зберігає землян-

ку біля старого магазину в селі, де жили люди. Зазначу, що 

народився я, за мірками того часу, в доволі освіченій сім’ї. 

Мати — Щербань Ганна Іванівна, 1921-го, та батько — Ба-

лобан Іван Юхимович, 1925 року народження, ще до війни 

закінчили сім та вісім класів загальноосвітньої школи. Серед 

моїх однолітків у селі не в кожного батьки мали таку осві-

ту. Мати деякий час працювала бібліотекарем і прищепила 

мені любов до книжки. Мабуть, саме книжки і сформували 

й визначили мою свідомість. Вихований на піонерських та 

комсомольських традиціях, я мріяв бути політпрацівником 

і навіть намагався вступити до військово-політичного учили-

ща. Як мені тоді здавалося, свідомо хотів стати і став членом 

КПРС. Тому що така тоді у мене була свідомість. Її здебіль-
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шого сформували не батьки, а школа і література з сільської 

бібліотеки. Були в ній і книги класиків світової літератури, 

але небагато. Класиків я читав наперед, узявши з бібліоте-

ки, прочитував удома те, що ми мали вивчати в школі. Ка-

талог книжок у бібліо теці теж формував ідеологічний відділ 

ЦК КПРС через міністерство культури. Сільську бібліотеку 

вже до восьмого класу я перечитав майже всю. Навіть почав 

читати класиків марксизму-ленінізму. Звичайно, взятих без-

системно із тих книг знань було замало, щоб навчитися пра-

вильно і логічно мислити, але досить для того, щоб заціка-

витися життям за межами мого села. І я вірив словам із пісні 

Лєбєдєва-Кумача, що:

С каждым днём всё радостнее жить,

И никто на свете не умеет

Лучше нас смеяться и любить.

Аж в інституті, вивчаючи на першому курсі логіку, дізнав-

ся: знання — це результат пізнання дійсності, а ідеалізація — 

мисленнєва побудова об’єктів, які не існують у дійсності. Тоді 

я пізнав те, що висловив інший поет Борис Гуревич в імпрові-

зації на ту ж пісню:

А пока мы лучше всех смеялись

И любили тоже лучше всех,

Где-то лучше ели, одевались

И куда свободней был их смех.

А чи знав я тоді, в дитячі та юнацькі роки, з властивими 

цьому віку помилками, іншу, ніж офіційна, ідею побудови 

комуністичного майбутнього? Якби ж я міг вибирати бодай 

більше, ніж з двох джерел інформації. Читаючи, багато чого 

й не розумів, і тому мене світові ідеї, а тим більше комуні-

стичні, повністю не заполонили. Та й батько повчав: не бери 

всього на віру, залишай за собою хоч трохи для сумніву. Саме 

для сумніву, а не для несприйняття. Сумнівність одночасно 

закликає приймати і не приймати, тобто, якщо й приймати, 

то принаймні з обережністю. Завжди май свій погляд на ті 

речі, які викликають загальне схвалення, часом і захоплення. 
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Потім не так розчаровуватимешся в тому, що тобі кажуть і хто 

це трактує.

Для сумнівів підстав дуже багато, чи ви думаєте, що сум-

ніватись безпідставно неможливо, безпідставно можна тільки 

вірити? Адже чого хочеться, в те й віриться, і здатність до сум-

ніву трапляється не часто. Я маю на увазі не просту зневіру, 

а надзвичайну, витончену, філософську здатність до сумніву. 

Якщо хочете, то це щось інтуїтивне. Погодьтеся, що в бага-

тьох життєвих випадках немає нічого певнішого за інтуїцію. 

Правда не зажди лежить на поверхні і не завжди доступна 

всім. Часто лише з часом дізнаєшся про речі, яких наші газе-

ти, радіо та телебачення навіть не згадують.

Я тоді ще не усвідомлював, наскільки те повчання ви-

явиться важливим і, на щастя, ніколи про це не шкодував. 

Не беручи сліпо на віру якесь твердження, ти вже маєш його 

в двоїстому світлі. Не подумайте, що я завжди в усьому сумні-

вався, — зовсім ні. Але в багатьох випадках це важливо.

Не був мій батько філософом, але його поради перекли-

кались з мудрістю, яку висловив ще Сенека: «Аби втішатися 

здоровим глуздом, не треба великої начитаності». Я сповідую 

й часто сам собі нагадую цю давню мудрість. До філософських 

розміркувань необхідно йти од живого життя, туди ж раз у раз 

повертаючись, ним виміряючи і свої, й чужі інтелектуальні 

набутки.

Але коли ти маєш перед собою лише офіційну, владної 

партії точку зору і свій, ще не сформований розум, то мис-

лити можеш лише, як герой з Булгаковського твору «Собаче 

серце», який, перечитавши «листування Каутського і Енгель-

са», сказав професору Преображенському, що він не згоден. 

А на запитання: «З ким ви незгідні, з Енгельсом чи з Каут-

ським?» — відповів: «З обома не згоден».

Вважаю, що тут доречно згадати про юридичний інститут. 

Тоді його негласно називали комуністичним, бо на стаціо-

нарну форму навчання вступити можна було лише за направ-

ленням обласних комітетів партії. Сімдесят п’ять відсотків 

прийнятих на навчання вже були членами КПРС. Саме там, 

в інституті, засівши за конспектування класиків марксизму-

ленінізму, дивлячись, як абсолютно поверхово, ніби на щось 

непрактичне, ставиться до комуністичної ідеї більшість сту-
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дентів, зрозумів, що це — догма. Справді, свідоме, вдумли-

ве переписування, конспект — така сама напружена й важ-

ка праця, як і виклад власних думок. Але не побачив, щоб 

студенти дуже мудрували «над першоосновами», вони просто 

механічно конспектували цитати класиків, щоб на заліку чи 

на екзамені показати викладачеві. Переписували те, що вже 

було підкреслено до них такими ж студентами, у книгах кла-

сиків марксизму-ленінізму, що їх видавали в бібліотеці ін-

ституту.

Викладачі цих наук теж майже не мали своїх оригіналь-

них думок. Слава Богу, вони не примушували нас повторю-

вати слово в слово те, що говорили, але постійно торочили 

прописні істини, спущені з інституту марксизму-ленінізму. 

Повторювали, що досить збагнути вчення про додаткову вар-

тість, про нагромадження капіталу й основи матеріалістично-

го розуміння історії і ви пізнаєте справжні закони, що керу-

ють людським життям. Але ж це не відкривало мені ясного 

погляду на світ, не пояснювало сьогодення. Вони не дуже до-

питувались, чи нам зрозуміла та марксистсько-ленінська на-

ука, та й ми самі себе не запитували. Всім було байдужісінько. 

Вже ніби само собою було зрозуміло, що життя йде, а історія, 

суспільний устрій, увесь довколишній світ зовсім позбавле-

ні сенсу, якщо намагатися пояснити їх за допомогою старих 

теорій. Тому наслідувати догматиків чи бути активним їх по-

слідовником я не хотів. Не було в мене й бажання щось змі-

нювати в колишньому СРСР, бо для того, щоб щось змінити 

на краще, потрібно досконало знати старий механізм і при-

думати новий. Для цього потрібні знання, великі знання. Зга-

даймо вислів В. І. Леніна про те, що справжнім комуністом 

можна стати лише тоді, коли збагатиш свою пам’ять знання-

ми всіх багатств, які напрацювало людство.

Не збагатив я себе такими знаннями. Хто має право мені 

в цьому дорікати? Ну не доскочив я таких людських премуд-

ростей, щоб не тільки бачити, а й змінювати світ. І не потріб-

но мені дорікати відходом від комуністичної ідеї. Я з повагою 

ставлюся до тих, хто вірив, як і значна частина народу, вірив, 

радів, ішов на жертви, воював, а тепер уже давно разом з та-

кими, як і вони, з жахом переживають протверезіння. Не ду-

маю, що їхня і моя доля була б кращою, якби й я в те вірив, 
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якби не зійшов з тієї стежки чужих, не перетравлених влас-

ним розумом ідей.

До юридичного інституту я вступив уже в доволі зріло-

му віці, маючи за плечима технічне училище, працю в шахті, 

службу в армії та завод. Тож бачив життя таким, яким воно 

є, і це бачення дуже різнилося від того, що я знав з книжок. 

Студент — не професія, студент — проміжна стадія, стан, 

у якому молода людина перебуває кілька років, набирається 

знань, щоб потім стати ким завгодно — аж до Генерально-

го прокурора. Я не жартую. Як стають владними і як діють 

у владі, я бачив на прикладі своїх однокурсників. Мій одно-

курсник Олександр Медведько був Генеральним прокурором 

України в 2005–2010 роках, а з 10.02.2015 року нинішній Вік-

тор Миколайович Шокін — теж однокурсник. Добрий деся-

ток інших стали прокурорами областей, генералами СБУ та 

міліції. Вони теж робили політику. Я ж, закінчивши інсти-

тут, не думав робити свою кар’єру саме в політиці. Чи то мої 

знан ня були недосконалі і мені належало розкрити ще багато 

життєвих таємниць самостійно, чи щось інше, але не судило-

ся. І хоча в політику можна йти в будь-якому віці, з дистанції 

прожитих літ скажу, що не маю наміру змінювати свій спосіб 

життя і що я цілком задоволений ним, наскільки дозволяють 

мені моя вдача і воля.

Та осторонь політики я не міг бути, цікавився і досі слідкую 

за нею. Бо хто ж, як не прокурор, повинен знати ціну всім уря-

дам, державним устроям і урядовцям? Для чого ж тоді в інсти-

туті тобі викладали «Історію політичних та правових вчень»?

Ось ви сказали, що я навіть юридичну і правову систему, 

в якій працював, довбаю. Я, дійсно, її довбаю, тому що не ба-

чив ні в СРСР, ні тепер, у незалежній Україні, верховенства 

права. Хоча в Конституції Україна проголошена як незалеж-

на, правова держава.

Отак життєві спостереження відкрили мені жорстоку 

правду. У світогляді відбулися відчутні зрушення, змінилися 

судження, виявилося критичне ставлення до багатьох сторін 

раніше ідеалізованої дійсності. Спостерігаючи соціальну не-

справедливість, бачив правду, якої тоді багато хто не хотів ані 

бачити, ані чути. Ковбаса за 2,20 та алкоголь закривали очі, 

не треба було думати про завтрашній день. Партія веде...
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Пробачте, що на ваше запитання я так довго розводив-

ся в аргументації. На те, чи вірив я в комуністичну ідею, до-

зволю собі відповісти жартом, висловленим ще Остапом Ви-

шнею: «На службі вірував, а дома — ні». Думаю, що не один 

я такий.

І вийшов із тієї комуністичної свідомості, відкараскався 

від ідеї без жалю, бо, як прокурорський працівник, побачив 

партію і владу зсередини, побачив зворотний, гірший, ніж 

офіційний, бік речей. Професія привчила бачити не лише 

очевидне, але й приховане. Саме на прокурорських посадах 

відчув, що мене, та й не тільки мене, весь час ошукували, за-

милювали очі і раптом виявилося: все, у що я вірив, точніше, 

у що мене змушували вірити, — ілюзія. 

Я аж ніяк не можу претендувати на те, що мене не зачепив 

загальний ентузіазм, викликаний відстороненням партії від 

влади, скасуванням її конституційної ролі в державі. Я чесно 

поділяв його, хоч посада стримувала мене від гучного вияву 

своїх почуттів. 

Розумію, що вас це обурює, а я з цього лише посміхаюсь. 

Не з розвалу СРСР, бо він всупереч сподіванням ще не дав нам 

великого щастя. Задоволений можливістю мати власний по-

гляд, незалежний від тієї ідеології. Його вже не потрібно під-

ганяти під одну-єдину систему. Саме з цієї позиції, оглядаю-

чись на своє минуле, не знаходжу ніякої причини для каяття.

Безперечно, бачив і чесних владців, але й не озброєним 

оком бачив таких, котрі все вважали спільним, і тому цупили, 

що тільки під руку попаде. Гадаючи, певне, що то їхній спа-

док. Така вже у них натура. Вони не можуть себе мислити без 

привласнення всякої всячини.

— Але, погодьтеся, що не всі ж, як ви висловились, «цу-

пили».

— Погоджуюсь лише з тим, що за всіх завжди дуже обе-

режно треба розписуватися. Звісно, може, воно так, а може, 

й не так, але вам втішно переконувати себе, що це правда. Не 

всі, але й ті, хто «не цупили», якось не дуже принципово до 

цього ставилися.

Саме прокурорська робота дозволяла не просто бачити, 

а й викривати дикий маскарад офіційного життя, державної 

влади, партійно спрямованої моралі.
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Якщо ти, як прокурорський працівник, бачив і вживав за-

ходів лише щодо наслідків дії державної на той час машини, 

не задумуючись над причинами, то ти ставав гвинтиком тієї 

системи.

А коли, задумуючись, ти дошукувався справжніх причин, 

то не міг не побачити, що всі вчинки і справи, не лише від-

крито кримінального наслідку дій, звичайних і владних лю-

дей обумовлені системою. Це не могло не викликати, можли-

во, й не болючого, але глухого невдоволення, і все, що раніше 

було для твоїх почуттів та думок важливе й гідне уваги, по-

чинало раптом здаватися банальним і нікчемним. Тоді я ще 

й сам до пуття не знав, що робити, але роздумував: щось, десь, 

колись має змінитись.

А стосовно вислову Владислава Петровича, що вони ідею 

захищають, приведу слова іспанського філософа Ортеги-і- 

Гасета: «...ідея витворена з єдиним наміром, — зробити її до-

сконалою як ідею, незалежно від її відповідності реальності, 

є тим, що ми називаємо утопією. ... Ця спроба зазнає неми-

нучої поразки. ...Нова поразка, нова реакція, і так далі, доки 

в соціальну свідомість не закрадається підозра, що неуспіх зу-

мовлено не інтригою ворогів, а самою суперечливістю мети. 

... Зрештою робиться висновок, що не життя існує для ідей, 

а ідея, інституція, норма – для життя, або як сказано в Єван-

гелії, «субота для чоловіка, а не чоловік для суботи».

Даруйте, що затримую увагу читача на собі, але про те, як 

трансформувався мій погляд, я розповім один із багатьох ви-

падків своєї слідчої роботи. Історія ця — щира правда, і в ній 

нема жодного слова брехні.

КОЛЬОРУ БІЛОЇ НОЧІ

Та справа залишила помітний слід як у професійному 

зростанні слідчого, так і в пам’яті — цілою галереєю харак-

терних персонажів, з якими тоді зустрівся. Ніби показала, що 

в житті треба чітко розрізняти біле і чорне, а разом з цим від-

чувати радість нашого буття в барвистості світу. Вона — між 

цими кольорами.
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...1985 року в лісосмузі біля села Кицівка, тепер Печенізь-

кого району, було знайдено тіло молодої людини з ознаками 

насильницької смерті. 

Частина полів біля цього села в районі Чугуївського військо-

вого полігону виходить до річки Сіверський Дінець. Місцевий 

житель, проїжджаючи на велосипеді біля лісосмуги, побачив 

там тіло людини. Кремезної статури чоловік років тридцяти 

буквально весь був поштриканий: більш як двадцять ножових 

ударів — на шиї, спині, грудях, порізи на долонях рук. А кро-

ві не видно. Не знайшли і документів, за якими можна було б 

з’ясувати особу вбитого. Оскільки кілька днів тому пройшов 

дуже рясний дощ, припустили, що вбивство скоєне до того 

дощу. Оглядаючи місце події, знайшли звичайний радянський 

наручний годинник з металевим браслетом. На кришці корпу-

су різцем накреслено: «ДРИ...». (Як потім виявилось, то були 

початкові літери прізвища вбивці.) Дивувало інше: на руці 

у вбитого залишили дорогоцінну японську «Сейка».

Одразу створили оперативно-слідчу група, до якої ввійшли 

співробітники карного розшуку обласного управління міліції 

на чолі з відомою багатьом слідчим людиною — М. В. Кудієм. 

Кілька днів не вдавалося з’ясувати особу вбитого, тож було 

вирішено показати по обласному телебаченню фотографію 

потерпілого. Мовляв, карним розшуком встановлюється не-

відома особа, просимо всіх, хто може мати дані про цю особу, 

повідомити до міліції. Спрацювало. Один з таксистів повідо-

мив, що розшукуваний схожий на хлопця, який нещодавно 

придбав автомашину «Волга» і займався «таксуванням».

Це одразу ж підтвердило покази ще одного із місцевих 

жителів села про те, що якраз перед дощем він на своєму 

мотоциклі з люлькою їхав накосити сіна і бачив, як біля лі-

сосмуги стояла автомашина «Волга» — ГАЗ-24. Побачивши 

мотоцикл, чоловік, що стояв біля машини, швидко сів у са-

лон і, розвернувшись, поїхав, але не в бік автодороги Чугуїв—

Печеніги, а в напрямку полігону. Номера автомашини він, 

звісно, не міг розгледіти, вказав тільки колір. Цей колір мені 

запам’ятався — саме такий був у автомобіля секретаря парт-

кому заводу «Серп і молот».

Принагідно згадаю про те, як доля «підштовхнула» мене 

вступити до юридичного інституту. Колись мені довелося 
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працювати водієм службового автомобіля секретаря партко-

му заводу Миколи Михайловича Гужви. 24 серпня 1975 року 

на Московському проспекті в місті Харкові зіткнулися шість 

легкових автомобілів. Трамвай-поливальник, проїхавши зу-

пинку, різко увімкнув полив і водою забризкав вітрове скло 

легкового автомобіля. Не маючи змоги бачити дорогу, водій 

першого легковика різко натиснув на гальма... і автомобі-

лі, що їхали за ним, як в доміно, «поцілували» один одного. 

Я на службовій «Волзі» виявився останнім. Хотів вивернути, 

та не встиг. Правим крилом зачепив переднього перед со-

бою, а той стукнув інших. Добре, що обійшлось без жертв. 

Проте матеріальна шкода, сумарно завдана автомобілям, на 

той час склала понад п’ять тисяч карбованців. У ході пере-

вірки дізнавач з міліції винуватим визнав мене. Тож уперше 

довелось зустрітися з практичним правосуддям. Усі учасники 

дорожньої пригоди були приватними власниками своїх авто-

мобілів, лише я один — державного. Не довго думаючи, влас-

ники понівечених і з їх вини автомобілів, бо вони ж і до мене 

вже «поцілували» один-одного, заявили позов до власника 

автомобіля — заводу «Серп і молот», і завод задовольнив їхні 

вимоги. Усе нібито б і нічого, але є таке право — право регрес-

ного позову. Командир моєї військової частини, де я служив 

у 1971–1973 роках, Анатолій Іванович Лузан підшукав мені 

адвоката, і нам вдалось довести, що й до останнього удару ав-

томобілем під моїм керуванням інші автомобілі вже «поцілу-

вались». І пішла судова тяганина... 

1975 року в гуртожитку заводу вихователем був не хто ін-

ший, як студент вечірнього відділення юридичного інституту 

Леонід Михайлович Черновецький. Звичайно, що я звернув-

ся до нього за консультацією. Він заспокоїв, що як регрес, 

з урахуванням відсутності в моїх діях злочину, з мене завод 

може утримати лише одну третину місячної заробітної плати. 

Та я не вірив, думав, що то якась вигадка студента. Вже на-

віть подав заявку для роботи в закордонному плаванні, щоб 

заробити гроші для відшкодування, але друзі відмовили від 

такого наміру. Потім і сам Л. М. Черновецький порекоменду-

вав мені вступити на стаціонарне відділення інституту. Щиро 

вдячний за його практичну пораду. Справа тим і закінчилась, 

що з мене вирахували досить мізерну на той час суму.
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А тоді, після дорожньої пригоди, мені довелося шука-

ти фарбу для ремонту автомобіля. Знайшли її на велозаводі, 

і дуже мені запам’ятався колір — білої ночі.

Та повернімось до кримінальної справи.

Одразу ж припустили, що мотоцикліст міг не побачи-

ти тіла, що лежало біля лісосмуги, бо «посадка» мотоцикла 

низька, а велосипедист, який їхав тут через кілька днів, сидів 

вище, тому й побачив. Це мало неабияке значення. Літньої 

спеки, якби минуло ще кілька днів, тіло почало б розклада-

тись і тоді особу могли б узагалі не встановити. 

Оперативно-розшуковими заходами встановили водія, 

котрий спокійно їхав своїм ЗІЛом у напрямку Печеніг, аж 

раптом його обігнала та сама «Волга» і повернула з асфальт-

ної дороги на ґрунтову, яка вела до лісосмуги, де й знайдено 

труп. Як досвідчений водій, він ще й подумав: навіщо обганя-

ти, коли одразу ж повернув на ґрунтову дорогу? Досить було 

зачекати і, не обганяючи, не створюючи загрози для його 

автомобіля, повернути. Ця обставина теж дала можливість 

припустити, що у водія раптово змінилися наміри, або ж він 

забув про ґрунтову дорогу, тому різко й повернув, а отже, во-

дій не з місцевих. Маючи такі дані, підключили військових 

і вертольотом зробили обліт території, сподіваючись з висоти 

відшукати сховану «Волгу, проте марно.

На облік та на перевірку були взяті власники всіх авто-

мобілів «Волга», колір яких був подібний до описаного свід-

ками.

Незабаром з’ясували, що вбитий — мешканець Харкова, 

без певних занять, незадовго до цього у якогось професора 

в Москві придбав «Волгу». За місцем проживання в Харкові, 

біля Центрального ринку, його не бачили уже з тиждень.

Про таких тепер кажуть, що вони підприємливі, а тоді 

казали: «кручені». Фізично здоровий, свого часу чемпіон 

Харкова з гирьового спорту, він не переобтяжував себе яко-

юсь постійною роботою. Мав одну, дуже важливу рису — лю-

бив гроші. Бувало, до закриття магазину купить ящик вина, 

а коли магазин закриють, пропонує всім охочим купити до-

рожче. Брали.

У нашому лексиконі постійно з’являються нові слова. Аж 

якось ніяково відчуваєш себе, коли чуєш і не розумієш. На-
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приклад, хто ж такі «колектори» і чим вони конкретно займа-

ються? У першу мить приходить на згадку: щось пов’язане 

з каналізацією. Те, що це не так, тепер знають ті, хто взяв 

банківський кредит і в умовах кризи не може його поверну-

ти. Юридичною мовою — це ті, кому банк переуступив (пе-

редовірив) стягнення суми боргу, яку самі працівники банку 

стягнути не можуть або з якихось міркувань не хочуть само-

стійно вирішувати проблеми неплатежів. Гроші, як кажуть, 

люблять тишу. Саме колектори знаходять боржників за міс-

цем про живання рано-вранці або пізно ввечері, коли пози-

чальника найімовірніше можна застати вдома, та популярно 

роз’яснюють йому наслідки несплати кредиту. А для більшої 

дохідливості супроводжують слова психологічним, а іноді 

й фізичним тиском.

Про методи вибивання боргів нагадала розповідь одно-

го підприємця. Якось до нього зайшли кілька «колекторів» 

спортивної статури і, як переконливий аргумент у розмо-

ві, відразу поклали на стіл цеглину. Делікатно погладжуючи 

через целофан цеглину, піднімаючи та опускаючи її на різні 

грані, переконливо рекомендували знайти можливості для 

повернення банківського боргу. Не знаю, що буде перекон-

ливішим: запевнення юристів, що ніхто, крім рішення суду, 

не має права примусового стягнення, чи ота багатогранна 

цег лина в «накачаних» спортом руках.

Тепер уже й антиколекторські контори з’явились. Туди 

неплатоспроможний боржник банку може звернутися, коли 

на нього, як кажуть, «наїхали». Будь-яка забаганка, але теж за 

ваші гроші. Тільки держава чомусь осторонь.

Та повернусь до справи. Наш «чемпіон», знайдений мерт-

вим у лісосмузі, у певному колі людей значився як «вишибай-

ло» картярських боргів. Картярський борг — це питання чес-

ті, але траплялися й безнадійні борги. Скажімо, хтось в азарті 

програв десять тисяч, а віддати нічим. Тут знаходили нашого 

гирьовика і пропонували: «Нам хоча б половину боргу по-

вернути, а все, що зможеш взяти більше, — твоє». Неважко 

здогадатись, що до простого вмовляння боржника той уже не 

вдавався.

Проте, нашому бідоласі життя вкоротили зовсім з іншої 

причини...
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Надійшли дані, що він приторговував і валютою, мав зна-

йомих у «Берізці». Валюта на той час була під опікою КДБ, 

тож і оперативники з цієї організацію підключились до 

слідчо-оперативної групи. Вони встановили, що загиблий 

мав відношення до валютних операцій через співробітниць 

магазину «Берізка» і саме там, за валюту, незадовго до зник-

нення, купив на той час дефіцитний японський касетний 

магнітофон.

До цього я вже мав деякий досвід розслідування вбивств, 

скоєних в умовах неочевидності, але тут побачив високу ор-

ганізованість всіх наявних оперативно-розшукових сил об-

ласного рівня. Це вже не інститутська, а справжня практична 

наука. Саме на розслідуванні таких справ слідчі набираються 

досвіду.

У перші дні наради проводились у заступника прокуро-

ра області та в заступника начальника обласного управління 

міліції ранком та ввечері. Оперативні працівники доповіда-

ли, що кому стало відомо в ході розшукових заходів і вже на 

здобутих даних планувалися нові. В кожних матеріалах про 

злочин є оперативно-розшукова справа, і її томи поповню-

вались. Я, як слідчий, не міг спілкуватися з тими, з ким сти-

калися оперативники, та основних свідків, ще до розкриття 

вбивства, довелося допитувати.

Швидко встановили, що загиблий був неодружений, про-

те без жіночої ласки не залишався. Мав кілька коханок. Одна 

з них працювала завідувачем торгової точки м’ясокомбінату 

і, крім товариських зв’язків, за даними розшуку, часто «по-

дружньому» відпускала загиблому різноманітну «вирізку» та 

навіть дефіцитну кролячу печінку. Мабуть, оперативники, 

котрі напередодні зібрали всі можливі дані про її життя та від-

пускання дефіцитних товарів потрібним людям, попередили 

її, що зі слідчим краще бути максимально відвертою. Вона 

охоче розповіла про все, майже так само, як чоловіки тереве-

нять за чаркою.

Не приховаю, що серед питань до неї були й питання про 

можливі сексуальні збочення загиблого. Часто це виводить 

слідство на правильний шлях. Заповнивши протокол, я не 

звернув увагу на її вік і дату народження, записав просто ма-

шинально, не задумуючись. Мабуть, відвертість зі слідчим 
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вона зрозуміла по-своєму і напрочуд детально почала роз-

повідати про відомі їй зв’язки загиблого та й про свої з ним 

стосунки. Сказала: «Незважаючи на різницю у віці, я з ним 

спів мешкала і коханець він був неабиякий». А далі, майже 

не криючись, розповіла, що зустріла якраз такого чоловіка, 

з яким насолоджувалась кожним днем, і, як годиться жінці, 

що втратила найдорожче, сплакнула. 

Не подавши знаку, я, вже записуючи її покази, повернувся 

до першої сторінки протоколу, де було записано її вік, і впев-

нився, що різниця становила не менше двадцяти років. А як 

збереглась жіночка! Це нині не новина, бо пластичні операції 

увійшли в моду, та й крім них жінки вдаються до найвитон-

ченіших хитрощів — різних самообмежень і тренувань, аби 

тільки зберегти зовнішні атрибути молодості, а тоді?..

Вона й справді була вродливою. Більшість чудово розуміє. 

який вплив справляє на людей краса. Не приховаю, що й сам 

подивився на неї як на жінку. І, як писав свого часу знаме-

нитий О. Бальзак про жінок свого віку, я око зупиняв на тілі, 

«уздовж якого нишком ковзав мій погляд, сміливіший, ніж 

рука»...

Ці три крапки ще не дають приводу для фривольних ду-

мок. Чоловічими очима я подивився на неї, як на красиву не-

знайомку, яку зустрів мимохідь. Вона й собі звела очі. Наші 

погляди зустрілися. Обоє відчули оте невизначене «щось», що 

притягує протилежні статті. Всі ми люди і нічого з загально-

людського слідчим теж не чуже. Тож глянув на неї, не відчу-

ваючи докорів сумління, але стримував себе й не дивився на 

неї більше, ніж дозволяла пристойність. Та коли я стримував 

погляд, то лише тому, що так був вихований; але боятися втіх, 

уникати насолоди — це, по-моєму, найогидніша наруга, яку 

лишень можна вчинити над природою.

Сором і сміх згадувати в мої літа про такі речі... Так, сміх 

та й годі. Проте, нехай і читачі посміхнуться, вважаючи цей 

епізод розслідування пікантною подробицею моєї біогра-

фії — і тільки. Не полюбовна то була справа, але чому я про 

це пишу! Може, тому що професія, життєвий досвід навчили 

мене, не виказуючи цього зовні, проникати в найпотаємні-

ші куточки людської вдачі, навчили розуміти значну гамму 

людських почуттів. І взагалі, скажу, що професія слідчого, як 
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ніяка, показує такі речі із сексуальної сфери, до яких ніяка 

авторська фантазія не досягне. Про це, можливо, слід було б 

мовчати, але, знаючи природу чоловіків і жінок, заперечити 

цього не можна. У професії слідчого немає дрібниць. Якщо 

цього тобі не дано відчувати, то хоч яких би ти досяг успіхів, 

це буде лише — ремесло.

Та я ухиляюся від головної теми своєї історії, розповіда-

ючи про цю жінку. Її допит, як і допити інших коханок по-

терпілого, не додав нічого суттєвого для розкриття злочину, 

а лише виразніше вималював психологічну характеристику 

загиблого.

Той проживав у Харкові по вул. Ярославській, біля само го 

Благовіщенського ринку. Мені видається, що таке сусідство 

зробило відбиток на формуванні його характеру. Нині звичне 

«купи-продай» тоді ще не панувало в суспільстві, а його осо-

бисто — затягнуло.

Проживав у батьківському будинку разом з братом, років 

на 15–20 старшим, членом якоїсь релігійної секти. Навіть хо-

лодильники у них були окремі, і небіжчик свій закривав лан-

цюгом, протягнутим крізь ручку, на замок. Коли ще живий 

менший брат приводив до себе в кімнату жінок і з ними роз-

важався, старший малював на дверях хрести і молився. Вони 

так і залишилися на дверях, коли проводили огляд помеш-

кання потерпілого.

Була ще одна особливість. Під час огляду квартири в кут-

ку кімнати виявили добрий десяток пар ношених шкарпеток, 

а поряд — повний картонний ящик нових. Брат розповів, що 

той ніколи не прав шкарпеток, а викидав старі й одразу на-

дівав нові. Старі, коли їх назбирувалося багато, запаковував, 

відносив на пошту і відправляв комусь із своїх «доброзичлив-

ців», зазначаючи вигадану адресу відправника... 

Брат, хоча й справляв враження недолугого, надав мені 

своє бачення й оцінку тогочасного буття. Я його дуже деталь-

но розпитував про брата, його зв’язки і, хоча було зрозумі-

ло, що той не дуже ділився з ним своїм життям, задавав іноді 

й незручні запитання. Той дуже скептично ставився до моїх 

запитань і все перепитував, а навіщо це вам. Я відповідав, що, 

можливо, з незначних для вас деталей можна буде вийти на 

вбивцю.
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— Та хто там шукатиме, кому він потрібен? Це ж якби 

він був якимось великим, то вже знайшли б, і на другий день 

хтось би зізнався.

— Чому ви так не вірите?

— А як же мені вірити? Хіба начальник міліції чи й той-

таки прокурор — хабарники, зацікавленні в розкриті цього 

злочину? 

— Можливо, я допускаю, що й начальник може бути хабар-

ником, але є ще Закон, радянська влада. Владі ж ви довіряєте?

— Владі! Та цій владі я не довіряю ще більше, ніж керів-

ництву...

І видав мені цілу низку доказів, які не так то й легко мож-

на було б розбити, переконати його в неправоті.

Саме тоді в районі звільнили з посади заступника началь-

ника міліції з виховної роботи, замполіта, як його називали, 

за те, що «бомжі», тобто люди, які в «розвинутому соціалізмі» 

деградували і не змогли знайти свого місця в житті, десь у лісі 

вигодовували йому кілька десятків свиней.

Вираз «бомж» російською мовою означав «без определен-

ного места жительства» і з’явився він саме на початку 1980 ро-

ків. Як колись, після громадянської війни в СРСР, для безпри-

тульних неповнолітніх створювались колонії, дуже вдало опи-

сані Антоном Макаренком у його «Педагогічній поемі», так 

тоді створили «прийомники-розподільники», куди людей без 

документів, лише за санкцією прокурора, могли запротори-

ти на місячний термін. За цей час «компетентні органи» мали 

встановити особу і по можливості видати якщо не паспорт, то 

хоча б довідку, яка б засвідчувала його особу. Можна тільки 

уявити, яку можливість для зловживань це давало владі.

— Подивіться, яка та влада насправді, — провадив далі 

брат загиблого, — вона ж захищає інтереси лише панівної вер-

хівки та найбільш наближених до неї. Для Сталіна мільйони 

людей були лише знаряддям досягнення свого хворобливого 

месіанського призначення. Він тільки й прагнув узаконити 

свою волю, витворити власний авторитет. З релігійної освіти 

він узяв лише те, чим можна держати в покорі народ. Я вже не 

кажу про маразматика Брежнєва, про Андропова, який спи-

рався на штики партії, та про Черненка, який навіть бюлетень 

для голосування не міг опустити до урни. Хоч як би вони ста-
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ралися втовкмачувати народу віру в їхнє справедливе прав-

ління, то марні потуги. Подумайте, чи ця влада варта стількох 

жертв простого народу, цькування геніїв, що кінчали життя 

божевіллям або самогубством. Хіба відповісте! І вам не дозво-

лено цього питати!.. Ще побачите, як це все розвалиться...

От тобі й відлюдкуватий! Хоч він і незвичайна людина, 

а є в ньому щось таке... Мабуть, не треба вважати, що самот-

ні душі нічого не знають про світ: вони вміють судити про 

ньо го. Хоч би як ми вміли відгороджуватися від їхнього світу, 

цілком сховатись від нього не можна.

Чи цікаво було б викладати тут думки, які нині стали май-

же загальноприйнятими, але тоді, та ще в устах самітника, 

могли видатися незвичайними.

Я на той час все ще вірив у силу та й у деяку справедли-

вість влади і таких, як брат загиблого, вважав фанатиками 

розуму, котрі ненавиділи свій час у всіх його політичних фор-

мах. А він мені намагався довести, що є пропагандистом своєї 

релігії, «релігії розуму», і в розмовах намагався показати ні-

кчемність усього того, що намагалася показати, як досягнен-

ня своєї величі та могутності, тодішня влада. 

Звичайно, можна було просто іронічно поставитись до 

всіх його балачок, але хіба та влада у своїх словах і вчинках не 

була спотворенням надій простого народу, який за будь-яких 

історичних викликів вручає керманичам владу ним керувати? 

Чому народу, коли він оговтається від революційного підне-

сення, дістається та сама свита, та не так зшита! Ми не знаємо 

того, що сховано в глибині людських душ. Брат загиблого ви-

словлював мені стільки справедливих, жорстоких істин, що 

можна цьому повірити.

Можливо, тому, що, на мій погляд, я сам не був сліпим 

знаряддям розправи силою Закону над інакомислячими, такі 

розмови не забуваються, вони змушують задуматися і пильно 

вдивлятись в те, що діється і між параграфами Закону. Тепер 

уже можна признатися, що мене після таких розмов дедалі 

більше огортала впевненість, що існує інший світ, існує ціл-

ком реально. Та я тоді ще сприймав лише офіційно-правову 

доктрину. Відчував, бачив інші настрої, але не надто задуму-

вався, ніби ухилявся від цих думок, гадаючи, що влада міц-

на і все владнається. Але тріщина в офіційно втовкмачуваній 
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свідомості вже з кожним днем ширшала. Після години такої 

розмови забував партійні настанови, бо знаходив підтвер-

дження тому, що я вже знав, і воно ставало ніби новонабутим 

знанням, яке не можна було ігнорувати.

Всі свідки стверджували, що загиблий завжди носив ма-

сивний перстень з діамантом. А на час огляду місця події його 

на руці в небіжчика не знайшли.

Звичайно, у справі призначили велику кількість експертиз 

та дані орієнтування по всіх обласних відділеннях міліції на роз-

шук автомобіля «Волга» — ГАЗ-24 кольору «білої ночі». Пішов, 

як кажуть, період збирання та оцінювання доказів, а реального 

результату — кіт наплакав. Уже дізналися все про особу загиб-

лого. Провели хронометраж останнього дня його життя. Дані 

зводились до того, що того дня він сказав своєму приятелеві, 

що домовився з одним клієнтом за вигідну плату відвезти того 

до Печеніг. А коли повернеться, вони, мовляв, зустрінуться.

Минуло більше місяця. Вже думали, що справа — «висяк». 

Аж раптом надійшло повідомлення з міста Георгіу-Деж Воро-

незької області: знайдено автомобіль, який був у розшуку.

Дехто тоді казав, що це — просто щасливий випадок, 

а я вважаю — професіоналізм людей, які сумлінно, з почуттям 

високого обов’язку виконували свою роботу. Я вже писав, що 

розіслали орієнтування по обласних центрах на розшук авто-

мобіля. Прийшло воно і до воронезької міліції. Заступник на-

чальника карного розшуку теж знав про розшук автомобіля. 

Та скільки таких розшуків оголошується!.. За якусь провину 

того заступника начальника навіть понизили в посаді. Знову 

простий оперуповноважений. У зовсім іншій справі він пере-

бував у місті Георгіу-Деж. Проїжджає з працівниками міліції 

містом і бачить ту, кольору «білої ночі», «Волгу» без номерних 

знаків. Запитує:

— А що це за автомобіль без номерів?

— Та це тут у нас один ремонтує автомобілі, то йому на 

ремонт дав якийсь свояк із Харкова...

— Стоп, хлопці! Та у вас же за моїм підписом ще як за-

ступника вже майже місяць лежить орієнтування з Харкова...

Далі вже, як кажуть, справа техніки...

Невдалий авторемонтник одразу ж розповів, хто передав 

йому автомобіль. Затримали й того, і він зізнався у вбивстві.
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Про затримання сповістили й мене. Слідчо-оперативна 

група на чолі із заступником начальника обласного карного 

розшуку Миколою Васильовичем Кудієм службовим автобу-

сом з Чугуєва вирушила до міста Георгіу-Деж (нині він знову, 

як і споконвіку, називається Лиски). Дорога через Великий 

Бурлук, Валуйки...

Дорогою я вперше побував у Великому Бурлуці. У рай-

споживспілці набрали харчів. Хто старший, згадає той час. 

Сутужно було. Особливо з м’ясною продукцією. Тоді ходив 

анекдот: коли нового очільника партії і держави Ю. В. Анд-

ропова запитали, як виконується продовольча програма, 

ухвалена на пленумі ЦК КПСС за часів Л. І. Брежнєва, то він 

здивовано відповів, що не знає про таку програму. Здивовані 

журналісти запитують, як же так, адже Леонід Ілліч на трав-

невому пленумі...

Тут у свою чергу дивується Андропов: «Шановні, ви за-

були, що Леонід Ілліч мав дефект мови, він говорив: «Продо-

вольство по грамах...»

Отож, запаслися сиром, домашньою ковбасою, інши-

ми продуктами, адже їхали щонайменше на кілька днів. Так 

я вперше побачив, правда, лише проїздом місто Воронеж. 

Приїхали вже по обіді. Ознайомились із зібраними матеріа-

лами, з поясненнями затриманого, який повністю зізнавав-

ся у скоєному вбивстві. Роздивилися «Волгу» кольору «білої 

ночі». Та й вирішили, що ранок за вечір мудріший... Ночува-

ти нас розмістили на якійсь базі відпочинку, у заплавах річ-

ки Дон. Звичайно ж, захотілося скупатися у водах славетної 

ріки, описаної Шолоховим. Я — одразу в воду і, випірнувши 

у заростях латаття та білих лілій, підбадьорюю тих, хто ще на 

березі. Пірнає й Кудій. А він статурою разів у три більший за 

мене, пірнув і заплутався в тих «глечиках». Кинулися його 

звільняти... Ото вже він мені дорікав:

— Дивись, малий, а такого козака мало не втопив!

Затриманий розповів про скоєний ним злочин і сказав, де 

заховав золоту каблучку з діамантом, магнітофон та докумен-

ти на автомобіль. Усе це вилучили і долучили до справи.

Завжди в основі будь-якого діянні, а особливо злочинно-

го, слідчий вишукує причини і мотиви. Тут їх можна охаракте-

ризувати одним словом — жадоба. Звичайна людська жадоба.
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Проста й біографія злочинця. Родом з Печеніг, із селян-

ської сім’ї. Одружившись, переїхав жити до Гергіу-Деж, пі-

шов працювати ковалем на завод. А там платять — самі зна-

єте скільки. Та автомобіль дуже хотілося мати. Познайомився 

з місцевим жителем, який ремонтував авта. Бачив, що в того 

і робота не «пильна», а свіжа копійка завжди є, а він «вкалує» 

і не завжди має на пиво з друзями. Вирішив легко заробити, 

склавши не такий вже й хитромудрий план. Запитав у сво-

го товариша ремонтника, чи зможе той перебити номери на 

двигуні та рамі автомобіля. Мовляв, у нього є родич в Харко-

ві, працює в торгівлі, та за якісь махінації проти нього пору-

шили кримінальну справу, тож, щоб не конфіскували автівку, 

треба перебити номери та продати «кавказцям». Версія ніби-

то й правдоподібна. Автомобілів не вистачало, тож «кавказці» 

йшли на скупку часто й незаконно придбаного.

У ті часи кордонів не було і прямим поїздом «Воронеж—

Харків» прибув на вокзал. На привокзальній площі не зна-

йшов водія «Волги», який би зголосився відвезти його само-

го до Печеніг. На метро прибув на Центральний ринок. Там 

побачив, що чоловік його віку припаркував пристойного 

вигляду «Волгу». Підійшов, попрохав відвезти його за добру 

платню до Печеніг. Той сказав, що прямо зараз не може, а че-

рез годину за 50 карбованців довезе з вітерцем. Через годину 

повернувся, і вони поїхали на Печеніги. Задумавши злочин, 

замовник із сумкою сів на заднє сидіння. Як колишній міс-

цевий житель, він знав місцевість. Окраїни військового полі-

гону зазвичай безлюдні. З музикою, яка лунала з імпортного 

магнітофону, проїхали Кицівку. Обігнали автомобіль, і паса-

жир, побачивши поворот з асфальту на ґрунтову дорогу в бік 

полігону, попросив водія різко повернути. Нічого не підозрю-

ючи, той повернув і майже зупинився:

— Чого повернули? 

— Розумієш, у мого батька тут недалеко пасіка, може, він 

там, то провідаємо, тут зовсім недалеко, та й частину грошей 

я зможу тобі дати свіжим медом.

Проїхали з кілометр уздовж лісосмуги і одразу ж поверну-

ли праворуч — на дорогу біля іншої лісосмуги. І тут припасе-

ним заздалегідь ножем злочинець завдав удару в ділянку шиї. 

Автомобіль зупинився. Нападник працював молотобійцем 
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на місцевому заводі, тож здоров’ячком не обділений, але тут, 

як кажуть, найшла коса на камінь. Фізична сила жертви, за-

кладена від природи та витренувана спортом, дала себе знати. 

Поранений правою рукою навідліг так стусонув нападника, 

що той ледь сам не знепритомнів. Оскаженіло почав штри-

кати водія ножем куди попало. Той, захищаючись, хапав і за 

руку, і за лезо ножа, та поранення далися взнаки. У конвуль-

сіях і сконав. Нападник якийсь час приходив до тями, а огов-

тавшись, перетягнув тіло до лісопосадки. Ще коли домовляв-

ся про поїздку в Харкові, запримітив коштовну каблучку з ді-

амантом, тож зняв її з пальця вбитого. Аж раптом почув звук 

мотоцикла, який від села прямував у його бік. Роздумувати 

було ніколи. Скочив за кермо і, розвернувшись метрів за сім-

десят від мотоцикла, поїхав не на дорогу до Печеніг, а вниз, 

до полігону. Так розминувся з мотоциклістом. Побачив, що 

той не зупинився на місці скоєного злочину, та повертатися 

не став.

Розповів, що пішов на цей вчинок не з розпачу, а більш-

менш спокійно. Довго відкладав задумане, боячись того, що 

на нього чекатиме потім, але все ж наважився. До глибинних 

психологічних тонкощів скоєного ним я тоді не докопувався, 

та й тепер не хочу говорити про них. Лаврів письменника До-

стоєвського досягти не беруся. Він, звичайно, великий пси-

холог людських душ і вчинків, а я, як слідчий, погоджуюсь, 

що весь його психологічний роман «Злочин та кара» можна 

звести до діалогу слідчого та злочинця:

— Навіщо ти бабцю вбив?

— «Бабки» потрібні були.

Обмежусь тим, що біля річки він умився, так-сяк затер 

кров у салоні автомобіля і, дочекавшись сутінків, щоб ні хто 

із знайомих не впізнав у рідних Печенігах, поїхав не дуже 

людними дорогами з Печеніг на Великий Бурлук, а там уже 

й Росія.

Пригнавши автомобіль, спочатку поставив його в гаражі 

у знайомого. Знайшов «кавказця», який торгував на ринку 

в місті. Той приїхав, прискіпливо оглянув салон автомобіля 

і, знайшовши сліди крові, запитав, звідки. Відповів, що то 

родич возив на продаж свіже м’ясо. Відповідь не переконала, 

тож покупець, пообіцявши подумати, більше не з’являвся. 
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Разом з ремонтником автомобілів шукали покупців, але так 

і не знайшли. Власник гаража попросив звільнити місце, і той 

мусив поставити автомобіль у свого авторемонтника. У нього 

ремонтувалися і працівники міліції, які бачили «Волгу» ко-

льору «білої ночі» без номерів. Та для них була версія далекого 

родича з Харкова. Місцеві працівники міліції не зацікавились 

автомобілем, і ремонтник, маючи зв’язки і з працівниками 

ДАІ, почав роз’їжджати містом, допоки не потрапив на очі 

професіоналу з карного розшуку. 

Вилучили магнітофон та касети до нього. Коли прослу-

ховував записи на плівці, подумав: можливо, ця пісня була 

останньою, яку за життя прослухав потерпілий! Була там по-

пулярна тоді пісня, яку рідко транслювали по всесоюзному 

радіо: «Господа офицеры... кто сберег свою честь...» Риторич-

не питання. Хто і як зберіг свою честь, як прожив життя!

У справі завжди все перемішане: правда і брехня, спра-

ведливість і несправедливість. Як слідчий, ти можеш зробити 

висновок, що, властиво, не має значення, все буде чорне чи 

біле, і якщо воно чорне, то ніхто не знає, чи воно й не повин-

но таким бути насправді!

Світ і життя — різнобарвні. Коли дивитися і сприймати 

лише два кольори — чорний і білий, то, в кращому разі, жит-

тя тобі здаватиметься сірим. Сіре життя й проживеш. Мені 

здається, що я тоді починав відрізняти чорне від білого і вже 

бачив той красивий колір — білої ночі! Американський пси-

холог Карл Юнґ вважав, що в сорок років людина зустріча-

ється зі своїм підсвідомим і нарешті починає оцінювати те, 

що відбувається.

На цьому можна було б і поставити крапку в історії про 

вбивство, але вас, мабуть, цікавить, чим же закінчилась спра-

ва? Повірте. навіть не знаю. Оскільки вбивство було скоєне 

з корисливих мотивів і злочинцеві світила смертна кара, за 

кримінально-процесуальним законодавством такі справи 

були підслідні слідчим прокуратури області та підсудні облас-

ному суду. Справу закінчував мій однокурсник, слідчий об-

ласної прокуратури Олександр Пашинін. До речі, Олександр 

написав книгу «Важняки! (Как ими становятся)». А тоді я зро-

бив свою справу і передав її за підслідністю. Знаю тільки, що 

смертного вироку не було. Та я особисто і не хотів би бути 
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суддею, тут потрібне інше налаштування душі! Хоча, до речі, 

мені двічі пропонували стати суддею, але я сумнівався в тому, 

що мені було б до душі чинити правосуддя. Те, що люди пиш-

но величають такою назвою, насправді дуже часто далеке від 

істини. Але оскільки за велінням людей закони все ж таки іс-

нують, ми повинні по змозі застосовувати їх справедливо.

ПРО СВІТОГЛЯД

Я перед собою не погрішив, тож мені нема чого соро-

митись. Тепер комуністичну ідеологію не сприймаю, але 

й огульно не буду на неї нападати і відповім жартом, вичита-

ним у Шолома-Алейхема. Там є такий діалог:

— У вас була ідея?

— Ні, в мене був ревматизм. 

Дивний чоловік — помер від запору.

Не вважайте наведене за іронію, яка передбачає глузуван-

ня. Це гумор — комічне й водночас доброзичливе ставлення 

до людей, які ще фанатично вірять у будь-яку ідеологію. Я ні-

коли не насміхався, як деякі, з радянського минулого. Що 

сталося, те сталося. А політичні анекдоти допомагали біль-

шості населення СРСР зберігати розум у морі навколишньо-

го комуністичного абсурду.

У моїх нинішніх поглядах немає нічого таємного! Не слід 

їх розцінювати як погляд ідеолога якогось певного напрямку. 

Я нікого ні в чому на звинувачую, ні на кого не показую паль-

цем, намагаюсь нікого не образити. Марно провокувати мене 

це зробити! У чому крамола? У тому, що в мене є своя голова 

на плечах і своя точка зору? У тому, що ця тема зачіпає ваші 

інтереси, бо ви ще й досі — на тих самих позиціях? А хіба ми 

все ще повинні думати «на догоду», грати «в одну дудку»? Хіба 

я й досі повинен потішати себе думкую, як по-героїчному за-

хищати ідею? Ні! Я маю свою позицію оцінювача, можливо, 

й плутаного, неоднозначного у своєму осмисленні історії, яка 

творилася на моїх очах.

Кожен з нас народився і живе під своїми власними зоря-

ми, приречений на власний, йому одному уготований жереб, 

на неповторну, ні на що не схожу долю, і не потрібно їх рів-
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няти, навіть найвищими, як ви вважаєте, комуністичними 

ідеалами.

Владиславе Петровичу, це я теж кажу вам для того, щоб 

у наших стосунках було повне порозуміння. Ви мені повчаль-

но сказали, що у вас є свій світогляд. Світогляд — це від слова 

«світ». Безумовно, ви маєте право самі оцінювати його ши-

роту. А я скромно погоджусь на те, що у мене є свій погляд. 

І не треба намагатись нав’язати один одному свою точку зору. 

Просто я цікавий до всього, розмірковую про все це й тепер. 

Відійшовши від активного життя до споглядального, я більше 

хотів би бути серед тих, про кого Платон, ще до ери християн-

ства, сказав: «Перебуває десь посередині між мудрістю і не-

віглаством, і ось чому. Богів не приваблює філософія, в них 

немає прагнення стати розумними — вони такими є. Подіб-

но й серед людей — якщо хтось розумний, філософія йому не 

потрібна».

Звичайно, не порівнюю себе ні з богами, ні з філософами, 

проте мені імпонує подальша думка Платона: «А втім, неро-

зумних теж не приваблює філософія, бо в них відсутнє саме 

бажання набратися розуму. В тому, власне, і найбільша вада 

невігластва, що чоловік, який не може похвалитися ні вро-

дою чи доброзвичайністю, ані розумом, видається собі бездо-

ганним, хоч насправді таким не є. Якщо ж хтось не відчуває 

нужди, то в нього немає й прагнення здобути те, чого, на його 

думку, він не потребує».

— Цікаві у вас посилання на давніх греків.

— І мені цікаві. Бо філософія та ідеологія — це, як кажуть 

в Одесі, дві різні речі. Читаючи давніх, я, щоб збити пиху 

з тих, хто вважає себе аж надто мудрим, роблю висновок, що, 

незважаючи на досягнення в науці і техніці, людство у порів-

нянні з ними аж ніяк не порозумнішало. Досить лише прочи-

тати Сенеку, його «Моральні листи до Луцилія». А він, йдучи 

за Сократом, учився розрізняти, де зло, а де благо, і, отже, 

знав, чого повинен прагнути, а чого уникати.

Ще процитую: «Несхитна віра у можливості і потребу 

морального вдосконалення людини, прагнення самопізнан-

ня, що дозволяє людині «віднайти саму себе», бачення доб-

ра і доб рочесності як особливого виду знання, без якого не 

обійтись на нелегкому шляху до вищого блага і справжнього 
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щастя, — ось основні сократівські ідеї; їх знайдемо й у «Лис-

тах» Сенеки, який нерідко звертається до цього геніального 

мислителя, а також до найвидатнішого з-поміж його учнів — 

Платона (427–347 до н. е.)».

Отож, якщо судити неупереджено, нічого, по суті, не змі-

нилося, людство не набагато порозумнішало, людина лиша-

ється тією самою: сила для неї — єдиний закон, успіх — єдина 

мудрість.

Комуністи, особливо ті, хто опікувався ідеологією, вва-

жали, та й і досі проголошують, що знають шлях людства до 

світлого майбутнього, що лише їм під силу охопити думкою 

весь світ, а інші до цього не здатні і, блукаючи серед різнома-

нітних речей, фактично кружляють на місці. Тому на озбро-

єнні й була тотальна ідеологічна спрямованість, якою про-

бували робити людей кращими, ніж вони є. Не зупинялись 

і перед репресіями.

До чого це привело? Так деформували свідомість, що де-

хто й досі, коли вже немає державницької ідеології, а у відно-

синах в суспільстві головним мірилом давно вже стали гроші, 

не можуть у цьому зізнатись не тільки іншим, а й самому собі. 

Не думаю, що їх мозок гризе невідступна примарна ідея ко-

муністичного майбутнього. Та й теперішні комуністи, воче-

видь, щоб не дратувати людей, будівництво комунізму нині 

вже не планують. Всім потрібно жити сьогодні і хоч трішки 

бути впевненими у завтрашньому дні. А люди зі старим світо-

глядом, безумовно, бачать, на собі відчувають, що нове ста-

лося, але це нове в їхні голови ще не вклалося, вони не зрозу-

міли цієї істини, зачерствіли й озлилися. Не хочу казати про 

них щось ущипливе. Здається, такі люди більше намагаються 

зберегти минуле, аніж дивляться в майбутнє. Нехай, їм все 

одно доведеться пережити цю переоцінку цінностей, якщо не 

зараз, то трохи згодом. Хоча багато хто й зостанеться на тих 

самих позиціях, що й ви, оцінюючи матеріальні та моральні 

переваги соціалістичного ладу над капіталістичним, вважаю-

чи той лад найкращим. Найбільш дієвий період комуністич-

ної ідеології в дотеперішній історії нашої країни вже минув. 

Звісно, ця ідеологія нікуди не зникла і, можливо, ще нагадає 

про себе в майбутньому. Але, коли комуністичне майбутнє, 

припустімо, і настане, воно буде зовсім іншим, ніж його уяв-



144

ляють нинішні послідовники КПРС. Це сучасний погляд, 

і я дотримуюсь цього погляду.

Я людина сучасна. Далеке майбутнє мене мало хвилює. 

До того ж, не знаючи достеменно про минулі події, ми, без-

перечно, просто не маємо необхідних даних, щоб, базуючись 

на них, точно передбачати подій, які мають відбутися в да-

лекій перспективі. Куди більше хвилює доля дітей та онуків, 

тих, кому жити активним життям відразу за нами. Що ближче 

майбутнє, то дужче воно нас непокоїть.

А комуністичне минуле вже не зможе стати дійсністю, 

і близьким майбутнім воно теж навряд чи стане. Але що вді-

єш! Змінюються часи, змінюються й обставини, і ми повинні 

прийняти наш час таким, яким він є. Людина теж повинна 

виростати із свого часу, як хлопчина з дитячих штанців. Знач-

ну частину життя кожному з нас доводиться викорчовувати із 

свідомості те, що пустило там паростки в дитинстві та в юно-

сті. Ця часто болюча операція називається набуттям життєво-

го досвіду.

Нині в суспільстві панує неписаний закон: «Кожен за 

себе!» Ми живемо в часи матеріальних інтересів і розрахун-

ків. Але хіба світ став гіршим? Просто ми стали розумніші, 

ми багато про що дізналися, хочемо дізнаватися ще більше 

й гніваємося, коли це зразу не виходить. І, якщо держава не 

регулюватиме суспільні відносини, то в цьому нещадному 

змаганні перемогу неминуче здобуде найзатятіший і най-

спритніший егоїзм.

Безумовно, світ капіталізму — це світ зиску, купівлі й про-

дажу, жахливий у своєму цинізмі та аморальності, але в поєд-

нанні з демократією це і є розвиток суспільства. І хай там як 

не теоретизували б комуністи, практикою є те, що комунізм 

поки що не перемагає. А що таке «завтра»? Це утаємничене 

запитання. Відповідей на нього може бути безліч. Новий день 

невмолимо, за природними законами, неодмінно приходить. 

Але це не завтра — це знову сьогодні.

Так, я розумію, що світ недосконалий, проте вірю, що 

його і життя людей можна зробити кращим, але не комуністи 

будуть в авангарді. Хоч моя впевненість і може видатися вам 

зухвальством, але в очах більшості світу комуністам нічого 

більше сказати, крім того, що вони вже сказали.
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Безумовно, політика — це теж наука. Але чомусь наші 

колишні й теперішні політики добиваються в цій науці лише 

того, як взяти владу, а як її достойно застосувати на користь 

не лише собі, а й народу — якось не складається. Цього ж до-

сягли політики в Європі та США, а ми й досі шукаємо прави-

телів, у яких був би здоровий глузд і розсудливість, почуття 

справедливості, милосердя, вміння вести державні справи 

та ще кілька якостей, настільки очевидних для кожного, що 

про них не варто й згадувати. Бо рідко в одній якійсь людині 

вони закладені природою. Не в кожного з політиків є вміння 

помітити, як воно є насправді: що дуже гарних і дуже пога-

них людей на світі обмаль, а посередніх — без ліку. Крайнощі 

дуже рідкісні й нечисленні, зате середина представлена як-

найчисельніше.

Та все ж я не маю бажання говорити про речі філософ-

ського ґатунку з цього приводу. Просто вірю в справедливість 

давнього спостереження, згідно з яким на світі немає нічого 

настільки незвичайного або безглуздого, щоб його багато хто 

з філософів не обстоював як істину. 

Проте, з часом мало що, не доведи Господи, може тра-

питись, хіба вгадаєш? Скажу словами вже згаданого мною 

класика: «Я їм казав, що К. Маркс — це теорія, а теорії змі-

нюються: сьогодні така теорія, завтра інша». І взагалі, якщо 

говорити про теорію, то практика її завжди розбивала.

Не чекаю на відповідь, але скажу риторично: що ж то за 

світогляд, коли він не узгоджується з тим, що відображає по-

гляд? Йдучи дорогою, треба дивитися вперед так само уваж-

но, як і під ноги. Забуваючи про це, легко спіткнутися.

А для тих, хто стверджує, що я не маю своєї позиції, чіт-

кої точки зору, скажу: відсутність точки зору можна пояснити 

широтою поглядів. Тому, хто пише, це особливо притаманне.

Я не випадково послався на Шолома-Алейхема.

СОБОЛІВСЬКА ІСТОРІЯ

Соболівка, що знаходиться в рідному мені Теплицькому 

районі на Вінниччині, належала до населеного пункту з істо-

ричною єврейською громадою. Класик згадує її в оповіданні 
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«Чудо в Соболівці». Там ідеться про те, як місцевий піп та єв-

рей Берко, з цікавості забравшись у залишений без догляду 

під парами паротяг, випадково дали йому хід, і той, некеро-

ваний, з переляканими «машиністами» «проскочив» кілька 

залізничних станцій і зупинився аж біля Гайсина.

Цікавий то був час первісного капіталізму. 1869 року в селі 

збудували цукровий завод, який незабаром почав давати про-

дукцію. Та потім життя закрутилося-завертілося. Усе за щось 

боролися, щось там будували, а жити було ніколи. Революція 

принесла колективізацію. У Соболівці тоді жило 1200 євреїв, 

і вони організувалися в колгосп «Червона зірка». Між собою 

його назвали Наумен. Гарні були наміри. Але... Ось послухай-

те, що іноді трапляється.

На початку шістдесятих років, коли в еСеРеСеРі прого-

лосили, що до 1980 року побудують комунізм, жив і працював 

на Соболівському цукрозаводі головним бухгалтером такий 

собі Валевський. Нічим не примітний чоловік. Та прискіпли-

вий спостерігач міг би бачити, що на вихідні дні на станції 

Дукля, за півкілометра від Соболівки, той сідав на поїзд і їхав 

у напрямку Одеси. На станцію добирався без речей, а в поїзд 

сідав з валізкою.

В черговий раз він з’явився на станції десь в обід, задовго 

до вечірнього поїзду. Зайшов до хати доброї своєї знайомої, 

робітниці цукрозаводу, і попрохав пригледіти за його валіз-

кою, а ввечері він зайде і забере. Мовляв, їде в службових 

справах.

І треба ж було такому статися! Чоловік тієї жіночки теж 

працював на заводі простим робітником. Виготовляли там 

і так званий кусковий цукор. Була така звичка — пити чай 

з цукром у прикуску. А до свят умільці виготовляли з нього 

різні вироби у вигляді тварин, птахів, квітів. Підходив Велик-

день, тож робили й калачі. Як же це, працюючи на заводі, та 

й не взяти собі додому того калача? Адже всі крали. Керівні 

верстви крали законно чи, точніше, узаконювали свій кра-

діж. Незаможні крали незаконно. Все доводилось охороняти. 

Прихопив пару калачів. А на прохідній — міліція. Затримали. 

Одразу ж підозра, що, мабуть, і вдома вже того цукру та тих 

калачів... Вчинили обшук. Нічого не знайшли, але увагу при-

вернула валізка.
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«Що в ній?» — запитують господарку дому. Та відпові-

дає, що знати не знає, бо це не її. «Як це у вашому домі та не 

ваше?» — «Не моє». — «Відкривайте». — «Не відкрию, то не 

моє». Довелося міліціонерам відкрити самим. Відкрили і ах-

нули! Валізка — вся! — повна грошей. 

Незадовго до відправлення поїзда прийшов і Валевський. 

Спочатку відмагався, мовляв, то не його річ, але господарка 

переконливо свідчила, що таки ж його. Недовго думаючи, 

їдуть до помешкання бухгалтера. У будинку нічого суттєвого 

не знайшли, та зате на горищі, в полові, знову сюрприз — зо-

лоті червінці. І чимало!

Довго про цю справу розказували різні дива (нібито ваго-

нами крав цукор і відправляв його в Одесу своїм компаньйо-

нам), що, коли там є хоч половина правди, то й цього цілком 

досить. Одним словом, він був бухгалтером на цукровому за-

воді, та й не тільки бухгалтером, а справжнім хазяїном, який 

підпільно розпоряджався більше, ніж директора.

Бухгалтер ні в чому не зізнався, спільників не назвав, 

слідство лише з’ясувало, що офіційно завод виконував план 

з виробництва та відвантаження державі цукру. А куди вже 

йшли вагони з цукром, минувши станцію Дукля, знали тільки 

розробники хитромудрої схеми, прикривати яку допомагали 

фальшиві документи.

Суддя, який розглядав справу, щоб вплинути на гляда-

чів у залі, а тоді на суд народ ще ходив, емоційно наголошує: 

«Ви ж були в пошані, добру зарплату і навіть премії отримува-

ли, як ви могли стати на шлях крадіжки, де ж ваша совість?» 

Мабуть, це взяло за живе підсудного, бо він відповів: «Я не 

люблю, як багато хто, залазити іншому в душу, рознюхува-

ти, випитувати, хто, що й коли. Та все ж про гроші. Що я там 

заробляв? Заробляв, як то кажуть, на воду до каші. Іншому 

я б цього, повірте мені, не сказав, але вас знаю як чесного 

суддю. Ви ще молодий і не так женетеся за тим карбованцем, 

як інші. Та , бігме, про що це я?»

Побачивши, як суддя, прокурор та решта в залі зацікав-

лено втупили в нього погляди і нашорошили вуха, сподіва-

ючись, що він, врешті, «розколеться» й почне розповідати, 

бухгалтер іронічно повів далі: «Ви й зараз не розумієте мене. 

У моїх словах ви не бачите того змісту, якого я їм надаю. І як 
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я щось розповідаю, то роблю це тільки тоді, коли мені, а не вам 

хочеться. Чи придасться воно мені, чи ні — не знаю, в усяко-

му разі, хотів би, щоб не нашкодило. Хочу, щоб ви зрозуміли: 

ви не повинні реагувати аж так, не треба брати так близько до 

серця. Ви запитуєте, де ж була моя совість? Не тисніть мені на 

той мозоль, де совість... мені прикро, я цього не люблю. Воно 

так говориться — не люблю. Скажіть самі, я ж не більш, як 

людина, а кожна людина має жовч і не завжди може стерпіти. 

Ось ви кинули на мене холодний погляд, і не можна сказати, 

щоб це було мені дуже приємно. Але це вже занадто, особли-

во, коли знаю, що я такого не цілком заслужив. А якщо й за-

служив, то питання совісті — це питання й до інших. Та хто 

зобов’язаний ручатися за іншого?

Про чесність тих, хто мав відношення до грошей, які, 

справді, знайшли у мене на горищі (хоча я міг би стверджу-

вати, що то мені їх підкинули), нічого й говорити. Вони, мілі-

ціонери, роблячи той обшук, робили це не привселюдно, не 

так, щоб усі бачили, і навіть я не бачив.

Бо що таке порядність? Порядним можна назвати кож-

ного, а коли хочете, то порядності взагалі ніде немає. Це за-

лежить від того, якої порядності шукають у людині. Ось ті 

міліціонери ніби вчинили порядно, виконали свій обов’язок 

і затримали мене. Вчинили ніби чесно, але не порядно. Це 

мене турбувало б, повірте, як позаторішній сніг. Але лихо 

в тому, що у мене, як і в кожної людини, є голова, у якій ще 

є пам’ять. Я зовсім не зобов’язаний розповідати вам про все, 

але ж я знаю, скільки там, на горищі, було золотих червінців 

і скільки їх записано до протоколу, і не дуже помилюсь, коли 

скажу, скільки потрапило в кишені міліціонерів і вже ніко-

ли не дістанеться державі. Вони це все зробили, розумієте, 

тишком-нишком, хитромудро, майстерно і спритно — не під-

копаєшся. Біль і досаду, що пройняли мене, коли я зіставив 

цифри, не можу вам навіть описати словами. Це треба зрозу-

міти, ні, відчути, треба бути на моєму місці. Все це, коли ви 

зберете докупи, дасть те, що ви називаєте психологією. І не 

слухайте лише міліціонерів. Послухаєш їх, то всі такі чесні. 

Коли послухаєш їхні доводи, то виходить якась чудернацька 

мішанина, тринди-ринди, з маком борщ. Знайшли монети, 

та й усе. І, можливо, то й не їхня вина, бо гроші мають якусь 



149

звабливу силу, сказати б, то магніт якийсь, що притягує до 

себе всіх. Гроші, розумієте, мають у собі особливу силу — це 

гроші!.. І коли на них випадково натрапиш, хіба вгадаєш, що 

тоді навіть розумна людина, яка стоїть на варті закону, може 

встругнути? А втім, я їм не суддя — на чужу кишеню кожен 

щедрий. Скільки там вони собі поклали, я, звичайно, не 

скажу, бо цим лише завдам собі зайвого клопоту, а для дер-

жави карбованцем менше, карбованцем більше — чи варто 

засмучуватися такою дрібницею? Можете собі уявити їхній 

ґешефт — дай Боже вам усім, присутнім отут на суді, стільки 

заробляти щомісяця!

А про порядність та чесність ще скажу, я з вами не спере-

чатимусь. Авжеж, про мене можуть сказати, що я не відпові-

даю моральним принципам будівника комунізму, не з тих, які 

купчаться коло громадської кормушки і кричать, галасують, 

роздзвонюють на цілий світ, ніби їхнє єдине прагнення — ко-

ристь громади. Теж мені клопіт! Аби не бандит! Нічого всмі-

хатись: я цим не натякаю, боронь Боже, на... Смієтесь? Вам 

це видається дурницею? Але я на цьому не спиняюся.

Оскільки ніхто нічого не знає напевне, то краще про це 

не базікати. Не турбуйтеся, я знаю, на чому зупинився. Якщо 

сам ускочив, та ще за такі діла, то бувайте здорові й пишіть 

листи! Будьте певні, що я ніколи не пересолю, та каша зава-

рилась густа, а її могло й не бути, ні до чого вона.

А що тепер? Голий як бубон! Був злидарем, а став жеб-

раком. Таке горе, такий жаль! А сльози?! Бідолашна жінка 

плаче, діти — і собі, на неї дивлячись. По голівці мене не по-

гладять, меду не питиму і парфумів не нюхатиму. Не буде де 

голови прихилити, коли вийду з в’язниці. І в цьому моє горе, 

що про нього я вам розповів, а за одним разом хочу і попро-

сити, щоб це між нами залишилось. Краще, коли люди зна-

ють менше. І не просіть назвати прізвища, кого я конкретно 

підозрюю. Я цим, крий Боже, ні на кого не натякаю. (У всьо-

му винен і скрізь був я, тільки я. А то хто ж?) Якщо тут, навіть 

не мною, і називалось якесь прізвище, то вважайте, що ви ось 

його почули і ось уже й забули — вилетіло з голови. Ви самі 

вже, певно, здогадуєтесь, що «доброзичні» можуть вигадати, 

патякати і таки написати туди, куди слід. Про що? Про що 

завгодно.
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Підписуватися своїм прізвищем їм не обов’язково, мо-

жуть назватися «Поборник справедливості» або «Друг зако-

ну». А можуть взагалі і без всякого підпису, аби було вказано, 

на кого потрібно звернути увагу і що шукати. Є такі люди на 

світі, в яких на язику все розростається до потворних роз-

мірів. Небагато, але є! Якщо ви розумієтесь на делікатних 

справах, то здогадаєтесь, на що я цими словами натякав. Ви 

розжували? Чи вам треба покласти пальця в рот, щоб ви його 

відкусили? Одним словом, запитань мені не ставте. 

Життя, розумієте, це — школа, яку треба пройти. Жити 

треба вміючи! А красти мені щастило дуже легко.

Звичайно, я не буду вас запевнити, що це було так легко, 

як от закурити цигарку. Але я починав розмірковуючи. І ска-

жу: у цьому ділі мати лише гостре око — недостатньо. Потрі-

бен ще, знаєте, нюх. За версту треба вміти пронюхати, де що 

лежить. Треба відчувати, де накльовується вигідна операція, 

а де можна в’язи собі скрутити. Один тільки хибний крок зро-

бите — і кінець. Все лихо в тому, що не завжди це щасливо 

кінчається. Нема талану!..»

Як бачите, майже всі історії мають один початок і один 

кінець. А наскільки ця історія правдива, судіть самі, бо я, як 

кажуть, за що купив, за те й продаю. Можете мені повірити, 

а коли не хочете мені вірити — я не помру з досади. Мені не 

треба перед вами вихвалятися.

І не примушуйте мене розповідати вам кінець того судо-

вого процесу. Кінець — бодай найкращий — це сумний акорд. 

Проте, «дали» йому рівно стільки, скільки заслужив — два-

надцять років. Він не скаржився на суворість, не привертав 

уваги вищестоящих інстанцій до справи, яка скоїлась у гли-

бинці, десь там, на периферії. Бо ж буває так: поскаржишся, 

то ще більше отримаєш.

Кажуть, що вийшов він раніше призначеного строку. Від-

найшов своє старе пальто, випоров з нього зашиті гроші, 

знайшов молодшу жінку і виїхав.

Мені не хотілося, щоб ця історія була про все і ні про що, 

була, як то кажуть, без моралі. Не хочеться заплющити очі 

і втекти від нинішніх нерозв’язаних проблем. Немає вже того 

бухгалтера і заводу, який діяв 132 роки. Жило в Соболівці ві-
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сім, а нині лише три з половиною тисячі жителів, половина 

з яких пенсіонери. Для початку запитаймо самих себе: а як 

же це сталося, що був завод і не стало? А де ж гроші за нього? 

Мабуть, уже не на горищі в полові, а в надійному банку. Є по-

слідовники — є! Гроші поклали собі в кишеню, а людям дали 

дулю. Це вже так, за звичкою, мовляв, ми ж не останню со-

рочку забираємо, завод своє відпрацював. Розумієте? Є чут-

ки, що їм тепер, як кажуть американською мовою, «ол райт». 

І робили вони це все відкрито — бачили всі, нічогісінько не 

розуміючи. (І як ви гадаєте, що люди відповіли на це?) Тоді 

мовчали і тепер мовчать. Я теж мовчу. Знаєте чому? Бо гово-

ріть скільки завгодно, хоч лусніть, однаково ніхто не дасть 

вам відповіді, коли маєш справу з шахраями, бандитами, які 

обдурять кого завгодно. Вони одно заповзялися: забрати із 

загальної власності все до крихти.

Спитаєте, а як же державні мужі, правоохоронні органи 

таке допустили? Не вам розповідати, як усе в нас переплело-

ся, Я б хотів бачити, як ви викрутилися б від цих бандитів! 

А може, ви це зробили б краще. Дуже можливо. Я з вами не 

сперечатимусь. Це — факти, животрепетні, взяті просто з на-

шого з вами життя! Звісно, важко впізнати, хто порядна лю-

дина, а хто — шулер. Навпаки, такі люди здебільшого вдають 

із себе добропорядних і навіть невинних ягняток, таких собі 

борців за справедливість та ваші інтереси, аж доки помалу 

й непомітно візьмуть вас на гачок, залізуть у вашу ж кишеню. 

Згадаймо: «Отак залазить хробак у яблуко, умощується до-

сить просторо, стеле собі м’яке ліжко, почуває себе як дома, 

стає великим цабе... А головне — багатії, обранці Господні, 

які переконали себе, ніби все на світі створене тільки для них. 

Більшість людей мусить тяжко працювати, поневірятися, 

а вони відкупляються за гроші від усіх напастей і всіх лихих 

законів».

Звичайно, грошовитим це твердження, можливо, не по-

добається, але крутити носом нічого. Я вже закінчую, лише 

скажу, що походження теж має певну вартість. Якщо ви про-

стого роду, то можете бути освіченим, як сам Бог, а все-таки 

залишитесь грубіяном. Про інші душевні якості я не говорю... 

Тільки-но вони вирвуться у світ білий і зробляться «колиш-

німи» — нехай Господь боронить! Вони в тисячу разів стають 
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гірші за звичайних людей. Бо коли звичайна людина нам 

голову одкрутить, то хоч критиметься, а «колишній» вас об-

крутить, та ще доведе філософськи, що ви дурисвіт, а не він. 

Нині час крамарів та лихварів. Вони ніби й чесні, — бубли-

ків на базарі не крадуть. Вони поневолюють, але не одверто, 

а нишком, підступами, хитрощами, підлещуванням і брех-

нею. Грошей, родовитості, вченості, вихованості у новоявле-

них нуворишів і не було. Та «...оскільки всього заразом /.../ не 

буває ні в кого, виходить, що всі порядні». Проте для народу 

«...дійові особи названі: Злодієвич, Правденко, Чесносердий, 

Неберущий, Непитущий, Несущий, Берущий, Хаповитий, 

Хамовитий... і з цього зразу видно, з ким маєш справу. Тобто, 

по щирості кажучи, краще було б, якби вони мали те, чого їм 

бракує до порядності. Авжеж, чого людина заслуговує, таку 

й славу здобуває».

ПРО ВІДВЕРТІСТЬ

Мені сяйнула думка, що я цілком можу скористатися на-

віть з тих коротких розповідей колишнього першого секрета-

ря обкому партії, аби познайомити читачів із переплетінням 

подій тих років. На мій погляд, це ж одне з найвірогідніших 

джерел.

Попросив Владислава Петровича розповісти, що в тій 

добі він вважає найголовнішим і чому насправді розпався Ра-

дянський Союз. А для початку, до його ювілею, я хотів би на-

писати нарис. 

— А що про мене писати? Досить зайти в Інтернет і там 

про мене всякого знайдеш...

— Дійсно, знайти можна всяке. Комуністична доба нині 

трактується як кому заманеться. Часто плітка бореться тут 

з правдою, і остання не завжди перемагає. Ви активно про-

жили своє життя, були серед ареопагу політиків, і мені хоті-

лося б, наскільки можливо, у відвертих розмовах з вами про-

никнути в сутність того, вже минулого часу, того суспільного 

буття. А ви, я впевнений, були у вирі подій, знали людей, які 

мали, безперечно, іноді вирішальний вплив на суспільне жит-

тя як в області, так і в країні. Бачили зворотній бік офіційних 
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стосунків і ще багато такого, що не передбачено жодними 

обов’язками штатного розкладу посади.

Задля майбутнього про минуле потрібно розповідати 

правдиво, тоді воно буде корисним підґрунтям для прийдеш-

ніх поколінь. На мій погляд, ви дуже ґрунтовно виписали 

роль обласної партійної організації на будівництві об’єктів 

соціально-культурної сфери, промислового виробництва 

і сільського господарства. Безумовно, в ті часи роль партії 

була визначальною, і я навіть подумки не хотів би піддава-

ти описане вами будь-якій критиці. Харківська область, як 

в Україні, так і в СРСР займала провідне місце. І за часи ва-

шого керівництва позицій не втрачала. Було і новаторство, 

і досягнення, і перспективні плани. Все це так, все це заслу-

говує на пошану і вдячність як керівництву області, так і лю-

дям праці. Та все ж ...

Я не економіст за освітою, та економіку бачив у дії. Ось, 

приміром, були плани партії на п’ятирічки, а за Хрущова і на 

семирічку. Рапортували, що вони виконані достроково або 

й перевиконані. Здавалося б, якщо розроблено чіткий план 

і під нього є фінансування, то все повинно виконуватись. 

Але, хоч як би хизувалися, далеко не все виконувалося. Про 

перевиконання гучно рапортували і нагороджували. Про не-

довиконання ніби й не замовчували, але й не дуже карали. 

Все списували на об’єктивні труднощі. Ось візьмімо для при-

кладу будівництво метро в Харкові. Яких зусиль партійних 

і господарських керівників, якої ініціативи потрібно було до-

класти, щоб заплановане виконати! Безумовно, якби не до-

помога Г. І. Ващенка, то першу чергу метро навряд чи здали б 

1975-го року. Десь хтось недовиконав, а в Харкові перевико-

нали. Ви самі пишете, що агрохімкомплекси в області будува-

ли за підтримки М. С. Горбачова і фінансували їх за рахунок 

недовиконання в Україні планів з хімізації, тому ви були раді, 

що могли тут, в області, ті гроші освоїти. По-моєму, ви назва-

ли цифру 120 мільйонів, а це великі гроші.

Хотілося, щоб ви детальніше розповіли дещо і про себе 

і про роботу, якій ви віддали стільки років. А вона, я впевнений, 

мала стільки цікавого і незвичайного, невидимого для пере-

січного читача, що навряд чи вмістилася б в одну книгу. І роз-

почати я хочу з того, що у вас був і є свій світогляд. Щоб там 
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не говорили, ви будували і залишили нащадкам серйозну базу. 

Як у подальшому нею розпорядились, то інша тема, але перед 

тим, що побудовано, перед вашим покоління і тим, яке було 

до вас, я схиляю голову. І це не для пафосу, а данина поваги. За 

час вашого керівництва будувалось дуже багато. Ви з 1972-го 

по 1980 рік були другим секретарем Харківського обкому парії, 

а з 1980-го по 1990-й — першим секретарем. Ви працювали ще 

з першими секретарями Ващенком, Соколовим, Сахнюком, 

які теж залишили свій слід на землі Слобожанщини.

— І з Титовим і Соболем, а вже потім з Ващенком...

— Владиславе Петровичу, щоб заощадити час, я не буду 

зупинятися і запитувати, з ким з цих людей в які конкретно 

роки ви працювали. Нині все це є в Інтернеті.

— А я ось ще не можу вільно користуватись Інтернетом. 

Якось намагався знайти дані щодо сільського господарства 

України, шукаю, шукаю, розумію, що вони є в Інтернеті, а те, 

що мені потрібно, не знайду...

— Я ще також не хакер, щоб зламати чийсь сайт. Та все ж 

повернімося до ваших керівних посад. З 1972 року починаю-

чи, вісімнадцять років ви були на найвищих керівних посадах 

в області.

— Не забувайте, що з 1964-го я був другим секретарем 

Харківського міського комітету Компартії України.

— 1964 рік уже й я пам’ятаю. З того, що я давав вам читати, 

з моєї першої книги ви вже зробили деякий висновок про моє 

ставлення до комуністичної ідеології. Я кажу «деякий», бо, щоб 

повністю пізнати людину, часом буває замало з’їсти з нею пуд 

солі. Щодо комуністичної ідеології, то я не те що її не сприй-

маю, вона, як і всі інші, має право на існування, проте я тепер 

дивлюся на неї як на таку, що не має для мене особливої ваги. 

І це не перебільшення! Я пережив усе це на власному досвіді.

Ви ж подивіться, як швидко змінюється світ довкола нас 

і як зростають вимоги до тих, хто хоче сказати щось нове, 

можливо, відоме лише йому одному. Ви говорили, що збира-

єтеся доповнити свою книгу, перевидати.

— Незабаром у мене ювілей і я б хотів свою першу книгу 

дещо доповнити та видати знову, вже з доповненнями. Ви ж 

читали мою книгу «Смотреть правде в глаза». У вас є заува-

ження?
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— Які у мене можуть бути зауваження, це ж ваш твір. Ви-

даючи книжку спогадів, ви лише повертаєте читачам те, що 

життя дало вам. Ви описали так, як вважали за необхідне. Чи 

досягли ви мети свого задуму? Про це судити читачам. Ме-

муари — це теж жанр у письменництві. Іноді вони бувають 

вдалими і виявляються довговічнішими за власні діяння тих, 

хто їх написав. Не сприйміть це як закид на вашу адресу, але, 

якщо придивитись уважно, легко пересвідчитись, що зде-

більшого автори свої позитивні якості намагаються довести 

до ступеня ідеалу, а власними недоліками наділити персона-

жів, приречених на неуспіх, чи, навпаки, недолікам надати 

блиску доброчинності.

Не претендуючи на оригінальність, скажу, що всі люди 

незвичайні, всі переживають дивовижні пригоди, у кожній 

людині світ відбивається по-своєму, як у калейдоскопі, в ти-

сячобарвних веселках кольорів. Особистість може й повинна 

виглядати по-різному, якщо дивитися на неї з різних боків. 

Але розповідати про себе без таємниць іншим не кожен на-

важується.

— По-вашому виходить, що просто брешуть, — іронічно 

доповнив Владислав Петрович.

— Ну, не зовсім, але прибріхують багатенько. Є й такі, 

що геть не підпускають до себе і як на глуху стіну натикаєш-

ся, коли лише пробуєш заглянути їм у душу. Вона в них — це 

шухляда за сімома замками. Мабуть, тому, що велика полі-

тика має великі секрети, безпосередні гравці кажуть: як воно 

робилося, коли, ким, за чий рахунок, на користь кого та чому, 

я знаю дуже багато, бо сам був причетний, але ще довше буду 

мовчати. Мій язик не викаже жодної таємниці. А від тієї таєм-

ниці мало що залишилося, а якщо й залишилося, то вона вже 

не здатна впливати на суспільний розвиток так, як впливала 

досі. Проте твердить: я знаю все — і я нічого не знаю. Вони ще 

й досі вважають себе цеглинами тієї державної стіни. Стіни, 

яка вже давно завалилася. Часто такі люди безжалісно-суворі, 

недалекі, а погляди на людське суспільство мають абсолютно 

дальтонічні, ніби, крім чорного та білого кольорів, у своєму 

житті вони нічого не бачили.

Так заганяють себе (свідомо чи підсвідомо) у рамки, що 

їм неймовірно важко відкритися для людей, поділитися, на-
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решті, з іншими своєю незвичайністю. А це означає — вибор-

сатись із самого себе, розірвати бодай на коротку мить пута 

власного буття.

Давня мудрість каже: «Добрий той, хто має добру душу, 

а не той, хто вміє викрутитись із якої завгодно ситуації і до 

всього ставиться з підозрою».

Сам знаю, що таке службова таємниця, як вона замикає 

вуста, і чиновник так ховає за нею свою сутність, що вже 

й сам її не розуміє. Такі і за демократії додержуються правила: 

говори, що хочеш, тільки мовчи про те, що знаєш. Біда наша 

в тому, що ми ще й досі лякаємось відвертості, гласності, як 

це тепер називають. І після цього чекаємо, аби народ розумів 

і підтримував владу.

Але ж таємниця ніколи не буває вічною. Звичайно, все за-

лежить від часу. Є такий вислів: «У країні, де є порядок, будь 

сміливий і в діях, і в словах. У державі, де його немає, будь 

сміливий у діях, але обережним у словах». Але погодьтеся зі 

мною, що мемуаристика не для масового читача.

На мій погляд, ваша книга дуже цікава для людей, які 

працювали разом з вами, знають вас особисто. Але те, що 

спочатку своєю гострою злободенністю викликало зацікав-

лення громадськості, швидко старіється, відсувається на зад-

ній план і новому поколінню читачів здається нудним, сірим. 

Для них у насиченості інформацією і фактами про «велич 

тієї доби» велика кількість «води». І болісно розуміти, що це 

лише дуже мала частина того, чим автор міг би поділитись. 

Проте не кожен може виставляти свою особу на примхливий 

суд публіки.

Ви побувати в різних кабінетах і коридорах влади. А це 

щось та важить. Не кожному вдається бути причетним до її 

таємниць і, більше того, — ознайомити з ними читача. До 

того ж, показати народу із середини діяльність «провладних 

структур» і не пером високопосадового чинуші, а сумлінним 

словом «обізнаного» функціонера державної машини. 

Не мені вас повчати. Але ви не зацікавите читачів, не 

сказавши щось таке, що справді варте уваги не лише для од-

нодумців. Погодьтесь, що не можна написати біографію, не 

згадавши часи дитинства. Розкажіть про своїх батьків, у книзі 

я про них нічого не знайшов.
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БАТЬКИ, ДИТИНСТВО, ЮНІСТЬ

— Я не хотів тоді про них писати, бо книга більше задумана 

як політичний аналіз свого життя і життя області. Але згоден 

з вами, що для теперішнього покоління це не дуже цікаво.

— Цікаво інше. Ви народилися в Коломаці і в дитячому 

віці переїхали до Харкова. Пишете, що батько воював...

— Гаразд, розповім. Моя мама Надія Олексіївна була вчи-

телькою. Батько — директором школи в селищі Коломак. Десь 

1928-го року його як члена партії призначили начальником 

міліції Коломацького району. А в той час, у 1929–1930 роках, 

пішло розкуркулення і в районі з’явилися банди, що грабу-

вали населення, вбивали активістів. Він вів з ним боротьбу, 

і в одному з рейдів розгромили одну таку банду. Після бою він 

відправив основний загін міліції до Коломака, а сам з трьо-

ма міліціонерами залишився в селі, біля якого відбувся бій, 

переночувати. І що ж сталося? Господар, у хаті якого вони 

заночували, нагодував їх... приготував смаженину з дрібною 

свинячою шерстю. А через кілька днів чи тиждень у нього 

та в одного міліціонера — «проколювання шлунка», і він на 

тридцять першому році життя помер. 

Мати залишилася сама. Нас було двоє братів. Та вона не 

полишала працювати. У неї були родичі в Балаклеї та в Хар-

кові. Якось вона поїхала до Харкова і там познайомилася 

з Петром Йосиповичем Мисниченком, він працював на за-

воді, теперішньому ім. Малишева, начальником військового 

сектора. І мати вийшла за нього заміж. Він жив на так зва-

ній Новій колонії, тепер селище Герцена. Там мав квартиру, 

і в 1933 році ми переїхали до Харкова.

— То ви взяли прізвище названого батька.

— Прізвище мого рідного батька було Стелецький. Я про 

це раніше нікому не говорив. Лише в партійних анкетах та 

офіційних автобіографіях це вказував. То, можливо, й не тре-

ба про це писати.

— Чому не треба? Чому не хочете відверто поділитися, 

адже ви не будете цим нітрохи скомпрометовані. Хочу сказа-

ти, що так склалося, що я ношу прізвище матері, а прізвище 

батька — Балобан. Не дивуйтесь, я не цураюсь цього прізви-

ща, ще за давніх-давен воно було співзвучне орлам, соколам, 
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яструбам. Один з козацьких нащадків цього імені згадується 

в гоголівському «Тарасові Бульбі». Можливо, не випадково 

доля завела та пов’язала мене з Великорбурлуцьким районом 

на Харківщині, адже тільки тут, у цьому краю, водиться птах 

з родини орлиних — балобан. Балобани — рід ловчих соколів, 

що дали назву сучасному місту, трансформоване згодом у Ба-

лабаново Калузької області Росії.

У роки війни на фільтраційному пункті в місті Бреслау 

батько як представник поважної організації «Смерш», а мати 

як репатріантка і познайомились. Батько влаштував її при-

биральницею і порадив не їхати відразу назад в Україну. Мов-

ляв, не спіши, не попадися під «гарячу руку».

На фільтраційному пункті проводилась перевірка «гос-

тарбайтерів». Розповідав: учора викликали Марію, сьогодні 

Гафію, на завтра Килину. Тож особіст і запитує, чи не спів-

працювала з німцями, чи, бува, не «скакала з ними в гречку». 

Та, звичайно, заперечує.

— Ви з нами не щирі, у нас є дані, що...

Щира, не далека від хитрощів, звикла одразу ж перекида-

ти вину за свої дії на інших, та аж руками сплеснула та язи-

ком, як помелом:

— Я так і знала, що це вам Гафійка розказала. А вона сама 

що, ні? — і пішла розповідати.

Отакий нехитрий прийом слідчого часто закінчувався 

тим, що і Килина і Гафійка, «відфільтрувавшись», повертали-

ся не до рідних, а в безкрайню Сибір. 

Мати повернулась у рідне село аж на Різдво 1946 року, 

а батько ще служив. Сам він родом був із села Фурси Біло-

церківського району на Київщині і приїхав до матері в село 

Саша лише 1948 року. Перші роки прожили в громадянсько-

му шлюбі і офіційно закріпили його лише 1956 року. Прожи-

ли разом до кінця своїх днів, та я прізвище не змінив. Тож ваш 

випадок не виняток.

Жартома кажучи, можливо, у вас ще й родичі знайдуться. 

Пам’ятаєте, як у безпритульного Олександра Матросова, кот-

рий закрив своїм тілом амбразуру дзоту і посмертно був удо-

стоєний звання Героя Радянського Союзу. Одразу знайшлися 

близькі родичі і отримали, як рідня, квартири від держави. 

Теж своєрідні «діти лейтенанта Шмідта»...
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— Так, було й таке, пройдисвітів і тоді вистачало, та й те-

пер це не рідкість. А прізвище я змінив, бо названий батько 

став мені рідним.

Потім народилась моя сестра, уже від другого шлюбу, і ми 

до сорок першого року жили в Харкові. Я ходив до школи. 

Аж тут — війна. Почалася евакуація. Батька з командою зали-

шили на заводі із завданням підірвати завод, щоб німцям не 

дістався. Він сім’ю відправив останнім ешелоном. Нам ска-

зав: «Ви з собою нічого не беріть. Ми через місяць-два німців 

розіб’ємо, і повернетесь назад». Ми отак у піджачках, з од-

нією валізкою приїхали до Нижнього Тагілу. А там уже зима, 

мінус 13–15 градусів. Я в піджачку деякий час бігав до школи. 

Потім знайшли мені фуфайку. Я це добре пам’ятаю, бо у фу-

файці мені стало зовсім інакше, тепло і затишно.

Не став я розпитувати Владислава Петровича про ди-

тинство в Нижньому Тагілі, на танковому заводі. Бо з книги 

відомо, що, коли йому, по-шевченківському, «тринадцятий 

минало», став до верстата. Підмощуючи під ноги ящик від 

боєприпасів, виточував заготовки деталей для танків. Має 

посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни.

— А батько, — далі говорив Владислав Петрович, — коли 

німці зайшли на Холодну Гору, з командою підірвали завод 

і на тягачах подалися в бік Чугуєва, потім на Куп’янськ, це ж 

десь у жовтні Харків здали, і десь тільки в січні своїм ходом 

прибули на Урал, у Нижній Тагіл. Дорогою військові один 

тягач у них відібрали. У тягачах вони везли документацію, 

в тому числі й технічну. Привезли ті документи, які прида-

лися на танковому заводі № 183 ім. Комінтерну в Нижньому 

Тагілі.

На заводі його знову призначили начальником воєнно-

го відділу. А коли в сорок другому році почав формуватися 

Уральський танковий корпус, він подав заяву про вступ до 

цього корпусу. Хоча і мав так звану «броню», його направили 

на курси, і десь через три-чотири місяці він уже був заступни-

ком командира дивізії з матеріально-технічного забезпечен-

ня. Бензин, снаряди, обмундирування — все це входило до 

його обов’язків. 

З боями дивізія дійшла аж до Києва. Під Корсунь-Шев-

ченківським була масштабна військова операція, і там його 
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поранило. А сталося це так. Танковий корпус пішов уперед 

і оточив, узяв у кільце багато німецьких військ.

— Я розумію. Це ж знаменита Корсунь-Шевченківська 

операція, що ввійшла в історію війни як велика перемога на-

ших військ.

— А обслуговуючий персонал відстав. З того оточення, 

якраз на ділянці, де був батько, вирвалося дві німецькі дивізії 

А в нього бійців чоловік 500, з тих, хто обслуговував. Вони ж із 

собою пальне везли, боєприпаси, обмундирування — ну все за 

танковим корпусом. Сили були нерівні, і ті дві німецькі дивізії 

буквально розчавили воїнів цього обозу. Вони тільки й устиг-

ли сповістити. що на них напали німці. То наші танки повер-

нули назад і перебили тих німців, що вирвалися з оточення.

Стали ховати наших бійців у братській могилі, і коли, як 

він розповідав, почали опускати в могилу, батько поворухнув-

ся, ожив. Був непритомним. Його німці «полоснули» з авто-

мата і кулі пройшли через плече, таз, голінь. 

Підлікували, і хоч рука у нього не повністю піднімалась 

та трішки накульгував, на тій же посаді дослужив майже до 

кінця війни. Десь наприкінці 1944 року його призначили за-

ступником начальника табору військовополонених у Туапсе. 

Дві тисячі німецьких офіцерів — від майора до генерала.

1945 року до нас у Нижній Тагіл приїхав батьків ордина-

рець, і сім’я переїхала до Туапсе. Я з ними не поїхав. Вийшов 

у Харкові і став готуватися до вступу в інститут. Здав екзаме-

ни, але дивлюсь, що мене не затверджують у списку студен-

тів. Що ж таке? Виявляється, що я ще не мав паспорта. Мені 

не було ще шістнадцяти, і я поїхав до Туапсе. Там знову пішов 

у десятий клас і наступного року таки вступив до авіаційного 

інституту.

— У книзі ви пишете, що навчалися в танковому техні-

кумі...

— Так, працюючи на танковому заводі, після семирічки 

провчився там два роки на вечірньому відділенні.

А батько був заступником начальника табору до 1948 ро-

ку. Полонених німецьких офіцерів почали помаленьку від-

пускати назад до Німеччини. Батько з сім’єю повернувся до 

Харкова, і його знову призначили у військовий сектор на за-

вод ім. Малишева.
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— Владиславе Петровичу, розкажіть про табір військово-

полонених німецьких офіцерів. Дуже цікаво, бо ця тема три-

валий час вважалася, так би мовити, делікатною і була з ідео-

логічних міркувань укрита мороком. Адже, наскільки мені 

відомо, полонені німці були в таборах аж до смерті Сталіна 

і навіть після його смерті. Були табори і в Харкові. Кажуть, 

що автодорогу Харків–Ростов вони прокладали.

— Харків–Бєлгород також. Я ще пам’ятаю їх у Харкові 

в 1945–1946 роках. А потім десь у 1947 році їх почали відпус-

кати. Можливо, не відпускали і до смерті Сталіна, але то яки-

хось особливих.

— Є дані про те, що в полон потрапило не менше трьох 

мільйонів німецьких вояків. З 1945-го по 1949 рік було по-

вернуто більше одного мільйона хворих та непрацездатних 

військовополонених. Наприкінці сорокових відпускати по-

лонених припинили, а багатьом ще й дали 25 років таборів, 

оголосивши їх військовими злочинцями. Перед союзниками 

керівництво СРСР пояснювало це необхідністю відбудови 

держави. Після відвідин СРСР канцлером ФРН Аденауером 

1955 року вийшов Указ «Про дострокове звільнення і репатрі-

ацію німецьких військовополонених, засуджених за військові 

злочини». Лише після цього полонені німці змогли поверну-

тися додому. 

— Можливо, я цим спеціально не цікавився. А щодо тих 

полонених, яких я бачив, то скажу, що вони були дуже орга-

нізовані. Табір розмістили в зруйнованому будинку моряків. 

Вони відбудували його. Самі собі все шили. Дещо продава-

ли на базарах. 1946 рік видався важкий з продовольством. То 

во ни заготовляли дикі груші, яблука — робили з них сухо-

фрукти. Все, що можна було, в лісі збирали. Виготовили су-

шарні і повністю забезпечили себе харчуванням. Я з ними на-

віть їздив у ліс. Бачив, як на зиму заготовляли каштани і ро-

били їх їс тівними.

— А я щось не чув, щоб наші жителі з тих місць уживали 

як їжу каштани. От французи вживають, а у нас — ні.

— Годували їх краще, ніж нині пенсіонери харчуються. 

Обов’язково було 40 грамів масла, 200 грамів м’яса щодня, 

600 грамів хліба.

— І що вони будували?
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— Будували дороги, аеропорт відновлювали. Нація їхня 

дуже організована. Звичайно, стояла і охорона, але й німцям 

сказали: якщо хоч один з них утече, то всім продовжать тер-

мін перебування в полоні на рік. Якщо два полонених утече, 

то на два роки. То вони один за одним дивилися. Якось я по-

їхав з батьком і разом з ними на заготівлю фруктів. Поїхало 

чоловік 200–250 тих полонених німців. На шістьох машинах 

«Студебекер», критих брезентом. Привезли до лісу. Погода 

стояла гарна. В одному місці розпалили сушильні. Інші роз-

брелись лісом. А тут пішов сильний дощ. Там бувають такі 

раптові, сильні зливи. Після зливи зібрали всіх і двох чоловік 

недорахувалися. Незважаючи на негоду, всі розбрелися лісом 

і знайшли тих двох німців, вони заблукали. Привели їх. Це 

я до того, яка в них була дисципліна.

— А чому саме до авіаційного ви задумали вступати?

— Ще до війни у Харкові, в будинку, що раніше належав 

дворянському зібранню, Постишев організував Палац піоне-

рів. Я жив на Герцена і трамваєм їздив туди в гурток. Там пра-

цювало два гуртки: біологічний і авіамодельний. Я і тим і тим 

захоплювався. Я вже тоді робив свої моделі і після війни хотів 

продовжувати цю справу. Тому й виникло бажання вступити 

до авіаційного інституту.

— До чого про це запитую? З книги побачив, що на ком-

сомольську роботу ви пішли без особливого ентузіазму. Ви ж 

уже побували в конструкторському бюро А. М. Туполєва. 

Працювали там керівником бригади харківських інженер-

но-технічних робітників у період підготовки запуску в серій-

не виробництво першого пасажирського реактивного літака 

ТУ-104. Ви навіть привернули до себе увагу цього видатного 

конструктора.

— Не можна сказати, що не займався громадською робо-

тою. У діяльності комсомольської організації заводу я брав 

активну участь, але присвятити себе лише цій роботі не пла-

нував. Напередодні звітної конференції обговорювали канди-

датуру першого і другого секретаря комітету комсомолу міста 

Харкова. Директор заводу Лиходій як член бюро міському 

партії запропонував мою кандидатуру на другого секретаря 

міського комітету комсомолу, а я відмовився. Тоді стали про-

понувати піти на роботу до обкому комсомолу. Я теж відмо-
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вився, бо вже тоді цікавився наукою. Мав три винаходи, які 

знайшли втілення в авіаційній промисловості по міністерству 

і по всьому Радянському Союзу. Здав екзамени до аспіран-

тури Московського інституту науково-дослідницьких авіа-

ційних технологій. Із 20 набрав 19 балів і чекав затвердження.

Директор заводу мені казав: «Ти відмовився від міському 

комсомолу, куди я тебе рекомендував, не хочеш іти і до обко-

му комсомолу. Давай я тебе призначу начальником цеху».

Це для мене теж було спокусливо, бо в двадцять шість ро-

ків стати начальником цеху на одному з провідних підпри-

ємств авіаційної промисловості СРСР багато значило щодо 

професійного рівня.

Але нікуди вже було діватися, бо партійний білет мій уже 

лежав у обкомі комсомолу. Так і затягнули мене туди у відділ 

роботи з молоддю.

Коли перейшов на роботу до обкому комсомолу, то дав 

телеграму, щоб мене перевели на заочне відділення аспіран-

тури. Вони відповіли: матеріали на затвердження направлені 

до міністерства. Я мусив відмовитись, бо займатися одночас-

но наукою і комсомолом було важко. А наукою я все ж за-

ймався, перебуваючи на комсомольській і партійній роботі. 

Багато писав наукових статей, видав три монографії з еконо-

міки: «Творчість мас і управління економікою», «Матеріальне 

і моральне стимулювання праці в промисловості», «Матері-

альне і моральне стимулювання при впроваджені науково-

технічного прогресу».

— Але кандидатську дисертацію ви захистили з економі-

ки. Можна сказати, що мрії бути комсомольським та партій-

ним керівником у вас не було.

— Спочатку не було, але потім втягнувся.

— Із книги та з особистих вражень роблю висновок, що 

ви самотужки прокладали собі дорогу, а потім вона вже й сама 

вела вас до всього іншого. У Михайла Жванецького є такий 

вислів: «Те, що нам призначено — це доля, а те, що із нас 

у житті вийшло — автобіографія». 

Пригадую, коли мене призначали на посаду, казали, що 

прокурор, діючи в рамках Закону, не тільки може, а й зобо-

в’язаний проявляти розумну ініціативу і розвивати такі самі 

якості у підлеглих. Якщо щиро, то прокурорської кар’єри я не 
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зробив. Чому? Пояснити це не так просто. Хоча посада про-

курора району та прокурора відділів прокуратури області це 

теж зовсім немало й по-своєму цікаво, та, мабуть, це було не 

зовсім моє. А можливо, як мовиться, у відділі призначень на 

посади і «надання чинів» «не виявив даних», завдяки яким 

можна було б піднятися по ієрархічній драбині аж до верхніх 

щаблів, у сферу управління. Присвятити себе політиці чи ви-

щій прокурорській діяльності не мав великого бажання. Ма-

буть, з тієї простої причини, що мої духовні запити значно 

ширші, хоча вони ще й досі не зовсім усталені. Я ще в творчо-

му пошуку. Хоча іноді запитую себе: чи не помиляюсь, чи не 

переоцінюю своїх здібностей? Я тільки не хочу, щоб склалося 

враження, ніби я скаржуся і відчуваю себе обділеним. Ви доб-

ре знаєте, як це буває і як часто не від тебе залежить.

Крім того, з сумом констатую недосконалість людського 

саморозуміння. Давні греки перш за все рекомендували пізна-

ти самого себе. Як Скорпіон за гороскопом, один з небагатьох 

знаків Зодіаку, котрим властива самооцінка, скажу: не дуже до 

цього докладав зусиль. Знову, а чому ж? Бо мене, як і давніх 

греків, найбільше дивує зоряне небо над нами і моральний За-

кон всередині нас. Пояснити це почуття просто й переконли-

во не так вже й легко. А от ви досягли високих посад і, як я чув 

від інших, могли б досягти ще більшого. Та то окрема тема.

ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

Написавши книгу «Опальний секретар», я не просто по-

знайомився з колишнім першим секретарем Великобурлуць-

кого районного комітету партії М. Т. Терещенком, а й запри-

ятелював з ним. Підписуючи книгу, вказав, що він з повним 

правом може вважати себе співавтором. Тож я не міг не роз-

повісти йому про свої зустрічі з В. П. Мисниченком.

— Каже, що у нас не було хабарництва, — дивується Мико-

ла Тарасович, — що це окремі випадки! Розповім, як я колись 

ледь сам не потрапив у халепу. В області проводили якийсь за-

хід. Приїхали раненько до будинку, де жив завідувач сільгосп-

відділу обкому партії Віктор Мойсейович Тищенко. Привезли 

йому якщо й не прямо хабара, то солідного гостинця. А там, 
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напроти його будинку, інший, п’ятиповерховий і на балконі 

стоїть чоловік. Робить зарядку, розминається гирями. 

Під’їхали. Я вийшов з автомобіля і стою біля нього, а во-

дій Віктор відкрив багажник і вже дістає все те привезене, 

щоб занести до квартири.

Аж раптом той чоловік на балконі поклав гирі і гукає: «Ідіть, 

вашу мать, ідіть! Скільки ви будете їм возити ці подачки?»

Я йому: «Та підожди, шановний, ти, мабуть, помилився».

А той до мене глузливо: «Яке там помилився, он його две-

рі, і я знаю, де він працює, і ти думаєш, що ти — перший. Тут 

уже стільки до тебе було і після тебе буде. Що, пане началь-

нику, не подобається?»

Я зніяковів, думаю: ой леле! На правдолюбця натрапи-

ли. Це ж запише номер мого службового автомобіля і повідо-

мить або в обком, або ще гірше — у пресу. Тоді не обберешся 

клопоту.

Кажу водієві: нічого не віднось, сідай у машину і поїхали. 

Більше туди не під’їжджали ніколи. А Владислав Петрович, 

бач, каже, що у нас такого не було. А ковбаси возив з Валуйок 

та горілку «Посольську»...

А якби його запитати, скільки він разів був на семінарах 

у Бурлуці, то він чи хто інший платив за всі ті обіди й випив-

ки? Ніхто ж не платив і команди такої не було, що, товариші, 

будете від’їжджати з району — розрахуйтесь.

Приїжджав Павло Федорович Титов, був начальником 

обласного управління сільського господарства, приїжджав 

Петя Данилов, у відпустку йду. Той, до кого він приїжджав, 

уже знав. Це ж не перший раз. Ідуть у баньку, чи на приро-

ді шашлик, і в карти перекинутись. Господар програє йому 

три тисячі. Хіба це хабар? Програв, та й годі. Розумієш чи ні?! 

А спочатку дає знати, що у відпустку йде...

Луценко сам не давав команди дістати сиру, а через Кри-

ничка. Він же ще живий...

А нині не гроші в руки, а переказ на рахунок...

— Миколо Тарасовичу, я розповім про випадок, пов’яза-

ний з Введенською птахофабрикою, що в Чугуївському районі. 

Директором там довгі роки працював Володимир Олександ-

рович Вішталь. Гарний такий з виду, кремезної статури. Мав 

високі нагороди. А головним бухгалтером у нього був Роман 
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Фурдик. Чоловік низького зросту, з вродженими вадами тіла. 

Руки у нього були гіпертрофовані — малесенькі такі. Але як 

спеціаліст — хороший. Жартували з цих двох керівників гос-

подарства. Якось директор В. О. Вішталь приїжджає на нараду 

в район з опухлою щокою — зуб розболівся. Запи тують: 

— Що таке? 

А жартівники відповідають за нього:

— Та то ж йому Фурдик зуба вибив!

А той Фурдик і не дістав би йому до плеча. Я це кажу без 

будь-якого злого наміру. Люди вони були хороші. Мені особ-

ливо подобалося те, що В. О. Вішталь, коли йшов у відпуст-

ку, за себе залишав директором не свого заступника, а когось 

із головних спеціалістів — чи то зоотехніка, чи ветлікаря, чи 

економіста, ніби випробовував їх, як то воно керувати. Вва-

жаю повчальним такий метод довіри своїм спеціалістам.

Я — слідчий прокуратури району. На Кінному ринку пра-

цівники харківського відділу боротьби з розкраданням соці-

алістичної власності, відомого в народі як ОБХСС, зловили 

автомашину — фургон, пристосований до перевезення хліба. 

Але в лотках замість хліба знаходились курчата. Вивезли вес-

ною на базар торгувати. Тільки почали торги, як тут ОБХСС:

— Покажіть документи!

Показують. За ними курчат має бути тисяч дві чи три, 

а фактично їх удвічі більше. Це легко було перерахувати — 

у кожному лотку певна кількість. Висновок: торгують невра-

хованим товаром.

На той час курчата коштували копійки, але сума була 

достатньою для порушення кримінальної справи. Матеріа-

ли передали до прокуратури. Розумію, що на тій птахофаб-

риці яєць та курчат без ліку, а мені ж треба доводити все це 

ще й документально. Одразу викликаю працівників із КРУ 

(контрольно-ревізійного управління) і даю їм завдання пере-

рахувати фактичну кількість курей-несучок не тільки в одно-

му з відділень птахофабрики, звідки везли на продаж курчат, 

а по всій птахофабриці. Ті одразу взялися до роботи.

Звичайно, повз увагу райкому партії така подія непомі-

ченою пройти не змогла. У ті роки птахофабрика постачала 

м’ясо птиці не тільки в офіційну торгівлю, для населення. 

Домовившись із директором радгоспу, м’ясо можна було ви-
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писати за собівартістю, як для працівників фабрики, і потріб-

ним людям з керівництва не тільки району, а й області. Як 

профоргу, а потім і парторгу мені теж доводилося там на свята 

виписувати курей та яйця для працівників проку ратури.

Ще не встиг нічого й зробити, тільки запросив праців-

ників, прямо причетних до такої торгівлі, як прокурор каже, 

що мене викликають у райком партії. Я ж не тільки слідчий, 

а й секретар партійної організації суду і прокуратури. У рай-

комі вже бував частенько. Заходжу до оргвідділу райкому пар-

тії, і один з керівників каже: 

— Дмитре Івановичу, ось ви призначили перерахунок 

поголів’я курей у справі, де виявили надлишки курчат, яких 

продавали на Кінному ринку. Ви розумієте, що, проводячи 

такий перерахунок, ви досягнете лише негативного резуль-

тату. Перерахунок майже мільйона голів курей дуже погано 

вплине на них, вони будуть стривожені, різко впаде несучість 

і шкода від цього буде значно більша, ніж виявили працівни-

ки ОБХСС. 

Я подивився на того працівника і з іронією кажу:

— Далі не говоріть. Якщо я цьому повірю, то з мене не 

лише ви, а й кури сміятимуться. Я все розумію. Скажіть, що 

не хочете розголосу і думаєте, як усе це спустити на гальмах. 

У відповідь чую:

— Ви все правильно розумієте.

Кажу, що я маю в прокуратурі ще лише матеріали. Сам 

я не буду нічого ні фальсифікувати, ні прикрашати, ні поглиб-

лювати. Найкращий вихід бачу в тому, щоб матеріал повер-

нути до райвідділу міліції, а там подібних випадків — сила-

силенна. Хай що хочуть, те й роблять. 

На цьому й порішили. Доповів про результати розмови 

прокурору, той погодився, і я навіть не знаю, чим це все за-

кінчилося. Мабуть, зам’яли, бо розголосу не було. 

Микола Тарасович лише усміхався, слухаючи мою розпо-

відь. А потім і каже:

— А я розкажу про Токарівську птахофабрику. Там завез-

ли племінних американських індиків. Порода у них така, що 

вага — значно більша, ніж у наших. В американській тради-

ції є день Подяки. До нього кожна сім’я обов’язково повин-

на приготувати індика. Це часто показують по телебаченню. 



168

Президент США навіть амністує пару індиків. У них це як ви-

знання добробуту.

Задумали й наші мати таке ж м’ясо, як і американці. За-

купили тих племінних індиків, завезли. За документами ніби 

виростили, але до продажу не надійшло жодної тушки інди-

чатини. Ще тільки завезли, як тих індичат розібрало началь-

ство з усієї області. А хіба на ньому написано, що то амери-

канський індик? Розійшлося ж не серед механізаторів, а серед 

впливових людей. Був такий випадок. 

— Мене дивує реакція Владислава Петровича щодо ха-

барництва як явища в ті часи. Ось ви розповіли, як привезли 

«гостинця» начальнику облсільгоспуправління. Дійсно, це 

в прямому розумінні ніби і не хабар, а таке собі підношення. 

Ви ж не конкретно, як якусь передумову тому, що він має зро-

бити для вас особисто або для району, привезли йому сиру чи 

м’ясця. Це так, для нормальних відносин.

Розповім і я один анекдотичний випадок зі своєї про-

курорської роботи. Везу місячний чи то квартальний звіт до 

облпрокуратури. Знайомі, а то й друзі з апарату прокуратури 

телефонують і прохають щось їм привезти їстівного. Тоді ж 

у магазинах якісні, свіжі продукти теж потрібно було не про-

сто купити, а дістати.

Приготував кілька пакунків. Сам пішов по кабінетах від-

ділів здавати звіт, а водія, Геннадія Павловича, попросив без 

мене рознести ті пакунки. Він довгий час, ще й до мого про-

курорства, працював водієм, тож знав, кому і що передати.

Через деякий час заходжу до зонального прокурора Бо-

риса Тимофійовича Ковтуна. Свого часу він був прокурором 

Дергачівського району і при нагоді завжди наголошував, що 

історична назва цього районного центру не Дергачі, а Дерка-

чі. Привітавшись, він здивовано каже:

— Дмитре Івановичу! Оце був твій водій і передав від тебе 

банку меду. Спасибі, але ти хіба не знаєш, що я затятий бджо-

ляр і маю власну пасіку? Медом і я тебе можу пригостити. 

Ти б мені чогось більш їстівного, такого, щоб можна було за-

кусити.

Сміючись кажу, що то водій переплутав, не до того кабі-

нету заніс. Він зайде, виправить свою помилку, а для вас щось 

іншим разом передам.
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То хіба це можна було назвати хабаром? Підношення про-

стого населення чиновництву, а того, у свою чергу, від ниж-

чого до вищого, стало загальним явищем і незабаром оберну-

лось як щось ніби узаконене. Як явище воно було поширене, 

і якщо Владислав Петрович цього не бачив, то, м’яко кажучи, 

був відірваний від народу. Система працювала і без владних 

вказівок. Він же каже, що ніяких вказівок щодо цього не да-

валось, а якщо вказівок не давалось, то й низове керівництво 

вищому про це не звітувало. Звичайно, підношення ці були 

не безкорисні. Адже безкорисливість кінчається, як тільки 

людина помічає, що вона їй стає у пригоді. Той, хто отримав 

«презент», при нагоді віддячить: десь підкаже, про щось по-

передить. Одним словом, номенклатура жила за своїми за-

конами, я б їх назвав побутовою корупцією, хоча офіційно 

такого терміну в ті роки не було.

— Миколо Тарасовичу, коли я дав прочитати В. П. Мис-

ниченку написане про нього у книзі про вас і про розсліду-

вання вашої справи, то він викреслив речення, що з обкому 

партії квапили. Мовляв, вони нікого не квапили.

— То чому ж він мене не прийняв, я ж кілька разів нама-

гався пробитися до нього на прийом! Не пускали. Чому ж він 

своїй парткомісії не доручив розглянути мою справу до суду, 

а якби викликали, то інше покарання було б? Та вони не за-

хотіли.

— Він сказав, що йому про справу не доповідали, допоки 

там не пішли арешти...

— Невже йому не цікава подальша доля?

— Коли я сказав, що ви товаришували з Парамоновим, 

то Владислав Петрович якось дивно усміхнувся і запитав: 

«Чому ж Парамонов не допоміг?»

— А під ким же ходив Парамонов, хіба не під ним? Ти ж 

влада, ти ж дай команду. Хоча Парамонову він не довіряв пов-

ністю, думав, що той мітить на його місце. Тому вони були не 

зовсім відвертими у багатьох питаннях.

— Якось власкор газети «Известия» Анатолій Григорович 

Кльова розповідав: коли захиталося крісло під Мисничен  ком, 

то претендентів зайняти його посаду одразу стало багато.

— Негласно...

— Звичайно, а тих, хто його підтримував, поменшало.
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— А коли ти знову будеш зустрічатися з Владиславом Пет-

ровичем, запитай, як він оцінює вчинок Івашка, коли той пе-

реметнувся до Горбачова, будучи першим секретарем ЦК КП 

України? Це ж його вихованець, вони ж разом працювали. Не 

соромся ставити запитання. То не важливо, що він відповість, 

важливо, щоб ти їх поставив.

І ще: якщо він так несхвально ставиться до Горбачова і до 

його політики, то не може ж бути, що він тут нічого не помі-

чав, що в партії все гаразд.

І чи знає він, яка доля насіннєвого заводу в Шипувато-

му? Ти йому постав одне запитання, а потім трішки назад, 

розговори його. Невже він не відчував з 1980-го року, які діла 

пішли? Для чого фінвідділ в обкомі парті, що контролювати? 

Це ж контролюючий орган, його ж... де ж економіка?

ПАРТІЙНИЙ ІНТЕРЕС

Не відкрию великої істини, стверджуючи, що задоволен-

ня чи незадоволення людини, щасливі чи нещасливі хвилини 

в її житті здебільшого прямо чи опосередковано залежать від 

того, як складаються її стосунки з іншими людьми. А відчути 

це можна з відвертих розмов.

Передам зміст однієї розмови з Віктором Івановичем Нар-

товим, який до своїх семидесятичотирьох літ працював керів-

ником Великобурлуцького районного відділення енергозбуту. 

Він у районі з 1973 року. Тоді першим секретарем райкому партії 

був Чорнобривченко. Як нова в районі людина, той позвільняв 

старих керівників і призначив нових. У колгоспі ім. Димитрова 

якраз організувалась птахоферма, і партійний секретар дізнав-

ся, що в далекій Астрахані виробляють клітки для роздільного 

тримання курей. Це значно спрощувало їх догляд і збільшува-

ло вихід яєць. Домовився, що придбають за рознарядкою чи 

оминаючи її. Тоді такі питання вирішувались через партійно-

господарські органи. Як молодого спеціаліста, посилають мене 

до Астрахані — оформити та оплатити за чековою книжкою 

ту «кліть», а вже потім залізницею направлять до Харкова.

Одночасно дають мені «партійне завдання». У той час 

було сутужно дістати ікру осетрових порід риби. А, як відомо, 



171

Астрахань — рибний край. Той секретар через якесь госпо-

дарство на щось там оформив кошти і дав мені «чистоганом» 

карбованців триста. Тоді це були серйозні гроші.

Ну, я й поїхав залізницею. Оформив усі документи, ви-

рішив питання з тією «кліттю». А сестра — вона саме жила 

в Астрахані, працювала в торгівлі, мала зв’язки. З її допомо-

гою в якомусь риболовецькому господарстві купив ще свіжої 

ікри. В поліетиленових пакетах десь кілограмів з чотири. Там 

же прикупив і балик рибний — небачений тоді в магазинах 

продукт.

Мимохідь, між справами, придбав кожуха. Теж дефіцит. 

Коротше кажучи, скупився. Але ж не будеш ще свіжу ікру 

везти поїздом — зіпсується. Літня ж пора. Вирішив літаком. 

Тоді митниці як такої на внутрішніх рейсах не було. А проте 

перевіряли. Знову ж таки з допомогою сестри в аеропорту до-

мовились: показав, що не вибухівку везу, і через деякий час, 

навіть задрімати не встиг, був уже в Харкові. А там міліція по-

чала перетрушувати: 

— Що везете?

Кожушок та інші речі залишили, а балик та ікру забрали. 

Я їм і так і сяк, умовляв, навіть сказав, що не для себе, а для 

районного начальства везу. Дарма! Забрали й пригрозили, що 

можуть ще й кримінальну справу порушити та посадити.

Ні з чим повернувся до Великого Бурлука на кілька днів 

раніше, ніж було вказано у відрядженні, тож на роботу не пі-

шов. Звичайно ж, дружині розповів про такий кінець поїздки. 

А тут сам Чорнобривченко якось підвозив дружину і від неї 

дізнався про все, що сталося. Він одразу до мене і став дорі-

кати, чому ж я не звернувся до нього «по гарячих слідах». Ви-

правдовуюсь, мовляв, не хотів його вплутувати у таку справу, 

а гроші, звісно, поверну.

— Які там гроші! Ти що, не розумієш, що вони привлас-

нили ту ікру? Вони ж тобі ніякого документа не дали про те, 

що в тебе вилучили.

Зателефонував начальнику обласної міліції (тоді, здаєть-

ся, був Фещенко. Я й не пам’ятаю його імені та по батько-

ві). Дізнавшись, що його підопічні забрали ікру та балик, не 

склавши про це ніякого протоколу, той попросив мене при-

їхати до обласної міліції. Приїхав. Він розпитав мене і наказав 
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негайно їхати до аеропорту. Там уже вишикували всіх міліціо-

нерів, хто був того дня на службі, і запропонували мені вка-

зати на тих, хто вилучив ікру та балик. Я спочатку підійшов 

до одного і кажу: оцей нібито схожий. Ви знаєте, при кожній 

небезпеці є чимало різних способів її уникнути. У таких ви-

падках вдаються до різних засобів. Бачу, той, як почув таке, 

то, бідний, аж заплакав. Тоді я кажу:

— А може, й не він!..

Пішов далі уздовж шеренги й одразу, вже впевнено, по-

казав на капітана і лейтенанта.

Через два дні тих уже не було в міліції. Звільнили. Ікри і ба-

лику вже не було, принаймні, я їх не побачив. Матеріали пере-

дали до прокуратури, а там порушили кримінальну справу.

Приїхали ті, вже колишні працівники міліції, до мене. За-

пропонували гроші і вмовили, щоб я написав заяву, що пре-

тензій до них не маю. Заплатили мені трішки більше, ніж на-

справді коштували та ікра і балик, тож їх не судили. Справу 

закрили. Закрили, мабуть, тому, що розуміли: вплутувати пар-

тійне керівництво, висвічувати це для широкого загалу — 

отже, підривати авторитет влади. Мене теж попередили, щоб 

не базікав зайвого, то я теж мовчав. Такі вже правила гри! 

Тільки ті правила неписані і не вивішені над службовим сто-

лом, і нам, простим службовцям, доводиться спочатку грати, 

щоб навчитися їх.

Минуло кілька років. Якось поїхав я до Харкова на нара-

ду, а потому з товаришем зайшли у підвальчик, де на розлив 

продавалося спиртне. Випили, погомоніли. Виходимо, аж тут 

мене гукнув один із вантажників, який розвантажував ящики 

з вином:

— Здрастуйте, Вікторе Івановичу!

Дивлюся, якийсь незнайомець з бородою. Кажу, що не 

впізнаю його.

— Та я ж отой міліціонер... капітан!

Розповів мені, що деякий час після звільнення з міліції 

ніде не міг влаштуватися. Спробував возити стружку на заводі 

«Серп і молот» — важкувато. Дружина покинула. Тепер от — 

вантажником. Можливо, на той час, і непогано. Але ж був ка-

пітаном і ніхто не захистив, бо зачепив «партійний інтерес». 

Щиро каявся в тому, що не повірив мені. Не повірив, що везу 
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партійному начальству. Казав, що не повірив, бо знав: для ви-

сокого начальства ікру з Астрахані, чи навіть з самої Камчат-

ки, завжди хтось супроводжував, як «дипломатичну пошту», 

а тут — простий чоловік...

Вислухав я його. Для годиться поспівчував, а сам подумав: 

ти ж був службовцем, крутився біля державних справ, та пе-

ремогла твоя жадібність. А досить цій сверблячці раз на кого 

напасти, так свербить і свербить без кінця. А від жадібності 

і її найогидніша риса — невдячність. Я не відчув, що колиш-

ній капітан кається. Ні, він свій гріх приписує радше випад-

ковості, ніж своїй службовій зіпсованості. Буває, що й гірка 

доля не подає розумної поради. Та не варто дуже нарікати, що 

натрапив на невдячну людину, бо в житті, як на довгій ниві.

— Вікторе Івановичу, іще давні греки говорили: «Заради 

того, щоб надибати хоч одну вдячну людину, варто випробу-

вати й невдячних».

— Тепер, а мені ж уже за сімдесят, думаю, — констатує 

Вік тор Іванович, — перевернула та радянська влада долі лю-

дей! Ніби плуг, що розорав цілину, і з-під борозни виросли 

нові людські долі. Як на мій погляд, то й тоді не всім було 

доб ре, та й тепер далеко не всім!

Погоджуюся з ним, бо той-таки Сенека писав: «Ніхто 

з нас не є таким самим на старість, яким був у юності; ніхто 

завтра не буде таким, як учора... все, що лиш бачиш, проми-

нає з часом».

— Дмитре Івановичу, я з вами відвертий. Знаю, що в житті 

від суми та лихої долі не зарікайся. У можновладців завжди 

знайдеться мотив зачепити людину на гачок. Особливо, якщо 

вона зі своїми поглядами на життя. Та не тільки можновладці, 

а й ті, що їх обслуговують, теж іноді своє «цабе» хочуть по-

казати. Скільки лиха спричиняють ці улесливі прислужники! 

Вони, чомусь певен, ніколи не суперечать собі, вважаючи, 

що треба служити сильнішому й не забувати про свій інтерес. 

Був тут у нас один міліціонер. За те, що у його матері виявили 

крадіжку електроенергії поза лічильником, той став мстити-

ся. То до технічного стану мого мотоцикла причепиться, то 

самогон у моєї матері витрусить. А мене не міг взяти. Я ж був 

депутатом районної ради. Поскаржився я в приватній розмо-

ві на нього начальнику міліції, аж тоді відчепився.
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Взагалі я помічав, що так звані «силові структури» часто 

спрямовують свою активність не так на винних, як на того, 

хто потрапляє їм під руку.

Ви вже не працювали в районі, коли мені «давали» хабара. 

Мало не зашморгнули.

— Якщо не секрет, розкажіть...

— Був тут один чоловічок. Чи на зв’язку він був у міліції, 

чи десь на чомусь попався. Мав він заборгованість з оплати 

за електроенергію — кілька місяців не платив. Приходить до 

мене у кабінет. Дає мені сто гривень і каже, що це мені осо-

бисто, щоб не подавали на суд, а всю суму заплатить у най-

ближчий час. Це ж як легко спокуситися! Дай команду юри-

стам «притримати» матеріал і можеш випити й закусити. Та 

я ж непогано заробляв, а що ж може зганьбити людину дужче, 

ніж звинувачення, що вона любить гроші більше, ніж роботу 

і думку про себе людей. Як нутром відчув! По внутрішньому 

телефону викликаю працівницю з відділу оплати. Вона захо-

дить, і я передаю їй ті, як виявилося потім, уже помічені гроші 

та кажу, щоб провела їх як оплату за борг того громадянина. 

Не встиг ще й договорити, як до кабінету ввірвалися праців-

ники міліції, вигукуючи:: «Хабар! Піймався!..» Та, як кажуть, 

не зрослось.

Мені здається, що все те, що мене спіткало, вийшло мені 

на добро. А ті люди, — я їх не суджу, — вони викриті правдою 

у своїй несправедливості. Вони не дбали про те, про що по-

винні були дбати, і, здається, мали високе уявлення про себе, 

хоча самі того не завжди були варті. Вже згодом сам началь-

ник міліції, ніби виправдовуючись, казав мені, що то не його 

ініціатива, а очільника району. Цілком можливо, але й багато 

говориться такого, що тільки на чверть буває правдою. Могло 

бути, бо й траплялося таке, що отримуєш команду відклю-

чити подачу електроенергії в господарство, не так за борги 

в оплаті, а за те, що не виконуються якісь вимоги керівника 

району. Наприклад: голова господарства не відвантажив зер-

но тому, кому давали вказівку, а діяв на свій розсуд. Не вам 

про це розповідати. І кажу про це лише тому, що знаю, бачив: 

вами влада в районі не попихала.

— Спасибі, Вікторе Івановичу, на добрім слові! А той на-

чальник міліції виправдовувався перед вами неспроста. Тут, 
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як кажуть, відчувала кішка... Можливо, ви з добрості своєї ду-

шевної і не надали належного значення, та я через свої, хоча 

вже й колишні, професійні обов’язки не можу заплющувати 

очі, бо це суперечить законам. Подивіться на справу трохи 

глибше: це ж чиста провокація хабара, і досить було вам про 

це заявити... 

— Дмитре Івановичу! Подати до суду, звичайно ж, можна 

було, але на майбутнє міг накликати... Ви все розумієте, самі 

знаєте, як у нас добиватися правди...

— Уже з висоти прожитих літ вважаю, що завдання вла-

ди — використовувати людей, здатних чинити зло так, щоб 

вони чинили добро. Та ба, часто ні влада, ні ті люди не здатні 

ні на те, ні на інше. Якщо міркування філософа можуть нам 

стати у пригоді, то я пошлюсь на Сенеку: «Вони не здатні ро-

бити людину розумною, а роблять те, чого хоче сліпий випа-

док... а... людина не повинна зважати на обставини, вона має 

коритися тільки власному розумові, який вирішує, що добре, 

а що ні... А ті погляди, яких я дотримувався раніше, здаються 

мені слушними й тепер... Я їх не можу відкинути. Те, перед 

чим схилявся вчора, шаную я і сьогодні». Думається, що це 

не пустопорожні балачки, що ми не пускаємо слова на вітер. 

А щодо людей, то за приклад потрібно брати давніх греків, які 

радили спілкуватися з тими людьми, які й нас можуть зроби-

ти кращими. Мені вже за шістдесят, а вам — за сімдесят, не 

стверджую, що ми досягли мудрості, та віку мудрості — до-

сягли безумовно і маємо право таке висловлювати.

ПРАВО І ПОЛІТИКА

— Владиславе Петровичу, аналізуючи причини розпаду 

СРСР, багато політологів сходяться до того, що КПРС недо-

оцінила націоналістичні настрої в союзних республіках.

— Я свого ставлення до дисидентів, які допомагали роз-

валу СРСР, не змінив, — провадив далі розмову Владислав 

Петрович. — Хоча їх багато, серед них і науковці, які були ко-

муністами, а потім від цього відійшли.

Коли я видав свою книгу «Смотреть правде в глаза», то 

приніс її своїм давнім знайомим — Василю Яковичу Тацію та 
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Володимиру Володимировичу Сташису. Спочатку зайшов до 

В. Я. Тація. А потім до В. В. Сташиса. Ми з ним були на «ви». 

Розмова йшла про мою книгу, і він відчув, що я залишаюся на 

тих самих позиціях, на яких був і раніше.

Він мені каже: «Я тобі зараз щось покажу». Розкриває 

сейф і дістає орден Бойового Червоного Прапора за № 17. 

Каже, що то його батько у громадянську війну командував 

якимось з’єднанням і йому вручили цього ордена. Розго-

ворились, і я йому висловлюю свою думку про бандерівців. 

А він мені: постривай, там не все так, як нам колись говори-

ли. Каже, що їм надали архівні документи, доручили вивчити 

це питання, і вони зараз вносять свої пропозиції щодо реабі-

літації бандерівців. Розказує мені, що раніше вони цього не 

знали. А тепер, виявляється, все не так. Я зрозумів, що вони 

орієнтуються за вітром. Вони й себе завжди реабілітують, їм 

аби гроші платили.

— А чого тут дивного? Безумовно, право та порядок — 

основа. Але, яка б влада не прийшла, вона хоче узаконити 

своє правління, показати, що вона діє у правовий спосіб, 

і, хай там що говорили б, у часи СРСР право мало стабільний 

характер і нелегко було щось вчинити відкрито протиправне, 

прикриваючись законом.

Я нічого не маю проти В. В. Сташиса. Саме йому я завдя-

чую тим, що став студентом юридичного інституту. А міг би 

й не стати, якби не він. Подав документи, не спав, хвилював-

ся і примудрився запізнитись, буквально на кілька хвилин, 

на перший письмовий екзамен. Зустрівся у дверях з членами 

комісії, які, оголосивши тему, вже виходили з аудиторії, де 

абітурієнти почали писати.

Звичайно, мене туди не пустили. Відповідальний секре-

тар приймальної комісії, Микола Іванович Панов, був кате-

горичний: «Недисципліновані абітурієнти нам не потрібні. 

Забирай документи!» Як не вмовляв його — марно. Сам ро-

зумів, що причина справді банальна. Але ж і мрія ось-ось ви-

слизне з рук.

Як член партії пішов до парткому інституту. Там пореко-

мендували звернутись до Володимира Володимировича. Він 

вислухав мене і дозволив здати екзамен на другий день, з ін-

шою групою. Так мені ще й поталанило: наступного дня тему 
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твору дали вже іншу і знайому мені. Я її досі пам’ятаю: «Со-

ціалістичний реалізм у романі О. М. Горького «Мати».

Це було 1976 року, а уже в роки горбачовської перебудови 

заговорили, що соціалістичний реалізм — вихваляння радян-

ської влади. Я не великий шанувальник творчості Максима 

Горького, проте ціную його слова про те, що кожен повинен 

повстати проти безжального часу і потім залишити бодай 

якісь спогади про себе.

У мене найкращі спогади про Володимира Володимиро-

вича, але у мене претензії до науковців і до права взагалі. Вва-

жаю, що час абсолютних лідерів минув. Раніше, коли народ 

був малограмотний, існував запит на лідерів, вождів, фюре-

рів. Вони з’являлися, хоча охочих бути лідерами завжди ви-

стачає. Та нині народ здебільшого освічений і тепер потрібен 

пріоритет права, але ним теж маніпулюють. Розповідали, що 

коли М. С. Горбачова ізолювали у Форосі й оголосили, що 

управління в країні переходить до Надзвичайного комітету, 

то голові облвиконкому О. С. Масельському на стіл поклали 

дві доповіді: одну — на підтримку надзвичайного стану, а дру-

гу — проти.

— Я вже тоді не був при владі і цього не знав, — усміхаю-

чись, сказав Владислав Петрович, — хоча й сумніваюсь, що 

таке було.

— Не скажу, що я великий знавець права, але мої друзі 

й досі згадують як я тоді сказав: права у нас не буде, а буде 

«чого бажаєте?». Як у тій пісні: «Хозяин барин, как пожела-

ешь, чего изволите еще?» А воно так і сталося. Закони при-

стосували до обставин, замість того, щоб ними керувати. За 

прикладами далеко ходити не треба. Досить сказати про Кон-

ституцію. Її і прийняли лише на п’ятому році незалежності — 

все ніяк не могли домовитися. А коли в країні п’ять років не 

було Конституції — такого можна накоїти! Та й прийняли її 

під покровом ночі. А потім що з нею творили? Вивертали, та 

й досі вивертають, як того кожуха, кожен під себе. Тому й ка-

жуть, що у нас кожен правник має свою юридичну правду.

Нас учили, що людина в суспільстві вільна, якщо вона 

підкоряється тільки законам. Але ті, що мають відношення 

до влади і законотворення, почали надавати законам такого 

химерного значення, що годі їх збагнути не те, що простим 
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громадянам, а й юристам. Закон дедалі більше стає Законом, 

який обстоює інтереси власних привілеїв можновладців та 

олігархів.

— А тепер у них кадрів побільше і вони самі свою політи-

ку ведуть, і у них філіал Академії наук...

— Завжди згадую: коли я 1976 року вступав до юридично-

го інституту, то їх у всьому СРСР було лише чотири: саратов-

ський, свердловський, харківський і Всесоюзний юридичний 

заочний та факультети в університетах: звичайно, в Москві, 

Ленінграді, Києві, навіть не в усіх союзних республіках були. 

Василь Якович Тацій у своєму інтерв’ю газеті «Время» на-

вів дані, що до розпаду СРСР в Україні було п’ять вишів, які 

здійснювали підготовку юристів, сьогодні їх біля трьохсот. Ця 

цифра — за межею здорового глузду.

— Не треба далеко ходити. Питання: навіщо в Харкові 

при університеті створили юридичний факультет? Щоб дати 

його дочці Кушнарьова.

— А звідси і якість. Я розумію, коли високо розвинені 

економічні відносини і суспільні зв’язки, то юрист потрібен 

у колективі, де працює чоловік тридцять. Потрібен у школі, 

на підприємстві...

— Мені здається, що ви перебільшуєте. Ну, це вже занад-

то, якщо чоловік 300 — це ще можна зрозуміти, а тридцять — 

то занадто.

— Анітрохи. Не занадто, якщо колектив, підприємство 

випускає продукцію, тісно використовує господарські зв’яз-

ки. Ви ж подивіться. Тепер уже в дитячих закладах, у кожній 

школі вводять медичного робітника та психолога. А юридич-

на наука доволі складна і не кожен розуміється на її тонко-

щах. Наведу приклад. Коли на Заході людина хоче купити не-

рухомість чи автомобіль, то вона не сама це робить, а наймає 

посередника, і він, зазвичай юрист, підготує всі документи 

і в разі чого відповідає. Так завдяки праву в суспільстві ство-

рюється те, що нам відомо, як «кругова порука», але тут саме 

право цементує всі зв’язки і до мінімуму зникає бажання об-

манути один одного. 

— Моя дружина багато років працювала головою Жовтне-

вого районного суду міста Харкова. Тепер на пенсії і працює 

у філіалі Київської школи з перепідготовки суддів. Нещодав-
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но навчалась група 40 чоловік — із Сум, Полтави і Харкова. 

Більшість зі стажем роботи лише один-два роки, а поводять-

ся по-хамському. Ще нічого в житті не знають, а корчать із 

себе бозна-кого. Батьки вивчили і діти думають, що вони вже 

взяли Бога за бороду, мають право так поводитись, а ще ж і за-

конів детально не знають.

— Можливо, закони вони і знають, бо молодь нині не-

дурна, але в них немає життєвого досвіду, щоб ті закони нор-

мально застосовувати. Правильно кажуть: коли хочеш пізнати 

чиновника — дай йому владу, якої він ще не заслужив. У Ра-

дянському Союзі до інституту брали зі стажем не менше двох 

років і за направленням обкомів. Абітурієнти вже мали якусь 

життєву школу, хлопці пройшли армійську школу і бодай під-

корятися вміли, знали, що таке наказ і як його виконувати. 

А от мої дочки одразу після школи вступили, то їм треба було 

чимало часу, щоб стати професіоналами, освоїти професію.

До того ж після закінчення інститутів молодь без життє-

вого досвіду не дуже й беруть на роботу. Багато хто знову йде 

навчатися нових спеціальностей. А з другого боку, що ж цій 

молоді залишається, крім ленінського: вчитися, вчитися і ще 

раз вчитися, коли роботи ніде не знайдеш?

Коли ми закінчували інститут, то майже не трапляло-

ся, щоб, пропрацювавши рік чи трохи більше, кидав роботу 

тому, що розчарувався у своєму виборі, а нині таких випадків 

предосить. Ба навіть більше: ще не навчившись за кольором 

розрізняти Кримінальний та Кримінально-процесуальний 

кодекси, ловляться на хабарях чи зловживаннях. Круглі від-

мінники в навчанні потім, за Достоєвським, стають круглими 

ідіотами.

А про право знову скажу, що дуже скептично до нього 

ставлюся, а особливо до тих правових реформ, які розпоча-

лися за Януковича. За його влади в країні під зовні правовою 

оболонкою йшов звичайнісінький «дерибан». При реформу-

ванні успішно використовувались лише кошти, які були на 

це виділені.

— Ви знаєте, це ж їх проводили і під американським 

впливом. Вони і гроші на це реформування давали, і навчан-

ня проводять. Валентина, дружина, каже що їх рекомендації 

часто такі, що до нашої дійсності зовсім не можливо присто-
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сувати. Вони нам нав’язують і їх консультанти це втілюють 

у життя.

— У цьому немає нічого дивного, ми ж інтегруємось у сві-

тову правову систему, підписали і зобов’язалися виконува-

ти міжнародні закони. Все це правильно. Інша річ, як вони 

у нас запрацюють і коли, і чи взагалі запрацюють так, як 

у циві лізованому світі? Проголошені на західний зразок рівні 

права ще не означають рівні можливості. Нагадаю найкорот-

ший прокурорський анекдот радянських часів, який актуаль-

ний і нині. Відвідувач запитує: «Товаришу прокурор, я маю 

право? — Маєте. — Товаришу прокурор, а я можу? — Ні, не 

можете».

СИЛЬНИЙ ВИПУСК ФАКУЛЬТЕТУ № 1

У четвертому номері журналу «Вісник прокуратури Украї-

ни» за 2010 рік напередодні тридцятиріччя випуску студентів 

Харківського юридичного інституту було опубліковано мате-

ріал «Наш випуск». Колеги, співкурсники, які передплачу-

вали журнал, висловлювали схвальні відгуки і навіть дивува-

лися, що я, після двадцяти семи років праці в прокуратурі, 

взявся за перо. Один із знайомих, який теж працював слід-

чим, здивовано запитав:

— Дмитре, ти пишеш?!

— Розумієш, — відповідаю, — якось не думав, що так ста-

неться, бо досі ніколи не мріяв про літературну діяльність.

— Ти знаєш, я теж брався! Але що не напишу, перечи-

таю — протокол допиту, та й край. А у тебе якось гарно ви-

ходить.

Про мої літературні скромні здобутки судити читачам. 

Але маю багато публікацій у районних, обласних, республі-

канських газетах та журналах. 2010 року став членом Націо-

нальної спілки журналістів України. У видавництві «Майдан» 

вийшли друком дві автобіографічні книги. Я прагнув у них 

передусім говорити правду про бачені та пережиті події. Бо, 

як говорить Павло Мовчан: «Вік зобов’язує до певних спові-

дальних інтонацій, до розуміння, що ти не випадковий і жит-

тя твоє не випадкове».
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Ота зустріч наших випускників відбулася. Студентське 

братство відчуло радість справжнього, врочистого, на диво 

вдалого свята. Життя і досвід можуть надати окремим словам 

відтінку зовсім іншого, не буденного змісту. Тоді наш учитель, 

світлої пам’яті проректор академії В. В. Сташис, звертаючись 

до нас, прокурорів, суддів, адвокатів, навів вислів: «Тридцять 

років — це і на волі строк!», який зірвав щирі, довготривалі 

оплески.

Ніби недавно, а вже — тридцять п’ять! Багато з випуск-

ників за вислугою років — уже пенсіонери. Переглядаючи 

в Інтернеті призначення на посади в прокуратурі, зустрічаю 

знайомі прізвища і по батькові пізнаю синів та дочок моїх од-

нокурсників. Є і в нашій справі династії. Мої теж працюють 

у прокуратурі. Тож про молоді роки і службові будні залиша-

ється лише пригадати та по можливості передати досвід на-

ступникам. Уже відчувається, як хутко минають літа, як спо-

чатку сивина, а потім і білизна вкриває голови тих, хто дум-

ками, можливо, ще в молодості.

Наш факультет № 1 тоді ще називали судово-прокурор-

ським. Десять груп студентів, приблизно по тридцять чоловік 

у кожній, ділилися на два потоки.

За теперішніми мірками випуск із 300 чоловік ніби й не-

значний. Та тим, хто дійсно цього прагнув, учителі дали не-

обхідні знання, щоб у всеозброєнні йти назустріч діяльному 

й непростому життю.

Значна частина розподілилась до судів, і вони, крім першої 

ланки суддів та голів суду районів, досягли певних успіхів.

Членами Верховного Суду України стали В’ячеслав Мі-

щенко, вищої кваліфікаційної комісії суду — Валентина Усти-

менко, головою господарського суду Черкаської обла сті — 

Віктор Подорога. 

За розподілом потрапили і до колишнього КДБ, за велін-

ням часу реформованого у Службу безпеки України. В. М. Скок 

став начальником Хмельницького обласного управління. 

У центральному апараті СБУ працювали В. Богданов, О. Гет-

манов, Г. Сагун, А. Рябець.

Наукову стезю в нашій alma mater та в інших навчальних 

закладах обрали В. Устименко, М. Домашенко, Р. Шишка, 

А. Волобуєв, С. Власенко, О. Толочко, Л. Петрова, Л. Черед-
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ниченко, Л. Чучкалова, Л. Челомбытько, Н. Барахтян, Г. Бог-

данова.

З нашої дев’ятої групи із дванадцяти розподілених до по-

важного в державі органу вісім стали прокурорами.

Попрацювавши деякий час у прокуратурі, начальником 

Куп’янської та Керченської митниці був О. Прошин.

Народним депутатом України 8-го скликання став 

С. Драюк.

А який ще випуск може похвалитися двома Генераль-

ними прокурорами України (Олександр Іванович Мед-

ведько — 2005–2010 рр. та Віктор Миколайович Шокін — 

з 10.02.2015 року), першим ректором академії Генеральної 

прокуратури (Володимир Володимирович Богуцький), про-

курорами областей (Михайло Васильович Косюта — Волин-

ської, Одеської, Чернівецької, Дніпропетровстької; Олек-

сандр Степанович Гардецький — Кіровоградської, Полтав-

ської, Київської; Олександр Шморгун — Вінницької; Віктор 

Федорович Шахов — Одеської), начальниками, прокурорами 

відділів та управлінь, Генеральної прокуратури: Сергій Фор-

туна, Роман Шубін, В’ячеслав Рябенко, Геннадій Христенко, 

Володимир Хомазюк, Андрій Бишко!

Це — «генералітет» нашого випуску. А скільки заслуже-

них відзнак та нагород! Усіх не перерахуєш. Скажу лише, що 

серед заслужених юристів України два моїх одногрупники — 

А. Бурмака та А. Галич. Сам же маю лише скромну відзнаку — 

«Ветеран прокуратури України».

Безумовно, випускники 1980 року мали великий вплив на 

події в Україні. Нелегким був їхній шлях до визнання, адже 

саме нашому поколінню довелось перейти не просто рубіж 

тисячоліття, а й від комуністичного світогляду та правовід-

носин однієї держави — до розбудови самостійності України. 

Це ж лише почухати потилицю і згадати, скільки нам 

у своїй практичній роботі доводилось розмірковувати над 

суперечностями права «перехідного періоду». А він був і ще 

й досі є складним.

А що тут дивного? Безперечно, право та порядок — осно-

ва. Але, яка б влада не прийшла, вона хоче узаконити своє 

правління, показати, що діє у правовий спосіб, і, щоб там не 

говорили, в часи СРСР право мало стабільний характер і не 
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легко було щось вчинити відкрито протиправне, прикриваю-

чись законом. Прокуратура була міцно вмонтована в систему, 

яка більше декларувала свободи, ніж їх давала. Та після роз-

валу Союзу чого ми тільки не набачились! У роботі не браку-

вало напружених ситуацій, ускладнень і суперечностей. Так, 

ми не вибираємо час, коли жити, але наші вчинки, наша по-

зиція — це наш вибір! 

Аж соромно визнавати, та правди нікуди діти, що в мож-

ливості пожити в розкошах на вкрадені мільйони колишньо-

му Президенту допомагав колишній Генеральний прокурор.

Як на мене, то це велика небезпека відчути, що ти маєш 

владу над людьми і можеш впливати на них. На тих, хто досяг 

таких вершин у політиці, це накладає велику відповідальність. 

Щось подібне до випробовування вогнем, водою та мідними 

трубами. Не всі таке випробовування проходять. І вони не 

стали винятком. Але треба завжди пам’ятати, що така влада 

не минається без наслідків для того, хто нею користується.

Нібито війна — для військових. Та не забуваймо, що 

в складі Генеральної прокуратури є військова прокуратура. 

Крім військових злочинів, їй доводиться боротися і з коруп-

цією. Мені найбільш вдалим вважається вислів: «Корупція — 

це злодійство». На жаль, вона так пронизала всі суспільні від-

носини, що стала ніби звичайним явищем.

Не буду розводитись про сутність права, та з часу прий-

няття в Україні Закону «Про боротьбу з корупцією» до нього 

з десяток разів вносилися зміни. Все ніби вдосконалюють. 

Але нам мало відомо про дійсну законодавчу мету слуг народу. 

Вони ж бо одночасно законотворці й політики. А коли до чо-

гось візьмуться політики, то, ніби не добачаючи пульсу жит-

тя, обов’язково щось або вкрадуть, або навмисне забудуть.

Щодо вчених, котрі готують закони, то вони, мабуть, уже 

так поринули у свої теоретичні писання, що стають байдужі 

до чисельних випадків реального беззаконня.

Гадаю, що саме невизначеність законодавчого забезпечен-

ня та млявість боротьби з корупцією спонукали Президента 

рекомендувати і Верховна Рада конституційною більшістю 

обрала на посаду Генерального прокурора України практика, 

колишнього слідчого Віктора Миколайовича Шокіна.
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Побажаємо йому і тим, хто з нашого випуску ще стоїть на 

цьому бастіоні боротьби, наснаги та в повній мірі використа-

ти свій досвід. Адже знання, досвід, політична воля і наполег-

ливість — запорука успіху в розбудові державності.

З багна, у якому країна сидить, можна вибратись лише че-

рез судову систему, через правову реформу. Нагадаю читачам, 

що Горбачов, прийшовши до влади, проголосив: дозволено 

все те, що не заборонено законом. Результати відомі — «роз-

дерибанили» все, що можливо. Та тепер принцип «дозволено 

все, що не заборонено» хочуть переінакшити: «можна лише 

те, що не заборонено». Шлях правового реформування теж 

не з легких. Тільки щось хочеш змінити, реформувати, як 

відразу натикаєшся на недосконалий закон. Юридична наука 

теж тонка річ. Тут потрібно дуже чітко відчувати, де необхідно 

суворо дотримуватися букви закону, а де з того ж закону вже 

нічого корисного не взяти. Безумовно, і Закон «Про проку-

ратуру» треба змінювати, але чого не можна й не повинні до-

пустити, то це дискредитації та знецінення її ролі.

Так, верхівка прокуратури часів Януковича дуже дискре-

дитувала себе, бо вона була на тій стадії, коли її зловживань 

не помічав ще ніхто. Не сказати про це було б прикрим не-

доглядом, не гідним теми мого допису. Але, як я «не скажу за 

всю Одессу», так не можна всіх чорнити, а тим більше, взяти 

й набрати всіх нових, вважаючи, що для цього достатньо мати 

юридичну освіту та пройти тести. Мовляв, завжди є напого-

тові добра зміна на кожну посаду. Це, звичайно, один з най-

легших способів показати швидкий результат оновлення, але 

далеко не найкращий і не найбільш результативний. Адже 

перед новачками одразу ж постане необхідність виконання 

складних обов’язків і розв’язання все нових завдань, зрозу-

міти сенс і навіть черговість яких їм буде нелегко. Прокурату-

ра — це в цілому добре впорядкований апарат з більшістю по-

рядних, відданих справі і Батьківщині співробітників, і існує 

вона не заради самої себе, та й далеко не кожен юрист може 

бути службовцем, тим паче — державним. Тут самого бажан-

ня вибрати найкращих з-поміж здібних — мало. 

Змінити верхівку апарату — це важливо, але, я б сказав, 

що це — тільки другорядна функція. Не хочеться бути аж над-

то недовірливим, але пам’ятати про це треба. Існує небезпека, 
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перед якою ми всі повинні бути насторожі, — під гаслом ре-

форм розбалансувати систему державних органів та втратити 

державність. Історія знає чимало прикладів цього. Не всі, хто 

щось пропонує нам, мають найкращі бажання.

Але ж мова про випуск та про час, у якому нам довелося 

стояти на сторожі закону. А він був непростий, нелегкий і для 

правників, які теж були дітьми свого часу і зростали разом 

з епохою та новою державою. Шкода, що через різні життєві 

обставини ми тепер рідко бачимося. Не цураймося, зустрі-

чаймося, насолоджуймося спілкуванням із друзями, бо ж не 

знаємо, чи довго ще втішатися нам тією насолодою. Невпин-

ний час безжально проріджує лави випускників. Для багатьох 

доля вже відсипала свою мірку щастя. А ми переступаємо 

35-літній поріг з дня випуску. Нагадаю слова В. В. Сташиса, 

що з роками друзям потрібно зустрічатися частіше, для живих 

ще багато зосталося в келиху щастя.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ 
ПРАВОВОЇ КОМІСІЇ ЦК КПРС

— Владиславе Петровичу, ви були заступником голови 

правової комісії ЦК КПРС. Пам’ятаєте сподівання на те, що 

Горбачов — юрист і поведе країну правовим шляхом, а він 

нічого з правової точки зору не зробив для країни, а лише 

кинув гасло: дозволено все те, що не заборонено законом. 

Це ж незбагненно, нібито закон такий досконалий, що він 

усе врегульовує. А юристи повинні знати, що дійсно право-

ва система в державі буде найбільш ефективною, коли в ній 

буде забезпечено верховенство не Закону, а Права. Для пере-

січних громадян ця премудрість незбагненна. Я не теоретик, 

але розумію, що Право і Закон повинні іти поряд, у тісному 

зв’язку. А коли Закон випереджає Право, пристосовуючись 

до моменту, тоді тому, хто має за собою кількасот мільйонів, 

можна все і в нього все виходить законно й просто. 

У демократичному світі до влади приходить культурно-

політична еліта народу. А у нас у владі симбіоз олігархів, но-

менклатури та їхніх сателітів з кримінального середовища. 

Навряд чи ще десь у світі фінансово-економічна і політична 
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влада так зосереджена у руках невеликої групи сімей — на од-

ному полюсі, і така обезвласнена маса народу — на другому.

Олігархам, для того щоб щось змінити на свою користь, 

треба ухвалити закон, а якщо не можна його ухвалити, то по-

трібно знайти шпаринку між законами і вирішити питання 

постановою уряду.

Я розумію, що ви не юрист за освітою, проте у вас вели-

кий досвід керівної роботи, але не думаю, що і ви особисто, 

і комісія тоді вже могли щось суттєво змінити, хоча й були 

в тій атмосфері, в якій визрівають ті чи інші ідеї та рішення.

— Друга половина 1988 року була переобтяжена прове-

денням Пленумів ЦК КПРС. Один за одним — три Пленуми. 

Відчувалося, що керівництво ЦК КПРС лихоманило. Підки-

дав «дров у вогонь» і Єльцин. Готувалися до виборів народних 

депутатів СРСР і, безумовно, шукали правильних шляхів. 

Створювали різні комісії. Створили і комісію з правової ро-

боти. Спочатку її очолив секретар ЦК КПРС, начальник КДБ 

В. М. Чебриков. Але потім керівником став Б. М. Пуго, я був 

затверджений його заступником.

Звичайно, я готувався до проведення засідань цієї комісії. 

Одного разу Б. М. Пуга не було і мені довелося вести засідання.

Спочатку інформація про план-перспективу доповіді на 

Пленумі ЦК КПРС заступника завідувача державно-пра-

вовим відділом ЦК КПРС В. М. Михайлова. Потім виступив 

я і вніс кілька пропозицій та зауважень. Після мене висту-

пили голова Верховного Суду СРСР В. І. Теребилов, міністр 

внутрішніх справ СРСР В. В. Бакатін, перший секретар ЦК 

Компартії Литви М. К Бразаускас, міністр юстиції СРСР 

Б. В. Кравцов, перший заступник голови Комітету держбез-

пеки СРСР Ф. Д. Бобков, секретар ЦК КПРС Є. К. Лігачов 

та інші. Я відчував, що своїм виступом задав тон для дискусії. 

Засідання комісії пройшла вдало. 

По закінченні Єгор Кузьмич Лігачов запитує мене: ви, ча-

сом, не доктор юридичних наук? Я кажу йому, що ні, лише 

кандидат економічних наук. Він мені: а звідки у вас такі пра-

вові знання, така глибина суджень?

— Владиславе Петровичу, — перебиваю співрозмовни-

ка, — я впевнений, що вам все-таки допомагали з юридично-

го інституту.
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— Я йому й кажу, що у нас у Харкові є юридичний інсти-

тут. Ректор В. Я. Тацій і проректор В. В. Сташис — вони ж ко-

рифеї правової науки. Сказав, що я з ними дружу, вони мені 

допомагали підготуватися до проведення комісії. Він знову: 

а як з ними зв’язатися? 

Через деякий час В. Я. Тація включили до складу якоїсь 

комісії. А вже потім, коли я покинув посаду першого секрета-

ря обкому, його вибрали і членом ЦК КПРС.

— Я знаю, що після обрання членом ЦК КПРС йому про-

вели урядовий зв’язок у кабінет юридичного інституту.

— Не може бути, щоб йому провели ВЧ, проте зв’язок 

з ЦК він мав. Я ж залишався депутатом Верховної Ради СРСР. 

Коли формували союзний закон про державний устрій, то 

я там виступив і різко розкритикував проект того закону. Як 

потім розповідав Василь Якович, мене планували знову ви-

сувати кандидатом у депутати, а після критичного виступу із 

тих кандидатів виключили.

— Не в струмінь попали, і свої ж не стали втаємничувати 

в рішення щодо вас. У влади, як кажуть, є свої закони і своє без-

законня теж. Ось так потроху спроваджували від себе ті, з ким 

ви ще недавно підтримували близькі стосунки. Але підтримую, 

що наша юридична школа в Харкові дуже сильна. От ви згада-

ли Володимира Володимировича Сташиса у зв’язку з новими 

документами щодо оцінки бандерівського руху. Мій батько — 

сержант «Смершу» ще в дитинстві розповідав мені, як радян-

ські чекісти перевдягались у форму бандерівців і вирізали ак-

тивістів. Тепер цьому є багато документальних свідчень.

— Для будь-якого ідеологічного напрямку свідчення зав-

жди можна знайти.

— Погоджуюся з цим. Іноді ми маємо дуже вагомі наукові 

підстави для того, щоб віддати котромусь свідченню перевагу 

над іншими. Будь-яка влада завжди подає факти або ж небез-

сторонньо, або ж занадто вільно, використовуючи для цього 

науковців. Безумовно, серед них багато розумних людей і на-

віть цвіт нації — еліта.

Коли озираєшся тепер назад, з позиції людини, яка про-

кинулася зі сну, то бачиш, що комуністи аж ніяк не були «ро-

зумом, честю і совістю нашої епохи», як про це проголошу-
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валось і писалось на плакатах та транспарантах під час свят-

кових демонстрацій. Вони не відчули подиху часу, не зуміли 

призвичаїтись до нових умов після розвалу СРСР, і всі їхні 

дії були спрямовані на безуспішне відновлення тієї системи, 

а не на цивілізований розподіл колишньої соціалістичної 

власності. А така можливість у них була. Новий український 

парламент на чолі з Л. М. Кравчуком у своїй більшості скла-

дався з комуністів. Проте, оглядаючись на комуністів Росії, 

замилили народу очі ваучерами та сертифікатами і роздали 

все тим, хто був ближче до годівниці.

Не можу стверджувати, що розподіл нажитого майна про-

ста справа. Навіть тоді, коли власник заздалегідь передбачає 

свою кончину і пише заповіт. А коли помирає раптово, то на 

спадщину завжди знайдуться претенденти і часто лише в су-

довому порядку можна її поділити більш-менш справедливо. 

Після раптового розпаду Союзу більшості народу залишилось 

те, про що згадується в єврейському анекдоті. Розподіляючи 

нажите, небіжчик ще за життя все розписав своїм найближ-

чим. Дім — дружині, гроші — дочці та синам. А потім пише: 

«Ледь не забув, зять мій, Шмулік, просив і його згадати в за-

повіті. Так згадую: привіт тобі, Шмуліку!»

Не ставлю перед собою завдання всебічно і детально роз-

глянути всі новели пострадянського, вже незалежної Украї-

ни, нового законодавства, лише скажу, що новоспечені олі-

гархи високомірно заявляють: вони нібито просто опинилися 

в потрібному місці в потрібний час. Коломойський дещо фі-

лософськи, але справедливо заявляє, що в основі життя ле-

жать гроші, люди вимушені заробляти гроші, і відкрито роз-

повідає, як змовницьки готували закони під приватизацію не 

просто майна, а окремих підприємств та цілих галузей про-

мисловості країни. 

Тоді вони скористалися неправедними законами, а тепер 

таким же злочинним шляхом захищають те, що вкрали і су-

дяться між собою не в нашій країні, а в міжнародних судах, де 

власність є священною і недоторканою. Неважко здогадати-

ся, що нашій країні від такого суду щось перепаде. Але ж там 

власність формувалась віками і закони ухвалювались прозо-

ро. Вони й подумати не можуть, що закон може бути ухвале-

ний незаконно.
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Наша юриспруденція не може признати, що розподіл був 

несправедливий, бо це зруйнує всю систему власності. Отак 

і ходимо по замкнутому колу, твердячи, як мантру: «Dura lex, 

sed lex — Суворий закон, та все ж закон!»

ПРО ЗАГАЛЬНУ РІВНІСТЬ
ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Я відчув, що Владислав Петрович не горить бажанням 

продовжувати тему про роль науковців у державі і в політиці. 

Та не можливо не задуматися над тим, чому вони, добре ро-

зуміючи промахи влади, відкрито їй про те не кажуть, так як 

робив це академік А. Сахаров? Хоч і він теж потерпів та був 

висланий до Горького. А таких, як Солженіцин, намагались 

вигнати з країни як людей небезпечних настроїв, тих, які, 

на думку влади, самі не слухаються розуму й інших зводять 

з глузду своїми витребеньками про загальну рівність та спра-

ведливість. 

Не претендуючи на абсолютну вичерпність, думаю, що, 

пізнавши приємність зростаючих заробітків у вигляді окладів 

та премій, здійснюючи в особистому житті всілякі забаган-

ки, наші вчені не наважуються піддати себе небезпеці все це 

втратити і врешті стають зовсім іншими, не тими, ким збира-

лися бути, могли би бути, якби прислухалися тільки до голосу 

своєї совісті, до того, про що мріяли з дитинства. Адже біль-

шість з них йшла в науку, щоб служити народу, вести його до 

кращого життя. Та практика життя, в їх розумінні, показує, 

що офіційна точка зору — завжди найправильніша, особливо 

в стосунках з людьми, що мають відносини з тими, хто стоїть 

при владі. 

Додам: багато серед них людей байдужих до всього, крім 

міркувань вигоди і намагань якнайдовше існувати на подач-

ки держави. Це шарлатани, які своєю вченістю чи, радше, 

псевдовченістю морочать голову довірливим людям на зразок 

того, що «скромні не повинні хвалитися накраденим, вихова-

ні не повинні помічати, як крадуть скромні, а розумні мають 

підказувати скромним і вихованим, як не розгнівати народ». 

А справжніх вчених і мудреців природа аж надто скупо ви-
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сіває в борозни людства. Тут, за висловом філософа Ортега-

і-Гасета: «...ми маємо діло з тією самою різницею, що одвіч-

но існує між дурним і мудрим. Мудрий завжди ловить себе 

на останньому кроці перед безглуздістю; отже, він робить 

зусилля уникнути безглуздості, що на нього чатує, і в цьому 

зусиллі полягає розум. Дурний, натомість, не підозріває себе 

самого; він має себе за надзвичайно кмітливу людину, і звідси 

той завидний спокій, з яким дурень усідається й влаштову-

ється в своїй глупоті. ... нема як зрушити дурного з його дур-

ноти, вивести його дещо поза його сліпоту і примусити його 

сконтрастувати свій звичайно тупий зір з іншими чіткішими 

формами бачення. Дурнота довічна й безнадійна. Тому, казав 

Анатоль Франс. Дурень далеко гірший за негідника. Бо не-

гідник іноді відпочиває, а дурень ніколи».

І, як писав Оноре де Бальзак у своєму знаменитому творі 

«Людська комедія»: «...чимало дурнів мають славу людей ве-

ликого розуму, причому їх приблизно стільки, скільки людей 

великого розуму, котрих мають за дурнів, і, таким чином, ви-

диме число талантів у суспільстві лишається сталим. Ось так 

найосвіченіша частина нації стає найменш шанованою». Все 

це щодня проходить на наших очах у грандіозній комедії су-

часної історичної доби. Посередність і в науці переважає. Але 

де вона не переважає? Чи дуже багато знаємо ми людей з ви-

нятковими здібностями? Дуже часто природа дає простим 

людям ясніше розуміння, ніж те, що можуть досягти вчені. 

Простий народ не такий цікавий і він не дуже довіряє вче-

ним, та йому часом досить одного слова, і він уже розуміє, як 

ті уміють обдурювати. 

Цій досить серйозній темі науковців і суспільства я при-

ділив стільки уваги, бо не можу пройти повз тих, які дуже 

втішаються своєю вченістю, і закінчу її словами В’ячеслава 

Верховського, вичитаними в одеському журналі «Фонтан»: 

«Я люблю спілкуватися і з розумними, і з дурнями. Причому 

одночасно. Для чого? Тільки стоячи між розумним і дурнем, 

я розумію: істина — десь посередині».

Та повернімо дискусію у сферу юридичних питань. Якщо 

говорити про юстицію комуністичної доби, до якої і я був при-

четний, то вона більше оглядалася на політику. При потребі 



191

за явно доведені злочини або зовсім не притягали до суду, або 

виправдовували, або дуже лагідно карали й потім звільняли 

за амністією. Інших — навпаки, карали за колоски, зібрані на 

полі. Все це робилося в ім’я політичних інтересів або народу, 

або ж — в ім’я справедливості. Так було споконвіку й, мабуть, 

буде ще довгий час.

Наші закони чомусь діють «через пень колоду». Усе те, 

що у нас називають правоохоронними органами: МВС, СБУ, 

податкова міліція, прокуратура та інші, наділені повнова-

женнями проводити дізнання, досудове слідство, застосову-

вати адміністративні санкції, по суті є силовими, а не право-

охоронними. Що ми бачили до цього часу? Все жорсткіше 

й ефективніше працювала формула: «Чим менше прав, тим 

більше правоохоронців». Органи суду та юстиції обслуговува-

ли і ще й досі, бо ми знову на шляху реформи судової системи, 

обслуговують владну верхівку. Гумористи перефразували дум-

ку давніх греків: що дозволено Гаранту, те й підтвердить Кон-

ституційний Суд. Ось і виходить, що народ знову в меншості. 

Відповідальні за країну знову ні за що не відповідають. Чому? 

Відповідь складна. У першу чергу через відсутність засад фор-

мування громадянського суспільства. Тому закони диктують 

не розумніші, а сильніші. Така, на жаль, правда життя. Але 

чи можна стверджувати, що це — належна правда і чи така 

правда потрібна?

Цивілізовані країни — це коли порушники закону відпо-

відають перед законом, а не перед його охоронцями, і коли ці 

охоронці живуть за рахунок охорони закону, а не за рахунок 

його порушників. У той час, як у демократичних країнах ді-

ють структури із забезпечення свободи і захисту людини та її 

доступу до правосуддя. 

У мене двічі була можливість піти працювати суддею, та 

я відмовлявся, бо вважав, що тут потрібне інше налаштуван-

ня душі, і вибрав слідчо-прокурорську роботу. Як на мене, то 

саме вона викриває всі «виразки» суспільства, а видаляти чи 

лікувати їх має юстиція зі своєю судовою системою.

Владислав Петрович сказав, що я й свою прокурорську 

систему «довбаю». Багато років спостерігаючи за тим, що ко-

їться в українській юстиції, не можу сказати, що в мене мен-

ше претензій і до неї.
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Ще в позаминулому столітті Сухово-Кобилін описав, як 

син, підійшовши до скульптури правосуддя, запитав у батька: 

«А чому в цієї тітки зав’язані очі?» Батько відповів: «Це не тіт-

ка, це Феміда правосуддя, яка судить всіх по справедливості». 

А сам подумав: очі їй зав’язали, щоб вона не бачила, хто кон-

кретно її ґвалтує! 

І далі в його ж «Справі» є діалог: 

— Ось це саме і називається терезами правосуддя. Богиня 

то — Правосуддя. Феміда то, адже вона так і пишеться: «Тере-

зи і меч!»

— Терези і меч... ну мечем-то вона, звичайно, січе, а на те-

резах чи зважує? 

— І на терезах, варварка, торгує.

Не намагайтесь в наведених мною висловах класиків вло-

вити лише глум над соціалістичною і нинішньою правовою 

системою. Повірте, я віддав цій справі двадцять сім років сво-

го життя, і мені болить за наругу над народом, за його без-

правність і ганебне довготерпіння, очікування влади закону, 

а не можновладців. Очікування, коли ж, нарешті, головним 

пріоритетом стане людська Гідність, де права й свободи, дані 

людям від народження, будуть захищені, наука та освіта ша-

новані, а добробут кожного визначатиметься за його працею, 

і діятимуть праведні закони соціальної справедливості.

Про це майже сорок років тому мені проголошували в сту-

дентській аудиторії юридичного інституту і я й сам стільки 

надій покладав на верховенство закону, та щоразу сподівання 

були марними. На все — докладне правило і за невиконання 

кожного правила — погроза.

Погоджуюсь із Джонатаном Свіфтом. У його чудовій кни-

зі «Мандри Гулівера» багато життєвої мудрості. Описуючи 

країну Ліліпутію, він зазначив: «Коли я сказав ліліпутам, що 

в нас закони підтримують тільки за допомогою кар і ніде не 

згадується про нагороди за його додержання, вони визнали 

це за величезну ваду нашого устрою. Через це статуя Право-

суддя в їхніх судових установах має шестеро очей — двоє спе-

реду, двоє ззаду і по одному з боків (що символізує пильність), 

у правій руці в неї — розкритий мішок золота, а в лівій — меч 

у піхвах, і це означає, що правосуддя з більшою охотою на-

городжує, ніж карає. /.../ Шахрайство вони вважають за тяж-
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чий злочин, ніж крадіжку, і тому рідко карають за неї смер-

тю; а пояснюють це тим, що дбайливість та пильність, разом 

із звичайним здоровим глуздом, можуть уберегти майно від 

злодія, але проти спритного шахрайства чесність не має чим 

боронитись».

Саме чесність нині, в період ще не повністю і справедли-

во розподіленої колишньої соціалістичної власності, «не має 

чим боронитись».

«Багато слів потрібно, щоб сказати все», писав Есхіл 

(525–456 рр. до н. е.), автор давньогрецької трагедії «Проме-

тей закутий».

Чи ще довго богиня правосуддя та справедливості Фемі-

да буде «тіткою» із зав’язаними очима? За автором трагедії — 

вона мати Прометея, борця за Правду і Справедливість, який, 

щоб врятувати людський рід, викрав у богів вогонь і передав 

його людям. Він, «єдиний із богів, не тільки прийшов на до-

помогу людям і врятував їх від загибелі, але й дав їм вогонь 

пізнання, розум і кмітливість, писемність і рахунок, щоб 

вони могли протистояти дикому варварству минулих епох». 

Він мав надію, «що вогонь навчить їх багатьох умілостей», 

бо цього «вони раніше й дивлячись не бачили і слухавши не 

чули», але «позбавив смертних прозріння долі» та «їх сліпими 

наділив надіями».

Офіційно вважається, що так вона судить неупереджено. 

Мовляв, перед нею всі рівні. Проте, багато, дуже багато, особ-

ливо тих, що постраждали від такого сліпого правосуддя не-

винно чи навіть справедливо, але надто суворо, стверджують, 

що Феміда, залежно від обставин, — то втілення сваволі, то 

сама справедливість. Особливо сваволю, а не справедливість 

відчутно, коли правосуддя захищає інтереси влади. Тоді від-

повідає не той, хто дійсно винен, а той, хто, на думку влади, 

повинен бути покараний.

Сподіваюсь, читачам відомі приклади з життя, коли, зна-

ючи, що перед вами найчесніша людина, ви марно сушити-

мете собі голову: чому суд виніс такий суворий вирок і жертва 

«правосуддя» лише відчуває на собі співчутливі погляди, за-

тьмарені виразом сумного примирення з долею? Саме таких 

безневинних доля, руками Феміди, часто обирає своїми жерт-

вами, і вони збільшують численне плем’я її жертв. Отак і ви-
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ходить, що в чесної людини немає ніяких доказів, крім мо-

ральних. І ми таким правосуддям ситі по саму зав’язку. «Вже 

несила й закони мені шанувать, — як погляну на все це». Бо ж 

чи далеко таке «правосуддя із зав’язаними очима» відійшло 

від своєї первісної форми: «око за око і зуб за зуб»?

На мою думку, вона ж бо неприборкана і може скрізь ви-

тати — Феміді вже пора зірвати пов’язку з очей і побачити від-

критим, неупередженим поглядом, як часто люди, «наділені 

сліпими надіями», недолуго, ніби «весь труд їх був без тями», 

і навіть зі шкодою для себе використовують світоч знань, за 

які безневинно, «в путах міцних на скелі стрімчастій» страж-

дав її син. І дивно, як за світоч знань, що дав їм син, вона 

людей карає, їх не бачачи. Необхідно зняти полуду з очей, 

оцінити всі здобутки людства свіжим поглядом і дати їм но-

вого Прометея — визволителя, котрий «в прості слова загадок 

не вплітаючи, як личить перед другом відкривать уста», вкаже 

нам шлях до Правди і Справедливості. Бо й досі ми з вами — 

жертви якоїсь страшної облуди, що натягла на себе маску 

істини.

Допоки ж нас привчають до того, що в суспільстві па-

нує неписаний закон: «Кожен за себе!» і «Кожному — своє». 

На цих засадах, домагаючись справедливості, ми дійшли до 

того, що умисне сприяємо розвитку цієї напасті «правосуд-

дя із зав’язаними очима». Неможливо збагнути, чому Добро 

так часто дає здолати себе Злу. Потрібен «Прометей прозор-

ливий!» (Прометея давні греки так називали тому, що йому 

були відкриті таємниці минулого й майбутнього.) Щоб він від 

вогню знання кинув світло на ту дивну таємницю Справедли-

вості, якої досі ніхто не зміг розгадати.

Не можна сказати, що не намагаються розгадати, але 

й досі, говорячи словами та Роттердамського з його «Похвали 

Глупоті»: «Найчільніше місце серед учених займають право-

знавці, і з того вони дуже гнуть кирпу. Але, правду кажучи, 

я не заздрю їхній сіфізовій праці, коли бачу, як вони одним 

духом цитують по шістсот законів, жоден з яких не стосується 

справи. Нагромаджуючи одні застарілі слова на інші, а тлума-

чення на тлумачення, вони роблять правознавство найваж-

чою із наук. Та ще й пишаються, вважаючи, певно, те славні-

шим, що важче».
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Потрібен, ой як потрібен новий Прометей! Бо людям 

самим, писав інший давньогрецький трагік Софокл (496–

406 рр. до н. е.): «борня то незборена, невихідна путь». «Дивних 

багато в світі див, найдивніше із них — людина». І як не до-

шукуйся: «не розум смертних їм життя дарує». Вони ж бо «не-

довгоденні», смертні і, «біда, блукаючи, одних сьогодні, дру-

гих — завтра здибає. /.../ То нездоланна сила Немину чості». 

Сказано досить прямо, а для тих, хто не любить катего-

ричності, славнозвісний байкар Езоп натякав на те, що кож-

на людина носить перед собою сумку з чужими вадами, а зза-

ду — сумку із своїми, через те бачить хиби інших, а не помічає 

власних.

Людству потрібен незалежний оцінювач. Адже чесність, 

справедливість, мудрість та знання — це такі своєрідні якості, 

яких жодна людина не визнає в сусіда і не оцінить правильно 

у себе.

А, можливо, «не знати цього краще, ніж довідатись»? 

Пригадайте, чого не вистачало Адамові та Єві, коли вони жи-

ли в раю? Адже нова ера, з її релігією, показує нам, як вони 

поплатились, скуштувавши заборонений плід пізнання доб-

ра і зла.

Не хочу видатися читачам песимістом чи таким собі 

добрячком-оптимістом. Волію бути більше реалістом. Бо, ко-

ли побачити перед собою світ у всіх періодах його давньої іс-

торії, вірю, що люди все ж таки здатні створити на Землі до-

стойні умови життя для більшості, а не лише для грошовитих. 

Досі ж бо закони не перешкоджають задумам можновладців 

та багатіїв і завжди карають людей слабких, які, навпаки, по-

требують захисту. 

Прикро, що за зовні гуманними ознаками соціального 

устрою, це нікого не обходить — ні людське правосуддя, ні 

Боже. Чаші терезів такого людського правосуддя висять на во-

лосині. І я не хочу, щоб вони обірвалися, а лише сколихнулись 

до морального і чесного слова, віддавши їм перевагу перед ча-

сто суперечливими доказами. Як на мене, то я віддав би перева-

гу моральності перед доказами, незважаючи на те, що я юрист.

Отакими запитаннями я, буває, сушу собі голову, так са-

мо, як і ті з вас, хто не звик судити, не подумавши.
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Та покладімо цій темі край, хоч можна було б тут навести 

далеко більше подібних влучних висловів і дотепів. Адже нині 

я відійшов від справ, одпочиваю на пенсії, тож маю змогу, 

якої досі був позбавлений, обдумувати на дозвіллі свої спо-

стереження.

Здається, я втомлюю читача, вдавшись майже до політич-

но-правового трактату. Але повернімося до споминів про 

В. В. Сташиса, до надання документів щодо оцінки банде-

рівського руху. Хай там як, історично ті, котрих називають 

бандерівцями, виграли. СРСР немає. Росія засуджує фашизм 

і ветерани війни знаходять примирення з німецькими вете-

ранами, а ось з бандерівцями примиритись не можуть. Отака 

психологія. З далеким буде родичатися, а з сусідом — ворогу-

ватиме. А коли спробуєте їх навчати, то лиш образите і роз-

сердите. У них настільки ще в свідомості комуністична мо-

раль, нібито вони несли на Західну Україну світле майбутнє, 

а ті їм стріляли в спину. При намаганні освітити, навіть не-

заперечними фактами, одразу репетують: ви зачіпаєте пере-

конання! І це ж не між народом така неприязнь. Її підігріває 

влада вмілою ідеологічною роботою для своїх цілей. 

Тільки тепер, коли відсвяткували 70-річчя Перемоги над 

фашизмом, вояки Червоної армії, УПА і воїни АТО сиділи 

в одному залі, зрозумівши, що для них є одна Україна. Всі ці 

роки їх роз’єднувала ідеологія, а не ненависть. Чому? Зрозу-

міти цього, власне, неможливо, таке почуття просто беруть 

на віру, а тепер тієї віри немає, бо за словами про братерство 

постала війна. Війна нової ідеології «русского мира». А чим 

вона відрізняється від фашистської «голубої крові»?

— У книзі «Смотреть правде в глаза», — звертаюся до спів-

розмовника, — ви ніби передбачили, написавши, що Крим 

ще буде кісткою в горлі у відносинах України і Росії. І от тепер 

де-факто Крим — російський. І як вміло використали «банде-

рівську» та «фашистську «загрозу!

— Не приписуйте мені ще й дар передбачення. Українські 

політики, а особливо націоналістичне крило, зі своєю мов-

ною політикою втратили відчуття реальності. А Росія — силь-

на держава, ось і використала свою можливість. Вони вже 

й закріпили це де-юре.
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— В одному з розділів ви ніби дискутуєте з І. М. Кули-

ничем щодо голодомору і згадуєте, що на проблемі Криму 

«сломали себе шею» не одна сотня політиків. Для себе Росія 

зробила злочинний вибір, але для України і світової громад-

ськості це якщо не, кажучи грубо, грабіж, то міжнародно-

правовою нормою — анексія.

— Ми не знайдемо тут спільного. Скільки в історії було 

тих анексій. А люди живуть сьогодні. Це де-факто.

— Так, це де-факто. На жаль, логіка і здоровий глузд не 

є сильною стороною нинішніх політиків, як наших, так і ро-

сійських. Але ж на цьому не закінчується. Мені прикро, що 

я вас знову затримую, але вам неодмінно треба вислухати 

цю розповідь з тієї причини, що справа тісно пов’язана з по-

дальшим розвитком подій, про які ми говоримо.

ОХ, ОДЕСА...

Так сталося, що восени 2013 року я переїхав на постійне 

мешкання до Одеси. Та зв’язків з Харківщиною не пориваю. 

Як тільки їду до Харкова, то обов’язково зателефоную Вла-

диславу Петровичу і, коли у нього є вільний час, зустрічаємо-

ся. Звичайно, в наш насичений подіями вік перше питання: 

«А як там в Одесі?»

А в ній події вирували, як і в усій країні. Спочатку вони 

мене не дуже цікавили. Цікавили самі одесити, їх колорит-

на, ні з чим незрівнянна мова. Чого варта підслухана мною 

в маршрутці розмова жінки років тридцяти з водієм. Вона по-

дає на оплату за проїзд 50 гривень. Водій її запитує:

— Вам какими купюрами дать сдачу?

— Да мне все равно!

— Я просто спрашиваю, как вам удобно?

— Мне удобно дома на диване!

Або підслуханий на знаменитому «Привозі» діалог двох 

громадянок прямо протилежної зовнішності.

Попереду мене між рибними рядами йде огрядна молода 

жінка. Її хоче обійти інша, віком не набагато старша, але ху-

дюща, «як тарань». Торкає її за плече і каже:

— Дай пройти! Такая молодая, и так разъелась!
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Та повернулась до неї боком, дає пройти, але проміжок 

у рядах для проходу такий, що поміж тілом огрядної і худої 

буде контакт, і в свою чергу каже:

— Иди, иди, не бойся, что ко мне прикоснешся, ты не по-

толстеешь, на змеях сало не растет.

Тиняюсь поміж рядами. Торгуватись так, як торгуються 

одесити, не торгується ніхто, а я взагалі не вмію. А ви? «Что 

вы знаете, Боря поимел такой гроб с музыкой, за который ему 

вряд ли мечталось. А как плакали соседи? Скажу честно, так 

плакать можно только от большой зависти. Я себе думаю. Та-

кой гроб с музыкой! Если бы Боря мог этого видеть...

— Так хорошо, что Боря этого таки не видел. Или вы не зна-

ете Борю? Лежал бы в гробу и торговался с музыкантами».

У черговий раз запитавши, що по чім, і відходячи не ку-

пивши, чую:

— Видно, вам так надо?! Если б вам было надо, вы б име-

ли совесть и купили б хоть что-нибудь.

Риби за такою ціною мені, можливо, й не треба, але наго-

лос на совість заважає отримувати враження, і, щоб не почути 

знамените: «Шоб вы так жили, как прибедняетесь!», покинув 

рибні ряди, подумавши: «Справді, хіба у мене є гроші, щоб 

так поводитись?»

Ви, звичайно, не раз бачили попереджувальні об’яви: 

«С собаками не входить», «Мороженое не кушать», «Громко 

не разговаривать», «Водителя не отвлекать», «Касса справок 

не дает». Інші, навіть не фантазуючи, можете додати самі. Але 

тільки в Одесі дописують: «И не спрашивать: почему?!»

Під закінчення робочого дня зайшов до свого товари-

ша, він хоч і пенсійного віку, та ще працює. Його секретарка 

приносить папку, повну кореспонденції. Побачивши, що тут 

ще непочатий край роботи, товариш, що вже зібрався піти зі 

мною на чашку кави, роздратовано каже:

— Марья Ивановна! Ну это уже вообще. Ну, слов не на-

хожу... бля...!

— Иван Иванович! Я не бля...! Так по жизни сложилось.

Тільки в одеському трамваї можна почути:

— Вы сходите?

— Сходят с ума.

— Тогда вы выходите?
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— Выходят замуж.

— Так вы выпустите меня? 

— Выпускают из тюрьмы.

Проте приємно, коли тебе ненароком штовхнули, почути 

не банальне «извините», а більш приємне — «простите!»

До трамваю заходить бабуся. Кондукторка одразу до па-

сажирів: 

— Кто, кто уступит бабушке?

Побачивши небритого, у дещо вже потертій одежі моло-

дого чоловіка, каже далі:

— О! Вот, вот, обалдительно обаятельный джентльмен! 

Только он что-то тут в штанах мнет...

— Да ничего я не мну, — відповідає небритий джентль-

мен, — у меня тут восемнадцать карманов, деньги ищу.

— Ты их туда мелочью растыкал. Ищи, ищи! Может, на-

щупаешь, а бабушке место уступи...

Навіть у побутових розмовах все у них із жаргоном на межі 

дозволеної пристойності. Продають квіти. Чоловік вибирає 

троянди, йде по ряду і, зупинившись, бере квітку й принюху-

ється. Поруч продавчиня:

— Мужчина! Что вы у нее нюхаєте? У меня понюхайте — 

неделю стоять будет!

Таких і подібних екземплярів одеської мови у мене назби-

ралося на кілька публікацій. Їх надрукували в газетах «Вечер-

няя Одесса» і харківській «Время».

Цікавився і наводив зв’язки з літераторами Одеси. Декіль-

ка разів побував на зібраннях у Всесвітньому клубі одеситів, за-

сновником і президентом якого є Михайло Жванецький. Клуб 

об’єднує всіх тих, хто незалежно від місця свого проживання, 

віку, національності та політичних поглядів любить Одесу. 

І коли ви мене запитаєте, для чого я все це пишу, що мені дасть 

усе це письменство, то я відповім словами засновника клубу:

— Як це що? Сподіваюсь, що або я житиму щасливо, або 

мої твори стануть безсмертними.

Директор клубу Леонід Менделейович Рукман, прочитав-

ши мої гумористичні замальовки, порекомендував спробува-

ти подати їх до журналу «Фонтан».

Прийшов до головного редактора, знаменитого в мину-

лому капітана команди одеситів у КВН, Валерія Ісаакови-
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ча Хаіта. Зайшовши, здалеку почав розповідати про себе, де 

працював і що роблю тепер.

Він до мене: 

— Що ти розповідаєш про минуле. Ти ж, мабуть, щось 

приніс? Давай! Залиш телефон, прочитаю і за два дні скажу. 

Ось тобі кілька номерів нашого журналу. Ознайомишся.

Минуло три дні, а дзвінка немає. Знову зайшов.

— Що, не витримав, сам прийшов, — запитує редактор, — 

розумію, але не порадую. Якщо ти уважно прочитав те, що 

я дав, то повинен побачити, що твої гумористичні етюди не 

зовсім відповідають редакційній політиці журналу. А щодо 

твого гумору скажу, що в ньому щось є. Як би тобі сказати? 

Ти досить довго працював на серйозній роботі і тепер тобі хо-

четься з того всього посміятися.

Я не ображаюся за відмову в публікації і щиро дякую за 

чудову нагоду зустрітися зі знаменитим письменником, пое-

том, сатириком, драматургом, режисером, телеведучим та 

журналістом. Як вдало, стисло він, майже афоризмом, висло-

вив те, що становить значну суть моєї журналістської і літера-

турної праці. Адже, й справді, на тій серйозній роботі бачив, 

що життя поєднує в собі шляхетне й підле, вічне й смертне, 

велике й смішне. Мені дуже подобається відомий ще з часів 

Горація девіз: «Сміючись говорити правду». Вважаю, що жит-

тям збагачений великою долею іронії й самоіронії, яка дає 

можливість споглядати, осмислювати і, наскільки це можли-

во, художнім словом описати бачене.

Різні бувають сюжети і неоднакове до них ставлення. 

Хтось із цього посміється, хтось посерйознішає, а хтось і за-

смутиться.

Від політики в наш час не втечеш. Життя заполітизоване. 

Перед утечею колишнього Гаранта до Одеси популярним був 

анекдот:

— Софочка! Ви слышали последнюю речь Януковича?

— Ой! Не радуйте меня, шо, таки последняя?

І, як кажуть в Одесі, «так таки да!» — сталося.

А мітинги в місті не затихали. То Євромайдан, то анти-

майдан. Я, сидячи біля телевізора, «побував» на всіх, дякую-

чи більш як десятку телеканалів різного політичного спряму-

вання. Не ходив, бо вважав і досі вважаю одеситів європейця-



201

ми. Там же більша частина жителів не раз бувала за кордоном, 

бачила світ, на все має свій погляд і, як на мене, на мітинги 

ходить з цікавості.

Згадав такий анекдот. На одному з перехресть Одеси зі-

бралося багато людей.

— Чому тут стільки людей? — запитує перехожий.

— Що трапилося?

— Нічого, але кожен хоче впевнитися в цьому особисто.

А коли щось і трапиться, то в Одесі завжди напохваті но-

вий анекдот.

Абрам з балкона дивиться на бійку, в якій бере участь ба-

гато людей, і гукає в кімнату:

— Софочка! Терміново телефонуй Мойші, нехай везе сю-

ди бочку квасу. Скоро вони тут усі захочуть пити!

О, не думайте, що в мене вже згасла жвава зацікавленість 

подіями у власній країні і я цікавлюся лише минулим. Зовсім 

ні! Просто я вважаю, що не пенсіонера то справа...

Але про те, що квасом у подальшому не обійдеться, мене 

змусили замислитися події в місті 30 березня 2014 року. Я то-

го дня вирішив побувати в літературному музеї на творчому 

вечорі пам’яті поетеси Галини Стрелецької.

Добирався до музею громадським транспортом і бачив, 

що на Куликовому полі зібралося більше, ніж зазвичай, лю-

дей, та особливого значення цьому не надав.

Під час літературного вечора донька поетеси Юлія та її 

чоловік, журналіст Сергій Братчук читали вірші та раніше не 

опубліковану прозу поетеси. Кілька віршів, покладених на 

музику, виконала московська співачка і композитор Тетяна 

Пономарьова.

Досить сказати, що всі твори поетеси об’єднує любов до 

рідного міста, радості життя, а ще — любов та співчуття до 

людей. На жаль, рідкісне поєднання в наш непростий, жор-

стокий час. Що настають жорстокі часи, я пересвідчився по 

закінченні вечора. Там прозвучала пісня, де є такі слова:

Це край, де я родилась і живу,

Де все для мене рідне —

                                не байдуже,

Де зірка з неба впала у траву...
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Це край моєї втіхи і сльози,

Із рідним словом,

                         з рідними піснями

Тулюся до вкраїнської краси,

Бо це взяла від батька і від мами.

Цей приспів деякий час крутився у моїй голові, допоки не 

повернув з вулиці Ланжеронівської у напрямку пам’ятника 

Пушкіну...

БІЛЯ ДЮКА

Перед міською радою у ряд стояли міліціонери. Побачив, 

що вони відмовляють групу молодих людей іти біля міськради 

до пам’ятника Дюку. Я ж пройшов без будь-яких ускладнень.

Уже потім я дізнався, що, можливо, саме в цей час біля 

пам’ятника сталася сутичка між проросійски налаштованими 

мітингувальниками, які за час мого перебування на творчому 

вечорі прийшли туди від Куликового поля, з представниками 

«Правого сектору». 

Допоки я дійшов від пам’ятника Пушкіну до Дюка, там 

уже міліція встигла нейтралізувати сутичку. Але я про це ще 

не знав. На відрізку ходи між цими пам’ятниками людей було 

мало, і, коли я дійшов до Дюка, то знову побачив шеренгу мі-

ліцейської охорони. Площа біля Дюка, оточена не таким уже 

й щільним кордоном міліції, була вщент заповнена народом 

і кількість мітингувальників сягала іншого пам’ятника — ро-

сійській цариці Катерині. А саме там часто збиралися проро-

сійськи налаштовані мітингувальники. Мені було відомо, що 

такі марші від Куликового поля до пам’ятника Катерині орга-

нізовувалися вже не раз. Але тепер мене вразила кількість. Не 

дуже помилюсь, коли скажу — тисяч п’ятнадцять. «Ого!» — 

подумав. Це вже серйозно! Серйозно для відстоювання ці-

лісності України, адже Крим уже анексовано. Керівництву 

Росії це запаморочило голову, бо, за логікою подій, Одеса та 

область, як кільця ланцюга, з’єднавшись із Придністров’ям, 

відрізають нашій країні вихід до моря. Так це буде чи не так, 

я тоді чітко не уявляв, але те, що раніше проходило повз увагу, 
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почав зіставляти та аналізувати. Така кількість людей підка-

зувала, що готуватися слід до найгіршого, що скоро, мабуть, 

важко буде сказати, де гірше — у Криму чи в Одесі? Адже роз-

межування людей відбулося по всій Україні, і в ній, по суті, 

виникли ніби дві окремі нації, що стали ворогувати між со-

бою. Спочатку взаємне заздрісне роздратування, весь час на-

ростаючи, і стало однією з причин того, що сепаратистські 

настрої мали успіх у Криму. Зрозуміло, що Росія активно веде 

свою гру і її просто закликами до невтручання у наші справи 

не зупинити. Що ж, хай веде свою гру! Обставини покажуть, 

як себе поводити! Поки що, під впливом пропаганди, кожен 

поводить так, як вважає за необхідне. Але скидається на те, 

що скоро ми не зможемо і на вулицю вийти. Нова влада ще не 

спроможна регулювати процеси в розбудженому Майданом 

суспільстві. З досвіду своєї роботи знаю, що в мирному житті 

людям потрібно остерігатись і навіть боятися криміналітету. 

Але некероване суспільство, серед якого криміналітет, — це 

вже інша, небезпечніша гримуча суміш. Сила влади саме 

в тому, щоб збалансовувати різнобічність поглядів, думок, ха-

рактерів, дій і не давати їм доходити до крайньої межі, межі 

відчаю, коли людина бачить, відчуває, що вона нічого не вар-

та, нічого особисто не може змінити так, аби навіть відносно 

спокійно жити в цьому прекрасному світі.

Як би там не закликали політики всіх до активної життє-

вої позиції, більшість так званих пересічних громадян, коли 

все йде гаразд, не надто переймається тим, що діється поза 

сферою їх повсякчасних життєвих інтересів.

Взагалі-то людина не добра і не лиха, вона народжуєть-

ся з інстинктами і закладеними в ній здібностями. Та хто як 

їх розвиває? А. П. Чехов писав: «...поки з обивателем граєш 

у карти, або закушуєш з ним, то це мирна, благодушна і на-

віть не дурна людина, але досить тільки заговорити з ним про 

щось неїстівне, наприклад про політику або науку, як він за-

ходить у безвихідь, або заводить таку філософію, тупу і злу, 

що лишається тільки рукою махнути та й відійти».

Антон Павлович помер більш як 120 років тому, але важ-

ливо, як ми через свій життєвий досвід сприймаємо це тепер? 

Та майже так само. Бо люди тоді розпалюються і неодмінно 

доходять до сварки. Але ніколи з цих суперечок не постане 
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жодної путньої думки. І це тому, що в політиці майже немає 

твердих основ. А коли їм вже допекли, коли просто не дають 

нормально жити, під закликами різних політичних авантю-

ристів утрачають постійний контроль і над своїми словами та 

діями.

Ще з юності мені запам’ятався, здається, ленінський ви-

слів, що ідеї стають матеріальною силою, коли вони оволоді-

вають масами.

Тоді я якось скептично ставився до того вислову, а тут зро-

зумів. Ідея — це як пара. Вона може витати в повітрі, а може 

й розсіюватися. Але люди навчилися керувати нею. Коли її 

зібрати, сконцентрувати в певному напрямку, то вона рухає 

і пароплави, і паротяги. Так і ідея, коли вона концентрується 

в головах тих, хто зібраний для дії, стає матеріальною силою. 

Часто ця сила більш руйнівна, ніж будівнича. Якби жителі 

Землі навчилися її збирати докупи, керувати нею в цілості 

й весь час розумно, раціонально спрямовувати на людські 

душі для дії, то ми, відповідно до величних завдань людства, 

могли б змінювати все, навіть непорушні закони природи. 

Бо ж Всевишній створив нас «за образом і подобою своєю». 

А поки що саме цим уміло користуються політики для досяг-

нення своїх вузькокорисливих інтересів і ті, хто звик перево-

дити геть усе в житті на цифри, у гроші. Нажива — єдине, про 

що вони думають. Цікавить їх зовсім не те, порядно чи зло-

чинно вони діють. Найголовніше — чи вигідно це для них.

Перед східцями, що від Дюка ведуть до Морського вок-

залу, зчепившись між собою руками, зігнутими в ліктях, 

у повній захисній амуніції, з уже відомими багатьом «демо-

кратизаторами» — ПР-75 стояли міліціонери і застережними 

вигуками «Відійдіть! Не підходьте!» не давали можливості ви-

йти на сходи. Натовп шаленів. Вигуки в мікрофони: «Оде-

са — російське місто», «Бандерівцям тут не місце», «Скинемо 

їх у море» і навіть нецензурна лайка з уст мітингувальників, 

перекривлені від гніву обличчя підсилили моє зацікавлення: 

що ж там на сходинках?

Мабуть, тому, що в мене на обличчі був лише вираз ціка-

вості, міліціонер пропустив мене поближче. Пройшовши до 

парапету біля фунікулера, глянув на сходи й між їхнім другим 

і третім каскадом побачив тих, на кого був спрямований гнів 
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мітингувальників. Десь до сотні молодих людей, теж екіпі-

рованих у захисну амуніцію, в шоломах та бронежилетах, зі 

щитами та битами в руках, стояли напоготові дати відсіч, але 

не відступали, хоча могли по східцях відійти в бік Морсько-

го вокзалу. Попри абсолютну чисельну перевагу тих, хто на 

площі біля Дюка та Катерини, виразу розгубленості на їхніх 

обличчях я не побачив. Навпаки, вони в свою чергу теж ви-

гукували: «Слава Україні!» та «Героям слава!»

— Хто то такі? — поцікавився у міліціонера.

— Правий сектор.

Тепер стало цілком зрозуміло, в чому річ. Бійці «Право-

го сектора» розворушили спокійне до цього життя мітингу-

вальників.

Побоюючись, що таку кількість натовпу на площі навряд 

чи зупинять міліціонери без зброї, відійшов від парапету і за-

цікавлено став спостерігати за мітингувальниками. Натрено-

ване око відрізняло добропорядних людей від правопорушни-

ків, вихоплювало: оцей просто з масовки, а отой — активіст. 

Легко можна було вирізнити і людей, котрі, як і я, випадково 

потрапили на це дійство. Річ у тім, що в Одесі завжди багато 

приїжджих, відпочивальників з різних областей України. По-

мітно було, як то тут, то там серед проросійськи налаштова-

ного натовпу організовувалися групки українців, які вступали 

в полеміку, говорячи: «Яка Росія?», «Який Путін?», «Одумай-

тесь!», «Чи ви не бачите, що коїться в Криму? Боронь Боже 

нас від такого!», «Тільки в єдиній Україні наша сила!».

До проукраїнськи налаштованих одразу ж підбігали нала-

штовані войовниче. Їхні обличчя були перекривлені від яко-

їсь нелюдської насолоди, а очі з розширеними зіницями ски-

далися на очі божевільного. Іноді в цих очах ніби й блимав 

людський розум, але одразу ж відбиток тупого невігластва на 

обличчі гасив його і викликав скоріше жах, ніж приязнь. Про 

що можна було з такими розмовляти, якщо лють уже потьма-

рила їхній розум, а роздратування витіснило тяму? Вони по-

ривалися кидатись у бійку. Та їх відсторонювали.

Звичайно, тверезий розум не може захоплюватись таким 

видовищем. Аж надто ясно, куди все це нас заведе. Випадко-

во потрапивши на таке зібрання, я був серед тих, котрі держа-

лись оддалік від обох супротивних сторін.
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Як і буває на зібранні, нерідко протестують люди необіз-

нані й нетерплячі, які прагнуть почуттів, але зовсім не цікав-

ляться причинами, що їх породили. Вони завжди щось дово-

дять, чимось вихваляються, галасують де треба й не треба. Для 

таких видовище свого роду розвага, заради якої вони усякого 

ладні простити, навіть злочинця Януковича. Шукаючи негай-

ної розради своїх бід, часто вони тільки змінюють одну халепу 

на іншу, несвідомо роздмухуючи полум’я протесту на шкоду 

іншим і самим собі. А коли, навчені лихом, вони все ж довіду-

ються, що їхня довірливість до «агітаторів» і була причиною 

їхніх бід, то кажуть: «Так ми ж нічого не знали!» Це для них як 

виправдання, ніби повторення слів Менандра (340–292 рр. до 

н. е.): «Тому, хто нічого не знає, й помилитись ні в чому». По-

годьтеся, мудрий вислів. Не хочу нікого ображати, але завжди 

треба пам’ятати про людські вади, а не тільки про чесноти. 

Той давній вислів з простою народною прямотою доповнив 

наш мандрівний філософ Григорій Сковорода (1722–1794): 

«Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче». Саме 

неуцтво часто призводить до невиправданих надій і жорсто-

ких розчарувань. Та й сам не раз пересвідчувався, що ніхто не 

може завдати людині стільки шкоди, як вона сама собі.

Цікавий калейдоскоп людських облич, настроїв і думок, 

уже стихаючи, все ще гудів на площі, наче бджолиний рій. 

У того лише напіввідкрились від здивування уста, у того від 

захоплення широко розплющились очі. Інший недовірливо, 

скептично поглядає з-під лоба, мовляв, радійте, але...

Та раптом з гучномовців у руках почулася досить чітка 

команда: «Відходимо, відходимо організовано на Кулико-

ве поле». Натовп став гуртуватися і відходити з площі перед 

Дюком.

Є певна межа, яку не слід переступати. Без відчуття цієї 

межі не може бути справжньої дисципліни. Я не великий 

стратег, але деякі висновки напрошувалися самі собою. Не-

втішні висновки: усе це зрежисовано. І ніяка пропаганда мене 

не переконає, що то стихійний вияв волі народу. Народ у цій 

грі не гравець, він лише карта, і не часто козирна. 

Це лише здається, що все розвивається без керівництва, 

без системи і спрямовується невідомо куди. Ні, саме з таких 

зібрань починає розігруватися ретельно продумана вистава. 
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Сучасна політика протиставляє людські сили одна одній, 

щоб нейтралізувати їх, замість об’єднувати і спрямовувати 

до певної мети, до кращого життя. Щоб там не говорили, 

а за роки незалежності ще не зуміли впорядкувати власність. 

У пострадянському суспільстві все ще йде поділ загальнона-

родного майна і накопичення первинного капіталу, особливо 

олігархічного, а простий народ, здається, назавжди втратив 

свій соціальний ґрунт впевненості у завтрашньому дні. Тому 

й заклики політиків авантюрного типу до справедливості 

і чесності мають дешеву, але, на жаль, величезну популяр-

ність. А за «300% прибутку», як казав ще Карл Маркс, можна 

на багато які речі заплющити очі — зокрема й на політичну 

орієнтацію окремих політиків, що враз перефарбовуються. 

Бо хіба у нас є партії? Не претендую на абсолютну точність, 

але виявляється, що тільки п’ять відсотків населення України 

є членами партій. То де ж тоді вираження волі народу через 

партії. Це ж — угруповання партійного типу.

Зараз партії — посередники між бізнесом та владою. 

А посередником повинен бути закон. За більш ніж двадцять 

років ми вже набачилися стільки революцій, і всі вони йдуть 

під гаслом політиків: «Влада народу!» Народні маси в це ві-

рять і, як завжди, розчаровуються в тих, хто до цієї влади 

приходить. Та постривайте! Цей самий народ таки зажадає, 

щоб влада стала дійсно всенародною справою. Тоді політики 

досягнуть того, що від їх нововведень людям буде не страш-

но, а цікаво.

Та я дещо відійшов від теми.

Тільки проросійськи налаштовані стали відходити, як 

бійці з «Правого сектора» зі східців піднялись і знову стали 

біля Дюка. Кілька хвилин — і на площі знову багато відпо-

чивальників. Знову замайоріли українські прапори, залунали 

заклики до єдності.

Побувши на цьому вже не організованому мітингу, я спу-

стився до Морського вокзалу, сів у тролейбус і поїхав додо-

му, роздумуючи над побаченим, намагаючись збагнути, який 

прихований закон керує величезними скупченнями людей, 

пристрастей і подій. Зробив простий висновок: на жаль, 

люди не завжди можуть тверезо оцінити події революційних 

перемін і сприймають за дійсність свої примарні сподіванки. 
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Згадалось бальзаківське: «політичне сп’яніння, найнебезпеч-

ніше з усіх різновидів сп’яніння, бо охолодити його можуть 

тільки потоки крові, яку найчастіше проливають марно». 

ПРО ПОЛЕ КУЛИКОВЕ

Уже біля залізничного вокзалу тролейбус наздогнав мі-

тингувальників, які поверталися до Куликового поля, де на 

площі, біля будинку колишнього обласного комітету кому-

ністичної партії ще від зими стояло наметове містечко. Зви-

чайно, людей стало значно менше, ніж було біля Дюка.

Того дня все скінчилося більш-менш спокійно. Я тоді до-

стеменно не знав, але неважко здогадатися, що все це було 

підготовкою до серйозніших дій. Тепер ми про них дізналися 

і, завдяки телебаченню, дізналися дуже добре. Другого трав-

ня Одеса відчула щось близьке до жаху. Лише він дав зрозу-

міти те, що відомо з давніх-давен: хто грається з вогнем, той 

першим і обсмалиться.

Справді, не відають, що коять. Як тут не згадати діалог зі 

знаменитої «Похвали Глупоті» Еразма Роттердамського:

— А що жене туди безліч інших людей?

— Глупота, якщо не помиляюсь.

— Отже, я не один пошився в дурні.

— Так чого ти там шукав?

— Біди на свою дурну голову.

— Та її тут — хоч греблю гати. 

Я не очевидець тих подій, тож їхні наслідки бачив лише 

на телевізійному екрані. Але й від цього свідомість тремтить 

від страху.

Мені, колишньому слідчому, за службовими обов’язками 

доводилося з’ясовувати обставини смерті людей як з природ-

них, так і з причин злочинних дій. Дивлячись новини, співчу-

вав слідчим, які працювали на тому згарищі трупів, а ще біль-

ше замислювався, оцінюючи, чого варті ще не охололі тіла.

Пролита кров — це той засів, урожай від якого пожина-

ють найраніше. Перша кров, як це часто буває, не зупиняє, 

а лише вимагає крові за кров. Лише тоді, коли ховають, коли 

жертви відчутні, коли, стоячи над викопаною могилою, від-
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луння грудки землі, у прощанні кинутої на домовину, гулко 

відбивається в свідомості живих, вертає до холодної, тверезої 

свідомості й ніби запитує: за що, навіщо ця війна?! Вона ж ні-

коли не повертає того, що забирає!

А те, що йде війна, вже не потрібно нікому пояснювати. 

Йде неоголошена війна, йде вторгнення — як росіян, так і чу-

жоземних найманців зі зброєю сусідньої держави. Незвична 

війна, у якій дуже часто не знаєш навіть втрат ворога, але 

можеш точно щодня підраховувати свої. Та й події тепер роз-

гортаються так, що кожного дня треба чекати несподіванок, 

і зберегти цілісність держави можливо тільки завдяки мит-

тєвим, рішучим і часто жорстоким заходам, які виправдовує 

необхідність.

Сумно усвідомлювати, але виходить, що є два табори укра-

їнців, а отже, й дві України. А може, не дві, а навіть більше? 

Чому до сепаратистів пішли переважно ті, кому найменше 

давала власна Батьківщина, і які самі створювали в ній усе? 

А ті, хто багатів з їхньої праці, заховалися і лише зрідка про-

голошують про свій патріотизм, чекаючи, чия візьме. Вони 

всім натішилися, всім переситилися і люблять владу й гро-

ші тільки задля самої влади і самих грошей. Залякати таких 

марна спроба — вони доводять будь-яку божевільну ідею до 

кінця, тасуючи карти у своїй фінансовій і політичній грі. Всі 

наші розумні розмови про духовність, про примат мораль-

ності, здоровий глузд для них — нісенітниця, дурниця! Люд-

ські жертви та горе людей для них ніби не існують. Це тиранія 

сильних і безсилля слабких. Хоча справжні розміри багатства 

олігархів таємниця, все ж про нього і баченого на видноті до-

сить (бо цього ж не сховаєш!), щоб обурювати всю країну.

Радянська пропаганда, та й не тільки вона, завжди на-

голошувала на тому, що рушійною силою історії є народ. 

І в Конституції України записано — джерелом влади є на-

род. Тут я дозволю собі навести і використати поряд зі своїми 

роздумами рядки з роману Томаса Манна «Доктор Фаустус»: 

«Для тих, хто любить називати речі своїми іменами, в самому 

слові й понятті «народ», завжди є щось архаїчно обачне, і він 

знає, що коли масу підбивають на лихі, ретроградні вчинки, 

її величають лише «народом». Що тільки на наших очах і не 

зовсім на наших очах не робили в ім’я народу такого, чого б, 
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мабуть не зробили в ім’я Бога, ім’я людства чи в ім’я прав! Але 

народ таки дійсно завжди залишається народом, принаймні 

в його структурі є певний архаїчний шар...»

Слово «архаїчний» слід розуміти, як такий, що вийшов 

з ужитку, не відповідає сучасним вимогам. Інакше чим можна 

пояснити, що значна частина народу вірить у Бога, а йде го-

лосувати за комуністів та підбурених ними сепаратистів?!

Виборювали, виборювали віками омріяну незалежність, 

і коли вона вже у наших власних руках, коли її потрібно роз-

будовувати до рівня світових держав, кидаємось, як горобці 

на полову, піддаємось ідеї федералізації. І, для мене це без-

перечно, як підступно вміло вона була запущена нашим «доб-

розичним» сусідом, котрий органічно не сприймає нашої са-

мостійності. Не сприймає так, що пішов на нас війною, яку, 

на думку тих, хто не в тім’я битий, у нинішніх світових ре-

аліях уже не можна виграти. І пішов не без підготовки. Він, 

мов мисливець, підкрадався все ближче. Спочатку залякали 

народ «фашизмом», і наша ж влада постаралась якомога дуж-

че роздути цю історію. Не пройшло. Згадали, що є «бандерів-

ці», — і східняки та Крим купилися на це. Про російський на-

род нема мови. Він настільки зомбований антиукраїнською 

пропагандою, що, погоджуюся з вичитаним в Інтернеті: «як-

би Путін почав запевняти свій народ, що земля не кругла, 

а плоска, його б підтримали шістдесят відсотків населення».

Я кажу про народ, але такий прадавній, щиро народний 

шар є і в самих нас, і, як чесно признатися, я не вважаю, що 

всі політики завжди це усвідомлюють, кидаючи, як проб-

ні кульки, «мовне питання» чи «федералізацію». А хіба на 

світі є хоч одна проста дорога? Дивно, що люди, котрі під-

далися на заклики йти, достовірно не знаючи куди, завжди 

намагаються й інших звабити на свій шлях. Не всім на тому 

шлях у добре йтиметься. Тож треба радше стримувати, ніж 

під штовхувати.

Тут, по-моєму, може допомогти лише література, що вчить 

гуманізму, проголошує ідеал вільної, досконалої людини. Але, 

як відомо, те що вражає примхливі душі письменників, не зав-

жди хвилює широке коло читачів. Все це значно важче, ніж 

думають! І як сильно про це каже Ліна Василівна Костенко:
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Прости мені, 

мій змучений народе,

що я мовчу.

Дозволь мені мовчать!

бо ж сієш, сієш, 

а воно не сходе,

і тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх,

усі ні з ким не згодні.

Злість рухає людьми,

але у бік безодні.

Люди! Люди! Де ваш розум? І що найгірше: «кричиш, 

б’єшся головою об стіну, та ба — людської байдужості не 

зрушиш, не проб’єш. Сьогодні ти кричиш, і люди, може, на-

віть прислухаються до тебе, та завтра, заклопотані власними 

проб лемами, вже нічого не пам’ятають. Адже у всіх скільки 

сьогоднішнього клопоту». 

Продовжу словами Пантелеймона Куліша з його «Чорної 

ради»: «Так робить тільки, хто й того не розшолопає, що своя 

сорочка до тіла ближче».

Саме таке загальне безглуздя здатне навіяти письменни-

кові думку про марноту літературної праці. І як легко можна 

зруйнувати життєві цінності, що їх довгий, післявоєнний час, 

вважали недоторканими! У часи історичних потрясінь, а ми 

саме в такий час живемо, такі вартості, як правда, воля, пра-

во, розум і навіть мир, значно втратили силу і їх ніби відки-

нуто чи принаймні їм надано зовсім іншого змісту. Тут і війна 

називається якоюсь «гібридною», але марно сподіватись, що 

більшість залишиться в ролі того, хто хоче пересидіти цю вій-

ну в запічку.

А щодо політиків, то їм потрібно озиратися не на архаїч-

ні, а саме на здорові сили народу. Бо, примушуючи народ 

шукати так званої правди, вони свідомо відводять його від 

еволюційного шляху розвитку, штовхають на революційний, 

який здебільшого лише руйнує, а не будує.

Я теж задумуюсь: а чому ж так? Мабуть, тому, що саме на 

політику найбільші сподівання і найбільші розчарування. 

Одні всі нові ідеї сприймають радісно, а інші — агресивно. 
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Але політики завжди розбурхують іскри надії, що цей крах ще 

не повний.

Саме в надії на політику люди бачать життя кращим, яким 

воно повинно бути в дійсності, але існує тільки в уяві. Світ ре-

ального й ідеального не відповідають один одному. І не кожен 

знає, як і взагалі чи можуть відповідати. Люди намагаються 

зрозуміти це, але розгублюються й не можуть збагнути цієї не-

відповідності. А політики постійно кличуть їх до боротьби за 

світле майбутнє, яке так і не приходить. І чому кличуть? На це 

питання дав відповідь мій однофамілець Микола Васильович 

Щербань. Публіцист, він у 1870-х роках був кореспондентом 

газети «Голос», в якій публікувалися його «Листи з Парижа». 

«...візьміть просто більшість хорошого робітничого населен-

ня. Гнів у ньому закипає не з пригнічення, не з утисків, не 

через недосконалість законів і урядових ухилень від необхід-

них реформ: Ні, — через питання: кому правити?» А ті, хто 

прагне правити давно, за висловом Е. Роттердамського в його 

«Похвалі Глупоті», впевнилися, що «...за допомогою певних 

дурничок можна, виявляється, легко приборкувати цього ве-

личезного й могутнього звіра, ім’я якому — народ».

За бажання та наявності фінансування це дуже легко ро-

биться. Спершу одних чимось заохочують. Потім багатьох 

збивають з пантелику засобами масової агітації, бо завжди 

є такі, які чимось зомбовані, інші нічого не знають по суті 

й беруть участь у таких акціях, не розуміючи, що їх просто 

використовують. 

Люди йдуть за гаслами політиків, але знову — розчару-

вання, знову руйнуються наміри. Навчені минулим досвідом, 

розсудливі люди відчувають, що саме в політиці криється не-

досконалість і зло, тому й так «у багнети» агресивно сприйма-

ють високі слова, зухвалі думки та наміри, що народжуються 

в гарячих головах. Для них насамперед — спокій, бо тільки 

в спокої можна робити добрі, надійні справи. Ось чому кра-

ще за все для них було б, аби все залишалось, як воно є. Все, 

що виходить за рамки звичного, розсудливого життя, це зло. 

Вони ніби нутром відчувають, що спровоковані вуличні без-

порядки, якщо їх не локалізувати — ведуть до війни. І в на-

шому випадку так і сталося. Сьогодні ми бачимо, як це все 

переросло у війну. 
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Війна в країні, а право мовчить, не дає відповіді як бути, 

чому не оголошується воєнний стан? Так війна у нас чи ні? 

Право так і не дало відповідь. Бо сказати офіційно: «Війна!» — 

це вже юридичний термін і з нього випливають усі подальші 

дії. В першу чергу це оголошення війни та воєнного стану. 

Одразу виникають питання міжнародного права — хто кому 

оголосив? А ми що, готові перші оголосити війну Росії? Вона 

на це й сподівається, провокує нас. Ми тільки можемо звер-

нутись до всього світу з поясненням, що проти нас іде агресія 

колишньої братньої держави. А що зостається робити Росії, 

як не оголосити про свою непричетність до цієї агресії, що 

у нас іде громадянська війна, викликана незаконним відсто-

роненням від влади Януковича, що це не зміна влади, а дер-

жавний переворот. І багато росіян вірить цій брехні.

Але одразу виникає запитання: а президент Янукович, 

дотримуючись норм закону, грабував свій народ? У народу 

після розстрілу «Майдану» була можливість законно змінити 

його владу? Ні, неможливо, бо базувалась вона на «підвали-

нах прадавньої брехні».

Це слова не мої, вони належать людині славетній: я зна-

йшов їх у творі Анатоля Франса «Погляди пана Жерома 

Куань яра», герой якого «все піддає тверезому і безжальному 

суду розуму». Дозволю собі використання висловів з твору. 

Адже читання — це і пошук відповідей на питання, які тобі 

ставить життя. Відповідей на те, що тобі начебто було зрозу-

мілим і добре знайомим, проте, сам ти не одразу міг їх так 

лаконічно сформулювати.

Він висловлює думку, що «в історії не знайдеш жодної 

епохи без революцій, братовбивчих війн, повстань, породже-

них жорстокістю правителів, і я навіть не знаю, що в наші 

часи більше вражає: чи безсоромність правителів, чи терпін-

ня народів», котре лопається лише тоді, коли «правлять так 

погано, що, здається, гірше вже нікуди».

Болить, що за два десятиліття омріяної віками незалеж-

ності «чомусь завжди ставалося так, що після поганого до 

влади приходив ще гірший..., справи були в занепаді», бо 

«державні пружини..., або ослабли, або були перекошені. /.../ 

І після кожної такої зміни одні присягалися, що все пропало, 

а інші — що все врятовано».
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А ми ж після розвалу СРСР ніби правильно, за демокра-

тичними стандартами, які визнавали міжнародні організації, 

обирали владу?

Що тут сказати? Стандарти правильні, але наш виборець 

не вміє ними користуватися, бо «він спирається на вбогість 

і недоумкуватість людську, а це підвалини, яких ніколи не 

бракуватиме. /.../ Ми про це зовсім не думаємо, але настає 

день, і люди /.../ дивом дивуються, дізнавшись, якими довір-

ливими, недалекоглядними були». Проте, «марно винити 

людей в тому, що вони аж ніяк не набралися філософської 

зневаги до самих себе».

Наведу в оригіналі підслухане в Одесі:

— Почему так заинтересованы в выборах? Все занимают-

ся только выборами.

— Каждый хочет иметь своего кандидата в надежде, что 

когда станет свой, они будут меньше переплачивать. 

— Ну и как вам это нравится?

— А почему вы думаете, что это мне должно нравиться? 

Мы, что не видели этих виборов? Снова будем голосовать 

и будет, как и до этого. Я свою соседку, ей 75 лет, спрашиваю:

— За кого вы голосовали?

— За Януковича!

— Почему?

— Красавец, — отвечает. Ей, в её годы, ещё нужен был 

красавец! Так она поимела такое счастье! И нам досталось. 

Тепер она рассердилась на него за то, что тот, возвратив ста-

рую Конституцию, всех обманул, наворовался и убежал.

Те, що колишній Гарант утік, саме по собі не є злочином 

тому, що на той час йому ще не було винесено підозри про 

його вчинення. Проте, якщо юридично втечу не можна на-

звати злочинною, то ганебною — найбільш вдало. Своєї гань-

би він вже не згладить. Про це йому нагадав Президент Біло-

русі О. Лукашенко, який переконаний, що попри все той мав 

«залишатися зі своїм народом, а не тікати».

Можливо, Янукович опублікує мемуари, як він тікав 

з України і як залишив нам «два зловісних дарунки — війну 

і податки». 

Мене турбує інше. Ніяк і досі не можу зрозуміти, чому на-

род обрав Президентом України аж двічі засудженого? Чому 
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повірив, ніби він стане шанобливою людиною? Ще б пак! 

Він готувався стати Гарантом наших прав, як злодій готуєть-

ся стати чесною людиною, коли здобуде можливість пожити 

в розкошах на вкрадені мільйони. Він перше своє покарання 

відбував як неповнолітній. І, як писав ще давньогрецький фі-

лософ Арістотель (384–322 рр. до н. е.), учень Платона: «не 

має значення, роками молода людина, чи вона юна вдачею, 

бо не від віку буває цей недолік, а від того, що живуть по при-

страсті і по пристрасті ж прагнуть усякої мети. Таким людям 

пізнання марне». Велика помилка — припускати, що злочи-

нець зможе на якомусь етапі свого шляху зрадити самого себе 

й зробити бодай найменший крок, що суперечив би його на-

турі. «Оскільки людина, коли її не виховати в чесності з ди-

тинства, від природи чесною не буває».

Не розумію, «де їм у його діяннях примарилась велич? 

Адже іншого розуму, крім того, яким його наділила услужлива 

челядь, він ніколи не мав». Що він зробив такого важливого 

і чого він видався електоральній більшості чимось більшим, 

аніж простим злочинцем?

Партії, яку йому вдалося згуртувати завдяки дисципліні та 

різними хитрощами, на кшталт «дійти» чи «почути кожного», 

вдалося тримати народ у невіданні того, що насправді діялося 

з бюджетом та позабюджетними коштами в країні. «Тут він 

дійсно виявив завзяття і спритність закріплюючи свій деспо-

тизм». Державні гроші просто розкрадалися «сім’єю» та при-

ближеними до неї, а також тими, хто бачив це, але мовчав, бо 

для них мовчання теж було золото.

Справді, скільки лиха спричинили його улесливі прислуж-

ники, і якби народ тоді не ошукали, держава не була б у халепі, 

не була б у війні. А до цього йшло, бо: «Жорстокість, безглуз-

дя й несправедливість, коли вони скрізь поширені і повторю-

ються щодня, не так впадають у вічі. До них зви каєш».

Та ми воюємо, захищаємо свою незалежність і, не оголо-

шуючи війни юридично, перемогу в ній здобуваємо прак тично. 

Всі ми з надією на краще прогнозуємо майбутні обстави-

ни нашого життя. Але буття завжди тримає від нас у таємни-

ці, чим скінчиться нині загрозлива і небезпечна для народу 

і держави ситуація. Велика дистанція лежить між тим, що 

хочеться, і тим, що стається! Тут можливі й допустимі тільки 
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непевні тлумачення. Ну, а припустімо, бойовиків проженуть. 

Що дістанемо в обмін на свої мрії? Хто скаже, що з лихом 

ми цілком розквитаємось? Що ж буде простому народу тоді, 

невже знову все буде так, як і було? І тоді не мали великого 

статку і тепер, крім обіцянок досить-таки непевного майбут-

нього, не відчувається змін.

У колі знайомих Харківської обласної організації спілки 

письменників говорив, що ось, мовляв, до чого призводять 

прорахунки влади, і почув у відповідь:

— О, невже ви нас маєте за таких наївних? Не прораху-

нок, а саме точний розрахунок російської владної верхівки. 

Ми дорослі люди, і всі ці балачки про закон, права людини, 

федералізм, захист мови, демократію... Це залишіть для мі-

тингів! Ми дорослі люди і можемо обійтись без цієї демагогії. 

Єдине незаперечне право, яке існує на світі, — це право сили. 

А сила — в цьому вже переконалися! — за нами. Україна наша, 

і це не влаштовує Росію. Кожна розсудлива людина повинна 

прийти до висновку, що Росія, хоч і не вичерпала свої сили, 

не самогубець. Вона не зможе перемогти Україну за матері-

альної і моральної підтримки США та країн Європи, а тим 

більше протистояти НАТО. Путіну потрібно збагнути, що не 

можна ворогувати з усім світом, навіть якщо він захищає ви-

сокі принципи «русского мира». Та й ми вже навчені. 

Як з цим не погодитись! Поділяю позицію газети «День», 

яка так оцінює ті події: «одеське спалювання» стало точкою 

біфуркації в українській кризі. (Дозволю собі пояснити чита-

чам цей термін. Точка біфуркації — зміна установленого ре-

жиму системи.) Одразу після цих подій Україна була як ніколи 

близька до прямого російського вторгнення. Між 3 і 11 трав-

ня — датою «референдумів» на Донбасі — ми були максималь-

но близькі до початку повномасштабної війни з Росією. При-

чому, якби не було подій 2 травня, загроза новоросійського 

сепаратизму продовжувала б нависати над Півднем країни так 

само, як і над Сходом. Дуже пасивно поводилося на той мо-

мент міське й обласне керівництво, й надто багато фактів свід-

чило про скупчення в Одесі значної кількості озброєних осіб, 

скажімо так, антиукраїнської політичної орієнтації. Безневин-

ний, на перший погляд, табір прибічників «русского мира» 

на Куликовому полі був прикриттям для зовсім не безневин-
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них громадян, готових виступити проти центральної влади зі 

зброєю в руках і підтримати можливу російську агресію.

2 травня сталася акція попередження, а по суті багаторів-

нева спецоперація, всі закулісні таємниці якої розкриються 

хіба що в середньостроковій історичній перспективі. За тиж-

день до «апокаліпсису», що передбачався на 9 травня, в Одесі 

був завданий фактично превентивний удар по «колорадиза-

ції» Півдня. Ці події могли прискорити російське вторгнення, 

але в результаті мали протилежний ефект — зупинили його».

Цілком зрозуміло, що влада пообіцяла наказати винних, 

щоб не кортіло нікому. Слушна чи помилкова думка — все 

одно я вважаю, що слідом за злочином повинна неминуче на-

стати розплата. Але ми всі ж розуміємо, що час не повернеш, 

і результати розслідування мені, дещо знайомому з тим, як 

крутяться коліщатка механізму, названого правосуддям, не по-

трібно пояснювати. Добре знаю, що причина веде до наслідку, 

а від наслідку можна дійти до причини. На жаль, розглядати 

наслідки до вивчення причин — властивість нашого розуму. 

Жодні причини, навіть із тих, які однаковою мірою засуджує 

мораль і закон, не зможуть сповна ні пояснити дії влади, ні 

виправдати тих, хто йшов проти тієї ж влади. Це як замкнуте 

коло. Які б прізвища, на якому боці, наслідки чи причини не 

назвали. Тим більше, що слідство ведеться в умовах неоголо-

шеного воєнного стану, коли кількість жертв лише зростає.

Проте, не сумнівайтеся! Знайдуть найбільш активних 

учасників тієї трагедії, але це не заспокоїть громадської дум-

ки. Вона, як і в тих подіях, ще довго буде розділеною. Бо якщо 

від факту трагедії йти до філософського його осмислення, то 

винні ми всі, всією своєю посткомуністичною мораллю і спо-

собом вирішення проблем нового буття.

ПРО ЇХНІЙ І НАШ ПАТРІОТИЗМ

Цитуючи давніх греків, я вже вказував, що людство не по-

розумнішало. Ніхто ж не заперечує, що війна, з житейської 

точки зору, річ найбільш нерозумна. А Путін її розпочав. 

Йому, бачте, патріотизм не давав миритися з тим, що Крим — 

український.
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Лев Толстой, геніальний російський письменник, який 

добре знав душу свого народу, ще 1894 року в своїй статті 

«Християнство і націоналізм» не визнавав за росіянами по-

чуття патріотизму. Називав його «грубим, шкідливим, сором-

ним і поганим, а головне — аморальним». Він ніби перед-

бачав підготовлені дії російських «патріотів» щодо України, 

коли писав: «Задзвонять у дзвони, одягнуться в золоті мішки 

довговолосі люди і почнуть молитися за вбивство. І почнеть-

ся знову стара, давно відома, жахлива справа. Заметушаться, 

розпалюючи в людей під виглядом патріотизму і ненависті 

до вбивства, газетярі, радіючи з того, що отримають подвій-

ний доход. Заметушаться радісно заводчики, купці, поста-

чальники військових припасів, очікуючи подвійних бари-

шів. Заметушаться всякого штибу чиновники, передбачаю-

чи можливість вкрасти більше, ніж вони крадуть звичайно. 

Заметушиться військове начальство, яке отримає подвійну 

платню і раціон, і сподівається отримати за вбивство людей 

різні високопоціновані ними брязкальця — стрічки, хрести, 

галуни, зірки.

...І тамуючи в своїй душі відчай піснями, розпустою 

і горілкою, почвалають відірвані від мирної праці, від своїх 

дружин, матерів, дітей — люди, сотні тисяч простих, добрих 

людей зі знаряддями вбивства в руках туди, куди їх поже-

нуть. Ходитимуть, мерзнутимуть, голодуватимуть, хворіти-

муть, вмиратимуть від хвороб, і, нарешті, прийдуть до того 

місця, де їх почнуть убивати тисячами, і вони вбиватимуть 

тисячами, самі не знаючи навіщо, людей, яких вони ніколи 

не бачили, які їм нічого не зробили і не можуть зробити по-

ганого.

...І знову ті люди, котрим це вигідно, з упевненістю ста-

нуть говорити, що якщо була війна, то це означає те, що вона 

була необхідна, і знову стануть готувати до цього майбутні 

покоління, з дитинства розбещуючи їх». 

Геніальний письменник називає це «звичайними злочи-

нами, які завжди випливають із патріотизму», патріотизму не 

любити свою батьківщину, а ненавидіти чужу «во славу» те-

пер проголошеного «русского мира».

З геніальною прозорливістю, підходячи до справи істо-

рично, письменник показав, що такий «патріотизм» — це не 
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любов до Батьківщини, а «хитрість і облуда», яким перед на-

родом хочуть виправдати свої криваві дії.

Вдало цю тему доповнює вислів М. Є. Салтикова-Щед-

ріна: «Коли в Росії починають говорити про патріотизм, 

знай: десь, щось украли».

Звичайно, говорячи про росіян, не забуваю, що потріб-

но мати на увазі чесних, сміливих митців і простих громадян, 

котрі роблять висновки із сучасного становища, в яке їх завів 

державницький режим.

Різне розуміння патріотизму для українців, у яких любов 

до Батьківщини безкорисна, і в росіян, у яких вона «проти 

когось». Із цієї борні для нас немає виходу. Від неї не можна 

самоусунутись. Саме тут нам потрібен високий градус патріо-

тизму, тут треба або боротися, або втратити незалежність.

Навряд чи хто впевнено зважиться вгадати, що нас жде 

у майбутньому. Ситуація надто критична, щоб упоратись із 

нею без критики, але не безнадійна. Надія на стабільне май-

бутнє є. Вона в допомозі світової спільноти зробити і в нас 

відкритою владу. Владу, яка опирається не на тверду руку, а на 

Закон. Не знаю, як ви, а я вже впевнився, що нині немає ве-

ликих державних діячів, за якими б сліпо йшла переважна 

більшість населення, а є тільки люди, більш або менш при-

четні до подій. Саме тому й потрібна сила Закону. Я віддав 

служінню йому 27 років, і що я можу сказати? Мій висновок 

не надто оптимістичний, але надія є. Перші кроки до всту-

пу в європейську сім’ю вже зроблені. Тепер від нас залежить: 

буде у нас громадянське суспільство чи, як і раніше, будемо 

сподіватися лише на владу, а не на власні сили.

ПРО ІВАШКА ТА ГРОШІ ПАРТІЇ

— Владиславе Петровичу, не приховую, що я розповідав про 

свої бесіди з вами М. Т. Терещенку, і він підкинув запитання: 

«А спитай-но Владислава Петровича про Володимира Антоно-

вича Івашка. У своїй книзі він відстоює комуністичні ідеали. Та 

як він, тобто ви, оцінюєте вчинок Івашка, котрий був обраний 

першим секретарем ЦК Компартії України, переметнувся до 

Горбачова». Це ж ваш вихованець, ви ж разом працювали?
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Мені особисто з ним зустрічатись не довелось. Коли пра-

цював слідчим прокуратури Чугуївського району і обирався 

секретарем партійної організації суду та прокуратури, знав, 

що він секретар з питань ідеологічної роботи обкому. Тоді 

були запроваджені так звані «ленінські п’ятниці» і саме ідео-

логічний відділ розробляв тематику та надсилав матеріали 

для виступів перед населенням. Я б не сказав, що ті розроб-

ки «лекцій» були оригінальними, давали щось нове для згур-

тування комуністів і безпартійних. Я знаю, що багато з тих, 

хто проводив такі лекції, просто читали їх з трибун, як відбу-

вальщину. 

А потім він зробив карколомну кар’єру. З Харківського 

обкому пішов одразу на посаду секретаря ЦК КПУ з питань 

ідеологічної роботи. Час тодішньої перебудови був стрімкий 

на події. Після такої величної фігури, як В. В. Щербицький, 

він став першим секретарем ЦК Компартії України, головою 

Верховної Ради України, а потім єдиним (чого не було у ке-

рівників від Сталіна до Черненка) і останнім заступником 

Генерального секретаря ЦК КПРС. Хотілося б дізнатися хоч 

деякі подробиці цього разючого життя. Тому що не тільки для 

мене, а й для більшості населення невтомна офіційна про-

паганда вкоренила в свідомість думку, що нагорі жили самі 

інтелектуали. Він же й кандидат наук, і ідеологією займався, 

а так безславно закінчив.

Пам’ятаю, як, дізнавшись про московське призначення, 

опоненти в Києві організували його «похорон». Гроб з «ті-

лом», у чорній окантовці, з вінками і квітами від «організа-

цій» і «приватних осіб» пронесли через Хрещатик, а в центрі 

міста провели траурний мітинг, присвячений «померлому».

За оцінками багатьох він мало відповідав посаді заступни-

ка Генерального секретаря, особливо в умовах, що вимагали 

сильної волі, здатності брати відповідальність за все.

Як на вищих щаблях влади ставали такі люди, в чому по-

лягає схожість цих двох людей — Горбачова й Івашка: в особ-

ливостях їхньої вдачі чи в життєвих перипетіях? Розкажіть. 

Можливо, ви й не були посвячені в потаємні механізми по-

дій, але ж ви багато чого бачили на власні очі. 

— Якщо відверто говорити, то особливо нічим геніальним 

він не виділявся в своїй діяльності. Мені й досі дивно, чого 
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його В. В. Щербицький узяв до себе, що він у ньому такого 

незвичайного побачив?

— А потім і Горбачов...

— Чому Горбачов його взяв, для мене зрозуміло. Взяв для 

того, щоб ослабити Україну. Розумієте, коли прийшов Крав-

чук і почалася вся ця свистопляска, він узяв його. А так він 

особливо не виділявся.

Я його, якщо можна так сказати, породив. Це сталося, 

коли я ще працював другим секретарем міському партії. Якось 

уже ввечері приходить до мене в кабінет ректор Українського 

заочного політехнічного інституту Г. Я. Андрєєв разом з не-

знайомим для мене секретарем партійної організації цього ж 

інституту Івашком. Директор інституту був уже людина в лі-

тах, скромний. Прохає у мене допомоги відремонтувати на-

передодні нового навчального року інститут. У них тоді було 

студентів десь чоловік 700–800. Я відповідаю, що так одразу 

це питання не вирішити, потрібно продумати, де взяти гро-

ші, будівельні матеріали, виконавців. Як то кажуть, директор 

скромно попросив, а я ввічливо відмовив. Та тут цей Іваш-

ко, дивлюсь, напирає на мене. Так напористо доказує, що і я, 

і міський комітет партії зобов’язані допомогти їм з ремонтом 

інституту. Він так уперто наполягав, але я і його «відбрив». Та 

для себе взяв на замітку, як він напористо і аргументовано, 

ніби на рівних, без боязні розмовляв. Він там в інституті ви-

кладав економіку та організацію виробництва у вищих на-

вчальних закладах, був кандидатом економічних наук.

А незабаром постало кадрове питання. Завідувач відділом 

науки і навчальних закладів обласного комітету партії Сіро-

штан переходив на роботу до обкому партії секретарем з ідео-

логії. І я на пропозицію дати кандидатуру на вільну вакансію 

сказав І. З. Соколову: візьмімо Івашка. Такий напористий 

хлопець, те, що треба. І його обком партії затвердив заввідді-

лу науки і навчальних закладів.

Потім, коли Сіроштан пішов зі своєї посади, він з 1978 по 

1986 рік був секретарем з питань ідеологічної роботи обкому 

партії.

— Владиславе Петровичу, в Інтернеті я знайшов, що Іваш-

ко деякий час працював політичним радником уряду Демо-

кратичної Республіки Афганістан. 
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— Був такий період у його діяльності, десь з півроку. Та там 

він в одній ситуації повів себе неправильно. Стояло питання 

про його відповідальність, але я його врятував. Начальником 

групи тих радників був Леонід Іванович Греков. Мій хороший 

товариш. Ми з ним інститут разом закінчували, колишній 

секретар Московського міському партії, то я попрохав його, 

щоб він допоміг «прикрити» Івашка. Тій ситуації не надали 

розголосу. Він повернувся назад, ніби нічого й не трапилося. 

У нього це пройшло, як відрядження до Афганістану. Про те, 

що там сталося, не буду розказувати. На жаль, я не можу за-

довольнити вашої цікавості. Це таємниця, яку я маю намір 

залишити при собі.

— Ось ми відкрито визнаємо, що війна в Афганістані — 

це, м’яко кажучи, помилка радянської влади, а водночас 

у вас є від мене якісь таємниці... Не хочете казати — ваша 

справа. Я знаю лише одне: дехто з тих керівних працівни-

ків, військових та цивільних, котрі були в Афганістані, поки 

прості солдати клали свої голови за той інтернаціоналізм, 

займалися серйозними махінаціями. Всім відомо, що під 

грифом «Груз-200» до Радянського Союзу направляли тіла 

загиблих воїнів. Так махінатори в цинкових гробах пере-

правляли не тіла, а наркотики. Їх там, в Афганістані, і досі не 

міряно.

— Мені такі факти не відомі. А як він пішов на роботу до 

ЦК Компартії України, розповім. На початку 1986 року теле-

фонує мені В. В. Щербицький. Запитує:

— Як у тебе працює В. А. Івашко?

— Нормально працює. Нарікань на його роботу немає.

— Якщо немає, то коротко назви мені його позитивні 

якості.

— Позитивне те, що він начальству в зуби не дивиться, 

має свою персональну думку і відстоює її.

— А які негативні?

— Він до нас прийшов з науки, то й досі весь час інститу-

тами, школами, дитячими садками опікується. Хоч він і еко-

номіст, та на підприємствах, будівничих об’єктах майже не 

буває. Вкрай рідко буває в сільських районах області.

— Ну, це виправимо. Послухай, тут наш секретар з ідео-

логії Олександр Сергійович Капто іде послом на Кубу. Що, 
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коли ми твого Івашка заберемо завідувачем відділу ЦК КПУ? 

Ти не заперечуєш?!

Щербицькому я не говорив, а вам скажу, що в нього не від-

няти, то це амбітності, показухи, наполегливості, що межує 

з нахабством. Воно в нього таке, треба сказати, в помірно по-

трібній формі існувало. А в керівній роботі воно часто більш, 

ніж доречне. І він завжди висловлював свою точку зору. До-

речно чи не недоречно, але висловлював. Таке в нього було.

Отак його направили завідувачем відділу. Потім із заввід-

ділу — секретарем ЦК, а потім, мабуть, В. В. Щербицький по-

бачив у ньому перспективного працівника і направив у Дніп-

ропетровськ першим секретарем обласного комітету партії. 

Працював там десь півтора року і з 1988-го став другим сек-

ретарем ЦК КП України. Коли Щербицький ішов з посади 

на пенсію, його у вересні 1989 року зробили першим секре-

тарем ЦК Компартії України. Як першого секретаря, його за 

рангом ввели до складу Політбюро ЦК КПРС. І там він себе 

став проявляти. Я вважаю, що завдяки своїй настирливості. 

Можливо, це чимось і сподобалось Горбачову, і той його взяв 

своїм заступником.

У своїй книзі я про нього нічого не писав. Поганого не 

хотів, а хорошого теж небагато бачив. Особливо в останній 

період. Зверхність у нього появилась...

— Владиславе Петровичу, відомо, що історія не передбачає 

умовного способу. Мовляв, а що було б, якби? Тоді була б не 

історія, а «якбитологія». І все ж, ви теж причетні до творення 

історії і, якби не ваша перша рекомендація, ще коли він вам 

сподобався, працюючи в інституті, то хтозна! Розумію, що не 

так просто, як здається, розрізнити, де справді великі люди, 

а де уявно великі. Роблю свій висновок, що такі люди можуть 

себе вважати справді великими, коли якийсь, не залежний від 

них випадок винесе їх на вершину, де їм не місце. Тоді висока 

посада розуму не додає, зате додає підлабузників. Та все ж ви-

никає питання: чому, коли, на якому життєвому етапі людина 

перестає сумніватись чи принаймні висловлювати це публіч-

но і бути тупим гвинтиком команди?

Цікавлячись особою В. А. Івашка, я знайшов, що після ви-

ходу на пенсію В. В. Щербицького на посаду першого в Укра-

їні розглядались кандидатури О. Д. Бакланова, А. М. Гірен-
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ка, завідувача ідеологічного відділу ЦК КПРС О. С. Капта, 

який раніше працював секретарем ЦК КП України з питань 

ідеології, секретаря ЦК Компартії України В. Качури. Ні-

бито Качуру Щербицький готував собі на зміну. Та переміг 

В. А. Івашко — останній український керівник, нав’язаний 

Києву Москвою. Пишуть, що він був схожий на «маленького 

Горбачова», який висовував його, розуміючи, що він для ньо-

го буде набагато керованішим, ніж В. В. Щербицький.

У Києві його сприймали як вискочку, котрий поривався 

то в один, то в інший бік.

— Не буду спростовувати ваших слів. А так, щоб він особ-

ливо виділявся, я не знаю, не відчувалось це. Проте, коли 

він став секретарем, потім першим секретарем, відчув вла-

ду, то так зверхньо став поводитись. А я якраз заяву написав 

про звільнення з посади першого секретаря обкому у зв’язку 

з погіршенням стану здоров’я, то він так поважно повів-

ся, куди там. Тепер він ситуацією володіє. Герой, тримаєть-

ся так пихато, ніби лише він, власною персоною, уособлює 

всю владу.

— Я особисто його не знав, та мене завжди дивував меха-

нізм перетворення людини на маріонетку, що бездумно вико-

нує накази і цим завжди біля себе створює непевну ситуацію. 

Особливо це проявляється у психології тих, хто завжди був 

на другорядних ролях, а потім сам стає начальником у свого 

керівника. Люди, особливо підлеглі, це одразу ж відчувають, 

а горе-керівник своєму високому становищу надає особли-

вого значення і дуже ображається, коли оточення не сприй-

має його з належною шаною і розумінням. Іноді треба дуже 

багато часу, щоб перебороти цей синдром, призвичаїтися до 

того, чого не вистачає, і знайти можливість спокійно працю-

вати. Міг же просто сказати: Владиславе Петровичу, там, на-

горі, вас не підтримують або нічим вам допомогти не можуть. 

Викручуйтеся самі, так ні — тепер це вже від нього залежить. 

Хоча нічого від нього не залежало, бо народ зневірився, по-

трібні були нові форми співпраці з народом, а їх напоготові 

у партії не виявилось.

Про таких жартома кажуть: «Він був своєрідним, як мало 

хто, проте, — на жаль! — його своєрідність була такого роду, 

що про нього нічого сказати».
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Ще раз скажу, що особисто його не знав. Але деякі мо-

менти дають мені підстави вважати, що десь його шляхи пе-

ретнулися з Горбачовим. Він прийшов на Дніпропетровську 

область у квітні 1987 року.

Коли призначили Івашка, то місцеві жителі на запитання, 

як у вас іде перебудова, відповідали: «Коли був Бойко, то й пе-

ребудова йшла бойко, а коли став Івашко — то ох і важко!»

Та я хотів би вам розповісти про те, що передувало його 

приходу на посаду першого секретаря обкому партії. Можли-

во, це теж дещо пояснить про його стосунки з Горбачовим.

У прокуратурі Дніпропетровської області слідчим працю-

вав мій одногрупник Олександр Гардецький. У час проголо-

шеної Горбачовим «перебудови» він виявив таку зухвалість, 

що затримав кореспондента газети «Правда», який брав хаба-

рі за неопублікування критичних статей.

— Як?! — здивовано відреагував мій співрозмовник, — 

кореспондента «Правди», органу ЦК КПРС?! Це ж потрібно 

було погодити з партійними органами!

— А вони не погодили, повірили в «перебудову». Та не так 

сталося, як гадалося. Протримали його вісім діб і випустили, 

але потім полетіли голови: зняли всіх...

— Ну, правильно. А що Івашко?

— Звільнений кореспондент та його партійне керівництво 

вжило рішучих заходів. Область кадрово обновили. З посад 

зняли першого секретаря обкому партії, прокурора області 

і начальника КДБ. Думаю, що всі ці кадрові перетряски були 

під пильною увагою Горбачова. Причому, не потрібно забува-

ти, що Дніпропетровська область — це «колиска» Л. І. Бреж-

нєва і В. В. Щербицького. Саме в цей період і призначили 

В. А. Івашка. Вважаю, що кадрове оновлення області не мог-

ло відбутися без схвалення Горбачова. Ви ж самі в книзі опи-

суєте, як вас призначали першим секретарем. Не можливо, 

щоб у ЦК КПРС йому не дали вказівок щодо «рішучих дій». 

Призначивши його на посаду першого секретаря Дніпропет-

ровського обкому компартії, Горбачов зробив для всіх «пуб-

лічне шмагання» — колишнього першого секретаря раніше 

впливового обкому В. Г. Бойка відправили навіть не послом, 

а лише радником посла до Румунії. Скоро і там «нарадили» до 

ганебного вироку Чаушеску та його дружині.
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У багатьох публікаціях є посилання на те, що Івашко був 

маріонеткою в руках М. С. Горбачова. Не маю достовірних 

доказів, та думаю, що він і на посаду першого секретаря ЦК 

Компартії України пішов за пропозицією Горбачова. Ним, на 

відміну від В. В. Щербицького, можна було маніпулювати. 

Є дані, та й ви у свої книзі вказуєте, що в період 1985–

1987 років було зміщено з посад понад 80% керівників обко-

мів комуністичної партії. Посадових місць в уряді позбула-

ся половина міністрів. Потім, тільки на одному пленумі ЦК 

1989 року були відправлені у відставку та виведені зі складу 

ЦК КПРС 110 осіб з 460 членів.

Я думаю, що Горбачов, забравши Івашка до Москви 

1989 року, вміло використав пораду Салтикова-Щедріна, що 

«хороший чиновник-адміністратор, на якого роблять став-

ку великі начальники, повинен відрізнятися природженими 

консервативними переконаннями і бойовою готовністю за 

першим трубним звуком йти туди, куди пошлють».

Поставивши собі за мету розвал комуністичної системи, 

М. С. Горбачов, можливо, й не посвячував Івашка в свої гло-

бальні плани, та саме такий, нерішучий на самостійні, але го-

товий виконувати начальницькі бажання, і був йому потрібен 

як заступник, сліпий виконавець його, тоді ще невідомого, 

задуму. Я схиляюсь до думки, що цей вибір, тоді ще Генсека, 

був умисний — умілий, продуманий хід.

Відомо, що Івашко — з робітничої сім’ї. Та саме такі «ку-

харчині діти», що зробили кар’єру завдяки іншим, через брак 

моральних гальм, завжди готові ухвалити будь-яке рішення 

на користь владного покровителя. Відмічали, що 17 років ви-

кладацької діяльності наклали на нього специфічні особли-

вості. Забувшись, читав довгі повчання, довго виступав, що 

було незвичним на засіданнях секретаріату ЦК. Як кажуть: 

мав звичку багато говорити, але мало що сказати. Бо не розу-

мів, що не місце красить чоловіка, і той, хто сидить на першо-

му місці, так рідко грає першу скрипку в житті країни.

Через хворобу та провінційний синдром справжнім пар-

тійним лідером не став. А такий у той час ой як був потрібен! 

У часи змін завжди не стихають чвари за право керувати. Ко-

жен вважає, що саме йому місце за кермом, хоч він ніколи не 

мав і не вивчав науки державного управління. Окрім того, ба-
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гато хто з таких «претендентів» навіть стверджує, що цього на-

вчатися не треба, досить політичної волі. А як насправді треба, 

він і сам не бачить, і комусь іншому неспроможний показати. 

А відомий французький письменник Александр Дюма писав: 

«Людина, яка багато говорить, скаже нарешті дурницю».

У публікаціях, яких доволі в Інтернеті, вказується, що 

перший день путчу застав Івашка в підмосковному санаторії, 

де він уже кілька тижнів лікувався після проведеної операції. 

Можливо, і цим дещо пояснюється: Горбачов — на відпочин-

ку у Форосі, бойовий заступник — на лікуванні після опера-

ції. Як кажуть, сприятлива ситуація...

19 серпня 1991 року секретар ЦК КПРС Олег Шенін про-

вів засідання секретаріату ЦК і направив від його імені шиф-

рограму першим секретарям ЦК компартій союзних респуб-

лік, крайкомів, обкомів парії, у якій закликав їх вжити заходів 

до участі комуністів у сприянні ГКЧП.

Пізніше Івашко, коментуючи цей документ, казав, що 

його не повинен був підписувати секретаріат ЦК. За регла-

ментом документи секретаріату ЦК мали право на виконан-

ня лише після підпису Горбачова чи його заступника. Івашко 

не мав сумніву, що його навмисне тримали в невіданні. Ді-

знавшись, що в секретаріаті йдуть розмови про скликання 

пленуму 20 серпня, Івашко зрозумів, що сам факт скликання 

пленуму без Генерального секретаря означав би свого роду 

переворот у партії, і не допустив цього. Та все ж 23 серпня 

Єльцин своїм Указом призупинив діяльність Комуністичної 

партії РСФСР. Це сприйняли як вказівку до розпуску органі-

заційних структур КПРС.

— Не знаю, звідки у вас такі дані, що Івашко вів секре-

таріат. Наскільки мені відомо, його в останні роки вів Олег 

Семенович Шенін, — зауважив Владислав Петрович. — Ми 

з ним були друзями. Познайомилися під час відпочинку на 

Кавказі і надалі підтримували зв’язки. Він запрошував до 

себе на гостину, і я хотів поїхати до Красноярська. Хотів рво-

нути туди днів на п’ять за рахунок відпустки, щоб побачити 

Красноярський край, та якось не склалося. Дружини наші 

теж подружилися, то моя Світлана каже, що в неї відпустка 

більша, ніж у мене, і поїхала туди з подругою. У них там в об-

комі був свій літак, то літали, дивилися той край. Показали 
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їм Єнісей. Шенін тоді ще був другим секретарем крайкому, 

а потім став першим Хакаського обкому, який входив у Крас-

ноярський край. А вже з 1987 року став першим секретарем 

Красноярського крайкому партії. Але він не був членом ЦК 

КПРС тому, що Хакаський обком підпорядковувався край-

кому як округ. І ось відбувся пленум ЦК КПРС, на якому і він 

був. Ми домовилися разом повечеряти. Я підготував там усе 

і чекаю. Дивлюсь, немає його годину, другу. Думаю: щось не 

те. Потім появляється він і каже: 

— Пробач, мене Генеральний запросив.

Я йому:

— А що таке?

— Та ось хочуть мене вибрати секретарем ЦК КПРС. 

А я здивовано кажу Генеральному: Михайле Сергійовичу, та 

я ж не член ЦК КПРС. Горбачов сам здивовано запитує: як це 

не член ЦК?!

Так на той час питання відійшло, а потім, уже на XXVII з’їз-

ді партії в липні 1990 року він став другим секретарем і чле-

ном Політбюро ЦК КПРС. Такий хороший хлопець, розум-

ний, принциповий. 

— Із засобів масової інформації відомо, що він у серпні 

1991 року підтримав путч і був арештований за звинувачен-

ням у підготовці державного перевороту. Саме він направив 

у партійні комітети республік на ім’я перших секретарів країв 

та областей шифротелеграму, в якій закликав підтримати пут-

чистів. Потім саме щодо виконання цієї шифрограми мені, як 

прокурору району, як і іншим прокурорам, прийшло окреме 

доручення допитати першого секретаря Великобурлуцького 

райкому партії. Сам же Шенін більше року провів у «Матрос-

ской тишине». Він у мене викликає повагу тим, що намагався 

боротися з політикою Горбачова. Але, як сам Шенін сказав 

одразу після путчу: «Члены ГКЧП сделали главную ошиб-

ку — сказав «А», они не сказали «Б» и все остальные буквы 

алфавита...»

Та дещо змінимо тему. 1992 року, майже одразу після роз-

паду СРСР, у видавництві Московської штаб-квартири Між-

народної асоціації «Детектив і політика» вийшла книга Сергія 

Іванова та Миколи Ламма «Чистые деньги». Хоча автори і на-

звали її авантюрним романом, вона викликала у мене інтерес 
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тому, що розпад СРСР і зникнення «грошей партії» розцінюю 

як велику авантюру. 

Я не берусь досконально досліджувати тему грошей партії 

і мої думки не настільки оригінальні, щоб вивести на їх слід. 

Не вважаю, що схопився за ниточку, яка йде від клубка пар-

тійної верхівки. Досі її якщо не перерубано зовсім, то, най-

більш ймовірно, надійно замасковано. Вважаю, що рано чи 

пізно та ниточка приведе дослідників до правди. Але все ж 

є версії.

У книзі йдеться про те, що перед об’єднанням ФРН і НДР, 

а такі геополітичні рішення не роблялися спонтанно, спец-

служби і ЦК КПРС провернули одну із цікавих операцій. Ще 

до того, коли «товаришам із Старої площі і в самому райдуж-

ному сні не снилось, що можна буде східний «папір» міняти 

на західну валюту», створили фірму з розповсюдження росій-

ської літератури за кордоном. Через неї потім «прокачали» 

108 мільйонів марок НДР, які віддрукували в Москві на дру-

карських верстатах, нелегально вивезених із тієї ж НДР. Піс-

ля об’єднання німецької держави ФРН обміняла їх на свою 

повноцінну в усьому світі валюту.

Книга цікава тим, що автори вказують прізвища колиш-

ніх партійних та державних функціонерів СРСР, лише дещо їх 

змінивши. Так, Івашко називається як Іванько. Фалін — Фал-

дін. Дзасохов — Дзапохов. Кручина — Курчина. 

Відомі факти, що в серпні 1991 року пішла серія само-

губств: при спробі арешту покінчив із собою колишній мі-

ністр внутрішніх справ СРСР Б. Пуго; з балкона своєї квар-

тири на п’ятому поверсі розкішного будинку викинувся керу-

ючий справами ЦК КПРС М. Кручина; з вікна своєї кімнати, 

розташованої на восьмому поверсі, викинувся Георгій Пав-

лов, який працював до цього керуючим справами того ж ЦК 

КПРС. Так само пішов із життя Д. Лисоволик, співробітник 

міжнародного відділу ЦК КПРС. 

Названі тут і в книзі прізвища, то не такі вже й тонкі ни-

точки до великого клубка правди про гроші партії. Хоча це 

й напівправда, а все-таки не брехня. Проте, й досі та правда 

ще настільки страшна, що той, хто самостійно дізнається про 

неї, мусить бути дуже обережним, бо наражає себе на смер-

тельну небезпеку.
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Хай там як, а В. А. Івашко працював заступником М. С. Гор-

бачова і навіть п’ять днів, з 24 по 29 серпня 1991 року, вико-

нував обов’язки Генерального секретаря ЦК КПРС. Він теж 

стояв на верхівці влади, і саме там порядкували фінансами 

держави. Відкидати і його, як особу, котра могла мати відно-

шення до грошей партії, не можна.

— Ви хочете знати більше, ніж я сам знаю. Мене в ці 

тонкощі не посвячували. Ніхто достеменно про це не знає. 

А Івашко в ту верхівку вклинився уже під кінець, перед роз-

падом Союзу. Не думаю, що він міг мати якесь безпосереднє 

відношення до грошей, окрім того, що як заступник Горбачо-

ва міг знати, як їх розподіляли по областях.

Як об’єднували НДР та ФРН і хто на цьому нагрів руки, 

мені теж невідомо. Знаю, що після об’єднання німці вистав-

ляли претензії до наших військових щодо екології. А там, 

дійс но, у військових містечках забруднили територію масти-

лами і відходами.

А щодо Івашка, то основна причина переходу його до 

Москви полягала в тому, що Горбачов хотів ослабити Україну. 

Він пішов до Москви, а його місце посів Кравчук, який по-

тім пішов на розвал СРСР. Я десь читав, нібито Івашко заяв-

ляв, що, якби він залишився в Україні, а він же був Головою 

Верховної Ради України, то ніколи б не пішов з Єльциним на 

розвал СРСР.

В останні роки він хворів. У нього виявили зоб. Потім по-

їхав до Німеччини і там помер перед операцією.

— Вибачте, але я не думаю, що Івашко мав аж такий вже 

авторитет у всієї партії, що його обрали заступником Ге-

нерального секретаря ЦК КПРС. Посада заступника — це 

«тінь» Горбачова. Він сам вибрав його з вузького кола канди-

датів, яким довіряв і ким міг керувати. Цим він брав на себе 

цілковиту відповідальність за його дії й підписи. Призначен-

ня на таку посаду, хоча формально обрали на пленумі чи на 

з’їзді, це велика відзнака і вияв найбільшого довір’я; він став 

правою рукою і, коли Горбачов сам з якихось причин не міг 

чогось зробити, виконував його обов’язки. Звичайно, не мені 

судити про розподіл обов’язків серед членів ЦК КПРС, і ви, 

мабуть, маєте свою думку, та Івашко, дійсно, не міг бути само-

стійною фігурою. Він міг передавати лише тільки думку свого 
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Генерального секретаря. Лише він, і ніхто інший, міг давати 

йому важливі доручення. Це як неписаний закон ієрархічної 

будови.

Признаюся, що, якби мені сказав про це хтось інший, 

я б поставився до цього дуже й дуже недовірливо. В офіцій-

них біографіях В. А. Івашка вказується, що він помер у Мо-

скві, а ви кажете, що в Німеччині. Можливо, вам щось подіб-

не ніколи не спадало на думку, та щось нове у цьому таки є. 

Все-таки зв’язки з Німеччиною. Я не маю жодних серйозних 

підозр проти нього, але шукачам «грошей партії», вважаю, 

треба б до нього придивитись уважніше.

Також викликає запитання і постать Фаліна — вказана 

у книзі як Фалдін. Валентин Михайлович Фалін, 1926 року 

народження, один із кремлівських довгожителів. Він готував 

аналітичні записки ще Сталіну та Берії. У 1971–1978 роках 

був послом у ФРН, з 1989-го по 1991-й — завідувач міжна-

родного відділу ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС. Цікаво, що 

1992 року він переїхав до Німеччини і там працював професо-

ром історії в Інституті вивчення проблем миру та безпеки при 

Гамбурзькому університеті. Як на мене, то дивовижний потяг 

до Німеччини. Все, все сходиться на цьому.

Викладене в книзі і вказане мною якщо й позбавлене до-

кументальної правдоподібності, то аж ніяк не історичної ві-

рогідності. Як кажуть слідчі: щодо версії питання є — відпо-

віді поки що немає. Відомо лише, що вже згадуваний Олег 

Шенін у секретаріаті ЦК КПРС вів організаційно-партійно 

роботу. У перший же рік роботи на цій посаді, як повідомля-

лося в ЗМІ, підготував до розгляду на засіданні політбюро за-

писку «О неотложных мерах по организации коммерческой и 

внешнеэкономической деятельности партии», в якій вказу-

вав на важливість «создания автономного канала получения 

валюты в партийную кассу», дотриманні при цьому «разум-

ной конфиденциальности и использование в ряде случаев 

анонимных форм, маскирующих прямые выходы на КПСС». 

Гроші, як кажуть банкіри, люблять тишу. І я був би само-

впевненим, коли б сказав, що знаю, хто з державно-партійної 

верхівки більше вигадав на цьому гендлі. Не хочу, щоб у чи-

тачів склалася упереджена думка, доки в руках не буде досто-

вірних фактів, що допоможуть зробити правильні висновки. 
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Поки що скарби партії оберігаються добре. Не в мене першо-

го виникла така думка й таке бажання проникнути в їх таєм-

ницю. Проте, добре розумію, що в серйозних справах при-

ймаються лише письмові докази, а ще краще — речові, тобто 

ті ж самі гроші. А допоки їх у нас немає, доводиться пускатись 

у здогади, жоден з яких навряд чи хоч трохи наблизить нас до 

істини.

Тож облишмо таємниці фахівцям. Хоча є й думки про те, 

що гроші партії або добре сховали, або дуже переоцінили. 

Але пам’ятаймо, що гамбурзький рахунок неминучий, час усе 

розставить по поличках. А поки що інтрига на те й інтрига, 

щоб передчасно не зазирати на останні сторінки детективно-

го сюжету, які ще пишуться.

Звичайно, мені, як і багатьом іншим, дуже хотілося б зна-

ти цю таємницю, хоча не сподіваюсь від неї ніякої користі, бо 

не вірю, що ті гроші будуть справедливо розподілені. Сприй-

міть це як мої спостереження й провокативи для тих, хто за-

хоче серйозно зайнятися пошуками грошей партії.

ПОЛІТИКА — ПОВІЯ ВІЧНА

— Владиславе Петровичу, ви недаремно стільки років на-

лежали до верхівки тих, хто займаються цим давнім ремес-

лом — політикою! Тих, хто, за влучним висловом, «куховарили 

на політичній кухні», і не найгірше. З усіх перших секретарів 

області ви були «біля вогню», який щоразу міг і обпекти, — 

найдовше. Маєте такі великі знання та досвід, що можете від-

повісти на будь-яке запитання, і це невимовна втіха відчувати 

себе зайнятим серйозною розмовою з серйозною людиною. 

— Ось ви сказали, що я належав до тих, хто займався цим 

давнім ремеслом — політикою. Я вважаю це слово недореч-

ним. Це не ремесло, це доволі складна справа.

— Приймаю як зауваження, але це слово з багатьма значен-

нями, тому вживати його треба обережно. Вміла, вдала, успіш-

на політика — це мистецтво, а невдала, недолуга — ремесло.

— Ви можете тлумачити це слово так, як вам подобається, 

але мене ваше тлумачення зовсім не переконує, і я залишаю-

ся при тій думці, що це важка робота.
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— Якщо ви вважаєте, що стосовно вас воно не підходить, 

то проблем немає — слів предосить. Замінити можна на «дуже 

складна і відповідальна справа». Я ж вважаю, що все-таки ре-

месло, бо й політика — це ще не найкраще, що придумало 

людство. Бальзак про неї писав: «Політика — це наука без 

певних засад, без твердих основ; вона дозволяє розв’язувати 

лише сьогоденні потреби, застосовувати силу залежно від ви-

мог нинішнього дня. Людина, здатна заглянути на два сторіч-

чя вперед, помре на ешафоті від прокляття народу; або — і це 

видається мені навіть страшнішою карою — буде затаврована 

ганьбою, осипана градом глузувань». На жаль, автор не пе-

редбачав ідей марксизму-ленінізму. Проте й іншого виду ді-

яльності у міжлюдських та міждержавних стосунках не існує. 

В. В. Щербицькому приписують вислів: «Політика — повія 

вічна».

Я хотів вас ще запитати про кадрову політику. У свої й книзі 

ви про це пишете і вважаєте, що з боку обласного комітету 

партії вона була правильною і ефективною. Коли я при йшов 

у район 1986 року, а це був саме період перебудови, то другий 

секретар райкому партії запропонував виступити на партій-

но-господарському активі. Даю згоду. Чому ж не виступити? 

Керівник такого рівня повинен бути завжди готовий висту-

пити. Розповісти про свою роботу, про стан злочинності, по-

ділитися планами подальшої роботи. В разі потреби постави-

ти питання і т. д. То він мені каже: 

— Підготуйте і подайте до райкому партії текст своєї до-

повіді.

— Це хто говорить? — здивовано запитує Владислав Пет-

рович.

— Другий секретар райкому партії. Я його запитую: звідки 

таке нововведення? Чого це я повинен давати текст доповіді?

— Ми не вимагали, — знову каже Владислав Петрович.

— Невже ж це була місцева самодіяльність?

— Тільки так. Ми не давали таких вказівок...

— Та це, щоб відгородити себе від критики. Тож і кажу 

другому секретареві райкому, що можу написати, але тіль-

ки як тези до того, про що буду говорити на партійно-гос-

подарському активі. Наприклад, про структуру злочинності 

в районі, про заходи, яких треба вжити і таке інше, а допо-
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віді не писатиму. Я навіть коли й напишу якийсь текст для 

виступу, то, зачитуючи його, на ходу переробляю. Я розумію, 

що, якби це виступ на якомусь великому зібранні, перед уче-

ною аудиторію, то тоді це, може, й необхідно. Але тоді таку 

доповідь і готувати потрібно деякий час. А нарада партійно-

господарського активу — це ж як робоча зустріч, тут більше 

підходить живе спілкування. Тут виступаючий тільки покаже 

свою дурість, якщо читатиме написане.

— І чим закінчилося? — цікавиться Владислав Петрович.

— Дав я секретарю тези виступу і більше від мене не ви-

магали писати доповідь. Невже це така дурість, такі перегини 

на місцях? Мені аж не віриться.

— Навіть у ЦК у нас не вимагали тексту доповіді. Я висту-

пав на XXVII з’їзді КПРС, то з власної ініціативи звернувся 

до секретарів ЦК КПРС Разумова і Крючкова з проханням: 

ось подивіться, я хочу про це сказати і про те. Вони дещо під-

казали, дали мені детальні поради...

— Це мені, прокурору району, такі вимоги ставили. А ще, 

в останні роки, були вимоги, щоб у виступах, доповідях бу-

ло не менше десяти-п’ятнадцяти відсотків критики і само-

критики.

— Було й таке, це вже Лігачов запровадив по-новому. Це 

вже десь у 1987–1988 роках вимагали, щоб у виступах кри-

тикували секретарів і перших секретарів, завідувачів відділів. 

Ми доручення давали, я зателефонував Куп’янському секре-

тарю: «Покритикуй мене». А він мені:

— А за що?

— На звітно-виборчій конференції потрібно.

А присутній у нас був перший заступник відділу ЦК 

КПРС Є. З. Разумов. І ось на конференції критикують мене, 

секретаря обкому Луценка, інших секретарів та завідувачів 

відділами. Прямо так серйозно критикують. Він до мене: як 

це так, що вони роблять, вас же завалять? Така вимога була. 

А коли дійшло до виборів, проголосували одноголосно. Він 

охарактеризував це як позитивне явище — мовляв, отакі 

парт організації всі у нас повинні бути, як приклад.

— Про Кравчука у вас не змінився погляд?

— Ні. Проститутка...

— Думаю, що не змінився він і щодо так званих дисидентів.
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НЕВИЧИТАНА ВЕРСТКА

Моє знайомство з поетом і дисидентом Степаном Са-

пеляком відбулося взимку 2012 року, днів за десять до його 

передчасного відходу в засвіти, у видавництві «Майдан», де 

тільки-но зробили верстку моєї першої книги «З Саші, від 

криничок» і де вже стосами лежав його тритомник «І каміння 

те стало хлібами...».

На той час я знав лише директора видавництва Анатолія 

Петровича Стожука. Спочатку ми удвох розмовляли щодо де-

яких правок до книжки. Аж тут зайшов якийсь чоловік. При-

вітався з Анатолієм Петровичем та, подавши мені руку, від-

рекомендувався: 

— Іван Михайлович.

Назвався і я. Розмова між мною та видавцем продовжи-

лась, і Іван Михайлович теж долучився до неї, підтримав-

ши пропозицію, що так, у конкретному тексті, буде краще. 

Я ж вважав, що навпаки, кращим буде мій варіант, тому за-

питав його:

— А ви, власне, хто будете?

— Я? — здивовано запитав Іван Михайлович і ще раз від-

рекомендувався: — Перепеляк Іван Михайлович — голова 

Харківської обласної організації Національної спілки пись-

менників України.

Ось тобі й маєш! Уже видаєш свою книжку і не знаєш го-

лову спілки письменників Харківщини. Тож довелось мені 

додавати, що я колишній прокурор району та чому я тут.

— А в нас уже є генерал О. М. Бандурка, полковник міліції 

Д. Т. Панцир, а от прокурорів ще не було. Тож давайте, пишіть, 

усе можливо, — заохочувально сказав Іван Михайлович. 

Не встиг я детальніше розповісти про себе, як до кімнати 

зайшов ще один чоловік мого віку. Привітавшись з добре зна-

йомими йому присутніми, відрекомендувався й мені:

— Сапеляк Степан Євстахійович.

Пам’ятаючи, як осоромився перед І. М. Перепеляком, 

я не став розпитувати, хто він, вже добре розуміючи, що ви-

падкових людей тут, у спілці, не побачиш.

Соромно: тоді навіть не знав, що він — лауреат найбільш 

престижної в Україні премії — Шевченківської. Я розпо-
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вів йому коротко про себе, а він — про свою нелегку долю. 

З’ясувалося, що ми з ним однолітки. Та тільки він змолоду 

піднісся над обмеженістю тогочасного середовища й боровся 

за вільну Україну. У свої 22 роки разом з однодумцями вивісив 

жовто-блакитний стяг у себе на батьківщині, у Чорткові Тер-

нопільської області, й отримав п’ять років позбавлення волі 

та три роки заслання, а я цілком свідомо був комсомольцем, 

членом партії, закінчив юридичний вуз, працював слідчим, 

а потім і прокурором району, силою закону боронив ті підва-

лини державності, які він розхитував. Він мене вразив:

— Прийміть без образи, та мені особисто майже не зустрі-

чалися прокурори з відкритою душею. Вони для мене були 

завжди застебнуті на всі ґудзики свого мундира, ніби ховали-

ся і крилися під личиною, не наважуючись показатися таки-

ми, якими є насправді. Я так і не міг зрозуміти того проку-

рора, коли уже в період горбачовської «перебудови», у серп-

ні 1988 року мене затримали за підняття, вперше в Харкові, 

жовто-блакитного прапора біля пам’ятника Т. Г. Шевченку, 

до чого навіть міліція вже ставилася якось поблажливо, про-

курор на всі мої пояснення твердив одне: «Судити його...»

— Господь милував, і мені не довелось розслідувати чи під-

тримувати обвинувачення у кримінальних справах так званої 

«антирадянщини». Та й щиро кажучи, не лежала у мене душа 

до таких справ, бо там мені потрібно було б прикидатися чи 

лицемірити. А щодо відкритості, то свій мундир не застібав 

на всі ґудзики — дихається легше! Ще Сенека говорив, що 

ледве знайдеш такого, хто б наважився жити при навстіж од-

чинених дверях. Живемо так, що зненацька побачити нас від-

вертими — значить застукати на гарячому. Та, здається, що 

я без хизування робив усе з відкритою душею, і навіть були 

моменти, коли відкрито відмовлявся розслідувати справи, які 

доручав прокурор. Розслідував і такі, де й розібратися було 

нелегко. Бачив і таких, котрі штампували справи, не розби-

раючи, хто винен, а хто ні, хто жертва, а хто насильник. 

— З вами можна поговорити, бо цю новомодну манеру 

прикидання й позерства я ненавиджу найлютішою нена-

вистю. Це з арсеналу рабів і боягузів — ховатися під чужою 

личиною, не наважуючись показатися перед людьми таким, 

яким є насправді...
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Переді мною стояла людина з важким минулим, а в тепе-

рішньому — її палила несамовита гарячка життя. У розмові, 

звичайно, не обійшлось без політики. На все в нього були свої 

оригінально-змістовні погляди. Як і колись, ще «політзеком», 

він і в незалежній Україні викривав підлість і ницість можно-

владців, необтяжених високою моральністю, вбогих вчені-

стю, смішних тупістю, тільки й прикметних тим, що, дорвав-

шись до влади, дають народу брехливі обіцянки-цяцянки, не 

зазнаючи при цьому ані найменших докорів сумління, не-

здатних нести тягар великих обов’язків. 

Відчувалося, що його погляди не запозичені, а виробле-

ні тривалими роздумами й неабияким житейським досвідом. 

Тож тепер його допитливий і різнобічний розум робив сміли-

вий розтин подій сьогодення.

Розповів, що ще 2005 року писав листа Президенту 

В. А. Ющенку про «відчуженість» між народом і «верхівкою», 

легалізований ґвалт, позірну «любов до народу», та от тільки 

і досі у владців «їх маска грати в патріотичні мотиви смішна». 

З болем у серці говорив, що він не хоче мати «країну мачуху, 

в якій треба бути слугою в ім’я «блатної казарми», а хотів би 

бачити країну, де вміють «бережно користуватися людським 

ресурсом», де прищеплюють «вміння жити самому і не за-

важати іншим». Відчувалось, що він вольова людина і щиро 

дбає про благо своєї країни.

Він був письменником з проникливим поглядом на жит-

тя, з його плину вмів видобувати неповторні миті, надавати 

їм особ ливого забарвлення, наснажувати справжньою ху-

дожньою красою. Я це відчув одразу, зрозумів, що розмовляю 

з людиною неординарною й небайдужою. Тому й стежив за 

кожним його словом, дивуючись знанням як літератури, так 

і життя. Він мав дар яскраво мислити і влучно висловлюватись. 

Він присмачував розмову галицькою говіркою, і це так незвич-

но було чути на Слобожанщині, де переважно лунав «суржик». 

Між нами одразу, наче від іскри, затеплілась довіра і взає-

морозуміння. Погодьтесь, ох, як же важко здибати люди-

ну, щоб мала простір у думках, щоб коло неї відчув, що тобі 

є в кого повчитися.

— На жаль, мушу йти. Запланована зустріч. Сподіваюсь, 

що побачимось...
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— Буду радий!

Він пішов, а я ще з півгодини очікував своєї верстки. І ось 

збулося. Деякий час я перебував у тому дивному, блаженному 

стані, коли людина бачить, що її мрії втілились у життя.

Тільки завернув із Чернишевської на вулицю Петров-

ського, як назустріч трапився Степан Сапеляк.

— Ну, що, Дмитре, діждалися своєї верстки? 

— Діждався! — відповідаю і, розв’язавши папку, показую 

віддруковане.

— Гадаю, що не випадково ви, уже в зрілому віці, взяли-

ся писати. Мені здається, що після життєвих випробовувань 

настає час, коли людина, пізнавши себе, має вийти на твер-

дий шлях. Ви, як практик, котрому з роками додалась якась 

крапля мудрого досвіду, можете висвітлити все з нового, не-

знайомого для літераторів погляду, водночас цікавого й по-

вчального.

Його зацікавили мої «Спогади й не зовсім прокурорські 

роздуми» та сама назва книги «З Саші від криничок».

— Як це зрозуміти? Хто такий Саша?

Не який, а яка! Моє рідне село з незвичною назвою — 

Саша, що в Теплицькому районі на Вінниччині, заснував 

1823 року граф Станіслав Потоцький і назвав на честь своєї 

новонародженої дочки Олександри Августівни Потоцької. 

Багатьом відомий знаменитий дендропарк «Софіївка» в Ума-

ні, а Саша — її внучка — лише моїм землякам і тим, хто ціка-

виться історією.

— Це символічно, всім нам зринають згадки про дитин-

ство й рідний край. У мене також є вірш «Село мого дитин-

ства», воно для мене:

Гніздеченько і пісня лебедина,

Моя ти доле з вузликом золи...

— Про такі речі якось негоже розмовляти ось тут, на мо-

розній вулиці. Я в шапці-вушанці, а ви отак з непокритою го-

ловою...

— Та я в Сибіру звик і до сильніших морозів, адже як «по-

літзек» покарання відбував у концтаборах та тюрмах Північ-

ного Уралу, Охотського узбережжя та в Казанському централі.

— Все ж пропоную зайти до кафе й зігрітися чарчиною. 

Я пригощаю.
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— На чарчину і розмінюватися не хочу.

— Можна й більше. Було б лише бажання, головне — мені 

дуже хочеться ще з вами поспілкуватися.

— Про сто грамів, звичайно, жарт. На жаль, лише ось тут, 

на вулиці, сьогодні можемо ще декілька хвилин поспілку-

ватися. 

Інша зустріч...

Знову почали розмову, ніби між давніми знайомими. 

Підтримавши мій потяг до літератури, він жартома ска-

зав, що одного прокурорського досвіду недостатньо.

Попросив після вичитки дати йому верстку для ознайом-

лення та можливого написання відгуку на книжку.

— З радістю... Мені дуже хотілося б знати вашу думку.

Того дня ми поспілкувалися хіба що з годину, і той час 

був надто короткий, аби розпочати щось подібне до курсу 

навчання. Я не випадково вживаю «курс навчання», бо вже 

потім дізнався, що Степан Євстахійович свого часу читав 

спецкурс з української літератури в Харківській державній 

академії культури. Тож він тоді подарував мені хай і короткі, 

та напрочуд яскраві хвилини в моєму житті. 

Він поспішав, бо на нього чекала ще якась справа. Попро-

щалися. Потиск руки був дружній і погляд сміливий. Сміли-

вість була головною рисою його вдачі. Був людиною прямою, 

нічого не боявся й не любив марнувати час.

...А його, як завжди не вистачило. Особливо таким пись-

менникам, як він. Час справді летів швидко. Тільки в кожно-

го свій відлік і хвилини наші не рівні.

Кілька днів поспіль я вичитував верстку. Дещо поміняв, 

дещо додав і телефоную у видавництво:

— Можна, я завтра прийду з вичитаною версткою?

— Ні, завтра не зможемо, у нас у Спілці величезна втра-

та — помер Степан Сапеляк...

Покинувши світ, він залишив своїх незліченних шану-

вальників і друзів, поетичні плани, відчуття багатогранно сті 

буття, які не встиг втілити в літературну форму, все те, що 

часто приходило до нього у мріях. Забрав із собою все, про 

що думав, до чого прагнув, від чого страждав, що переборю-

вав з таким зусиллям.
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Помер Поет...

Погасли

Зір неони,

Що він палив

Над нами усіма...

Тулю свічу

До Божої ікони...

Помер Поет —

Зима стоїть німа...

...Очільники

Чола

Не похилили:

Не зажурились,

Щоб журивсь

Народ...

Помер Поет,

Якого

Не любили —

Не автор Він

Їх іменинних од...

(Запевнити

Я тут на побоюся):

Мій Харкове,

Суєтний мій, —

Пробач...

Так написав у скорботні дні його побратим у поезії Мико-

ла Побелян.

Його друзі-письменники розповіли мені, що й він поді-

лився з ними своїми враженнями від знайомства, на його по-

гляд, з незвичним прокурором. 

А незвичного в нашому житті ой, як багато!.. Та, мабуть, 

є щось спільне. Одні саджали, інші відпускали. Саме Гене-

ральною прокуратурою України 1991 року Степан Євстахійо-

вич був реабілітований «за відсутністю злочину». А вже 1993-го 

вільна держава за книгу «Тривалий рваний зойк» вшанувала 

його найвищою літературною премією України.

Віддала йому та його родині пошану і Слобожанщина. 

2009 року Харківське обласне телебачення та Перший на-
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ціональний канал на пошанування 80-річного ювілею його 

мами, Ганни Сапеляк, висвітлили й демонстрували докумен-

тальну стрічку-трилогію «Мій син — націоналіст».

Я не був активним поборником того режиму, та ще за ча-

сів «перебудови» свідомо вийшов з комуністичного світогля-

ду, проте й досі, як і він у свій час, шукаю Істину.

В одному зі своїх інтерв’ю Степан Євстахійович сказав: 

«Розуміння істини, абсолюту — це вічні питання нашого бут-

тя, на які сьогодні практично ніхто не шукає відповіді». На 

мій погляд, саме ці речі визначали його вдачу й життєві прин-

ципи. Звісно, немає нічого абсолютного: ні добра, ні зла. 

Є безконечність, але її не осягнеш, вона лежить поза межами 

наших спостережень, тому й віримо в абсолют.

Степан Євстахійович увічнював українське слово і в «Жит-

тєгласі», власною рукою написаному: «Десь так і дожив до 

свого піввіку з гаком у намаганні йти живим слідом Велико-

го Перебенді. Повернути собі Його рівнобоке почуття Слова 

й дослухатися до Його послання «І мертвим, і живим, і нена-

рожденним», до Його пророчого мотиву. До утвердження Істи-

ни, щоб таїною сили Творця нашого, причастившись Словом 

і Псалмою Шевченка, — стати до герцю «за святую волю...».

І це був мій камертон. І стало це мовою моєї поезії — «од 

слова до слова, раною від рани, від стогону до стогону, від 

вкраїноньки до вітчизноньки».

Він був з власним поглядом на світ і зі справжнім даром 

слова й закоханістю в слово, з незрівнянною витонченістю 

мислення, дивовижним багатством душі. Хто знав і за його 

життя мав щастя спілкуватися з ним, збереже яскраві спогади 

і оцінить: як багато зробив для того, щоб у пізнанні людиною 

навколишнього світу скоротилась відстань до Істини.

16.07.2012 року його товариш Кость Маковійський напи-

сав вірш:

     Степанові Сапеляку

Ти говорив: я не ламаю слова,

Нехай пекуче, ніжне чи просте.

Мені воно, ніби свята Покрова,

Ну як його..., коли воно цвіте!
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І, одягнувши табірське рубище,

Пішов у інший, холоднючий світ.

Та твоє слово, праведне і віще,

Порозцвітало, ніби маків цвіт.

Тобі притулком став звичайний цвинтар,

І просторами покотився біль.

Останнє слово, рушником повите,

Як монумент, стоятиме тобі!

І коли я згадую, що його немає з нами, то найдужче мені 

болить, що я так мало взяв від нього. Мені й на думку не спаде 

рівняти себе до нього, бо усі свої розповіді я черпаю тільки 

з власних вражень, а він глибоко знав життя, і те, що я опові-

даю про цю чудову людину є даниною його величі і, можливо, 

додає якоїсь значимості моїм спогадам.

Вражений його раптовим відходом, дізнавшись, що сво-

го часу публікації С. Є. Сапеляка друкувалися в газеті «Віль-

не життя», я до сороковин з дня смерті надіслав свій допис 

і приємно був здивований, що в № 18 від 07.03. 2012 року він 

вийшов під назвою: «Письменник з полум’яним серцем». Ще 

більше був вражений тим, що редакція, як гонорар, надіслала 

річну підписку на свою газету, і я мав змогу читати Всеукра-

їнську газету, яка виходить в Тернополі багатотисячним ти-

ражем, не лише сам, а й давати її своїм знайомим. Читаючи, 

відчуваю різницю між публікаціями Західного і Східного ре-

гіонів України. Так, ми різні за регіонами, та бачу, як гідно не 

тільки свій край, а й державу представляв, як бажав єдності 

засланий після відбуття покарання на поселення до селища 

з характерною назвою — Безлюдівка Харківської області Сте-

пан Євстахієвич Сапеляк. І не обезлюдніло, як сподівалась та 

влада, його ім’я, не забулося, а навпаки, оприлюдніло, стало 

відомим на весь світ.

І розповідаю я це тому, що він мав свій світогляд, боровся 

за нього, вистраждав у таборах. Визнаю його світогляд як та-

кий, що відрізнявся від пересічного, був значно ширший від 

тих, хто запроторив його до в’язниці «єдино за слово своє».

Степан Євстахієвич пройшов нелегкий життєвий шлях. 

Боровся за вільну Україну і вона нею стала, а ставши вільною, 
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вшанувала і його. Здавалося б, чого ще можна бажати? Та він 

вірив і шукав ідеалу — як для себе, так і для країни. Того, який 

би усіх об’єднав і дав щасливе життя. Та Ідеалу в чистому ви-

гляді, такого, щоб його, як у нас кажуть, «можна було пощу-

пати», у світі немає, але до нього йдуть через порівняння ми-

нулого з нинішнім і поглядом на майбутнє.

АГРОХІМКОМПЛЕКСИ І ЗЕРНО
З-ЗА КОРДОНУ

— Владиславе Петровичу, в енциклопедіях знайшов: «Пра-

цюючи понад 30 років на керівних посадах, зробив знач ний 

внесок у розвиток Харківської області. В. Мисниченко особ-

ливу увагу приділяв сільськогосподарському виробництву. За 

його ініціативи в усіх районах області споруджено і введено 

в експлуатацію агрохімкомплекси, малогабаритні комбікор-

мові заводи». Ви й самі пишете, що доклали багато зусиль, 

щоб вибудувати в області, поставити на промислову основу 

агрохімічну роботу в сільському господарстві. Маю на увазі 

агрохімкомплекси. Скільки їх було побудовано, скільки гро-

шей витрачено і в якому стані вони тепер?

— Мені про них лише залишається скептично сказати: 

ха-ха! Їх повністю знищили. Мені це особливо болить. Коли 

«перебудова» призвела до розвалу Радянського Союзу і коли 

Україна здобула незалежність, нова влада не зуміла їх пра-

вильно використати. Спочатку дозволили приватизувати за 

безцінь, а запустити і використовувати їх за призначенням не 

змогли. Там, де повинні зберігатися мінеральні добрива, ста-

ли зберігати пісок, цемент, цеглу. Як склади використовували. 

А там же все було продумано, поставлено на промислову осно-

ву. Ось, для прикладу, взяти Первомайський агрохімкомплекс. 

Там же працювало 250 чоловік. Налічувалось 80 вантажних 

автомашин і навантажувачів. Великовантажні КрАЗи возили 

мінеральні й органічні добрива. А ще машини, що вносили 

та розкидали їх на полях для підвищення врожайності. Потім 

вносилися речовини для захисту рослин від шкідників. Цілий 

комплекс робіт виконувався. Кожне сільгосппідприємство, 

колгосп чи радгосп давали заявки і для них вносили за спе-
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ціальною науково обґрунтованою програмою все, що потріб-

но для землі. Там уже особистість керівника господарства не 

впливала, там уже наука працювала... Отак. Але все розтягли... 

А туди, до агрохімкомплексів, були підведені під’їзні дороги, 

і автомобільні, і залізничні. А скільки в області налічувалося 

зрошувальних земель? Усе в комплексі вже стало давати ре-

зультати. Та... Тепер все пішло на металобрухт.

— Я не спеціаліст і не берусь сказати, що будівництво аг-

рохімкомплесів можна вважати помилкою.

— Ні, ні! Це все виправдано. Коли ми побудували 24 комп-

лекси в районах, а Первомайський, як перший в області, був 

25-й, то приблизно через два роки урожайність зернових у нас 

виросла на вісім центнерів, цукрових буряків — на 60 центне-

рів. У нас же Горбачов 1982 року проводив всесоюзну нараду 

з впровадження передового досвіду.

А тепер уже колишній прем’єр Микола Янович казав, що 

китайці будуть проводити зрошення в степах Херсонщини та 

Миколаївщини, вирощувати все, що необхідно. Для себе ж 

вони будуть вирощувати, тільки на наших землях. А наше 

зрошення занепало і труби повитягували на металобрухт.

Отож, то не помилка, ми йшли в ногу з часом за досвідом 

тієї ж Європи, а іноді навіть випереджали його.

Використання засобів хімізації сільського господарства 

дозволили додатково виробляти в області 400 тисяч тонн зер-

на, 430 тисяч тонн цукрових буряків, 220 тисяч тонн кормів та 

багато іншої продукції.

— Ще маю до вас запитання і як до економіста. У Радян-

ському Союзі, та й в Україні, на мій погляд, більше вирощу-

валось і зернових, і м’яса, і молока, ніж нині. Лише Велико-

бурлуцький район засипав у засіки Батьківщини 50 000 тонн 

зернових. Це більше, ніж уся Закарпатська область. Ще коли 

тільки почав працювати прокурором, то показав землі району 

батькові свого товариша із Закарпаття. Він просто був враже-

ний широтою ланів і нашим чорноземом. А в Росії які землі?! 

Та як же це радянська влада не змогла вдосталь нагодувати 

свій народ?

До речі, як я розумію, коли стало ясно, що сільськогоспо-

дарська політика партії провалилася, було розроблено Про-

довольчу програму. Вона лише легковірним давала надію на 



245

сите життя. Доходило до абсурду, коли викладач політеконо-

мії, не розуміючи в цьому безглуздя, казав студентам: «Ми по-

винні пишатися. Наша країна єдина в світі має Продовольчу 

програму».

У книзі ви розповідаєте про те, що в серпні 1982 року в Хар-

кові проводилася Всесоюзна нарада-семінар з питань вдоско-

налення агрохімічної служби країни. На ній були всі секретарі 

обкомів, крайкомів партії, відповідальні за агропромисловий 

комплекс з усього СРСР, заступники голів Ради міністрів, 

облкрайвиконкомів, міністри та їхні заступники, вчені, керів-

ники підприємств сільгоспмашинобудування, хімічної про-

мисловості, виробництва мінеральних добрив — усього більш 

як п’ятсот чоловік. Безумовно, сам факт проведення такої на-

ради в Харкові свідчив, що ви мали що показати, подати як 

приклад іншим. Виходить, ви перші почали впроваджувати ці 

агрохімкомплекси? Чи були вони тоді десь іще? 

— Ніде, тільки у нас. Це я взяв на себе такий гріх, мож-

на було судити мене. Починали ж без грошей. Це вже потім 

Горбачов підтримав мене і допоміг. Ситуація тоді складалася 

така, що Україна не освоювала виділені їй кошти з хімізації, 

то вони зраділи, що ми їх тут освоювали. 120 мільйонів виді-

лили. Це дуже великі гроші, страшно подумати...

Після нас агрохімкомплекси почали створювати в Бєл-

городській області Росії. Перейняли наш досвід. Вони доро-

го коштували за тими цінами — три мільйони карбованців. 

Вони взялись і теж побудували. Бєлгородська область стала 

підніматися, коли першим секретарем обкому туди прийшов 

О. Ф. Пономарьов. Тваринництво у нього пішло вгору. Багато 

вони взяли з нашого досвіду...

— Дійсно, і сам бачу, що вони піднялися. Коли я почи-

нав працювати в прокуратурі Великобурлуцького району, то 

бував у свого товариша Івана Божка — слідчого у Вейделів-

ському районі, а потім він став прокурором Прохорівського 

району Бєлгородської області. Великої різниці між сільсько-

господарськими районами у них і у нас тоді не видно було.

— Від керівництва багато що залежить. Вони почали під-

німатися з 1983 року, коли прийшов першим секретарем об-

кому О. Ф. Пономарьов. А до нього був Михайло Петрович 

Трунов. Сільським господарством він займався поверхово. То 
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вони удвох з І. І. Сахнюком часто зустрічалися за «чашкою 

чаю». А прийшов О. Ф. Пономарьов, одразу зміцнив дисцип-

ліну, почав впроваджувати передові технології і нову органі-

зацію праці.

Не приховаю, що кожне прізвище, яке називав у розмові 

В. П. Мисниченко, я перевіряв за різними джерелами. І от що 

я знайшов в Інтернеті про М. П. Трунова. Там є стаття, яку 

написав Ларин Ларь. Називається «Памяти первого секрета-

ря». В ній він пише, що Михайло Петрович пішов угору зав-

дяки тому, що одружився з дочкою якогось чинуші. А одру-

жився він з нею тому, що завжди і всюди був душею компанії. 

Доб ре співав, грав на баяні, знав силу-силенну анекдотів. Був 

майстром різного роду розиграшів. У нього не можна було не 

закохатись! Навіть з доярками колгоспної ферми Ровеньків-

ського району за п’ять хвилин знаходив спільну мову, і вони 

закохувались у нього без пам’яті! Він міг стати своїм і для 

тракториста в полі, і для робітника Ржевського цукрового за-

воду, що тягнув через паркан мішок цукру, і для п’яниці біля 

гастроному. (Примітка автора книги: тому мені здається дуже 

вдалим вираз Владислава Петровича, що вони, М. П. Трунов 

з І. І. Сахнюком, часто зустрічалися «за чашкою». Що ж до 

мого співрозмовника, то, як я з’ясував, сам Владислав Петро-

вич пристрастю до спиртного не грішив.)

Цитую далі: «Про Трунова ходило безліч анекдотів. Якось 

він з почтом відвідав завод «Енергомаш». Ходять цехами, роз-

мовляють з робітниками. «Скільки ви заробляєте?» — допи-

тується один із його заступників у токаря-карусельника: «Ну, 

він знавець своєї справи, 25 років у нашому цеху працює. 

Будь-яку відповідальну роботу доручати можна — не підве-

де! — підпрягається за нього майстер, — з усіма накрутками 

у нього іноді й 300–350 карбованців заробіток виходить!» — 

«Ось так! — радіє партієць. — Бачите, як у нас в країні став-

ляться до праці робітничої людини. Простий токар, а отриму-

єте більше за мене». — «А скільки ви отримуєте?» — цікавиться 

токар. «Мій оклад всього лише 250 карбованців», — усміха-

ється заступник. «Менше за мене отримуєте, а в пижиковій 

шапці ходите! — резюмує токар. — Я собі такі черевики, як 

у вас, дозволити не можу!»
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Вся політична верхівка області посоромлена. Майстер за 

їх спинами показує токарю кулак. Присутні робітники посмі-

хаються. Відходять від токаря-карусельника, і М. П. Трунов 

шепоче на вухо заступнику: «Ти куди так вирядився, ідіот? 

Геть звідси».

Почуте від Владислава Петровича про «чаювання» І. І. Сах-

нюка та М. П. Трунова я розповів Миколі Тарасовичу Тере-

щенку, і він підтвердив, що перші секретарі сусідніх обкомів 

партії, дійсно, «давали гастролі». Розповів, що, коли першим 

секретарем Бєлгородського обкому партії після Трунова став 

Пономарьов, то на зустрічах з колективами насамперед роз-

порядився «гармошки закинуть на чердаки», мовляв, потріб-

но працювати. І за нього дійсно піднялась дисципліна, а з нею 

і результати праці.

— Ось ти також розповідав про те, що І. І. Сахнюк не лю-

бив «бути під контролем», але й випити теж любив. Він часто 

відпочивав на Печенізькому водосховищі в районі Старого 

Салтова. Якось я сиджу у себе в кабінеті. Телефонують і за-

питують, чи немає у мене в районі І. І. Сахнюка. Відповідаю, 

що не було, але запитую: хто ж це цікавиться, чи немає у мене 

першого секретаря обкому партії? Відповідають, що це з його 

приймальні. Розмірковую: це щось не те! Мого водія не було, 

тож я сам сів за кермо і об’їхав дороги, що ведуть до райцент-

ру. Неподалік від будинку, де живу, побачив на узбіччі жовту-

ватого кольору УАЗик. Точно, його. Привіталися. Він добряче 

напідпитку, але все розуміє адекватно. Каже, що чомусь ав-

томобіль заглух. Я попросив дозволу самому подивитися, бо 

дещо в цьому розумію, адже свою трудову діяльність розпо-

чинав водієм, одразу визначив, що закінчився бензин. Поба-

чив також, що автомобіль обладнаний запасним бензиновим 

баком. Переключив краник на нього, закачав бензонасосом 

пальне в карбюратор, завів двигун. Він подякував, каже, що 

поїде сам і що супроводжувати його не треба. Сів і поїхав 

у напрямку Печеніг. Хоч він і сказав «не супроводжувати», та 

я все ж поїхав за ним, притримуючись значної відстані. Він 

уже доїжджав до межі між нашим і Чугуївським районом, 

коли це назустріч йому міліцейський автомобіль з «мигалка-

ми». Зупинились біля нього, постояли, розвернулись і поїхали 

на Печеніги. Я до них не під’їжджав, зрозумів, що то розшу-
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кували його. Вже згодом дізнався, що він зі Старого Салтова, 

де відпочивав, якось непомітно для охорони сів в автомобіль 

і зник. А зі Старого Салтова дорога або на Вовчанськ, або на 

Великий Бурлук. П’яний, мабуть, не зорієнтувався, куди їха-

ти, і повернув у бік нашого району, тому мені й телефонували. 

Так, що справді, були «гастролі».

— Миколо Тарасовичу, я, працюючи водієм з обслугову-

вання парткому заводу, бачив, що й партійні керівники мог-

ли добряче випити, але вже другого дня по них цього не було 

видно. Запитав одного з інструкторів, як же це їм вдається, 

адже тоді ще не знали таких, як нині, таблеток, що знімають 

алкогольну інтоксикацію. А він мені й каже: 

— Ти знаєш, свідомо, заради посад гроблять своє здоро-

в’я. Є такі, котрі п’ють нарівні, а то й більше за інших. Але на 

ранок, пересилюючи себе, прокидається на годину раніше, 

приймає то холодний, то гарячий душ і цим приводить себе 

до нормального стану. Потім приїжджає на роботу, викликає 

до себе тих, з ким учора випивав, демонстративно забирає 

перед ними зі стола графин з водою і ставить завдання, а то 

й вичитує, ніби між ними нічого вчора не було. Ті дивуються: 

оце начальник! А він, провівши нараду, їде додому і досипає. 

Та все ж я повернусь до розмови з першим секретарем 

обкому.

— Владиславе Петровичу, ви у книзі згадуєте, що під час 

наради за кілька хвилин до перерви ви з Горбачовим непо-

мітно зникли, поїхали в обком, де був урядовий зв’язок по 

ВЧ. По ньому у вашій присутності М. С. Горбачов перегово-

рив з Л. І. Брежнєвим і узгодив з ним необхідність закупів-

лі зерна за кордоном. Мене особливо зацікавило запитання 

Л. І. Брежнєва до М. С. Горбачова, де взяти гроші для цього, 

і що той назвав кілька напрямків для покриття затрат. У кінці 

розмови додав, що в разі потреби, якщо десь будуть неперед-

бачені видатки, то доведеться звернутися до алмазного фонду. 

Невже ж і справді дійшло до того, що не можна було обійтися 

без закупівель? Самі не могли себе забезпечити?

— Не могли. Тваринництво стало розвиватися. 36 мільйо-

нів тоді закупили, це майже 70% того, що вирощувала Укра-

їна. Тоді вона давала десь 50 мільйонів тонн, а 36 закупили. 

Звичайно, була цілина, але вона себе не повністю виправдала. 
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Не було сховищ, і гнило те зерно прямо на необладнаних для 

цього токах. І це ж не тільки того року закупили, хоча 1982 рік 

був роком урожайним.

— Ще хочу запитати вас про зерноочисні заводи. Знаю, 

що Шипуватський завод, побудований у Великобурлуцькому 

районі, так і не запрацював.

— Подробиць щодо кожного такого заводу я вже не па-

м’ятаю. Ми їх п’ять чи шість побудували. Знаю, що в Балак-

лійському районі зерноочисний добре працював. Інші не так 

добре, але теж працювали. По 120 тонн насіння на добу об-

робляли.

— Я не спеціаліст, але гадаю, не зайве буде поговорити 

про розвиток сільського господарства в колишньому СРСР 

докладніше, коли й не в усіх подробицях, то принаймні в най-

загальніших і, так би мовити, найпоказовіших рисах. Не пре-

тендую на абсолютну істину в цьому питанні, але я намагаюсь 

його осмислити. Народившись у селі, я бачив те колгоспне 

виробництво. Був одним із тієї безликої маси, яка зветься 

народом.

Давайте, як то кажуть, кинемо оком на всю радянську по-

літику в галузі сільськогосподарського виробництва.

Почну з колективізації. Скільки вчених праць написали, 

коли її вводили, обґрунтовуючи правильність цієї політики. 

На великому науковому рівні народу доказували, що тіль-

ки це єдиний і правильний шлях, показаний усьому світові. 

А успіхи — не приходили, незалежно від того, як її реформу-

вали, критикували, коли вона давала особливо відчутні збої. 

Аж коли розвалився Союз, то відкрито пояснили, що колек-

тивізацію запровадили для того, щоб можна було безоплатно 

або за мінімальну плату забрати у селян зерно та й іншу сіль-

госппродукцію. Держава ні на початку її запровадження, ні 

в часи великотоварного виробництва, ні навіть тоді, коли ви 

намагались поставити це на промислову основу, вводячи аг-

рохімкомплекси, не мала можливості і не бажала платити се-

лянам реальну ціну за їхню працю. Так просто, от тільки мало 

хто це розуміє. А в цей час світ ішов шляхом фермерства. Ми 

теж були на цьому шляху за часів «столипінської реформи». 

Тоді і в нас пішли фермери, але потім їх визнали куркулями. 

Розкуркулення — то тільки квіточки. Мільйони жертв голо-
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домору спробували їх смак. Їм залишилося єдине — той світ! 

Знаю, що комуністи й досі не визнають цього ганебного в іс-

торії нашого народу явища.

Та в СРСР не лише за правління Горбачова купували зер-

но за кордоном. До цього радянське керівництво вдавалося 

не раз. Вінстону Черчіллю належить вислів: «Я завжди думав, 

що помру від старості, але коли Росія, яка годувала Європу, 

стала закупляти хліб, я зрозумів, що помру зо сміху».

І дозвольте запитати: де ж той земний рай, на який країну 

збиралися перетворити комуністи? Як не старалися, але на-

годувати народ не вдалося. З розпадом СРСР в Україні пі шло 

розпаювання земель, його ще називають «кілковізацією», 

пішли ділити землю. За Росію говорити не буду, але й там 

щось подібне.

Я не даремно сказав вам, що звернув увагу на те в розмові 

М. С. Горбачова з Л.І Брежнєвим, що за потреби доведеться 

звернутися до алмазного фонду. А це ж, як я розумію, вже не-

доторканий запас.

Ви теж звернули увагу, що я не знав про «мрію Горбачова 

розвалити комуністичну систему». І, як у колишнього слідчо-

го, у мене одразу виникла версія. Думаю, що вона має право 

на існування. Я б її сформулював так. А чи не було вже тоді 

у Горбачова задумки або чи не виконував він завдання піді-

рвати фінансову основу СРСР? Думаю, він добре розумів, що 

фінансова основа країни базувалась на «нафтодоларах» від 

продажу нафти і газу. 

За всю промисловість СРСР він не відповідав, але поса-

дити країну і на залежність від закупівель зарубіжного зерна 

міг. Ви ж самі сказали, що 1982 рік був урожайний. Не слід за-

бувати, але це було незадовго до смерті Л. І. Брежнєва. А, крім 

того, ще йшла війна в Афганістані. На все потрібні були гроші. 

Безумовно, у світі були і є ті, хто це все відслідковує. А якщо 

так, то події можна було зрежисерувати. Як тільки ціна на них 

упала на світовому ринку, упав і СРСР. Те ж саме тепер, після 

анексії Криму в результаті агресії Росії проти України, нама-

гаються зробити з Росією.

— Що я можу сказати? Версія — вона і є версією... А ми 

в ті роки мали можливість реформувати сільське виробни-

цтво, поставити його на промислову основу. Хоча це теж було 
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не так просто зробити. У книзі є розділ під назвою «Самая 

большая проблема» — мається на увазі продовольча. І щоб 

там не говорили, в Харківській області ми добилися значних 

успіхів. На одного жителя припадало по тонні зерна. У світо-

вій практиці таке співвідношення свідчить про процвітаючу 

державу. А те, що не змогли ці досягнення закріпити й розви-

нути, то... важко говорити!

Виробництво зерна на душу населення — це ознака бла-

гополуччя країни. Коли мене затверджували першим секрета-

рем обкому, то була розмова з членами Політбюро ЦК КПРС 

Сусловим і Кириленком. Вони мене, щоб скоротити час, 

прий няли удвох на співбесіду. То Суслов мене так, з натис-

ком на «о», запитував: «А хлебушек-то собираєтесь сдавать?» 

Я йому: обов’язково, кожен рік по мільйону 300–400 ти-

сяч здаємо і будемо здавати, хоча й недорід цього року. Тоді 

у 1980-му був неврожай. Суслов мені:

— Имейте в виду, супостат оценивает мощь государства 

по хлебушку. Если есть хлебушек, если по одной тонне хле-

бушка на человека, значит государство благополучное. 

Ось і ми виробляли три мільйони 200–250 тисяч тонн зер-

на, а населення області було 3 мільйони 200 тисяч, виходило 

по тонні зерна на жителя. Це не кожна область могла, а в нас 

же 80 відсотків населення жило в містах і один селянин году-

вав 15 чоловік.

— Цікаві цифри. Мені теж болить, що не змогли, як не 

намагались, нагодувати країну. Вірю, що ваш план загалом 

мав спокусливі переваги. Завдяки йому можна було поста-

вити виробництво зерна й іншої сільськогосподарської про-

дукції на промислову основу. Але ж ціна? Ви самі назвали 

цифру 120 мільйонів, як величезні гроші. Мабуть, не було 

в держави на це вільних коштів. Я не намагаюсь засуджува-

ти чи виправдовувати, я тільки констатую той факт, що в ці-

лому політику в галузі сільськогосподарського виробництва 

в СРСР не можна назвати вдалою. Заперечувати це було б 

державно-політичним безглуздям. Чорний гумор тут багато 

що по яснює.

Подружившись, наш кедебіст запитує цереушника:

— Скажи чесно, Чорнобиль — ваших рук діло?

— Ні! Це ви самі. Ми — це Агропром.
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Я розмовляв з керівниками як районного, так і обласно-

го рівня, і вони теж підтверджують, що в галузі сільськогос-

подарського виробництва Харківська область за час вашо-

го перебування при владі досягла вагомих результатів. Ви із 

справедливим почуттям гордості пишете, що для поширення 

досвіду в області було проведено кілька загальносоюзних на-

рад. Безумовно, такі наради потрібно було проводити. Але чи 

досягали вони бажаного результату? Мені розповідали пра-

цівники райкому партії, що в одній із поїздок в області деле-

гація незаплановано, як кажуть, «по нужді», зупинилася десь 

біля лісосмуги.

Всі зібралися і, роблячи перекур, «травлять баланду». 

А в цей час Горбачов з ученим та кількома високопосадовця-

ми зайшли на поле, де вже йшов у ріст і набирав вагу цук-

ровий буряк. Вирвавши один із коренеплодів, М. С. Горба-

чов підняв його на рівень очей і розмовляв, найпевніше, про 

перс пективи врожаю. Видно було, що розмова з ученим його 

зацікавила. Та, оглянувшись, він побачив, що решта учас-

ників наради із запровадження передового досвіду зовсім не 

звертають на них уваги.

Піднявши вирваний буряк над собою, М. С. Горбачов звер-

нувся до членів делегації:

— Це що, лише мені потрібно, це що, для мене організо-

вано цю нараду? Вам що, не цікаво почути пропозицію вче-

ного, як досягти високого врожаю?!

Після такого повчального окрику секретаря ЦК КПРС усі 

від лісосмуги кинулися в поле. Кожен вирвав по буряку і, під-

нявши його, один поперед одного почали імітувати цікавість. 

Результат такої цікавості вилився у вирваних на кількох сот-

ках буряках і втратах врожаю.

А тепер? Землеробства як такого немає, натомість є зем-

лекористування, причому — хижацьке, варварське.

Тему землеробства в часи СРСР ми продовжили з М. Т. Те-

рещенком.

— Ми з тобою цю тему не підіймали, — каже Микола 

Тарасович, — не обговорювали. І ось що я тобі зараз скажу. 

В останні роки радянської влади, коли вони вже відчували, 

там, нагорі, і бачили, що діла немає, витрати на всі ці кому-
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ністичні партії в світі величезні, а всесвітньої комуністичної 

революції немає. Розв’язали війну з Афганістаном. А в свої й 

країні продуктивність праці падає, якість товарів низька, зма-

гання з західними товарами не витримували. А розумні голо-

ви — були ж. Як експеримент деяким сільськогосподарським 

колективам у Підмосков’ї дозволили капіталістичний спосіб 

ведення господарства. Не доводили завдань, не командували, 

коли сіяти, як доглядати і коли збирати. Дали техніку, дали 

насіння — все найкраще. Про це не писалось, не говорили, 

але декому стало відомо. Я сам про це дізнався в Києві на 

з’їзді. Там тоді виступав голова колгоспу з Миколаївщини 

Рябошапка, розповідав, як у нього організовано виробництво 

городини за угодами з корейцями. А в нас у той час за такі ж 

самі угоди з корейцями проти голови колгоспу М. І. Калаш-

ника ледь кримінальну справу не завели. А Щербицький на 

його виступ: 

— Правильно робите, ми це по базарах відчуваємо, зава-

лено цибулею, часником, городиною.

І ще було таке ніби негласне розпорядження: не висову-

ватись. Ось у районі є передові господарства, маяки, почина-

ючи з колгоспу В. І. Ворошилова. Їм дозволено більше, ніж 

іншим. Для чого? Для пропаганди. Мовляв, дивіться, як тре-

ба працювати, а ви, бидло, не вмієте. Для чого це робили? Як 

тільки ти щось зробив позапланове, самостійне, тебе лясь по 

голівці і придушили. Ініціатива, як кажуть, карається. Це ж 

неспроста було сказано.

Мені й самому не відомо, як пройшов, чим закінчився той 

експеримент. Та неважко здогадатися. Розпався, як і СРСР.

— Миколо Тарасовичу, я допускаю, що такий експери-

мент міг бути. За прикладом далеко не треба ходити. У вашо-

му ж районі на базі колгоспу «Росія» створили ТАГО (тери-

торіальне агро-господарське об’єднання), і Віктор Іванович 

Ворошилов в одній особі став і головою господарства, і голо-

вою сільської ради. Мабуть, уже тоді задумувалися про роль 

територіальних громад, про самоврядування. А що вони і тоді, 

і тепер мають? Як ходили з протягнутою рукою, так і ходять — 

чекають, коли з республіканського бюджету щось дадуть.

Хочу написати про той час, як я його бачив, як розу-

мів і про те, що від мене було приховане. Я ж, починаючи 
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з юнацьких років, прожив свідоме життя. Але скільки ж від 

мене було приховано інформації!

— А скільки міфів та різних чуток було? На цю тему ці-

кавий поговір ходив щодо Федора Давидовича Кулакова, — 

повів далі Микола Тарасович. — Він фактично все життя 

був пов’язаний із сільським господарством. У віці 32 років, 

з 1950 по 1955 рік, був головою Пензенського облвиконко-

му. У 1955–1959 роках — заступник міністра сільського гос-

подарства Російської Федерації, потім міністр хлібопродук-

тів. У 1960–1964 рр. — перший секретар Ставропольського 

крайкому КПРС. Завідувач сільськогосподарського відділу 

ЦК КПРС у 1964–1976 роках, секретар ЦК КПРС з 1965 року. 

Член Політбюро ЦК КПРС з 1971 року. Він вже тоді бачив, 

що сільське господарство з його колгоспним та радгоспним 

устроєм не в змозі нагодувати країну. Обстоював запрова-

дження фермерських господарств. Одразу пішли чутки, що 

він мітить на місце Л. І. Брежнєва. Якщо до цих чуток, до 

60-річчя йому присвоюють звання Героя Соціалістичної Пра-

ці, то через кілька місяців, у липні, на Пленумі ЦК КПРС 

піддали критиці за незадовільний стан сільського господар-

ства. У віці 60 років він, один із наймолодших, після Г. Рома-

нова, член Політбюро — раптово помирає. Загадкова смерть. 

Уже тоді ходили чутки і запитували, чому на похороні не 

було Брежнєва, Косигіна, Суслова, Гришина? Поховали його 

з почестями у Кремлівській стіні. На траурному мітингу ви-

ступив М. С. Горбачов, який став наступником Кулакова на 

посаді секретаря ЦК із сільського господарства. Це був пер-

ший виступ Горбачова на Красній площі і поява на трибуні 

Мавзолею.

— Ви мені пробачте, але я не можу втерпіти, щоб не вста-

вити про це з вислову Ціцерона в його праці «Про закони»: 

«Виголошувати промову про заслуги померлого дозволяло-

ся тільки на державних похоронах і тільки тій особі, якій це 

було доручено владою». Погодьтеся, що в історії все повто-

рюється.

— А про Романова які чутки розпускали! — лише кивнув 

на знак згоди головою співрозмовник. — Л. І. Брежнєв ще 

1976 року хотів піти у відставку. Та це, як тепер пишуть, неви-

гідно було головному кадебісту Ю. В. Андропову, який дуже 



255

вміло плів інтриги, щоб самому прийти до влади. На ХХV з’їзді 

КПРС Брежнєв хотів передати владу Григорію Васильовичу 

Романову. Андропову такий хід подій був невигідний. Пре-

тендент був молодший від Андропова на дев’ять років. Багато 

хто в Політбюро розумів, що, коли прийде до влади Романов, 

то відправить тих «старців» на пенсію. Вони організувалися 

й умовили Брежнєва залишитись. А Романова нейтралізува-

ли. Розпустили поговір про те, що весілля його дочки було 

проведено з «імперським» розмахом у Таврійському палаці, 

для чого було взято посуд із запасників Ермітажу. Нібито той 

посуд ще й побили. І хоча весілля було 1974 року, згадали про 

нього якраз під момент — 1976 року. Романов звертався до 

ЦК КПРС із проханням дати публічне спростування цих чу-

ток, але такі розумники, як К. У. Черненко, порекомендували 

«не звертати уваги на дрібниці». А якби ще тоді було змінено 

владу, то хтозна, як би розвивалась всесвітня історія.

— Миколо Тарасовичу, у мене вже відбулося чимало роз-

мов з В. П. Мисниченком. Але він не дуже відвертий. У нього 

ніби дозована офіційна інформація. Але і з маленьких відвер-

тостей можна відчути глибоку інформацію. Здогадатися. Це 

буде ніби тло того часу. А щодо відвертості, то хто примусить 

говорити про себе чи про свої справи більше, ніж хотілося б; 

хочеш — говори, не хочеш — ніхто не примусить.

Книгу «Опальний секретар» прочитав колишній про-

курор області П. М. Каркач. Він віддав праці в прокуратурі 

тридцять три роки, здобув учене звання кандидата юридич-

них наук і тепер викладає в юридичній академії. Павло Ми-

хайлович зателефонував мені і сказав, що, хоч вас і не знав 

особисто, перейнявся симпатією. Сказав, що у книзі я згадую 

такого собі Хана і підпільних «цеховиків». А це ж були зачатки 

підприємництва, яке зараз пропагується. Йому, як прокурору 

міста, доводилось здійснювати нагляд за цією справою.

— Я ж не знав, що зі мною таке буде, а коли арештували, 

то вилучили у мене записну книжку і там був номер телефону 

Хана. Слідчий запитує, в яких я стосунках з ним. Я кажу, що 

в ніяких, а номер телефону записав тому, що ми тут організо-

вували випуск трактористів — дівчат у навчальному комбіна-

ті, і закупили 15 тракторів для них. Робили це як святковий 

захід і треба було закупити костюми-комбінезони. Тоді в моді 
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була джинсова тканина, і мені хтось порекомендував до нього 

звернутися. Мовляв, він пошиє. Бо ніхто не брався. Він ви-

конав те замовлення. Слідчий запитує, а чи не зустрічався 

особисто. Кажу, що не зустрічався, лише по телефону домов-

лявся. А якщо казати про Хана, то це була не стільки тіньова 

економіка, як її тоді називали, а зачатки ринкової. Тоді цього 

не могли зрозуміти.

Під час слідства у лікарні СІЗО я лікувався з таким собі 

Благодєтєлевим. Він Хана добре знав. Вони разом організували 

цех з пошиття якихось виробів. Інтересна людина, офіцер, об-

личчя інтелігента, красивий овал лиця. Але мімікрія. От, коли 

розмовляєш з ним, то він позитивна людина. Розмірковує гра-

мотно, прихиляє до себе. Але коли він розслаблений лежить, то 

це зовсім інша людина. В негативному розумінні. І коли мед-

сестра помилково зробила йому, а не мені укол, я його рятував. 

Це лице актора. Такі люди не мають обличчя. Він може бути 

будь-яким. Треба бути суворим, він — одразу. Добрим — хоч до 

рани прикладай. Я таких теж бачив, спостерігав.

— Миколо Тарасовичу, а ви звернули увагу на те, що в свої й 

книзі «Моя правда жизни» Владислав Петрович ніби повто-

рює те, про що ми з вами говорили в книзі про вас. Там ви 

розповідали, що неодноразово ставили перед керівництвом 

області питання, щоб хоча б частина вирощеної чи виробле-

ної понадпланової продукції залишалась в районі. Владислав 

Петрович теж описує, як Уряд України ухвалив рішення про 

переведення області з 1985 року на самозабезпечення м’ясом, 

молоком — продукцією, котру до цього отримували з інших 

областей як дотацію від держави. Завдяки самовідданій праці 

тваринників область того ж року виконала всі плани з вироб-

ництва та продажу продукції тваринництва, повністю ком-

пенсувала обсяги попередніх дотацій із державних фондів. 

Та, як кажуть, не довго раділи. Отримавши проект плану ви-

робництва та продажу тваринницької продукції на 1986 рік, 

побачили, що Держплан республіки намагається забрати 

з області до загальносоюзного фонду м’ясомолочної продук-

ції, що за обсягом дорівнює раніше отримуваній дотації.

Тут уже Владислав Петрович опинився у вашій ролі. Пи-

ше, що його дзвінки головам Кабміну та Держплану УРСР 

А. П. Ляшкові і В. А. Масолу, секретарям ЦК КП України 
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В. В. Щербицькому та І. А. Мозговому, а також його критич-

ний виступ на черговому Пленумі ЦК Компартії республіки 

про необ’єктивний, упереджений підхід у плануванні додат-

кових поставок тваринницької продукції області ніякої реак-

ції не мали.

Вирішенню цього питання допоміг щасливий збіг об-

ставин, пов’язаний з перебуванням Генерального секретаря 

ЦК КПРС М. С. Горбачова в Україні. 27 червня 1985 року було 

проведено нараду активу республіканської партійної органі-

зації, де розглядались проблеми агропромислового комплек-

су України. Незважаючи на двічі подані записки з проханням 

надати слово для виступу, йому його не дали.

Лише після цієї наради на засіданні Політбюро ЦК КП 

України за участю М. С. Горбачова, перших секретарів об-

комів партії, голів облвиконкомів, працівників апарату ЦК 

Компартії України йому вдалося взяти слово і довести непра-

вильність рішення Держплану. 

М. С. Горбачов підтримав його виступ і, звертаючись до 

В. В. Щербицького, вказав на необхідність дати доручен-

ня Держ плану виправити допущену помилку. Що й було 

зроблено.

Владислав Петрович зазначає, що таке рішення Генсека 

викликало ефект вибуху бомби. Його колеги, секретарі об-

комів партії, схвалювали цей вчинок, а деякі керівники Каб-

міну та Держплану України засуджували за «винесене сміття 

з хати».

— Тут можна сказати, — скептично посміхнувся Микола 

Тарасович, — що це не лише його правда життя. 

Причина — у командній радянській системі. Доводили 

вал виробництва, навіть чавун планували з розрахунку на 

душу населення. Про собівартість не говорили, розумієш? 

Металургійна промисловість працювала на вал. Тобто, коли 

заглибитись, усе працювало на вал. Лише міліція тоді була 

націлена на показники із зменшення злочинності. Все було 

гіпертрофоване, не вписувалося в життя.

Ось капіталізм — що пропагує? Конкуренцію, за якої за-

роджуються нові ідеї, а відтак — якість, зниження собіварто-

сті й вихід на ринок. А в нас цього ж не було, тож усе воно 

було обумовлено ще з 17-го року, і тому воно все накрилося.
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Звичайно, вони бачили, що все сповзає в прірву, але не 

могли вже були втримати. Відчували нагорі і бачили, що ладу 

немає, витрати великі на всі компартії в світі. Тоді ж ФРН про-

мислово піднімалася, а розколота Німеччина давила на всіх 

у Європі, треба було щось робити. А пристарілій партійній 

номенклатурі не хотілося робити першого кроку. Ті, хто при-

йшов разом з Горбачовим, теж були недалекі. Я оце нещодавно 

дивився телевізійну передачу, вже як архів. Тоді я її не бачив, 

бо був у тюрмі. Лігачов каже, що ми «посетили» в Сибіру якесь 

підприємство. Я собі думаю: ти що, якийсь екскурсант, що ти 

«посетил», ти хто там такий, ти вже до цього став почесним 

громадянином чи жив там? Ти, якщо приїхав, то повинен би 

сказати, що ми приїхали розібратися, чому це підприємство 

лихоманить. Чи в нього грошей не було, чи якість продукції 

не така, чи він мав потребу в кадрах, чи ще щось. Щоб можна 

було зрозуміти. А те, що ти «посетил», то кому таке «посеще-

ние» треба? Це ото б він так «посетил» мій район, то навіщо 

він тут потрібен? У нього й досі залишилась упевненість, що 

він був такий значний, що вже самого «посещения» достат-

ньо, і сам переконав себе, що він — один з найвидатніших. 

Не просто відповідальний працівник, а вже — видатний. І він 

сидить собі, дивиться в камеру і відчуває, що нема за нього 

розумнішого й здібнішого. Я взагалі вважаю, що безвідпові-

дальних працівників не повинно бути, а коли трапляються, 

то треба їх гнати мітлою, замоченою в «певному розчині». 

Немає гірших керівників, ніж ті, що лізуть у всі справи самі. 

Ви, певно, пам’ятаєте, як він очолив боротьбу з алкоголізмом. 

А справжній керівник повинен мати дві якості: ясно розуміти 

завдання і вміти підбирати людей, які це завдання можуть ви-

конати. Виконати так, щоб потім за нього не було соромно.

Я слухав Миколу Тарасовича і порівнював його розкутість 

у висловах з виваженістю суджень Владислава Петровича.

Так, усі ми, за висловом Бориса Чичибабіна, «родом звід-

ти, де Серп опирався на Молот», але які ми, в тому числі 

і я, — різні. Різний вік: Владиславу Петровичу — 86, Миколі 

Тарасовичу — 77, мені — 64. З часу розпаду СРСР минуло вже 

майже четверть віку, а ми ще й досі по-різному до цього ста-

вимося. Ми з Миколою Тарасовичем дивимося на все те вже 

нібито стороннім поглядом, а Владислав Петрович і досі пе-
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ребуває під владою системи. Як він стверджує: такий у нього 

світогляд. Світогляд ще тієї, комуністичної, на теренах СРСР, 

свідомості. Правда, на мій погляд, він не дуже ідеолог і прямо 

йти до комунізму не закликає. А ось Миколі Тарасовичу не 

потрібен такий світогляд, і він його повністю відкинув. Йому 

потрібна справедливість. Власне, йому це болить — дуже і по-

всякчас, і я його в цьому підтримую, хоча Владислав Петро-

вич вважає, що Тарасович ображений на радянську владу. Ці 

люди полярно-протилежні. Справедливість потрібна людям 

завжди, а радянська пропаганда доводила, що без мудрого 

керівництва партії і грім не вдарить, і блискавки не буде, що 

за добрий урожай маємо завдячувати керівництву ЦК КПРС, 

бо вони десь там, у залах, дуже мудро радять раду, тим часом 

як простий люд у полі лише оре, сіє й жне. А коли рік невро-

жайний, то щоб не сміли на те керівництво нарікати, бо самі 

винні. Та життя не зупиняється...

— Це я про підбір та розстановку кадрів, — веде далі Ми-

кола Тарасович, — ось ти кажеш, що хочеш написати про 

харків’ян, котрі свій кар’єрний ріст починали з Харкова.

І я тобі скажу, що в усіх харківських, які потрапляли в Київ 

на великі посади, трагічно життя закінчувалося. Я про тих, 

кого знав особисто. Щербицький забрав до себе Соколова. 

Якось я був разом з головою облвиконкому Андрієм Павло-

вичем Бездєтком у Кисловодську, в санаторії імені Семашка 

(тепер чув, що той санаторій продали), а він же був у влас-

ності ЦК КП України. Там і помер Соколов. А йому ж тільки 

п’ятдесят два роки було.

Віктор Тимофійович Гук, що дороги прокладав, — по-

мер. Перед Яворським був завідувач облздороввідділу — не 

пам’ятаю прізвища, почав реформи проводити, то йому: що ти 

задумав? Не лізь! Без тебе знаємо, що робити. По шапці дали. 

Ващенко — трішки поробив, у Москву забрали. Коротше ка-

жучи, всі з харків’ян, коли туди потрапляли, так чи інакше 

закінчували погано. Чому? Не так просто пояснити. Вихідці 

з Дніпропетровська, ті за Брежнєва приживалися, ціла кліка 

була. А харків’яни не приживалися, не пускали коріння. І хоч 

вони були вмілими і здібними організаторами, начальство не 

виявляло до них і крихти вдячності. Навпаки, було таке вра-

ження, що воно ще й не вдоволене, чого вони лізуть не в своє 
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діло. Клановість, вона вже й тоді була. Донеччани, вже потім, 

за Януковича — такого наморозили.

А у В. П. Мисниченка не було прагнення до кар’єри, мож-

ливо, десь і проявлялась, але він його прямо не показував. 

А це видно одразу.

— Він не ідеолог.

— Але з принципу показує, що він вірний тим принципам 

до кінця. Йому б радіти, що за свої 86 побачив життя в його 

різноманітності, а він досі ностальгує, думає, що хтось це оці-

нить, складе йому за це шану. Марні надії. Я не можу зрозу-

міти, як це людина може не змінювати своїх поглядів, коли 

життя змінюється?

Здається, у тебе не виходить цілісний образ Мисниченка 

через те, що такі зміни в суспільстві і світі, а він не змінив 

своїх поглядів. Ну, нехай ти маєш світогляд, притримуєшся 

тих комуністичних ідеалів, але ж реалії ти теж бачиш, якусь 

оцінку їм треба давати? 

— Пам’ятаєте, після першої зустрічі я вам говорив, що 

Владислав Петрович навіть зголосився був на зустріч з вами.

— Так, але воно якось не сталося.

— Розмова про це була, але ініціативи особливої ні з його 

боку, ні з вашого не було. І лише тепер я зробив висновок, що, 

коли б ви зустрілися, вам би ні про що було серйозно погово-

рити, крім того, що дещо згадати. Ви зовсім на різних ідеоло-

гічних і життєвих позиціях.

— Дмитре Івановичу, хочу, щоб у тебе не склалося тако-

го враження, що я переглянув свої погляди і на ту політику, 

і на ідеологію, і на комуністичну партію лише тому, що по-

страждав, що сів у тюрягу. Це лише дало мені поштовх пе-

реосмислити все. Я переосмислив, що тоді кругом самі лише 

міфи, лише неправда. Я розумію, що тоді ідеології потрібні 

були маяки, потрібно було показувати, що ось які вершини, 

що будемо жити за комунізму.

— Той час минув, але й тепер народ — як на роздоріжжі. 

Біблійний Мойсей сорок років водив свій народ пустелею, 

допоки не лишилося тих, хто народився в рабстві. Ми вже 

майже двадцять п’ять років, як вийшли з СРСР, блукаємо 

ніби й не пустелею, а ще навіть горизонту того, вільного жит-

тя не видно.
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— У них же поводир був! А у нас? Хто не прийде до влади, 

то все під себе...

— Захоплююсь вдалою відповіддю про поводиря. Як тут 

не погодитися з першим Президентом України Михайлом 

Грушевським: «Біда України в тому, що нею керують ті, кому 

вона не потрібна».

— І ось тепер чим далі, тим я впевненіше себе почуваю. 

Літератури ж тепер море, і якби я ще вмів користуватися Ін-

тернетом, то не знаю, мабуть, не вилазив би звідти...

ТЕОРЕТИЧНО — КОБИЛА,
А ПРАКТИЧНО — НЕ ВЕЗЕ

Мені пригадалась розмова з Іваном Прокоповичем Сте-

панюком у його сімдесятий і останній за життя день наро-

дження, 12 квітня 2011 року. Вона дуже характерна для роз-

криття розвитку і нинішніх відносин на селі. Свого часу він 

учителював, був другим секретарем Великобурлуцького рай-

кому партії, головою Дворічанського райвиконкому, головою 

кількох сільськогосподарських господарств у районі.

Я з дружиною приїхав тоді без запрошення і дізнався, що 

святкування він переніс на кілька днів наперед, на вихідні. 

Мене це дещо здивувало, а він, напевне, відчував і хотів, щоб 

рідні, друзі у вихідні без зайвих клопотів зібрались.

— Не вибачайтесь! — сказав господар. — Друзі приходять 

без запрошень. Це навіть краще. Допоки приготують на стіл, 

спокійно поговоримо. 

Філолог і економіст за освітою, розмірковуючи про події, 

що відбулися в агропромисловому комплексі України після 

розпаду СРСР та щодо справи «сирзаводу», казав:

— Чому не взяли весь передовий досвід, як свій. так і сві-

товий? Думаю, тому, що ті, хто проводив політику в цій ча-

стині, думали тільки про особисту вигоду, а не про людей.

От скажіть, ви прокурор, чому ви не маєте земельного 

паю? Ваш батько за чию землю воював? А батьків батько, 

а простий робітник на заводі чи фабриці — за чию? Чому зем-

ля не була розподілена кожному громадянину? Адже за Кон-

ституцією земля є всенародною власністю. А знаєте чому? 
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Якщо всім розділити, то потім важче вирвати з рук, а селяни-

на легко обдурити. Я вже це вважаю злочином. Робітник на 

заводі, чи ви, як прокурор, не могли б ту землю обробляти, 

а от здавати в оренду — будь ласка! І ви ж були б зацікавлені, 

щоб вона ефективно використовувалася, щоб ви мали з цього 

користь. Звичайно, на цю тему можна сперечатись — як роз-

паювали, так розпаювали.

Можна ж було зробити це без насильства, без розрухи 

того, що вже побудовано. Ось, наприклад, я захотів бути фер-

мером, то візьму ще землю свого батька, матері, брата, сестри, 

жінки. Друг, кум віддасть мені — будь ласка. Я пишу заяву, як 

потрібно, і у мене набереться тут десяток паїв. Будь ласка, ха-

зяйнуйте, хлопці!

А ми хочемо колективно! Домовились, але ми один одно-

му не заважаємо. Полізеш до нас — по морді дістанеш. Ми 

поліземо до вас — ми дістанемо. Тобто і по-народному і по 

закону. На мій погляд, ось основа. Будь ласка, дій. Тут же не 

треба розтлумачувати прості істини термінами вищої мате-

матики.

Так ні, розігнали колективні господарства і примусили 

займатися кілковізацією. Ти ж ділок, не подумав, що там же 

ходять і освічені люди, і особи, які закінчили сім класів, а пи-

сати все одно не вміють. А як вони завтра без роботи жити-

муть! У тебе є гроші, як у американця, німця? Там безробітний 

старається не йти на роботу тому, що йому субсидії вистачає. 

А ти подумав про хворих? Адже взагалі люди в селі — то як 

оболонка, багатьом вже за п’ятдесят, це ж слабі люди, а ти по-

думав за них, який з нього, к бісу, фермер чи одноосібник? 

Якщо в нього шість гектарів землі, то чим він буде її обробля-

ти? Вилами?

Та й це ще не така біда. Паї нібито всі отримали. Радіють 

люди. А реально? Ніхто так і не докопався до суті питання чи 

не захотів, бо тоді довелося б мати справу з правдою. А вона 

проста. Сучасні відносини у селах можна назвати не інакше, 

як громадянською війною, спрямованою на обезземелення 

селян. Бо тримати в руках однієї людини десятки, а то й тися-

чі гектарів найкращої землі — значить обкрадати народ.

У людей відбирають право бути господарями на своїй зем-

лі, безробіттям виганяють із сіл, позбавляють перспективи. 
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А потім ще й дорікають, мовляв, за теперішнього становища 

селяни мусять винити самих себе за власні невдачі; вони віль-

ні, вони, працюючи, можуть розбагатіти. То хіба ж ці люди не 

повинні захищати й боронити свої інтереси?

Ведучи далі розмову, я відповів Івану Прокоповичу, але 

сказане тоді актуальне й нині:

— Не поспішає держава розпаювати землі з виділенням 

їх у натурі, як конкретні земельні ділянки, бо вони ж одразу 

опиняться у приватній власності. А так, не виділені в натурі, 

вони наче зарезервовані. За потребою забрати у фермерів — 

це завжди можна зробити. Триває мораторій на торгівлю 

землею. І все тимчасово, аж доки не буде вся продана — без 

жодних законів і дозволів. Узаконять те, що вже є, а тоді ска-

жуть народу, що ви маєте право. Право то буде, та чи будуть 

можливості його реалізувати?

— А можливість була і вона ще й нині зостається. Я не 

звик, хоч і на пенсії, сидіти без діла. Можливо, для вас і сміш-

но, а я, більш для себе, бо не знаю, чи хтось зацікавиться, 

розробляю питання кооперативів і кооперації. Поміж іншого 

я, будучи головою господарства в Новій Олександрівці, ор-

ганізував кооператив. Сьогодні всі знають, що це домінуюча 

думка в Україні. Багато вчених і практиків виступають щодо 

кооперації на моєму боці. Я ще раніше, коли Україна тільки-

но стала незалежною, коли сказали, що земля буде розпа-

йовуватися, надибав дуже сильний матеріал по Німеччині. 

Коли східна і західна Німеччини об’єдналися, то жоден кол-

госп чи радгосп, а там здебільшого — радгоспи, не були лік-

відовані, а перетворені в кооперативи. Там, уявіть, усе сіль-

ське господарство тримається на кооперативах. І кооперація 

починається хоч знизу, за ініціативою народу, хоч згори, від 

влади, хоч хаотично. Земельний банк — кооперативний. Об-

слуговує організації, подібні до наших РТП, сільгосптехнік, 

хлібоприймалень, цукроприймалень. Це все кооперативи. 

Сирзавод — кооперативний, м’ясокомбінат — кооператив-

ний. Далі: ось вдумайтеся, такі, як наші СПТУ, училища — 

кооперативні. Кадри і в інститутах навчаються за рахунок ко-

оперативів. У них буквально все — аж до низу — пронизано 

кооперативами. У них немає, як у нас, оцих зернотрейдерів, 

спекулянтів-перекупників, котрі купляють за гривні, а про-
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дають за валюту. Тут же нема поняття чесності. А там коопе-

ративи, у них елеватор — кооперативний, по території Німеч-

чини плавають баржі кооперативні. Ось у них так...

Згадавши цю розмову, я й собі і читачам ставлю риторич-

не запитання: а чому ж у нас не так? А мій співрозмовник 

вів далі:

— А я вивчаю матеріали щодо кооперативів і, ви знаєте, 

там не один автор. Різні беру джерела. Почнімо з Київської 

Русі. У чому тоді проявлялась кооперація? Перевізники через 

річку — утворювалась бригада — артіль. Бортничі — пасічни-

ки лісові — бригади, артілі, кооперативи. Далі пішли — ковалі 

конкурували між собою. А запорожці! Я й не знав, що це так 

пов’язано. За великим рахунком, козаки Запорізької Січі не 

кожен день у походах були. Постійно там було ядро війська. 

Інші жили в окрузі і на заклик на Січ збиралися. І в той час 

вони, кооперуючись, створювали виробництво продукції для 

себе. Особливо виявився кооперативний дух у чумаків, що 

сіль возили. Це бригада, артіль, це не просто зборище, збі-

говисько випадкових мужиків, що так, знічев’я, зібралися чи 

зустрілися — та й поїхали. Нічого подібного. У них свої по-

рядки, свої устрої, статути. І деякі автори виводять, що укра-

їнське «купечество» народилося з чумаків, що вони не просто 

возили, а торгували. Спочатку вони взагалі торгували, а потім 

почали створювати свої точки. Це їхні люди торгували сіллю. 

Отак і рухалися. І дійшов я до того, що тоді було в сотні ра-

зів більше кооперативів, що називалися кооперацією. У цар-

ській Росії у сотні разів було більше, ніж за радянської влади, 

а за теперішній час і мови немає. Я не обманюю себе якимись 

ілюзіями щодо простого рішення цього питання, воно в жод-

ному разі не єдине, але шлях кооперації, особливо в сільсько-

господарському виробництві, це як чинник, що організовує 

і зміцнює народні сили, про який майже готові забути нові 

господарі життя.

Вже за столом, вітаючи ювіляра, я сказав:

— За час роботи прокурором району мені з Іваном Про-

коповичем було цікаво розмовляти на різні теми. Завжди зга-

дую, як якось заходжу до нього в кабінет, а він передивляється 

пресу. Тоді її багато передплачувалося на кожну організацію 

чи підприємство. Стосами лежала в кабінетах. Багатьох ке-
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рівників бачив, а перед ним газета і він, читаючи, підкреслює 

те, що варте уваги.

— А ви й тепер подивіться, скільки він читає, — долучи-

лася дружина ювіляра Олена Андріївна. — Он у нього газета 

«2000», він поки її всю не перечитає, то може і о другій годині 

ночі встати й читати, і теж підкреслює..

— Іване Прокоповичу, — веду далі розмову, — я нещо-

давно прочитав у газеті «Сільські вісті» статтю про керівника 

господарства, який у роки «боротьби з нетрудовими дохода-

ми» був засуджений, а коли повернувся, то село, колгоспни-

ки, його реабілітували. Мені хотілося б у такій, як ось зараз, 

дружній, невимушеній розмові зустрітися з колишнім пер-

шим секретарем районного комітету партії Миколою Тарасо-

вичем Терещенком. Підходить літо, то давайте якось з вами 

під’їдемо. Я хочу з ним поговорити, ви ж з ним теж починали 

працювати. На мій погляд, він є і ще довгий час буде особи-

стістю для району. Щоб там не було...

— Ті будинки і мікрорайон ніхто б не побудував у Бурлу-

ці, а Терещенко побудував, — з почуттям великої впевненості 

у своїх словах сказала Олена Андріївна. 

— Дмитре Івановичу, хоч ви і прокурор у ті часи...

— Я прийшов у район, коли його вже арештували.

— Менше гріха на душу. Отже, сьогодні у мене чітко і твер-

до склалася впевненість, що бандити партійно-господарсько-

го апарату, тільки бандити не в прямому розумінні, як убивці, 

а як розкрадачі держаної власності. Я їх ототожнюю із зграє ю 

нахабних жадібних правителів, вони рвалися, вони хотіли, 

накравши багатства, аби себе виправдати, находили, як тепер 

кажуть, «цапів-відбувайлів» Оце моя точка зору, з якою ви 

можете не погоджуватися. Пішов правовий «безпрєдєл».

У мене своя думка щодо першого секретаря райкому пар-

тії та голів правління колгоспів, котрі були арештовані у тій 

справі. Я ще можу зрозуміти дії влади відносно директора 

сирзаводу, керівника банку — це державні службовці. Але, 

даруйте, голова колгоспу, якого вибрали люди і якому вони 

довірили керувати господарством та діяти на підставі Стату-

ту колгоспу. Ну, припустімо, він вирішив поїхати на сирзавод 

і взяти сто головок сиру, повезти в Харків і роздати вбогим, 

злиденним біля Благовіщенського храму. І його там арешту-
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вали, наділи наручники. Що ж, судіть. Але, пробачте, а ви 

народ, колгоспників запитали? Вони ж йому довірили! На 

черговому зібранні колгоспник піднімається і запитує: «Това-

ришу голово, ми вам довірили, ви мали право, але навіщо ви 

взяли сто головок?» Він пояснює: «Ось ми живемо в кращих 

умовах, і я вирішив дати тим, хто в не таких, як ми, умовах...» 

Тоді той голова колгоспу, якого влада, арештувавши, постави-

ла сторчма, знову стає на ноги. А якщо за його невинуватість 

проголосує дві третини? Хто ж хазяїн у нас у Будинку культу-

ри? З точки зору державно-правової, ми ж члени колективу, 

а з точки зору законів держави дещо не те, суперечить, не збі-

гається, не відповідає статуту колгоспу. Навіщо ж тоді робили 

колективізацію? Це ж колгосп — колективне господарство. 

Виходить, декларували, ніби давали права, а не вірили своєму 

народу, не кажучи вже про керівників.

М. Т. Терещенко — перший секретар районного комітету 

партії. Держава його призначала? Формально, ні. Нехай спо-

чатку аргументовано відзвітує перед комуністами, товариші 

по партії заберуть у нього партійний квиток, якщо він пору-

шив статут. Коли ж партія у нас правляча і керівна, то хай спо-

чатку комуністи дадуть оцінку, а тоді нехай вступає в справу 

закон. Куди ж ви спішили, хлопці? Вас що, пекло? Це що, лі-

нія фронту? Чому ви цю процедуру минули? Чому з депутатів 

і з партії вивели заочно? Лише це вже змушує казати, що тут 

якось сліпо пішли. 

Я тоді працював секретарем парткому колгоспу імені Ле-

ніна, де арештували голову господарства М. І. Калашника і де 

раніше працював перший секретар райкому партії М. Т. Тере-

щенко. Старший слідчий, що розслідував справу, жив у готелі 

цього ж господарства, і ми з ним часто обідали в тамтешній 

їдальні і в кабінеті не раз розмовляли. Він розповідав мені 

по правовій сутності, а я йому ставив питання по людській. 

Кажу йому: я ж секретар парткому, тому відкритим текстом 

говоритиму від імені людей. Він мені: а хто вам дав право го-

ворити від імені народу? Я йому: якби я отримував зарплату 

звідти, з колгоспу, то я захищав би свою шкіру, а так я захи-

щаю людей. Я ж завтра прийду отримувати зарплату в райком 

партії, тоді ще ж партію не розігнали. Чого ж нас не запитали, 

як членів колгоспу? Ви ж трішки розумієте? Хоч він і не ве-
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ликий мораліст, а тут же й моралі немає: «Розумію», — відпо-

вів. Ми ж колективне господарство — воля наша. Може, ми 

йому дали б більше в десятикратному розмірі. Ми проголо-

сували і дали йому право розпоряджатися. Інша річ, що там 

є лазівки, які можна використати і назвати їх правопорушен-

нями і навіть злочинами. Будь ласка, відділіть макарони від 

мух Оце — те, що по закону, а це те, що він узяв, не маючи 

права, вибачте — стаття, якщо він віддав Петрові, а собі гроші 

взяв у кишеню. Якщо це так, то це крадіжка нашої власності 

колективної, я руки піднімаю! А коли він для чогось необхід-

ного для тих же колгоспників використав, то аргументуйте! 

І ми його б вислухали, ми ж його вибрали, не ви ж його при-

значили. Отак ми з ним тоді розмовляли, і ті думки й сьогодні 

не втратили значення. А те, що тоді робила влада, це як при-

мітивне відволікання для публіки, щоб прикрити свою вели-

чезну аферу.

Але то було тоді. Якщо візьметесь писати, то все те мож-

на назвати «Бурлуцький сезон». Я вас давно знаю і не дуже 

здивувався, коли прочитав публікації, котрі ви мені дали. 

Не буду робити класичного розбору написаного, через те, 

що сприйняття у людей різне, але ваше читаю легко, сприй-

маю. І сьогодні, перед тим, як сісти за стіл, ви з більшим за-

хватом говорили про літературу, ніж про роботу в прокурату-

рі, і дуже правильно сказали, що сила літератури в тому, що 

вона не пояснює, а змушує задуматися. І наведені вами слова 

Ліни Костенко про те, що мудрість і знання нині замінили 

інформаціє ю, дуже сподобались. Я й на думці не маю запере-

чувати, що й те, що живе в душі поета чи письменника, є дій-

сність. Це теж робота. Ви з дитинства начиталися книжок, ба-

чили життя і маєте досить великий запас вражень. Їхній зміст, 

акумулювавшись, перетравлюється у вашому мозку, і коли 

пишете, це й виливається як ваше бачення. 

У нас дуже мало матеріалів серйозного змісту і коли щось 

з’являється, то прямо запоєм читаю.

Але повернімось на кілька років — до становлення не-

залежності. Ось Кравчук, із тих, хто хоче проскочити крізь 

краплі дощу. Прем’єр-міністр Кучма і його оборудки щодо 

закупівлі тракторів та комбайнів радянського виробництва 

у Східній Німеччині. Торгівля ж тоді велася в зоні РЕВу (Ради 
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економічної взаємодопомоги). Трактори, комбайни, сіялки, 

культиватори вони віддали Україні, забирайте назад, з достав-

кою безоплатно до пункту пропуску Чоп на кордоні України, 

Жоден трактор, жоден комбайн, жоден плуг не перетнув кор-

дону України. Іншим країнам продали, а в бюджет надійшли 

за ціною п’ятнадцяти «Джон Дірів». А решта — це ж мільяр-

ди. Що, прем’єр-міністр Кучма не знав? Що, Генеральний 

прокурор ваш не знав, МВС, СБУ не знали?! Посередники, 

так звані, які ділилися з ними цими мільярдами. І, дійсно, ну 

не буде ж адміністрація Президента чи секретаріат Кабіне-

ту міністрів торгувати цим майном. А що, воно не потрібне 

державі? Як це воно не потрібне? Вирішили продати. Ство-

рили фірму «Агротехсервіс», як посередник: на, торгуй. Але 

той-таки «Агротехсервіс» у німців без документів не приймав 

нічого. Той-таки німець когось заставив розписатися, що він 

здав, а тепер той, хто прийняв, повинен був розписатися від 

імені «Агротехсервісу». Хлопці! Куди ви подівали! А вони, ви-

бачте мені, це не образа, Калашникова чи Терещенка взяли 

за головку сира і показували на всю Україну чи Радянський 

Союз. Ех ви! Політичні повії. Як же можна!..

А як вони розікрали Агрокомерційний банк України? 

Ощадбанк і Голова правління В. А. Ющенко, коли видавали, 

негідники, зятям таким, як у Кучми — Пінчукам, під так звані 

пільгові кредити. Майте на увазі, це ж у мене на очах відбува-

лося Ощадбанк видавав пільговий кредит радянськими кар-

бованцями, який котувався 0,80 центів. Дві третини розмели. 

Точно не пам’ятаю, чи Агрокомерційний банк уже ліквіду-

вали, чи ще трішки дихав. Пільговий кредит на 49 років під 

3–5 відсотків річних. Як розібрали, то відразу перейшли на 

купони. Що вони, скоти, робили? Не знаю, прокурор бачив 

це чи не бачив?!

Я ж тоді був головою агрофірми «Шипувате». На заробіт-

ну плату потрібно було відвантажити агрофірмі «Шипувате» 

машину купонів у мішках. У банку кажуть бухгалтеру гос-

подарства, а той погоджує зі мною: Іване Прокоповичу, ми 

візь мемо лише одну третину тих купонів, а то й менше. Роз-

дамо як заробітну плату, а решту рекомендуємо підписати на 

ощадкасу, перераховувати на ощадні книжки. Сьогодні мені 

зрозуміло, для чого це. Навіть ті купони, котрі нічого не зна-
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чили і на які нічого було купити, не видавали. Ну не можу не 

матюкнутись: ах ви «барышни благородные»! Але не хочу лю-

дей смішити в той час, коли справа майже трагічна. А з ощад-

ної книжки зняти теж було не просто — ліміт каси. Тут у нас, 

в Шипуватому, коли дуже вже агресивно наступали люди, 

мені телефонує касир. Мовляв, прийшли, вимагають гроші, 

видавати їм? Я їй: а чого ви мене питаєте?

— Та вони ж проп’ють.

— То підождіть, вони ж проп’ють не твої, а свої. При-

йшли до мене. Так: видавай, мовчки, щоб дуже не загострю-

вати ситуації. Як дуже хочеш, то мать твою так — на, отримуй! 

А воно ж набралося із зарплат наших і, вибачте, накрилися 

наші гроші. Розграбували два банки, а принаймні в Агро-

банку на 01.01.91 року було 27 мільярдів карбованців. По-

множте на 0,8 і це буде десь 25 мільярдів доларів. Пробачте, 

це ж аграрників гроші. Це аграрно-комерційний банк? Так. 

То віддай аграріям. Якщо колгоспи розганяєте, то віддайте 

гроші. Це ж гроші наші, тут же навар наш, пеня. Де ділись 

гроші? Пішли в пільгові кредити Пінчукам, і він купив заводи 

в народу за купони, а 2 вересня 1996 року ввели гривню. За 

мільйон купонів я міг розрахуватися десятьма гривнями. Та 

підождіть, давайте, Дмитре Івановичу, я не буду вас за грудки 

брати, ви не дуже велике цабе. А давайте вийдемо і пройде-

мося селом — Шиповатим, і Бурлуком, і всією Харківською 

областю. То хто брав кредит? Хто брав мільйони? А я знаю...

Головний ворог розвалу колгоспів — це Кучма. Не під-

писав би він свої чотири Укази 1999 року, такої б розрухи не 

було. Видаючи їх, він не практично, а теоретично мислив. 

Ось і складається, як той казав, теоретично — кобила, а прак-

тично — не везе.

Голова районної ради В. Т. Панарін брав мене до асоці-

ації пайовиків земель району. Я спочатку погодився і днів 

п’ятнадцять був головою оргкомітету. Вже подумував, де б до 

цієї асоціації знайти гарного юриста. Але на чому ми з ним 

розійшлися? Я сказав на нараді: підождіть, ми не будемо під-

корятися сільським радам.

— А чому?

— Тому, що ви сьогодні господарі землі, а як ви її викори-

стовуєте, який дохід? Багато питань. А я, як голова ради па-
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йовиків, займатимусь експлуатацією землі, її використанням. 

Мені Микола Федорович Єсипов, завідувач відділу районної 

ради, каже: «Яка там експлуатація? Експлуатуються бур’яни!» 

Добре. Я проїхав районом і бачив ті бур’яни. Але там же по-

сіяно. Просто це безгосподарність, а чистих бур’янів я ніде не 

бачив. Тобто, земля використовується. Тепер інше питання: 

як вона використовується? А в мене ось є дані. По будь-якій 

сільській раді покажіть мені, де ця земля. Умовно, не буду на-

зивати, беремо будь-яку сільську раду, скільки землі не вико-

ристовується — розпайованої, запасу, держрезерву. Загалом 

десь 350 гектарів. Не буду казати, в якій сільській раді. На-

йдіть мені хоча б в одній сільській раді 350 гектарів, зарослих 

бур’янами. Не знайдете! Єдиний у цьому році голова Рублен-

ської сільської ради — Катасонов, ставши головою сільської 

ради, звернувся через районну газету, щоб об’явилися спад-

коємці. Не об’явилися — земля переходить у користування 

сільської ради. А рада здає в оренду. Наприклад, п’ятдесят 

паїв по 6 гектарів — 300 га. Який дохід у сільської ради? Стоп! 

А чого ж це всі мовчать! А тому, що голова сільської ради, по-

між нами кажучи, один кусок — тому, хто перший підійшов 

не з порожніми руками, інший — ближньому чи далекому ро-

дичу, та й собі, може. Тут зачекайте! Якщо я приїду до голови 

сільської ради, то ти мені все покажи. У вас 1991 року чис-

лилось 6100 гектарів ріллі. Ось вона, розписана по паях. По-

кажи мені по кожному полю. Хто орендує? Дуже просто. Це 

дано по два гектари учителям, у кожного учителя є прізвище. 

В орендованої землі теж є прізвище, розпиши. Якщо ти не 

розпишеш, то, шановна чи шановний землевпоряднику, не 

додому підеш, а до слідчого. І не треба разом з головою сіль-

ської ради вдавати з себе малограмотних. Ти не знаєш? Так 

біля тебе лежить альбом, розроблений інститутом. Показуй, 

хто скільки землі орендує і скільки платить. А оце нічийне, ти 

не знаєш, об’являй у районці. Через півроку, чи через скіль-

ки, воно — власність сільської ради, здавай в оренду, отримуй 

гроші. А чого ж ви цього не робите, що, дурники? Зведення 

докупи всіх цих даних матиме подвійне значення: насамперед 

покаже, як на практиці використовується земля, а вже потім, 

що господарник, котрому селяни оддали свої паї, з цього має 

і як розраховується за них.
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Це я і вам, як колишньому прокурору, дуже конкретно 

розповідаю щодо самого розуміння справи, розуміння того, 

що діється навкруги, а голові районної ради розповів трохи 

вужче, і у нас з ним пішли, як кажуть, «разночтєнія». Кажу 

йому, що треба провести конференцію пайщиків, і, якщо це 

буде підтримано, то я готовий працювати, якщо ні — то ні. 

На ній я поставлю питання головам сільських рад, при цьо-

му це ж не буде бюро райкому, як колись, а це буде публіч-

на зустріч місцевих осередків з головами сільських рад. Там, 

кажу, поряд з головами сільських рад сидітиме голова район-

ної адміністрації, тому що він в першу чергу розпоряджається 

землею держрезерву і землями запасу, затверджує всі розпо-

рядження на підставі викопіювання плану землі. І от вони 

потім пояснять пайовикам, що й до чого. Ось у цьому я ба-

чив роль голови асоціації пайовиків. Але я зрозумів, що це 

його не влаштовує, а влаштовує, щоб я був такою собі особою 

з розгляду скарг з місць, щоб я їздив «пожежі гасити». Цього 

не буде, і я не став. Тому я зніму свою кандидатуру, а ви, кажу, 

займайтеся. Воювати, навіть з районним керівництвом, я не 

збираюся, це справа клопітна і не зовсім небезпечна. А я не 

застрахований. Тоді він сказав: «До конференції». Кажу — 

питань нема. Я її відкрию, доповідь зроблю, всі питання ви-

рішу, а на голову рекомендуйте, кого ви вважаєте за потріб-

не. Провели конференцію, але не запрацювала та формально 

створена асоціація, бо районне керівництво не дуже хотіло 

відкритості в цьому питанні. Створили асоціацію, і сталося 

подібне до тих циган з анекдоту. Там цигани уклали з паро-

плавством угоду на фарбування корабля. Взялися до роботи 

і дуже швидко працювали, бо коли грішми пахне, то до робо-

ти вони не ліниві. Приходять до замовника і вимагають роз-

рахунку. Комісія замовника йде приймати роботу і бачить, 

що корабель пофарбовано лише з одного боку. Кажуть їм, що 

треба, мовляв, і з другого пофарбувати.

— Що ви нас дурите, за кого ви нас маєте! — відповіда-

ють цигани. — В угоді ж як сказано: ми — з «однієї сторони», 

а ви — «з другої»...

І це ж не тільки у нас в районі. Вони живуть моментом, 

навчилися добре використовувати його. Взяти від цього мо-

менту життя якомога більше, використати все, що до рук 
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пливе, не задумуючись ні над якими, крім особистих, інтере-

сами. Для багатьох з них щось змінювати здається малозро-

зумілим, для інших — неважливим. У глибину, у даль життя 

вони не хочуть зазирати і змінювати щось кардинально самі 

не будуть. А народ так і залишається неорганізованим, від-

сталим і невмілим розібратися в питаннях потрібного і не-

потрібного, дозволеного і недозволеного. А хто це все може 

привести у відповідність із законом? Він же є, і не такий вже 

й поганий. Виконавці, від верхньої, середньої і навіть части-

ни низової ланки управлінців корумповані, хто більшою, хто 

меншою мірою. 

Як колишній прокурор, ви розумієте, що це завдання 

прокуратури, проте, хіба прокурор сам може це все підняти? 

А піднімати є що! Коли від загальних міркувань перейдемо до 

конкретних, то починати можна з розпаювання землі. Дале-

ко не справедливо її було розпайовано. І якби прокурор отак 

узяв підняв, сказав: оце тобі, голово ради, місяць строку, роз-

пиши мені землю і відзвітуй з документами. Ні — отам, у ку-

тузці, будеш сидіти. Впевнений, що деякі факти будуть для 

нього доволі цікавим матеріалом. Ви ж розумієте: що до чого, 

а батіг до спини! І це ж не така космічна наука, не така вже 

й проблема.

— Іване Прокоповичу, з нинішнім використанням земель 

пайовиків проблема, можливо, й невелика, це, якщо є бажан-

ня, можна привести у відповідність із законом. Але й сила-

ми лише прокуратури, навіть у масштабах району, це не так 

просто зробити. А з розпаюванням землі майже безнадійна 

справа. Все треба робити своєчасно. Попробуйте тепер уста-

новити тих, хто в дев’яностих роках минулого століття мав 

відношення до цього, хто кому не додав і кому дав більше тих 

паїв? А про корупцію скажу — це злодійство. Як це слово не 

пиши, разом чи окремо, це і зло, і дійство, з якого країні вже 

край як необхідно виходити!

— Важко не погодитись, і все це лише ілюструє гірку іро-

нію сучасного стану. Не думайте, ніби я не розумію, що уряд 

повинен бути посередником між працею і капіталом, та у нас 

він більше схильний до капіталу олігархів, ніж до потреб тру-

дарів. Нинішня влада не розуміє, а то й не хоче розуміти, що 

не вирішення питань праці і капіталу лише змушує чекати 
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ків незалежності, а ідеали так і залишаються ідеалами. Не ба-

жаючи бути пророком злого, все ж таки не можна не обмину-

ти того, що й політичні конфлікти наростають швидше, ніж 

їх усувають. Скільки непотрібного, безглуздого! І це тому, що 

зовсім не робиться те, що потрібно. Робиться так невдало, що 

потім із цього виходять тільки непорозуміння. Я про матема-

тичний склад розуму Ющенка. Він був спочатку бухгалтером, 

потім успішним економістом. Проте, який би я не був голова 

колгоспу, але як льотчик я — нуль. Можна бути вдалим бан-

кіром, але щоб тобі, Президенту, жінка, я маю на увазі Юлію 

Тимошенко, вправляла мізки! Ви мені пробачте, то не треба 

було йому й братися за цю справу. А якщо руки справді чи-

сті, то він би її схомутав, вийшов би до народу, на телебачен-

ня, та розказав, а це він умів. Так ні, духу не вистачило, і так 

вони ніби заздрили один одному. То Вітя випереджав Юлю, 

то Юля — Вітю. А що в підсумку?

— Україна й досі не має вмілого керівництва. Є такий ви-

раз: «Правлять «временщики»...

— Це набагато страшніше, ніж «временщики». Згадайте 

кінофільм «За двома зайцями» за мотивами п’єси Михайла 

Старицького. Там Голохвастов сидить із Пронею Прокопів-

ною. Батько, Прокіп Свиридович Сірко, запитує: 

— Що ви робите?

— А ми з Пронею Прокопівною ведемо великорозумні те-

ревені.

Оце, як тільки подивлюсь трансляцію сесії Верховної 

Ради, то роблю висновок, що у нас, як у політиці, так і в еко-

номіці, ще й досі обранці та слуги народу лише показують, 

що вони розумні, а насправді змісту, сенсу немає — лише те-

ревені. Теревені про загальну рівність та справедливість. Тому 

й виходить, що чиновники їдять м’ясо, а я — капусту. В серед-

ньому ми їмо голубці.

Ось так згадалось і, повірте, щиро жалкую, що не дого-

ворили, не досперечалися про те, про що сперечалися. Іван 

Прокопович міг вжити напрочуд наочний і точний вираз, був 

із самостійних керівників, а це не завжди подобалось тим, хто 

хотів не працювати, а керувати.
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ВІЗИТ НА КУБУ

— Владиславе Петровичу, коли я проходив дійсну стро-

кову службу з 1971 по 1973 рік в авторемонтній частині, що 

дислокувалася поряд із Кінним ринком у Харкові, то зампо-

літ Малярчук розповідав, як він у період Карибської кризи 

служив на Кубі. З його розповідей, до революції під прово-

дом Фіделя Кастро Куба була зоною відпочинку для мешкан-

ців материкової частини США. Приблизно як для нас Крим. 

Місцеве населення тоді було зайняте обслуговуванням від-

почиваючих американців. Очевидно, це й наклало свій від-

биток на роль жінок: майже геть усі представниці прекрасної 

статі займалися проституцією. Розповідав замполіт, що ЦК 

Кубинської компартії постійно розглядало питання про ви-

корінення цього явища. Зауважив і таку особливість харак-

теру кубинців: вони могли розмовляти, стоячи по різні боки 

навіть неширокої вулиці і голосно перегукуючись. Здавало-

ся, ніби їм ліньки перейти на інший бік до співрозмовника, 

щоб тихо поговорити. До того я вважав, що Куба — невелич-

кий острівець, а виявляється, його територія втричі більша 

за Харківську область і населення там до десяти мільйонів 

чоловік. 

— Дійсно, коли я був на Кубі в 1969 році на з’їзді кубин-

ської комуністичної партії (через десять років після револю-

ції), то перед партійним зібранням у Гавані в порту на набе-

режній за наказом Фіделя Кастро провели облаву і виловили 

три сотні проституток. З метою перевиховання їх відправили 

на острів Пінос — рубати цукрову тростину. Через деякий час 

звідти почали находити невтішні новини про різке падіння 

продуктивності праці у заготівлі тростини. «Жриці кохання» 

таки деморалізували стійких кубинських «мачетеро», то ж 

довелося терміново повертати дівчат назад. Так, питання бо-

ротьби з проституцією ще довго стояло на порядку денному 

рішень кубинської компартії.

— Ви пишете, що на Кубі працювали наші турбіни. Це 

з тих, які ми направляли їм уже як братню допомогу?

— Ні, це в Сантьяго-де-Куба, по-моєму. На електростан-

ції «Ренте» працювало десять турбін, по 50 кіловат кожна. 

Продали їх ще до революції. Кубинці схвально відгукувались 
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про роботу наших турбін. А наш турбінний завод допомагав 

в обслуговувані.

— Але то окрема тема. Мене цікавить Фідель Кастро. Весь 

світ його визнавав за великого, емоційного промовця, який 

наелектризовував слухачів. Що можете сказати? Чи справді 

це відчувалось? 

— Перед поїздкою нам провели інструктаж у ЦК КПРС. 

Оскільки я захистив кандидатську дисертацію з економіки 

на тему про матеріальне стимулювання праці, то мені поре-

комендували делікатно, при нагоді, орієнтувати кубинських 

керівників на те, щоб вони не тільки на ентузіазмі будували 

свій соціалізм, а й звертали увагу на матеріальну винагороду 

за результатами праці.

На одній із зустрічей був присутній Фідель Кастро. 

Пам’ятаючи про це завдання ЦК КПРС, я зробив закид, що 

на самому ентузіазмі, мовляв, будувати не можна. Так він 

на мене як пішов. Мовляв, ви дорікаєте за те, що відриває-

мо людей від виробництва! А ми ж вивчали ваш досвід. Ви, 

після Жовтневої революції, коли залізниці були зруйновані, 

що робили? Вам теж було не до матеріального заохочення. 

На ентузіазмі працювали, побудували Дніпрогес і тисячі за-

водів. Словом, як пішов... Я відчув той його пафос на собі. Аж 

принишк, думаючи, що недоречно висловився. Та потім він 

пом’якшив тон і з новим ентузіазмом почав знайомити нас із 

перспективами розвитку молодої кубинської республіки.

А територія у них справді велика. Ми літали над нею лі-

таком. Тростину там вирощували. 1970 року виробили з неї 

десять мільйонів тонн цукру.

— Серйозна цифра — десять мільйонів тонн цукру. Нині 

Україна стільки не дає.

— Мабуть, що так...

— Мені згадалося, як у 60-ті роки на трудодень колгосп-

никам видавали кубинський цукор, жовтого кольору, у біль-

ших мішках, ніж наші, за розміром, і люди, як звичайно, по-

чали гнати з нього самогон. Тоді самогоноваріння в селах на 

Вінниччині, «цукровому Донбасі», процвітало. Цукор вида-

вали на трудодні і на горищах його накопичувалися тонни. 

У моєму селі сусіди кооперувались. У садку в одного було ви-

копано землянку, там стояв куб для перегонки, в іншого були 
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трубки: і так, по черзі, гнали той самогон. З кубинського жов-

того цукру самогон чомусь був неякісний, поганий. Обурені 

люди почали скаржитися, виявляти невдоволення і потім, на 

Удицькому цукровому заводі, його почали відбілювати.

— Під час поїздки ми були у них на цукровому заводі, так 

там того цукру терикон, метрів дванадцять заввишки. Спека, 

той цукор уже сік пускає, тече. А оскільки американці оголо-

сили Кубі блокаду, то ми купляли у них цукор. Нам вигідніше 

було купити у них, ніж виробляти свій. Та й Фідель Кастро 

просив, щоб збільшували закупки.

— Сумнівно, що нам було вигідно у них купляти. Бо 

я доб ре знаю, що в мене на Вінниччині свій цукор нікуди 

було дівати. Не спроста ж його видавали колгоспникам на 

трудодні.

БОРОТЬБА З АЛКОГОЛІЗМОМ

До речі, саме тоді, коли почали гнати самогон із цукру, 

і пішов алкоголізм. До цього в селі самогон гнали з буря-

ків. Продукт натуральний, не давав алкогольної залежності. 

А цук ровий пішов градусами міцніший, з хімією.

— Владиславе Петровичу, є ще одна інтересна тема бо-

ротьби з пияцтвом і алкоголізмом. Ви в своїй книзі не зга-

дуєте про це. А це ж теж була така дурість. Здавалося б, захід 

розумний. Та й він призвів до несподіваних ускладнень.

— Але розумієте...

— Розумію, добре розумію, що за часів «застою» народ 

спивався і необхідно було щось робити. Пияцтво було на-

зване не тільки величезним соціальним злом, а й причиною 

багатьох економічних проблем. Керівникам КПРС здавало-

ся, що варто поліпшити управління господарством, зміцнити 

дисципліну, і економіка швидкими темпами почне розвива-

тися. І захід було обрано начебто правильно. Але й він приз-

вів до несподіваних ускладнень.

— Ваша правда. Ось у Білгороді, наші сусіди з Росії, так ті 

закрили всі магазини з продажу спиртного.

— Я це пам’ятаю. Великобурлуцький район, де я працював 

у ті роки прокурором, межує з Росією. У селищі Приколот-
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ному була ціла навала росіян. На виїзді з Приколотного на 

Великий Бурлук, за залізничною колією, стояв магазинчик. 

Так там постійно чергували «страждущі». Автомашинами 

приїжджали ще до відкриття. Черги і стовпотворіння.

— Вони й до нас у Харків приїжджали, кордонів же не 

було. Ми прикрили в себе магазинів відсотків 20–25, які тор-

гували спиртним, а вони майже зовсім закрили. Тоді вони й по 

ковбасу до нас приїжджали. Біля обкому був магазин. Я йду 

на обід, а там автобуси з Бєлгорода стоять. Ковбасу в нас куп-

ляють. Потім, правда, ми почали до них їздити по рибу.

— Не погоджуюсь з вами, що, як ви кажете «ми прикрили 

відсотків 20–25 магазинів, які торгували спиртним». Наве-

ду уривки з книги О. М. Бандурки «Оперативно-розшукова 

діяльність» (він у ті роки очолював міліцію Харківської об-

ласті): «В травні 1985 р. ЦК КПРС та Радою Міністрів СРСР, 

а потім і партійно-радянськими органами УРСР було роз-

почато загальнодержавну кампанію по боротьбі з пияцтвом 

і алкоголізмом, у якій органам внутрішніх справ відводилось 

чільне місце. Перед органами внутрішніх справ ставилось 

як голов не завдання оперативно-розшукової діяльності: 

пошук порушень правил продажу спиртного, зловживання 

спиртними напоями, виявлення самогоноваріння. Зусилля 

органів внутрішніх справ, зокрема міліції, були переклю-

чені з боротьби зі злочинністю на виконання партійних рі-

шень. Запроваджувалася спеціальна звітність оперативно-

розшукових органів за результатами їх діяльності у боротьбі 

з пияцтвом.

У постанові секретаріату ЦК КП України в лютому 

1986 р. було підбито підсумки за друге півріччя 1985 р. Так 

встановили, що кількість магазинів, що торгують спиртними 

напоями, скорочено на 95%, вилучено самогонних апаратів 

418 тис. штук, притягнуто до відповідальності 1,1 млн чол., 

з них 12,6 тис. — членів або кандидатів у члени КПРС. 

А в дійс ності проблему пияцтва було загнано в підпілля, від-

дано в руки тіньової економіки.

/.../ «антиалкогольна кампанія» різко знизила бюджетні 

надходження, створивши до того ж сильне соціальне напру-

ження. Почало зростати виробництво підпільних сурогатів та 

самогоноваріння, стали набагато поширенішими наркоманія 
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та токсикоманія. Це негативно позначалося на здоров’ї на-

селення. З 1985 по 1988 державний бюджет не дорахувався 

близько 67 млрд. рублів. У 1988 році антиалкогольна кампа-

нія провалилась і була скасована.

/.../ Як і під боротьбу з пияцтвом та алкоголізмом, так і під 

боротьбу з наркоманією підводилось ідеологічне, політичне 

обґрунтування, що призводило до формалізму і зневіри в їх 

виконання».

У те, що пияцтво можна побороти суто адміністратив-

ними заходами, не вірив ані народ, ані чиновництво. Ходив 

анекдот: «Наприкінці робочого дня секретарка заходить до 

свого начальника. Він пропонує їй зайнятися сексом. Та по-

годжується, проте каже: — Ви ж хоч двері на ключ зачиніть. — 

Ні, ти що! Ще подумають, що ми тут горілку п’ємо». 

Не легко було купити спиртне в магазинах. Влітку 1986-го, 

ще працюючи слідчим прокуратури Чугуївського району, 

я своєю «Копійкою» — ВАЗ-2101, поїхав у відпустку на Він-

ниччину, в рідне село Саша. Прихопив із собою всього чоти-

ри пляшки «казьонки». Думав, для початку вистачить. Знав 

же, що вдома завжди є якісний самогон.

Зійшлися друзі, сусіди, і тих пляшок, що я привіз — як не 

було. Киваю матері, мовляв, подавай уже й самогон.

— А нема самогону — відповідає мати, — твій батько, хоч 

як його вмовляла, повірив пропаганді і здав самогонний апа-

рат. Каже, це правильне і потрібне рішення влади. Син на 

такій серйозній роботі працює, — здам я той клятий апарат. 

Отакий необачний, пішов і здав.

Щоправда, влада теж хитра. Оголосили, що за здані са-

могонні апарати нікого не каратимуть, і здати їх можна буде 

анонімно. Біля контори колгоспу, до якої можна пройти че-

рез парк, була можливість непомітно залишити той апарат. 

На ранок біля контори таки з’явилась величенька гірка мід-

них трубок — «змійовиків». 

Що ж, мусив я під час відпустки скористатися «зв’язками». 

Через прокурора району Олександра Громадського та одно-

курсника Олександра Медведюка, який працював слідчим, 

діставав по кілька пляшок тієї «оковитої». А батько через до-

сить короткий час переконавшись, що це не боротьба, а кам-

панія, казав: «Бачиш, синку, старію, тебе вчив завжди зали-
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шати відсоток на сумніви для оцінки того, що каже влада, 

а тут піддався. А лихо ж не в горілці, а в тому, що, як у нас тут, 

«на низу», так і там, «нагорі» — розуму немає».

Не врахувала влада особливостей, як тепер кажуть, мен-

талітету народу, котрий дуже швидко «казьонку» замінив са-

могоном. Його, як ви говорите в своїй книзі, полюбляють 

і вчені. Мені сподобалась ваша розповідь про видатного кон-

структора літаків Андрія Миколайовича Туполєва, як він, не 

довіряючи якості та державній монополії на спиртні напої, 

сам сконструював апарат і переганяв звичайну горілку на са-

могон — без запаху та сивушних масел. Коли про це допові-

ли Л. І. Брежнєву, той від душі сміявся і жартома сказав, що 

такий експеримент заслуговує на державну премію та поши-

рення серед членів політбюро.

— Був такий випадок.

Сказав, усміхнувшись, Владислав Петрович, ніби даючи 

зрозуміти, що в серйозній розмові самогон не повинен заби-

рати багато часу.

ДО ЮВІЛЕЮ

Скажу, що збирання матеріалів цієї книги йшло якось не-

рівномірно: то прискорювалось, і були вже готові начерки 

розповідей, почутих від Владислава Петровича, вичитаних 

з його книги, та своїх роздумів про це; то раптом надовго від-

кладав уже ніби вдало задумане, немов забував про нього. 

Вкотре побувавши на квартирі у Владислава Петровича, 

дістаю його книгу «Смотреть правде в глаза», що вийшла дру-

ком у 2004 році у видавництві «Майдан». До речі, книгу було 

видано ще до славнозвісних подій на майдані в Києві, які те-

пер уже увійшли в історію як «помаранчева революція». На 

мій погляд, саме тоді, через 12 років після здобуття незалеж-

ності, народ зрозумів, що саме йому, а не політикам належить 

розбудовувати нову країну.

— А де ви взяли цю книгу, адже її немає в продажу?

— Великої таємниці тут теж немає. Я готувався до зустрі-

чі з вами і відшукав. Мені її рекомендував голова обласної 

спілки письменників України в Харківській області Анатолій 



280

Петрович Стожук. Він, як відповідальний за випуск вашої 

книги, має її в своїй бібліотеці і, на моє прохання, надав мож-

ливість покористуватися.

— А в мене, на жаль, залишився лише один примірник — 

пороздавав друзям, знайомим.

— А це для вас. Моя книга «Опальний секретар». Щойно 

вийшла друком.

— Вітаю, це не так просто — видати свою книгу.

— Я її так довго переглядав, змінював, переробляв, що на-

разі вже не розумію, добре вийшло чи погано, проте сподіва-

юсь усе-таки, що сяк-так купи тримається.

— Читач оцінить. Зайдімо до вітальні, прошу. Що будете: 

чай, каву? — сказав господар, припрошуючи до столика.

— Чай. До кави мій організм не звик. Серце не сприймає. 

Починає, як кажуть, калатати. Дотримуюсь афоризму: здо-

ровий чоловік не той, у кого нічого не болить, а той, у кого 

щоразу болить в іншому місці. Я, на відміну від вас, у своєму 

житті серйозно спортом не займався. Лише коли, працюючи 

на заводі «Серп і Молот», надумав вступати до юридичного 

інституту — почав ходити на секцію стрільби. На тренуваннях 

з малокаліберної гвинтівки в положеннях лежачи, з коліна та 

стоячи вибивав норму першого розряду. Пробував і з пістоле-

та. Та, вступивши до інституту, облишив заняття. Хоча спор-

том і не займався, на здоров’я не скаржився, проте так скла-

далися життєві обставини, що не менше чотирьох разів був 

на межі і майже за межею життя, але ж для чогось Всевишній 

таки повертав, залишав на цьому світі.

Усе це лишало сліди на тілі й не менші — в душі. Проте, 

хоч би що там було, але, розмірковуючи над своїм життям, 

згадуючи минуле, мушу визнати: нині маю більше підстав 

дякувати долі, ніж нарікати на неї. Хоча багато з того, про 

що мріялося, не збулося, а життєві обставини часто жалили 

дошкульніше за кропиву. Адже за Плутархом (близько 46–

120/125 рр. н. е.), давньогрецьким письменником, істориком 

і філософом-моралістом: «...доля — штука химерна й розу-

мом незбагненна».

А щодо вас, то з книги дізнався, що ви спортом займалися 

серйозно та й у свої вісімдесят п’ять маєте ще доволі міцний 

і бадьорий вигляд. Які ваші найвищі досягнення в спорті?
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— Майстер спорту з волейболу. Ще 1950-го року грав 

у студентській команді «Наука» (нині «Локомотив»). Вона 

вже тоді виступала на змаганнях вищої ліги країни, де займа-

ла доволі престижні місця. Я навіть вагався: грати в волейбол 

на найвищому рівні, чи закінчувати інститут. Та тоді профе-

сійного спорту у нас не було і я все ж закінчив інститут. Та 

зі спортом не розлучався все своє життя. Крім здоров’я, він 

формує і характер. А голові спілки Анатолію Петровичу Сто-

жуку передавайте вітання.

— Дякую, обов’язково передам. 

Узявши до рук мою книгу, сказав:

— Чудово оформлена. Тут на обкладинці особова справа 

члена партії і кримінальна справа. Притягує погляд. А що це 

на звороті?

— Світлина церкви святого великомученика Димитрія 

Солунського, що була в моєму рідному селі. На жаль, зруй-

нована в роки войовничого атеїзму. Батько великомученика 

Димитрія був проконсулом римської імперії і в часи гонінь 

таємно сповідував християнську віру. Таємно був охрещений 

і Димитрій. Після смерті батька імператор Галерій Макси-

міан, який вступив на престол у 305 році, викликав до себе 

Димитрія і, пересвідчившись в його освіченості та військово-

адміністративних здібностях, призначив на місце батька 

проконсулом у Фессалоніках. Отримавши призначення, Ди-

митрій відкрито прославив Ісуса Христа і, замість того, щоб 

гнобити і карати, почав навчати жителів міста християнської 

віри, викорінювати язичницькі обряди та ідолопоклонство. 

8 листопада 306 року воїни імператора пронизали Дмитра 

списами.

Я народився напередодні свята святого Димитрія, оче-

видно, тому мене й назвали Дмитром. Тож, якщо ви помітили 

в мені певну замкнутість характеру в період побудови кому-

нізму в СРСР, то це (можливо, я дуже перебільшую), від того, 

на честь кого мене назвали. А виставляю цю світлину на об-

кладинці вже другої своєї книги, пам’ятаючи те місце на зем-

лі, де зарито мою пуповину і де мене хрещено. 

— Владиславе Петровичу, це ж вам скоро буде 85 років?

— Так, у квітні.

— Я б хотів ще з вами зустрітися, написати до ювілею...
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— Але дивіться — не передайте куті меду. Бо ваш брат-

журналіст чого тільки не прибреше, щоб прикрасити текст.

— Перш ніж подати в редакцію, я дам вам прочитати.

— Ну що ж, Леонід Ілліч, коли телефонував, то завжди 

наостанок казав: «Передавайте привіт товаришам по партії. 

Бажаю вам творчих успіхів».

Після тієї розмови я підготував статтю, дав прочита-

ти Владиславу Петровичу. Він дещо уточнив, дещо підпра-

вив, і я погодився з його правками, адже досвід журналіст-

ської роботи в нього теж неабиякий: вийшовши на пенсію, 

працював головним редактором «Сільського журналу», має 

звання «Заслужений журналіст України». Гадаю, читач уже 

зрозумів моє ставлення до комуністичної ідеології, то ж не 

буду довго пояснювати, що в статті було більше фактичного, 

ніж політичного. Очікував, що харківські газети не забудуть 

про ювілей Владислава Петровича і опублікують матеріал. 

Та в редакції україномовної газети «Слобідський край» мені 

сказали:

— Написано добре, але ми не візьмемо.

— Чому? 

— Розумієте, у нас своя редакційна політика і тепер про 

комуністів писати не на часі.

— Так тут же не про комуністів, а про ювіляра. Просто 

віддати шану, адже за роки його керівництва областю...

— А що він такого зробив для області?

Зауваживши, що мій співрозмовник, поборник «редак-

ційної політики», вдвічі молодший за ювіляра, я сказав:

— Вам того не зрозуміти. Хай там як, а на роботу ви, ма-

буть, у метро їздите, а воно теж при ньому будувалося. По-

читайте його книгу, де він описує, як у земляка-харків’янина, 

голови Ради Міністрів СРСР М. О. Тихонова, «випросив» 

8 мільйонів карбованців на будівництво третьої черги метро 

на Павлове Поле. Коли б тоді це питання не було вирішено, 

то ще не відомо, чи мали б ми третю лінію метро. Те ж саме 

стосується і будівництва водогону з каналу Дніпро-Донбас: 

Харків досі не має проблем з водою...

— Можливо, то були дні його блискучої слави, але ми їх 

не застали. А тепер ми вже є, але... Що діється в наш час? Ви 

бачите події в Криму, сепаратизм на Донбасі? Нам, молодим, 
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справді потрібно пам’ятати про те, що натворили комуністи. 

Такі речі непрощенні!

Розповів про це Владиславу Петровичу і сказав, що маю 

намір скористатись своїми журналістським та ветерана про-

куратури посвідченнями, зустрітися з головою Харківської 

обласної ради, щоб він посприяв публікації.

Відповідь Владислава Петровича підтвердила мої вражен-

ня, що цей чоловік знає собі ціну і не домагається дешевого 

авторитету: «Дмитре Івановичу! Давайте не будемо принижу-

ватися!» — так сказав він мені тоді.

— Владиславе Петровичу, а як відсвяткуєте ювілей?

— Ніякої помпезності не буде, я до цього не звик.

Матеріал про ювіляра опублікувала газета «Комуніст» — 

у притаманному їй стилі. Наведу початок статті: «У ці дні 

долає 85-річний рубіж у своєму житті Владислав Петрович 

Мисниченко — вірний син Комуністичної партії, у лавах якої 

він активно пропрацював 60 років...» 

А ж я хотів без ідеології...

У день ювілею Владислав Петрович подарував мені свою 

другу книгу. Ось що про неї написано в тій же газеті «Кому-

ніст»: «Нещодавно в серії ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей 

Харьковщины) вийшла книга Владислава Мисниченка «Моя 

правда жизни». Автор — почесний громадянин Харківської 

області — розповідає про свій життєвій і трудовий шлях — від 

13-річного токаря на евакуйованому танковому заводі в Ниж-

ньому Тагілі до керівника області — однієї з найбільших 

в Україні та й у всьому Радянському Союзі. Про свою майже 

шістдесятирічну діяльність у лавах Комуністичної партії. /.../ 

Перед читачем постає вражаюча картина героїчних звершень 

нашого народу, керованого Комуністичною партією, багато-

гранної творчої діяльності партійних, радянських, господар-

ських органів, громадських організацій.

Автор відверто розповідає про своє становлення як пар-

тійного керівника, про труднощі, з якими доводилося сти-

катися, як вони долалися. Виділяються такі риси, властиві 

В. П. Мисниченку як першому секретарю обласного комітету 

партії: чітка позиція в принципових питаннях, твердість і по-

слідовність у її відстоюванні, державний підхід, ставлення до 
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дорученої справи з повною самовіддачею; вміння охоплювати 

увагою всі сфери життя області, серед безлічі справ виділяти 

найважливіші, найневідкладніші, на них зосереджувати орга-

нізаторську і політичну роботу партійних організацій, зусилля 

трудових колективів; здатність гуртувати навколо себе людей, 

створювати команду компетентних, підготовлених, надійних 

працівників, оптимально розставляти їх, організовувати зла-

годжену роботу; прагнення постійно бути серед людей, знати 

їхні потреби й запити, робити максимум можливого для їх за-

доволення».

Не хочу, щоб ювіляр сприйняв це як образу, адже почуваю 

щиру симпатію до нього як людини, без перебільшення, ви-

значної, але наведене вище — це ідеал. Я ж бо притримуюсь 

погляду без ілюзій, навіть щодо ідеалу. Життя доводить од-

вічну суперечність між ідеальним і реальним, і яким чином 

вони можуть відповідати одне одному, я не знаю, але пого-

джуюсь із Кантом: «Ідеал — це здатність користуватися своїм 

розумом».

Якщо в партії були такі визначні люди, то як же допустили 

розвал СРСР? Автор статті зазначає: «цікаві його (Владислава 

Петровича. — Прим. автора) роздуми про ганебну трансфор-

мацію таких діячів, які відіграли трагічну роль у долі нашої 

партії та Радянської країни, як М. Горбачов, О. Яковлєв, їхніх 

епігонів у республіці».

Але в статті — навіть натяку на те, що, можливо, щось 

хибне є в самій основі, в ідеології КПРС як організації дик-

таторського типу. Адже ще Френсіс Бекон, англійський філо-

соф, історик, політичний діяч, захисник революції не на пло-

щах, а в науці, зазначав, що партія — це «божевілля багатьох 

заради користі одиниць».

Не скажу, що написане неправда чи перебільшення, але, 

якщо серед читачів є люди мого та старшого віку, то вони лег-

ко пригадають стиль передовиць газети «Правда», в якому на-

писане все викладене вище. І не дивно, адже автор — Георгій 

Крючков, член Центрального Комітету Компартії України. 

Він і пише про своїх соратників, звеличених не стільки влас-

ними заслугами, скільки традиційним блиском свого висо-

кого становища в суспільстві, що дісталося їм завдяки тій же 

партійній системі, яка так безславно розвалилася...
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Мене приємно вразив напис Владислава Петровича на 

обкладинці — його автограф для мене: «Шановний Дмитре 

Івановичу! Прошу прийняти книгу моїх спогадів на знак ви-

знання вашої творчої діяльності щодо висвітлення цікавих 

матеріалів з історії Слобожанського краю».

Утішно мені було читати ці його слова: «...щодо висвіт-

лення цікавих матеріалів історії Слобожанського краю»...

Під час зустрічей у березні-квітні 2014 року ми не могли 

не говорити про передвиборчі перегони за пост Президента 

України, що в той час набирали обертів.

Розмова зайшла про те, що, на мій погляд, одеські засо-

би масової інформації ширше висвітлюють події в країні та 

місті. Маючи змогу дивитись шістнадцять телеканалів різно-

го політичного спрямування, можна сформувати свій погляд, 

своє враження. Розповів Владиславу Петровичу, як дивився 

по телебаченню виступ лідера проросійськи спрямованої пар-

тії «Родіна» І. Маркова, якого щойно відпустили з-під варти. 

Про те, що на мітингу, який зібрався з нагоди його зустрічі, 

він прямо не закликав до зближення з Росією, проте не від-

кидав ідею референдуму. 

— Але ж, бачите: І. Маркова випустили, а М. Добкіна за-

тримали, Г. Кернеса викликають до прокуратури. Це ж хаос! 

— А хіба не хаос те, що вони творили? На що сподівався 

М. Добкін, ідучи на допит до прокуратури? На те, що не по-

сміють затримати? Та ж розраховувати на сентименти з вла-

дою — марна річ.

— Але ж М. Добкін подав заяву, що йтиме на вибори як 

кандидат на пост Президента України!?

— І як ви розцінюєте його шанси в цій виборчій боротьбі?

— Харків його підтримає. Відсотків двадцять він візьме. 

Гадаю, що й Одеса підтримає. 

— Владиславе Петровичу, ви мене, справді, дивуєте. 

Я вважав вас людиною, яка вміє зважувати шанси всіх пар-

тій, знає, де закінчується «можна» і починається «не можна». 

Даруйте, але з вашою мудрістю і життєвим досвідом — і така 

простота... Молодим ще дозволено літати попід хмарами, 

а зрілій людині треба дивитись на справу розсудливо. Як тут 

не погодитися з А. Франсом: «Життя лиш тому не здається 
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нам коротким, що ми бездумно вимірюємо його своїми по-

рожніми надіями». Я наперед упевнений у тому, що, попри 

всю вашу досвідченість, цього разу обставини будуть не на 

вашу користь. Сподіватись на це можна, але розраховувати! 

Навряд чи візьме. Думаю, що в Одесі теж свої претенденти 

знайдуться. А двадцять відсотків він хоча б у Харкові взяв. 

— Я бачу, що ви до цього якось нейтрально ставитесь.

— Не нейтрально, а скептично, навіть дуже скептично, 

щоб приєднатися до ваших оптимістичних прогнозів. Скеп-

тицизм — це теж метод судження, який засновується на не-

прийнятті передчасних висновків, хоча все, що відбувається 

і відбудеться, неминуче. У мене, я б сказав, не голий скепсис, 

не безнадія, а співчутливий скептицизм. Саме він, до певної 

міри вчить об’єктивно, критично розглядати власні пережи-

вання й почуття. Якби його не було, я б не брався писати, бо 

вважаю, що писати потрібно тоді, коли тобі є що сказати.

Не намагаюся засуджувати чи виправдовувати, лишень 

констатую той факт, що політику тих, хто нами керує, поки 

що не можна назвати хоча б більш-менш вдалою.

І от знову вибори, не чергові, а позачергові, бо стара Вер-

ховна Рада втратила довіру народу. Кількість претендентів аж 

зашкалює. Якось не годиться колишньому працівнику тю-

ремної прокуратури це повторювати, та народ каже: «З них 

кожен третій — в зеки кандидат». І ви не уявляєте, як мені 

хотілося б, щоб це не справдилось. Судячи з того, що я вже 

бачив на попередніх виборах, неважко уявити, що побачу на 

цих. Адже виборче законодавство не змінено. Не боячись по-

милитися, можу сказати: дай Боже, щоб парламент обновив-

ся хоча б відсотків на п’ятдесят.

Така розмова відбулася в квітні 2014 року і до грудня ми 

з Владиславом Петровичем не зустрічалися. Мали кілька те-

лефонних розмов, а зустрітись не випадало. Він у Харкові, 

а я — то в Одесі, то у Великому Бурлуці.

Інколи спілкувались у телефонному режимі. З газет дізнав-

ся, що Владислав Петрович «став новим депутатом Харків-

ської облради. Фракція КПУ. Комуніст зі стажем став новим 

депутатом Харківської облради. Про це повідомив керівник 

облвиборчкому Олександр Русанов. Нагадаємо, що депутат-

ство Леоніда Стрижака було припинено у зв’язку з його смер-
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депутатом облради Владислава Мисниченка, який балотував-

ся за списком КПУ. Це прохання було затверджено. Мисни-

ченку вручили посвідчення депутата».

Отже, він знову в політиці. Мені цікаво було пересвідчи-

тись, наскільки далекоглядною виявиться його позиція.

А подій за цей час відбулося чимало. Не буду їх описувати, 

адже і результати виборів не тільки Президента, а й позачер-

гові Верховної Ради, всім відомі, і у всіх на вустах — війна.

Я й сам роздумую: чому війна, штучна чи природна ця во-

рожнеча?

В індійському епосі є «Панчатантра, або П’ять кошиків 

житейської мудрості». Здається, в ній — відповідь і на моє за-

питання. Наведу діалог:

— Хотів би я знати, чим відрізняється одна ворожнеча від 

другої. Розкажи мені, будь ласка, про це.

— Так-от: штучна ворожнеча виникає внаслідок якоїсь 

причини і завдяки певним заходам може зникнути, а при-

родна нікуди не дінеться, як, приміром, ворожнеча між ман-

густами і зміями, між травоїдними і тими, хто має кігті, між 

водою і вогнем, між левами і дайтьями, між собаками і ко-

тами, між багатими й бідними, між дружинами і суперниця-

ми, між левами й слонами, між мисливцями й оленями, між 

фратріями — тими, які роблять жертвоприношення, і тими, 

кого приносять у жертву, між дурнями і мудрими, між тими 

жінками, які вірні своїм чоловікам, і жінками-розпусницями, 

між доброчесними і лиходіями, і навіть, коли хтось із них сам 

нікого не згубив, всі вони отруюють одне одному життя, і ко-

жен прагне перемоги над недругом».

Вже віки цьому індійському епосу, та, мабуть, ті, хто 

розв’язав війну, словами з наведеного «й на розум бідні, і на 

здоровий глузд небагаті», «до науки байдужі і тверезого розу-

му не мають».

«Отож коли є хоч якась можливість пробудити в них розу-

міння, варто скористатися нею».
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З ПОГЛЯДУ М. Т. ТЕРЕЩЕНКА

Зустрічі з героєм моєї попередньої книги Миколою Тарасо-

вичем Терещенком лише доповнювали почуте від В. П. Мис-

ниченка.

— У тебе не пропало бажання про нього написати?

— Ви не перший мене про це запитуєте. Відверто кажучи, 

завдання, яке я поставив перед собою, тепер здається мені 

значно важчим, ніж я сподівався.

В обласній організації спілки письменників я багатьом 

розповідаю про свої зустрічі з Владиславом Петровичем і про 

те, що маю намір написати про це книгу. Дехто схвалює, дехто 

з цікавістю розпитує про мій задум. Але є й частина відомих, 

знайомих мені письменників, які не бачать у цьому сенсу. За-

питують:

— Ну що про нього писати? У своїх книгах він показав, 

що поглядів не змінив, стоїть на тих самих ортодоксальних 

марксистських позиціях. Зрозумій, не може він пристати до 

твоєї думки, не хоче, не потребує цього.

Кажу, я й не намагаюся змінювати його світогляд. Але 

є речі інтересні, раніше не відомі. Іноді він мені здається лю-

диною дуже відвертою, а часом навпаки: замкнутою, з нега-

тивним ставленням до критики партії. Має такі широкі знан-

ня та досвід, що може відповісти на будь-яке запитання, але 

рідко дозволяє собі цілковиту свободу висловлювань. У мене 

виникло відчуття, ніби він заманює своїми розмовами. Все-

редину не пускає, а лише злегка відкривається, робить ніби 

щілину, а потім знову її закриває загальними фразами.

Проте я ж не можу його за це звинувачувати! Хіба того, 

що я хотів почути від нього, я не знав? Знав, звісно. Проте 

сподівався почути в іншій інтерпретації, як від очевидця і ак-

тивного учасника подій радянського часу. Як колишній слід-

чій я добре знаю, що все на світі давним-давно відоме, треба 

тільки знати, де й кого запитати. Я мав зухвалість на це спо-

діватись. Невже це злочин — підняти завісу над неві домим? 

Але ж це не допит, де у тебе єдина ціль «розколоти», доби-

тися зізнання в злочині. Тут інша мета — відвертість. Мені 

хотілося відвертої розмови, хотілося побачити людину у всій 

її цілісності і подати це читачеві так, щоб написане й близь-
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ко не нагадувало ані стенограму, ані, тим більше — протокол 

допиту.

— Ви хочете, щоб він вас втаємничив в історію партій-

ного життя, якому віддав понад тридцять років, про які вам 

майже нічого не було відомо? Не надто сподівайтесь! І хоча 

йому й минуло вже вісімдесят п’ять, та він той самий парті-

єць, як і раніше. Відвертість у розмовах у нього дозована, він 

розповість тобі лише те, що йому вигідно, деякі речі подасть 

завуальовано. Він напускатиме на себе таємничість, яка вже 

нічого не приховує, адже СРСР розпався і Інтернет майже все 

зробив відкритим. Тепер мало хто цікавиться ідеями людини, 

котра, можливо, й мислить не зовсім звично, та все ж пере-

буває під владою тієї комуністичної системи. Йому не дано, 

а можливо, він і не хоче вийти з-під влади вчорашнього дня. 

Це симптоми відомого явища. Першим його проявом 

є небажання змінюватися. Знайшов чоловік один спосіб 

ставлення до життя і дотримується його з усіх сил. Він стає 

негнучким. Мало того, що на смерть стоїть на своєму, так ще 

й оточуючих змушує поділяти його думку. При цьому в нього 

наростає нетерпимість до «дисидентів», тих, хто намагається 

проявляти інакомислення, а ще розвивається ностальгія за 

минулим. На жаль, не всі, хто в літах, стають здатними до жи-

тейської мудрості, вона не завжди приходить з роками, іноді 

роки приходять самі.

— Я розумію, що всі люди знають набагато більше, ніж 

говорять, що колишнє становище в партії та й нинішнє, як 

депутата з партійного списку компартії, змушує його ховати 

свої справжні думки, тому наші розмови скоріше схожі на 

словесний турнір. Але я не хочу показати себе переможцем 

у ньому, а він, дивлячись на мене, ще ніби прицінюється, чи 

вартий я відвертої розповіді, чи послати мене під три чорти. 

Свій світогляд він відтворив у книгах. Але оцінку тому світо-

гляду вже дала історія і, якщо він вважає, що історія ще не 

закінчилась і лише майбутнє покаже, чия була правда, то це 

його право. Але що ж стало головним у наших розмовах? Не-

важко здогадатись: як було, як є і чи буде краще. Він вважає, 

що краще вже позаду, і лише комуністи правильно оцінюють 

ситуацію. Але й скупі його слова, якщо вдумливо до них піді-

йти, допомагають мені, бодай трохи більше, ніж у книзі, від-
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крити для себе правду. Адже те, що знає лише він, не скаже 

ніхто. Таким його й потрібно приймати, принаймні, я прий-

маю його таким, яким він є, хоча й не перестаю дивуватися: 

він весь — під владою свого світогляду.

— Ні, все ж таки напиши, — підсумовує Микола Тарасо-

вич. — Це ж твої думки, хоч він і відкидає їх. Але ж це було. 

Як же це так. Не було. Подобається тобі чи ні, але тим і цінна 

книга, що вона зачіпає. Хвилює і того, і іншого.

— Миколо Тарасовичу, які ваші враження від нової книги 

Владислава Петрович Мисниченка «Моя правда жизни»?

— Відверто сказати, я її не стільки перечитав, як перегор-

нув. Нічого нового порівняно з його першою книгою «Смот-

реть правде в глаза» він не сказав. Це майже те саме, що було 

й раніше. Пишучи про ті часи, він не прикрашає і не вигадує, 

він просто відкриває не все. Він не бачить, а, можливо, свідо-

мо не хоче бачити негативне, а його ж було більше, ніж по-

зитивного. Не згадує, бо негативне, а іноді й злочинне, якщо 

й було, то тільки, так би мовити, побіжним результатом кому-

ністичного поступу.

Як і в першій книзі, я не знайшов його оцінки ролі пер-

шого секретаря ЦК КП України Володимира Васильовича 

Щербицького. А він же під його керівництвом працював.

— Миколо Тарасовичу, я зараз згадав, як зустрічався 

з В. П. Мисниченком, і йому хтось зателефонував. Чув, що 

він дав згоду кудись приїхати. Закінчивши розмову, сказав 

мені, що його запрошують на зібрання, присвячене річниці 

з дня народження В. В. Щербицького. «Молодь просить роз-

повісти. Піду, потрібно виховувати молодь». 

Почувши про виховання молоді, я не те, щоб погодив-

ся з ним, але вирішив за краще не підтримувати цієї розмо-

ви. Він же теж часто не розвивав своєї відповіді на мої за-

питання.

— Так, дійсно, він багато особисто спілкувався з Щер-

бицьким і міг би про це розповісти й написати. І про те, що 

і Щербицький, і всі вони були під ковпаком у Москви, і як 

Шелеста погнали за те, що у вишиванках ходили і він усе 

українське відроджував.

— Так і Мисниченко сказав мені, що П. Ю. Шелесту «при-

шили націоналізм».
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— У цьому він об’єктивний, націоналізму не було, а Пет-

ро Юхимович українство підняв, і це не сподобалось Москві. 

Мені пригадалися події, пов’язані зі смертю Л. І. Брежнєва. 

Я тоді саме був у Москві, приїхав на сесію: навчався у ВПШ. 

Листопад, у нас в Україні погода ще не холодна, а там поїзд 

прибув ранком, годині о восьмій. Вітер свистить, протяги. 

Людей ще мало і я добираюсь до гуртожитку. Там уже по радіо 

і телебаченню «Лебедине озеро» транслюють. Коли оголоси-

ли про смерть то, звісно, жваво обговорювали, ким його за-

мінять на високій посаді. А коли всі зібрались у приміщенні 

ВПШ, то пішли розмови, що В. В. Щербицький, одразу ж 

після смерті Л. І. Брежнєва, уже був у Москві і що його там 

прийняли неввічливо. Мовляв, чого ти сюди явився, хто ви-

кликав, хто сказав? — «Та я ото дізнався».

Щось таке непевне там було. Можливо, він розраховував, 

що може бути претендентом на пост генсека, а там, у Москві, 

свої, інші розрахунки на лідерство. 

А потім досі ходять чутки, що В. В. Щербицький не сам 

помер, а вкоротив собі віку. Є офіційна версія, але ніхто цього 

не піднімав. Мабуть, потрібно, щоб Мисниченко сказав своє 

слово про нього...

Звичайно, не можна говорити, ніби за комуністів абсо-

лютно все було погано. Соціальні питання непогано вирішу-

валися. Кадрові питання було поставлено під контроль. 

Але його книжка читається без інтересу. Там, як і в пер-

шій, все ті ж комуністичні догми. Деякі моменти цікаві для 

таких, як я, для тих, хто тоді працював, але їх мало. Він не над-

то відкритий. Я розумію його стан, він же в тій комуністичній 

обой мі, то ж змушений підтримувати товаришів по партії.

— Так, нічого нового, щоб викликати симпатії нового по-

коління, він не сказав. Я не хочу бути йому суддею. Тут, як ка-

жуть серед письменників: «Кожен сам за себе». Здається, для 

нього ціль — відзначити прихильність певних людей, якою 

він ушанований, будучи депутатом обласної ради, та думку 

декого з них, якою він пишається. Мені цікаво, як він поки-

дав посаду. Якщо оцінювати те, про що він пише в книгах, то 

він ніби підкорився волі Горбачова. Тоді дуже багато секрета-

рів пенсійного віку було звільнено. А йому ж тоді тільки-но 

шістдесят виповнювалося. Як на мене, то бійцем він себе не 
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показав, до кінця не боровся, зійшов з політичної арени. Ма-

лоймовірно, що б він уже тоді думав про пенсійну буденність. 

А життя довело, що ще міг би показати себе, як організатор, 

якби повів самостійну політику, вловив би настрої мас.

— Цікаво, що з усієї верхівки, яка на чолі з ним керува-

ла обласною парторганізацією, не знайшлося гідного пре-

тендента. Після нього прийшов М’ялиця, який очолював 

авіазавод. А з’являлася інформація, ніби в обкомі було своє 

угруповання, що там Парамонов теж претендував, а Луцен-

ко там хвостом крутив. Масельський у ті справи не влазив. 

А Володька Парамонов, другий секретар обкому, молодий, 

здоровий, міг претендувати і авторитет мав. Але, думаю, що 

Мисниченко про ці закулісні перегони не розкаже.

Зараз, можливо, щось і не потрібно аж надто загострю-

вати, але варто бути більш відкритим. У світі ж он які зміни, 

не може ж він, розважний чоловік, зациклитися на тій ста-

рій ідеї.

Книга розрахована на тих, хто не знає, а хто знає, той кри-

тично оцінить.

А чого Владислав Петрович не пише про І. З. Соколова, 

то ви все вже знаєте. Вони не знаходили спільної мови.

— А в чому це виявлялося?

— Вони зовсім протилежних характерів люди. В Івана За-

харовича було прізвисько — «поганяло», як кажуть у зоні, — 

Іван Грозний. Навіть цим уже багато сказано. За характером 

дуже прямий, категоричний. Він В. П. Мисниченка недо-

люблював за його м’якотілість. За його манірність, нерішу-

чість. Він його ледь не звільнив з посади, коли Щербицького 

не було.

А у мене взаємини з І. З. Соколовим склалися непогані. 

Він же мене й на голову колгоспу затверджував. Тоді такі рі-

шення приймалися і на засіданнях обкому. Приїжджав сюди 

кілька разів.

— Владислав Петрович у своїй першій книзі писав про 

звільнення з посади першого секретаря Великобурлуцько-

го райкому партії С. В. Лавренюка як про необґрунтоване. 

А з розмови з колишнім головним агрономом колгоспу ім. Ле-

ніна Леонідом Васильовичем Полуботком дізнався, що при-

значений після Лавренюка Чорнобривченко був, як би так 
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сказати, не родичем, а свояком І. З. Соколова. Їхні дружи-

ни були рідними сестрами. А Полуботко з Чорнобривченком 

знайомі ще з інституту.

— Мені це достовірно не відомо. Я чув такі балачки, та за-

питувати його не хотів. Нехай і так, це вже нічого не міняє.

— Звісно, що не міняє, але, як кажуть, розставляє деякі 

крапки над «І». Це певним чином пояснює і направлення на 

навчання до Москви у вищу партійну школу при ЦК КПРС 

того ж Чорнобривченка, та й ваше призначення на посаду 

першого секретаря райкому парті. Той же Л. В. Полуботко 

розповідав мені, що, коли Чорнобривченко задумав взяти 

вас до себе другим секретарем райкому партії, то поцікавився 

в нього, що ви за один. Він дав вам схвальну характеристику, 

як доброму господарнику і керівнику. Проте, по-дружньому 

порадив, мовляв, якщо ти його візьмеш до себе в райком, то 

він тебе за кілька років замінить. А Чорнобривченко ніби то 

розповів про це вам, і відтоді між вами і Полуботком — лише 

ділові стосунки.

— Було таке, — усміхнувся Микола Тарасович, — не за-

перечую. 

ПОСИЛКА З ХУСТИНКАМИ

Після суворої (як з огляду на погоду, так і на політику) 

зими завітав до Миколи Тарасовича Терещенка. Привітав-

шись, запитав:

— Як перезимували, Миколо Тарасовичу?

— Старість — не радість, але це єдиний досі відомий люд-

ству спосіб довго жити. Я б не сказав, що час тягнеться нудно. 

Шкода іншого: бачиш, як усе довкола тебе відходить у небут-

тя. Я мрію: мабуть, таки можна помріяти в мої роки, зібрати 

та опублікувати народну, без ідеологічних нашарувань, іс-

торію нашого краю. Підключив до цього ветеранів, з якими 

працював, і місцева газета вже почала публікацію спогадів. 

Хочеться охопити період з повоєнного часу до сьогодення.

Тема й справді здається мені дуже вдалою — тим паче, що 

й сам пишу не стільки свою власну історію, як історію сво-

го часу.



294

Саме про це була у нас розмова, коли до хати завітав Лео-

нід Васильович Полуботко.

Я не те, що не згоден з оцінкою Владиславом Петровичем 

Мисниченком деяких особливостей характеру і стилю керів-

ництва першого секретаря обкому партії Івана Захаровича 

Соколова, адже особисто з ним не був знайомий. Проте не 

можу погодитися з твердженням, що за часів його керівни-

цтва першого секретаря Великобурлуцького райкому партії 

С. В. Лавренюка звільнили з посади незаслужено. Засумні-

ватись у цьому спонукає розповідь Л. В. Полуботка. На той 

час він був головним агрономом районного управління сіль-

ського господарства. Вважаю, що історія, очевидцем якої він 

був, варта того, щоб поділитися нею з читачами. Мені вона 

здається вельми цікавою. Не буду дошукуватися істини, хто 

тут правий, а хто винний, і пропоную читачам самим оцінити 

психологічні моменти. Ось його розповідь:

— Тоді стосунки перших секретарів райкомів партії зами-

кались на першому секретареві обкому, підпорядковувались 

особисто йому. Другий секретар, секретарі та завідувачі від-

ділів, інструктори обкому для них були ніби другорядні. І от 

за часів, коли першим секретарем обкому був Г. І. Ващен-

ко (а він мав безперечно заслужений авторитет в області), 

то якось, без попередження, до Великобурлуцького району 

прибув і зайшов до приміщення райкому другий секретар 

обкому партії І. З. Соколов. Там саме відбувалася якась на-

рада під головуванням С. В. Лавренюка і секретарша допові-

ла, що він проводить нараду в залі засідань, а не в робочому 

кабінеті.

— Ви, будь ласка, так, щоб не чули в залі засідань, повідом-

те, що в приймальні другий секретар обкому партії І. З. Со-

колов.

Секретарша зайшла до зали, і, вийшовши, сказала, що 

доповіла.

— Я тоді саме був у приймальній — приніс туди якісь па-

пери, а оскільки знав у обличчя І. З. Соколова, то відреко-

мендувався і ми завели звичайну в таких випадках розмову. 

Я чомусь очікував, що С. В. Лавренюк призупинить нараду, 

вийде до І. З Соколова, а потім її продовжить. Адже не щодня 

в районі буває друга особа області. Але хвилини три або й чо-
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тири довелося чекати. Ніби й небагато часу минуло, та я вже 

був збентежився, що ніхто не виходить. Нарешті вийшов Лав-

ренюк, привітався і одразу:

— Вибачте, не можу приділити вам увагу — у мене тут на-

рада...

Стоячи збоку, я побачив миттєвий різкий порух очей Со-

колова, але невдоволення тривало лише мить, і за ту мить він, 

мабуть, усе зважив, оцінив і прийняв рішення. Безумовно, 

у нього були якісь інші плани поїздки до віддаленого району, 

та раптом, хоча про те зі мною й не говорилось, сказав:

— Продовжуйте, продовжуйте нараду, а я з агрономом 

проїду по району.

— Яка у вашому районі найбільш відстаюча ферма? — за-

питав мене. — Збирайся, поїдемо.

Хоч я не мав безпосереднього стосунку до тваринництва, 

та завжди носив і з собою звіт за показниками. Тож поїхали 

в Аніськіно, а це аж на кордоні з Росією, і народ там «расей-

ський», своєрідний, з ще старообрядними традиціями. При-

їхали саме на доїння корів. 

Приміщення обшарпане, купи неприбраного гною, за-

тхлість, напівтемрява. Зайшли, очі звикли до мороку, і Соко-

лов запитав:

— А чи є тут хто з керівництва? 

— Є, — чуємо відповідь і бачимо, як від стовпа, що під-

пирає стелю, до нас невпевненою, хиткою ходою підходить 

здоровенна бабера років сорока.

— Я завідувачка ферми.

— Та яка ж ви завідувачка ферми, коли ледь на ногах три-

маєтесь? Леоніде Васильовичу, негайно вжити заходів, щоб 

вона більше не була завідувачкою.

— А ты кто тут такой, касатик? Что ты тут всех увольня-

ешь? — раптом почувся голос доярки, яка сиділа на ослінчику 

біля корови.

Чомусь мені запам’яталося величезне більмо на її лівому 

оці. Вона ним так глипнула в наш бік, ніби стрельнула:

— Я тоже пьяная, увольняй и меня.

Від такого привітання я аж сторопів. А другий секретар не 

надто збентежився і так владно, ніби нічого не сталося, твер-

до сказав:
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— Я Соколов, другий секретар обкому партії...

— О! Сам Сокол к нам залетел...

Почали підходити інші доярки. Небагато, п’ятеро чи ше-

стеро. Ферма невелика. Зав’язалася розмова. Поскаржилися, 

що в магазині нічого немає. 

— Якщо ви вже такий великий начальник, то хоча б по-

силку з хустинками для нас надішліть, — попросили доярки.

А тоді була така форма торгівлі — поштою. Можна було 

замовити якийсь товар. 

— Так вы же нам платочков, платочков пришлите!

— Ну, за це не журіться.

Повернулись до району. І. З. Соколов сказав С. В. Лавре-

нюку, щоб звільнили завідувачку ферми, і пообіцяв, що дасть 

розпорядження керівництву облспоживспілки переслати по-

штою для доярок на фермі «посилку з хустинками». Сказав 

і поїхав.

Лавренюку б виконати ту вказівку Соколова та й усе. 

Але... Завідувачку ферми не звільнили. Переконали першого 

секретаря райкому, що взагалі-то вона непоганий керівник, 

а що була напідпитку... Так вона ж нікого не образила... та 

й з І. З. Соколовим вела себе стримано. А могла б, рука в неї 

важка...

Прийшла і «посилка з хустинками», але не прямо на фер-

му, для доярок, а на райспоживспілку. А там свої розділили її 

між собою. Але й це ще не кінець історії. Це ще, як кажуть, 

було б півлиха. Та треба ж такому статися! За півроку І. З. Со-

колов став першим секретарем Харківського обкому партії. 

В один із своїх, незапланованих, візитів, заїхавши до райкому 

партії, уже владно наказав С. В. Лавренюку:

— Поїхали зі мною.

Хто ж заперечить першому секретареві обкому? Не зна-

ючи і не питаючи, куди і для чого, поїхали. А якби й знав, то 

навряд чи зрадів би.

Прибули на ту саму ферму.

— Сокол ты наш! А где же твоя посылка з платочками? Ты 

же нам обещал, при свидетелях, вот при нем, — показуючи на 

С. В Лавренюка, запитали доярки.

Та, придивившись уважніше:

— Э, нет, не при этом, мы этого не знаем!
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Ось так, несподівано, з’ясувалося, що перший секретар 

райкому жодного разу за майже десять років роботи не був на 

тій фермі. 

Погодьтеся, жодні об’єктивні чи якісь інші аргументи вже 

не могли відвернути наслідки. Після такого візиту І. З. Со-

колов аж ніяк не був налаштований церемонитися. А коли 

керівник такого рангу прийняв рішення, то на те справді вже 

немає ради. Звичайно, С. В. Лавренюк міг би заперечувати, 

але ті заперечення, можливо, і цілком резонні, були б зовсім 

марні і навіть небезпечні. Секретарством життя не закінчува-

лося. Гадаю, він добре розумів, знав, якою непевною й при-

мхливою, залежною від випадку, від безлічі дрібних і нікчем-

них на перший погляд обставин, буває влада.

Тож і не втримався на посаді перший секретар Великобур-

луцького райкому партії. Хоча, як звільняли, ніхто й словом 

не згадав про посилку з хустинками... Керуючись принципом 

демократичного централізму, формально обрали, а фактично 

призначили першим секретарем Чернобривченка. От і поду-

майте про дієвість методів «принуждения и убеждения». Вла-

дислав Петрович стверджує, що в своїй роботі дотримувався 

методу переконання.

Особисто я міг би визнати дієвість методу І. З. Соколова, 

якби не знав, що на місце С. В. Лавренюка, який дуже бага-

то зробив для району, було призначено свояка першого сек-

ретаря обкому — Чернобривченка. Згадую про це тому, що 

ми лише тоді будемо реалістами, коли про все говоритимемо 

і писатимемо правдиво, іноді безжально. Бо саме тут просте-

жуються корозійні процеси переродження, профанації лице-

мірно проголошуваних високих засад і гасел комуністичної 

любові до народу, людей.

Про С. В. Лавренюка у районі досі згадують схвально. Саме 

за часів його керівництва, а, можливо, просто до 50-ти річ-

чя Жовтня, у районному центрі було побудовано кінотеатр, 

приміщення райвиконкому, прокладено асфальтовані доро-

ги між селами. Та й ще багато чого робилося потрібного для 

життя району. А от злощасні хустинки підвели.

Щодо І. З. Соколова, то вважаю, що не слід ні дивувати-

ся, ні обурюватися. Людина вольова, він і діяв так, як дозво-

ляла йому партноменклатурна посада, на якій досяг певних 
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вершин. 1972–1976 роки — перший секретар обкому, 1976–

1982 — другий секретар ЦК КП України. Помер за дещо за-

гадкових обставин під час відпочинку в Кисловодську. 

Заслуговує доброго слова ще й за те, що на сесії Верховної 

ради 1961 року вперше офіційно порушив питання про будів-

ництво метрополітену в Харкові.

ЯК РІЧНЕ КІЛЬЦЕ НА СТОВБУРІ ДЕРЕВА

— Ех, Дмитре, вже майже пролетіло життя, — вів далі 

розмову Микола Тарасович. — Хороше чи погане воно було, 

але ж працювали. Працювали день і ніч. Тепер, повертаючись 

думкою в минуле, часто сам дивуюся: звідки у мене сили бра-

лися все це тримати в голові, діставати, пробивати, планува-

ти, контролювати, все встигати... Скажу відверто, я багато 

років думав, хто б про це написав. Був у нас учитель на прі-

звище Лісовий, думав йому розповісти, щоб він написав. Та 

він рано помер. До твоєї статті в газеті з’явилася книга В. Доб-

риці. У нього на фоні всіх подій і про мене, але в тебе глибше. 

У тебе і мета інша, і, ти знаєш, я аж радий, що ти написав Але 

це ж лише малесенька частинка відображення життя. Його ж 

усе не опишеш, у ньому все так переплетено... Та все ж це як 

зріз, як річне кільце на стовбурі дерева.

— А давай — до столу, та трішки вип’ємо, — не так вже 

й несподівано для мене каже Микола Тарасович, — бо багато 

до чого можна договоритись, коли філософствувати на по-

рожній шлунок.

— Не заперечую. Он Л. І. Брежнєву приписують же ви-

слів: «Жизнь прекрасна и удивительна — если выпить пред-

варительно».

А ще коли до цього додати бажання, то нехитра сервіров-

ка стола лише заохочує до розмови

— Нині можна ж уже жити без того напруження, — вже 

за столом говорить Микола Тарасович. — Спокійно, розмі-

рено, з новою технікою, за новими технологіями працювати. 

Так ні, війну затіяли. І хто? Хіба ж коли-небудь можна було 

подумати, що з Росією воюватимемо. Путін, він же дурень, 

не розуміє, що не з Україною потрібно воювати, а там у себе 
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освоювати Сибір, інакше його у тебе китайці відберуть. Їх уже 

там на Далекому Сході, мабуть, стільки, скільки росіян було 

в українському Криму. Там же китайська діаспора. А він воює 

за якусь вигадану високу цивілізаторську місію «русского 

мира» і одурманює свій народ тим, що цьому загрожує саме 

український націоналізм. Але, коли така небезпека існує, то 

хто її створив? Адже не Україна ввела націоналістів та бан-

дерівців у Воронезьку чи Ростовську області, а росіяни при-

йшли на Донбас.

— Вільна Україна породила небезпеку «русскому миру». 

Саме такі сплетення причин і наслідків надають Путіну мож-

ливість запевняти світ, що у нас іде громадянська війна. І ди-

вом дивуєшся з поведінки світової спільноти, яка, хоч і засу-

джує агресію, ввела санкції, та все ж ніби вичікує, поки Росія 

ослабне в боротьбі з Україною, а вже потім диктуватимуть 

свої умови, на жаль, думаю, що обом воюючим країнам. Росії 

вже діватися нікуди, гроші потрібні, то й укладає контракти 

з Китаєм навіть за меншою, ніж для України, ціною. А ки-

тайці в Росії поступово, як-то кажуть, «до Уралу доходять». 

Воно й в Україні не легше. Боргова яма поглиблюється. Гроші 

дарма ніхто не дає...

Та все ж вип’ємо за мир, хоча саме тепер росіяни і україн-

ці, з вини недолугих керівників братньої країни, б’ються і ги-

нуть на Донбасі. — Підняв тост. А далі запитую Терещенка:

— Миколо Тарасовичу, щойно говорив про те, що гроші 

дарма ніхто не дає. Мені цікаво хоча б дещо дізнатися про 

гроші, як вони знизу йшли наверх, для чого було фінансові 

відділи робити в обкомі.

— Так то ж той відділ, який суто фінансами партії розпо-

ряджався. А потім створили ще фінансові відділи в обкомах 

партії по кожній галузі. Я думаю, що вони зрозуміли — в еко-

номіці настає крах і потрібно щось робити. Вже пішли кри-

мінальні справи в Узбекистані, у Рашидова. Горбачов сказав, 

що і в кожній області потрібно показати щось подібне — щоб 

іншим не кортіло. Наближався крах, то ж на силу та міць, на 

авторитет партії покладалися великі надії. Думаю, що там, 

нагорі, вирішили: якщо при обкомах зробити фінансові відді-

ли, то вони якось посприяють стабілізації і припинять необ-

думану витрату коштів. Суть була саме в цьому.
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Я на своєму прикладі розповім. Коли Козиренко при-

йшов і став начальником фінансового відділу обкому партії, 

то він мені проходу не давав за будівництво універмагу, бен-

зозаправки в Приколотному. Ми ж їх будували так званим 

«господарським способом». На будівництво АЗС у Прико-

лотному і гроші дав, і землю виділив голова колгоспу «Росія» 

В. І. Ворошилов. А це все було за моєї ініціативи, заправна 

станція була там конче потрібна. За десятки кілометрів звідти 

треба було їхати до райцентру. Так він мені погрожував, що 

заберуть партквиток.

Так що для контролю потрібно. Але ми ж бачимо — Яну-

кович так доконтролювався, що перетворив на свою вотчину. 

Щоб нікуди з казначейства ні гривні. Може, й вони так хоті-

ли, хтозна... Але це ж було дублювання: і в облвиконкомі були 

фінвідділи, і в обкомі партії...

— А чи акумулювались десь ці гроші?

— Я не знаю. Коли вони запровадили фінвідділи, то мені 

казав Гірко, колишній начфін у нашому районі: 

— Не розумію, кому підкорятися.

— А в чому річ? У тебе ж є своє керівництво?

— А воно посилається на відділ обкому партії. Я думав, 

що він займається партійним фінансами, а вони, виявляєть-

ся, поширюють свій вплив на інші структури: промислові, 

торгові, інші. 

— Владислав Петрович, — веду далі, — називає цифру 

в 243 тисячі комуністів. А це ж внески і партійне видавни-

цтво. За статутом КПРС — фінансова основа партії. У вас дві 

з половиною тисячі комуністів по району, але хоч які внески 

плати, цього все одно недостатньо. 

— Так у них же преференції були. Вони ж найбільшого 

авантюриста, В. І. Леніна, видавали мільйонними тиражами. 

Після біблії його тиражі були другими в світі. Їх розповсю-

джували і гроші брали. Потім брошури, агітки. Це колосальні 

гроші, а куди вони йшли? Це ж тепер митниця, а тоді полі-

тична недоторканність і фінансування братніх партій. Гроші 

були, і гроші неабиякі. Не думаю, щоб Владислав Петрович 

мав якесь пряме відношення до «грошей» партії, та про такі 

речі він просто уникає розмов. Надто вже небезпечно в них 

заглиблюватися.



Я в це мало вірю, але в пресі десь проскакувало, що з руб-

ля левова частка копійок ішла на допомогу братнім компар-

тіям, для того, щоб всесвітню пожежу роздувати. І то ми ж 

собі дозволяли будувати і Братську ГЕС, і Байкало-Амурську 

магістраль.

— Миколо Тарасовичу, я з великою радістю сприйняв свої 

перші зустрічі з Владиславом Петровичем, а тепер уже доб-

ре бачу, яким наївним був мій намір. Звісно, припускав, що 

він не налаштований на щирість, але я старався, наскільки 

це можливо, викликати його на відверту розмову. Небагато 

вдалося, хоч як я старався. Можливо, ще й тому, що я, коли 

сиджу за письмовим столом, то журналіст-письменник, пси-

холог і аналітик, а в практичному житті залишаюсь наївним 

початківцем. Сам не знаю чому, але так воно є. А, можливо, 

й тому, що я в цьому ділі ще не освоївся, як слід. Ще ясно не 

бачу, чого саме досяг. Зате вже добре відчуваю — мені є що 

сказати читачеві. Та все ж мені аж не віриться, що в наш час 

людина цілком освічена, маючи повний доступ до сучасної 

інформації, не вважає для себе за можливе відійти від того ко-

муністичного світогляду. Це залишається для мене загадкою, 

хоча б скільки я не вивчав психологію. Людина сплетена, як 

клубок, зі стількох ниток, що, коли хочеш їх розплутати, то, 

буває, ще більше заплутуєшся.

Все ж я мушу перебороти ці сумніви і зробити висновок: 

він зостався людиною свого часу. У своєму світогляді не ба-

чить різниці між «знати», «вірити» й «бачити реальність». Так, 

ніби душа його стала сліпою до нового. Можливо (хоч я чо-

мусь сумніваюсь), він щиро вірить і вірний своєму світогляду. 

Ідеться тільки про те, чи він не помиляється. І я подумав, що 

навіть не слід говорити йому про це, бо він не те, що не зрозу-

міє, а навіть не спробує це сприйняти.

Так розмірковував я протягом кількох місяців — до нашої 

нової зустрічі з Владиславом Петровичем. Адже саме він за-

лишався головним героєм моїх розповідей, а не наші з Ми-

колою Тарасовичем гадки про нього. Я вже навіть подумував, 

що він не бажає зустрічатися зі мною. Повірте, мені приємно 

обманутися в своїх догадках. 



302

ЗУСТРІЧ У ГРУДНІ 2014 РОКУ 

— Владиславе Петровичу! Як летить час! Вже ціле літо 

й осінь ми не бачилися з вами.

— Та щось мене здоров’я підвело. Був мікроінсульт. Міся-

ця півтора тому. Ні з того, ні з сього. Добре, що донька саме 

була вдома, то одразу — в лікарню і там усе відновилося... 

Я оце тільки другий день дома, відпочивав у Бермінводах піс-

ля мікроінсульту.

— А я з Одеси приїхав на святкування дня прокуратури.

— Мені сподобалося, як ви відзначали своє професійне 

свято, коли відкривали меморіальну дошку Івану Григорови-

чу Цесаренку. Це дуже важливо, коли збираються люди, які 

разом працювали. Завжди є що згадати та й просто поспілку-

ватися. 

— Попри складну ситуацію в країні новий прокурор об-

ласті Юрій Броніславович Данильченко знайшов можли-

вість організувати цю зустріч. Мені згадався 2009 рік — тоді, 

у зв’язку з кризою, зустріч ветеранів не провели. І ветерани 

сказали: «Невже не знайшлося коштів!? Ми б самі скинули-

ся, щоб побачити одне одного, поспілкуватися. Не в грошах 

справа, а в пам’яті, пошані».

Нам приємно було сидіти в залі поряд із нинішніми опе-

ративними працівниками прокуратури. Бачити нові і знайомі 

обличчя тих, з ким працювали, коли вони були ще зовсім мо-

лоді, а тепер їм вручались нагороди і нові зірки на погони.

Після офіційної частини ветеранів запросили до святково 

накритого столу. Старші за мене ветерани встигли відвідати 

могилу Івана Григоровича і за столом раз-по-раз згадували 

його. Не можна було не віддати шану такій людині, і я впев-

нений, що його ще довго пам’ятатимуть. До того ж, день його 

народження припав саме на день прокуратури. Моїми сусіда-

ми за святковим столом були Олександр Сотник та Анатолій 

Гаврюшенко. Згадалось, як їх призначали прокурорами сіль-

ських районів області ще за часів керівництва Івана Григо-

ровича, а потім понад двадцять п’ять років вони очолювали 

різні райони області та міста Харкова. Нині ж — це рідкісне 

явище, щоб прокурор протримався на посаді кілька термінів 

поспіль.
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Гадаю, ви пам’ятаєте, як на минулій зустрічі начальник 

відділу кадрів, а нині завідувач музею прокуратури С. І. Голу-

бицький розповідав:

— У Івана Григоровича було таке правило: кадри вирішу-

ють усе. Коли командирував у район, то потрібно було побу-

вати і на квартирі в прокурора, і з дружиною поговорити. Ве-

терани пам’ятають негласне правило того часу: вимога, щоб 

дружина прокурора, чи близькі рідні не повинні працювати 

в торгівлі. Інакше — або прокурор звільняється з посади, або 

дружина мусить змінити професію. Наведу два приклади, на-

скільки людяний був Іван Григорович.

Попри всю його вимогливість, вміння мислити по-дер-

жавному, розуміння значимості ролі прокуратури у зміцненні 

законності, він не забував, що в основі всього стоїть людина. 

Запрошує якось мене до себе в кабінет і запитує: 

— Що зараз поробляє начальник цивільно-судового від-

ділу?

А він дуже не любив неправди, дуже не любив. Краще 

правду скажи, гірку але правду. Коли сказав неправду, то ти 

просто загинув. І я відповідаю: 

— Плаче, Іване Григоровичу.

— Чому плаче? 

— Наскільки мені відомо, щойно вона вам доповідала про 

якусь справу і ви були до неї дуже вимогливі, трішки підви-

щили тон... і вона в розпачі... 

— Та у нас же робота така, це коли я буду на кожне підви-

щення голосу так реагувати, то тільки те й робитиму, що пла-

катиму, а не працюватиму! Але, значить, так: негайно наказ 

про її заохочення за хорошу роботу і премію вручити!

Я швидко підготував наказ, несу йому, і він підписує. Ви-

кликає до кабінету її, весь колектив відділу, вручає премію 

і запитує:

— Ну що?!

Вона, звісно, уже повеселіла, всміхається... Він їй:

— Оце вже добре...

Отакий був. Якось посилає у відрядження в дальній Близ-

нюківський район і каже:

— Обов’язково зустрінься з першим секретарем райкому 

і з’ясуй, які він має претензії до прокуратури району. А голов-
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не, дізнайся, чому уже понад півроку в нього працює слідчий, 

а він досі не надав йому житла. Прозондуй цей ґрунт і допові-

си мені.

Я зустрічаюсь з першим. Він мені:

— Не маю жодних претензій до роботи прокуратури, тим 

більше до роботи слідчого. Але ви розумієте, що проблема 

з житлом, нічого не будується і т. д. Головне, що перспектив 

на найближчий час жодних.

Приїжджаю, доповів. Іван Григорович дає команду сек-

ретарю:

— З’єднай з першим у Близнюках. 

Той з’єднує. Іван Григорович йому одразу:

— Як же ти міг? Ти ж мені обіцяв? Хлопець у районі і на 

тебе ж працює, щоб ти спокійно жив, спокійно спав, смачно 

їв. У слідчого ж робота ненормована, він день і ніч працює. 

Сам же визнаєш, що непогано працює. Чому не можеш нада-

ти житло?

Розмова переходить на підвищені тони і Іван Григорович 

кидає слухавку. Перший намагається зв’язатися знову, та він 

дає секретарю команду не з’єднувати. Другого дня той при-

їжджає до Івана Григоровича сам і просить аудієнції. Очікує 

відповідний час, перш ніж потрапити до кабінету... І за кілька 

днів слідчий отримав житло.

Відбір кадрів за часів керівництва Івана Григоровича був 

вдалий. 

— Помер просто на трибуні, — замислено, з сумом згадав 

Владислав Петрович, — а я його в той день бачив. Пам’ятаю, 

то була субота. В автомобілі повертаюся з Помірок, — я там 

жив на дачі, — і їдемо в місто, до обкому партії. Назустріч у на-

прямку на Бєлгород рухається його службовий автомобіль. 

Іван Григорович сидить на передньому сидінні. На голові сіра 

папаха. Я йому вклонився, а він не відреагував. Я ще й подумав: 

що таке, чому не привітався? Дивно, ну я йому викажу, як зу-

стрінемось. Приїхав в обком. Займаюсь своїми справами. Десь 

після десятої години ранку, на початку одинадцятої телефонує 

мені Гіржанов — завідувач відділу адміністративних органів 

обкому партії: «Владиславе Петровичу! Цесаренку погано...» 

Я йому: «Так там же поряд з клубом міліції лікарня, везіть!» — 

«Пізно» — відповідає, — все. Немає вже Івана Григоровича...»
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А напередодні я був у нього в лікарні. Провідав там і ін-

ших, і до нього зайшов. Так він мені:

— Не знаю, чогось тиск показує 120 на 80, такого в мене 

давно не було.

Каже, що збирається виступити на активі. Я йому: «По-

леж, навіщо себе хвилювати». А він: «Ні, треба. Збираються 

всі прокурори, начальники райвідділів міліції, голови судів 

районів і міст області». Мабуть, відчував...

Коли я його зустрів по дорозі, була дев’ята ранку. Як по-

тім мені стало відомо, він заїхав на меморіал, поклонився за-

гиблим і поїхав на нараду.

— Характерний штрих до долі фронтовика. На все життя, 

видно, закоренилася в їх пам’яті війна і пам’ять про тих, хто 

не дожив до Перемоги. Поклонився їм, немов відчував, що 

скоро і йому у засвіти, туди, де товариші... Це характерне до-

повнення. Мені, сину фронтовика, це небайдуже.

— Так він на штурмовику здійснив більше дев’яноста бо-

йових вильотів, кілька разів падав підбитий, з парашутом 

стрибав.

— Вважаю, що такі моменти, коли ти відчуваєш подих 

смерті, змушують зовсім по-іншому поглянути на життя. 

Я нічого героїчного в житті не здійснив, але було щонаймен-

ше чотири моменти, коли мене повертали до життя лікарі. 

Був на межі життя. 

— А що ж таке?

— Перший раз у дитинстві, потім уже в зрілому віці про-

стий апендицит мало не призвів до перитоніту, було і отруєн-

ня грибами. Мене та дружину «відкачали», а от сина — по-

ховали. А ще автомобільна аварія, після якої мене, як кажуть, 

«склеїли». Та то без особливих на те причин, просто «у ході 

життя». А на війні відчуття смерті змінює психіку людей. 

Я працював і зустрічався у неформальних ситуаціях з хлопця-

ми, котрі воювали в Афганістані, відчував їх психічний стан. 

Вони інакше дивляться на світ. А те, що нині діється у так зва-

ній зоні АТО, це ще теж відгукнеться...

— Ви прочитали книгу «Моя правда жизни»? Мабуть, 

є зауваження? Я не встигав книгу ґрунтовно переробити, так, 

лише дещо. А це ж було перед Майданом, так що про Майдан 

я вже не писав. Не встигав.
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— Зауважень немає, але є запитання.

— Ви, мабуть, там як Ленін, замітки на полях робите?

— Ні, не перейняв тієї ленінської звички. Владиславе 

Пет ровичу, з вами ми не зустрічалися все літо, а я в Великому 

Бурлуці часто бачився з М. Т. Терещенком. Розповідав йому 

про наші з вами зустрічі та розмови. Він, до речі, прочитав 

вашу книгу.

— І як він її оцінює?

— Каже, що Владислав Петрович так і зостався на своїх 

марксистських позиціях...

— Взагалі то правильно оцінює, — з усмішкою зауважив 

співрозмовник.

— А він без усмішок, дуже скептично ставиться до того, 

що ви ніяк не змінили свого світогляду. Я йому кажу, що на-

віть не намагаюся переконувати вас у помилковості поглядів. 

Я намагаюся вас зрозуміти і описати ваше і моє бачення про-

житого. Це як два погляди. У мене вже готові деякі розділи 

з книги і я вам приніс їх почитати.

— А яка назва?

— Над назвою ще роздумую. Як робоча, щось на зразок — 

«З дистанції часу».

— Що ж, почитаю, побачу, дам оцінку. 

— Тож Микола Тарасович рекомендував мені більше роз-

питати вас про В. В. Щербицького, мовляв, мало ви про нього 

написали. Я теж це помітив. Ви в книзі навели витяги з амери-

канської газети, а від себе особисто нічого. А він же не менше, 

ніж Л. І. Брежнєв на посту Генсека, пробув на посаді першого 

секретаря ЦК КП України. Ви ж працювали під його керівни-

цтвом. Чому так? У вас якесь неприйняття його чи антипатія?

— Я такого завдання перед собою не ставив, тому й не пи-

сав. Про нього й так багато публікацій, то що мені про нього 

писати? Про нього писали люди, які з ним безпосередньо, тіс-

но, поруч працювали, а у мене не було такої мети. Так, дещо 

написав із загально відомого, як Горбачов хотів його знімати. 

Ми відчували, що його притискають здорово. А щодо особи-

стого, то ми з ним, якщо так можна сказати, трохи посвари-

лися. Він на мене тиснув, мабуть, років зо два. Він і голова 

Кабміну Ляшко: щоб Харківська область перейшла на само-

забезпечення, а ми раніше отримували від Полтавської та 
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Сумської областей 20 тисяч тонн м’яса і 40 тисяч тонн моло-

ка Так от тиснув, тиснув і ми з О. С. Масельським, головою 

облвиконкому, розвивали тваринництво і почали будувати 

корівники під плівкою, щоб швидше наростити поголів’я, 

вийшли на задані параметри самозабезпечення. Нелегко це 

давалося. Ми ж на підлеглих мусили тиснути: когось знімали, 

комусь догани ліпили... Одне слово, в області така «штурмів-

щина» нам авторитету не додавала. А потім я отримую план 

на 1987 рік і бачу — те, що ми раніше отримували від держа-

ви, тепер повинні їй же й віддавати. Я відверто говорив, що 

це грабунок. Якийсь там «писака» написав, а він підмахнув, 

і Ляшко розпорядженням Кабміну те втілював. Скільки я на 

пленумах, нарадах виступав — ніби не доходило. А потім, 

я там, у книзі описував, Горбачов мене підтримав і зняли це 

завдання по додатковому постачанню в державний фонд.

Якщо по правді казати, то київська верхівка дуже ревно 

ставились до Харкова. Чому? Та тому, що у нас справи добре 

йшли в промисловості, будівництві і в сільському господар-

стві. Щербицький мені: «Що до тебе Горбачов весь час їз-

дить? У 1981-му році був, у 1982-му був, що це таке?» Я йому: 

«Так це ви у нього спитайте, мабуть, нам є що показати, тому 

й приїжджає». Ревниво він на це реагував, хоча прямо, в докір 

не виказував. І він, і інші. Було у нього чоловік п’ять-шість 

таких, як би сказати, славословів, які хвалили його і він їм 

завжди давав слово для виступів. А нас якось притримував, 

розумієте! Щоб не висовувались. Не виділялись. А про мене 

статтю в «Літературній газеті», на повному розвороті, за до-

рученням ЦК КПРС опублікували. Не знаю, для чого. Ви не 

читали? Можна знайти.

— Обов’язково знайдіть, цікаво прочитати...

— А потім Грибов у «Правді» дав матеріал про мене як 

першого секретаря, теж на цілу сторінку. У той час уже по-

чинали довбати партію, а тут про секретаря позитивно. Як це 

так? А тому, що були результати. Стаття взагалі для мене при-

ємна, але, здається, більше, ніж я заслужив, показали.

Мене колеги запитували: 

— Мабуть, кудись забиратимуть?

Кажу:

— Не знаю, куди і як.
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А ще американська газета надрукувала, що мене та пол-

тавського секретаря обкому Моргуна розглядають у Москві, 

як кандидатів на можливу заміну самого Щербицького. Там 

теж свої інтриги були. Оце воно все і давало той фон, у якому 

доводилося працювати.

Але, що варто зауважити, потім, коли він уже пішов на 

пенсію, ми з ним, буквально за кілька місяців до його смерті, 

зустрілися на пленумі центрального комітету. Сиділи, курили 

і він мені сказав: 

— Владиславе Петровичу, я тільки тепер зрозумів, що був 

неправий. Марно я послухався, щоб добавити вам поставки 

в союзний фонд. Правильно і ви, і Горбачов мене притрима-

ли. Так що вибачте...

Я йому: «Та що вже тепер про це говорити...»

— А щодо його смерті. Ходить поговір, ніби він покінчив 

життя самогубством?

— Так, він випив снодійних таблеток. Це сталося напере-

додні його дня народження. І записку залишив. Його поміч-

ник Володимир Врублевський написав книгу про нього. Так 

він пише, що Щербицький помер не від хвороби чи старо-

сті — він «сам собі виніс вирок».

— А скільки в нього було помічників?

— Я знав трьох, а скільки там більше... Один помічник як 

охоронець. Постійно з ним їздив. Інший, Костянтин Костян-

тинович Продан, він через нього всі організаційні питання 

вирішував. А Врублевський, який книгу написав, то це кон-

сультант з ідеологічних питань.

— А у вас?

— У мене один, з організаційних питань. Надійний чо-

ловік, не говіркий, розумний, — Котелевський Віктор. Через 

нього проходили листи, звернення людей. Ми з ним усюди 

їздили разом. А потім, коли я відійшов від справ, то його за-

просив до себе О. С. Масельський. У нього він працював ро-

ків чотири чи п’ять. До смерті Олександра Степановича.

Раніше і в перших секретарів обкомів партії були охо-

ронці. Якщо пам’ятаєте, стався замах на голову Кабміну, 

по-моєму, Вірменії. Його на дачі пристрелили. От тоді була 

команда жорсткіше посилити контроль щодо охорони пер-

ших осіб у межах Союзу. Ну, а так щоб особливо нас охорона 
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опікала, я б не сказав. Зброї нам не видавали. А потім охорон-

ців скасували. Пішла кадрова чехарда і, навіть, якщо когось 

і «кокнуть», то є інший, замінити завжди можна.

— Микола Тарасович Терещенко розповідав мені, як він, 

саме коли помер Брежнєв, був на навчанні у Вищій партійній 

школі при ЦК КПРС. Там ходила чутка, що В. В. Щербиць-

кий одразу ж приїхав до Москви, а його холодно прийняли. 

Мовляв, тебе ніхто не викликав.

— Мені про це невідомо. Серед усіх кандидатів найбільш 

підготовленим був Щербицький. Але, коли помер Брежнєв, то 

там з’явилися свої претенденти. Перший серед них Ю. В. Ан-

дропов. Він і став. А коли помирав Черненко, то у Щербиць-

кого з’явилася реальна можливість стати генеральним, тому 

що конкурентів не існувало. Так його взяли і відправили до 

Америки, з делегацією. Він там тиждень просидів. Вже очі-

кували, що Черненко помре, то ж його спеціально туди від-

правили.

Черненко помер, коли Щербицький перебував у США. 

Ходили чутки, що йому повідомили про смерть і він зібрав-

ся негайно летіти до Москви, щоб встигнути на пленум ЦК 

КПРС, де вирішувалося питання про наступника. Але літак 

затримали з вильотом рівно на стільки, скільки потрібно було, 

щоб він не встиг, а коли прилетів, то вже вибрали М. С. Гор-

бачова. Там існували свої таємні інтриги. Вони завжди були. 

Я зараз читаю книгу, в ній описується, як знімали Хрущова, 

там з усіма подробицями і Брежнєв висвічується, що він це 

організовував, і Підгорний там...

— Вважаю, що не варто надто звеличувати В. В. Щер-

бицького. Народ знав йому ціну. Щоб він не робив, але коли 

після Чорнобильської аварії змовчав і вивів на «радіаційну» 

першотравневу демонстрацію дітей — впав в очах.

Владиславе Петровичу, я не дозволю собі засуджувати ваш 

вчинок, що, можливо, цілком виправдовується ситуаціє ю, 

що склалася на той час, але у мене таке враження, ніби ви 

поспішили написати заяву про вихід на пенсію. Не віриться, 

щоб у шістдесят ви почувалися старим...

— Щоб повністю зрозуміти моє рішення, потрібно пере-

нестися в ті роки... — зробив паузу співрозмовник. — А по-

тім у мене тиск почав скакати, ночами не міг заснути, мучили 
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серцеві напади. Це з одного боку. Розумієте, відчував себе від-

повідальним, а зробити ніби нічого не міг, не бачив перспек-

тиви. Керівництво партії в Москві та Києві ніяких дієвих за-

ходів по-зрадницьки не вживало, тому не хотів бути співучас-

ником розвалу і партії, і країни, і так далі. Тому й вирішив...

Ми тут з дисидентами та неформалами самі боролися. Це 

я вирішив на себе брати. І в міліцію затримували, і вивозили 

за кілька кілометрів у поле, штрафували, по п’ятнадцять діб 

да вали. Але ніхто нагорі на це належним чином не реагував. 

А ми ж попереджали: іде розлад, потрібно приймати рішен-

ня, вживати дієвих заходів. Ніхто нічого. Вирішуйте самі. Мо-

сква — нічого і Київ мовчить. Почалися демонстрації з вимога-

ми відсторонити центральні комітети в Москві та Києві, край-

коми та обком від керівництва. І це ж не тільки у нас у Харкові. 

Подібне відбувалося майже по всіх містах України та СРСР. 

Яке ставлення, яка підтримка перших секретарів обкомів 

була від Москви, від самого М. С. Горбачова, характеризує 

історія першого секретаря Волгоградського обкому В. І. Ка-

лашникова. А він з Горбачовим був у добрих стосунках — разом 

свого часу працювали секретарями Ставропольського край-

кому партії. Він розповів мені, що мав розмову з М. С. Гор-

бачовим. Зателефонував генсеку, поінформував його про си-

туацію, про труднощі, з якими стикається в роботі. Запитує: 

що ж робити, адже процеси стають некеровані?

Горбачов мовчить. Тоді він і каже: «Може, мені на пенсію 

час?» А Горбачов не знайшов нічого іншого, як сказати йому: 

«Правильно вирішили — виходьте на пенсію».

І тоді двадцять шість перших секретарів обкомів написа-

ли заяви і за кілька місяців пішли з посад.

— І ніхто його зупинити не зміг?

— А проти нього виступити не могли, бо ніякої підтрим-

ки не відчувалося, йшов розбрід. Йшло нагле огуджування. 

Письменники і поети, ці євтушенки, коротичі — все те збо-

рисько — пішло проти партії. Їм усе було дозволено. Їм — 

трибуни на з’їздах, і у Верховній Раді вони... А ми сиділи, як 

чудаки. І я вирішив: навіщо мені добивати своє здоров’я? На-

писав і не переживав. За три дні вирішив і все. Це було не бо-

ягузтво, а обдумана необхідність. Я зміг переконатися і зізна-

тися самому собі, що моя праця не дає вже мені справжньої 
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радості й час покласти край цим мукам. У своїй книзі я опи-

сую загальний стан у партії, країні, описую настрої комуні-

стів і робітників. Пасивність не тільки нагорі, а й у первин-

них партійних організаціях.

Я слухав Владислава Петровича і, хоча, на мій погляд, 

саме в цій розмові він був найбільш відкритий, не став до-

рікати, що він вчинив як людина, яка не хотіла наражатися 

на ризик. Проте, як на мене, його особиста відповідальність 

і відповідальність інших секретарів крайкомів та обкомів пар-

тії була пасивною. Чи багато хто з них усвідомлював, що вони 

бездоганно виконали свій обов’язок? Жахливе запитання. Не 

будемо спинятися на ньому.

Звісно, в житті бувають ситуації, коли людям необхідно 

підкорятися необхідності, і важко їх за це звинувачувати. Але, 

з іншого боку, я вважаю, що для перших секретарів обкомів 

партії, членів ЦК КПРС, не було таких перешкод, яких не 

можна було б перебороти відповідними засобами.

Дивне відчуття: тоді відійшли в бік, ніби зняли з себе від-

повідальність, а коли розвалився СРСР, то взялися відстою-

вати принципи. Мабуть, вони, як герой фільму «Той самий 

Мюнхаузен», вважали: «Це не подвиг, але щось героїчне 

в цьому є!» Проте, я просто сказав:

— А я все ж думаю, що поспішив Владислав Петрович, 

можна ж було боротися...

— Як боротися!? Після моєї відставки першим секретарем 

обкому став М’ялиця. Розраховував, що зможе виправити 

ситуацію, зберегти вплив партії на процеси, які відбувалися. 

Я його запитував: як він планує діяти? А він — почав зустріча-

тися з неформалами. Мовляв, у парку ім. Горького організую 

зустріч партійного активу з неформалами. Там біля кінотеат-

ру великий майданчик, зберемося і я виступлю. І що? Це ж 

і місяця не минуло після моєї відставки, а його на тому мітин-

гу в парку закидали яйцями і помідорами. Зібралися всі члени 

обкому, поставили автомобіль з підсилювачем звуку. Почав 

виступати, так у нього полетіли помідори, яйця... (сміється) 

Отак закінчилося...

Я це ніби передбачав, що без централізованої допомоги 

він сам не впорається з ситуацією. Ще до того як піти з поса-

ди, я теж збирав неформалів в облвиконкомі. Там було багато 
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різношерстої публіки. Десь 35–40 представників різних те-

чій, у тому числі й екстремістського спрямування. Ми орга-

нізували ту зустріч разом з О. С. Масельським. Я розповів про 

наші справи, Масельський — про стан сільського господар-

ства області, а потім мені запитання:

— Товаришу перший секретар, кажуть, що у вас в обко-

мівському буфеті ікра червона і чорна безплатно?

Я запропонував із учасників цієї зустрічі виділити трьох 

представників. Помічнику кажу: проведи їх через площу пря-

мо в буфет. Там же поряд. Пішли. Через якийсь час прихо-

дять. Кажуть, що у них на заводі краще, що в нашому буфеті 

на 15 відсотків дорожче, ніж на заводі. А це тому, що буфет від 

їдальні, і там націнка. Кажуть, що у них такий самий вибір 

і молоко дешевше. Ковбаса і м’ясо таке ж саме, ніякої ікри не 

бачили. Заспокоїлися. Але були й провокації і влада вже не 

могла боротися, як раніше.

— От ви кажете, що після вас прийшов М’ялиця. Чому, 

коли надумали йти на пенсію, наступника не підготувати, не-

вже не бачили достойних кандидатів?

— Ні, я пропонував. Коли я написав заяву, у Москві за-

ходив до кабінету і мав розмову з Горбачовим. Він розпитав 

про стан справ, про забезпечення області продовольством. 

Почувши про причини відставки, сказав, що приємно було зі 

мною працювати і запропонував:

— Залишайся в Москві. Ти в Москву переїдеш? Забезпе-

чимо житлом, знайдемо пристойну роботу.

Я йому:

— Та ні, я в Харкові. 

Була ще розмова з Лігачовим і Рижковим. Там же секретар 

ЦК КПРС О. Д. Бакланов, до речі, наш земляк, раніше пра-

цював у Харкові, займався оборонкою. Планували військові 

підприємства та інститути частково переключити на випуск 

цивільної продукції

— Конверсія.

— Так, і в Харкові планувалося зробити центр з конверсії 

областей лівобережної України. Тому Бакланов і Рижков ска-

зали, що рекомендуватимуть мене керівником такого центру. 

І я десь півроку очікував. За той час, у зв’язку з погіршенням 

економічного стану в країні, Кабінет Міністрів СРСР зняв 
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питання про конверсію в оборонній промисловості з поряд-

ку денного. Потім Б. Є. Патон пропонував мені очолити наш 

харківський економічний інститут: «Ти ж кандидат наук», — 

каже. Я кажу: «Ні, там хороший керівник, не буду я його мі-

няти», — і т. д.

Та коли я був у Горбачова, я назвав прізвище Масельсько-

го, що він міг би стати першим секретарем обкому, що він і ор-

ганізатор, і виробничник. Приїхав, поговорив з Масельським, 

мовляв, ти готуйся. Він не заперечував, подякував за довіру. 

А воно ж тоді бурхало... Партія почала втрачати авторитет, 

Скасували шосту статтю Конституції і він до організаційно-

го пленуму обкому партії відмовився балотуватися на посаду 

першого секретаря обкому. Залишився головою облвиконко-

му. Потім партію відсторонили, ліквідували, а він залишився. 

Я його готував і вважаю, що він хороша і достойна людина. 

Так він гідно показав себе на посаді голови облвиконкому та 

представника Президента в області.

Про все це я вам розповідаю тому, що, може, воно якось 

пояснить вам моє життя і мої вчинки.

Я вислухав Владислава Петровича і якщо до цього вважав, 

що він, пишучи заяву про свою відставку, ще на щось покла-

дав надії, мовляв, трохи полегшає, сумління його буде спо-

кійнішим, бо на ньому вже не лежатиме тоді відповідальність 

за той хаос, а він, безумовно, це відчував, що буде попереду, 

то тепер зрозумів, що то був його вибір і лише йому відпові-

сти, що ж, власне, було правильним і неправильним в його 

діях. Розповідаючи про це, він справляв враження людини, 

переконаної у слушності й справедливості свого вчинку. Він 

його зробив не за спиною, а віч-на-віч з Горбачовим, з тим, 

хто той хаос започаткував.

Колишній перший секретар обкому партії згадує, що май-

же одночасно двадцять шість перших секретарів його рангу 

подали заяви про вихід на пенсію. Вважаю, що з погляду та-

ких обачних і досвідчених майстрів політичної інтриги, яки ми 

ті себе вважали, триматися Горбачова не мало жодного сенсу. 

Вони відійшли, ніби дали дорогу молодим. Самі ж при цьому 

майже нічим не ризикували. Вони не наражалися на ризик. Їх 

особиста відповідальність у цій справі була пасивною.
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Кажуть, що в скрутних обставинах, як на пробному каме-

ні, пізнається справжній характер людини, але двадцять шість 

перших секретарів обкомів, ідучи з посад, навіть не грюкнули 

дверима так, щоб з цього багато що стало зрозумілим.

Сам Владислав Петрович говорить, що через два тижні, 

29 грудня 1989 року, тобто до офіційного звільнення з посади, 

розпорядженням Ради Міністрів СРСР йому було призначе-

но пенсію союзного значення.

Після виходу на пенсію він ще півтора року, як член ЦК 

КПРС, ЦК КП України, народний депутат СРСР провадив 

політичну і депутатську діяльність. Майже впевнений, що 

такий «безболісний» вихід на пенсію був і в інших секрета-

рів обкомів. Ану, якби перебудова вдалася!? Вони б ходили 

в героях, в тих, хто передбачив, дали дорогу молодим. І жал-

кують вони не стільки за розвалом СРСР, як за можливістю 

використати свої пенсійні привілеї. А вони в них, безумовно, 

є. Верховна Рада України й досі не проголосувала, не те що 

про зняття, а й про направлення запиту народного депутата 

Юрія-Богдана Шухевича до Президента України щодо зняття 

грифу «опублікуванню не підлягає» і скасування всіх засекре-

чених нормативно-правових актів щодо встановлення неза-

конних пенсійних привілеїв для колишніх перших секретарів 

обкомів партії, яким нараховують пенсії, виходячи з посадо-

вого окладу міністра Кабінету Міністрів України.

З приводу цього ще можна було б ставити запитання, та 

я перевів на інше:

— Владиславе Петровичу, скільки подій сталося...

— Я про федералізацію писав, це ж іще було до Майдану 

і, до того ж, мої прогнози підтвердилися. Наприклад, про ре-

ферендум на Донбасі. Його потрібно було раніше проводити. 

А момент упустили і все пішло... 

Я ж книгу видав до свого 85-річчя і на цьому закінчив. 

До речі, розхапали мою книгу. У продажу не було, розі-

йшлась...

— Розійшлась, бо ще є ваші соратники, ті хто пам’ятає, 

хто працював разом з вами. А все-таки я хотів би почути вашу 

оцінку про події, пов’язані з комуністичною партією. Чому 

вона на виборах 2014 року не пройшла у Верховну Раду, про її 

заборону... 
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— Заборона партії не пройшла. Юристи почали боротьбу, 

наголошуючи, що це переслідування, що лише фашисти за-

бороняли комуністичну партію, і Європа, європейські партії 

почали протестувати. Не пройшла заборона партії. Не знаю, 

як далі, а поки що притихли. А все таки ця заборона подіяла 

на людей. Виборці подумали: чого ми будемо за них голосу-

вати, коли їх заборонили? Раніше до 15 відсотків набирали, 

а зараз навіть п’ять не набрали.

— Як на мене, це надто просте й не переконливе пояснен-

ня. А чи був з’їзд партії, бо я спеціально цією тематикою не 

цікавився?

— Ні, з’їзду ще не було. Проходили пленуми. Ситуація 

така, що в самій партії виникли угруповання. Ви, мабуть чи-

тали про це?

— Ні.

— Там колишні депутати Голуб, Зубчевський, Присяж-

нюк спочатку вийшли з фракції комуністичної партії і створи-

ли свою групу. На пленумі партії їх роздовбали як шкідників, 

як зрадників, виключили з фракції. Йшлося про матеріальну 

заінтересованість. Нібито їх Курченко фінансував і таке інше. 

Але що потім сталося? Ну це взагалі злочин. Отримую газе-

ту «Комуніст» за 15 серпня 2014 року. Не можу зрозуміти, що 

таке? У газеті — три статті, які не просто критикують, а в пря-

мому розумінні розмазують Петра Симоненка. Пишуть, що 

він збагачується, що розвалив партію. Я думаю: навіщо таке 

публікувати?

Виявляється, ця група, мабуть, за гроші, змовилася з пра-

цівниками друкарні і перед самим виходом, за ніч, підміни-

ли сторінку зі статтями, надрукували, і ранком пішла газета 

передплатникам та в продаж. Спохватилися, але вже пізно. 

В наступних номерах спростували, пояснюють: то, мовляв, 

фальсифікація, і О. Голубу, як колишньому редактору газети 

«Комуніст», легко було домовитись про це з працівниками 

друкарні, але то вже «до лампочки».

— Що ж, для партії, як у тій пісні: «Суровые будни на-

стали...», коли соратники під одним прапором атакують одне 

одного і кожен прагне перемогти.

Не сказав я цього Владиславу Петровичу, але вислів «до 

лампочки» навіяв роздум. Відомий вислів «Комунізм — це ра-
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дянська влада плюс електрифікація всієї країни» для більшості 

вже давно трансформувався в жарт: «Усім усе до лампочки».

І ось тепер «усе до лампочки» — перегоріла вона. Мені 

здалося, що він хоч і не змінив поглядів, але надії вже не має. 

Вона ще, хоч слабо, але горіла, кола партія була парламент-

ською. Хоч і не в повній, але у коаліційній владі мала широ-

кий доступ до засобів масової інформації. Тепер цього немає. 

Відчувалося, що його запал в обстоюванні інтересів партії 

пригас, боротися за те, щоб вона була найбільш згуртованою, 

уже не дає задоволення. А, як відомо, надія помирає остан-

ньою. Звичайно, в кожній зміні, навіть невідворотній чи най-

жаданішій, є свій смуток, бо те, з чим ми прощаємось, — це 

частина нас самих. Але, як на мене, щодо партії, то нехай так 

і буде. Відсвітила лампочка...

— Владиславе Петровичу, а чим займалися фінансові від-

діли при обкомах партії? Ви згадуєте в книзі про те, що пар-

тійна організація області налічувала 243 тисячі комуністів, 

об’єднаних в 4 тисячі первинних партійних організацій. А це 

875 відповідальних працівників партійного апарату, у тому 

числі 97 — в обкомі партії. 

— Ви погодьтесь, що всю роботу потрібно було не тільки 

організовувати, а й фінансувати. Фінансові відділи в обкомах 

партії ввели давно. У нас років двадцять працював завідува-

чем фінансово-господарського відділу обкому М. П. Рудько. 

Він ще у війну організовував таємні схованки зброї та продо-

вольства для партизанів. А в мирний час відділ забезпечував 

матеріальну частину роботи. Будували приміщення райкомів 

партії. Потрібно ж комусь займатися цими господарськими 

справами. Через них ішла заробітна плата, путівки на відпо-

чинок тощо. Останнім на цій посаді у нас працював Мішу-

стін, інженер-будівельник за освітою.

— А Козиренко?

— Козиренко був завідувачем відділу торгівлі та побуто-

вого обслуговування, а фінансово-господарський стояв окре-

мо. Потім багато років керував обласним фінансовим управ-

лінням.

— А навіщо відділ торгівлі та побутового обслуговування?

— А як же?! Це ж торгівля, забезпечення товарами насе-

лення. Тоді банків розгалужених не існувало. Центральний 



317

банк координував роботу з торгівлею. До речі, це ж славно-

звісна система згори донизу.

Фінвідділ для чого? Він фінансами у великих масштабах 

не займався. Він тільки використовував і розподіляв фінан-

си, які області відпускалися на будівництво райкомів, ре-

конструкції, ремонти і таке інше. Він не займався фінансами 

самостійно. Фінансами самостійно займався фінвідділ обл-

виконкому, а наш був як для поточного фінансування, транс-

портного забезпечення, ремонту транспорту. Господарським 

обслуговуванням займався. Через нього йшла заробітна плата 

партійним працівникам.

— Я в цих питаннях не зовсім компетентний, але все-таки 

ці фінансові відділи по галузях в обкомах почали організову-

ватися під час перебудови. Мабуть, воно йшло до того, що 

партія хотіла акумулювати на собі фінанси?

— Я вам скажу: це був, здається, 1989 рік, і почалося з то-

го, що обкомам партії дали команду дозволити комсомолу 

займатися культурною діяльністю, дискотеки влаштовувати 

для молоді, клуби. А там уже крутилися фінанси, гроші. От 

звідти, розумієте, і пішло. А потім, коли почали впроваджу-

вати елементи ринкової економіки, то були такі спроби, щоб 

і партія також цим займалась, але це не вдалося. Ми, припу-

стімо, мільйонів двадцять перераховували в ЦК — наші збори 

по лінії членських внесків. Вистачало нам себе окупити і піс-

ля відрахувань на обслуговування апарату ще й надсилали 

туди, в ЦК. Але свого бізнесу ми не мали, хоча певні спроби 

були. Щоб на господарські справи не просити. Це Яковлєв 

намагався нав’язати ринкові відносини в партії.

— А комсомольці свого шансу не упустили. Під лозун-

гом «Молодим у нас дорога...», відчувши владу грошей, хутко 

пристосувавшись до нових умов, стали банкірами, роздери-

банили власність партії і перестали бути їй підвладними. Мо-

лоді дуже швидко зрозуміли, що світле майбутнє для всіх не 

побудуєш, тож потрібно його робити для себе і своїх дітей.

Але про це ми поговоримо іншим разом, я не розрахову-

вав на багато...

Одягаюся. У просторому коридорі, зліва над вішал-

кою, —художньо оброблені оленячі роги. Прикривають про-

стір до стелі, тієї, ще «сталінської» висоти. Подалі ще одні, 
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більш розлогі. Без перебільшення витвір мистецтва за резуль-

татами полювання. Не втримався:

— Владиславе Петровичу, це ваші трофеї чи презент?

— Мої.

— То ви мисливець! А мені так і не довелося стати фана-

том цього виду відпочинку. Хоча полювати у нас на Харків-

щині є де. Працював у Чугуївському районі і лише одного 

разу побув на так званій обкомівській дачі, у лісі, що виходить 

до Печенізького водосховища.

— Вона не обкомівська, а облвиконкому. 

— А тепер її хтось приватизував?

— Не знаю, я там не був уже років з тридцять.

Хай пробачать мені читачі, але слова власника квартири 

теж повернули мене до події майже тридцятилітньої давності, 

яка сталася біля тієї дачі на Печенізькому водосховищі в пе-

реддень Старого Нового 1985-го року. 

Не збираюсь писати справжню автобіографію — лише 

вдаюся до своїх спогадів, коли можу розповісти більш-менш 

цікаві речі. Сприйміть наведене як доповнення мого погляду 

до загальної картини життя.

БІЛЯ «ОБКОМІВСЬКОЇ» ДАЧІ

Характерна для прокурорської практики подія, після якої 

я на довгі роки подружився з одним з її учасників — Дмитром 

Михайловичем Нізарем. Він працював начальником Пече-

нізької рибоохоронної інспекції. Перед Старим Новим ро-

ком кореспондент Чугуївської районної газети напросився до 

нього з проханням зробити репортаж про зимову риболовлю 

на водосховищі і чи дотримуються при цьому передбачених 

рибоохоронних обмежень. Адже не секрет, що умільці про-

бурювали лунок більше ніж дозволено і навіть сіті ставили 

під льодом. Одразу зазначу, що редакційного завдання у ко-

респондента, ще молодої людини, не було. Рейд рибінспекції 

з кореспондентом здійснився за простою взаємною згодою. 

Для рибінспекції це звична річ і вони тільки раді були, що їх 

роботу висвітлять в районній газеті. Дмитро Михайлович зі 

своїм заступником Іваном Дмитровичем Григорчуком, воді-
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єм та кореспондентом, на автомобілі ГАЗ-69 вантажного типу 

(одне пасажирське сидіння спереду біля водія і бокові жорсткі 

сидіння позаду) з брезентовим тентом виїхали в рейд по льоду 

водосховища. А водосховище від дамби в Печенігах простя-

гається до дамби в Старому Салтові і далі, на сімдесят п’ять 

кілометрів. Ширина водойми різна. Є там і заплави. Товщина 

льоду дозволяла автомобілю рухатись по ньому. Дозволяла, 

але з певними обмеженнями, про які ми, на жаль, згадуємо 

лише, коли стається лихо. Від дамби в Печенігах, перевіря-

ючи правила вилову серед численних любителів підльодного 

полювання, маючи матеріали на протоколи про порушення, 

конфіскат незаконних засобів вилову та саму рибу, доїхали аж 

за село Мартова.

Напередодні випав сніг і припорошив лід. Їхали по сніж-

ній рівнині. Та особливість льоду на Печенізькому водосхо-

вищі полягає в тому, що там роблять і плановий і позаплано-

вий скид води. Водосховище це є резервуаром для її подачі 

насосами з селища Кочеток на Харків. Після таких скидів 

води лід розходиться, утворюються тріщини, часто значні. 

Швидкість руху була невелика. І раптом... Передні колеса так 

і лишилися на льоду, а задні — провалилися. Водій першим 

відкрив двері і вискочив з автомобіля зовсім неушкодженим. 

І. Д. Григорчук, який теж сидів на передньому сидінні, теж 

устиг вискочити на міцний лід, намокнувши лише по пояс. 

Автомобіль, провалившись задніми колесами, на їхніх стрім-

ко сповзав у воду. Мить — і він опинився під водою. Але ж там 

люди!... В оціпенінні стоять над ополонкою, а нічого зробити 

не можуть...

— Вже й масляні та бензинові плями попливли на воді, — 

розповідав Іван Дмитрович. — Це жахливо, коли бачиш своє 

безсилля: щойно були люди, а вже немає!...

Та раптом з ополонки з’явилася... рука, — біля них, поряд 

з твердим льодом....

— Я встиг виплисти з бокового сидіння ззаду через кабіну 

водія, бо був ближче нього і опинився у воді поза автомобі-

лем, — розповідав Дмитро Михайлович. — Хотів випірнути, 

а голова б’ється, впирається в крижану стелю...

Мабуть, морський гарт, адже у нього за спиною — одеська 

морехідка та кілька кругосвітніх подорожей, не дали розгу-
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битись. Руками промацуючи лід, добрався до світла над опо-

лонкою...

Витягли... Вже й темніти почало, а до вогнів села Мартова 

кілометрів зо три... А це ж хрещенські морози!

Лише на третій день я разом з викликаною водолазною 

службою області через ліс прибув на дачу, про яку згадав, за-

питуючи Владислава Петровича. Від неї було найближче до 

ополонки. Спочатку витягли тіло кореспондента: він так і не 

зміг вибратися з під тенту автомобіля. Дістали з-під льоду 

і автомобіль.

Під час огляду місця події бігали грітись у приміщен-

ня на тій дачі. Потім за старим християнським звичаєм по-

м’янули...

На мені — дослідча перевірка. За тодішніми процесуаль-

ними нормами слідчому відводилося десять днів для прийнят-

тя рішення про порушення кримінальної справи чи відмову 

в її порушенні. А це не просте рішення, від нього залежать 

долі людей. Звичайно, були підстави для порушення кримі-

нальної справи. Адже є факт смерті... Проте, я не сумнівався 

в тому, що міг бути і другий фатальний випадок — з Дмитром 

Михайловичем. 

Саме відносно нього, як начальника рибінспекції, по-

трібно було приймати рішення. І в постанові про відмову 

в порушенні кримінальної справи не запишеш, що не варто 

його притягати до кримінальної відповідальності, адже він 

і сам мало не потонув. 

Дещо грубуватий приклад, але мені він нагадав епізод 

з фільму воєнної доби про те, як лікар рятує життя поранено-

му, знаючи, що того, підлікувавши, розстріляють. Проте, це 

емоції. А слідчий, проводячи перевірку, керується не емоція-

ми. Він повинен об’єктивно й неупереджено виконувати свої 

обов’язки.

Керуючись цим, знайшов «Інструкції про...» правила пе-

ресування по льоду. А відповідно до них саме начальник від-

повідає за таке пересування. Виявляється, потрібно впевни-

тися в безпеці, пройти маршрут попереду автомобіля і лише 

після цього їхати з відкритими передніми дверцятами. Там ще 

багато чого, що потрібно було робити йому як начальнику, 

а мені — без особливих докорів сумління порушити справу 
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та висунути обвинувачення. Можливо, хтось інший на моєму 

місці так і зробив би. Та в мене не здіймалася рука. Тут справу 

можна повернути і на добре і на погане, але не можна зара-

ди одних обов’язків нехтувати іншими, можливо, ще більш 

святими...

Вчепився за те, що редакційного завдання у кореспонден-

та газети для такого рейду не було. Відібрав пояснення про це 

у головного редактора газети.

Мабуть, у редакції зрозуміли, куди веде слідчий, і про таку 

обставину стало відомо батькові журналіста.

До кабінету зайшов чоловік віку мого батька. Коли він 

зняв верхній одяг, я побачив: фронтовик, з іконостасом на-

город на піджаку. Одразу до мене:

— То що ж це виявляється: якщо у мого сина не було ре-

дакційного завдання, то він сам винен у своїй смерті?!

Я не буду переказувати мою розмову з батьком загиблого, 

вже й сам її детально не пам’ятаю. Часто в роботі слідчого роз-

мова виходить за рамки звичного, розсудливого й шаблонного 

життя, особливо, коли таке нещастя трапляється несподіва-

но. Додам лише, що мені кілька разів довелося переконувати 

його в недоцільності порушення кримінальної справи. Сина 

уже не повернути, а долю іншому поламаємо. Арештовувати 

по цій справі ніхто нікого не буде, але висунення обвинува-

чення начальнику рибінспекції автоматично тягне за собою 

виключення його з членів КПРС, позбавлення посади.

Порушивши вимоги слідчих правил, ознайомив його з по-

ясненнями всіх учасників тієї фатальної події. Лише тепер 

фронтовик погодився, що справу порушувати недоцільно.

Постанову про відмову приніс прокурору району. 

— Ти дуже ризикуєш, — сказав Анатолій Васильович, 

прочитавши постанову, — достатньо будь-якої скарги і поста-

нову буде скасовано прокуратурою області. Ти це розумієш?

— Розумію, і всю відповідальність беру на себе.

— Зрозумій, яку б відповідальність ти не брав на себе, за 

все в районі відповідає прокурор. Але, коли ти так вважаєш, 

будемо працювати на довірі.

Я щиро вдячний світлої пам’яті Анатолію Васильовичу 

Сузому за співпрацю і довіру один одному. В подальшому 

Анатолій Васильович став заступником, а потім і першим за-
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ступником прокурора області. Я — прокурором Великобур-

луцького району, Дмитро Михайлович Нізар — начальником 

басейнової інспекції держрічфлотнагляду, посада відповідала 

чину адмірала флоту, Іван Дмитрович Григорчук — старшим 

інспектором рибоохорони Харківської області. А головне — 

ми стали друзями. 

Якось він і мене взяв у рейд, щоправда, влітку. Тим же 

ГАЗиком ми, берегом понад водосховищем, серед відомих 

тільки інспекторам путівцям, проїхали від Печенізької дам-

би до заплави в селі Кулаківка. Звичайно, були й затримані 

порушники, і складені протоколи, але я попросив Дмитра 

Михайловича не говорити, що я прокурор району, адже в та-

ких рейдах майже завжди трапляються конфліктні ситуації. 

Особливо, коли конфісковують знаряддя браконьєрського 

лову. Один з браконьєрів, коли забирали сіть, поривався би-

тися і кричав: «Я контужений, не віддам сітку, я нею курей 

за пинаю!..»

Згадалась про той рейд понад берегом водосховища. За-

раз так не проїдеш. Землі приватизовано і орендовано. На-

веду витяг з газети: «...кому гектар, кому два, а одному навіть 

чотирнадцять. І все це вздовж водойми. А оскільки ландшафт 

там складався таким чином, що за берегом відразу йде ліс, 

то виходить, що для забудови віддали як землю прибережної 

смуги, так і землі лісового фонду.»

Вже працюючи в Харкові я часто бував з Дмитром Ми-

хайловичем на кораблі «Ласточка», що здійснював прогулян-

ки пасажирів річкою в місті. Після робочого дня пісні у його 

виконанні, під власний акомпанемент на баяні чи акордеоні, 

лунали над вечірньою рікою. Мені з ним було приємно, не 

добираючи слів у намаганні говорити лише правильні речі, 

спілкуватись на різні теми, про те, про що можуть говорити 

тільки друзі. А в житті дуже важливо мати товариша, якому 

можеш звіритись, відкривши свої радості і сумніви.

Так трагічна подія біля «обкомівської» дачі не розділила, 

а об’єднала людей. Що про це сказати — мабуть, зійшлися зорі. 

Зійшлись на чверть століття. Так буває. На життєвому шляху 

хтось входить у твоє життя, у твою пам’ять, хтось — ні! І нехай 

цей мій, дещо ліричний, відступ, буде доброю пам’яттю і про 

кореспондента, прізвища якого, на жаль, не пам’ятаю.
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Та коли я вже згадав свого товариша Д. М. Нізара, то не 

можу втриматися, щоб не розповісти про ще один епізод роз-

мови з В. П. Мисниченком. 

Якось наш діалог перервав дзвінок квартирного телефону. 

Чую лише голос Владислава Петровича:

— Так..., ні..., і що? А хто ж там міг? Він не з хво-

рих? ... Ні ..., головне телефон... так що... ясно... ладно, не 

хви люйся.

Поклавши слухавку, Владислав Петрович уже мені каже:

— Це дочка телефонувала, а вона у Національному інсти-

туті терапії ім. Л. Т. Малої працює. Так обікрали. Відлучилася 

з свого кабінету, а хтось увійшов, поцупив гаманця і мобіль-

ного телефона. Там же, крім хворих, нікого не має. А може, 

хтось і зайшов...

— Владиславе Петровичу, це ніби й не стосується загаль-

ної теми наших розмов, і я думаю: може іншим разом..., ні 

не іншим разом, а зараз хочу розповісти. Такі крадіжки ви-

кликають недовіру в колективі. Якось я був у свого товариша 

Дмитра Нізара, начальника інспекції з держрічфлотнагляду. 

Не знаю, чи нині є така служба, а тоді була така, басейнова. 

Здійснювала нагляд на водоймах у Харківській, Сумській та 

Луганській областях. Сиділи в його офісі, чаювали. Компанія 

ще залишалась за столом, а я пішов раніше. Вже приїхав до 

дому, дивлюсь телепередачу, аж він мені телефонує:

— Ти в якій шапці додому приїхав?

— У своїй. А що таке?

— Та тут у нас шапки пропали...

— Так ти нічого іншого не додумався, як прокурора пі-

дозрювати?..

Отак і я потрапив у ситуацію героя Лопе де Вега, коли: 

«Прямых улик, конечно, нет, но вы в великом подозреньи». 

А потім виявилось, що крадій спеціалізувався на тому, що 

заходив до різних установ, де немає пропускного режиму 

і, коли в кабінетах нікого не було, цупив все цінне. Спійма-

ли його.

— Ви знаєте, бувало і серед вищих таке. Приїжджають 

міністри — і шапки пропадають... я не знаю... хто це міг би? 

Адже випадкових людей не буває серед офіційних візитів... на 

кого можна було б подумати... на найнижчих. На помічників, 
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консультантів. Підміняють шапку: пижикову забрав, а кроля-

чу залишив.

А у доньки головне, що в базу даних телефону записані 

прізвища хворих, яких вона консультує, і ті записи найбільш 

цінні. Проте, це, як кажуть, наші сімейні справи. Думаю, що 

писати про це немає потреби.

Я б і не писав про це, коли б під час іншої зустрічі Влади-

слав Петрович не розповів:

— А до речі, злодія того спіймали. Він же мобільний теле-

фон украв, а потім продав його якійсь своїй подрузі, а та по-

чала з нього телефонувати, міліція засікла і її впіймали. Вона 

й розказала про злодія. Тепер це технічно легко вирахувати, 

хто і звідки телефонує. 

— Тим більше, бачите, і позитив є. Працюють органи. 

Значить, можна написати?

— Я не сподівався, що ви писатимете про все, що я вам 

розповідаю. А ви, як я зрозумів із того, що вже дали мені по-

читати, все пишете і подаєте в своїй інтерпретації. Я вам біль-

ше не розповідатиму.

— Пробачте, але це теж правда життя. Коли вам здається 

неприємним, що і в обкомі шапки крали, то це лише підтвер-

дження, що й там так само були люди зі своїми пристрастя-

ми, нахилами. А щодо своєї інтерпретації наших розмов, то 

ви вже знаєте назву книги і що в ній буде відображено мій 

погляд на прожите та дещо з наших діалогів.

НА УМОВІ ОБ’ЄКТИВНОСТІ

Знову зустрілися з Владиславом Петровичем після того, 

як я дав йому почитати розділи з майбутньої книги. Дещо 

уточнили, дещо я погодився переробити або й зовсім про по-

чуте від нього не писати. Як кажуть, у цілому погодили, ді-

йшли консенсусу. І все ж мене ще багато що цікавило.

— Дмитре Івановичу, у тому, що я прочитав, видно лише 

ваш погляд. Ви й мені його накидаєте. Вашого тут вісімдесят 

відсотків, а мого і двадцяти немає.

— Звичайно, це мій погляд. Це ж я дивлюсь на все з ди-

станції часу і намагаюсь вас спонукати поглянути на все кри-
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тично. Проте ви не схиляєтесь до моєї критики. Своє бачення, 

правду життя ви відобразили у своїх книгах. Усе, що ви висло-

вили і про що змовчали, свідчить про ваш погляд. Я ж пишу, 

що лише в останніх розмовах ви почали розповідати дещо 

відвертіше. Ми дійшли того, що можемо більш-менш відкри-

то говорити. Я вже вас трішки по-іншому розумію і постара-

юсь це викласти. Не ставлю за мету, не хочу написати якийсь 

пасквіль, очорнити вас чи той час. Так, ми не обираємо час, 

коли жити, але наші вчинки, наша позиція — це наш вибір. 

В кожного на все свій погляд. Розмови наші часто звертали то 

на се, то на те, і я прагнув упорядкувати матеріал так, щоб це 

була послідовна розповідь зі своїми авторськими відступами.

— Добре, проте повернемось до написаного. Ось Тере-

щенко каже про Івана Захаровича Соколова — першого секре-

таря обкому і про те, що я, порівняно з ним, був м’якотілим. 

Розумієте, в той час уже відійшло таке явище, як силовий 

метод, коли під час війни і після неї кулак був аргументом, 

коли давили і били. Я вже працював, коли почали переходити 

на цивілізовані, культурні методи керівництва. На методи пе-

реконання, а не примушування. Звичайно, від того владного 

методу управління не всі одразу відмовилися. Всяке трапля-

лося. Але я не був кровожерливим, я намагався розумно всі 

питання розглядати. Як дієш кулаком, то це лише слабкість 

твою показує. А коли людину переконаєш, то зовсім інша річ, 

розумієте? То його погляд, і це нісенітниця. 

— Владиславе Петровичу, можливо, вам це чути не дуже 

приємно, але то його погляд і залишимо його на розсуд чита-

чів. З двох ваших поглядів вони зроблять свій висновок.

У книгах ви тепло згадуєте про В. М. Кавуна — першо-

го сек ретаря Житомирського обкому партії. А я родом з Він-

ницької області. Мій Теплицький район межує з Бершадським, 

де в селі Шляхова він головував у колгоспі. До 1958 року він 

був агрономом і головою колгоспу ім. Куйбишева села Весе-

лівка в нашому районі.

— Він там, у Шляховій, Героя отримав.

— Ось про це я й хотів би сказати. Не хочу стверджувати 

абсолютно, бо я тоді був ще малий. Безумовно, він мав успі-

хи, але в окрузі ходив поговір, що звання Героя він отримав за 

високий урожай гречки. А добився він того врожаю нібито за 
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рахунок звичайнісіньких приписок. Я ще сам пам’ятаю, які 

луки були для випасу худоби, які широкі були ґрунтові доро-

ги між селами. А в нього з’явилась техніка і він по розорював 

луки та шляхи, а також обсіяв по периметру бурякові по-

ля гречкою, не вказавши, що фактично площа посівів тієї 

культури збільшилась. У звітах врожайність гречки виросла 

до 14 центнерів з гектара, що на той час було багато, от він 

і отримав звання Героя.

— Дмитре Івановичу, ви мені вибачте, але в ті роки такого 

не могло бути.

— Звичайно, тепер це легше спростовувати, ніж довести 

документально. Хай там як, а він преобразив те село. Побу-

дував там двоповерховий Будинок культури, магазини, навіть 

ресторан. Ми хлопчаками на велосипедах їздили дивитись. 

Згадується, як пасли корів і бачили кавалькаду з десятка 

автомобілів «Волга», що прямували до нього в село. В ті часи 

в селі побачити одночасно такий ескорт автомобілів було ди-

виною. 

Він став членом ЦК КПРС у 1961 році і беззмінно був ним 

до 1990 року. З 1962 по 1989 рік — депутат і член президії Вер-

ховної Ради СРСР. А чому? Тому, що ще за часів правління 

М. С. Хрущова створили конституційну комісію, яка мала на 

меті розробку нової Конституції СРСР. Як відомо, її прийня-

ли лише 1977 року. Через п’ятнадцять років після створення 

комісії. Будучи членом комісії він, як кажуть, попав в обойму 

і став незамінним, бо питання про склад комісії офіційно не 

порушувалось. З 1970-го по 1978-й він —голова виконкому 

Вінницької облради, а з 1978 по 1989 — перший секретар Жи-

томирського обкому партії. 

— Він взагалі-то розумний був секретар обкому, глибоко 

знав сільське господарство.

— Звісно, пройти шлях від агронома, голови колгоспу, до 

голови облвиконкому. 

— І при тому він був глибоко порядною людиною. Розу-

мієте? Вистачало і серед нашого брата і стукачів, і підлабуз-

ників, а він був об’єктивним. Ми гостювали один у одного. 

Він опирався горбачовській перебудові. Вважав, що новий 

курс веде не до модернізації системи, а до знищення СРСР. 

«Я усвідомив, що все йде до розвалу, я намагався перекона-
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ти Горбачова в помилковості його задуму. Але розпочалося 

шельмування кадрів. Проти мене було близько 30 публікацій 

у пресі. Критикували як консерватора, ретрограда. Переслі-

дування почалось з ініціативи Яковлєва. Він сказав, що по-

трібно вдарити по відомих перших секретарях обкомів, щоб 

інші не рипалися», — писав він у спогадах.

Я навіть радився з ним перед пенсією. Він же за кілька 

місяців раніше від мене пішов на пенсію. Мовляв, як ти ду-

маєш? Так він мені:

— Та ну їх до бісової матері, ніяких тобі розумних вказівок 

згори, ніякої підтримки, ідемо на дно...

То ж, можна сказати, що за його рекомендацією я й на-

писав заяву про вихід на пенсію.

— Владиславе Петровичу, цікава деталь до його біографії. 

Він після посади першого секретаря Житомирського обкому 

партії повернувся назад у село Шляхова Вінницької області 

і односельці обрали його головою правління колгоспу. А вже 

1994 року, він, як безпартійний, був обраний народним депу-

татом України по Бершадському виборчому округу.

— Ви нерозсудливо стверджуєте, що він нібито незаконно 

отримав Героя. Тоді неможливо було обманути партію, а ви 

про те, що дороги розорав... Непотрібно цього робити, це 

принижує.

— Ви можете вважати це за поговір, але він теж не на рів-

ному місці з’являється. Я й не ставлю за мету принижувати 

і, як би там не було, колгоспники тільки раді, що він став Ге-

роєм. Ви вважаєте, що розсудливіше було б змовчати про це, 

але правдиві ці чутки чи помилкові, вони і тоді не призвели 

до якихось негативних для нього наслідків, а тепер і поготів.

Більше мені хотілося б, наскільки можливо, захистити за-

надто довірливого читача від будь-яких непорозумінь із цьо-

го приводу. Скажу, що люди здавна використовували образи 

героїв з виховною метою. Комуністична влада не могла цього 

не враховувати і вважала, що їх життя має бути для всіх нас за 

взірець. Але ж народ розумів, що нагорода має на меті, щоб 

кожний щиро був радий і захоплювався працею іншого і кож-

ний визнавав за іншим право на певну нагороду. Лаври, що їх 

отримує переможець, приносять шану й переможеному. Вам, 

як людині, котра майже професійно займалась спортом, це, 
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вважаю, зрозуміло. Чесна, без підступу й лукавства, боротьба 

за однакову нагороду повинна об’єднувати. Але часто трапля-

лося так, що нагороду отримував не той, хто трудився краще, 

а той, хто, на думку керівництва, відповідав вимогам Кодексу 

будівника комунізму. І якщо все говорити до кінця, то можна 

навести багато прикладів того, що заслуги людей, які в той 

час іменувалися героїчними, не такі вже й великі, як нас за-

звичай переконували.

— Це чутки, і не потрібно їх підтримувати, виносити на 

загал. І за цим судити, що таке радянська влада. Чим ви це 

можете довести? Мабуть, таке підтримується письменника-

ми, журналістами, і ви хочете бути одним із них? Нинішню 

владу ви не чіпаєте...

— Чому не чіпаю, я прямо зазначаю, що й нинішнє керів-

ництво не викликає захоплення. У коридорах влади ще ба-

гато зі світу корупційного українського минулого. Мені теж 

болить, чому саме на долю нашого народу недолугі правителі 

випадають куди частіше, ніж дозволяють закони ймовірності. 

Хіба ж не зрозуміло, як на хвилі загального виборчого пра-

ва приходять до влади? Претенденти свідомі, що на рефор-

ми потрібні кошти. Але в своїх програмах наголос роблять на 

тому, що потрібна політична воля і, якщо їх оберуть, то все 

піде «як по маслу». Головне — майстерно піднести електорату 

(так тепер називають виборців) брехню і змусити його у ці ви-

гадки вірити.

А прийшовши до влади, одразу волають: «Попередники 

все розікрали, потрібні гроші!» А ті й справді оббирали на-

род з жадібністю, властивою людям, котрі стоять при владі 

в слабкій державі. Благородство, безкорисливість, високе по-

чуття честі — все це давно вже вмерло в їхніх серцях. Поперед-

ній президент наочно показав, що красти — це злочин. За що 

й був судимий. Пройшовши тюремні університети, зрозумів, 

що багато красти — це бізнес. А ставши на вершину влади, 

довів, що грабувати весь народ — це вже політика.

— Це вже кон’юнктурщина, погодьтеся. 

— Ні, не погоджуюсь. Завдяки «вміло» проведеним вибо-

рам народ стає рабом з власної волі, а це — одна з найтяжчих 

форм рабства. Ніби сам собі кайдани одів і постійно відчу-

ваєш себе обдуреним. Лише завдячуючи політикам, котрі, 
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одурманюючи народ, рвуться до влади, сьогодні ми любимо 

те, що завтра зненавидимо. І так триватиме доти, доки народ 

перестане бути електоратом, а сформується в громадянське 

суспільство, здатне реально впливати на політиків. Здатне 

не давати державним діячам морочити їм голови брехливою 

балаканиною, а примушувати своїх обранців працювати для 

практичних потреб народу.

Цьому я віддаю перевагу. У будь-якому іншому разі нами 

ще довго правитимуть погано. Революція та Майдан сколих-

нули суспільство, і проблема не в тому, що люди поспішають, 

а в тому, що влада не встигає.

А щодо радянської влади, то я все-таки впевнений, що іс-

торія вже показала місце тієї системи. 

— Не можна все поганити, все валити на партійну систе-

му. Люди жили заможно, працювали добре і мали змогу відпо-

чивати. Не потрібно так про Героя. Я не знаю, чи живий він? 

— Помер 2009 року. Що характерно, він уже в незалежній 

Україні йшов депутатом Верховної Ради України як безпар-

тійний.

— Можливо. 

— І що я хочу сказати вам, Владиславе Петровичу, він 

знайшов у собі сили і вийшов з лав партії. Мабуть, не тому, 

що образився на Горбачова, адже він теж вірив...

— Вийшов тому, що зрозумів, що від неї не буде користі.

— А от ви, як думаєте, буде ще з неї користь?

— Буде.

— З чого вона буде, Владиславе Петровичу? Правду ска-

зати, я думаю, що ви самі себе обманюєте.

— А тому що... — на мить задумався співрозмовник, — що 

назріває соціальна революція.

— Мабуть, ви близькі до істини. Мені, як і багатьом ін-

шим, це неважко уявити. Це вже видно кожному, хто не слі-

пий. І, признатися, я теж відчуваю деякий страх за те, що 

може статися. Шальки терезів дуже легко вивести з рівноваги 

і перетягнути в бік насильства. Народ надміру ображений за-

розумілістю та бездіяльністю влади щодо олігархів. Така по-

зиція загрожує вибухом і, як ви кажете, соціальною револю-

цією. Але не комуністи її очолять.

— А хто ж?
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— Не знаю хто. Претендентів щось очолити завжди не 

бракує. Ми з приводу ролі комуністів розходимося в погля-

дах. Хто з нас двох помиляється? Зрозуміло, ви відповіли б, не 

вагаючись. Звичайно, зовсім в стороні від неї вони не зоста-

нуться, але очолити — ні. Їх час пройшов.

— Не думайте так. Комуністи ніколи не стояли осто-

ронь від процесів у державі і на доказ того, що не очолять, то 

я вам рекомендую почитати газету «Комуніст». Там все опи-

сується.

— Невже ви гадаєте, що мене можна цим звабити? Не загі-

туєте. Скажу словами Лесі Українки: «Не можна вірити, коли 

не віриться». Я не хочу нав’язувати вам своїх порад щодо змі-

ни вашого світогляду.

— Це було б марно.

— Тож і мене не зведе з пуття те читання. Я вже теж маю 

свій світогляд, свій запас здорового, на мій погляд, глузду. 

Щодо цього вже давно твердо вирішив: не хочу собі забивати 

голову. Все це мені давно вже не таке цікаве. Хоча іноді в Ін-

тернеті цікавлюсь, і знаю позицію комуністів. Навіть у Росії, 

де вони в цілому підтримують Путіна, критикують його в со-

ціальних питаннях.

— Звичайно.

— Ця тема вічна. На ній можна будувати свою позицію. Бо 

соціальні проблеми були, є і будуть за будь-якого соціального 

устрою. Людям ніколи не хотілося жити погано. Вони завжди 

намагались поліпшити своє життя. Ці постійні зусилля ви-

кликали й надалі викликатимуть нескінченні революції.

— Путін он теж багато помилок робить...

— І не просто помилок, страшних помилок.

— Розумієте, я був про Путіна кращої думки, але коли 

Крим захопили, змінив погляд, перестав розуміти його. Ну 

як це так, ми ж слов’янські народи, старший і молодший бра-

ти, і так сталося, що захопив Крим, і все. Нашим політикам 

потрібно було не боятися і вирішити питання щодо федера-

лізації.

— Тут я не погоджуюся, бо як юрист знаю, що кожен по-

літик по своєму розуміє федералізацію, не вкладаючи в цей 

термін якогось точного змісту. Це слово з багатьма значення-

ми, тому вживати його потрібно обережно.



331

— Не розумію, можна ж було дати більшу самостійність 

п’ятьом областям, а то вони ж годують Західні області, ті ж 

області самі себе не прогодують. Вінницька область ще себе 

прогодує, а інші — ні.

— Як тепер себе зможе прогодувати Донбас і Луганськ, 

вже видно. Ви теж за таку федералізацію? Її підтримали ко-

муністи і Партія регіонів. Скажіть мені: хтось може хотіти 

щастя, купленого ціною втрати розуму? Недалекоглядна по-

літика і призвела до війни. Росія цим скористалась, бо тільки 

вичікувала... А тепер? Нетривалі радощі «референдуму за, так 

звані ДНР та ЛНР» змінюються жалем, якщо не розкаянням. 

Та годі про це.

— Ось ви кажете, що комуністична ідеологія зазнає краху, 

а Китай своє показує. Вони там все реорганізували. Нам по-

трібно було так іти. Народ уже зрозумів, що таке капіталізм. 

Досі це слово було пустим поняттям, за яким для простого 

народу нічого не стояло. А тепер, за двадцять чотири роки, 

це поняття набуло плоті й крові, тепер люди побачили, по-

чули, пізнали на смак, що таке капіталізм. Вже проста люди-

на з вулиці бачить це неозброєним оком. Ви стверджуєте, що 

була диктатура партії, а тепер чия? Вам розповідати, що таке 

олігархія? Війну розв’язали... Комуністи б цього не допусти-

ли. А тут не допустили партію до виборів, пропаганда і підкуп 

іде. А Китай правильним шляхом пішов. Під контролем пар-

тії впроваджує ринкову економіку.

— Ваша правда: і я не менше вас розчарований тим, чим 

закінчилась горбачовська «перебудова». Але що поробиш? 

Зробленого не виправити, а провина тут і ваша, як одного із 

членів вищого партійного керівництва. А чому я особисто не 

чинив опір тому перебудовчому виру, в який мене теж було 

втягнуто, про те я вже розповідав. Спірна позиція і щодо того, 

що комуністи б війни не допустили. Саме це тепер розгляда-

ється судом при вирішенні питання про заборону компартії.

Проте, щодо Китаю. Я хотів вам привезти книгу, видану 

за Міжнародним проектом «Великая эпоха». Назва «Девять 

коментариев о комунистической партии (Книга, которая 

совершила переворот в умах китайцев всего мира и привела 

к окончательному распаду компартии)». Потім чомусь поду-

мав, що вона вас не зацікавить. Отримав її, коли в Одесі побу-
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вав на Міжнародній художній виставці «Мистецтво, Істина, 

Доброта, Терпіння». На ній було представлено картини ху-

дожників міжнародного рівня з Канади, Китаю, США, Тай-

ваню, Японії. Я не великий знавець художнього мистецтва, 

але мені сподобалось. Ці картини розповідають про істинне 

призначення людського життя, про відносини між Добром 

і Злом. Але не самі картини залишили пам’ять. Екскурсовод, 

яка провела мене одного по всій експозиції (на той час відві-

дувачів було небагато), розповіла про істинний задум худож-

ників: дати можливість дізнатися, що насправді відбуваєть-

ся в Китаї. Це спонукало глибше задуматися і згадати давнє 

слідче правило: показуючи результати, не слід також нехтува-

ти розкриттям причин.

Виявляється, що Китайська комуністична партія будує 

капіталізм жорстокими репресіями щодо свого народу. Ви-

будовано тоталітарну систему, в якій, за зовні привабливим 

фасадом успіхів, діють поліцейські структури з величезною 

кількістю тюрем, виправних колоній. Винищено десятки міль-

йонів людей.

Раніше я захоплювався досягненнями Китаю в економіч-

ному розвитку, а після цієї виставки зрозумів, чому світова 

спільнота не поспішає тиражувати такий жорстокий досвід.

— А в Греції комуністи взяли владу на виборах.

— Я б, зі свого боку, зауважив — чи надовго?

— А хіба не надовго? 

— Греції ж борги потрібно віддавати. Думаю, що розра-

ховувати на допомогу Росії та Китаю — марна надія. Хто ж 

їм дасть кредити, коли вони іншим країнам не вернули? Як 

прийшли до влади на обуренні народу, так і покинуть її. Не та 

країна, де можуть реалізуватися комуністичні ідеали.

— Отак буде і в Україні.

— Не заперечую, що за нинішнього стану соціальний ви-

бух може бути. Нинішній стан життя — не з веселих. Переваж-

ній більшості суспільства завжди достеменно не відомо, хто 

пише сюжет, але вже видно, що на наших очах зав’язуються 

заплутані інтриги у грандіозній виставі нинішньої україн-

ської історичної доби. На мій погляд, це дуже вдало відобра-

зила Ліна Костенко:



333

Доборолися, добалакалися,

досварилися, аж гримить.

Україно, чи ти була колись

незалежною, хоч на мить

Від кайданів, що волю сковують?

Від копит, що у душу б’ють?

Від чужих, що тебе скуповують?

І своїх, що тебе продають?

— Ось тому і може бути не просто вибух...

— Вся вікова історія показує нескінченну й різнобічну бо-

ротьбу людей за своє щастя. І лише тоді вона стає успішною, 

коли більшість об’єднана ідеалами не комуністичного «загаль-

ного блага», а справедливим розподілом цих благ, відкидають 

вчення й доктрини, в основі яких лежить «право» сильних та 

вибраних. Думки, почуття й надії людей, окрім сьогоденних 

потреб, завжди звернені до майбутнього. Саме життя вчить, 

примушує ненавидіти зло й несправедливість. Боротися за 

правду, а сьогодні ще й за мир на змученій, віками омріяній 

своїй країні, своїй, уже втомленій від війни землі.

— Я впевнений, що соціалізм переможе в усьому світі. 

— В Одесі кажуть: «Как только вы станете на мою точку 

зрения, я с вами сразу соглашусь».Та той соціалізм ще хтозна-

коли буде. Навіть виходячи з такого утішного для вас припу-

щення, все ж таки воно мене не переконує, — я вважав, як 

і зараз вважаю, що наводити його набагато легше, ніж із ним 

погоджуватися. Розумію вислів: «Ніколи не говори ніколи». 

Можливо, можливо, такий час настане.

Ще Платон у IV столітті до н. е. в своїй книзі «Держава» 

вимальовував картину утопічної держави, у якій торжеству-

ють ідеї Добра й Справедливості, а владу обіймають справж-

ні філософи. Рекомендував ліквідувати приватну власність, 

ввести спільність жінок і дітей, створити найдоцільнішу сис-

тему виховання й навчання, і де навіть словесна творчість 

перебувала б під суворим контролем громадськості й бага-

то чого такого іншого. Дещо з його ідей намагалися втілити 

й комуністи. Міф про загальне щастя живе й досі.

Платон вважав, що душа безсмертна, мандрує в тисячоліт-

тях і, лише відведений їй час, перебуває в нашому тілі. І якщо 
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«душі своєї не опоганимо», то «ми завжди будемо йти вищим 

шляхом і всіляко дотримуватись справедливості та розсудли-

вості, щоб, поки ми тут, бути милими самим собі й богам».

Але скільки ще тут роботи... Не думаю, що нам випаде 

можливість побачити результат. Він, якщо й буде, то зовсім 

не таким, на який ви сподіваєтесь. А сподіваєтесь на те, що 

сил, яких вам нині бракує, набудете завтра. Час, невмоли-

мий час, внесе свої корективи. З дистанції років уже немає 

потреби бачити світ крізь призму замилування минулим. 

Усе змінюється, осипається позолота з минулого. Не тіште 

себе комуністичною ілюзією майбутнього. Уявіть собі, що 

цей світ — безперервне становлення і суцільна історія, по-

стійна спроба і віч но новий початок. Пам’ятайте, що позаду 

нас була вічність і вічність буде попереду. А якщо попереду 

буде щось зовсім катастрофічне, то хтось із скептиків ска-

зав: «Не очікуйте від кінця світу занадто багато». Для тих, хто 

буде після нас життя знову йтиме своїм ходом, ніби й нічого 

не сталося. І марно минуле в уяві змішувати з тим, що буде. 

Хоча допускаю, що знадобиться життя не одного покоління, 

щоб нарешті вщух «галас», пов’язаний з ідеєю комуністич-

ного щастя.

— Не поспішайте з висновками. Те, що зараз відбуваєть-

ся, то тимчасове явище. Звичайно, зрадництво Горбачова при-

гальмувало цей процес. Але то інша тема.

— Владиславе Петровичу, я намагаюсь довести вам, що 

мною керує не ненависть до вже поваленого режиму, а праг-

нення об’єктивно висвітлити деякі сторінки історії, відомі 

тільки вам...

— Якщо ви дійсно бажаєте цього так сильно, як кажете, 

то я вважаю, що вже достатньо вам розповів. Підкоряйтеся 

цій єдиній умові — умові об’єктивності.

— Намагаюся ставитися до неї з найбільшою увагою.

Я не був тут господарем і тому підкорявся тематиці, яку 

пропонував Владислав Петрович. Не в тому річ, що розмови 

наші надто помітно змінилися, і, хоча я це передбачав, якось 

несподіваним для мене було запитання:

— Чи задовольнив я хоч трохи вашу цікавість?

— У цьому нема сумніву.
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— Було приємно з вами співпрацювати, хотілося б, щоб 

ви об’єктивно про все написали.

Ось і все. Зустрілись два солідних, як кажуть, вже третьо-

го віку чоловіки, котрі на середньому та вищому щаблі влади 

зай мали певні посади і мали вплив на людей. Мені здається 

не випадковістю, чи принаймні якоюсь особливою випадко-

вістю, те, що ми зустрілися. Зустрілись, бо кожен хотів почути 

щось цікаве для себе. Поговорили, але не надто відверто. Хоча 

в мене не бракувало поваги й доброї волі до зрозуміння, чому 

він і досі притримується тієї ідеології. Але по-справжньому 

зрозуміти, ввійти в його душевний стан, мабуть, природа мені 

ще не дала. У хвилини відвертості так хотілося сказати йому: 

«Ну давайте, чоловіче, чого ви роздумуєте?..»

Моя людська здогадливість підказувала: це тому, що стати 

на іншу точку зору — то ніби визнати марність свого життя. 

Але воно не було марним. Це лише хибний шлях якими ми 

йшли в розвитку історії людства. А вміння визнавати помил-

ки лише просвітлює людське в людині.

Не багато він розповів, тому й виникає думка, що мовчати 

він уміє краще, ніж я гадав собі. Слідча практика підказує, що 

можна знайти цьому мовчанню виправдання, а можна відшу-

кати й звинувачення. Бо провиною іноді вважається й те, що 

ти знаєш більше, ніж інші, не кажучи вже про практичні діла.

Все ж ми дещо з’ясували, та не в усьому дійшли згоди. Так 

досить часто буває в житті. Якби не було такого спілкування 

між людьми, то як інакше примирити нібито непримиренне? 

Підсумовуючи, з прикрістю упевнююсь, що ні він, ані я не 

змінились. Що з цього виходить? Цілковите розчарування 

для мене. Ні! Має він рацію чи не має (по-моєму, не має), але 

надає ваги минулій величі, тій химерній будові, якій посвя-

тив своє життя. Я не хочу бути йому аж занадто безапеляцій-

ним суддею. Чогось я все-таки домігся, описуючи ці зустрічі. 

У них були далеко не пустопорожні розмови, що не залиша-

ють ніяких слідів.

Щиро сказати, було шкода, що саме при цій зустрічі, яка 

мені так сподобалася своєю відвертістю, розмови добігли 

кінця. І все ж я висловлюю Владиславу Петровичу свою вдяч-

ність, особливо за те, що йому і не дуже приємно читати.
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Книгу назвав «З дистанції часу». Але, мабуть, вона, та дис-

танція часу, ще не досить віддалена, щоб можна було всім на 

все глянути неупереджено і зробити правильні висновки. Ще 

досить значна частина людей у тому минулому. Комуністи, 

точніше, саме ті, хто був при владі або їй прислужував, цього 

не вміли, а можливо, більше не хотіли і не відійшли від своє ї 

ідеології, не примирилися з викликами часу. А його в них 

було досить. Саме тому і ухвалено закон про декомунізацію.

ЗАЗИРНУВШИ НА САЙТ СЕЛА СЛОВЕЧНО

Те, що ми сьогодні називаємо Інтернетом, американці 

почали створювати ще в п’ятдесяті роки минулого століття. 

Така собі «Корпорація РЕНД», у якій працювало 30 Нобелів-

ських лауреатів, займалася «критичними технологіями», тоб-

то тими, які визначатимуть у перспективі розвиток суспіль-

ства. Було поставлено завдання: перемогти СРСР. Результат 

усім відомий. Але я не про розпад СРСР, у якому сам прожив 

півстоліття.

А зараз необхідно подати короткі відомості з життя, тоді 

читач легше зрозуміє суть того, що пов’язане з Інтернетом.

З моїм товаришем, Григорієм Бондарем я знайомий ще 

з грудня 1973 року, коли він і я, після служби в армії в різ-

них частинах, одночасно оформлялись на харківський завод 

«Серп і молот»: він — слюсарем-наладчиком на автоматич-

ну лінію, а я — водієм. Жили в гуртожитках заводу, розмі-

щених поруч. Ще працюючи на заводі, Григорій одружив-

ся. Пам’ятаю їхнє з Катериною весілля, яке гуляли в кафе 

«Елект рон», їхнього первістка — Андрія. Потім Григорій за-

кінчив інститут радіоелектроніки, а я — юридичний. Життєві 

шляхи розвели нас, та зв’язок підтримуємо. 

Я вже майже закінчував свою книгу, коли мені зателефо-

нував Григорій і запропонував зайти на сайт, який веде його 

син Андрій.

Публікація на сайті села Словечно, що в Овруцькому 

районі Житомирської області, привернула увагу тим, що на 

своєму сході, організованому за ініціативою місцевого свя-

щеника, від активіста села Андрія Бондаря вимагали видали-
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ти із сайта словосполучення «Сайт громади». Мовляв, у нього 

немає громади, а схід біля церкви і є громада.

З сайта дізнався, що Андрій разом з активістами ви-

крив махінації під час прокладання асфальтного покриття 

в селі, через що змушений був подати у відставку голова сіль-

ської ради.

Ведучий сайту писав, що був «не задоволений роботою 

голови сільської ради. Наприклад, коли я його запитав, чому 

вночі немає світла в самій споруді ради, як це зроблено в су-

сідньому селі Бігунь, той відповів, що бракує якогось дроту. 

Але коли я запропонував за свої кошти купити той дріт і вста-

новити, голова відповів: «Та навіщо воно тобі треба? Ми самі 

все зробимо з часом». Але й по цей день споруда сільської 

ради в повній темряві вночі. Моя пропозиція про утриман-

ня прибиральника, який буде прибирати сміття в центрі села 

за рахунок мого підприємства, також залишилась проігно-

рованою.

Коли я запитав, чому не прибираються вулиці села, то 

отримав відповідь, що немає грошей, що всі гроші витрача-

ються на утримання пожежної частини. Коли я запропонував 

свої гроші, то знову отримав відповідь: «Якщо ваші гроші, то 

ви самі повинні шукати прибиральників, слідкувати та конт-

ролювати цей робочий процес. Це не наші обов’язки». А що ж 

тоді повинен робити голова?

Коли я особисто брав у руки мітлу та починав підмітати 

вулицю, вийшла одна сусідка і запитала: 

— Навіщо воно тобі? Навіщо ти це робиш? Куди збира-

єшся балотуватися?

— А навіщо ти прибираєш у себе дома? Яка в цьому по-

літика? Куди збираєшся балотуватися? — запитав я.

— Так то ж хата. А це — вулиця! — відповіла вона.

Ось у цьому і є різниця, що я вважаю «своєю хатою» все 

село, а більшість турбується тільки про те, що в своєму городі, 

на своєму подвір’ї. Немає в моїх діях ніякої політики, тільки 

щире бажання жити в прибраній хаті».

Схід села біля церкви, за публікацією Андрія, зібрали 

тому, що він нібито збирається «скинути батюшку». Ніхто на-

віть у думках не припускав, що він просто протестує проти 

його підприємницької діяльності. Андрій вважає, що «ба-
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тюшка» повинен більше бути не на «Новій пошті», а в школі 

чи дитячому садку, повчаючи дітей духовних цінностей, брати 

активну участь у житті села, і аж ніяк не займатись торгівлею 

автомобілями та купляти «бізнеси».

Дізнався, що Андрій, повернувшись у село з-за кордону, 

має там свій системний бізнес. «Усі мої благодійні дії, такі 

як меблі для дитячого відділення лікарні, меблі і техніка для 

відділення міліції, стільці для поліклініки, освітлення села за 

особистий рахунок — не мають жодного стосунку до наступ-

них виборів сільського голови. Я не збираюся і не бажаю ба-

лотуватися на жодну політичну посаду.

Так, я витратив понад 50 000 гривень власних коштів на 

благоустрій села та сільських організацій, які обслуговують 

місцеве населення, але не з метою політичного піару, а про-

сто тому, що маю щире бажання зробити свій внесок у добрі 

справи, поліпшити складні економічні умови, які зараз пере-

живає наша з вами держава.

Якщо кожен бізнесмен села зробить те ж саме, що і я, нам 

не потрібно буде чекати на «кращі часи» — вони настануть 

миттєво! І багата Європа захоче подати заявку до вступу 

«у Словечанський Союз» (трошки жарту).

...І даруючи цей вебсайт громаді села Словечно, я ще раз 

підкреслюю те, що мета цього сайта — бути дзеркалом сіль-

ських турбот, де будь-хто зможе звернутися в селі до будь-

кого, незважаючи на можливі соціальні та інші нерівності».

Та очікуваної від користувачі Інтернетом активності на 

сайті не відчувалось. Своє трактування давав Андрій Бондар: 

«Сначала я думал, что вся проблема в бедности, но потом 

понял, что здесь до сих пор «коммунизм», и самая большая 

проблема — это не бедность, а страх. Люди до такой степени 

напуганны, что нуждаются в профессиональной помощи (не 

хотел кого-либо оскорбить). И вообще, складывается такое 

впечатление, что время здесь просто остановилось.

По крайне мере остров в Мозамбицком проливе, в кото-

ром я прожил несколько лет, гораздо цивилизванней, так что 

нам нужно сначала догнать Африку, а уж потом думать про 

европейские ценности». 

Зацікавившись, я надіслав Андрію свій допис, у якому 

підтримав його і однодумців на сайті, тих, хто хоче якщо не 
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перебудувати, то принаймні виправляти життя, не матеріаль-

не — духовне життя, а це важливіше.

Особисто я привітав позицію Андрія, його наміри пробу-

дити активну життєву позицію громадян села, не протистав-

ляючи себе церковній громаді. Зазначив, що він правильно 

вважає, що «батюшка» повинен більше бути не на викупленій 

ним «Новій пошті», а в школі чи дитячому садку, повчаючи 

дітей духовних цінностей, брати активну участь у житті села, 

і аж ніяк не займатись торгівлею автомобілями та купляти 

«бізнеси».

Вказав, що в Чугуївському музеї-садибі всесвітньо відо-

мого художника І. Ю. Рєпіна є картина, яку він створив саме 

в Чугуєві. Це полотно «Протодиякон» — портрет священи-

ка Івана Уланова. На всесвітній виставці в Парижі картина 

удостоєна Великої золотої медалі. Сама картина в Петер-

бурзькому музеї, а в Чугуївському музеї її копія, яку зробив 

учень Репіна, художник Мурашко. Цю копію схвалив сам 

Ілля Юхимович. Тодішні батьки церкви, які перебували в си-

тості і достатку, хотіли викупити у художника картину, бо 

на ній образ священика викликав суперечливі відгуки через 

супереч ливість самої особи. У деяких публікаціях його харак-

теризували як ненажеру і розпусника. Страшне за відсутні-

стю інтелектуального життя обличчя.

У біографічній повісті про І. Ю. Репіна зазначається: «Ви-

йшла картина — не етюд. Язичницьким богом дивився з по-

лотна отець Іоанн. Ліва рука покладена на палицю, а права, 

з розчепіреними пальцями, — на череві. Сива борода впер-

лася в широкі груди. Могутніми крильми здійнялися чорні 

брови, з-під яких вогнем горять фанатичні очі свавільного 

чоловіка. І хоч німе полотно, та чугуївцям здавалося, що воно 

от-от рикне дужим голосом: «Многая-а лє-є-та!»

Автор виразив натуру сильну, вольову, але разом з тим 

хит ру і не безкорисну, оскільки умовами життя він прирече-

ний на пожиттєве духовне лицемірство.

Звичайно, я добре розумію складності відродження церк-

ви після епохи комуністичного будівництва. Проте, який би 

портрет написав художник, поєднуючи одночасно духовне 

і бізнес «батюшки», до речі, як вказувалось на сайті, не зав-

жди чесний.
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А громада біля церкви вимагала не чіпати «батюшку». Не-

хай буде цей, а то ще пришлють якогось п’яницю...

Відзначив і те, що церква належить до Московського пат-

ріархату, і на сайті є відгуки про те, що саме цей патріархат 

майже не допомагає нашим бійцям у зоні АТО.

Ось так, зайшовши на сайт, побачив, що життя значно 

ширше від того, яке кожного дня нам показують по каналах 

новин. Очікував відгуків на свою публікацію на сайті, а їх все 

не було. І раптом:

«Сайт села Словечно закрився!

Я нікого не злякався і ніхто на мене на «наїжджав». Я про-

сто, несподівано навіть для самого себе, зрозумів, що народ 

до нього зовсім не готовий, особисто мені, окрім негативу та 

стресу — сайт нічого не давав. Не потрібен він селянам. На-

шим селянам взагалі нічого не потрібно. Їх все влаштовує, 

а якщо і не влаштовує, то своє невдоволення вони звикли ви-

являти мовчки і тихо.

Нехай живуть собі і далі в «тиші та спокої», а я займусь 

своєю сім’єю та бізнесом. Але пам’ятайте слова Едмора Йор-

ка: «Єдине, що необхідне для перемоги зла — це щоб хороші 

люди нічого не робили».

Я зателефонував Андрію, і він розповів, що наприкінці 

1990-х — на початку 2000-х років займався підприємницькою 

діяльністю на Донбасі. І хоч мав свою «кришу» в особі одного 

із керівників служби БЕЗ (боротьби з економічною злочин-

ністю — колишнє БХСС), у ринкові відносини не вписався. 

Заліз у борги, проти нього порушили кримінальну справу, 

оголосили в розшук. Добре, що лише у всеукраїнський. Охоп-

лений розпачем і готовий на все, він вирішив покинути бать-

ківщину. Де тільки не побував. Спочатку Об’єднані Арабські 

Емірати, потім Намібія, Південно-Африканська Республіка, 

Ботсвана, Маврикій, Мадагаскар.

Опинившись в африканських країнах, спочатку не міг зна-

йти роботу, хоча готовий був і на некваліфіковану, розраховану 

на фізичну силу. Але його не брали, бо за законами «білій лю-

дині» не дадуть чорної роботи. Там вона оплачується дорожче, 

ніж місцевим чорношкірим. Займаючись бізнесом в Україні, 

думав, що знає його основи і йому буде легко подібний біз-

нес провернути і в Африці. Та там реальність знач но інша. 
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Все пронизано Законом, ним регламентовано. Це стало одра-

зу зрозумілим. Розповів, що в Кейптауні, столиці Північно-

Африканської Республіки, коли їхав автомобілем, у нього 

прямо біля світлофора закінчився бензин. Підійшли два чор-

ношкірих поліцейських. Подумав: зараз почнуть з’ясовувати, 

хто я та чому тут зупинився. Та їх не цікавили мої документи. 

Зрозумівши, що закінчився бензин, самі відштовхали автомо-

біль на узбіччя. Запитали, чи є гроші на бензин. Дав їм гро-

ші. Поліцейські поїхали. Очікуючи, подумав, що взяли гроші 

і більше не приїдуть сюди. Коли привозять бензин. Залив його 

в бак, завів, вони відкозиряли і побажали мені щасливої до-

роги. Подумав: а якби такий випадок стався у нас на Донбасі?

Думаю, що читач сам, кожен по-своєму, зміг би описати 

ситуацію, здебільшого не на свою користь чи вміст гаманця.

Там, на африканському континенті, він не крився і роз-

повідав, що в Україні перебуває в розшуку, але йому допома-

гали. І хоча не мав права на роботу, не знайомі йому раніше 

люди, вислухавши, підсобили коштами, щоб він зміг розвер-

нутися.

Десять років пошуків і тяжких трудів зробили його влас-

ником деякого статку, він розвернувся. Зайнявся інформа-

ційними технологіями, залучив спеціалістів з АйПі, дизайну, 

програмістів з України і має свій бізнес у семи країнах Афри-

ки та Європи.

У селі Словечно Андрій майже не жив. Але там в остан-

ні роки проживала його мати. Повернувшись у село, він по-

ринув у звичайні турботи життя, як кожна людина. Турботи 

були спершу дрібні; та коли поринеш у них, вони вироста-

ють. Підремонтував хату матері та бабці. Придбав свою. Та 

мати померла, Він підозрює, що померла вона не від важкого 

захворювання, яке неможливо було вилікувати, а від непра-

вильно поставленого діагнозу. Та добиватися справедливості 

не став, знаючи, як це важко буде довести. І головне, що тобі 

спочатку самому треба зібрати всі докази, вступити в бій з ві-

домством охорони здоров’я. Спуститися до тих дрібних і не 

вельми приємних турбот.

А навіть в Африці тобі досить лише висловити про це підо-

зру і державна правоохоронна машина запрацює і зробить не-

упереджений висновок про те, справедлива чи ні твоя підозра. 
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— Я чому так не сприйняв бізнес місцевого священи ка? — 

говорить Андрій. — В Африці мені довелося більше спілку-

вався з католиками. Побачив і відчув, яка у них взаємопоміч. 

Там священик — це порадник, помічник. Тому і торгівля свя-

щеника одразу здалася незвичайним явищем, що суперечить 

моїм поглядам на життя.

А в селі не розуміють, що я, сидячи дома за комп’ютером, 

роблю бізнес, заробляю гроші. Одна жінка біля церкви кри-

чала на мене: який ти бізнесмен? Он мій син, він торгує. А ти, 

хто ти такий, чого сюди приїхав? Їм не зрозуміло, що таке ін-

формаційні технології. В їх розумінні я — бандит.

Як на мене, то, звичайно, порівнюючи себе з бандитом, 

Анд рій перебільшує. Але чи не перебільшують ті, хто органі-

зував зібрання біля церкви і вимагав від нього каяття. Каяття 

в чому? Візьму на себе сміливість стверджувати, що вони на-

справді не мали в душі ніякої щирої, чесної віри, бо ні неса-

мовитість, ні дурман з нею несумісні.

На жаль, совість мучить лише тих, у кого вона є. У кого 

її немає — спить спокійно. Людська юрба, коли вже зверну-

ла на хибний шлях, і далі робитиме лише дурниці. Ці люди 

за священика, хоча його підприємницька діяльність не від-

повідає церковним канонам (пам’ятаєте, кого Ісус вигнав 

з храму?). Десь у глибині душ опирається їхнє сумління, але 

вони цього не розуміють. Для них головне: аби в церкві пра-

вилось.

Та кому можна сказати й розтлумачити це? Відчуваєш 

лише погляди — важкі погляди. Вони лише глухо твердили: 

покайся! Невдоволено бурчали, хоча й не усвідомлювали до 

пуття чому. Його ненавиділи не за зло, якого він накоїв, а за 

те, що він став в очах несвідомої юрби символом здорового 

глузду й людської гідності, не відомої їм. А потім дали волю 

язикам і до рукоприкладства дійшло. Лише міліція відверну-

ла побиття. 

— Люди в селі всього остерігаються. — розповідає далі 

Андрій, — не вірять у мою безкорисливість. Я передав у тим-

часове користування оргтехніку до місцевої лікарні. Міг би 

й подарувати, але, щоб узяти її на баланс лікарні, треба стіль-

ки узгоджень пройти, тому й передав їм у тимчасове користу-

вання, хоча фактично подарував.
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Зробивши свій благодійний внесок, прошу працівників 

лікарні сфотографуватись, щоб інформацію про це помістити 

на сайті села. Так повірите — заледве вмовив.

Мало того, що село вимирає, воно не сприймає нового. 

Раніше думав, що ніщо не може опиратися часу. А оце пішов 

на річку порибалити. Чую, що гуляють на весіллі. Але яка му-

зика, які пісні?! Ловлю себе на думці, що це пісні ще радян-

ського періоду. Навіть молодь не долучається до досягнень 

сучасної української естради, до популяризації українських 

виконавців, яким аплодують у світі.

Тепер я розумію, чому ті, хто виїжджає за кордон, кажуть: 

«Краще в Європі доїти корів, ніж в Україні займатись біз-

несом».

Про закони в Європі не буду й говорити, це відомо. Я про-

живав на Мадагаскарі — це острівна держава біля узбережжя 

Південної Африки. Проживав на одному з островів.

Моя дружина — донька одного із впливових на Мадагас-

карі генералів жандармерії. Я мав необачність встряти в неве-

ликий конфлікт з простим місцевим жителем і пригрозив, що 

мій тесть генерал жандармерії і йому може бути неперелив-

ки. Попрохав у тестя допомоги. Той дав коменданту острова 

команду і того затримали на п’ять годин. Я потім перепрошу-

вав його, бо він одразу сказав, що звернеться по захист своїх 

прав до суду.

Слухав Андрія і зримо відчував, що всі події після горба-

човської перебудови, державної самостійності, революцій, 

майданів простим людям майже нічого, в сенсі поліпшення 

життя, не дали. Попередні і нинішні події для них лише не-

минуче перетворюються на звичку до певних умов існування. 

Самі не досягнувши нічого нового, вони успіхом вважають 

багатство. А його знаходить той, хто вміє застосувати свої 

здіб ності за будь-яких обставин.

Те, що для інших називається особистим інтересом, їм, 

безпорадним, стає лише інстинктом для самозбереження. 

Таким всякі ваші переконання та правила моралі — пусті 

слова.

Хіба не так? Якщо вважаєте, що не так, то погляньмо на 

життя з тієї височини, на яку простим людям ніколи не підня-

тися. Чи поділиться просто заможний бізнесмен, а тим більше 
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олігарх, своїми статками з простим народом? Таких одиниці, 

а здебільшого майже немає. І держава, її владні структури ще 

лише демонструють, але реально не забезпечують соціаль-

ного спокою. Усі людські пристрасті в нашому нинішньому 

суспільстві розпалені зіткненням інтересів багатих і бідних. 

Розпалені настільки, що можуть вибухнути некерованістю 

подій у державі. У такому непевному становищі не можна від-

хилятись від закону, а чіткого закону і немає. Тому не вірять 

Андрієві. Та будьте певні, що це не від них самих іде, не в них 

причина. Ось тільки цікаво, у чому ж! Від самого виникнення 

людського роду добролюбці, які траплялися в ньому, боро-

лись за розум і за мир, не дістаючи віддяки.

Чи міг я засуджувати його рішення про закриття сайта? 

В Україні він вже намагався робити бізнес і знає, чим це скін-

чилось. Щоб боротися з людською впертістю, треба ставати 

політиком, а там свої закони, більш жорстокі, ніж у бізнесі. 

Не готовий він ставати політиком. Побачивши, що і сайт стає 

політично вмотивованим, запитав себе: «Що мені з ним ро-

бити і як далеко це може зайти?»

За відсутності чіткої державницької політики губляться 

хороші починання. Це ще позаминулого століття висловив 

в одному з оповідань Л. М. Толстой, вклавши в уста свого ге-

роя, поміщика Нехлюдова, слова: «Правду писала тітка, що 

легше самому знайти щастя, ніж дати його іншим!» 

А дружині тут подобається, — вів далі Андрій, — і світ ди-

виться на вас із надією...

Такі були мої враження і дуже радий, що Андрій, в перед-

день виборів поновив роботу сайту. Саме він тепер потрібен. 

Бо цитуючи Ортега-і-Гасета: «здоров’я демократії, якого б 

типу й ступеня розвитку вони не були, залежить від мізерної 

технічної подробиці: виборчої системи. Все інше – другоряд-

не. Коли правильно розподілено виборчі округи, коли вибо-

ри відповідають дійсності, все йде гаразд; коли ні, хоч би все 

інше було в найкращому порядку, все сходить нанівець.

Без правдивого голосування демократичні інституції ви-

сять у повітрі». Тому саме молодим «підганяти» владу, самим 

ставши владою, для початку на місцевому рівні. Адже за роки 

незалежності молоді виросли, стали повнолітніми, вільними 

духом.



Ось так, з дистанції часу, бачиш, що виросли наші діти. 

У них зовсім інше мислення, але й вони ще не зовсім вільні, 

ще мало вільних серед підневільних, яких стримує, не дає ру-

хатися вперед комуністичне минуле.

* * *

Якщо мені пощастило дати читачеві хоч приблизне уяв-

лення про те прожите минуле, то він разом зі мною відчує 

трагічно-гірку даремність комуністичного експерименту на 

одній шостій частині Земної кулі.

Щоб писати історію, потрібно піднятися над нею. Лише 

тоді зрозумієш правильність біблійної притчі, що вільним 

може стати той, хто народився вільним. Мойсей для цього 

водив свій народ у пустелі сорок років.

Але як тут не згадати про те, що у них був поводир. 

А в нас?

Я не песиміст і не оптиміст — я більше реаліст. І хоча з на-

ціональними лідерами сутужно, ми не в пустелі і шлях наш 

не в нетрі за уральським хребтом, де ще намагаються все по-

вернути «духовними скрепами», а до Європи, до цивілізова-

ного світу.

З повагою – Автор 

E-mail: dmitrijscherban@yandex.ua
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