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Кожна епоха характеризується своїми
особистостями. Їхню роль не відразу оцінює
історія, потрібен час. Часто ці особистості
суперечливі, неоднозначні. Особливо, якщо
взяти минуле століття, яке для нашої країни стало періодом великих випробувань, здобуттям омріяної віками незалежності, добою
технологічних проривів та відкриттів і водночас — нечуваних людських утрат.
По-різному ми сприймаємо і Сталіна, і Хрущова, і Брежнєва, політична воля (і сваволя!)
яких відбивалася на стані колишньої імперії
в цілому і кожного громадянина зокрема.
Сталін виграв війну, а до цього знищив
у таборах кращих представників військових,
інтелігенції, понівечив мільйони доль. Хрущов розвінчав культ особистості, розгорнув
масове житлове будівництво і разом з тим
довів країну до черг за хлібом навпіл із кукурудзою, яку обожнював, вважаючи її, а не пшеницю, королевою полів.
Брежнєв теж мав свої досягнення й прорахунки. Він так і не втілив
у життя Продовольчої програми і наприкінці його правління полиці
магазинів були майже порожні.
На середину 80-х років СРСР охопила економічна, соціальна і політична криза. Перші спроби вийти з кризи були здійснені Ю. В. Андроповим, який став Генеральним секретарем 1982 р. після смерті
Брежнєва. Він тривалий час працював у КДБ і мав повну інформацію про розмах корупції в країні і про стан народного господарства.
Андропов спробував навести лад, застосовуючи більш жорсткі санкції проти злочинного світу, проти порушників трудової дисципліни,
аніж його попередник. Було порушено цілу серію кримінальних справ
проти корумпованих посадових осіб. Серед них варто згадати «узбецьку», або як її ще називали «бавовняну». Але радикально змінити
ситуацію він не зміг. До того ж, тяжко захворів і невдовзі помер.
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На його місце було обрано К. У. Черненка, який уже тоді був смертельно хворий.
Відхід Брежнєва, а потім Андропова і Черненка, запам’яталися
пишними похоронними процесіями, які хтось назвав «перегонами на
лафетах» біля кремлівської стіни.
Про Горбачова одні говорять, що він демократизував суспільство, інші — що розвалив державу, не зміг здійснити перебудову, яку
сам і започаткував, та зруйнував родинні зв’язки між жителями
колишніх республік і, як наслідок, людські долі.
Я тоді працював у Чугуєві. В кабінеті прокурора міста Михайла
Карповича Левчені висів портрет Брежнєва в добротній рамі. Коли
Брежнєв помер і його місце обійняв Андропов, то випустили портрети нового Генсека на папері з білою окантовкою. Михайло Карпович просто на портрет Брежнєва наклеїв у ту раму портрет Андропова. Недовго повисів той портрет. Уже на портрет Андропова
він наклеїв портрет Черненка. Та і цей повисів недовго. Я саме був
у кабінеті Левчені, коли той уже на Черненкову парсуну клеїв портрет Горбачова. Казав: «Ну, цей іще молодий — може, надовго...»
Тоді ми, прокурорські працівники, тішили себе великими ілюзіями.
Прийшов порівняно молодий політик, юрист за освітою, і кому ж,
як не йому, підносити роль права в державі? Одначе він виявився таким самим недолугим юристом, як і політиком. Ви пам’ятаєте, яке
гасло він кинув у маси: дозволено все те, що не заборонено законом.
Ніби сам закон настільки досконалий, що все інше, не врегульоване
ним, не має суттєвого значення, не вплине на розвиток суспільства.
Та у найсуворішому законі спритники завжди знаходять шпарини,
щоб уникнути відповідальності за порушення, бо робити те, що
зобов’язаний, не означає робити те, що хочеш. А тут — нате вам:
можете робити все, що не заборонено!
Під цим принципом і відбувся ввесь «дерибан» соціалістичної
власності.
Одні «надерибанили» мільярди і вийшли сухими з води. Інші (таких більшість) не надбали нічого, крім злиднів. Треті опинились у ролі
цапів-відбувайлів (жертовних ягнят).

НАДЗВИЧАЙНА ПРИГОДА
«СОЮЗНОГО» МАСШТАБУ
Восени 1986 року я прийняв справи у прокуратурі Великобурлуцького району Харківської області. Тоді, в розпал кампанії боротьби з нетрудовими доходами, за відомою не тільки
в області, але і в Союзі кримінальною «справою сирзаводу»
було арештовано та засуджено до 12 років позбавлення волі
першого секретаря райкому партії. За ґратами опинилися
також виконувач обов’язків директора сирзаводу, управитель банку, голова райспоживспілки, чотири керівники господарств... Звільнено з посад майже все керівництво району.
Як на мене, це було ніби повторенням знаменитої «узбецької
справи», — котра розслідувалась працівниками Генеральної
прокуратури СРСР Гдляном і Івановим, — проте у значно менших масштабах. Якось не потягнулася нитка з того клубочка...
Так на рівні району і обірвалась. А могла б...
Згадую свій виступ під час представлення мене як прокурора на партійно-господарському активі району. Коментуючи арешт першого секретаря райкому М. Т. Терещенка, я тоді
щиро сказав, що таким чином, не зважаючи на посади, партія
самоочищається від баласту, який компрометує її, — і в цьому
її сила. Хоча самого секретаря я і не знав.
З часом не лише зрозумів, а й упевнився, як це було далеко
від істини. Влада вже тоді входила в агонію.
Зустрічаючись із людьми, я не відчував їхнього великого
схвалення арешту першого секретаря та інших керівників. Безумовно, були розмови про те, що, мовляв, по заслузі, зажерлися... Проте, здебільшого люди мені говорили, що арешти не
принесли користі району. «Подивіться: будівництво важливих
для району об’єктів, житла, соціально-культурної сфери зупинилося... Заарештували, а за що? Хіба це боротьба зі справді
нетрудовими доходами?!».
Він став заручником системи, яку представляв.
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А що ж далі? Як склалася його доля? Уявляєте, як це вершити долі людей, призначати на посади, виносити рішення чи
присуди на бюро, а потім самому потрапити під прес тієї ж
машини, якою, певною мірою, керував, був частиною її механізму.
Та й чи винен він був і наскільки, чи вибірково потрапив
під тодішню кампанію чистки. Адже перші секретарі, будемо
відверті, рідко опинялися за ґратами.
І ось, через плин років, удалося зустрітись із Миколою Тарасовичем Терещенком, який із 1973 року обіймав посаду голови
райвиконкому, а в 1975—1985 роках — посаду першого секретаря райкому партії. Саме він постраждав, відбувши строк за
ґратами, а відтак повернувся додому.

ПЕРШІ ЗУСТРІЧІ
Власне, зустрітись із ним я збирався давно. Після виходу на
пенсію деякий час я був радником голови районної ради і через його невістку Олену, яка теж працювала у районній раді,
вже давно передав йому про свій намір. Та понад рік зустріч
не складалася. Мене стримувало почуття, що варто почекати, бо коли по-справжньому поринаєш у спогади, то скоріше
прагнеш не описувати, а вивчати, осмислювати.
Незважаючи на те, що я працював у районі після його арешту, з роками бачу, як мало ще знаю про ту гучну справу, хоч
дещо таки було відоме завдяки колишній посаді. Дуже важко
докопатися до правди, коли її не бачив на власні очі, та й роки
вносять свої корективи. Від нас ховаються тисячі дрібниць, які
визначають оцінку сучасниками тодішнього пекучого питання. Та хто чогось шукає, той знаходить.
Будинок Терещенка — в селі Плоскому, що, як передмістя,
входить до селищної ради Великого Бурлука. І ось я на порозі
його оселі.
— Доброго дня, Миколо Тарасовичу! Я той самий Щербань,
що декілька разів набивається до вас на зустріч.
— Доброго дня, Дмитре. Чув і дещо знаю про тебе. Пробач,
що я відразу на «ти». Така вже в мене звичка.
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— Нічого образливого для себе в цьому не вбачаю. Я теж
дещо знаю про вас і, якби відчував якусь неприязнь, то не прийшов би на зустріч. А щодо «ти» то теж приймаю. Мені шістдесят, а вам скоро сімдесят п’ять, ви маєте повне право, а я, з поваги і до літ, і до особистості, буду на «ви». Крім того, я знаю
цю особливість місцевого мовлення на зразок: «ви казав чи ви
робив». Своєрідне поєднання і «ти» і «ви».
— Так говори, чого ти від мене хочеш? Ваші «пінкертони»
витягли з мене все, що я хотів їм сказати. Великого бажання
ворушити минуле, відкривати душу прокурору я не маю.
— Десь я вже це чув: «З прокурором не дружи, жінці правди
не кажи». Та все ж хочеться поговорити про життя.
— Це серйозний намір. А сам, особисто, добре знаєш
життя?!
— Та, здається, знаю трохи. Бачив його таким, яким воно
є, і бачене дуже різниться від знаного мною із книжок та офіційної пропаганди.
— Всі ми його трохи знаємо. А чи бував ти, скажімо, в
СІЗО?
— В самому запитанні вже велика частка відповіді на те, чи
я знаю життя. В тій якості, в якій ви там побували, не був, хоча
й міг потрапити. Та я СІЗО знаю з іншого боку, адже сім років
працював слідчим і старшим помічником прокурора з нагляду за додержанням законів при виконання судових рішень
у кримінальних справах, в просторіччі — в тюремній прокуратурі. Не з чужого голосу знаю, які там порядки і навіть безпорядки. На власні очі бачив підвали, камери і навіть бував
на сторожових вежах, розслідуючи дві резонансні справи про
втечу арештантів. І хоча з моїх уст це, можливо, незвично буде
почути, знаю: не кожен у тюрмі злочинець, як і не кожен на
волі — законослухняний громадянин. Хіба рідко люди припускаються достойних кари помилок, не маючи на думці нічого
поганого? Я пам’ятаю ще зі студентської лави вислів Марка
Тулія Цицерона з його праці «Про 3акони»: «...якщо від беззаконного та злочинного життя людей відвертає лише кара,
страх перед карою, а не сама огидність такого життя, то беззаконників нема, і безчесних людей треба вважати скоріше необережними. А ми, якщо нас спонукає бути чесними мужами
7

не прагнення до чесноти, а та чи інша користь і вигода, тоді ми
хитрі, але не чесні».
— На серйозне запитання у прокурора завжди має бути достойна відповідь. Од людей чув, що в районі ти про себе злої
пам’яті не залишив. Проте, пробач, мені потрібно попоратись
по господарству. Не можу я ще без діла, руки склавши сидіти.
Приходь після третьої години дня, поговоримо.
Зустрілись у домовлений час. Запрошує до хати.
— Покажіть своє помешкання.
— Дивись.
— Подивлюсь, бо знаєте, ходили чутки різні. Знаю, що під
час слідства запопадливі слідчі намагались описати цю хату для
подальшої конфіскації. Та саме прокурорський нагляд їх зупинив, бо вона значилась як «колгоспний двір» а такий «двір»,
навіть за тодішнім законодавством, не підлягав конфіскації.
— Та що хата!.. Вона ж уже й потріскалась і навіть валиться,
за шпалерами видно. Це не при мені закладався фундамент. До
мене її почав будувати голова колгоспу О. М. Скубак, а я дістав
лише коробку. Мабуть, будівельники трохи не так заклали
фундамент, бо він «гуляє». Тут дуже цікава місцина. Ґрунтові
води близько… Там, нагорі, де машинний двір колишнього
колгоспу імені Леніна, ще й досі є панський будинок. І хоч той
будинок там, ніби на підвищенні, та вода там поверхова, копни і нап’єшся. А тут унизу — річка. От такі перепади. Моя хата
і рівень річки — два метри.
— Так, цікава в цьому районі місцевість. Водорозділ. Від
Вільхуватки одні річечки течуть на північ, а інші — на південь.
— Так, тут Середньо-Руська височина, тут Донець, а там
малі річки. Вони по схилах пішли. А головне — водорозділ од
Бєлгородської області — Донець, Харківська область. Ти історію трішки знаєш?
— Всі ми її знаємо лише трішки. Власне, є дві історії: історія
офіційна, яку викладали нам у школі та втовкмачувала партійна пропаганда, й історія правдива, яка пояснює справжні
причини подій. А історією краю цікавився, адже в районі пропрацював вісім років та прожив десять.
— У нас тут був учитель із Підсереднього, Лісовий. Безпартійний, до речі, обдарований чоловік. Не хотів у партію всту8

пати, хоч як агітували. Це сталося ще до мене, коли тут секретарював Семен Васильович Лавренюк. Так у нього появилась
мрія, чи не міг би Лісовий написати історію Бурлука. Це ж гранична зона, далі Дике поле. Бурлук — це поселення таке. Чугуїв — перше військове поселення на межі зі Сходом. Далі до
Росії — Вільхуватка. Тут ліси були. Непрохідні. Є книга «Наші
степи раніше і тепер». Автор писав про ці зони, до Воронежа,
що тут дуже сприятливий клімат для розвитку сільського господарства.
— Я теж чув, що триста років тому тут був дуже сприятливий клімат. Тільки вдуматися, на гербі Чугуєва — виноград.
Його вирощували, як тепер у Криму.
— Лісовий написав історію Бурлука і потім мені приніс
у подяку, що я йому допоміг. Він же був безпартійний, а коли
дійшов до розділу «Партійні й комсомольські діячі та осередки», то потрібно було в архів обкому партії. А його туди не пускають, бо безпартійний. Прохає: зателефонуйте туди. Я телефоную, а мені — «ми не маємо права». Так декілька разів, але,
врешті, добився. Запитують:
— А скільки йому потрібно?
— Та скільки, щоб він подивився.
— Ну, не більше тижня...
Допустили в архів, сидів там, виписував. Так він молодець,
за три дні впорався. Приїжджає каже: спасибі, є матеріали. Тоді
про ксерокс іще й не мріяли, так він і текст і карти малював
і фото одне. Все в теку зшив і надписав мені. Я внукам оддав..
Він обґрунтовував, що до «розумного» втручання людини
в природу тут було все: безліч річечок маленьких, джерелець,
лісами все вкрите. М’який клімат, допоки людина — «з великою головою, великим розумом» — повирубувала все і річечки
зникли. Джерела вичерпалися, замулились і тут утворився такий коридор — Бурлук, Дворічна, Борова, туди на Схід — коридор, по якому дмуть вітри. До 1965-го чи 68-го року тут такі
пилові бурі були!.. Скільки родючої землі знесено вітром! Із
полів тракторами, автомобілями вивозили. Скільки занесено
було тим земляним пилом. Якраз мене тоді Лавренюк направив у радгосп «Червона Хвиля» звільненим секретарем парткому. Приїхав туди, а там інженер-будівельник погано підго9

тував хату, — такі щілини, що долоня влізе. А в мене двоє дітей
маленьких. Холоднеча, пічка не гріє, взагалі страшне…
Так от відтоді змінився клімат. Скільки у нас пустих балок,
горбів... Худоби немає — перевели. Овець немає, молока ніде
не купиш. А ми свого часу в районі на молокозавод здавали по
200 тонн на добу. Тільки у В. І. Ворошилова в господарстві на
відгодівлі стояло 9—11 тисяч голів. Не знаю, чи нині хоч один
район в області стільки має? Догосподарювались, і всім байдуже, і ніяких насаджень. А колись, як ви кажете, ріс виноград.
— Погоджуюсь із вами: живуть одним днем, аби сьогодні.
Раніше сам цікавився, слідкував за політикою. Але з віком трохи охолов, якось збайдужів, але хочеться описати той час.

КНИГА ЖИТТЯ
— Сам дім мене не дуже цікавить, — змінюю тему розмови та
продовжую роздивляючись помешкання. Як кажуть, «Я бачив
і халупи, і маєтки». Хоча, за мірками 80-х років, доволі пристойне житло. Та крім самої хати мене цікавить бібліотека. Я ж до
вас прийшов, уже дещо знаючи про вас і про вашу бібліотеку.
— А щодо книгозбірні, то я вважаю, що в ближніх кількох
районах такої немає, маю на увазі, приватної. Ось, будь ласка.
— О, бібліотека світової літератури, енциклопедії... Так,
так... є що почитати. Велика бібліотека у колишнього першого
секретаря райкому партії. Так і думаєш про те, чи може людина
перечитати таку силу-силенну книжок. Згадується ленінський
вислів, може, й не дослівно, про те, що справжнім комуністом
можна стати лише тоді, коли збагатиш свою пам’ять знаннями всіх багатств, які напрацювало людство. Здебільшого воно
зберігається в книгах. Тут, звичайно, далеко не все, але обшир
людських знань у цих книгах великий. Проте у світі не знайдеться такої голови, щоб умістила всю вченість, зібрану на
книжкових полицях світу. На жаль, життя людське коротке,
і ми не встигнемо впродовж відведеного долею часу все перечитати. Та й, гадаю, це не потрібно. В голову все не влізе, але
читав, що нині техніка така, що на комп’ютерний диск можна
записати всю бібліотеку конгресу США, а це мільйони томів.
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— Видно, що й сам пан прокурор свого часу був не байдужий до ленінських висловів. Не кожен пам’ятає той вислів.
— Так, схильний до гучних висловів, та й, правду сказати,
вірив я тоді... Аж до інституту. Викладачі казали, що є наша,
офіційна, марксистська точка зору, і точка зору іншого світу.
А книги і для мене, як писав Іван Франко:
...морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить..

Цікавий, цікавий у вас підбір книг.
— Збирав, мав таку можливість. Збирав не заради колекції,
а й перечитував. Книги супроводжують мене протягом усього мого життя, я завжди спілкуюсь із ними і у вільні хвилини,
і коли побажаю. Щоб скинути з себе набридлі та нестерпні
думки про те, що сам пережив, мені досить узятися за читання;
воно легко заполоняє мою увагу і проганяє їх геть. З усього, що
в мене лишилось, я не втратив тільки цікавості до книг. На мій
погляд, краще за Буніна, приміром, ніхто російської природи
не описує. Коли читаєш його ось це: «коли їде візник глибокої осені...» Коли читаю, я відчуваю той запах поту від коней...
Пропахлий випарами кінського та власного тіла візник...
— Такі люди, як ми це, ще читаємо. А нині, словами Ліни
Василівни Костенко: «Знання замінила інформація».
— Та книгу ніщо не замінить...
— А чи є у вас сучасні українські письменники?
— Звичайно ж, є й сучасні: Ліна Костенко, Андрухович...
Дуже варта уваги серія «Історія України в романах». Оце перечитав «Сад Гетсиманський» Івана Багряного.
— З погордою скажу, що був на творчій зустрічі з Ліною Василівною, а з Юрієм Андруховичем розмовляв, як оце з вами.
Ми навіть обмінялися книгами. Підписану ним під назвою
«Лексикон інтимних міст», іншим разом, якщо не заперечуєте, принесу вам для ознайомлення. Коли дивлюся на таку кількість книг, розставлених на полицях попід стінами від підлоги до стелі, мені згадується оповідання Анатоля Франса про
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королівську бібліотеку. Там, у бібліотеці, один із персонажів,
із заздрістю дивлячись на обшир книг, запитав: «Пане бібліотекарю, скажіть мені: ви щасливі?» І почув у відповідь: «Я не
знаю книги під такою назвою».
Як мудро він сказав! Адже у кожного з нас своя книга життя людського, чи не наймудріша й найсерйозніша із книг.
У прямому значенні цього слова, життя її не пише ніколи, але
тримає в собі, передаючи з покоління в покоління. І це саме
те, чого, хоч як намагаються осягти й описати, зафіксувати
й передати, не можуть письменники світу.
Всі ми приходимо в життя з краплі людського сім’я, в якому
містяться зачатки тілесної подоби, схильності й задатків наших батька-матері. Споконвіку ми дивуємося: де в цій краплі
вміщається така сила-силенна явищ?
Проте, з’явившись на світ, долаємо життя, самі не знаючи
як. Людський мозок за минулі тисячоліття анітрохи не змінився, зберігшись таким, яким його сконструював Творець. Йому
чомусь ніби навмисне заманулося назавжди відібрати в свого
створіння можливість бути наділеним пам’яттю предків з моменту появи на світ, і еволюція не квапиться забезпечити передавання людині, приреченій жити в плинності миттєвих і неповторних явищ, родової пам’яті від предка — нащадку. Адже
саме пам’ять надає нам дивовижні та безцінні послуги, і без неї
наш розум майже безсилий.
І як би було добре, за словами Сократа, «щоб ми були сполучені одне з одним і щоб мудрість могла переливатися від
повнішого з нас до ненаповненого, як та вода в келишках, що
перетікає з повного у порожній». Уявляєте, наскільки порядків
вищою була б швидкість прогресу! Та Господь волів, аби ніколи й ніякій земній істоті не вдалося досягти божественних висот розвитку.
Ми народжуємося з усіма інстинктами й почуттями первісної людини. Це вже потім, у дитинстві, юності, зрілості, ті
предковічні інстинкти приборкуються вихованням та набутим
розумом. По спадковості нам передаються риси обличчя, сповнені материнських чи батьківських особливостей, деякі звички
і, якнайбільше, невиліковні психічні та деякі інші хвороби, але
аж ніяк не розум, і ми щоразу народжуємось і живемо «з чистого
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аркуша». Жодним іншим чином, окрім розуміння, яке теж приходить із роками, не можна виявити краще, що саме природа
дала людині. А вона їй дала розум і, коли цей розум досягає зрілості й досконалості, його справедливо називають мудрістю.
Не відразу в житті виявляється велика сила найкращих
якостей людського розуму та завдання, для виконання якого
ми з’явилися на світ. Проте, не маючи можливості передавати
розум по спадковості, люди передають його в книгах.
— Все, що було прожито нелегко згадати, а ти хочеш описати. Та, якщо я вже впустив тебе у свій дім, то будьмо відверті.
Можливо, й мені самому така сповідь дасть полегшення. Але
я зовсім не певний, що ті люди, які читатимуть, отримають із
викладу нашого спілкування ту користь, на яку вони, можливо, сподіваються. Я не хотів би, щоб потім вони розчарувалися. Поки що не буду розповідати тобі про все своє життя, скажу тільки основне, щоб ти знав. Нічого не хочу прикрашати,
але й не приховуватиму, що я не шкодував зусиль, домагався
свого, щоб зробити район кращим, однак обставини виявилися сильнішими за мої плани та бажання. Але кому нині цікаво
це читати?

ПРО ВИВИХИ ЧАСУ
— Мені хочеться на прикладі вашого життя показати пристрасті й суперечності минулого радянського часу, а також його
соціальні та моральні проблеми. Написати про правду життя,
то ж хочу, щоб ви нічого не приховували. І знаєте, у мене немає до Вас наперед запланованих запитань. Будемо говорити
про все, що вважаєте за можливе, що, з вашого погляду, є і було
цікавим та важливим для вас. Разом, як пише Л. В. Костенко,
«прискіпливо, глибоко й болісно» проскануємо «всі вивихи нашого глобалізованого часу». Щиро сказати: нинішнє покоління, я маю на увазі тих, кому сьогодні до сорока років, не досить
добре знає ту епоху. Вони бачать тільки теперішнє, але не знають минулого і тому не можуть справедливо судити про час,
який спочатку так обнадійливо називався «перебудовою». Саме на недостатньо укріпленому ґрунті тодішньої «перебудови»
13

пішли тріщини, що призвели до розвалу Радянського Союзу. Зі
спогадів ми переймаємо досвід минулого. Дещо з нього можна
повторити, дечого уникнути. Хочеться відобразити ті події так,
аби читач мав упевненість, що їх не вигадано й не спотворено.
— Я теж читав книгу Ліни Василівни Костенко «Записки
українського самашедшого», та якось не акцентував на це увагу. Але як мудро нею сказано; скільки глибокого змісту вкладено у вислів «вивихи часу»... як вони скалічили мені життя, як
болісно відчувати, що не зміг зробити того, що міг би зробити не для себе особисто. Чому, в історії нашого народу тільки
«вивихи», чому немає сталого поступу?! Запитую неспроста,
а тому, що я майже три чверті подій століття бачив на власні
очі. Не беруся говорити за весь народ, а от за район міг би сказати і зробити багато. Та ті «вивихи часу»... Не приховаю, мені
й самому вже давно, десь у глибині душі, у спокійні хвилини
роздумів та сповіді перед самим собою, хотілося взятися за
власну книгу, та все не наважувався. Я знаю, тут нічого соромитись, але все ж таки ти маєш мені допомогти. Прожите важко
носити в собі, хочеться поділитися думками. Та й від того,
що я мовчатиму, дійсність не зміниться. Якщо тебе доля піднесла на певну висоту, ти не маєш права сходити, хоча б у моральному плані, хоча б для тих, хто тебе знав. А на цю тему,
про те, як губляться хороші починання, є хороше оповідання
Л. М. Толстого. Раніше не доходили руки, а це перечитав «Ранок поміщика» і ніби заново подивився на все. На весь свій
життєвий досвід. Дійсно великий письменник. Велич його
в тому. що зумів відчути й передати нам своє розуміння правди
життя. Я тільки коротко розповім, у чому там суть: молодий
поміщик Нехлюдов, до речі, як і ти Дмитро, не пригадуєш?
— Пригадую, як щось дуже далеке, ще зі шкільної програми. Але тоді воно сприймалось як щось загальне, що особисто
не хвилювало. Та ви продовжуйте.
— Перспективний у своєму колі молодий чоловік. Володіє
землею та декількома селами з приписними до них селянами.
До речі, — трохи відійду від оповіді, — моя бабуся, в Олександрівці, що за Підсереднім, розповідала, що родичі її чоловіка
були обміняні поміщиком із України на мисливських собак
поміщика із-під Калуги, щоб полювати в лісах. Собак поміняв
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на мужика, його дружину і двох синів. Так він їх, тих синів,
держав у руках... Я навіть був у тій хаті. Бабуся мене возила.
Хата здоровенна, я ще тоді малий був і бабуся розповідала: оце
тут був піл. Тут у кутку сиділа одного сина дружина — пряла,
а другого в іншому... І каже, що то як засперечаються невістки,
а цей, старий кричить на синів: «Олексію, — і ще якось звали
другого, — ідіть сюди!» — «Що там таке?» — «Ану поговоріть
з ними!» Той витягує батога, підходить і одну та другу по спині..
Все, притихли... І він їх не ділив. Довго не відділяв, щоб окремо сім’ями жили… Тому що як поділить, то тут він уже втратить
свій вплив, свою владу на землю, на селянське господарство.
Потім уже, коли дуже постарів, коли нікуди діватися, потрібно поділятися, то він усе вписував у поділ. І рогачі поділили,
і чавуни, і кришки і все-все. Так ішли ті два його сини середняками і в період колективізації, моїх родичів розкуркулили... Та
повернімося до оповідання Толстого. Хоч і молодий поміщик,
та здібний проаналізувати, як живуть люди, — погано живуть.
І ось перед ним відкриваються горизонти: чи йти навчатися
в університет, потім, як нині, в аспірантуру, здобути ступінь
учену, продовжувати навчатися чи викладати за кордоном.
А в нього одна тітка — графиня, з родичів залишилася. Він пише
тітці листа. Запитує, як йому бути. Можна й навчатись. Але він
хоче допомогти своїм селянам: живуть же надголодь. Голі, босі,
тваринні умови життя... Пише, що з поривань любові до людей
вирішив, що його священний і прямий обов’язок піклуватися
про щастя семисот своїх селян, аби бути господарем дбайливим, не треба диплома й чинів. Тітка йому відписує: не займайся дурістю, йди навчайся, нічого ти тут у селі не зробиш.
Аби вважатися добрим господарем, треба бути людиною суворою, з холодною головою, а твої плани, мовляв, то дитячість.
Не послухався тітки, вирішивши, що й графиня, яка прожила
вік і знає життя, може помилятися. Залишив університет і поїхав у село. Засвітив каганця і пише план: наступного дня піти
до селянина, розібратися, він просив лісу в мене. А в нього ж
і ліс був на землі поміщицькій. Зайти до такого-то — дружину лупить, дітей ганяє, пиячить. І такий списочок, що він має
зробити в перші дні свого керівництва маєтком. Зайшов у хату
до першого наміченого ним селянина і жахнувся, як вони жи15

вуть. Дружина зігнута в три погибелі. Чорна від праці. А де ж
мужик? А той спить у бруді, на полу серед тарганів. А таргани
бігають, як миші. Спить. Не пособляє їй нічого. Запитує його,
для чого він просив лісу? Той починає розповідати, що стеля
валиться, огорожа... А воно й так видно, що не докладено там
рук людських. Тож молодий поміщик починає повчати. Мовляв, якщо хочеш мужиком добрим бути, хазяйновитим, то ти
мусиш змінити спосіб життя, кинути погані звички, не пиячити, поважати сім’ю, займатися господарством, а не тим, щоб
ліс красти та в шинок ходити. Якщо потрібно щось, то прийди
попроси, не бреши, і тоді він не відмовить, коли бачитиме, що
той і сам намагається поліпшити своє життя... У іншій хаті побачив, що там є хлопчина, котрому вже пора до школи ходити,
береться пособити в навчанні. Теж повчає, що коли хлопчина
грамоти знатиме, то підросте і добрим господарем буде... Так
він обійшов усе село, та не зустрів бажання людей отримати
його безкорисливу допомогу. Ті тільки глузливо посміхались
і виявляли байдужість до всіх його починань. Був там у селі
багатенький селянин, у якого гроші водилися. Запропонував
тому взяти в нього частину лісу в оренду собі, а на ті гроші він
для села щось зробить. Ну, там школу побудує... Пропонував
хороші проекти, а він не хоче. Навіщо йому той ліс чи земля,
його сини візникують.
— Як візникують?
— Беруть товар, у Москву возять. Підряджаються на щось
там.
— Так там же бандити нападають?
— Ну, і що ж, то таке діло... Більше року він намагався змінити життя у своєму володінні, — вів далі Микола Тарасович, — та так нічого і не домігся. Він раз по раз буває здивований і розгублений, раз по раз натикається на непереборні
труднощі й потрапляє у безвихідь. Люди не хочуть іти за його
починаннями. Вони ледачі, заздрісні, жорстокі, сварливі. Побачивши це, він картав самого себе, що взявся на свою голову
за таку дурну справу. Я особисто, прочитавши, для себе зробив
висновок, що той молодий поміщик — людина чесна, а управитель нікудишній. Я люблю землю, де зробив трохи добра,
якщо взагалі можливо робити добро в цьому жорстокому світі.
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А от Толстой вклав у думки молодого поміщика дуже великий
зміст: «Правду писала тітка, що легше самому знайти щастя,
ніж дати його іншим!» Від себе додам: ніколи не робіть послуг,
коли вас не просять. До чого я це веду? А до того, що мене так
змалку вчили: треба жити для народу, працювати для батьківщини. От я й хотів випередити час, думав, що зможу...
— Ще коли я тільки-но надумався вступати до юридичного інституту, то ходив на підготовчі курси з мови та літератури. Мені там запам’яталися слова викладачки курсів про те,
що класиків, за своє життя, потрібно прочитати, як мінімум,
тричі: в юності, зрілості й у похилому віці. Тоді розумієш сенс
життя і відчуваєш, як правильно його відобразив класик, бо
пропускаєш прочитане вже через свій власний життєвий досвід. Та все ж і тут виникає питання, як знайти те загальне, що
об’єднало б людей у досягненні справедливого та щасливого
життя. Адже, на мій погляд, нині настільки розвинуті засоби
праці, зв’язку, наука, люди більш освічені, щоб реально мати
таку можливість. Ось ви, резонно, як і я, і більшість людей,
бажаємо усталеного порядку, стабільності, виваженості у міжлюдських відносинах. Але чомусь завжди все не так, завжди
якесь нерозуміння, хаос у відносинах.
— «Ранок поміщика» — то лише один аспект. Я для вас спеціально підібрав одну книжечку, бо прочитавши вашу, побачив,
що ви любите моральний бік людських стосунків аналізувати,
цитуєте стародавніх. Це сатирична байка Бернарда Мандевіля,
англійського письменника-мораліста (1670—1773), філософа
і лікаря «Ремствуючий вулик, або шахраї, що стали чесними»,
яка тривалий час мала скандальну популярність. У ній розповідається про занепад процвітаючого вулика, бджоли якого,
втомившись од загальної порочності й крутійства, намірилися жити тільки чесно. Своєкорисливі інтереси приватних осіб
обмежили відповідним законодавством. І що з того вийшло?
Раніше процвітаючий вулик, де були і трутні, і працьовиті
бджоли, — занепав, почалась економічна криза, зростало безробіття, товари осідали на складах, падали ціни і прибутки,
припинилося будівництво. Автор триста років тому прийшов
до висновку, — я тут підкреслив для вас, — що «вулик чесно
жити не може... При цьому вад уникнути не вдасться: такий
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стан можливий лише в уяві. Нам — це всі зрозуміти мусять, —
марнославство, розкіш, брехня потрібні... Одна з найголовніших причин того, чому так мало людей розуміють себе, полягає
в тому, що більшість авторів завжди вчать їх, якими вони мають
бути, і, навряд чи взагалі дають собі клопоту замислитися над
тим, аби сказати людям, якими вони є насправді». А насправді,
люди дуже егоїстичні. «При цьому... за допомогою моралі людина примушується до зречення власного егоїзму. Але мораль
не змушує людину зрікатися свого приватного інтересу. Тільки
переслідуючи свої власні інтереси, людина дійсно виявляється здатною на велике. Тому те, що прийнято називати злом,
насправді є конструктивним початком суспільного життя...»
Всі ми не те що віримо, ми бачимо в житті добро і зло, правду
і кривду, чесність і ницість. Вони існують поряд, і так ведеться
споконвічно. Зло сприяє кінцевому спасінню людей і, отже,
розвивається воно від добра і несе в собі всі ознаки, властиві
добру. Нічого прекрасного нема, проте, все, переплівшись,
підтримується одне одним і тримається. Якщо надати кожному індивідові розумно дбати про свій інтерес, свою вигоду, то
це буде сприяти багатству і процвітанню всього суспільства.
Про те, що це саме так, автор зумів мудро відобразити. «Чесна
людина і ясна голова» — зазначив про Мандевіля К. Маркс.

ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ПРОПАГАНДИ
— Бачите, він-то зазначив, але ж наша тодішня комуністична пропаганда, до якої ви в більшій, а я дещо в меншій мірі
були причетні, формувала не індивідуальний, а загальний інтерес.
— Не думайте, що ви до цього були причетні в меншій мірі.
Ви, маю на увазі «правники», не можете бути «ні до чого». Бо,
як вказано у книзі, «своєкорисливі інтереси приватних осіб,
обмежені відповідним законодавством...» Зверніть увагу, що
лише обмежені, а не зовсім заборонені. Роль закону в суспільстві дуже велика.
— В цьому, безумовно, погоджуюсь із вами. Впевнений, що
лише вміле державне управління та неупереджене правосуддя
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приносять суспільству користь і процвітання. Нам тепер не годиться, згадуючи минуле, докоряти один одному Але й Закон
у більшій мірі захищає інтереси влади, а не простих людей. Він
одне зі знарядь влади, і сила його в тому, що він слугує силі.
— Те, що Закон слугує владі, мене не треба переконувати,
я аж надто наочно відчув це на собі. Проте, вважаю, що навіть через особисті прикрощі неприродно повсюди бачити саме лише зло. Мій перегляд і відхід від того комуністичного
світогляду стався не з образи за те, що втратив своє суспільне
становище, що був позбавлений посади і нині майже не маю
ніяких засобів до існування, а з аналізу своєї життєвої ситуації
та книг у колонії. Комуністи мене більше не введуть в оману,
не обдурять, тут для мене вже втрачені ілюзії, бо я знаю, на що
вони здатні та знаю всьому тому ціну. Мої переконання щодо
цього ніколи не зміняться, і я не збираюся зважати на те, що
думають із цього приводу інші. Дехто скаже: коли сам був при
владі, то літав у хмарах, а тепер життя примусило ходити пішки
по землі, тому й заспівав інакше. Ні, не тому! Судячи з того,
що я вже бачив у цьому товаристві, мені неважко уявити, що
може бути, якщо допустити їх знову до влади. Та, як не дивно,
я вам розкажу про тюрму і її можливості з просвітництва. До
90-х років, а саме вони припали на мої тюремні університети,
періодика була порівняно дешевою і «зеки» її передплачували
багато. Це була як розмінна монета. Валютою був чай і, коли
вони дізналися, що я цікавлюся літературою, то тягли мені все.
Я там «Несвоєчасні думки» Горького прочитав. Це вершина його
публіцистики. Там суть розбіжностей між поглядами письменника та владою на революцію, культуру, особистість. Він не такий письменник, як нам його в школі викладали. У нього треба
думати. У нього і підле і несправедливе було по відношенню до
братів по перу, йшло поряд. Він образився, що Ягода там дружину його сина використовував і т. д. і т. і. І поїздки на Соловки, і Біломорканал дали йому багатий матеріал для роздумів.
А пролетарський письменник, це йому ярлик приклеїли. Потім
я прочитав листи Короленка Луначарському. І нашому колишньому завідувачу районним відділом освіти, наче ж він інтелектуал, наводив. Так він мені: «А я не читав». — «Та як ти не читав? Це ж Короленко! Він побував у Харкові, там — тюрма. Там
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голови рубали... котились по похилій униз...» А листи Короленка Луначарському про репресії? Читав Луначарський ці листи
і чи давав він їх читати Леніну? Мабуть, давав і розповідав, бо
є фотографія, де Ленін сидить сфотографований зі спини, голову нахилив у такому глибокому розпачі, розчарувався в усьому світі... Я зрозумів Короленка. Він писав правду про те, що на
крові нічого не побудуєш, що все це приречене. Диктат не мусить бути, і я вже тоді розумів. Та, власне, не тоді, а ще з юності,
там воно тільки закріпилося. Стався перелом у комуністичній свідомості, зрозумів: усе, що робилося, — суцільна брехня
і партія цю брехню утверджувала, обмежуючи в інформованості навіть тих людей, які мали, «за службовими обов’язками»,
знати правду. З дитинства я був ідейний, — зізнається господар
оселі, — та хіба тільки я? А батько не ідейний був? Хоча він мав
сумніви, та їх не поширював. Фронтовик, дійшов до Кенігсберга. Танки ремонтували. В такі халепи вскакували. Танк витягти і відремонтувати хай там що, хоч трісни, хоч зубами тягни.
Ще малим у батька допитувався: «Як воювали?». «Страшно
воювали», — розповідав. А на грудях іконостас із нагород… Он
я в рамку їх на оксамиті виклав. Коли Твардовський у своєму
журналі «Новый мир» опублікував «Один день Івана Денисовича», то батько приніс і каже: «Візьми, Колю, почитай, я просто здивований, що таке опублікували...» Нині та повість мало
кому цікава, а тоді це був справді вибух. Хоч повість відкрито, широко в суспільстві й не обговорювалася, та прочитане
схоплювалося міцно й одкладалось у пам’яті глибоко, ніби про
запас. Солженіцин своєю публікацію змінив погляд на життя
не тільки інтелігенції, а й узагалі читаючої частини населення.
А ще батько казав, що нацистська партія в Німеччині і комуністична — за одним зразком побудовані. І там єдиний статут,
централізм, ми його називали демократичним. Батько розповідав, як підбили німецький танк. Траплялося, що й німецькі
танки, захоплені в бою, ремонтували і з нашими танкістами
посилали в атаку. Та в одному із підбитих танків — обгорілі трупи. Витягли їх, передивились і знайшли нацистські документи.
Партійний квиток такий як і в нас, лише зі своєю символікою,
і ті ж сторінки з відміткою про сплату членських внесків. Проте, у них ще додавався нацистський значок.
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— Можливо, це обминуло вашу увагу, та я пам’ятаю, що
і в СРСР вносилися пропозиції про введення значків членів
КПРС. А для тих, хто пробув у партії п’ятдесят років і більше,
пропонували виготовити їх із золота.
— А ідеологія та ж сама, і воно насправді так і було, діяло.
Тільки ось тепер починаєш розуміти, а тоді ж нам не давали до
цього ні доступу, ні можливостей і таке казали… Ще ось ці концентраційні табори були і в нас. Це «дєдушка Ленін» придумав,
і воно перенеслося туди. Якщо подумати, то що залишалось
робити, коли взяв владу і потрібно її втримати? Він же «воєнний комунізм» придумав. Бичують Сахарова, що він такий
одщепенець, бичують Солженіцина. Приїжджають лектори
з Москви, а ми всі, перші секретарі, працівники обкому партії,
сидимо, слухаємо. Нам розповідають про Сахарова, що у нього
дружина єврейка, що вона на нього вплив має, і він піддався
таким настроям, а от Солженіцин — це взагалі покидьок. Мене
там Толя, секретар один харківський, штовхає під бік і запитує:
«А ти Солженіцина щось читав?» А я думаю, що йому сказати
так, аби не накликати на себе підозру в політичній неблагонадійності. Кажу, що десь іще в шістдесяті роки читав «Один
день Івана Денисовича» — Твардовський у «Новом мире»
в листопадовім номері опублікував. А мені було батько приніс
і дав почитати: «Подивись, Миколо...» Тоді це ж немислима
була публікація. А той секретар мені каже: «А я читав. Є тут,
у рукопису ходить, мовляв, я зараз дочитую. Якщо хочеш, дам
тобі почитати. Тільки нікому не давай. Сам почитаєш і мені
повернеш». Іншого разу на нараду приносить мені «Архіпелаг
ГУЛаг», початок. Узагалі-то до Солженіцина я якось так... Одразу й не висловиш.
— Ви знаєте, я не все його перечитав, потім у нього пішов
дуже великий фактаж. Уже як дослідницька робота. Перевантажено...
— Дещо, дійсно, є. От «Архіпелаг ГУЛаг», «У колі першому», «Раковий корпус» іще можна почитати. А потім «Червоне колесо». Я не впевнений, що хтось до кінця перечитав. Там
дуже деталізована хроніка отих усіх подій. Ось Пікуль пише на
цю тему, його читаєш із цікавістю. Хоча він багато прибріхує,
але вільно читається. А Солженіцин ні. Але справа не в цьому.
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Дав той, такий же як і я, секретар мені прочитати ще в рукопису. Я прочитав і зразу ж згадав той «Один день...» Ну, як я можу
осудити чоловіка, коли я не читав його твору!? Що я можу сказати про Сахарова, великого вченого, який докопався до цього
всього? Та сидимо, слухаємо лекторів про людину, творів якої
не читали. Тут же один розуміє приблизно, як я, а можливо,
ще глибше намагається зрозуміти. А другий тільки послухав,
що йому сказали, і все — бити, карати, саджати, бичувати,
в заслання, в тюрму, Магадан — і все… Розумієш?! Безумовно,
потрібні люди, які називають себе ідеологами. Адже значна
частина людей не вміє дати собі раду в житті й потребує поводирів. Але ж були і є люди, які вільно думали про все на світі.
А влада тоді, в своїй сліпоті, навіть не наважувалася щось до пуття пояснити народу і зводила наклеп на тих, чиєю вченістю мусила б пишатися. Хоч що б там говорили, та дарма Нобелівські
премії не присуджують. Народу намагалися втовкмачити одну,
як єдино вірну, комуністичну ідеологію. Скажіть мені, хіба ж
освічені люди добровільно будуть об’єднуватися, щоб знищити
всі доктрини на користь однієї з них? Це ж лишень уявити собі,
що сталося б, якби та ідеологія дійсно перемогла? І якби, —
припустімо неможливе, — всі однаково її розуміли?
— На це питання давав відповідь Салтиков-Щедрін. Пам’ятаєте його героя, котрий писав трактат: «Про введення однодумності в Росії». Особисто я лише в інституті почав розуміти, що суспільний лад має ґрунтуватися на розмаїтті поглядів,
і не треба вимагати від людей, щоб усі вони визнавали якусь
єдину ідеологію чи віру. Повторюсь про те, як при вивченні
«Історії політичних і правових учень» викладач, не приховуючи, казав, що є дві точки зору, одна наша, марксистсько-ленінська, і точка зору іншого світу. Незвично тоді було почути, що
в політичному словнику зарубіжжя комунізм трактувався як
«...нісенітниця, видумана жидом Марксом для затлумачення
простого народу!»
— Погоджуюсь. Ідеологія перетворюється на пусті фрази,
коли нав’язувати її людям силою. От комуністична ідеологія
мене змушувала думати про речі так, як це вирішили в відділі
пропаганди ЦК КПРС, а не так, як міг би їх зрозуміти я сам.
Мені в голову вкладалося не чітке про них уявлення, а це вже
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принцип тих «гвинтиків» у державній машині. Значить, я втратив свободу обмірковування, бо, розглядаючи питання, вже не
йду за своєю власною думкою, а схиляюсь перед чужим авторитетом. Тому й серед партійців було багато таких, про кого
ще Остап Вишня сказав: «На службі вірував, а дома — ні». Та
й я, щиро кажучи, не виніс звідти нічого такого, чим міг би
похвалитися. Були ще й інші міркування, спостереження та
здогади, набуті за роки вже свого життєвого досвіду. І все це
спонукало критично дивитися на офіційну пропаганду. Взагалі, на багато речей, котрі як перший секретар мусив вважати
очевидними та правильними, я вже тоді дивився з певним сумнівом. Нині я доходжу такого висновку: тодішня комуністична
система дійшла вершини того розквіту на який була спроможна. Хоча й не відкидаю, що при розумному керівництві її можна було реформувати. Та тільки не такому, як Горбачов, це йому
було не під силу...
— Так, не вдалося Горбачову свою «перебудову» поєднати
з ідеологією «соціалізму з людським обличчям». Не спрацювала вона. Гасло було гарне, та не наповнене реальним змістом.

ГОЛОВА КОЛГОСПУ БЕЗ ПАЮ
— А тепер про батька. Працював з ранку до вечора, головою
колгоспу в селі Катеринівці. Казав: машини не було, на конику їздив на кличку Звірок, такий, біленький. Ану, об’їхати всі
поля. Скрізь побути, оцінити, прийняти рішення і домогтися
його виконання. За добру роботу обрали його членом бюро
райкому партії. А мати моя, голови колгоспу дружина, на буряки з сапою разом із усіма ходила. Мати йому казала: «Тарасе, ти думаєш, що ото за те, що день і ніч гаруєш, пам’ятник
якийсь поставлять? Умреш, а могилу твою ще й обпаскудять».
А воно так і сталося... На старості літ залишив роботу, перебрався у Бурлук, а тут затіяли все це розпаювання, — то паю не
дали моєму батькові, хоч він і головою колгоспу був, ні матері,
ні сестрі рідній, яка в бухгалтерії працювала. А інші, які ото
з ними разом працювали, паї отримали. Та річ не тільки в паях...
Які ми люди!!! Хтось вихваляє, мовляв, ми дуже хороші — та
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ні ж бо! Підленькі ми люди. Людці! Хохли. Іншого такого люду
важко знайти. А якщо хтось інший чинить не по-нашому, то
ми зразу: та він єврей... Та тобі до єврея!.. У них мозок по-іншому працює, і вони за своїх горою. Звичайно, окремі знаходились і там... Ні, я не проти свого народу, це гідна поваги
і сильна нація. Та як тут не згадати одного із героїв українського письменника Юрія Яновського, який казав: «Я ненавиджу
нашу націю за те, що вона не вміє до краю думати й до краю
діяти». А та ж Ліна Костенко пише: «Найгірше в нашому народі те, що він до всього звикає. Оце звик. Змирився, і нічого
не хоче міняти. Фактично він навіть не любить змін і ніколи до
них не готовий».
— Не заперечуватиму ні вашого вислову, ні знаменитих
письменників. А батька вашого, Тараса Лукича, я пам’ятаю.
Тільки-но став до роботи в районі, як телефонує прокурор області і просить при нагоді, як буду в обласному центрі, зайти до
нього. Тоді до Харкова їздили часто, то ж невдовзі заходжу до
нього в кабінет. Він довірливо дає мені прочитати листа, адресованого прокурору Української РСР. Це був лист вашого батька, в якому він прохав перевести вас із колонії в Алчевську до
колонії в Харкові. Мовляв, йому за віком уже важко їздити на
побачення, а коли будете відбувати покарання в Харкові, то це
буде легше і йому, і сім’ї. Нібито й резонна просьба. Та прокурор пояснив мені, що вам і так пом’якшили режим утримання
в колонії, направивши до Алчевська. За тодішніми правилами,
засуджених і з партійно-радянської номенклатури, працівників міліції і навіть прокурорських працівників відправляли відбувати покарання до колонії в Нижньому Тагілі. До речі, там
же відбував покарання і зять Брежнєва — Чурбанов. Прокурор
області пояснив, що, хоча лист адресований прокурору України, точніше Української РСР, його переслали для розгляду до
прокуратури Харківської області, не акцентуючи на тому, що
ви мусите відбувати покарання в Нижньому Тагілі. Прокуратура області теж цього не вимагатиме. З обласної прокуратури листа перенаправлять до прокуратури району, тобто мені.
Обласний прокурор порекомендував також викликати на бесіду вашого батька і в тактовній формі порадити йому не писати більше таких листів. Якщо ж батько й надалі надсилатиме
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клопотання, то вас вимушені будуть відрядити для відбування
покарання до Нижнього Тагіла... Коли з прокуратури області
направили листа мені, зустрівся я з Тарасом Лукичем. Вручив
йому вже підготовлену за моїм підписом формальну відповідь
про те, що питаннями переведення з однієї колонії до іншої
займається тюремне відомство. Звичайно ж, відрадив вашого
батька звертатися з новими проханнями, які могли вам хіба що
пошкодити і вже аж ніяк не допомогти. Натякнув на можливі
наслідки. Ми знайшли порозуміння. І, бувало, коли зустрічалися на вулиці, бо Великий Бурлук — це ж велике село, доброзичливо вітались.
— Я цього не знав... Та спасибі за співчуття і добру пам’ять
про батька. На щастя, хтось із впливових допоміг. Не знаю хто,
але мене не відправили етапом на Нижній Тагіл, а відправили
в 13-ту колонію, що в Луганській області. Хтось-таки виявив
співчуття, бо звідтіль, з Нижнього Тагіла, я б не повернувся.
У мене ж здоров’я було нікудишнє. Я ж інфаркт переніс, сам
того не знаючи. Потім розповім. Хоч мене на зоні ніхто не
«пресував», та скільки там, прокуроре, безневинного люду
сиділо! Деякі з них — іще зовсім молоді, майже діти, без життєвого досвіду. Це різко змінило моє ставлення до радянської
влади. Я побачив, що криється за її фасадом, яка дійсність ховається за ним. Для неї люди — ніщо. Але ніхто або майже ніхто в сучасній літературі не зумів правдиво про них розповісти,
тому і я багато про це не говоритиму. Ця тема занадто значна,
щоб хтось міг її належним чином описати, хоч і варто було б...
Там, за ґратами, я бачив такі речі, яких до арешту, не міг навіть
уявити, побачив світ навиворіт — тобто таким, яким він є. Тюрма це ніби місце де влада приховувала свої ж недоліки. Недарма ж кажуть, що благополуччя держави оцінюється кількістю
в ній ув’язнених. Чим їх менше. — тим краще живе народ. Скажу лише, що і для мене не безслідно ті роки минули. Силкуюсь
не думати, не перебирати в пам’яті роки, там проведені. Однак
воно само коли-не-коли й випірнає у всій своїй натуральності,
боляче ятрить душу. І, як в тій пісні співається, — буває, що
й вип’ю я «из хмельного стакана» за тих, хто в тюрмі, бо на собі
відчув, що від тюрми та від жебрацької долі не зарікайся.

ЗАКРІПЛЕННЯ УГОДИ
До речі, якщо вже зайшла мова про «хмельной стакан»… —
Микола Тарасович підвівся. — Чаю, кави чи, може, чогось
міцнішого?
Я пробув з господарем дому вже достатньо часу, але ще не міг
собі сказати, що між нами виникла симпатія. Я тільки відчув,
що він прийняв мою пропозицію і почав розповідати. А з життєвого досвіду знаю, що доки обидві сторони не зап’ють угоди,
поцокавшись, як годиться, — чинною та угода не стане.
— Що будете ви, від того і я не відмовлюсь.
Перейшли до кухні, й на столі з’явилася красиво виготовлена пляшка з рідиною, схожою на коньяк…
— Ну, давай, не бійся, голова не болітиме завтра. У мене
товариш, а в нього дочка Даша, вона вийшла заміж за ліванця. Якось тому ліванцю ставлю цей напій. Він Мухамед там
якийсь, а я до нього — «Мишко». Я йому пляшечку, то він повіз
її туди до себе. Кажу: як там продегустують, то тоді скажеш.
Ну, поїхав, там вони більше місяця гостювали. Приїжджає.
А батько в нього багатий. Як колись у Леніна, батько був інспектором шкіл, так і в нього. П’ять синів. Один навчається
в Росії, інший — у Сорбонні. Ще один — у Кембриджі. Ну, багаті, словом. Він їм усім побудував будинки. Приїжджає Даша
й каже: «Ви знаєте, приїхали, розлили по чарках. А їхній батько, ліванець, запитує: “А це що налито було, що це за віскі?
Я ще такого віскі не пив, прекрасне віскі”». Так що наш бурлуцький самогон зійшов за найкраще віскі.
Випили.
— Це щось таке своє, міцненьке...
— Своє... казьонки я не п’ю та й узагалі рідко випиваю. Ну,
так коли трапляється. Воно самогоном не віддає і скажу, що на
другий день голова не болить...
— Якби у більшості нашого народу після горілки боліла голова, то й війни б не виграли. Жарт, звичайно. Та, як кажуть,
у кожному жарті тільки доля жарту — все інше правда. Нещодавно почув розповідь від завідувача музею прокуратури області С. І. Голубицького. А йому хтось із фронтовиків розповідав,
про зустріч на Ельбі. Ось-ось з’єднаються фронти. Через декіль26

ка днів буде офіційна зустріч за дружнім столом. Вже братання
було, а потрібне і політичне дійство. Командир з’єднання перед строєм: «Хто себе вважає таким, що може нормально, добре випити і не п’яніє? Два кроки вперед!» Стоять усі, думають:
якась провокація. Мовчать. Командир знову: «Повторюю, хто
себе вважає...» Ну, тут уже зробили кроки вперед відсотків 70
із шеренги. Їх усіх завели в приміщення, садовлять за стіл, наливають. Є закуска, сидять, п’ють. По одній повній, по другій,
по третій... Не втручаються командири. Нехай п’ють А потім
дивляться, хто як себе поведе. Хто сп’янів, хто вже щось варнякає з п’яних очей, хто вже заснув за столом. Залишилися найстійкіші. В тих перевірили особисті справи. Знову відібрали, ще
раз дали добре випити... Коротше відібрали таких, про яких кажуть, що вип’є, може рукавом занюхати, втертись і не п’яніє.
А якщо з закускою, то може випити до безкінечності... І от зустріч із американцями. А ті ж прийшли не підготовлені. Прийшли просто, як на зустріч. Столи ломляться від випивки та
закусок. Давай по першій: «За перемогу». Звичайно ж, до дна.
Другу — «За спільну Перемогу!» — теж до дна. Третю — «За
дружбу», а вона ж жіночого роду... Вже на четвертій американців повело. А нашим хоч би що... Тих із союзників, хто вже не
в змозі сидіти за столом, наші відносять десь там убік, самі далі
продовжують, ще й пісні співають... Американська преса після
цієї зустрічі писала, що такого народу не можна було перемогти... Може, я недоречно скажу, що у війну нас не змогли перемогти, так перемогли «застоєм». Моя праця в прокуратурі почалася на посаді помічника прокурора в Чугуївському районі.
Бачив, як тоді спивався народ. Ще, не закінчивши юридичного
інституту, я з четвертого курсу пішов працювати. По суботах їздив на лекції, та коли потрібно, здавав заліки, це ж недалеко від
Харкова. Вже був членом партії з майже десятилітнім стажем.
А тоді започаткували так звані «ленінські п’ятниці». Активісти,
за завданням райкому, в колективах читали лекції. Спускали їх
на різні теми із ЦК КПРС. І хоча вже й на той час авторитет
партії падав, верхівка влади у своїй зарозумілості уявляла собі,
що саме це потрібно народу. Обідньої пори посилають мене
провести ту «п’ятницю» на м’ясокомбінаті. Зібрали працівників просто в переробному цеху. Лекція про щось банальне в дусі
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газетних передовиць, які журналісти, зазвичай, присвячували
партійним планам на майбутнє. Слухачі на тих лекціях залишалися пасивними. Бачив, як байдуже вони слухали сказане мною. Поглядали на годинники, щоб, бува, не закінчився
час перерви. Тож не став дуже розводитися. Після лекції парторг, директор, ветеринарний лікар запрошують і мене на обід
у їдальню, в окрему кімнату. Стіл уже накрито. Не варто описувати, що там було, адже це обід керівництва на м’ясокомбінаті.
Сідаємо. Дивлюсь: переглянулись між собою. Я ж нова в районі
людина — помічник прокурора, хто знає, як себе поведу. Та
парторг як відповідальний за проведення заходу райкому партії
сміливо пропонує: «Дмитре Івановичу, а може, по п’ять крапель?» Жартома відповідаю: «То тільки діти їдять, дорослі люди
закушують. Для перетравлення такої закуски п’ять грам, може,
й малувато...» Сприйняли як свого і... — пляшка на столі. Дивлюся: собі наливають мало не по повному гранчаку. Підкладаю
палець руки на рівні півсклянки. Налили... Вони — «хрясь»
і закушують. Я ж теж добряче потягнув і розкрив рота — не
можу нічого сказати. Наче вогнем обпекло горло. Спиртяга.
Оговтавшись, кажу: «Попереджати потрібно!!!» А для них це
як нічого не сталося. Потім я був іще й секретарем партійної
організації суду та прокуратури. То часто запрошували на заходи райкому партії. Придумали виїзні рейди всього керівництва
району. І міліція, й торгівля, й медицина виїжджали на село.
Збирали схід громадян, вислуховували їх звернення, дещо виконали, дещо пообіцяли виконати і... шосте питання. Весь цей
керівний актив, на чолі з першим секретарем Василем Івановичем Лапшиним, за столи. Він, щоправда, не до кінця засиджувався, одну-дві вип’є, і поїхав. Зате актив гуляє...
— Василя Івановича Лапшина я добре знав. Тут, у нас
в районі, в Підсередньому, жив його брат. То я йому іноді чимось
допомагав. Син Лапшина одружений із дочкою Андрія Павловича Бездітка — голови облвиконкому, тобто вони свати. А їх
родич — Сокіл працював директором Чугуєво-Бабчанського
технікуму та лісгоспу. Потім його перевели в П’ятигорськ, на
Кавказ. Колись відпочивали в санаторії імені Семашка у Кисловодську, в самому центрі курорту, поблизу питних галерей
із мінеральними джерелами. Мій номер був по сусідству з но28

мером Бездітка. Обслуга — чарівні дівчата, що й їм приносили квіти... Все респектабельно. Заходжу до Андрій Павловича.
Він сидить, щось стругає з самшиту. Випили, і він пропонує:
«Завтра їдемо до Сокола в ліс». У нашому розпорядженні мікроавтобус. Зустрічають. Легкий фуршет. Своїм ходом вище
в гори... Туман... Шашлик на вершині Кавказу... Коротше, —
всі ці моменти були пов’язані з Лапшиним. Ми приятелювали,
хоча він старший за віком. У мене з ними склалися нормальні
стосунки і з Бездітком, і з Мисниченком. Не раз і випивали.
Не знаю, чи злякались вони, коли та справа закрутилася. На
допомогу не прийшли... А щодо випивки, то недарма, мабуть,
тоді ходив вислів Л. І. Брежнєва, який доцільніше передати
російською мовою: «Жизнь прекрасна и удивительна, если
выпить предварительно!».
— Я теж 1983 року відпочивав у Кисловодську. Крім природної красоти і мінеральної води, запам’яталась особлива
чистота повітря. Неспроста розташований там і центр реабілітації космонавтів.

БОБРОВИЙ СТРУМІНЬ
— Там, на відпочинку, теж не все так просто. Відпочивай
і все. Там же простих трудівників не зустрічалося. Теж номенклатура. А це контакти, зв’язки. А зв’язки для тих, хто при владі, —
майже те саме, що й капітал. Сам чогось од когось навчишся,
себе покажеш, зарекомендуєш. Такий собі аристократичний
клуб, де у вузькому колі зустрічаються й знайомляться нинішні, завтрашні та післязавтрашні правителі й керівники. Ніби не
спеціально, але теж продумано. Номенклатура сама себе вирощувала. Ото коли при розслідувані кримінальної справи виконувачка обов’язків директора сирзаводу Кузнецова вказувала,
що давала мені хабар, я заперечував, що не могла вона мені
в той час давати, бо був саме тоді на відпочинку в Кисловодську.
Познайомився я там із одним чоловіком свого рангу з однієї із
сусідніх областей Російської Федерації. Подружилися. Почаркувались одного разу добряче, і він мене запитує: чи не знаю
я когось із керівництва нашої Миколаївської області, а ще краще
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з дирекції парфумерної фабрики «Червоні вітрила?» Відповів,
що, можливо, й зустрічався десь на нарадах у республіканському ЦК в Києві, а близько ні з ким не знайомий. «Ти познайомся, — рекомендує, — познайомся. Там у вас виробляють такий
чудодійний, для чоловічої сили, препарат». І розповів дуже характерний для номенклатури випадок. Якось викликає його
голова облвиконкому й каже: “Бери з гаража мою «Чайку» дуй
на південь України, в Миколаїв, на парфумерну фабрику. Ось
тобі прізвище. Вона наша землячка, там працює технологом,
передасть флакончик, привезеш його сюди”». Він сів у «Чайку», прибув, знайшов ту жінку-технолога. Вона якось загадково всміхнулась і запитує: «Ну, як там Батьківщина моя?» — «Та
нічого, все нормально». Розповів для годиться останні новини,
передав привіт від керівника. «Так оце вас прислали? Ну, добре.
Підождіть». Пішла. Приносить такий невеличкий флакончик
і каже: «Беріть. Тільки ви обережно, хлопці, це ж тільки по кілька крапель можна вживати» — «А що ж це таке, розкажіть, а то
я й не знаю, по що приїхав з такої далечі?» Вона сміється і розповідає, що це закріплювач запахів парфумів духів, одеколонів
і всього іншого, що вони там виробляють на фабриці. — Добувають це із бобра, — пояснює. — Вірніше, із яєчок бобра
роблять витяжку, а на основі тієї витяжки препарат. Рідкісна
і страшенно дорога ця штука, та вона ще й збуджує, дуже активно діє на чоловічу потенцію. «Бобровий струмінь» називається. Ну, приїжджає той номенклатурник додому. Вже пізно до
начальника їхати, вирішив перенести зустріч на завтра. А в самого думка: «А дай-но я на дружині випробую той «Бобровий
струмінь». Дружина зустріла. Стіл накрила. Він собі та їй кілька крапель у келих — вона не бачила. Дивиться, розгорілись
у його дружини очі, просто блищать. Вона собі місця не знаходить. «Давай скоріше в постіль, ти ж з дороги...» Казав, що
ніколи своєї дружини такою похітливою не бачив. Та й сам ніби
на сьомому небі побував. Це, казав, не відчути тим, хто цього
не спробував. Ранком думає: «Раз таке діло, то треба відлити
з пляшечки...» І собі капнув. А решту повіз голові облвиконкому. Дає йому, а той, побачивши невеличкий флакон, каже:
«Щось не дуже вона нас порадувала, маленький флакон дала.
Ну, нічого, і за це спасибі. Ти все організуй як слід на базі відпо30

чинку, тоді-то й о такій годині зустрічаємось. І щоб ота (називає
прізвище) обов’язково була». А «та» — молода зоотехнічка, у неї
сім’я, двоє дітей, бідова така молодиця. «Щоб вона була, заїдь
і скажи їй...» Ту зоотехнічку він знав уже декілька років. Дояркою розпочинала свій трудовий шлях. Швидко стала передовою, медаль чи навіть орден заробила, вступила заочно в інститут — і вже зоотехнік. Приїжджає мій кисловодський знайомий
до неї додому, а вона прання затіяла. Чоловік дома, а гість — до
його жінки: «Я оце тут за завданням голови облвиконкому.
Там уже зібрався зліт передовиків, і вам обов’язково виступити потрібно. Вас чекають і вже готують виступ. Одягайтеся,
ми зразу й поїдемо». Ну, вона для годиться побідкалася, що
за роботою й попрати ніколи, та все ж одяглась і — поїхали...
Впевнений, що там було їм добре і дуже весело. Минає якийсь
час, і голова облвиконкому каже цьому самому підлеглому:
«Ти вже дорогу знаєш, бери знову машину і — на парфумерну
фабрику... Гостинця ж візьми...» Діватися нікуди, знову той їде
за «Бобровим струменем». Приїхав, знайшов землячку, а вона:
«Та ні, хлопці! Що я могла, те зробила. Тепер уже не можу. Тепер тільки через директора. Це дуже дорога продукція, і вона
на особливому обліку. Тільки через директора». Ніде дітися,
йде до директора. А той уже, мабуть, знав чи здогадувався, що
раніше приїжджали за «Струменем». «Ну, що, хлопці, сподобалося!? Та тепер не можемо. Скрутне становище. Їхали сюди, то,
гадаю, бачили, яка засуха. У нас із кормами для тваринництва
дуже сутужно. Давайте в обмін. Ви нам дві тисячі тонн соломи в тюках. Це ешелон. Але що це для такої області, як ваша?!
Та майже нічого. І півтора кілометра паркану залізобетонного
для огорожі навколо фабрики, зі стовпчиками. Звичайно ж,
укладемо відповідну угоду, профінансуємо». — «Та з парканом
і стовпчиками, гадаю, проблем не буде, а от із соломою... Воно
ж і в нас засуха...» — «У вас проблеми і в нас. Вирішуйте, інакше ніяк не можемо». Поїхав без «Струменя». Приїхав, доповів
ситуацію. Голова потилицю почухав і каже: «У нас через два
дні обласний партійно-господарський актив, розглядатиметься питання щодо заготівлі кормів для тваринництва. Так ти
там, на активі, виступи і скажи, що потрібно братньому українському народові підсобити з кормами, соломою. Інакше ж нас
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ніхто не зрозуміє, якщо ми вольовим рішенням направимо ту
солому. Голови господарств просто не віддадуть, і нас ніхто не
зрозуміє. А що стосується залізобетонного заводу, так то дрібниця, я директору заводу залізобетонних конструкцій скажу.
У нього цього добра вдосталь. Подумаєш, якихось півтора кілометра, це не проблема». І вже потирає руки, задоволений, що
придумав, як укласти вигідну торгівельну угоду. Зібрали актив.
Той мій знайомий виступив. Мовляв, отак і отак, був у відрядженні на Україні, так там така склалася напружена ситуація
з кормами, що будуть скотину вирізати. Треба виділити зі своїх
скромних запасів півтори-дві тисячі тонн, хоча б соломи. А по
залу відразу гамір: «Та звідки ж тієї соломи взяти? У самих же
майже немає!!!» Знайшлися й такі, які підтримали. Подискутували. Проголосували. Одразу сформували штаб, начальника штабу намітили, розписали рознарядки, які господарства
скільки виділять. Ну, все на державному рівні. Впоралися днів
за десять. І паркан був готовий, і солому зібрали. Ешелон. Вагони з тюкованою соломою і платформи з парканом. Мало не
з транспарантами — задля допомоги братньому народові. Почекали кілька днів. Голова облвиконкому: «Мабуть, уже дійшов
ешелон. Бери “Чайку” і паняй». Поїхав. Знову до землячки.
Вона каже, що все дійшло, директор задоволений. Усе нормально. Заходить цей посланець до директора. Той вийшов ізза столу, подякував за паркан і за солому. А навіщо, питається,
їм та солома потрібна була? А в них же підшефні колгоспи
і радгоспи, як і в нас. Шефські зв’язки такі були. Тут же команда для землячки, і вона заносить величенький флакон такого
бажаного «Бобрового струменя». Потиснули руки, побажали
трудових успіхів колективам і роз’їхалися, задоволені братньою
допомогою... Привіз. Звичайно ж, і собі відлив, і голову облвиконкому не зобидив. Каже: бачиш, як бартер допоміг. Тоді ще
такого слова — «бартер» — в обігу не було. Так отаку махінацію
на міжреспубліканському рівні провернули.
— Погодьтеся, Миколо Тарасовичу, цікавий був час. Його
чомусь назвали застійним. Та, на мій погляд, це тільки зверху
була, так би мовити, тиха вода. А під поверхнею вже тоді бурхало. Ось ви розповіли про ешелон із соломою під виглядом
братньої допомоги. А я вам розповім про ешелон легкових
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автомобілів «Жигулі». Я працював слідчим прокуратури Чугуївського району. Це теж десь 1985—1986 роки. Приходить на
прокуратуру окреме доручення слідчого Генеральної прокуратури СРСР, на жаль не пам’ятаю прізвища, допитати як свідка
солдата родом із Середньої Азії, який проходив строкову службу в частині, що розташована в Чугуєві, про те, чи дійсно на
його ім’я зареєстровано автомобіль «Жигулі» і якщо «так» то
«де, коли, за яку суму придбав». Допитав я того солдата. На мій
погляд, нічого там такого незвичного не було. Він підтвердив,
що батько, чиновник середньої ланки, придбав і оформив на
нього легковий автомобіль. Протокол допиту направив слідчому. Здивований був тим, що невдовзі з Москви приїхав сам
слідчий із метою допитати того солдата більш детально. Звичайно, клопіт по організації такого допиту та облаштуванню
відрядження слідчого поклали на мене. Допитав він того солдата вже без мене. Звичайно, в приватній розмові я допитувавсь у нього, як там нагорі, які справи розслідуються. Адже
ми тут тільки з газет знали, яке кубло там розворушили. То він
мені без зайвих подробиць сказав, що з автозаводу в Тольятті відвантажили ешелон нових автомобілів «Жигулі», та він не
дійшов за призначенням. По-простому — вкрали. І ось тепер
він по крупинках збирає дані... Ось така, теж «допомога братнім народам». От тоді я усвідомив масштаби...

ПРО ЗАСТІЙ
— Застій. Такі ярлики зручні, але й небезпечні. Вони зваблюють нас на несправедливу оцінку минулого. Нині поняття
«дух часу» особливою популярністю не користується. І хоча
про нього не дуже говорять, це ще не означає, що він перестав
існувати чи втратив значення. Не заперечую, що як загальний
стан, той період заслуговує такої назви. Але про свій період
у діяльності я так сказати не можу. Дуже легко, та не дуже мудро
ганити ті часи за тодішні помилки й вади. У ті часи — тепер їх
називають «застоєм», — саме незважаючи на нездатність верхів ми тут «на низах» будували. Саме тоді Харківська область за
результатами будівництва житла для села посіла перше місце
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в Союзі й наш район не пас задніх Скільки прокладено доріг,
побудовано дитячих садків, скількох людей підготовлено до
вступу в інститути! Доходило до того, що наші викладачі приймали в Харківському інституті механізації та електрифікації
сільського господарства математику на вступних іспитах. Навчальний комбінат, — скільки спеціалістів випустив, базу яку
було створено!.. Я розумів так: коли я вже на високій посаді,
то мушу брати у свої руки ініціативу. І я її брав. Будував житло, дороги, ферми. Готував кадри. Ще коли працював головою
райвиконкому, вирішив направляти молодь на навчання за
рахунок району. Тодішній голова облвиконкому Бездітко як
дізнався, то приїхав, заходився кричати на мене: «Як ти міг
ухвалити таке на райвиконкомі?» — «А що ми незаконного зробили?» — «Та як так можна — і лікарів, і вчителів навчати за місцевий рахунок?» — «І лікарів, і вчителів, і шевців, і музикантів,
і хормейстерів — всіх маємо навчати. Аби вони тут залишалися». Будували житло. Їдемо якось за досвідом у Бєлгородську
область. Одним автобусом разом із обласним начальством.
В. П. Мисниченко, перший секретар обкому партії, каже: «Це
добре, що будують багато будинків у Бурлуці, погано тільки,
що роздають же своїм». Я кажу: «А кому ж роздавати?» — «Та
переселенцям» — «Чому переселенцям, а не своїм?» Отак нарвався на неприємності. Ми ж для своїх будували... А взагалі
була то пора широких задумів, великих мрій і великих надій.
Нас же як навчали? Що в радянській країні реалізуються найсміливіші мрії, якщо вони спрямовані на благо людей. І все
в мене нібито й складалося гаразд, усе й ішло як слід.

ДЕЩО З ІСТОРІЇ, ПРО БЮРОКРАТІЮ
ТА ПАРТОКРАТІЮ
— Ось поміркуй, правда, було чим вихвалятися, — вів далі
співрозмовник, — ми ж тоді входили в першу десятку. Дев’яте
місце посідали з 24 районів. Це дуже навіть непогано для Бурлука. Кричати про свої досягнення я був неохочий, не любив
це хизування й навіть коли мене хвалили. Скаржитися, говорити про проблеми на нарадах із вищими керівниками не лю34

бив, я їх сам розумів. Якщо говорити про них вищестоящим,
то я буду зачіпати особистості, а вони по-різному ставляться
до цього. Коли стаєш на чийсь бік, то ніби не погоджуєшся
з тими, в кого інші переконання, бо ніщо так рідко не зустрічається, як терпимість до чужої, навіть і небездоганної думки.
А говорити цитатами, як ото секретарі з ідеології, та посилатися на Генерального... І тоді не посилався, і тепер не буду. Тоді
вже говорили одне, думали друге, а робили третє. Я робив для
своїх людей, для району. Для цього й був призначений. Вважав, коли реально робота виконана, коли є результат, його
й оцінять належно. В першу чергу оцінять люди. Йдеться про
мою репутацію і добре ім’я, про пам’ять, яку залишу після себе.
Я ж не якийсь зайда в районі. Я ж тут виріс, бачив, як працював батько, сам теж пройшов чималу життєву школу, перш ніж
стати головою колгоспу, другим секретарем райкому партії,
головою райвиконкому і першим секретарем. Коли вирішив,
що зроблю, то ніщо вже не примусило б мене змінити мій намір. У будь-якому почині роль відіграє не стільки матеріальна
база, скільки моральні, вольові якості особи, яка береться за
справу. Хай там як, я задоволений тим, що робив у житті своє
діло так добре, як лишень умів, як дозволяли обставини. Хоча
й не повністю використав ті скромні здібності, які мені надала природа. Мене ж не за могоричі відзначали, і я сподівався... Вважаю, що стояв на правильному шляху, але не впорався
з завданням, яке перед собою ставив. Не зумів... Те, що хотів...
Хтось із мудрих сказав, що життя лиш тому здається нам коротким, що бездумно вимірюємо його своїми надіями...
Слухаючи, я дедалі більше переконувався, що переді
мною — цікава й неординарна людина з багатолітнім досвідом.
Терещенко став першим секретарем райкому партії у 38 років.
У ті часи, щоб обійняти таку посаду, ти мав бути перевіреним
на ділі професіоналом, мати за плечима досвід керівництва середньою господарською ланкою. Горлохвати з купленим дипломом у перші секретарі не потрапляли. Ставши «першим»,
він відчув упевненість у собі. Він і справді хотів зробити і робив
свій район іще кращим.
— А історія розвитку Бурлука була дуже складна, — вів далі
мій співрозмовник. Іще з далекої історії ця місцевість належа35

ла до Вовчанського повіту. Потім поступово дерлися, дерлися
й вийшли на рівень району. Тут теж була Вільховатка районом
і там у Вовчанську були райцентри. Нині Вовчанський район
найбільший за територією. Серед районів був і Печенізький.
Його то створювали, то об’єднували, то роз’єднували. Коли
при владі став Микита Хрущов, то він 1959 року побував в Америці і наочно побачив, де ми, а де вони в своєму розвитку. Чоловік недурний, він мав свої, на перший погляд, безумні плани. Проте прекрасно розумів, що їсти хочеться всім і ця велика
потреба неминуче породжує всі інші. Одна ідея у нього була
дуже хороша, яку я й тепер підтримую. Її можна і нині розвивати, по-іншому. Що маю на увазі і чому її не було підтримано
партійними бюрократами? По-перше, він почав ділити партію
на промислову і сільськогосподарську. Потім міністерства перебудував. Зробив раднаргоспи. Саме в той період наш район
приєднали до Дворічанського району. Вірніше Дворічанський
приєднали до нашого, з райцентром у нас. Може видатись дивним і навіть незрозумілим, що я скажу про Хрущова. Микита
Сергійович для села багато зробив, хоч що б там казали про кукурудзу. Йому приписували, що ніби і за полярним колом планували вирощувати. Він таких вказівок не давав, не настільки
він нерозумний був. Він теж хитрий, підступний. У нього теж
руки в крові, але він вивернувся. Ось навіть Харківська операція в війну, коли вони сиділи в землянці, в спеку з Тимошенком у Барвінківській операції, пили самогон і сало їли. Їм
доповідають, що не слід ув’язуватися в бій, потрібно відійти.
З Донбасу яка там армія? Розгромили все. А тепер ставиться
питання присвоїти Харкову звання міста-героя чи Бойової
слави. Я не проти — народ, який воював, саме місто цього заслуговують. Керівництво було бездарне і не солдатів провина,
що декілька разів то віддавали місто, то визволяли. Так той же
Хрущов вивернувся, зумів перекласти провину. Сказав, що це
Сталін винуватий, розумієте... І так воно ввійшло в усі історичні довідники. Хоча нині, чим далі відходить та офіційна пропаганда, відкриваються архіви, з’являються в Інтернеті, то все
більше говорять, що він винуватий і Тимошенко. А щодо раднаргоспів. Коли кукурудза пішла масово, то тоді ще ж не було
комбайнів. Зробили таку стаціонарну машину. Стоїть жінка
36

біля транспортера, там барабан для змішування бетону, на нім
дуга, щоб легше висипати бетон. Викопали, забетонували такі
круглі ями. Встановлюється кукурудзоподрібнювач на зелену
масу. Не на качани, а на масу. Привід, тоді електродвигунів не
було. Трактор із шківом «Універсал» із шипами на колесах. Так
от, крутить пасом плоским, молотить билку. Як тільки насипле
в яму, то туди ведуть бика і він там топчеться. Топчеться, а маса
піднімається і ото так силос закладали... Взагалі-то кукурудза
трудомістка культура, а робилося все здебільшого вручну, от
і не сприймали і народ, і керівники «королеву полів». Але хоч
щоб там казали, а без кукурудзи підняти тваринництво на той
рівень, на який воно піднялося, було б неможливо.
— Я пам’ятаю, як у 60-х роках, уже минулого століття, на
Вінниччині ходив за матір на просапку кукурудзи і навіть на
запилення. Тоді сіяли рядки «мами» і «тата», а ми, йдучи між
рядками, струшували пилок. Пам’ятаю, як впроваджували
«квадратно-гніздовий спосіб» вирощування.
— А потім комбайни з’явились. А у Микити Сергійовича
була ідея така: створення агромістечок. У кожному районі по
агромістечку. На перший погляд, може здатися, що витівки
Хрущова були зовсім безглузді, та справа виявилася серйозною. Ось, припустімо, наш Великобурлуцький район. Що вирощує? Зернові, технічні культури. Що виробляє? М’ясо, молоко, яйце. Ось, щоб ми не вивозили, припустимо, на м’ясокомбінат у Вовчанськ чи Чугуїв транспортом живу худобу,
а зробили у себе переробний завод і переробляли на місці. Чи
на готову продукцію, чи на напівфабрикати. І молоко теж.
Сирзавод у районі з’явився. Хоч секретар обкому партії Луценко був проти. А тоді, коли ми зробили і сир пішов, і Прапор
отримали, і на Кубу сир відправляли, по-іншому заговорили.
Був і Лозівський сироробний, та в нього сир із запашком ішов.
Так я тому секретарю колись сказав: «Ну, що Степане Васильовичу, так варто було цим заводом займатися?» — «Що ти хочеш сказати?» — «Я хочу сказати що у Лозівського сиру якість
не та, а у нас, може, природа інша, може, трави розкішніші та
квітучіші, тому що бабаки тут живуть, то, може, ж тут щось
таке більш природне. Але ж якісний сир». Та це тільки один
момент. Микита Сергійович заговорив за агромістечка, про
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те, щоб вирощене переробляти на місцях, у районах. Молочна
продукція, припустімо. Тоді ж іще пакетів не знали, розливали
у пляшки. Чи горох там закривай зеленим. І взагалі, що таке
агромістечка? Це, насамперед, робочі місця — раз, інтелігенція — два, партійна організація — три, це ж зростання, це ж комуністи мали очолювати різні виробництва. Ви ж знаєте, яка
була система? Але воно не зрушило з місця. Чому? Якщо звести агромістечко, то оці проміжні структури — обласні, вони
не потрібні. Ми тут на місці — місцеве самоврядування. Це те,
до чого ми йдемо й тепер і ніяк не дійдемо. Радам потрібно
було все це віддати, і чиновники побоялися. Це як так справи
підуть, то вони стануть не потрібні. А скільки їх таких що, сидячи на теплих місцях, штани протирають!? Вони за своє життя ніде не ризикнули, ніде не застосували свого розуму, уміння.
Нічого не вклали для того, щоб зробити щось матеріальне. Те,
що можна помацати, відчути на дотик. Бюрократія побачила,
що тут вона втрачає свою владу. Навіщо директору переробного заводу якийсь там трест. Критикувати його тогочасну політику зараз, звичайно, легко й просто. Не слід забувати того
факту, що була хороша сама по собі ідея, але вона не втілилася в життя. Після Сталіна багато хто сподівався, що Микита
Сергійович зможе вивести сільськогосподарське виробництво
на новий рівень. Він і намагався, та багато наробив помилок
і, крім того, та ж партійна братія не давала йому це зробити.
А потім іще й в анекдотах ославили за те, що не виправдав
сподівань. Безперечно, він набагато переважав інших партійних бонз кмітливістю, вмінням прикидатись і здатністю діяти.
Та потім і зазнався, не зміг об’єднати навколо себе коло однодумців. А вони тільки про те й думали, щоб учепитись один одному в горлянки. Крім того, на все це накладався суб’єктивізм
і самовпевненість Хрущова. Це ж тепер нам дали змогу знати,
які там нагорі були змови проти Хрущова. Проте, я далеко не
впевнений, що нам уже все відкрили. Та й із того, що нам тоді
подавали і нині відомо, аж ніяк не випливає, що він був нездарою чи, тим паче, негідником, як розпускали про нього чутки
і формували громадську думку. Він був скоріше жертвою в руках своїх же членів ЦК, ніж винуватцем. Зняли його. А впоратися з тим великим завданням він міг би тільки тоді, якби
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йому виявили довір’я, підтримувала більшість в ЦК партії.
А такого довір’я, на жаль, не знайшов. Проти нього почали
плести інтриги і, врешті, зняли з посади. І тоді, хоч як дивно,
багато сприйняло з полегшенням таке розв’язання заплутаної
ситуації. Але я, бачу, забіг уперед. Дуже важко втриматись у певних межах, узявшись за таку незмірно широку тему. Згадую про
це лише для того, щоб читач із молодшого покоління уявив,
у якій атмосфері тоді жили. Планів було аж занадто. Згадайте,
як із усіх сил трубили, що до 1980 року побудуємо комунізм.
Взагалі, в країні рідко траплялося, щоб ми намітили щось
й обміркували як слід наперед, а ще рідше — щоб потім те виконали. Тепер, коли я оглядаюся на ті давні часи й на тодішнє
наше життя, мене аж жаль бере за нашу непослідовність і недотепність. Гірко ось за що: розвалили ті його задумки про переробку сільськогосподарської продукції на місцях. Виявилося,
що з укрупнення районів пуття ніякого немає, давай назад. Воно ж як сталося? Приєднали Дворічанський район уже в кінці
п’ятирічки. А коли п’ятирічка верстається, то й ресурси передбачаються. Якісь гроші закладаються на початку п’ятирічки.
Розумієте? Приєднали район наприкінці п’ятирічки — то
район ніяких грошей не отримав, а потім від’єднали на початку нової п’ятирічки, то знову не отримав. Ця пертурбація
була при Миколі Григоровичу Чичині, він перейшов із Вільхуватського району, коли той об’єднали з Великобурлуцьким.
До нього у Вільхуватському районі першим секретарем райкому працював Герой Радянського Союзу Петро Васильович
Фещенко. Саме там, у районі, він набирався досвіду. Ставився
до себе самокритично. Званням Героя не козиряв. Молодим,
а він 1922 року народження, отримав те звання наприкінці
війни за мужність і героїзм, виявлені при виконанні завдань
командування. Говорив, що не стільки радий званню Героя,
скільки тому, що живий залишився. Адже він на фронті з початку і до кінця війни. Говорив правдиво і відверто. Молодий
хлопець воював, але не здобув освіти, яку годилося мати Герою
СРСР. Вступив до Харківського педагогічного інституту. Це
я чув не від нього, а з уст інших. В інституті викладав марксизмленінізм його рідний брат. Важка то була наука, без життєвого
змісту, тому, здаючи, хвилювався, та й перед братом сором39

но. Сидів, пітнів... Сам Петро Васильович від природи такої
кремезної статури, а брат цілковита протилежність — худорлявий, низенький, хворобливий. Каже йому: «Що ти сидиш?
Іди розповідай, розуму не висидиш». Дивлячись, що той іде
до столу зі спітнілим обличчям і «повним розумінням в очах»,
брат одразу: «Давай залікову книжку». Нічого не запитуючи,
ставить йому оцінку чи залік, віддає книжку й каже: «Обділила
нас обох мати — мене здоров’ям, а тебе розумом». До речі, тоді
культивувалися навчання в університетах марксизму-ленінізму. Керівників, починаючи з бригадирів і цехових майстрів на
заводах, «добровільно-примусово» залучали до вивчення класиків «світлого майбутнього». Не приховаю, що деякі йшли на
таке навчання добровільно, адже то була як перша сходинка
до службової кар’єри. А от керівникам, котрі мали практичний
досвід роботи в господарствах, той граніт марксистської науки
давався важкувато. Для них та наука перебувала в таких примусових стосунках із розумом і, при поганих оцінках, навіть
загрожувала подальшій кар’єрі. Якось наші керівники господарств поїхали до університету здавати черговий іспит. Один
мав більший досвід громадської роботи, якось здав той екзамен, вийшов і очікує іншого. А той у колгоспі добре хазяйнує,
збирає високі врожаї зернових і технічних культур, розвиває
тваринництво, і марксизм-ленінізм йому так був потрібен, як
зайцю «стоп-сигнал». Виходить спітнілий, витирається хустиночкою, заклопотано чухає потилицю. Той до нього: «Ну як,
здав?» — «Здати то здав, але з такими обмовками...»
— Миколо Тарасовичу, дійсно, дуже мудрована та наука. Навіть під час мого навчання в юридичному інституті при вивчені
діалектичного й історичного матеріалізму жартували: «Чим
відрізняється діамат від мату? Всі знають мат, але удають, що
не знають. Ніхто не знає діамат, але всі удають, що знають».
— Після інституту Петро Васильович закінчив партійну
школу і перебував на партійній роботі, начальником Управління Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР
по Харківській області, начальником УВС Харківського облвиконкому. Потім директор хутрової фабрики. Після Чичини
першим секретарем райкому став Самійло Васильович Лавренюк, він довго працював. Згодом електрифікували Бурлук.
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А промисловості, як такої не існувало. Люди були раді, що хоч
електричне світло з’явилося. Доріг не будували. Їх почали будувати при Лавренюку, а більше прокладати доріг стали, коли
йому на зміну Чорнобривченко прийшов.

СВОЄРІДНИЙ КЕРІВНИК
— Я ще працював головою колгоспу імені Леніна. Якось
уранці, в переддень Першого Травня, накрапає дощик. Іду від
цього ж будинку, де ми з тобою розмовляємо, по трасі, вгору на
господарство з думкою: як же мені тварин на фермах нагодувати. Іду в чоботях. У галіфе тоді ходив. Назустріч їде машина.
Зупиняється. Дивлюсь, Чорнобривченко. Запитує: «Ти куди?»
Кажу, що сходжу в майстерню, на стан, розберусь, бо скотину
потрібно чимось нагодувати. Свято ж...» — «Ти ось що, — йди,
розберись, а тоді бери машину і приїжджай на Приколотнянське водосховище. І ось познайомся...» А з ним у машині
якихось два лікарі. Добряче напідпитку, мабуть, із вечора ще...
Це ж було під Перше Травня і він каже, що туди, на водосховище, приїде Бобронников — головний районний лікар. Я йому:
«Так, може ж, із собою щось узяти?» — «Не потрібно... Щось
можеш кинути в портфель.. Приїжджай...» Прийшов на стан,
розпорядився. А машини ж не було легкової. На аміачній, тій,
що аміак розвозила, я майже два роки їздив. До речі, коли прийшов сюди, в колгосп, то за рік отримав сімнадцять автомобілів. А. П. Сукачов — був начальником районного управління
сільського господарства — каже: « Миколо Тарасовичу, ви ж усі
фонди забрали». Кажу: «А ні! Що вам по фонду належить, ви ж
отримуєте. А це на моїх особистих стосунках». Він: «А як це
вам вдається!» — «Та то моя справа». Негоже вихвалятись успіхом у жінок, та в давнього знайомого мого батька, який працював в управлінні, від якого якраз і залежали поставки автомобілів, працювала дама... То мені пішли машина за машиною.
І я не перебільшую, адже колгосп імені Леніна — це не якесь
одне невеличке село. До 1951 року на його території було чотири колгоспи. Крім Плоского, входили: Яєчне, Канівцеве, Литвинівка, Манцівка, Жуків Яр, Шапарів Яр, Лебедівка, Голубів41

ка, Балка. Майже три з половиною тисячі гектарів сільгоспугідь.
Тоді завели порядок такий. Якщо ми уклали угоду на постачання якоїсь кількості молока, м’яса з сирзаводом та м’ясокомбінатом, як тільки угоду підписали, печатки поставили,
так ці угоди з печатями пішли у банк. Керівник міг їхати у банк
і оформляти позику, й її відразу видають. А там уже розмірковую, куди її пустити: чи на корми, чи техніку купити, чи ще там
щось для розвитку тваринництва. В результаті цього за рік перебування головою колгоспу ми отримали чистого прибутку
400 тисяч карбованців, а до цього колгосп був збитковий. Позакривали всі канали невиправданих витрат, і вже скоро колгосп став учасником виставки досягнень народного господарства в Москві. Нагородили мене малою срібною медаллю
з виставки, два фотоапарати дали як премію. Вручили грамоту,
занесли на Дошку пошани. Думаєте, легко було працювати?
І не просто працювати, а на результат. Хоч як дивно, все починається від того, як ти себе поведеш, чи побачать підлеглі
в тобі керівника, чи підуть за тобою. Коли я став головою колгоспу, мене вперше вразила і навіть потривожила думка саме
про себе, про своє нове становище. Я, ще молодий чоловік,
маю розпоряджатися життям людей декількох сіл, розташованих біля райцентру. Тепер од мене багато чого залежало.
Я ж у цьому колективі людина нова, але знав, що одна із активісток була протеже першого секретаря райкому Лавренюка.
Із таких, що до всього має справу. А я ж прийшов іще як пацан.
І ото вони прийдуть із зоотехніком і намагаються мені мізки
вправляти. Що ж вони кажуть? Мовляв, до мене був голова,
так йому за жінками, за горілкою ніколи було працювати. Я раз
вислухав, другий. Зрозумів, що попередній голова колгоспу
був деякою мірою від них залежний. А потім усіх зібрав і запитую першу: «Ви ким працювали при Скубаку?» — «Зоотехніком…» — «А ви, наша громадська діячко?» — «Членом партійної організації…» — «Так ви ж поряд із ним ходили, а тепер
увесь бруд на нього, а ви, що не причетні? А тепер хочете показати, які ви хороші та який він поганий. Віднині, при всіх заявляю, якщо почую щось подібне, не ображайтесь. А тут же сидять бригадири, спеціалісти...» Потрібно сказати і про роль
у цьому першого секретаря С. В. Лавренюка. Наша активістка
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тоді стрункою була і не могла не сподобатись... І якось після
наради, що затягнулась допізна, вони поїхали і мене взяли на
ставок у Манцівку, скупатися. Літо, душно було. Випили по
чарці, там, не березі. А воно вже й місяць зійшов. Дивлюсь:
вона вже підпила і незграбними рухами, не позбавленими проте привабливості, знімає спідницю. А це вже в такому місячному сяйві й біла білизна, не плавки, але в обтяжку так підкреслювали особливості її тіла... Місячно, відсвічує білизна. Ми
обидва, не змовляючись, стежимо поглядом, як похитується її
звабливий стан. У молодості неможливо ставитися байдуже до
того, що збуджує в нас найжагучіші бажання, що хвилює плоть
і кров. Ми обидва аж переглянулися, добре розуміючи один
одного. Як кажуть, подумали про одне і те ж... А вона у воду
шубовсть!.. І так легко пішла вплав. Можна було й нам шубовснути в воду, та я сказав, що купатися не маю наміру, а ви,
мовляв, як хочете. Лавренюк: «Та я, мабуть, теж не буду купатися...» Не хочу сказати про неї нічого поганого, однак я відчув, що у них там стосунки досить дружні. Так викликав я її
і кажу: «Бачу, що ми з вами не спрацюємося. Вам із цієї громадської роботи потрібно йти. Давайте подумаємо, де вам і яку
роботу підібрати. Тут голова має бути один. А заважати і підказувати, як мені чинити, не потрібно. Я сам побачу і на себе
провину кластиму, коли помилку зроблю. Я сам скажу, що
я тут помилився». І невдовзі приїжджає Лавренюк. Нагору, на
машинно-тракторний стан заїхав. На Харків поспішив, на нараду. Я там стою з усіма. Він до нас привітався, а потім до мене:
«Ну, ходімо, покажеш мені...» Не встигли відійти, як він десь
тернувся костюмом світлим, пляму посадив на холошу. Ну, що
робити!? Кинулися бензином виводити, не вдається. Давай
іще... Коротше кажучи, там дівчата його оточили — витирають, чистять, а штанів-то не знімає... Вивели пляму, привели
в порядок, і він потім мені каже: «А що там у вас із нашою
активісткою трапилося?» Я — йому: «Семене Васильовичу!
Пам’ятаєте, як, коли я ще був звільненим секретарем парткому в “Червоній хвилі”, ви, хворіючи на грип, перебували на
лікарняному і мене додому запросили?» А він дійсно запросив
уже майже вночі, переказав, щоб я до нього додому прибув.
Зайшов, він лежить. То він мені: «Мабуть, підеш сюди, в Лені43

на головою колгоспу...» Певно, приглядалися до мене, тоді ж
знаєш як підбирали. Я хоч і не готовий був до цієї розмови, та
не дуже відмовлявся й кажу: «То, може, ви спочатку дасте мені
в допомогу тямущого заступника голови колгоспу, господарство ж велике» — «Який заступник? Якщо ти хочеш заступника з цього кола колгоспників брати, то ти там будеш ніхто,
а він буде головувати, тому ніяких заступників, берись сам
і працюй, тобі вдасться». То я нагадав йому про цю розмову
і сказав, що краще було б, якби ця дама утрималася робити
мені підказки з керування господарством, та, мабуть, її натуру
не перебореш. Від своїх звичок вона не відмовиться і не може
це як слід зрозуміти. Він вислухав і каже: «Раз так, знайдемо їй
роботу». Більше не зачіпали цього питання, і, щиро скажу,
я йому за те вдячний. Отакі приватні були моменти. Розумієш?
Я за натурою нестриманий, коли бачу, що заважають. Якось
поїхав на сесію, приїжджаю, а мені кажуть, що спеціаліст Доля
курей розпродав. Як розпродав? До нього: «Ти навіщо курей
розпродав?» — «Так вони ж уже старі, ми нових наберемо...» —
«Чому не доповів мені, я голова колгоспу, ти що оце в мою відсутність вирішив?» А сам думаю: якщо оце так спустити на
гальмах, то що ж тоді далі буде зі мною, мене ж у колгоспі не
слухатимуть. Збираю наряд, усі питання розібрали, потім
я кажу: «Григорію Яковичу, навіщо ви без погодження зі мною
взяли і вивезли курей, хто вам дозволяв?» — «Та молодих завеземо, а ті не несуться, постаріли...» — «Це все зрозуміло, але як
же це без голови колгоспу?» Всі, хто був на нараді мовчать.
«Доба вам строку, щоб уся птиця була на місці...» Я не знаю, де
він їх ловив. Та кури ніби позліталися назад. Але повернемося
до Чорнобривченка. Прийшов додому, жінка кинула там
у портфельчик. Я — на аміачну машину і туди, в Приколотне.
Дощ не перестає. Приїхав. Їх іще немає. Та ось і приїхали.
Вийшли і ходимо сюди-туди. А там бетоновані ями — для забору води. Такі великі — в діаметрі метрів шість. І настил над
ними прогнилий. Дошки прогнили, а між ними брус. Так цей
Чорнобривченко, добряче напідпитку, й каже: «Хто пройде ось
по цьому брусу через яму? Що слабо!..» І пішов. Я ні живий ні
мертвий. Оце впаде і каюк, як його звідти витягнеш! Та й убитись міг. Там же стирчать і залізяки, і все... Пройшов: «Ну, що!!
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Де Бобровников?» Тоді ж не було мобільного зв’язку. Я його як
почав вичитувати за той перехід через яму. Ну, сіли... Це ж із
ранку й до вечора ми там «кубрячили». Він напередодні отримав новий службовий автомобіль, УАЗика йому дали. Так ніби
обмивали. Шофером у нього був Василь, жінка його працювала в книжковому магазині, а в нього ще була дочка, що ото
згоріли на інкубаторній станції в підвалі з пальним…
— Я пам’ятаю, вона була моєю сусідкою по будинку на Радянській. Лариса Копитько. Вони не згоріли, а задихнулися
випарами бензину. В той час уже було сутужно з бензином,
тож вирішили запас зберігати в непристосованому для цього
підвальному приміщенні. А воно — літо… Випари… Зайшли
набрати бензину в каністру й задихнулися. Така безглузда
смерть двох молодих жінок…
— …Так їде той водій звідтіль, і на повороті біля аеродрому
заносить УАЗика. Ніби й невеличкий поворот, але занесло —
машина пішла юзом у кювет і перевернулася набік. Я позаду
сидів, а Чорнобривченко попереду. Я його обхватив і притиснув до спинки, щоб він не вдарився, і сам голову пригнув.
А Василь, водій, упав, і головою туди в важелі. Двигун реве
бо він ногу не зняв з газу. Здається зараз вибухне. Кричу, щоб
вимкнув двигун. Та як вимкнеш!.. Якось я висмикнув ключ
запалювання, стихло. Відчиняю дверцята, як у танку люк.
Вибрався сам, витяг Чорнобривченка. А він же на водія навалився, і його ніяк не могли витягнути. Якось витягли. Обтрушуємось. У Чорнобривченка тільки декілька подряпин і костюмчик сіренький весь у болоті. Василь той більше. Стоїмо на
трасі. Їде суддя Мирущенко і прокурор Каменєв. Вони десь під
Перше Травня їздили в колгосп — м’ясця чи ще чогось із їжі
розжилися. Запитують, що сталося. «Та нічого, їдьте до контори колгоспу Димитрова, до голови — Пилипа Петровича Долі,
він там завжди до вечора сидить. Хай візьме хлопців і сюди,
поставимо машину на колеса». Доля швидко під’їхав, поставили машину, перевірили воду, мастило. Доїдемо. Знову цей
же водій Василь їде, а Чорнобривченко матюкається: «Вижену,
який ти шофер!..» Я захищаю, мовляв, при чому тут він, а потім
бачу, що безрезультатно захищати. Мовчу... Приїхали. Відправили його в готель. Там завідувачкою була жінка директора
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хлібоприймального пункту. Цілу ніч прала, випарювала його
костюм. Йому ж завтра на мітингу виступати. І мені сказав
бути. Каже, і тобі слово дамо. Яке слово!.. Так що лише зі сміхом
можна розповісти про ті випадки. Наступного дня приходить
на демонстрацію, як нічого й не сталося, чистий, напрасований. Питає мене: «Що там сталося?» Я розповідаю: «Ми ж трохи випили, а їдучи, ви щось розповідали, руками розмахували,
за кермо хапались. А машина нова. Високувата...» — «Вижену
водія…» Так що ж ти думаєш! Пройшов мітинг, виступив він.
Мені слово дали... Кличе мене: «Гайда до мене». Заходимо до
нього в кабінет. Витягає коньячку, випили — і я додому. Він же
сам сідає у «Волгу». Де він там їздив, не знаю. Та, повертаючись,
виїхав по сходинках на вхід до кінотеатру, і машина зависла.
Передок важчий, передні колеса нагорі, а задні повисли. Крутяться. Якісь мужики чи хлопці зіштовхнули. Та скільки ж цих
випадків було!.. Це вже я працював у нього другим секретарем
чи вже головою райвиконкому, точно не пам’ятаю... Привозимо його додому, він жив, де райкомівський готель. Йому віддали трикімнатну квартиру. І його дружина на мене: «Ви мого
Володю споюєте тут у Бурлуці». Кажу: «Дивіться, ось він, ось
я, ми разом пили. Я напідпитку, але ж не п’яний. Сам іду ще
й його веду». Та хіба це жінці розкажеш, доведеш! Неприємність
така була — та й годі. Я вже першим був у районі, а він в області на профспілці працівників державних установ. Він якось
гостював у Дворічанському районі. Ну й заїхав. Восени слизота, ожеледь. Туман непроглядний. «Привіт» — «Привіт» — «Як
справи?» — «Та нормально» — «Як же додому добиратися будеш?» — «Та нічого, доберемося» — «То що?» Заїхали в ресторан попоїли, випили добряче. Він сів, поїхав. Наступного дня
телефоную — чи він доїхав? Погода ж погана… А мені кажуть,
що він розбився в Рогані. Машина зі спуску пішла юзом і перекинулася. Живий, тільки руку поламав. Я відразу метикую,
що оце Луценко, секретар, якщо дізнається, що він був тут
у мене, в Бурлуці, то відразу скаже, що з Терещенком напилися. То він мене з’їсть. Та Чорнобривченко нікому не сказав.
Минає десь тиждень чи два. Я був на нараді, й він, Чорнобривченко, там. Запитую його, як же це трапилось? А він каже, що
слизько було: та то все не варте уваги, ось рука не зростається.
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І бере ту руку свою і тільки хрясь, і переломив її. Мені в очах
потемніло: «Та що ж ти робиш?» А він: «Та нічого, щось мозоль
не зростається...» Хоч і полюбляв чарку, та при всьому цьому
у нього ніколи голова на похмілля не боліла. Пам’ять у нього була винятковою, треба віддати належне. Пам’ятав усе. Ото
такий був. А до того ще полюбляв жартувати. Якось ішов на
роботу в обком, а там зводили висотну будівлю і біля неї був
інструктор, який наглядав за будівництвом. Так він йому: «Ти
знаєш, що той будинок відхилився від вертикалі десь метрів
на два?» — «Та ви що?..» — «Як то що, сам поглянь. Робіть же
щось!..» Інструктор, знаючи його як людину з номенклатури,
прийняв усе на віру. Перекрили дорогу, повикликали проектантів, створили комісію, повиставляли теодоліти. Перевіряють. Нічого немає. Отаку катавасію створив Чорнобривченко.
Сміялися... Як на мене, то він був якийсь безшабашний. Він
сюди тимчасово й приходив. Та хоч щоб там говорили, саме
при ньому починалось, а я вже довершував, розширяв будівництво в районі. Десятки кілометрів нових доріг на рік здавали.
До речі, яка була дурість!.. Три дорожні організації відповідали
за будівництво шляхів. «Міжколгоспшляхбуд» і дорожньо-експлуатаційна дільниця. Я тоді ще писав листа нагору: навіщо
ми тримаємо три організації, давайте об’єднаємо в одну всі
ресурси. Ти будуєш дорогу, а ви обслуговуєте, але під одним
керівництвом. Навіщо там три керівники. Та ти що! Мене там
як взяли в багнети, то я й не знаю… Той Смаглій… Це ж він
тепер начальник, а то буде в заступниках ходити. Той же «Міжколгоспбуд» — там він начальник. А тепер у заступниках. Але
ж домоглись, і таких прикладів багато було. І нафтобазу тоді
в Бурлуці відкрили. Біля неї побудували заправну станцію,
а в Приколотному немає заправки. А там же, в Приколотному, тоді ще бурякопункт функціонував, хлібоприймальний
пункт. Туди надходили вагони для всієї Вільхуватської зони
з жомом. І що, з Приколотного їдь у Бурлук заправлятися, чи
як? Вирішили побудувати звичайну автозаправну станцію. Але
це так просто зробити? Очевидну її необхідність потрібно було
довести, оббиваючи обласні та республіканські владні пороги.
Домогтися включення до плану розвитку, отримати фінансування… А час же не жде. Так я натиснув на директора радгоспу
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Ножку і він виділив землю під ту станцію, за що його начальник Карасик із «Буряктресту» потурив із директорів. Розповідав він мені потім. Запитує: «А нащо ти віддавав землю?» — «Та
то мені перший секретар наказав» — «Так іди до нього працювати». І вигнав його з роботи. Поставив іншого. А я В. І. Ворошилова, голову колгоспу «Росія» натиснув, і той гроші дав,
вісімдесят тисяч. Так одразу Козиренко з облфінуправління
телефонує: «Ти де гроші взяв?» — «У голови колгоспу “Росія”
Ворошилова» — «А яке мав право? Заправка державна, а колгосп дає гроші?» Я йому: «А більше нема у кого і на його землях,
віддадуть потім». Він мені: «Навіщо ти це зробив? Ти знаєш що
партійний квиток заберемо?» — «Забирайте, хоча й не ви мені
його давали». Одначе, з цим Козиренком були ми друзями.
А знаєш як! Це якби розповісти все, то тут і смішне...

ЯК ПРОДАВ НАЧФІНА
— Працював у нас начальник фінансового відділу Гірко. Молодий хлопець, такий бадьорий, хороший хлопець, але й випивати полюбляв. Кажу йому: «Ти оце краватку сьогодні зав’яжеш?»
Каже: «Зав’яжу». Через деякий час телефонує: «Я готовий краватку зав’язати». Значить, приготував уже випити й закусити.
Я іноді заходив до нього. І потрібен став Харківському сільському району завідуючий фінансовим відділом. Там Євген
Бондаренко був першим секретарем, і чомусь вони захотіли
його з Бурлука взяти, а Козиренко в облвиконкомі завідувачем фінансового відділу. Це ще до обкому, коли і там створили
фінансовий відділ. Якось приїжджає він у Бурлук і прохає, щоб
я віддав свого начфіна… «Та як це так віддай! Та у вас же більші
кадрові можливості» — «Віддай, скажу по секрету, на Харківський район. Там свої складнощі, а у вас же Бурлук невеличкий». Я, хоча й знав, що його можна віддати, бо мали кадри не
гірші, ніж він, кажу: «У мене є зустрічна пропозиція — дай сто
тисяч на благоустрій селища Великий Бурлук — дороги поробити». Нині вони розбиті. А тоді так узагалі, можна сказати, що
й не було... А він подумав і каже: «Добре! Але як?» — «Перераховуйте на районний бюджет, можна цільовим призначенням,
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воно тоді краще буде контролювати витрати всіх грошей». Він
погодився, і все! Ми ж тоді обоє вже крутилися в номенклатурі.
Це й було мотивом доброї згоди. Принагідно допомогти один
одному — будь ласка. Але — нічого більше. Нині б запросили
«відкат». Так мій начфін дізнався і каже: «Миколо Тарасовичу, ви що ж, мене продали?» Кажу йому, що дійсно відбулася
така розмова. Я ж навіть не планував, а воно якось само собою
сталося, запропонував, а він, Козиренко, відразу погодився.
А що тобі? Переходь, це ж під Харковом будеш, я ж тобі гірше не зробив… Так він мені знову: «То, може, сьогодні краватку зав’яжемо?» Кажу: «Звичайно, зав’яжемо, якщо й ти погоджуєшся». Зав’язали... І він через декілька днів уже працював
у Харківському районі. Він пішов. А за ним надходять гроші
цільовим призначенням на благоустрій селища. Зібрав я всіх
шляховиків, хто мав відношення. А сто тисяч тоді, це гроші.
Кажу: гроші є, а матеріали ж то відпускаються під ваші плани, тому я вас прошу, щоб ви мене зрозуміли та підтримали.
Я вам даю гроші, а ви кожен, що може, подивіться. Техніку
Василь Лук’янович Кротюк дасть. Він тут найдосвідченіший.
А ти бітуму даси, а в тебе щебінь є, а ще в одного асфальтозавод.
Коротше кажучи, всім довів, коли і що робити. Постанови не
писав. Запитую: «Зрозуміло?» — «Зрозуміло» — «Ідіть працюйте». Все було зроблене і дотепер лежить той асфальт. Звичайно,
з роками покриття вдосконалили, але основа залишилася та,
взята за проданого спеціаліста. За сто тисяч продав і зробив
благоустрій. Мені й нині стає весело, коли я згадаю, як це було
зроблено, — усміхаючись, закінчив Микола Тарасович.
І це не просто бравада керівника. Розповідаючи, він, хоч
і через роки, ніби знову перебував у тому дивовижному стані,
коли бачив, що його мрії щодо відродження району переставали бути мріями і втілювалися в життя. Доречно згадати, що,
за офіційними даними, в роки 10-ї п’ятирічки, а це 1976—
1980 роки протяжність доріг із твердим покриттям у селищі
Великий Бурлук зросла на 12 кілометрів, прокладено 2,5 кілометра пішохідних доріжок, тобто основне, що й досі слугує
людям.
— Коли я працював у 1973—1976-х роках на заводі «Серп
і Молот», мені довелось об’їздити ввесь Балаклійський район.
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Завод тоді мав шефство над цим районом, а я як водій був закріплений за секретарем парткому Миколою Матвійовичем
Гужвою.
— Я знав його, потім він став першим секретарем Московського райкому партії міста Харкова.
— Бачите, у нас є спільні знайомі. Знав я й Івана Івановича
Сахнюка. Він теж був секретарем парткому заводу, а потім першим секретарем міськкому та обкому партії. Партком заводу
мав права райкому партії. Партійний квиток мені виписали
й видали на заводі. Та не про це річ. Я вже на той час бачив
добротні дороги в Балаклійському районі. Потім я працював
у Чугуївському районі. Там теж дороги добротні. Та був дуже
здивований, що і тут, у районі, дороги не поступалися тим,
які я бачив у сусідів. Усі села Великобурлуцького району вже
1986 року були зв’язані дорогами з асфальтним покриттям із
районним центром. Для сільського району це вагомо.
— Тут окрема історія, як вони будувалися, — каже Микола
Тарасович.
— Я гадаю, що велика заслуга в цьому начальника райдорбуду Анатолія Івановича Танчука.
— Звичайно. Але як він сюди потрапив? Раніше Танчук
працював у Борівському районі, але після того, як розлучився
з дружиною, перший секретар райкому партії Микола Миколайович Субота надумав його урезонити. Не знайшли спільної мови. Приїжджає якось до мене начальник облміждорбуду Віктор Тимофійович Гуц (а він зі мною був у дуже добрих
стосунках) і каже: «Колю, візьми хлопця... Він там із Суботою
щось не зжився...» Оскільки сам начальник за нього прохав,
я вирішив повернути це для загального добра. Сказав Гуцові,
що візьму Танчука за умови, що допомагатимуть будувати дороги. Гуц пообіцяв. І справді підсобляв то грейдером, то скрепером, не кажучи вже про матеріали. Побудували асфальтозавод.
Потім Віктора Тимофійовича до Києва забрали, то він і звідти
допомагав. Що ж, дороги побудували... Та в якому стані вони
нині!? Хіба нормально проїдеш від Шипуватого до Куп’янська
чи з Приколотного до Вовчанська? Стокілометровий гак зробиш, об’їдеш, а по тих вибоїнах не ризикнеш...

АРМІЙСЬКІ СПОГАДИ
— Ось ви згадали, що Вільхуватка була районним центром.
— Не тільки Вільхуватка, а й Шипувате, — села нашого
району, ще до війни, теж були райцентрами.
— На Івана Купала я зустрічався з Мезенцевим Іваном. Ми
разом служили, в одній частині. А коли став прокурором, тут
у районі, то задумав виготовити міжквартирні двері з вітражем.
Зателефонував йому, запросив до себе на квартиру. А потім думаю — Мезенцев. Та у нас в частині служив Мезенцев — вільнонайманий. Коли він прийшов на квартиру подивитися, які
двері потрібно зробити, то запитав його, де він служив. Отак
і виявилось, що в одній частині служили. З ностальгією передивилися мій армійський фотоальбом, згадуючи знайомих.
Так познайомилися ближче. Він тоді мені розповів: тільки
голова райвиконкому Кур’янов призначив начальником райкомунгоспу, а тут одразу до прокурора викликають. «Думаю,
ще ж нічого не встиг і вже до прокурора». Хотів телефонувати
Кур’янову... Відтоді у нас дружні стосунки. Він мені розповів,
а він родом із Вільхуватки, і що ви там працювали механіком.
Ми якраз згадали про Анатолія Олександровича Ковальова,
директора сирзаводу, який нещодавно помер. То він сказав, що
і Ковальов там працював разом із вами.
— Так, дійсно, Ковальов працював роз’їзним механіком
на тому кущі, а я інспектором держтехнагляду. Тоді тільки
створювалися системи обслуговування машинно-тракторного парку, тракторів, комбайнів. Завели облік виробітку на
умовний гектар. Кожен трактор скільки виробив. Чи мотогодин, чи за витратами пального. Потрібен перший техогляд —
ставай, проводь. Другий — другий, третій ремонт — проводь.
Капітальний чи середній. Це все йшло через мене, інспектора
держтехнагляду. Посаду було введено, щоб слідкувати за правильною експлуатацією машинно-тракторного парку. Пальне
щоб давали, облік і постановка на техогляди… Тому і механіків
ввели. Вони, щоправда, більше підпорядковувались інженеру. Але безпосередньо через мене. Я кажу: «Ану, давай зошит
сюди! Який трактор?». А знав же і трактори і трактористів. Запитую: «Чому трактор працює, він же має стояти на технічно51

му догляді?» — «Та от бригадир тракторної бригади просить».
А я: «Ніяких прохань, є порядок». Коротше, про Ковальова.
Він багато зробив, особливо щодо реконструкції сирзаводу.
Я от служив разом із земляком з Великобурлуцького району,
Володимиром Даньшиним. Його батько працював у колгоспі
«За мир» села Рубленого. Жив він в Артільному. Ми разом служили. І з Дворічанського району хлопець. Служили в Москві,
поряд із «Матроською тишиною», в Сокольниках. Перший
окремий орденів Олександра Невського і Червоного прапора
полк зв’язку № 55338. Казарми старі, ще царські, але з прекрасно збереженим паркетом. Вікна, двері з мореного дуба.
Елітний полк. Кого там тільки не було! Навіть група циркачів. Підстрибують, перекидаються... Зі мною служив Іван Диковішний, пізніше відомий кінорежисер, на жаль його теж
уже немає. Та погано годували. Похворіли ми тоді. Начальник
АХЧ ходив завжди червоний, завжди п’яний. Всі ж командири — москвичі й усі годувалися з частини. Вже тоді м’ясо
отримували з Аргентини — заморожені туші… Годували погано, і похворіли хлопці — у того кишківник, у того виразка.
Тому що начальство нам залишалось найгірше.
— Ми так поволі згадуємо все. Мені армія багато дала. Мені
подобалась історія, географія, література. Але здебільшого
так — самоучка. У сільській школі не дуже сильні викладачі,
а в 9—10-му класах, де я навчався уже в селищі міського типу,
більше мені дали знань. Подобалась історія й збирався вступати у військово-політичне училище. Але мене відразу забракували. Сказали: «Не пройдеш». Справа в тому, що мені в дитинстві робили операцію, а яку саме, не знаю — живіт розпорений,
а медичної документації не зосталось. Архів перевозили зі старої лікарні в нову і загубився… Тоді мені сказали, що, можливо,
коли тебе, призвуть в армію, то звідти легше вступити. Там уже
не так будуть до здоров’я прискіпуватись і то я, з таких міркувань, хотів іти в армію служити і навіть писав воєнкому. А коли
призвали, то так склалося, що я став секретарем комсомольської організації частини, невеликої, десь біля 120 солдатів. На
зразок напівзвільненого секретаря, і це мені дало поштовх, що
я так політикою цікавився і досі цікавлюсь. Щоправда, тепер
не настільки регулярно…
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— А у мене в армії якогось руху по партійній лінії не було
і я й не намагався, і не цікавився. Хоча після карантину мене
направили в Генеральний штаб на Кутузовському проспекті.
Я туди їздив щодня, як на роботу. А через що? Почерк мав хороший, канцелярський такий, коли навчався, дипломи виписував усім хлопцям, і малював трохи, і креслив — це у мене
було, і з дисципліною все гаразд. Тому ходив у штаб. То я побачив, що таке Генеральний штаб. Як там служать. В очах рябить — скільки лампасів, галунів усіх!.. Отак іде уже старий
дідуган, штани з лампасами... Уже човгає ніжками. Ветхий…
І несе папірець у кабінет до начальника — маршала. Постукав,
зайшов, поклав, повертається назад... Побачить мене: «Солдатику, ти що там? Давай чайок пити...» Та я відмовляюсь: «Не
хочу» — «Давай, давай». Нудьгує він... Узимку жарко, натоплено. Все в килимах... Така обстановка, розумієш?
— Розумію, Тарасовичу! Якось лежав у лікарні в палаті з полковником. Його полк вивели з Німеччини на Павлоград, а вже
звідти він пішов у Генштаб. Розповідав, що коли був командиром полку, то і за посадою, і за почестями прирівнювався до генерала. А в Генштабі є полковник і просто: «Гей, полковнику».
Як на побігеньках... В армії все просто: «Наказ командира —
закон для підлеглого. Ніякої критики». Що значить правда?
Якщо твоя правда збігається з поглядом начальника, то вона
і не потрібна, він і так знає. Якщо не збігається — зобов’язаний
підкорятись, а не заперечувати. То він казав: «Ой! Скільки там
таких, що по самий зад дерев’яні...»
— А тоді, після карантину перше звільнення, — веде далі Тарасович, — і куди? В мавзолей. То я ще встиг побачити, а через
день-два винесли Сталіна з мавзолею. Згайнували цілий день.
Призвали нас у листопаді, а це вже в грудні 1961-го його винесли. Виставка проходила в Сокольниках, американська, Ніксон
приїжджав. Був я на тій виставці і бачив уже першу «Кока-колу»
в банках. Вони випили і викидають, а наші підбирають. Банки
ж красиві. Звернув увагу на книги, російських і українських там
майже не зустрінеш. Зате як красиво видано, художні палітурки,
багато там можна почерпнути, і що... Є там вулиця Струминка.
А в моєму житті світлим сяйвом промайнула одна дівчина, яку
я кохав у юності. Спогад про неї і нині лишається одним із най53

кращих у моєму житті. Я коли навчався, познайомився з дівчиною з Москви. Ми в Люботині відпочивали, і познайомився —
Валя Бабкіна. Вона ставилася до мене приязно й довірливо,
і мені хотілось її бачити. Дала мені адресу й телефон. Попадаю
туди служити і, значить, уже ж після карантину, патрулюємо
з сержантом. Запитую його, а де ж тут вулиця Струминка? «Та
ось же» — «А можна зателефонувати?» — «Телефонуй». Знайшли
монети, телефоную: Таких немає, виїхали. А куди — невідомо…
І закінчилося… Розумієш!? Я не знаю, якби її зустрів там, як би
моя подальша доля склалась, адже я її кохав. Хороша була дівчина. Ніколи не засмучувалась. Вражала її жвавість, легкість,
життєрадісність. Коса в неї така велика. Співала гарно. Її вигляд і її голос хвилювали мене. Пісня тоді захоплювала «Країна
рідна, Індонезія». Модна, мелодійна... Спогади... Де ви, весни
моєї кращі дні?.. Отам, в армії, біля «Матроської тишини», могла змінитися моя доля. І хоча я не дуже вірю в випадковості, та
круто доля змінилась і... привела в Харківське СІЗО. Чи доля
така, що мене посадили?..

І ЗНОВУ ПРО КООПЕРАЦІЮ,
ПАЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
— Які надії були на Л. І. Брежнєва! Я ж у ті роки якраз став
інструктором райкому партії, а потім і звільненим секретарем
парткому радгоспу «Червона хвиля», і ті надії багато в чому
здійснилися. Нині можна критикувати, мовляв, за вмілого
керівництва можна було зробити більше і краще. З багатьма
критиками можна погодитись, а з багатьма й посперечатись.
А в моєму житті, в моїй діяльності ті роки видалися найбільш
продуктивними. Хоч що б ми говорили — найбільше побудовано при ньому. Та прийшов Горбачов зі своєю перебудовую
і розвалив таку державу. Я не є великим прибічником повернення назад до Союзу, та можна ж було зробити все цивілізовано.
А яка наша нинішня реальність! Вражаюче поєднання звичайної дурості, ненависті й агресивності. Вже двадцять один рік
незалежності, та все ніби на місці топчемось. А на селі нового
нічого не потрібно придумувати. Нині ж, теж від цього нікуди
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не дінешся, — кооперація. Сьогоднішній рівень села такий, що
ніхто поодинці ні в виробництві, ні в вирішенні соціальних питань, ні в закріплені кадрів чи у створенні робочих місць сам не
впорається. Є тільки один вихід — кооперація. Тепер на арену вийшли новоспечені поміщики. То тут, то там нахваталися
паїв у людей і їх же й обманюють, дурять. Уклали угоди на десять років без урахування інфляції, закупочних цін, індексації.
Вивели з їх підпорядкування соціальну сферу, фельдшерськоакушерські пункти, клуби, будинки культури, школи. Це не
їх клопіт, вони за це не відповідають, землю взяли, хапонули
ласі шматки, і, звичайно, вони тепер «на коні», у них гроші.
А що можна протиставити великим акулам промислового й агрогосподарського бізнесу? Латифундистам, які мають тисячі
гектарів землі! Тільки кооперацію. Вони тоді рахуватимуться
з людьми. Суджу з колишнього колгоспу імені Леніна, багато
людей туди здали свої паї. Щось не так — бери свій пай і йди.
А куди він піде? А як об’єднаються оці всі, як буде кооперація?
Це ж не нині придумали. Борис Мартов іще в 20-х роках після революції вивів — кооперація вивезе все. Тому, що воно все
концентрується... Я нашим фермерам казав: «Ось ви з грошима
і з прибутком. Земельний банк не працює, інші деруть колосальні відсотки, дурять, а вам же потрібно взяти позику». Бо що
таке сільське господарство? Це ж не те, що відразу взяв гроші,
болванок наточив і воно тобі вже вернулось. Я взяв гроші на
мінеральні добрива, а чи дадуть вони прибуток? Дадуть, та не
зразу. А через рік, два, три дадуть віддачу. Мене в тюрму кинули. А ми тоді такий фундамент заклали для підвищення врожаїв, стільки зробили в «Сільгоспхімії»!.. На полях резервуари
для аміачної води, аеродроми побудували. Тоді дощі не йшли.
Посіяли й пішли дощі, і те, що було вкладено, дало гарний приріст урожаю. Великобурлуцький район показав свої результати.
Та це ж сталося не відразу, воно ж готувалося роками це все.
Кажу: давайте, створіть свій банк. «Та, це діла не буде» — «Чому
не буде!» — «Бо той сюди, той туди» — «Та для цього ви ж збирайтесь, радьтесь. Вас же ніхто не згуртовує, не розповідає, як
господарювати, збувати продукцію. Навіть управління сільського господарства. Навіщо воно потрібне, воно ж нічого не
вирішує, абсолютно. Тримати двох-трьох, чотирьох тямущих
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економістів, спеціаліста з маркетингу, щоб знав, що й до чого,
з технологій, насінництва. І хай укладають із ними угоди на
обслуговування». Люди ще ж не всі готові до нового. Я колись
голову колгоспу Бориса Олександровича Гайворонського вивіз
туди до аеродрому, нагінку як влаштував йому за поганий стан
справ. А він мені каже: «Миколо Тарасовичу, от ви мене тоді
відхворостили, а ви знаєте, що я вам скажу. Я тоді не міг відрізнити кукурудзозбиральний комбайн від силосного, не бачив
у них різниці». Кілька відвертих слів, що вихопились у нього,
прикро мене здивували, і от тоді я подумав: «Чорт забирай!
Це ж я з одним скільки возився! Я ж міркую так з переконанням,
що ти теж так маєш розуміти, як і я. Тільки ти, може, там неправильно розставив людей, техніку. А воно, виявляється, он як!»
Він же елементарних речей не розуміє. А воно й не дивно, — він
же зооветеринарний інститут закінчив, а рільництва не знав.
Так цей хоч правду сказав, а більшість же в своєму недостатньому освітньому рівні не зізнається, все намагається удавати себе
розумнішими, ніж є насправді. Це для мене був добрий урок,
і от тоді я почав із людьми по-іншому. Якщо є який недолік
у роботі, то ти, керівнику, розкажи мені, як ти думаєш, про що
мова йде. А коли ти тільки будеш розпікати чи вказувати, то він
або мовчатиме, або підтакуватиме. Дивуватися взагалі не треба
ні з чого. Все має причини, і завдання керівника виявляти їх.
У багатьох випадках не треба довго думати, щоб здогадатись.
Але й нелегко довести іншим те, що тобі самому здається таким
ясним і зрозумілим. Тут своєрідна психологія. Проте, самою
психологією нічого не вдієш. Можна знати психологію і не знати людей. Потрібно вміти побачити і як діє людина, і чому вона
діє так, а не інакше. Методів роботи стільки, скільки є на світі
керівників, і важко знайти двох, що працюють однаково, хіба
що безнадійних нездар. Їх потрібно вміти виявляти. Особливо
тих, хто, не маючи здібностей, рветься до влади. Їм аби хоч ким
командувати, вони за все беруться, лише б самим не працювати
фізично. З першого погляду, все знають, за все беруться і нічого
не доводять до кінця. Запитай такого, чи вміє грати на роялі, то
він, навіть не маючи уявлення, що це за інструмент, відповість:
«Не пробував, може, й умію». Крім того, є ще й такий вид людей: ні те ні се, ні погане ні добре. Люди не ображаються на
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прямоту, навіть коли різко висловлюєшся. Якщо в тебе є розум,
то ти вказуєш на недоліки, і нормальні люди не ображаються.
А коли тобі ніби й приязно заглядає у вічі, притакує кожному
слову, і згоджується, і навкруг тебе виляє, по-собачому віддано
намагаючись догодити, то він же при нагоді й укусить, хоч до
цього був тобі приємним, покірним, завжди готовим лестити
і ніколи не зважувався суперечити. Коли треба — таких не знайдеш для допомоги, і навпаки — зовсім не потрібні, вони завше
попадаються на дорозі та плутаються під ногами. А ображатися
на правду не варто, робіть висновки. Самим потрібно слідкувати. От я казав, і в райгазеті пишуть, про збори територіальних
громад. Ну, зібралися, попили горілку, поспівали, потанцювали. Ну, і що? Загальні розмови, а пора переходити до чогось
путнього. Давно пора. Станове розмежування вже чітко визначилось, а голос народу тут ледве чути. Якби вони свої заходи
хоч трішки, хоч на 10—15 відсотків пов’язували із сьогоденням,
із нинішніми проблемами та життям, заробітною платою та
з майбутнім!.. Про це там не йдеться. Про паї ніхто не говорить. Ніби й є паї, але ж їх не виділено в натурі. А розпаюєш
у натурі — землі відразу опиняться у приватній власності селян.
А так вони, ті паї, наче зарезервовані. За потреби їх у будь-який
час можна й силоміць відібрати. А ще легше, вже є такі випадки — викрали документи, і попробуй доведи, що то було твоє.
Чим гучніше влада заявляє, що вона для людей, тим більше
у цих людей хоче поцупити. Щодо селянина, то не гребують нічим, роздягають догола. А в лещатах злиднів він безпорадний
проти зла. І в суд він не піде, бо розуміє — підеш по вовну, повернешся й сам острижений.
— Тарасовичу, до речі, нещодавно був на творчому вечорі
поета Володимира Стального. Йому шістдесят п’ять. Нашого
покоління. Так він у своєму вірші сказав про себе, але, на мій
погляд, характерне й для більшості:
Я знав, що народився без сорочки,
а ось помру, здається, й без штанів.

— Влучно сказано. Я розумію, це поезія, перебільшення, але
правда тут є. Якраз до теми. Запитую: чи запросили на ці збори
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громади, керівника сільгосппідприємства Фелікса, генерального представника, я його не бачив і не знаю... Якби запросили та запитали його: ми оце тобі дали паї, фактично ти на наших землях працюєш. Що ми від тебе отримуємо і як ти будеш
у подальшому? Ось діти на канікулах бездоглядні бігають. Ти
думаєш, їх кудись звозити, чимось зайняти? Чому ФАПу нема?
Ось донедавна він був, і пенсіонери, яких тепер більшість
у селі, ходили лікуватися. Скільки цих грошей нещасних потрібно на ФАП? Нічого ж не робиться. Це має громада вимагати. За конституцією це не заборонено. А вони співають та
танцюють. А коли щось і запитають, то їм, як у тім анекдоті,
скажуть: «Питання про лазню вирішено. Лазні не буде». То я не
ходжу. А юрба, прямо кажучи, нічого тут не тямить, і якої пісні
ті заведуть, таку вона й тягне. Це блюзнірство, це — як ритуальні
танці на гробах. У людей відібрали право бути господарями на
своїй землі, виживають із сіл, позбавляють перспектив, то хіба
ці люди не мусять захищати й боронити свої інтереси? Світовий
розвиток показує, що за розумного суспільного устрою і в нашій
країні люди мали б жити незрівнянно краще. А що ми бачимо
в дійсності? Вже двадцять один рік незалежності, а в нас і досі
пора зародження дрімучого капіталізму, коли кожен, хто хоча
б скільки-небудь наділений владними повноваженнями, має
змогу з іншого здерти три шкури. Народ уже звик до соціальної
нерівності. Звик, але не змирився. Невдоволеність переходить
у соціальний песимізм. Низький відсоток явки на вибори аж кричить владі: «Та робіть же щось... Хто ж вам заважає?» Людей уже
не можна здивувати. Де і коли, за тисячі років існування цивілізації, ви бачили бідних правителів? Чи було таке коли?.. Народ
уже бачив різних керівників, різних поводирів. І знову запитує:
«А куди, цікаво, йдемо?.. Сусанін, пригадується, теж ішов...» Чи
і цю владу теж пошле «за відомою адресою», вимете тією мітлою
«замоченою в певному розчині»? Досі значна частина народу, не
відчуваючи перспективи, дивиться назад у те минуле, яке самі
будували і воно само завалилось. Ніби не розуміють, що в житті, як і в природі, те, що вже почервоніло, назад не позеленіє.
Навіть про голодомор, — це святе для нащадків, що має гуртувати — сперечаються. Вже відкриті архіви, висловлено думку світової спільноти. Та поговоріть про це з ортодоксальними
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марксистами. Ця тема лише ображає і сердить їх. Вони й досі
вважають, що йшли вірною дорогою, та не в той бік звернули.
І не намагайтесь таких просвітити, а то зарепетують, що ви зачіпаєте їх переконання. Не тільки в цьому, а й в інших питаннях таке розуміння моральності, що не відразу второпаєш, де
злочинець, а де чесна людина. А головна прикмета нинішнього
часу — відбирають у простого народу надію, що діти житимуть
краще. Можливості вирватися з цієї сірої убогості обмежені. Вимушені чекати всього найгіршого, і в разі, як це гірше станеться,
мужньо переносити його з сумирністю й терплячістю. Дійсно,
роблять народ пролетаріатом. Адже словом proletariat у цензових книгах Сервія Туллія називали тих, хто не міг дати державі
нічого, крім своїх нащадків (proles) — іншими словами, людей,
які не мали ні майна, ні громадського становища, ані якихось
виняткових здібностей. Якщо ж тверезо подумати над тим, як
виправити нинішнє становище, щоб стан так помітно не гіршав
далі, щоб ми не опинилися віч-на-віч із величезною силою, якій
не зможемо протистояти, — як при розвалі Союзу, — то потрібно покінчити з дотеперішнім способом вирішення справ. Зрозуміло, в світі діють хижі закони бізнесу, але марно сподіватися,
що саме олігархи виведуть нас на краще життя. Держава для того
й створена, щоб регулювати їх апетити. Нині ж влада вважає, що
капітал олігархів виведе нас на краще життя. Не виведе! Якась
дивовижна нездатність розуміти справжній стан речей... Вони ж
більше про себе дбають, розраховуючи на підкорення всіх своїй
владі. Більшість із них дуже жадібні до земних розкошів і проводять життя пишніше й багатше, ніж було за царату. Ще й хизуються в телепередачах на кшталт «Світське життя», показуючи,
як чинять ті, в кого великі можливості, а найбільші можливості
в дуже багатих. Вони не мають на увазі загальне добро всіх. Їх
безтурботність і задоволення сьогодні виявляються сильнішими, ніж користь, яку можна мати будь-коли в майбутньому. Чи
можна було б, в умовах зниження життєвого рівня більшості
населення та кризи, запропонувати їм інші розваги, ніж ті, що
відбуваються на людях і перед очима влади? Звичайно, можна.
Та як кажуть наші брати росіяни: «Богато жить не запретишь».
Мене дивує наївність тих людей, що бачать, яку концентрацію
капіталів вони вже підкорили своїй владі, а думають, що все це
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не становить серйозної небезпеки для нашої молодої держави.
А згадайте тільки, скільки поколінь її виборювали і якою ціною! Тому народ, а не електорат, як його називають політики,
має поставити собі за мету знайти якнайкращі й найдієвіші засоби порятунку, а не найлегші та найприємніші. Громадянське
суспільство, особливо територіальні громади, ще перебувають
на стадії становлення. Їх здатність до самоврядування є невисокою. Населення не відчуває себе спільнотою, не відчуває
спільних інтересів і потреб. Власні потреби кожне намагається
задовольнити індивідуально, не вдаючись до колективних дій.
Держава теж, хоч і декларує самоврядування, не впевнена в його
дієвості, вона побоюється передавати значне коло справ до їх
відання. Зуміли довести ситуацію до абсурду. Ніби і є місцеве
самоврядування, проте воно більше схоже на місцеве саморятування. Це ж, як порятунок потопаючих — справа рук самих
потопаючих.
— Миколо Тарасовичу, але ж і народ у нас терплячий. Я дещо переглянув із творів Салтикова-Щедріна. В його «Історії
одного міста»: «Вже хоч як не випробовував глуповців черговий градоначальник, “колишній денщик князя Потьомкіна”
бригадир Фердищенко, голодом і пожежами, але похитнути
їхнє начальстволюбіє і начальствовідданість не міг. “Ми люди
звичні! — говорили вони. — Ми перетерпіти можемо. Якщо
нас теперечки всіх на купу скласти і з чотирьох боків підпалити — ми й тоді супротивного слова не мовимо! — Це що
й казати! — додавали інші. — Нам терпіти можна! Бо ми знаємо, що в нас є начальники!”»

ІНЕРТНІСТЬ І ЖИТТЯ
В УМОВНИХ ОДИНИЦЯХ
— Не буду спростовувати Щедріна. Все, про що він писав
тоді, ще багато в чому залишилось у вдачі людей. Але не забуваймо про велику різницю, яка полягає в тому, що завдяки
демократії, — хоч що б там про неї говорили, — в житті ми вже
не пасивні глядачі, а дійові особи. Ви ж не заперечите того
і бачите, скільки нині кандидатів змагаються за голоси.
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— Згоден із вами, — як говорив мій знайомий із молодих
років, вже колишній мер Києва Леонід Черновецький, — на
всі сто відсотків. Але ж і сам народ дуже інертний. Не розворушиш його. Мабуть, тому що і в колишньому Союзі, а в Україні
й поготів, іще багато людей, які бачили, відчули на собі й гірші
часи. Згадаймо голодомор, війну, відбудову. У нас не Єгипет,
не середземноморське узбережжя Африки, де люди молодого
й середнього віку піднялися, не хочуть миритися з владою, яка
жирує. А на голоси виборців, та й самі вибори, я теж дивлюсь,
але з поблажливим скептицизмом. Якби вибори справді могли
щось докорінно змінити, їх давно б заборонили можновладці. По-перше, я нічого путнього не сподіваюся від виборчого законодавства, яке раз у раз змінюється. Друге, — і влада
і претенденти стоять на вигадках і вибріхуються, як уміють.
Багато говориться такого, що тільки на чверть буває правдою.
Головне піднести виборцям брехню майстерно і змусити їх
у ці вигадки повірити. Вміло використовують властивість людського розуму схилятись до того, до чого його закликають.
І часто вдається. Бо людський розум зліплений так, що набагато більше цінує вигадку, ніж правду. Всі хочуть показати,
на які розумні пропозиції вони здатні, як про народ дбають.
А прагнуть одного — залучити на свій бік маси й забезпечити собі перемогу на виборах. Вважаю, що такою нісенітницею
пригощати знедолених непристойно. Тут не все просто. Хоч
і третій десяток пішов незалежності, та все ж є загроза державності. Тут народу треба довго втовкмачувати, щоб він знав, за
кого голосувати. Бо претенденти, цитуючи філософа Платона,
«доводять, начебто ймовірності слід віддавати перевагу над істиною; силою свого красномовства вони мале видають за велике, а велике — за мале, нове — за давнє, а давнє — за нове. Їм
належить уміння складати то стислі, то безмежно довгі промови на будь-яку тему». Давши брехливі обіцянки-цяцянки, вони
не відчувають ані найменших докорів сумління, нехтуючи їх
виконанням. Дещо знайомий із правом і знаю, що будь-яка
форма правління чи просто громадський порядок — це лише
організована форма насильства, одним вигідна, іншим — ні.
Всі відчувають дуже великий розрив між бідними і багатими.
Людина значить рівно стільки, скільки у неї на рахунку в банку.
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Та що там про рахунки в банку — життя оцінюється в умовних
одиницях! Говорять про перенаселення на планеті, про те, що
людей нічим буде зайняти. Адже нині киркою і лопатою не
працюють. Майже все перекладено на машини, механізми,
електроніку. Продуктивність людської праці, завдяки сучасній
організації виробництва і техніці, виросла в тисячу разів. Колись фантасти писали, що з такими розвинутими виробничими потужностями людина працюватиме не більше 4-х годин
на день і нормально житиме, харчуватиметься, задовольнятиме свої культурні потреби. Але тепер доходить до такого, що
ніби надлишок людей на планеті, що їх нічим зайняти...
— Щодо виборів, то тут погоджуюсь, а от про перенаселення… Мені доводилося чути на віку багато дурниць, але жодна
з них не зрівняється з тією, що ви оце озвучили. Яке перенаселення, як це нічим зайняти? Ось я дам вам почитати книгу
«Сила м’якого знака». Тут величенька добірка статей із газети
«День». Ось я підкреслив олівцем: «Скажете, а науково-технічний прогрес?.. Вернер Гейзенберг, найбільший лідер сучасної
науки, сказав: “Науково-технічний прогрес — це спосіб зробити пекло більш комфортабельним для життя”. Бо техніка
розв’язує ті ж проблеми, що й викликає. Прекрасно, я можу
на машині або на транспорті приїхати на роботу. А навіщо
треба жити так, щоб на роботу треба було їхати?» Я з вашим
постулатом не погоджуюсь. Він не зовсім правильний. Ось як
я розумію. Як це так нічим зайняти? Або керівництво не хоче
зайняти цих людей, або воно не розуміє ситуації, або це йому
особисто не вигідно. Наприклад, задумали свого часу БайкалоАмурську магістраль, щоб освоїти Далекий Схід і Сибір. Задля
чого вона будувалася? Здається, ще Тетчер сказала, що Сибір
належить усьому людству, а не тільки Росії. То так природно
сталося, що він у Росії. Там же сировини, газу, нафти і всього іншого на всю планету. Тільки ж розпорядіться вірно. Чому
Саудівська Аравія знайшла у себе нафту і розпорядилась, вміло використала історичний момент. Вони ж правильно зміркували: нехай цю нафту ми будемо качати десяток років, та за
цей час ми ж для народу щось зробимо. Там же, з тієї нафтової
труби, в прямому розумінні кожному жителю щось капає на
особистий рахунок... А чому ж Росію не зробити процвітаю62

чою. Там же землі в прямому розумінні неосвоєні. Мабуть, не
хочуть, тому й такі думки розпускають, що нічим зайняти населення. Про це ж саме уже і в Україні теревенять. Мовляв,
було 52 мільйони, а потрібно 30-ть, а то й 25-ть. А чому Україні
не процвітати з таким чорноземом? У кожній державі є щось
основне, є свій стрижень. В одного оливки, у іншого перець —
тільки працюй. Чому в Норвегії на кожного жителя відкрито
рахунок? Вони продали партію нафти — відразу ж на рахунок
кожного щось «капає». Рахунок поповнюється від того, як іде
торгівля. У кожного з цього не однакова частка, але кожний
одержує належне йому. А де ж це у нас! Де наші рахунки? Чим
поповнюється наш добробут?
— Я не стверджую, що населення на планеті нічим зайняти,
я тільки переказую, що нам про це кажуть політики і можновладці. Не можна не бачити, що людей у світі стало набагато
більше. Раніше цього не було так помітно, як тепер. І людству
таки доведеться навчитися регулювати свій приріст. Звичайно,
те що твориться нині з зайнятістю населення, важко назвати
розумним. Особисто я знаю вислів свого улюбленого філософа Сенеки: «Приглянься — і побачиш: величезна частина
життя пропадає у тих, хто робить щось не так, як треба, чимала — у тих, хто взагалі нічого не робить, а все життя — у тих,
хто робить не те, що треба». Я прочитав те, що ви мені давали
з Мандевіля, і погоджуюсь із ним. Особливо з його характеристикою можновладців: тільки особисті інтереси й амбіції.
Ти ж правитель, скільки ж тобі особисто і твоїм дітям потрібно,
ти ж маєш можливість розвернути все в інший бік, зробити, хоча б так, як той Столипін мріяв і робив. Тільки жадібність олігархів у епоху високо розвиненого виробництва є перепоною
і в виробництві, і в розподілі суспільного добра. Альтруїзм —
не найпоширеніша риса їхніх характерів. Це і відповідь на ваші
запитання, де наші рахунки і чим поповнюється наш добробут.
Тому й борсаємось у безвихідних труднощах.

КОЛИ ЗАКОНИ
СТАНУТЬ СПРАВЕДЛИВИМИ
— Якісь не дуже веселі у нас погляди на життя!
— А звідки їм узятися веселим? Це ж завжди так буває: хтось
бідує, а хтось на тій біді наживається. Для більшості нинішній
період це не життя, а виживання. Мені прикро, що люди звикають до ненормальностей і вже не відрізняють добра від зла.
Ось тут небезпека! Ви запитаєте мене, а де ж право? Відповім.
За Конституцією — Україна правова держава. Це вже не тільки студенти знають. Вчені-правники на різний лад прагнуть
витлумачити проголошене, наповнити його бодай якимось
змістом. Але хіба народ у це вірить? Юристи-практики, які обслуговують владу, свої знання використовують для того, щоб
якнайкраще цей Основний закон обминути, або скласти новий закон на користь олігархів. Адвокати, що діють в інтересах
простих громадян, вишукують діри в цім змісті. Кожне трактує
його на свій лад. Одне слово, всі мають заняття. Усі при ділі. Та
тільки простій людині правду годі й знайти. Право ще не керує справжніми процесами, які відбуваються в нашому суспільстві. Багато статей Конституції мають декларативний характер. І, як результат, поняття «права людини», «правова держава» перетворилися на певні абстракції та ідеологічні символи,
часто позбавлені практичного значення. Сама Конституція ще
не є справжнім регулятором розвитку соціально-економічних,
політичних і, що не менш важливо, духовних процесів у країні.
Це ж не тому, що вже виконані всі приписи діючої Конституції, створено Конституційну Асамблею, метою діяльності
якої є підготовка варіанту нового тексту Основного закону.
Я неспроста згадав про духовні процеси. На початку наших
розмов ви дали мені можливість познайомитися з «моральністю» Мандевіля. За нинішнього стану суспільної моралі це
дуже цікава тема. Був такий собі Гельвецій. Він проголосив
принцип — «особистий інтерес є єдиним і загальним мірилом
гідності людських вчинків». Та мені здається, що на сучасному
етапі держава ще не в змозі забезпечити саме «гідності людських
вчинків». Її відсунуто на дальні позиції в шкалі цінностей через
культ грошей та невдалу капіталізацію країни. Згадайте пере64

хід від соціалістичної власності до, м’яко кажучи, роздержавлення та приватної власності. Як ото мамки бавлять казками
дітей, у народ було пущено «сертифікати», «приватизаційні
чеки», «ваучери». Для кого це було вигідно? В першу чергу, для
ініціаторів. А хто вони? То тільки з мозкового центру Анатолій
Чубайс та Єгор Гайдар. Про дійсних «перебудівників» нинішня історія ще замовчує. Про цинічність, із якою було проведено приватизацію, достатньо і слів, які приписують тому ж
Чубайсу, про те, що, мовляв, нічого жаліти, ну помре декілька
їх мільйонів. Вони просто не вписались у ринкові відносини.
А з юридичною безграмотністю простого населення і сьогоднішнім юридичним нігілізмом можновладців це може призвести,
й практично вже призвело, до панування тотального індивідуалізму й егоцентризму. А це ж безперечні докази періоду —
виживай, хто як може. Гадаю, ми обидва розуміємо, до чого
може призвести ставлення індивідуального права, яке вище за
право суспільства. Адже наше пострадянське суспільство саме
тепер складається з людей, які ні індивідуально, ні соціально
не дисципліновані. Це дуже широка тема, і її не розкрити в індивідуальних розмовах. Але вона вже витає в думках і потребує
визначити, як казав один із класиків марксизму, «ту ключову ланку, вхопившись за яку, можна витягнути весь ланцюг».
Звичайно, я далекий від того, щоб пропонувати «витягувати»
методами класиків марксизму. На жаль, нині — кожному своє.
Десь чув сумний скептицизм: «Верхи все багатшають і багатшають, низи все мудрішають і мудрішають...» Накопичилось
багато проблем, які ніяк не розв’язує влада (удаючи при цьому,
що розв’язує), а в житті підла практика безсоромної й цинічної
імітації захисту інтересів народу. Лідери партій, нездатні на вироблення загальнодержавної, загальнонаціональної ідеології,
зрозумілої й прийнятної для всього суспільства.

ЯКБИ ВЛАДА ПРИСЛУХАЛАСЬ
— Підслуховувати чужі розмови — однаково, що заглядати крізь шпарину в дверях... Проте, особливо в громадських
місцях, вуха не затулиш, а зробити зауваження не завжди так65

товно. Тож більшість почутого в одне вухо ввійшло, з другого — вийшло, бо яке то безглуздя забивати собі голову всілякою зайвиною. Та часто почуєш щось таке, з чого не гріх весело посміятися, що можна зневажати, але ні в якому разі не слід
трактувати як щось зовсім не варте уваги. Часто почуєш і щось
повчальне, зробиш якийсь свій висновок. ...Автобус із обласного вже доїжджав до районного центру. Кілометрів за десять,
на зупинці біля дороги на село, до салону зайшла жінка. Навіть
із простої цікавості глянеш, хто ж то доїжджає до райцентру.
Може, хто зі знайомих! Так воно й є! Жінка, що сиділа позаду
мене, радісно гукає: «Галю! Вже кілька років тебе не бачила,
сідай біля мене. Хоч трохи поговоримо». Мимоволі, не зосереджуючись, стаєш слухачем розмови двох подруг, які давно
не бачились. А вони похапцем, перестрибуючи з однієї теми
на іншу, почали розповідати одна одній, як обернулися події
з часу, відколи не бачилися. «Галю! То як воно життя в місті,
чи маєш роботу?» — «Тільки й радості, що в місті. Ти ж знаєш
мій пришелепуватий характер. Ніби й по любові вийшла заміж. Та з великого розуму розійшлась і, з такого ж таки самого,
знову вийшла заміж. Він — удівець. Має вже дорослого сина.
А в мене від першого шлюбу також син є. Все нібито й нічого,
та якось не складається. Перший мій чоловік теж оженився,
має дитину. Підтримуємо зв’язки. Ех, обоє ми винні. Поміняла
я шило на швайку. Та що ж удієш? Розпалося, тепер не склеїш.
Рано ми вміємо кохати, — пізно цінуємо любов! Вона взагалі-то прекрасна штука, але і в ній бувають сплески та спади.
У людей шлюби розриваються, коли або жінка сама вскочила
в гречку, або вже не може стерпіти, коли у чоловіка завелась
інша. А з чого ото почалися ті спади у мене?! Мабуть, із того,
як штовхала його під бік серед ночі: “Чоловіче, може б, ти ото
перестав хропіти?” ...Отак із дрібниць і почалось, а потім настав той час, коли глянули одне одному в вічі й зрозуміли: чогось уже нема. Кохання зникло і ніколи йому не горіти знову...
А робота! Яка зараз робота. На базарі... Боюсь сказати, чого
в мене більше, грошей чи боргів. Виторг такий, що буває й не
окупаю свій проїзд у маршрутці, а коли ще й у платний туалет
декілька разів сходиш, — то хоч і не торгуй. Одначе, де б я ту
копійчину заробила? Та й у інших такі ж клопоти. Не набага66

то, а таки краще, ніж нічого. Працюєш, щоб мати щось дітям
дати. Без особливої впевненості, проте покладаєшся на своє
щастя і сподіваєшся, що завжди зможеш викрутитись. Уже
ніби доросла і достатньо досвідчена, щоб самостійно влаштовувати своє життя, та не знаю: з усіх копит стараєшся, а результат… На хазяїна ж працюю, а ти мене знаєш: нікого ніколи
не обманювала, завжди говорила, що думаю. Такий-от характер. Але трапляється так, що спочатку шукаєш справедливості,
а потім — іншої роботи. То ж не просто в місті. Мало знайти
своє місце у житті, треба ще знайти гроші, щоб тебе на те місце
взяли. А як немає грошей, то краще помовчи — за розумного
зійдеш. Але віриш у демократію — ми ж не під володарем, —
у кожного своє право. Та поки що діє принцип «збагачуйся, як
можеш», а для інших «виживай, як хочеш». Якщо не вмієш, чи
не можеш жити за рахунок інших, значить приречений існувати для того, щоб жили інші. А як ти, що в тебе? Чи не наробила
дурості як ото я?» — «Та ні, так і живу в селі. Але знаєш, як тепер село обезлюдніло, помітно постаріло, а ще значніше збідніло. Вже хазяйнують нові господарі, якраз із тих, хто любить
і вміє підгрібати під себе. Чим гучніше влада заявляє, що вона
для людей, тим більше у цих людей хоче поцупити. Повіриш,
у селі ні з ким поговорити. Не вийдеш же на перехрестя, не питатимеш перехожих: розкажіть, які там новини... Сама-то працюю там же, а для більшості роботи в селі немає. Живу зі своїм,
та важко спиратися на плече чоловіка, коли він сидить у тебе
на шиї» — «А земельні паї. Кажуть, що тепер збільшили плату
за них?» — «То так гадають ті, які того паю не мають. А його,
з трьох чи п’яти гектарів, тільки й вистачає, що курей нагодувати. Отак, ошелешивши вкрай простих громадян, безсоромно
багатіють та жиріють усі ті, хто при владі. Що закон буде правильний, то в це, за наших реалій, важко, здається, повірити.
Було-було, але щоб таке!.. Заробляють на біді, а не борються
з бідою. Та це не вчора почалось і, мабуть, не завтра закінчиться. Нам із тобою вже по сорок, виросли за комуністів,
самостійними стали за незалежних, а що маємо самі: життя
настільки коротке, що лише й устигаєш надивитися всякого
на своєму віку. І стає прикро тому, що розумієш: усе було можливим, і нічого не збулося. І не тому, що ти старався, а тому що
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постійно тільки сподівався. Не раз хочемо показати, що і того
бажаємо, й цього, хоч насправді зовсім тих речей не хочемо.
Хіба ми бажали того, що нині маємо?! Ех, маємо те, що маємо… Здається, життя так і промчить повз нас, мовби й зовсім
не було нашим...» — «А як із сином, чи оженила?» — «Ой! Не
питай! Казала йому: “Дивись, яка хороша дівчина Марійка. Із
сім’ї хорошої і сама статна, розумна, роботяща”. А він мені:
“Мамо! Я її як дівчину не сприймаю. Ми ж разом змалечку
виросли, то вона для мене просто як добрий товариш. Я навіть не уявляю її своєю жінкою”. І, мабуть, знайшов собі таку,
яку хотів. Він — хлопець хороший, не заздрісний, задоволений
своїми здібностями, від природи по-справжньому порядний,
м’який, людяний. А що я скажу про невістку! Ой!!! ... І пилка
ж у мене невістка. Важко жити в хаті, коли всі язикаті...» Ось
таку підслухав я в автобусі розмову і вам її передаю. А якщо хочете знати мою думку, то сказане, як кажуть, — неспростовне,
а ситуація настільки типова, що, здається, варто переказати
все почуте і нічого більше не треба додавати. Тут усе про наше
життя. Висловлені жінками думки нині трапляються так часто, що їх не вибирати, а просто брати треба на кожному кроці. Вони вже не спадають одна по одній, подібно до перших
весняних крапель зі стріхи, а пливуть неперервно, в єдиній
сув’язі. Шкода, що влада їх не чує. А може, й чує, та вдає, що не
чує, бо невлесливі ті слова! І, проте, ця картина нашої дійсності
не доводить мене до безнадійних висновків щодо майбутнього країни. Хоч як би ми говорили про активність народу, основна його частина залишається такою ж інертною масою, як
і до революцій, але в цілому суспільство стає хоч не набагато,
а все ж розвиненіше, розумніше. Статус пенсіонера, людини
незалежної від кар’єри і потреби заробляти на шматок хліба,
передбачає неупереджений погляд на речі. І якщо про себе, то
добре, коли маєш багато часу. Не пишеш нічого такого, що не
було б твоїм переконанням, думкою, життям. Але такі, як ми,
державу не цікавлять. В умовах дефіциту пенсійного фонду,
мрія держави — цілком здоровий громадянин, який працював, завжди вчасно сплачував податки і помер у день виходу на
пенсію. Нині пенсіонери — зайвий клопіт для держави. Влада
на цьому, як і на всьому іншому, намагається заощадити. Та до68

сить, бо на ці теми можна говорити без кінця. Знаю одне: коли
закони стануть справедливими, то стануть справедливими
і люди. Безумовно питання, що ми тут лише побіжно відобразили, хвилюють багатьох. Та все ж будьмо стримані. Не вважаймо себе за досконалих, бо насправді нам іще далеко до них.
Я особисто, не вважаю, що маю велике право повчати інших,
хоча і вам, і мені доводилося це робити за посадами. Бо знову ж, повертаючись до рекомендованого вами Мандевіля, скажу: придивімося до себе, відкриймо свою власну сутність...

«ЯКБИ МИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА!»
— Після закінчення середньої школи, я також планував поступити до юридичного інституту. Не те щоб із дитинства мріяв
здобути професію юриста, та спроба була. Закінчив школу,
а тоді ж зусібіч тебе запрошують на навчання, і тобі здається,
що ти на все здатен. Ще з двома хлопцями прийшли до корпусу юридичного на Пушкінській. Сама будівля красива. Нас
там запитали: «Чи служили в армії?» — «Ні» — «Члени партії?» — «Ні». Так що, не судилось. А нині… Які студенти навчаються в юридичному інституті? Батько — сам не в ладах із
законом. Грошей море, він повлаштовував за гроші своїх дітей.
А вони життя ж зовсім не знають і через п’ять років вершитимуть долі людей. Стануть вони прокурорами, суддями, а чиї
інтереси захищатимуть?!! І це ж я стільки таких знаю... А їх же
там... Раніше партія відбирала, відсіювали, армія щось давала,
рідко потрапляли випадкові люди.
— Про відбір, особливо в інститути, університети на факультети, які поповнювали ряди державних службовців та впливали
на ідеологію, погоджуюсь. У СРСР, після здобуття середньої,
реальну змогу отримати вищу освіту мали тільки 25 відсотків
випускників шкіл. Здавалося б, коли люди хочуть навчатися,
то дайте їм можливість, збільшуйте набір. Ні! Жорстка квота.
Вступні іспити в один час по всій території СРСР. Незначна частина тих, хто не вступив на денне відділення, йшли на
вечірні та заочні форми навчання. До Московського державного університету поступали здебільшого золотомедальники,
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конкурс до десяти абітурієнтів на одне місце. Вступав один —
дев’ять за бортом...
— Траплялося, що ті золотомедальники не показували відповідної якості знань. Я оце в телепередачах чув ректора Московського університету, поважаю його. Так вони що роблять
тепер — впроваджують конкурси з профілюючих предметів,
фізики, математики, біології, хімії. Якщо перше місце на конкурсі й атестат із золотою медаллю, то тут не можна порівнювати. А рівень підготовки студентів у МДУ займає десь дев’яте
місце у світі, ідуть і в Кембридж.
— Звичайно. На факультети фізики та математики треба
підбирати. Якось зайшов я зі своїм товаришем до обласного
відділення Національної спілки письменників України в Харківській області. Знайомлю з головою Спілки, тоді ним був
Іван Михайлович Перепеляк, і кажу: «Мій товариш — Микола
Рябокінь — кандидат фізико-математичних наук». То він, потискуючи руку Миколі, сказав: «Поважаю. Це таке вчене звання, яке не купиш. У цій галузі науки потрібно щось розуміти.
Всі ті, інші науки, особливо гуманітарні, то все так — “ля-ля”,
а в фізиці математиці — формула...»
— Доволі часто розмірковую над рівнем викладання у школах, бо вони ж готують майбутнє країни. Так ось моя думка про
рівень освіти. Я згадую, як нас навчали і, як нині навчають.
Після війни ходив я до Шипуватської школи. Який був кабінет
фізики та хімії! Які були стелажі!.. Там тесля — німий — стелажі поробив під червоне дерево. Там були і пробірки, і реторти,
і колби. І це після війни. А нині підіть, подивіться, — нема нічого. Я, коли у десятий клас ходив, залишався на гурток. На
станції жив, зі школи приходив о дванадцятій годині ночі.
Сиділи, досліди робили. Кожен стіл був електрифікований: на
12 і 24 вольти. Тепер цього ж немає нічого. А що стосується
математики... Як нас навчали викладачі математики? По-перше, вони самі знали все добре. Нас привчали запам’ятовувати
й розуміти формули. А коли я перейшов із Шипуватської школи у Великобурлуцьку і мене учитель фізики викликав до дошки, я це надовго запам’ятав. Перший раз у десятому класі.
Уже ж такий «гицель»!.. У мене були одні штани, і ті ззаду
протерлись. Мати добре вміла шити і на машинці заштопала.
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Але воно ж видно, і, коли викликали до дошки, я світив тим
штопанням. А там же сидять дівчата, ти розумієш? Викликав
до дошки учитель і каже: «Давай, Терещенко, закон Кулона».
І я йому так розказав, ну, як у книжці написано, і так, як
я розумію: «Електростатична сила взаємодії… двох точкових
нерухомих зарядів… прямо пропорційна добутку абсолютних
значень зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані…
І так далі». Розказав, і це йому дуже сподобалось, і він мені
поставив п’ятірку. А я потім, щоб не осоромитися, так старався. Щоб підтримати реноме. І однокласники заповажали.
— Ось ви розповіли про залатані штани. Я — хоч і молодший, та теж носив латки на тім самім місці. Пам’ятаю, що в ті
часи ходив анекдот. Пропустив учень два дні занять у сільській школі. На третій день учителька запитує, чого той не був
у школі. Він відповідає, що мати випрала штани, вони не встигли висохнути, тому й не прийшов. Вчителька прийняла таку відповідь, проте запитує: «А чому ж наступного дня не прийшов,
штани ж бо висохли?» — «Наступного дня я йшов до школи.
Коли дивлюся: у вас на подвір’ї висить, вибачте, ваша білизна.
Думаю: це ж сьогодні вчителька теж не піде до школи».
— Анекдот. Так, дійсно, бідно тоді жили. Нас іще корівка
виручала. Але ж тяглися до науки, навчалися. Згадую, як давалися мені деякі предмети. Що таке математика? — Формули.
(a + b) 2 = ... Запам’ятовуй! Та в математиці потрібно розуміти
суть явища і виражати це в формулах. І якщо ти не розумієш
суті, то ти ці формули забудеш. Пам’ятаєте студентський
фольклор, як у студента запитують, чому трамвай працює на
постійному струмі. А він відповідає, — теоретик великий, —
якби працював на змінному струмі, то бігав би по синусоїді,
а не прямолінійно. Якщо вчитель розуміючий і добре викладає, то буде результат. Навчала нас добре, і претензій до вчителів я не мав. А ось із хімії. Я її не розумів, не вловлював. Не
зумів мені викладач передати суть тих хімічних явищ, реакцій
так, щоб у мене в голові залишилось. Я іноді дивлюся, показують: стоїть біля дошки і формули пише, розв’язує задачу.
Він же їх не запам’ятовує, у нього там, у голові, народжується
думка. Англійський астрофізик Стівен Хокінг — колись показували по телебаченню і це мене дуже зацікавило… Я дістав
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його книгу «Коротка історія часу». Цікавий сам її початок:
«Ми живемо, майже нічого не розуміючи в побудові світу...»
Він інвалід, не розмовляє. На візку пересувається. Йому друзі
сконструювали якийсь електронний пристрій, і він ним тільки
одним порухом керує. А теорію розробляє щодо «чорних дір»
і тягне на Нобелівську премію. Яка сила духу, яка думка!.. Це ж
тільки подумати: він уже ні рукою, ні ногою, а які бурхливі реакції в його голові. Він доводить, що початкова конфігурація
Всесвіту могла бути вибрана Богом, або могла виникнути сама
за законами науки. Пише: в будь-якому разі схоже, що все
у Всесвіті зумовлено еволюцією розвитку, відповідно до наукових законів, так що важко зрозуміти, як ми можемо бути
ковалями своєї долі. Кажу про це не тому, що сам постраждав,
проте «якщо все зумовлено науковими законами, то незалежна воля — ілюзія, а коли ми не володіємо незалежною волею,
на чому ж ґрунтується наша відповідальність за свої вчинки?
Ми ж не караємо злочинців, коли їх визнано душевно хворими, позаяк вважаємо, що це не допоможе. Проте, якщо ми всі
зумовлені великою єдиною теорією і ніхто не може завадити
нашим вчинкам, так чому треба нести відповідальність за свої
дії?» Він задається питанням, яким цікавився ще Альберт Ейнштейн: чи був вільний у виборі Господь Бог, коли створював
Всесвіт?
— Миколо Тарасовичу, про єдину теорію дискутувати не
буду. Знаю: філософи схильні до того, що досягнення, зростання науки лише збільшує точки зіткнення з незвіданим, яке
нас оточує. Чи був вільний у виборі Господь Бог, у дискусію
теж не буду вдаватись. А про відповідальність за свої вчинки
скажу, що люди мусять її нести, але відповідальність має бути
відповідною, виваженою. Ще стародавні говорили: «Хай кара
відповідає злочину!», аби кожен ніс покарання у відповідності
зі своєю провиною. Проте, я аж ніяк не можу погодитися
з вироком суду, яким вас і Миколу Івановича Калашника визнано розкрадачами соціалістичної власності. Тут цілковита
невідповідність між тим, що вами побудовано і приписаними
крадіжками.
— То окрема тема, а коли ми говоримо про те, як нас навчали, то, крім знань, до всього потрібно мати хист. У молодості
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в мене був товариш. Я з ним ходив до школи після війни. Тоді
взутись, одягнутися ні в що було, а він батькові все торочить:
«Купи гармошку, купи...» Батько його спокійний, працьовитий. Купив йому гармошку. А як навчитися грати? Там же мелодії потрібно знати, слух музикальний мати. Уже в сьомий чи
восьмий клас ходили. Вже здорові пацани. Каже, щоб грати
якусь мелодію, то потрібно натискати по черзі клавіші, тобто
механічно. Він не за звуками, а за кнопочками — яку за якою
давити. Він запам’ятав кілька мелодій. Але ж далі діло не пішло. Подивіться як зараз у школі дітей навчають...
— Знання замінює інформатика.
— Так, проінформував і все, але ж у навчанні не це головне.
Не всі ж від природи кмітливі й одразу до чогось удатні. Потрібно навчити мислити, дошукуватись істини. Адже ще наш
мандрівний філософ Григорій Сковорода говорив, що не той
дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Із власного досвіду скажу, що і знання потрібно постійно оновлювати. Одні
з них з’являються, інші забуваються, і ми ніколи не залишаємося тими самими, навіть стосовно того, що ми знаємо.
— Повністю погоджуюсь зі Сковородою. Свою першу книгу «З Саші, від криничок...» я дав почитати своїм друзям.
Нинішнім і колишнім працівникам прокуратури. По-різному
вони оцінюють мої твори. Заступник прокурора області мені
сказала: «У своїй книзі ти дуже зважаєш на моральний бік людських стосунків. Але як нині деградує і суспільство і студентство. Мабуть, не допрацьовують і школи і вузи...» Та не мабуть,
а таки не допрацьовують. Раніше, навіть за обмеженої кількості
осіб із вищою освітою, дієвим був такий вислів як «подбор
и расстановка кадров». А нині, при майже загальній вищій
освіті — працевлаштування випускників… Тут не до «подбора»… Для батьків основне — десь прилаштувати своє чадо.
Я вже сім років як на пенсії. Нещодавно телефоную своєму
знайомому, який іще працює. Запитую: як працюється? Відповідає: «Не питай, Дмитре Івановичу, і раніше в систему, бувало, дурні приходили, та їх тоді хоч між розумними розставляли, а нині вже розумних між ними розставляють. Кажу це
без зловтіхи, а з сумом. Важко, важко працювати...» А знайомий декан розповів випадок. Я назвав його
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ВІДРАХОВУЙТЕ....
Для початку послугуюсь Шевченківським:
Розказав би про те лихо,
Та чи то ж повірять!
«Бреше, — скажуть, — сякий-такий!»
(Звичайно, не в очі.)

Особові справи студентів стаціонару, як правило, зберігаються у спеціально відведених для цього шафах деканату, —
щоб завжди були під рукою. Та справа студента М уже декілька
днів лежала на столі в декана, адже нещодавно він написав листа батькові цього студента з запрошенням приїхати до академії
тому, що вирішується питання про відрахування його сина за
невиконання навчального плану. З батьком — впливовим чиновником системи, для якої факультет готує спеціалістів, —
декан був знайомий. Знав, що той доклав певних зусиль для
вступу сина до престижного навчального закладу. Мав із ним
розмову про «успіхи» сина у навчанні та поведінці, коли той
(будучи у відрядженнях) заходив до академії. Та зусилля і деканату і батьківські не дали бажаного результату — вирішується
питання про відрахування. Іншого, можливо, за такі «успіхи»
у навчанні, відрахували б зі списку студентів і без повідомлення батьків. Та тут особливий випадок. Відчував, що батько,
взагалі то вольова людина, після горя в сім’ї, нелегко перенесе
ще й повідомлення про відрахування сина. Внутрішньо був готовий до непростої розмови. Єдине, що могло б якось заспокоїти батька, — то це відрахування з правом поновлення сина
у студентах в майбутньому, — коли той уже не вузівського,
а життєвого розуму набереться. Розраховував, що син, іще студент, разом із батьком зайдуть до кабінету. Аж ось дійсно заходять. Та не вдвох, а втрьох, ще й із мамою. Ну що ж, у цьому
нічого дивного — викликав на бесіду батька, а приїхала й мати.
Адже ж своє дитя… Та для декана саме це було незвичним. Матері раніше він не бачив. Та, глянувши на неї, відразу побачив,
що краса її обличчя, передалася сину. На запрошення батьки
сіли, а студент стоїть. Більше для матері, ніж для батька, декан
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оповідає про «успіхи» їхнього «чада» в навчанні та поведінці:
«Хвостів стільки, що і відміннику в навчанні. до закінчення
курсу, при всіх сприяннях з боку деканату та викладачів, не
ліквідувати». Перелік на батька не справив якогось враження,
а ось мати, закинула камінь і в город керівництва вузу та деканату: «Я не захищаю свого сина. Недоліки у нього, звичайно,
є. Але ж і ви? Чи ви все зробили з свого боку, щоб йому допомогти? Адже ми ж не на роботу до вас його віддали, а на навчання,
а воно ще й виховання з боку вузу потребує» — «Повірте, ми
аж ніяк не упереджено підходили до вашого сина. Нехай він
сам ось тут при вас скаже, про якісь прорахунки з боку деканату, чи упередженість до нього викладачів» — «Можливо, я не
хочу з вами конфліктувати. Але навіщо ж ви йому, при таких
«успіхах» підписали відпустку від навчання аж на два тижні?»
Батько тримався спокійно, він гадав, що зробив достатньо для
того, щоб син навчався у престижному вузі, і, мабуть, розумів,
що вирішальне слово в цій справі буде не за деканом, а за ректором. Нелегко й декану відповісти на це запитання. Запала
мовчанка. Студент опустив очі, а мати вичікувально і навіть
якось невтішно подивилася на декана. «Мені прикро таке говорити, проте, якщо на відвертість, то наберіться мужності.
Це, безумовно, буде важко сприйняти, та виховну користь
від цього матимете велику. Це не легка для мене розмова, але
я змушений уразити ваші батьківські вуха. Не сердьтеся, спершу послухайте моєї, вірніше його, вашого сина мови, бо правда
в цьому, так доконечно потрібна нині. Розкрию особову справу
і покажу вам заяву сина про надання йому відпустки у зв’язку...
з приводу... вашої смерті!» Декілька секунд мати ніби не могла
осмислити почуте. Вона судорожно розкрила рот, і увага декана була звернена на неї: чи, бува, не знепритомніє. Йому не
важко було це передбачити. Так буває, коли зненацька відчуєш
доторк до чогось значно більшого, ніж ти міг собі уявити чи
очікувати. І від кого? Від власного сина! В таких випадках ніби
перегрівається та розумова спіраль, мозок перестає це розуміти і, з захисною метою, вимикає свідомість. Зате батькова реакція була блискавичною. Краще б я не нагадував про ті вуха...
З усього розмаху він заїхав сину у вухо, і той, як підкошений, повалився на підлогу в кабінеті. Мати інстинктивно кинулася до
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непритомного сина. За нею декан із графином води... Студент
оклигав, закліпав очима, дивився на все безтямним риб’ячим
поглядом. Аж шкода стало того бідолаху, не обдарованого високою моральністю, смішного тупістю розуму, тільки й прикметного тим, що і в своє повноліття, він є сином своїх батьків.
Якби ж то він спромігся глянути на себе збоку, він би й сам,
без того батьківського удару в вухо, зрозумів, якими словами
кидався у своїй заяві про відпустку... Мовчанку порушив батько: «Слухайте моє вирішальне слово... Відраховуйте, без права
поновлення. За його поведінку мені соромно йти до ректора
з будь-яким проханням». Можливо, дещо запізнілий із арсеналу виховання, батьківський удар у вухо зламає той моральний
стрижень сина, на якому досі будувалась його «моральність»,
світосприйняття, опираючись на яке, він сприймав, як щось
нормальне, нехтування навіть найсвятішим — життям матері.
— Кажуть, що в таких випадках, — підтримує розмову Микола Тарасович, — один удар у вухо замінює дві години виховної роботи.
— А що я міг сказати декану, вислухавши його розповідь!
Скористався словами нашого національного генія з його «Катерини», вступ до якої я вже використав на початку розповіді:
«Отаке-то на сім світі роблять людям люде! Того в’яжуть, того
ріжуть. Той сам себе губить... А за віщо? Святий знає. Світ, бачся, широкий...»
Чимало, дійсно чимало нового в навчанні і в житті. Можливо, читач і не сприйме його, як такий, що відповідає темі
нашої розмови, та все ж розповім анекдот, бо нині в житті аж
забагато кримінального. Під час уроку вчитель викликає до дошки старшокласника, який заважає проводити заняття: «Сидоров! Ти, мабуть, усе знаєш, що зухвало поводишся на уроці?
Іди відповідати» — «Я не вивчив урок!» — «Чому?» — «Та, розумієте, мій старший брат повернувся з тюрми. Десять років за
бандитизм відбув. Зібралися його друзі, вирішили, що тепер
він буде верховодити в нашому районі» — «І ти думаєш, що
я злякався, — каже вчитель, — сідай, чотири».

ЯК НАС ДЕРЖАВА ОБДИРАЛА...
— Так, і це правда! Говорячи про сучасність ми згадуємо
і минуле. Відданість ідеалам партії була великою. Хоча і не
читала доярка історії КПРС, і не знала вона тонкощів політики. Але їй говорили: ти член партії і потрібно тримати себе
в рамках, бути кращою за інших, пересічних. А там, нагорі,
панувала інша мораль. Там прилаштовувалися, вислужувалися. Таку створили систему, що відкрито, чесно нічого не можна було зробити. Величезна централізація, яку не подолано
й досі, і з району все забирали, а виділяли — як кіт наплакав.
Ви думаєте, держава була справедливою у своїх відносинах із
сільським товаровиробником, із колгоспами? Нас затискували, що не кажіть, а затискували. Ми не почувалися вільно.
Я це знав і відчував на кожному кроці. Тут у нас був Степан
Васильович Слєпченко. Такий кремезний дядько. Останнім
часом він працював головою народного контролю. Я ж бачу,
що у нас держава повсюди краде. Тобто: на молоці — за жирністю. На буряках — за забрудненістю. На хлібоприймальному — за вологістю зерна. А це тільки по району десь на півтори
тисячі тонн. Бурякоприймальний пункт десь до 18 тисяч тонн.
І хоч борись, хоч не борись. І якось дивлюсь, що зачищають
останні кагати. Під’їжджаю. Знайдіть мені Степана Васильовича. Знайшли: «Підніміть у них всі книги і подивіться, який
вони баланс там вивели? Зараз довантажать і підбийте баланс».
Він поїхав. Нема й нема. А я йому казав, що там має в них іти
червоним надлишок. Три, ну до чотирьох відсотків фізичного
забруднення, а вони ж ставлять до десяти. Держава ж собі це
привласнює. І так 18—20 тисяч тонн буряків у району крали.
Довго його не було. Потім приїжджає, пригнічений. «Що таке,
Степановичу?» — «Та ви знаєте, там усе в порядку» — «А цього
і слід очікувати. Я ж раніше казав. Перевіряй. Книжку дивився?» — «Там підчищено, підтерто» — «Так ото ж бачиш. Колгоспи потерпають…» Я ж це бачив, я ж це знав і коли мені вже
дуже закидали, що я піднімаю непотрібний ажіотаж, то казав:
«Дайте ж нам хоч план виконати, а там уже крадьте у селян».
Пригадую, як до нас у колгосп приїжджали американці і ніяк
не могли зрозуміти, що колгосп — це колективна власність
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і є таке явище, як крадіжки. Це ж ніби у себе самого красти.
Не могли знайти логічного пояснення тому, що після робочого дня в колгоспі селянин іде додому, а там у нього ще й своє
господарство — худоба, поросята, птиця, город, біля яких теж
добряче потрібно потрудитися. Навіщо ж тоді в колгоспі працювати, якщо не вистачає коштів для нормального прожиття?
В Японії, коли ти маєш акції фірми, де працюєш, то ти ж, як
і власник, зацікавлений у прибутку. Має прибуток фірма —
є й тобі на акцію. І в будь-який час ти можеш дізнатися, чи має
фірма прибуток. Там усе прозоро. А що ж у нас сталося з тими
акціями та сертифікатами? Годі й говорити! То коли держава
отак затискала, потрібно було крутитися, в рамках системи
займатися підприємництвом...
— Я розумію вас, адже пам’ятаю тодішні офіційні гасла.
Нині з них сміються. Це ж потрібно було таке придумати:
«Економіка має бути економна». Це навіть за стилістикою, як
масло масляне. Самі гнали нафту та газ на Захід, а працювати
закликали так, щоб за рахунок внутрішніх резервів — підняти, підвищити, вдосконалити... Народ піднімав, підвищував,
вдосконалював, а влада втрутилась у війну в Афганістані. Це ж
тільки тепер ми знаємо, що загинуло тринадцять тисяч невідомо за що хлопців. А скільки туди, крім військової техніки,
було направлено матеріалів, коштів, спеціалістів!? Щоб привернути афганський народ на свій бік, намагалися побудувати
понад 120 підприємств, шкіл. У мене є книга Віталія Тонконога «Записки радянського тюремника». Свого часу він був
начальником колонії й начальником виправно-трудових установ Донецького обласного УМВС. 1980 року його направили в Афганістан. Так він описує, як там, за допомогою наших
спеціалістів і за наші кошти, налагоджувалася робота тюрем
і випуск у них продукції. А це ж за кошти, зароблені нашими
людьми, за гроші, які й тут були потрібні. Так ні! Себе ще не
встигли забезпечити всім необхідним, а викидали ресурси на
те, щоб пролетарі всіх країн з’єднались. А чим їх можна було
з’єднати, як не подачками та обіцянками «світлого майбутнього». Це ж я не сьогодні придумав. Не думайте, що прокурор
тоді тільки здійснював нагляд за законністю в діях міліції та
підтримував обвинувачення в судах. Мені ж, як і вам, на стіл
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лягали офіційні довідки про стан економіки в районі. І якщо
ти не зациклений на офіціозі, можеш думати і аналізувати, то
вже тоді мусив відчувати. До смішного доходило. Телефонує
прокурор області прокуророві району й запитує: «Які в тебе
у районі надої на одну фуражну корову?» Той відповідає: якщо
в середньому, три з половиною тисячі літрів, то це вже нормально. А той далі запитує, яка жирність, яка кислотність...
І, бувало, зарапортується районний прокурор із якоюсь цифрою в показниках, так йому: «Нічого ви не знаєте, ніякого
з вас там пуття немає!!!» Ніби прокурор насправді міг реально
впливати на стан економіки. Мені якось розповідав Микола
Дідура, а він теж працював у комітеті народного контролю,
про те, що у ветеринарній службі був спеціаліст, який, маючи лише статистичні дані, міг такий об’єктивний звіт скласти. Йому не потрібно було їхати на ферми. Якщо знизилися
надої, то поганий догляд, корму не додають. Знизилась жирність — значить, розбавляють молоко водою. Домішки в молоці — антисанітарія. І — як у воду дивився... Якось, на одній
із нарад у прокуратурі області мене піддали критиці за те, що
в районі підвищився падіж тварин, а я не вживаю заходів прокурорського реагування. Я встав і відверто сказав, що у мене
рука не піднімається ставити питання про притягнення доярок чи телятниць до матеріальної відповідальності за падіж
тому, що знаю, яка важка у них праця, адже моя мати сама
колись працювала телятницею і її працю бачив, відчував іще
з дитинства. Мені керівництво відповіло: якщо ти не хочеш
притягувати простих працівників, вважаючи, що вони не винні, то притягуй керівників господарств. Я так і зробив. Притягнув до матеріальної відповідальності декількох керівників
господарств. Падіж зразу ж скоротився. Та я добре розумів, що
скоротився він лише на папері. Його просто перестали показувати. А щоб із цим явищем боротися, самого прокурорського
нагляду недостатньо.

СІЗО, ЖІНОЧА ПОЛІТИКА
І НЕВТІЛЕНІ ЗАДУМИ
— Тарасовичу, у нас із вами п’ятнадцять років різниці у віці,
та й зросли ми в дещо різних умовах, тому і не дивно, коли
говоримо й думаємо неоднаково. Але я хочу порозумітися
з вами.
— Я теж. Коли ми розповідатимемо один одному кожен
про своє, то це буде лише сприйняття інформації, а не порозуміння. Чого я тебе запитав відразу, в лоб, чи ти бував у СІЗО?
Справа в тому. що там, на Холодній горі, я побачив усю суть
радянської влади, суть партії та закону із внутрішнього боку.
Пізнав дещо таке, чого зовсім не хотів би знати, але пізнав...
— Я також часто кажу, що наш народ вірить у справедливість
Закону доти, поки не зіткнеться з ним...
— Я взагалі й у голові не покладав, що мене можуть арештувати, уявити того не міг. Не тому, що був, хоч і колишньою,
та все ж «номенклатурою», а тому, що не відчував за собою
злочину, не гадав, що арешт може бути застосований саме до
мене. А сталося так усе швидко й несподівано. Викликали
22 квітня, в день народження «дідуся Леніна», у слідче відділення на Раднаркомівській, то спочатку, як зазвичай, був допит. А потім слідчий Ткаченко: «Ось постанова на арешт...»
Забрали у мене партійний квиток, портмоне, не пам’ятаю, що
там було. Повитягували шнурки із взуття, пасок забрали і —
в камеру. Велика камера. Ніяких нар для відпочинку. Такий собі
подіум, підвищення на рівні колін, метрів зо два завширшки
від стіни. І ніяких спальних матраців чи ковдр. Більше нічого,
тільки «параша» в кутку — здоровенне відро. Ото, як був у костюмі, так і зайшов туди. Нічого під голову класти. «Хльобово»
якесь там давали. День я там сам, другий... Сиджу і ще сподіваюся, ще десь у найпотаємнішому місці зблискувала думка про
те, що потримають декілька днів, з’ясують усе і випустять. Та
дедалі більше в голові закарбовувалося, що починається в моїй
долі нова, арештантська, смуга. Можливо, воно й ліпше, що
отак, самого, мене в камеру запроторили. На самоті краще думається. А думати було про що. Довго лежав із заплющеними
очима. Зізнаюся, тяжко мені було і гнівався не знати й на кого,
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мабуть, передовсім на самого себе, і відчував себе безсилим
проти того, що сталось. На третій день «підселили». Він поводився не агресивно, нічого не розпитував. Я, думаючи, що то
до мене когось підселили для того, щоб випитував у мене, сам
почав розповідати, що ми житло будували... Він відрекомендувався як якийсь інженер чи виконроб житлово-комунальної сфери, з монтажу опалення в будинках. Я йому кажу, що
нам би раніше зустрітися, мовляв, ми там коробок набудували,
а потрібно монтувати опалення... Він виявився неговіркий,
я зрозумів, що він не «підсадний». Тижнів через два, під вечір,
посадили в автозак. Здогадався, що на Холодну Гору, у СІЗО.
Привезли. Сиди. Я сиджу. Годину сиджу, дві сиджу, три. Ніхто
мені нічого не каже. То я до охоронця: «Слухай, шановний!
Може, про мене забули там, чи що?» Вони не вступають у розмови; лише кинув на мене погляд, сповнений німого докору,
мовляв, тут уже не поспішай, твій строк уже пішов. А самого
ще думка не покидає, що я тут ненадовго. Потім ведуть у так
звані «трійники», а чого їх так називають, я не знаю. Там шість
двоповерхових нар. Двоє вже сидять там. Один назвався вертолітником, закінчив вертолітне училище і, з п’яних очей, почав десь у кафе чи ресторані палити з пістоля. А другий, здоровий, каже, що ув’язнили за спекуляцію запасними частинами
і що його дім недалеко від СІЗО. Один із них, як старший чи
черговий, каже: де хочу, там можу лягати. Я зголосився лягти
нагорі. «Лягай, там один лежав, то його вивели звідсіль». Запитую: а за що? Відповідає, що той, мій попередник по спальному місці, на вулиці Весніна в Харкові, де студентські гуртожитки, знімав у студентів золоті прикраси. А я відразу: «Так і в моєї
дочки зняли перстень золотий. Вона в медичному навчалась
і там у гуртожитку жила. Зірвали з шиї ланцюжок і з руки перстень зняли. Дрібне золото, доброї ціни не варте. Але дивись,
як доля, буває, зводить, це ж могли б зустрітись і я б його спитав, чи не він ото... Та кажуть, що його перевели. А дочка тоді
перелякалася, не так той перстень, будь він проклятий, як перелякалася. А воно — протяги, холодно, по стінах мокрота. Зуб
на зуб не попадає. В камері сморід несусвітній. А охорона там,
як сказати — ну всі відморожені. А потім потепліло трішки,
відігрілися, сонечко припікає. Переводять мене в загальну ка81

меру. Камера на двадцять осіб, а сиділо — сорок. Дихати нічим.
Курять, а я не курю. А пасивне куріння — це ж іще гірше... Як
розболілась у мене голова, місця собі не знаходжу, хоч вий...
А як там лікують, зараз розповім. Я навпроти дверей лежав.
Приходить один у білім халаті — чи лікар, чи фельдшер. Запитує, хто кашляє. А кашляли майже всі. Здоров’я ж там не
додається. Той, що в халаті: «Роздягайся». Бере слухати хворого, повертає спиною, а від стетоскопа ті трубочки-відроги
у вуха собі не вкладає. Водить по тілу: «Дихайте, не дихайте»
Розумієш, отут у нього на шиї відроги висять, а він по спині
водить: «Дихайте. Не дихайте! Одягайся». Полізе в кишеню,
насипле в’язню таблеток (як правило, з простроченим терміном придатності), а той і радий. Там же виявляється є любителі так званих «коліс» — їм хоч чортовиння насип, вони його
ковтатимуть, аби лиш дістати кайф, щоб забутися. Здружився
з харківськими хлопцями. Вони займалися тим, що відкрили
якесь кооперативне кафе. А воно ж тоді тільки в моду входило,
то там і якісь плівки продавали, і продукти. Дрібна така комерція. Я не цікавився, не розпитував, бо там не заведено розпитувати, і осторонь од них тримався. Як кажуть: тебе ж сюди
ніхто з них не кликав і тут ніхто не потребує твоїх повчань.
Як тільки новенького кинуть у цю загальну камеру, то там же
є такі, що відразу: давай у картишки зіграємо чи в шашки. Обіграють того. Підходять до мене, а я ж уже в віці, під п’ятдесят
було, та до мене: Батя, тобі потрібно щось випрати, то от він
хай випере, він мені винен, давай йому, хай працює. Можна
було скористатися такою «послугою», адже і в тюрмі, як у житті: декому ти сам заборгуєш, а деколи хтось тобі заборгує. Так
я їм: «Та ні, хлопці, я це все сам робитиму». Мене не чіпали,
ніби поважали. Вони ж бачать, що я не вникаю у їхні справи,
про діла не розпитую, відчувають, що воно мені не потрібне.
Я сам по собі — та й квит. А голова ж болить, жах. Показували
вони мені, як чаї ганяють. Відривають частину простирадла.
Скручують у трубочку, підпалюють, і вона горить, як факел,
посинілим вогнем. Як ото в гасниці. Горить таким круглим
обідком і тримають над вогнем кухоль, закип’ятили чай і по
колу: на, пий. Я спочатку відмовлявся, а потім зрозумів, що це
таке. У мене ж тиск, — гіпертонія. Тиск страшенний. Ліків ні82

яких. Попробував чай, і оці болі страшенні трохи наче стихли.
Вже потім дружина двічі чи тричі привозила передачі. Але ліків
не брали. А й те, що передавала, все скидане в одну купу, перерите, а то й переполовинене. Як собаці, кинуть — і все. Недовго побув у тій загальній камері — переводять мене туди, де
міліцейські, прокурори, судді, партійні та радянські службовці. Там уже підлога не бетонна, а дощана, ніякого скупчення,
деякі нари навіть пустували. Були там і ті, котрих етапом гнали
на Нижній Тагіл. Серед в’язнів — і колишній суддя, і колишній
прокурор. Не знаю, звідкіль вони. Якось один хлопець до мене
підійшов, капітан міліції. Сказав, що знає мене. Запитав його,
де ж ми зустрічалися, то він якось ухилився від відповіді, сказав, що доводилось. Я пройнявся довірою до нього, і коли його
взяли на етап, то він дав мені гроші. Каже: «Візьміть, вам вони
знадобляться. Заховайте» — «А як ховати?» — «Ховайте якось.
На зону як прийдете, там без них не обійтись. Потім побачите.
Тільки ж нікому не кажіть, не розповідайте». Окрема тема, колишній прокуроре, — як вибивали свідчення. Мені особливо
запам’ятався один молодий хлопець, пристойніший і нещасніший за інших. Раніше він працював у ДАІ. Чим він завинив,
чому на нього впала підозра — я вам до ладу сказати не можу.
Саме тоді прокотилися серія вбивств на трасі Харків — Донецьк: у полі вбивали...
— Я пам’ятаю, Миколо Тарасовичу, той час, пам’ятаю ті події. Люди їдуть на море відпочивати, заїжджають у лісосмугу,
аби трішки передрімати. А їх просто там і вбивали. Грабували.
Щоб заспокоїти громадськість, потрібно було розкрити ці
злочини.
— Так ото потрапив той хлопець-даішник як підозрюваний.
Слідчі до нього: «Признавайся, що ти вбивав» — «Я не вбивав...» — «Признавайся...» Приходив із синцями, жаль було
на нього дивитися. Він мав вигляд зовсім спустошеної людини, що вже не відчуває зв’язку із зовнішнім світом, крім отих
невпинних тортур, і моральних, і фізичних. Був мовчазним
і тихим. Хоч скільки з ним намагалися заговорювати, відмовчувався. Лежав зі страдницьки заглибленим виразом обличчя.
А воно й не дивно. Як це зізнатися в тому, чого ти не робив!?
Я, розуміючи, що в цій камері переді мною людина, яка оста83

точно розгубилася від цього пресингу, та й узагалі у житті, запитую: «Ти робив це?» — «Ні» — «Не вбивав?» — «Ні» — «Ну,
й не зізнавайся. Нехай що хочуть роблять, не зізнавайся. Не бери
на себе гріха». Ну, я його якось підтримав. Він тяжко страждав
од підлоти й підступності таких самих міліціонерів, як і він, од
їхнього несамовитого прагнення його «розколоти». Вже й підказували йому: ти ото там стояв, палицею вдарив і палець перебив... І що ж ти думаєш? Крутять так, що він, бідолашний, осьось зламається. І раптом випускають його. Кажуть, що не винуватий, що знайшли вбивць. Мені аж самому тоді легше стало.
Правильні поради я йому давав: не зізнавайся, якщо ти цього
не робив. А коли б пішов на їхні умови і «зізнався», то розповідав би все, що хотіли. Випадок сумний. Та справжнє лихо не
в цьому. Скажу вам, що справжнє лихо в загальній байдужості...
Якось відчиняє охорона двері, й заходить чоловік у вовняному
спортивному костюмі, подібному до трико. Тоді ж такі спортивні костюми були. Не такі, як нині. Так у нього там по шву
обірвано, там розідрано. Ну, непривабливий вигляд. Зайшов.
А порядок там такий: коли зайшов, то сядь на стілець і розкажи
про себе. Потім тобі визначать, де місце, нари. Перший поверх
чи другий. Розповідає, що він із Бєлгородської області, голова
Бєлгородської районної ради, голова райвиконкому. Розповів,
що їх тут багато з Бєлгородської області. Слідства з «нетрудових
доходів» прокотились у нас і в них. То там, щоб звинувачені не
заважали вести слідство, їх сюди направили, в Харків. Був і заступник голови райвиконкому. Сивий, фронтовик, його також
сюди. Прибулий виявився Жорою Дригіним. Я ж відчув, що
він, як кажуть, моєї вагової категорії за посадою, і до старшого по камері: «Ти не будеш заперечувати, коли він тут, поряд зі
мною, займе «шконку»? Я ж уже почав освоювати той жаргон.
Він не заперечував. Там такі ж були хлопці, хоч і з невисокої,
але номенклатури, не кримінальні авторитети. Хоча і серед
цих, бувало, такого непотребу надивишся. Лоск влади швидко сходить і викривається — те, що приховувалося на посаді.
Тож мені хотілося мати за сусіда такого, котрий, з огляду на моє
становище, міг скласти компанію. Мені й самому коштувало
великих зусиль навчитися володіти собою, бо теж із ясністю
усвідомив усю небезпеку свого становища, та все ж я йому кажу:
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«Давай, мабуть будемо отут удвох». Він ліг. Полежав трішки і сів,
похнюплений. Я йому: «Жоро, що ти ото так опустився? Візьми
себе в руки. В тебе голка, нитка є?» — «Ні, немає». Дістаю йому
голку, нитки: «Оце бери і позашивай свою одежу, щоб не було
видно, де шов розійшовся, де матерія тріснула, де роздерлась.
Приведи в порядок себе...» У моїй камері з’явилася людина,
з якою можна було поговорити хоч трохи щиро. Хоч трохи...
Бо всі там ставились один до одного з мовчазним співчуттям,
детально ні про що не розпитували, не лізли в душу. Там вона
здебільшого закрита. У кожного своє, кожен позначений своїм
тавром, у кожного своя стаття, свої думи про справу й про себе.
Та і в тюрмі життя зближує. В кожнім разі люди добре вивчають одне одного. Слово за слово — і з поведінки, інтонації голосу відчув, що чоловік він щирий і цікавий, побачив, що не
бажає мені зла. Дізнаюсь, що вони й самі до пуття не знають,
за що їх пов’язали, покидали в камери. Розповів, що їх у хабарах звинувачують. А взагалі ж то те саме, що й у нас, оці всі
виїзди, застілля. Тільки там розмах був більший. Російська
людина більше випити любить і в раж входить. Розповів, що
там у них, на Бєлгородщині, був якийсь грузин чи вірменин,
підприємець, пройдисвіт, такий, що в душу залізе, і вони його
в партію прийняли, а він виявився мало не «злодієм у законі»,
авторитет злочинного світу. То прокотилася серія арештів. Двоє
за час слідства, побоюючись арештів, покінчили життя самогубством, кинувшись із мосту в воду. Потім, цього Жору Дригіна засудили й відправили етапом на Нижній Тагіл. Але там,
у Бєлгороді, по-іншому зробили. Жінки зібрались і поїхали...
У них же в Росії був прямий вихід на ЦК, не так як у нас, спочатку на республіку. Їх там не пустили до високого начальства, до
чиновників. Та вони пробилися до дружини Горбачова і кажуть:
«Раїсо Максимівно, як же нам бути, чоловіки працювали, були
в пошані, а тепер позабирали в тюрми. А у нас — діти. Що ж нам
робити?» Та вислухала, пригостила чайком і відправила додому.
А через деякий час одного за одним звільнили, випустили. Ну,
як тут не повірити у вислів Наполеона, що вся велика політика
робиться в ліжку? І нині їх усіх реабілітували... Всіх. Я тримав
зв’язок, доки кордонів не було, і Жора приїжджав. А зараз не
хочеться ворушити це все старе...
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— Миколо Тарасовичу, ситуація з прийомом у партію «злочинного авторитета» нагадує мені анекдот того часу. Йде партійно-господарський актив по відзначенню ювілею секретаря
райкому партії в Грузії. Проголошує тост один із запрошених:
«Я хочу підняти бокал і випити за шановного Картвелашвілі
не тому, що він побудував для себе, своєї родини і навіть для
коханки по добротному будинку. Ми теж не в наметах живемо
і теж часто дома не ночуємо. Хочу підняти за нього тост не
тому, що він має декілька автомобілів. Ми теж не на велосипедах катаємось. Я хочу підняти тост і випити за нього тому,
що він, будучи безпартійним, успішно очолює нашу районну
партійну організацію!!!»
— Бачиш, — сміється мій співрозмовник, — це як веселий
епізод у невеселі часи, тут вони переплюнули і бєлгородців
і нас, — українців.
— Не вважайте, що прокуратура всього цього не знала. Тоді ж, 1985 року, в прокуратуру Чугуївського району прийшла
працювати жінка. Її чоловік військовий, і його перевели в Чугуїв із Туркменістану, з Шевченкового. Вона розповідала, що
перший секретар райкому партії, нагороджений орденом Леніна, бідкався: «Ви можете собі уявити! Якихось п’ятдесят тисяч
карбованців чистоганом не вистачило до Героя Соціалістичної
праці...»
— Було, всякого було, але мені шкода, що не довів задумане
до кінця. Я про Героя не мріяв, хотів свій район підняти. Шкода, дуже шкода. Я не був прожектером, просто була можливість
і хотілося зробити багато. Отут, на в’їзді в селище, проклали
об’їзну дорогу, зліва мав бути іподром. Ми вже й коней закупили. Я в той час приятелював із новим головою облвиконкому
Олександром Степановичем Масельським, — він дуже любив
коней і підтримував цю ідею. А біля сільгосптехніки — стадіон
і приміщення з плавальним басейном. Праворуч парк, там де
був панський сад. А як воно все давалось? Я не хочу сказати,
що правдами й неправдами... Нічого б не було, якби не праця,
часто й важка, трудівників району. А я, вже на результатах їхньої праці, як керівник мусив подбати, виявити свою, як тепер
кажуть, підприємницьку кмітливість, аби вони бачили результат. Адже все зароблене йшло у союзний та республіканський
86

бюджети. А вже звідти, якщо включать у державний план, то
щось перепаде. Не включать — очікуй. А на все ж потрібно грошей, і ще грошей, і вже тоді зароджувалось те, що потім назвали тіньовим підприємництвом. Але ті «тіньовики», «цеховики» старалися для себе, а я хотів — для району... Мені здається,
трохи вдалося пробудити в собі ділову жилку. Велика справа
складається з безлічі дрібних; найвеличніше ціле створюється з тисяч мізерних часточок. І потрібно було віддавати багато
сил для здійснення задуму. В цьому ділі не можна було ні надто
квапитись, ні надто зволікати. Та, мабуть, я надто поквапився,
дуже гарячкуватий був... А ще скажу, що людина мусить уміти
захищатися. На жаль, інакше не проживеш. А я покладався на
допомогу партійної обласної еліти. Тепер розумію, що потрібно було з усіх сил боротися, не дозволяти, щоб тебе перемогли: хто слабкий, той винуватий. Така наша мораль, шановний
прокуроре.
— Погодьтеся, що ще до ринкових потуг Горбачова, Чубайса чи Гайдара всі вже стабільно були куплені й розподілені.
Першими пішли підпільні цехи. Господарники нахабно крали, влаштовували фінансові «оборудки». Одна економіка була
офіційна, друга — підпільна.
— Не можу повністю це заперечувати. Проте, були й такі, які
ці фінансові оборудки, підпільну економіку робили не стільки
для себе, стільки для людей. Там, де недопрацьовує офіційна
економічна політика, відразу знаходяться ті, хто ці прогалини
заповнює.

БУДУВАЛИ, А НЕ РУЙНУВАЛИ
— Миколо Тарасовичу, та все ж, яка необхідність була серед
степу, за півсотні кілометрів од райцентру, в Рубленому, будувати адміністративно-громадський корпус — десять 16-квартирних житлових будинків із усіма вигодами. А потім усе те занедбали. Це ж 160 квартир, це ж іще один мікрорайон у селищі?
— Розповім і про те будівництво. Спочатку ми в той бік
дорогу Чугунівка — Веригівка проклали. Гадаєте, вона нам
була потрібна? За великим рахунком, ні, не потрібна. Та я на87

важився — наперекір багатьом обласним керівникам. На тих
будинках, які зводили в Рубленому, все не закінчувалося. Там
же грандіозний задум був. Із директором Харківського авіаційного заводу Хохловим ми мали домовленість будувати цехи,
ангари та скооперуватися з Воронезьким авіаційним заводом,
аби виготовляти хвости й закрилки для літаків. Тобто мова
йшла про філію авіаційного заводу. Не потрібно було якихось
великих конструкцій, але потрібна була дорога. От тоді я і прийняв рішення, щоб із Чугунівки до Веригівки прокласти дорогу
з наших матеріалів. Усе вирішувалось на взаємодопомозі, особистих контактах. Наприклад, із Віктором Васильовичем Булигіним, секретарем Валуйського райкому партії. Поїхали туди — звичайно ж, не без сиру. Розпили горілку. Він мені теж
гостинця дав, запакував горілки, ковбаси. А горілку там робили якісну, для Кремля. Пам’ятаєте, звідти спочатку пішла ота
«Посольська»? Значить, він транспорт дає — так домовились,
а я — матеріали. Запрошуємо наших обласних дорожніх керівників Гуца і Слуцького. Пригощаємо їх, частуємо, сиром теж.
Складаємо угоду, добиваємося включення до плану і... вагони
йдуть, смола іде, щебінь. Прокладаємо дорогу.... Та Терещенка
кидають до в’язниці... Не склалося нічого, розумієте? А які ж
плани були! Ми там вісім двоповерхових шістнадцятиквартирних будинків побудували, школу. А далі — індивідуальні будиночки. Мав стати Будинок культури, ферма. Три, новітніх на
той час, комплекси по 800 голів худоби… Коли ми тут філію
заводу «Комунар» зробили, то мені один із обласних партійних
секретарів докоряв: «Ти навіщо туди заліз?!» — «Так це знову ж
таки робочі місця — раз, партійна організація району зростає —
два». Тому, що там кадри ж потрібні — не просто Ванько
з Манькою, а освічені люди. Ми побудуємо житло. Один будинок чотириповерховий устигли, звели, а мало бути ще два —
там, на околиці Бурлука… А по Приколотнянському заводу.
Якось звертається до мене директор Приколотнянського заводу Володимир Онуфрійович Щербань і каже, що у міністерстві
вирішується доля по комплекту устаткування для олійноестракційних заводів. Унікальне устаткування. Таких усього
два. Якщо потрапить до нас, то це буде другий у Союзі завод.
Один у Прибалтиці побудували. А другий оце тепер вирішуєть88

ся. Каже мені: «Знаю, що ви з міністром харчової промисловості Союзу у хороших стосунках. Чи не можете передзвонити
йому, щоб міністерство передало нам те обладнання?» Я йому
кажу: «Ну, ти ж розумієш, це так дзвінком не вирішується».
А з міністром випадково десь на з’їзді чи на нараді познайомилися. Хтось познайомив нас. Відрекомендувалися — він і я.
А він мене запитує: «Як там поживає наш великий маленький
директор. Великий за значимістю, а маленький на зріст». Відповідаю: «Щербань! Нормально», — похвалив. Ми розговорились, і згодом він до мене ставився як до сина. Хоч ми не дуже
часто зустрічалися та з’явилася симпатія якась у нього до нас.
Він став моїм приятелем — принаймні, наскільки можливе
було для мене приятельство з таким великим союзним міністром. Він ставився до мене прихильно, і я йому за це дуже
вдячний. Це взаємна ввічливість високого урядовця і секретаря райкому партії, та виявлялася вона тільки в трохи теплішому, ніж зазвичай, вітанні під час зустрічі й прощання. Онуфрійовичу кажу, що не дуже із ним знайомий, щоб ось так телефонувати. Так Онуфрійович наполіг: «Ви зателефонуйте». — Дає
номер телефону. Тут же при ньому телефоную. Попадаю просто на нього. Він на місці. Так ось і так: це Терещенко з Великого Бурлука. «А!!!» — радо відповів. І знову запитує, як там
поживає великий маленький директор? Кажу, що нормально,
що ось він переді мною в кабінеті сидить, і у нас до вас є питання і прохання. Нагадую про те устаткування. І чи не могли б
нам його віддати. Він трохи подумав і каже, що вони ще такого
питання не розглядали. Я кажу: «А чому? Я прошу вас...» Він
тоді: «Ну, добре, посилай свого директора». Ну, я, звичайно
подякував, як це годиться в такому світському рауті. Дав розпорядження: «Випишіть Щербаню наше райкомівське відрядження, і щоб він завтра вже був у Москві». Поїхав. День немає, а наступного дня радісно телефонує: «Миколо Тарасовичу!.. Питання вирішено, колегія прийняла рішення передати
устаткування нам». А тоді в телефонній розмові міністр запитав мене, чи є у нас будівельна організація. Сказав, що є, а насправді її не було. ПМК-40 будувала сирзавод, а по закінченні
перекинули в Куп’янськ, мовляв, у районі не потрібна. Та про
це рішення передати нам устаткування, що, безумовно, перед89

бачало реконструкцію заводу, в області знав тільки я, В. О. Щербань і другий секретар обкому партії. Я йому розповів, він
каже, що не потягнемо. А я йому — ви ж нікуди не дінетесь,
це ж рішення союзного міністерства, нагорі воно вже прийнято. А він мені: «У разі чого, ти ж на мене не посилайся, але
коли тут в області буде вирішуватися питання, то я тебе підтримаю». А це якраз те, що нам потрібно було. І раптом отримує обком партії план про реконструкцію Приколотнянського
олійно-естракційного. То Владислав Петрович Мисниченко,
перший секретар обкому мені: «Оце факт!.. А як же його будувати?» Натискає кнопку Парамонова: «Це ти тут руку приклав» —
«Не я...» А жилка-то слабка, щоб зателефонувати й відмовитися.
Це ж уже в держплан включено. Тут уже не відмовишся. Не думайте, що все йшло гладко і мене всі підтримували на рівні обласного партійного керівництва. Був впливовий обласний
партійний секретар. Навіть не хочу згадувати його прізвище.
З ним я якось принципово не міг зійтися, бо в його активі чиста ідеологія, базікання, а це не в моєму характері, хоча й мій —
не мед. Як почали споруджувати Будинок культури, то він мені
теж: «Ти навіщо будуєш, ти ж знаєш, що Генеральний підписав
листа не споруджувати адміністративних будівель?» — «Так
у районі ж Будинку культури немає! В кінотеатрі збираємось,
а пленуми в колгоспі імені Леніна проводимо. Куди ж це годиться!» Якось приїжджаю додому. Пообідав. Дзвонить секретарка Галя: «Був той секретар з області і сказав, щоб завтра, як
привезете хлібо-фуражний баланс, щоб обов’язково зайшли
до нього». Я зразу її запитую: «Галю, звідкіля він зайшов, із
двору чи з парадного» — «З двору». Значить, він заїхав і бачив,
що на будівництві клубу розвантажують залізобетон. Другого
дня їду з важкою від паперів текою в обком партії. Заходжу до
нього в кабінет. Він сам, телевізор включено, запис футболу
дивиться і каже мені: «Миколо, я скільки тобі разів казав, щоб
ти перестав зводити Будинок культури?» — «Ну, ви ж розумієте, що немає Будинку культури. Потрібно спорудити» —
«Скільки тобі говорив, а вчора заїжджаю, машини розвантажуються. Я тобі хто?» — «Секретар, — кажу, — я вас поважаю...»
А він мені: «Он у тім сейфі в мене на тебе два відра помиїв,
я коли-небудь виллю тобі їх на голову». Я стояв, а він сидів. Не
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стерпів і папкою як вріжу по столу! Що було на столі, аж попідстрибувало і поперекидалось. Я пополотнів, але кажу: «А що
ви все жахаєте, в чому ви мені допомогли, навіть не особисто
мені, а району?» На якусь мить запало зловісне мовчання, і ми
тільки серйозно дивились один на одного. Це була тільки одна
мить, проте вона була на грані... Так він, щоб перемінити розмову, бо вона була неприємна і могла призвести до серйозного
конфлікту, мене поплескав по плечу і через силу мовив зовні
спокійно, проте кожне його слово налилося холодом власної
переваги: «Гаразд. гаразд. Але я просив би не забуватись. Боюся, щоб ви не згадали колись цю нашу розмову й не пожалкували...» Тоді я цьому не надав значення, але тепер знаю добре,
що ті слова означали. Він умів поставити на місце підлеглого нижчого рангу, хизуючись своїм вищим становищем. Ну,
я й пішов. Зрозумів, що він не хотів зайвого клопоту, не перенапружував свої скромні здібності. Бо мудрий інстинкт самозбереження підказував йому, що краще триматись офіційної
партійної лінії. Його улюблені вислови: Генеральний сказав…
слово і діло… Він приймав офіційну пропаганду такою, якою
йому її підносили, а тому за будь-яких обставин поводився
бездоганно. Мені важко збагнути роль людей, котрі були суто
гальмом для ділових людей. Якось приїжджає: «Сідай, Миколо, в машину, поїдемо подивимося». Поїхали. Я в його машині,
моя позаду. Їдемо за Вільхуватку, мовчимо. Він мовчить
і я мовчу. Поїхали з Вільхуватки на «Родину» в Чугунівку, з відти на Амбарне, з Амбарного на Григорівну, з Григорівни наліво
на Дворічанський район. Я йому: «Куди ви мене везете, це
вже ж інший район, навіщо він мені здався?» Він: «Їдьмо, їдьмо». Їдемо по селу колгоспу «Комуніст» Дворічанського району. Там Микола Хомич Погрібняк — голова колгоспу. Приїхали в контору. «А де Хомич?» — запитує. «Та тільки що був, зараз
знайдемо...»
Здійняли галас, показову активність. Ніби шукають, а знають, що він уже п’яний, хто там його знайде!.. Ну, поїхали назад. Їдемо сюди через Андріївський радгосп. Він мене привіз,
висадив і поїхав. Наступного дня телефонує інструктор обкому Криничко: «У тебе секретар по селу був?» — «Був» — «А де
ви їздили?» Розказав, що і в «Комуністі» були, та голови не
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знайшли. Він сміється: «Та ти знаєш, — а він іноді відвертий зі
мною був, — то він хотів, щоб ти засвідчив, коли Миколу Хомича піймають, що він п’яний». То я навпростець відкрито як
розрядився на адресу секретаря обкому, адже я взяв участь у цьому ділі не з власної охоти і не вельми радо: що ж він мене втягує в якісь свої ігри, у свої хитромудрі розрахунки. Ось для чого
він справді приїхав... А той мені: «Тихо, тихо, я ж тільки інструктор, і вам нічого не казав». Іншого разу приїжджає і разом
поїхали на виробничу нараду в Приколотне. В дорозі він розмірковує: «Нащо нам цей завод, хто його нам накинув, навіщо
він потрібен?» А я позаду сиджу, і лихий мене потяг за язика…
Дурний, нестриманий. Кажу йому: «А чого ви оце так до нас.
Ви мене за сироробний картали, що він не потрібний, але ж
дивіться, робимо сир, відправляємо на Кубу, здобули Червоний прапор, люди працюють. Зайнятість і тут, побудуємо житло, клуб, дитячий садок. Там же, в Приколотному, планувалося
клуб із плавальним басейном, очисні споруди. Дещо встигли
з житла побудували. А він мені: «Постривай, постривай… Так
це не ти сюди руку приложив!» — «Я» — «А як?» Кажу, що
з міністром домовилися. «А ти звідкіля його знаєш!» — «Знаю,
ми у хороших стосунках із ним...» Він як розкричиться: «Так
он воно що. А ми більше року з Владислав Петровичем Мисниченком ламаємо голову, звідки воно все це пішло, он воно
що, я зараз поїду доповім. Вилізай, навіщо мені та планова нарада». Розвернувся, висадив мене і поїхав. Ну, й їдь. Так що ж,
такі, як він, до мене будуть лояльно ставитися? Будуємо насіннєочистний завод у Шипуватому… На великій нараді я візьми
і скажи: «Оце ми затіяли завод. А він для району не потрібен» —
«Як не потрібен? А ти був на активі, коли Горбачов приїжджав у Харків? А тоді Мисниченко, підтакнувши, сказав, що ми
у кожному районі побудували по РАП “Райсільгоспхімії”, а тепер от по зерноочисному заводу — і вирішимо питання по зерну...» — «Був, — відповідаю, — але завод цей не потрібен нам.
У нас у кожному селі є механізовані токи, зерноочисні агрегати ЗАВ-10, ЗАВ-20. Ви уявіть собі: в період сівби привезти
з колгоспів області зерно, щоб його тут очистити. Воно ж три
кілометри по металевому риштуванню пересувається. В зерні
мікротріщини, наповниться всілякими грибками, і це ж бруд,
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а не насіннєве зерно. Воно негоже, не потрібне. Так він прогнав мене звідти. Їдь. Займайся ділами… А тоді, як у нас філію
заводу «Комунар» відкрили: «Ти чого туди вліз, ти з ким порадився?» — «Та з ким я буду радитись? Я в районі відповідаю
за стан справ? Відповідаю. Ви з мене за це відповідальності не
знімаєте? Не знімаєте. Вимагаєте, щоб ставало краще? Вимагаєте. Тож дайте і мені самому вирішувати, щоб ми тут у районі
щось побудували. Ніякої, ні від кого допомоги...»
— Пробачте, але якось аж не віриться, що, за державним планом, нічого не будувалося. Чи не приписуєте ви собі зайве?
— Нічого я собі не намагаюся приписати. Час був такий,
що будувалося багато, країна піднялася, люди стали жити
заможніше. Це факт, від якого ніде не дінешся. Але я стверджую, що лише один об’єкт збудовано в районі за ініціативи
вищестоящих обласних партійних і радянських органів. Це
сумновідомий Шипуватський насіннєвий завод, який так
і не запрацював. І кошти великі на це виділили, і підрядника закріпили. За що я потрапив у немилість до секретаря обкому? Мав необережність сказати, що завод не потрібен, що
в кожному господарстві є механізовані токи. Якщо вже дуже
хочете, то побудуємо комбікормовий завод тонн на 150 тонн
на добу — нам вистачить. Решта по будівництву — то моя
ініціатива. Будинок культури... Він мене вбивав за нього... За
Приколотнянський завод, коли дізнався, живцем хотів мене
з’їсти... Оці всі мікрорайони вибивав, до голови облвиконкому
Бездітка ходив, набридав, нагадував, щоб включили до плану,
щоб дали згоду, щоб можна було будувати. А крім того, я на
той час мав добрі стосунки з головою міжколгоспбуду Юрієм
Васильовичем Цупком. Він мені каже: «Давай, вибивай, хай
дадуть мені рознарядку, то я тобі побудую тут стільки, скільки
хочеш». А в його підпорядкуванні був домобудівний комбінат
у Куп’янську. Оце, що в Рубленому, на межі з Росією будинки побудували, то Андрій Павлович Бездітко започаткував, це
і його ініціатива. Але будівництво ніде, ніяким рішенням не
проходило. Звідти люди скарги писали, що і до Бурлука, і до
Валуйок далеко. А я тримав у голові філію авіазаводу. Люди
й не знають, як це все вибивалося, вирішувалося, включалось
до плану, будувалося.
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— А як будувався сирзавод? Його відкрили в 1977-му, а ви
стали першим у 1975-му.
— Не перебільшуватиму своєї ролі. Будівництво заводу задумав тодішній перший секретар райкому С. В. Лавренюк.
Тоді в районі існувало декілька цехів із переробки молока.
В райцентрі — молокозавод, у колгоспах — свої сепараторні
відділення. Але вся справа в тому, що якість молока в цьому
регіоні найвища. Тут якась особлива природа. Чи трава якась
особлива. Мабуть, не випадково саме в нашому районі вижив
байбак — ровесник мамонта. Якість нашого молока вже в ті
роки дивувала. Деякі люди, що розумілися на цьому, сконтактувалися з Семеном Васильовичем Лавренюком, першим секретарем. Шарпають його: «Треба щось робити»? А як робити?
На якому рівні робити? Приймальний пункт чи завод? А треба сказати, вже тоді у Вільхуватці працював сироробний завод
як філія районного. Там виготовляли твердий сир «Голландський». Прекрасний сир. І коли постало питання, якої потужності та як робити, то прийшли до висновку: треба робити капітально, з перспективою розвитку. Тоді ще про сухе молоко як
таке не йшлося, але вже йшлося про те, що треба не просто переробляти молоко на сир, а й молочну продукцію випускати:
сир, кефір, сметану, масло, морозиво. Виділили гроші з міністерства і, ще при Лавренюку, почалося будівництво. Вибрали майданчик, спланували. Спочатку будівництво йшло через
пень колоду. Там насипний ґрунт був. І коли почали будувати
адміністративний корпус, то вирішили: не бити палі, а викопати котлован і опустити блоки на фундамент. Тільки їх опустили, а тут дощ — і підмурок «поїхав». Довелося вносити корективи. Потім отримали устаткування і вивантажили його на
складі в Приколотному. Там був склад, тимчасовий, примітивний. А тільки вивантажили, сталася пожежа, і частина устаткування згоріла. Унікальне устаткування — всі ці сепаратори,
алюмінієві ванни — від високої температури деформувалося,
покрутилося. Це вже при мені. Фірма, яка поставляла устаткування, нового не могла виділити, щоправда, відремонтувати
врятоване від пожежі все ж допомогла. Спочатку твердий сир
не йшов, вірніше, погано йшов. Та потім навчилися... Але ж
є ще люди, це я вам, як колишньому прокурору, кажу, є люди
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з підлою натурою, їм лише б накапостити. Був випадок, коли
у форму, де засипають сир, аби він дозрівав, якась паскуда поклала жіночу білизну. Самі здогадайтеся, з якої частини тіла.
Запресували — і воно пішло. Виявили вже в торгівлі. Наїхало
і контролерів, і перевіряючих, і правоохоронців. Що та як могло статися!.. А як дізнаєшся, хто те скоїв? Не знайшли. Сир
уже випускали, а поля фільтрації добудовували. Знову ж таки,
це вже при мені робили… Депутат Верховної ради тут працював, забув прізвище, то він допомагав. Очисні споруди планувались із прицілом очищати стоки селища Великий Бурлук
і станції Бурлук. Там дальні перспективи вимальовувалися.
Пригадується, при будівництві сирзаводу бурили свердловину
і наткнулися на шар термальної води. Тепла вода, до сорока
градусів, це ж можна було дослідити й використати таке природне явище. Я вже тоді казав: беріть, ставте теплообмінне обладнання й качайте, — це температура для дозрівання сиру. Не
потрібно б тих котелень на мазуті й електричній енергії. Там же
здоровенна котельня стояла. Та не вистачило тоді державного
на це рішення. Я вже тоді попереджав: хлопці, прогорите ви
з такою котельнею. Не хотіли думати. Там, де потрібно було
потужності на один-два кіловати, ставили двигуни на 5—7 кіловат. Куди ж це годиться!.. Затампонували ту свердловину.
А якби тоді зробили... За сирзаводом мав бути хлібокомбінат.
Наполягали на його будівництві тому, що в цій зоні потужностей для випікання хліба не існувало. Хлібобулочні вироби возили з Харкова. Мав стати і вже й почали будувати. І булочки,
і бублики, й інші вироби. А поряд м’ясопереробний пункт, аби
свої ковбаси та шинку виготовляти. То також на перспективу
розраховувалося. Пам’ятаєте, там же був розташований пункт
забою худоби? А план намічався такий: де оце чотириповерховий будинок на околиці, то там мало розвиватися житлове
будівництво, аж до станції Бурлук. На станції силами міжколгоспбуду вже звели невеличкий мікрорайон. Шкода, дуже
шкода, що при будівництві сирзаводу не виділили кошти на
будівництво житла для працівників. Якби тоді ще вибили гроші
на житло, то Бурлук став би містечком. Але й це планувалося.
Вже навіть дорогу, що за залізничною колією, по інший бік лісосмуги як об’їзну будували. Щоб транспортом не заїжджали…
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Погодьтеся, що все це було продумане, а те, що воно не збулося, то самі розумієте... Я не сам діяв, я працював із командою.
Я ніде не кричав, так як це полюбляв В. О. Кур’янов, він же
після мене був майже двадцять років. Друг ваш…
— Пробачте, звідки ви взяли, що ми були друзями? У нас
склалися суто службові відносини, і не більше. З ним я ніколи
не сходився ближче, ніж того вимагали службові обов’язки.
— Так у першій книзі про нього пишете! Він же завжди наголошує: «Я все для людей...» А район розвалили при ньому.
Звичайно, не тільки його провина.
— Мені пригадався випадок. Він характеризує той час, час
обіцянок партійної влади в стилі «Майбутнє покоління житиме при комунізмі». У лютому 1986 року відбувся ХХVІІ з’їзд
КПРС, який змінив Програму партії. Замість застарілих положень про побудову комунізму було проголошено курс на
вдосконалення соціалізму. Передбачалося до 2000 року подвоїти економічний потенціал країни і надати кожній родині окрему квартиру. Голова райвиконкому веде засідання. Як депутат
райради і наглядаючий прокурор одночасно я присутній на
засіданні й навіть сиджу в президії біля голови та першого секретаря райкому партії. Під час розгляду питань бачу, що голова планової комісії Голочалова декілька разів відчиняла двері
й жестами показувала В. О. Кур’янову, що треба підписати
якісь документи. Той теж жестом їй показує, що, мовляв, потім,
після наради. А вона наполегливо дає зрозуміти, що потрібно
підписати терміново. Перериваючи нараду, голова запрошує
її зайти і запитує: «Що там у вас так терміново?» — «Вікторе
Омеляновичу! Автомобіль їде до Харкова, тож потрібно терміново відправити в облвиконком «План будівництва по забезпеченню до 2000 року кожної сім’ї квартирами та індивідуальним житлом» — «До якого року?» — перепитує Кур’янов.
«До 2000-го», — відповідає та. «Давай! Підпишу, не читаючи.
Хто з нас може знати, чи воно буде виконано і де ми будемо до
2000 року, та хто за цей план буде відповідати?»
— Дмитре Івановичу, я ж бачу яке життя стало після «перебудови», після мого арешту, і в тому, до чого воно дійшло тепер,
ніби нічиєї вини немає. Ніхто цього вже нам тепер не пояснить.
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Не знайти відповідальних, кого можна в цьому звинувачувати.
Від нас іще ховаються тисячі фактів, які були визначальними,
як під час розвалу Союзу, так і під час становлення самостійності України. А ми в той «застійний» час узялися за зрошення полів. Мабуть, не всі фахівці знають, як зі свердловини
можна 105 гектарів оросити. А ми в колгоспі Ілліча зробили.
Я ж усе-таки добився! До Зеленського, головного зрошувальника, поїхав, вони вислали сюди спеціалістів. Прорахували
дебет. А все це не задарма. І чаркували, і сир возив... Я це не
відкидав на слідстві, я визнавав за багатьма епізодами, що це ж
не собі. Зробили ж зрошення. Зробили. А в радгоспі «Червона
хвиля» 1600 гектарів зрошували. Новітні агрегати типу «Фрегат» і «Дніпро». Це ж не за велінням чарівника з’явилося на полях, все ж потрібно було «вибити». А де воно нині те зрошення?
Розвалили все. Шкода говорити! Гіркота на душі від жахливого
стану занедбаності того, що нами побудовано. І все це на тлі
неприхованого намагання розтягти те добро по шматках.
Мій співрозмовник розхвилювався. Відчувалось, що він
палко доводить свою правоту, а його ніби не розуміють. З відстані років, він бачить своє життя, в якому багато що зробив,
та так і не досяг своєї мети і тепер, у солідному віці, все ще
перебуває в ролі несправедливо зацькованої людини.
— Ви ж хоч тепер не будьте прокурором того часу! Тоді ніхто
не хотів цього розуміти. Той суд ніби не бачив реального життя, і я там сказав: пишіть, що хочете... Але ж тепер... це ж ясно
вже як Божий день. Невже і сьогодні не хочуть, не бажають
цього визнати? Шкода, що ще й досі багато хто дивиться на цю
справу до певної міри тодішніми очима.
Мій співрозмовник не розумів, чому я допитуюся, коли все
добре відомо. Чого взагалі від нього хочу. А я ж розпитую його
не так для себе, як для читачів.
— Тарасовичу! В мене сьогодні роль не та, що тоді. Не моє
діло боронити той лад, і мені приємно, що це на мені вже не
лежить. Бо нелегко відкидати ваші аргументи.
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— А свинокомплекс як будували? Спочатку умова, — тільки два комплекси. Відстань сім кілометрів між відтворенням
поросят і відгодівлею. Доводив: ну навіщо два комплекси, два
стада, це все подвійні витрати. Ні! От такі стандарти. Поки
я переконав, ще головою колгоспу був, і війну затіяв, зламав
точку зору, поки побудували. Двадцять дві тисячі поголів’я
свиней на комплексі, та й його тепер розвалили. Валять усе...
Боляче дивитись, як колись добротні будівлі, що функціонували на виробництво сільськогосподарської продукції, перетворюються на руйновища. А це ж моя минувшина, мої дорогі
роки, і праця людей, і спомини.
Одночасно, слухаючи його, я переглядав документи. Ось
характеристика 1972 року, підписана першим секретарем райкому С. Лавренюком: «Із березня 1970 року працює головою
колгоспу ім. Леніна. За цей період зарекомендував себе здібним, знаючим справу спеціалістом. Уміло володіє формами та
методами управління господарством і колективом. Спеціалізоване на виробництві свинини господарство постійно виконує плани виробництва та продажу тваринницької продукції.
Підвищилася трудова дисципліна колгоспників, відбулися
значні зміни в культурно-побутовому розвитку. Поліпшилися
механізація та електрифікація трудомістких процесів виробництва. Виросла продуктивність і організація праці...» За той
комплекс він отримав орден Трудового Червоного Прапора.
А був іще й орден Знак Пошани, медалі.
— І, будуючи, я не кричав, — вів далі співрозмовник, — не
бив себе в груди. А дехто думає, що все воно так, само собою,
як належне тоді. Не сам! Я нічого сам би не зміг. Люди працювали, був результат, а далі вже моя ініціатива. Потім підключав
кого потрібно, заручався підтримкою. Допомагали. Хто більше, хто менше, хто взагалі лапки склав, а потім у груди себе
бив. Мені розповідали, що один із керівників, який працював
у ті часи разом зі мною, прийшов сюди, де зараз пенсійний
фонд, та й каже: «Дівчата! Це ж я будував цей будинок». Ох,
думаю... Це ж Романець будував через «Міжколгоспбуд», через
колгосп імені Леніна. А ти ж і не знав, як це дається, хто там
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підрядник. А ті дівчата сидять і дякують йому. Вони цього знають. Шкода говорити! Та часто саме таким, котрі вміють випинати своє «Я», і достаються почесті за те, що «не шкодуючи
сил, старанно виконували...»
Оповідач розхвилювався. Видно, що це болюча для нього
тема і він щосили намагався опанувати себе. Відчувалося, він
хоче вилити все, що за багато років накипіло в нього на душі
й чого він не може подолати в собі. Та, дещо заспокоївшись,
вів далі:
— Тільки в суворому спокої старості я перебираю в пам’яті
все зроблене та пережите і сам собі призначаю нагороду за те,
що зробив. І лише Бог у моїй душі відає, чи є в цьому самовизнанні хоч крихта зарозумілості й марнолюбства. А те, що
відсидів...
— Я, як колишній прокурор, тоді бачив і нині визнаю, що
така існувала тоді система. Мабуть, тому, що все в ній будувалось не на Законі, а на подвійній моралі, на відірваній од життя
ідеології — вона і розвалилася. Це і тоді було зрозуміло простим
людям. От мій сусіда по дачі, — Володя Вірченко — якийсь далекий ваш родич, механізатор, у свій час передовий у районі
комбайнер — мені розповідав, що колись, узимку замело снігом
так, що з дороги на Харків до пташника не доїхати. А начальство у Харків везе звіт. А який же звіт приймуть без додатку?
Так він на тракторі поїхав до пташника. Там йому завантажили
випотрошених курей, лотки з яйцем, він підвіз до траси, перевантажили і поїхали на Харків. Він тоді, ще зовсім молодий механізатор, розумів, що то ж повезли гостинця на Харків.
— Возили, безумовно возили. Але ж ніяк не можна стверджувати, що те все робилося з мого відома, що це я створив
таку систему. Вона почалася до мене, після мене і нині є. Лишень тепер, здебільшого, готівкою розраховуються. А ті, хто
розпочали ту боротьбу з нетрудовими доходами, в своїй недалекоглядності, мабуть, думали, що це одиничні прояви. Покараємо декількох — і все стане на свої місця. Мовляв, влада
хороша, лише деякі керівники заважають зробити народ щасливим. Я б погодився зі своєю провиною і тим покаранням,
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що мені щедро відміряли, якби нічого не зробив у районі,
а тільки дбав про своє благополуччя. Визнаю, що дещо придбав
для себе, для своєї сім’ї, але не в такій мірі, як це намагалися
довести на слідстві та в суді.
Слухаючи, я розмірковував: «Мабуть його нерви зовсім
розшарпались, якщо він і досі звертається до таких міфічних
понять, як «провина», «покарання». Хіба хтось інший на його
місці вчинив би інакше? Досягнення, дійсно, його особиста
заслуга, бо здійснено їх усупереч тодішній фінансово-економічній політиці централізованого розподілу коштів та будівництва. Як тоді можна було інакше досягти успіху в людей,
коли не скористатися слушною нагодою та не вдатися в разі
потреби до хитрощів?
— Якби в нас у районі була будівельна організація, — вів далі
Микола Тарасович, — припустимо, ПМК (пересувна механізована колона). А у нас же була тільки одна будівельна — «Міжколгоспбуд», у якої дуже обмежена сфера діяльності. Це тваринницькі ферми, телятники, корівники, свинарники. А ми ж
її навантажували й іншими об’єктами, в тому числі і в райцентрі, бо це ж обличчя району. Примушували будувати житло,
як для своїх працівників, так і для інших, кооперуючись іще
з кимось. Поліклініку в селищі вони спорудили. Триповерхова будівля і нині стоїть, а поряд же заклали фундамент із бетонних блоків, ще майже такий корпус мав стояти. Я вже на
волю вийшов, то бачив, як блоки витягли і котлован засипали.
А якби ми мали свою будівельну організацію, коли б область
допомогла, мали б план-заявку. Все будівництво планувалося б
по плану на рік і на п’ятирічку. Відставала соціально-культурна
сфера. Потрібні були нові школи, дитсадки, житло, комунальні підприємства. Тоді ж, як і нині, — питань безліч. Лазні ж
навіть не мали. І т. д. і т. ін. А під це все, під план, виділяються кошти, матеріали, надається техніка (землерийні машини,
крани). Значно легше йшли б справи. Хоч скільки ми прохали… Ні в якому разі… При мені дали добудувати сироробний
завод за допомогою, ПМК-40. Та навіть не докінчили завод, як
її забрали. Залишилася невеличка ПМК-32, на станції. Хоро100

ша база і залізничний тупик був, можна було б її розширяти, та
ніхто з обласних керівників не хотів за це братися. Школу як
почали будувати, то дали сюди будівельну організацію. Я ось
не пам’ятаю прізвища начальника, такий був здоровий, сивий. Мені перший секретар обкому Мисниченко впаяв догану,
а йому нічого. То він виходить із наради і до мене: «Миколо,
ти добре тримався...» Я йому: «Слухай, я добре тримався, та
я отримав догану, а ти завалив будівництво, і тобі нічого, як
це так можна розуміти?» Будівельної організації немає, район
збіднений. Ніяк будувати, а потрібно. Тому ми й нахиляли
колгоспи, а це вже порушення. І фонд заробітної плати тоді
розпилюється, і будівельні матеріали, ті, що їм за лімітом видаються, ідуть на незаплановане будівництво. Це добре, що
своя будівельна організація тут, у колгоспі імені Леніна, була
хороша. Тут діяла і пилорама, і теслі підібрані. Все вони вміли робити. Великий обсяг робіт виконали для селища. А на
всі прохання секретар обкому по селу категорично відмовляв.
Я не можу зрозуміти, чому він так упереджено до нас ставився.
Не скажу про інших секретарів, та до мене він горів якоюсь
неприязню. А я, в свою чергу, бачив, як він старався справити
враження, що він — особистість більш значна, ніж насправді.
Вимушено ми в районі йшли на порушення. Та, вдаючись до
цих порушень, я думав не про власні вигоди. І коли для мене
звели новий дім у самому селищі, — їх там декілька для керівництва побудували, — то я не пішов у нього. Віддав голові райвиконкому Гербіну і його заступнику Нелупу. А будувалися то
для першого секретаря і для голови райвиконкому. Не хотів,
щоб люди говорили, мовляв, ось бачите, добротну хату залишив і пішов у кращу. Та справа не в цьому… Без будівельної організації і ні туди і ні сюди. Хоча б якусь філію такої організації
зробили, це ж можна було продумати все, та не захотіли верхи.
І навіть у план не ставилося це питання. На всі наші прохання — відмови. Я часто впадав у крайнощі, не знаючи як вийти
із ситуації. Звідси й порушення. А необхідність у будівництві
була, і ми вимушені все те робити правдами й неправдами.
Я міг би сидіти склавши руки, тихо. Район же і без будівництва
був на непоганому рахунку. І навіть ті, хто не любить мене, все
таки не скажуть, що я нічого не зробив. Гудячи мене, вони за101

здалегідь відмовляються належно оцінити будь-який мій добрий вчинок, бо сприймають лише офіційний судовий вирок,
не знаючи, як те все здобувалось. Дійсно, доводилося приймати й вольові рішення, а вони не завжди законні. Коли вас цікавить, скажу, що і з допомогою того ж сиру. Тому, що в СРСР
було все, але не для всіх. Мало не в кожному чиновницькому
кабінеті на тебе дивились очі, в яких одне: «Не підмажеш, не
поїдеш». Одначе, детально розповідати про це не варт нікому.
Кому цікаво, як побудували Будинок культури, за які гроші?
Головне що він є, діє!

ЧИ ДОПОМАГАЮТЬ ПОРТРЕТИ?
— А це все ж пройшло через мене, — вів далі Тарасович, —
і хоча я молодим був, чесно скажу, амбіційним, не прагнув
подобатися керівництву, не дуже зважав на їхню думку, не домагався їхньої прихильності. Я от так подивлюся на керівника вищого рангу і сам себе запитую: «А що він розумніший за
мене, і я що не можу керувати?» Треба лише вникнути в суть
справи. Далі вже потрібні кмітливість та увага. І вам наказують, і ви наказуєте. Так у житті трапляється часто. Треба потерпіти, набратися досвіду, зробити щось вагоме, піднятись
і над людьми, і над проблемами, щоб мати нехай і відносну,
але свободу у прийнятті рішень, можливість наказувати і самому. Я мав таку можливість, і в очах пересічних жителів району
я, може, й був сильним світу цього. Та все ж, хоч якою б значною здавалась ця посада — то був лише середній рівень —
районного масштабу. Можна було мені, молодому, покорятися
старшим, догоджати, слухати їх настанови. Та я вважав, що не
послух начальству робить тебе керівником. У військових є такий вислів, що старий воїн може зберігати звичку до перемог,
але набути її здатен лише молодий. Якось заходить до мене
в кабінет секретар із області. Обвів поглядом стіни і запитує:
«А чому в тебе портретів діючих секретарів ЦК партії нема?»
Я йому кажу: «Коли я ще був хлопцем, тут служив начальником
міліції Каратаєв. Потім його перевели у Печенізький район.
Так ось той начальник міліції приїжджає в одну сільську раду,
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заходить у кабінет голови. А хто тоді сільський голова, дядько
простий, грамоту знає. А в кабінеті що? Стіл, сейф, якісь стільці. На стіні портрети керівників. Заходить: “Здрастуйте“. А той
же через вікно бачив, що під’їхала машина, значить, якийсь
начальник, а в обличчя ж то не знає. Приїжджий ходить по кабінету, роздивляється і каже: “А щось я у вас не бачу портрета
Каратаєва...” А той йому: “Та ви знаєте, вже декілька разів бухгалтера посилав у Харків і ніяк не знайде. Але сказали, що осьось підвезуть, і буде портрет”. Приїжджий йому: “Ну, дивись.
Щоб ото обов’язково був портрет”. Через деякий час збирають районну нараду. і той Каратаєв у президії. А голова сільської ради, побачивши його в президії, запитує сусіда: “А хто ж
ото сидить?” — “Та це ж новий у районі чоловік. Його будуть
представляти як начальника міліції” — “Так він оце був у мене
і за портрет питав. А що і його портрет потрібно вішати?!”»
Так я оце розказав секретарю, то він мені: «Ти що, глузуєш?»
А я йому про те, що вони так часто міняються, що не знаєш.
Брежнєв довго був, а тепер оця чехарда — Андропов, Черненко...
— Тоді я ще не належав до скептиків і був сповнений ентузіазму і надій, та зрозумів, що Горбачов не відчуває букви
і духу Закону, не відчувають цього і нинішні законотворці. Дійсно, людина може все, але хто ж їй це дозволить. Вірніше, не
всім дозволено. Тому нині олігархи принцип «дозволено все,
що не заборонено», хочуть переінакшити — «можна лише те,
що не заборонено».
Питання:
— Ким?
— Та вже ж не нами!
— Колишній прокуроре, я погодився розповісти тобі про
своє життя і про справу. Проте, якщо хочеш знати, чого ще від
тебе чекаю, то послухай: учиниш добре, якщо саме ти, зі своїм
досвідом роботи в галузі права, напишеш і про закони. Це буде
правильніше й розумніше з огляду на особливість нашої бесіди.

ЧЕШІТЬ В ІНШОМУ МІСЦІ
— Приймаю пропозицію. Свій власний досвід дає впевненість стверджувати, що Закон — це не те, що написано на
папері, а як він втілюється в життя. За 27 років роботи в прокуратурі впевнився, що за радянської влади закони лише декларативно проголошували Свободу, Рівність, Братерство. Нова
генерація обіцяла, що наповнять ті лозунги реальним змістом.
Вловивши ілюзії народу щодо кращого життя, прийняли Конституцію, яка проголошує Україну суверенною і незалежною,
демократичною, соціальною і, що не менш важливо, — правовою державою. Ви, очевидно, пам’ятаєте всі ці промови. Але
тогочасні слова далекі були від того, що нині робиться. Діставшись владного корита, розуміючи, що всіх і зразу щасливими
не зробиш, почали робити щасливими себе і найкращу народну
ілюзію перетворили на брехню. Законодавці «або задля того,
щоб уводити людей в оману (аби здавалося, що вони знають
більше і вирішують більш важкі питання), або (і це більш вірогідно) зважаючи на своє невміння вчити (адже мистецтво не
лише в тому, щоб знати самому, але і в тому, щоб уміти навчити
інших), часто ділять зміст одного питання на незліченну кількість частин». Одразу ухвалили один за одним та внесли зміни
в десяток законів, які обмежували, втинали, вкорочували, звужували, урізали, зменшували, скасовували проголошені попередниками права, пільги, вольності. Бо вони створювали їм
численні й прикрі незручності. Хіба ви самі не бачите, що кожного дня з’являються нові закони та проекти змін до них і до
Конституції? Не думаю, що нинішні можновладці та законодавці, які взяли на себе обов’язок прийняття та застосування
законів, не обізнані в загальних питаннях права. Проте наша
доба цілком свідомо, з дивним самовдоволенням, змушує засумніватись у тому, що життя йде за простими, правдивими законами. Неправова «справедливість» — на жаль, не вигадка,
а прикра реальність. І все це робилось і робиться, звичайно, не
інакше, як під доброчинним виглядом, так щоб навіть найнесправедливіше діло здавалося справедливим. Безумовно, закони потрібно приймати, поважати й виконувати. Але зазвичай
це не так просто, оскільки вони переповнені різними важко104

зрозумілими термінами, які не піддаються точному й однозначному тлумаченню. Ці тяжко вчені тонкощі складні для
сприйняття до такої міри, що розібратися в їхньому змісті часом важко навіть професіоналу. Оскільки, як казав Аристотель,
«сумніватися в окремих випадках корисно», я схильний припускати, що закладаються підвалини, не досить добре обмислені та недостатньо вивчені, несуть на собі слід того, що в психології називається професійною деформацією. Закон зробився знаряддям у руках партій, став предметом гендлю. Згадайте,
як політики домовляються: ви нас підтримайте в цьому законопроекті, а ми віддамо голоси за ваш проект. А де гендлюють,
там, як відомо, втрачають совість. Як приймалися закони
«кнопкодавами», ми вже бачили. Нині з цим начебто покінчено. Та біда в тому, що все, що поставлено на потік, не може бути
якісним. Тут потрібна більша тривалість, слід присвячувати
цьому більше часу. Крім того, в усякій справі треба знати міру
й бути справедливим. Складається враження, що законодавці
просто не зацікавлені в тому, аби схвалювати закони зрозумілі
та прозорі. Для влади вони як зброя — наступальна чи оборонна — в прагненні узаконити свою волю, а для наближених до
влади — засіб збагачення. Щоб зберегти багатство і владу, вони
зроблять жорстокими найм’якіші закони й грабуватимуть своїх
братів зі словами любові на вустах. Промови з високих владних
трибун на захист наших інтересів здаються доречними й щирими, але насправді нічого з необхідних заходів не виконується,
навіть настільки, щоб варто було слухати ці промови. Для людей, які мають хоч трохи глузду в голові, вже давно зрозуміло,
що сучасні законодавці вимагають од тебе, аби ти робив те, чого
робити не зобов’язаний, і причому, куди наполегливіше, ніж
вимагають од себе того, що вони зобов’язані робити. А пересічний громадянин, зіткнувшись із правовими колізіями, мимоволі вимушений іти до суду, адже судові позови породжує скоріше необізнаність у праві, а не знання права. Оскільки невідання ніяким чином не може слугувати виправданням, громадянин
покладається на суд, бо знає, що в давнину на суді говорили
мало і лише до діла; той хто брехав, мимоволі запинався, збивався — й одразу всім було видно, хто правий, а хто — ні. Рішенню суду покорялися, хоч яке воно було. Нині і в суді, наслі105

дуючи парламент, кричать, сваряться, навіть б’ються перед
ним. Один клянеться страшною клятвою, що він правий, а винен другий; другий іще страшнішою клятвою клянеться, говорячи те ж саме. Звичайно, суд у нас, хоч і незалежний, і є самостійною, та все ж таки гілкою влади. Тож, вислухавши сторони,
в інтересах тієї ж влади придумає, постановить і винесе таке рішення, такий присуд, що ні та, ні друга сторона не будуть вдоволені й відходять після такого правосуддя ще більшими ворогами. Без допомоги юриста нині марно й пробувати чогось добитися. Але й адвокати, хай їм лиха година, чи то справді не
знають, чи то удають, ніби не знають. Як казав один із літературних персонажів, «адвокати і професори знають стільки ж,
скільки й я. Цей каже так, а той каже сяк; один каже одне, а інший — зовсім протилежне. Збожеволіти можна!» В павутинні
правової системи не відразу второпаєш, що нам дозволено і що
забороняється. У давнину були видатні мужі, що мали особливий хист — простою мовою розтлумачувати право народові,
пояснювати найскладніші речі та давати йому поради, щоб
учився розрізняти, де зло, а де благо, і відповідно знав, чого має
прагнути, а чого — уникати. Сучасні юристи-практики спершу
випитають, чи вистачить у вас грошей, щоб позиватись. А коли
й вистачить, то, як казав уже згаданий персонаж, «усе лихо
в тому, що не завжди це щасливо закінчується», бо справа в наших судах повертається так, «що здається, наче ваша правда,
а насправді таки не ваша...» Побачиш сам, що чорним стало
біле. Марно сподіватися, що хоч частина грошей, витрачених
на юридичну допомогу, повернеться, що відшкодуєш шкоду за
таку «послугу» фахівця.. Досвідчений юрист перебере різні правові положення і запевнятиме тебе, що ще ніколи в його адвокатській практиці не траплялося нічого подібного, хоч уже багато таких справ вигравав, а в чому причина невдачі, він ніяк не
може збагнути. Він іще буде тобі пропонувати брати до уваги
різні способи порятунку, але жоден iз них не виявиться переконливим. Тоді позивачу стає зрозумілим, що є лише один
спосіб. Щоправда, він не стільки чесний, скільки корисний,
але не час, опинившись у складному становищі, перебирати засобами. Бо прекрасно знає, що провладні — порода дуже жадібних на гроші. Звичайно, це неприємна річ — давати гроші цим
106

негідникам, але коли ти в скруті — нічого кращого не знаходиш. А коли грошей катма — залишається те, до чого закликають зусібіч, — бути законослухняним і вірити владі. Хіба ж можна їй не вірити, за неї ж голосували, а вона обіцянки давала. Та
тільки після виборів розподілили портфелі, той же виборець
одразу думає: «Хіба вони можуть дати жителям країни добротний Закон, коли весь час гризуться, не знаючи, як його тлумачити?» Закони стали комерційними. Якщо ви наполягатимете
на своєму, то безперервна судова тяганина доконає, зажене
у безвихідь і врешті-решт ви, знесилившись і зневірившись,
тому що присікатись, власне, нема до чого, або махнете на все
рукою, або, собі ж на шкоду, підете на «мирову угоду», яку вам
же й підготують спритні до цього ділки. І тоді відбувається цікава річ: що мало бути ваше, стало чиєсь. Залишається тільки
шукати такого мудрагеля, щоб на нього таки можна було покластися, щоб не стільки на законах розумівся, як мав доступ
до «потрібних людей». А як же високопосадовці? Ті завжди
«в темі» з судом. А коли обоє «в темі», тоді й закон вони знають
досконало, і всі заковики тлумачать вдало. Їхні спритні юристи, вміло використовуючи шпарини в законах, спотворюючи
найочевидніші, найчіткіші статті, зловживаючи казуїстикою
судочинства, знаходять собі роботу в арсеналі юридичних суперечностей. Як кажуть, навчились вивертати Закон, мов кожуха. У цій умілості вони переважують усіх. Для них це
називається «провести комбінацію», тобто дію, яка не піддається чіткому означенню: вона об’єднує в собі елементи шахрайства та права. Це така собі майже законна та добре продумана
хитрість. «Комбінацію» може бути визнано незаконною тільки
тоді, коли її юридично доведено. А це важко зробити, не маючи
ділової заповзятливості, вільного часу та капіталів для такої
операції, врешті, ще треба зуміти довести свою правоту. Тому
й доводиться ходити по інстанціях, і це ходіння досить влучно
можна охрестити простим українським словом «поневіряння» — ходіння по невірах. Законодавцям, аврально приймаючи
черговий закон, доречно пам’ятати пораду Платона: «Цей закон викличе набагато більше недовіри, ніж попередній. Людям
буде важче повірити в його здійсненність і корисність… І чи
можеш знайти щось ближче до мудрості, ніж правда?» Або зга107

даймо, як дошкульно висміяв Салтиков-Щедрін безплідність
законодавчої діяльності в тодішній Російській імперії: де «всі
сторони життя були обплутані ланцюгом найсуворіших і найдрібніших регламентацій, — і водночас усе це не мало ніякого
впливу на реальне життя народу й відбувалося в незримому для
народу мертвому світі казенних бомаг... І прийшов до висновку,
що найкращі закони — «середні», тобто наче й не закони, а «сутінки законів», і це ті, які видаються для того, «щоб законодавці не скніли в неробстві». А він розумівся на правозастосовній
практиці, адже сам був віце-губернатором. Та не обов’язково
бути високопосадовцем. Я. Гашек про це явище писав: «Тут
здебільшого зникала всяка логіка, а перемагав §, душив §, обовдурював §, пирскав §, сміявся §, загрожував §, убивав § і не прощав §. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону».
Як бачите, і в законотворчій та правозастосовній діяльності виникає сила питань і думок, одні з яких переплітаються з іншими. Я міг піти й далі, але стримаюсь. Парадоксально звучить,
але правову політику в державі формують ті ж політики. Проте
нині політика докотилася до того, що чим переконливіше
викривають дії опонентів у видимих і уявних порушеннях, тим
важче знайти раду, як бути далі. Пропоную уважніше оглянутися довкола і, як жартують юристи, «подивитись на право, так
само як і на ліво», очима, вільними від чиновницьких обмежень. Чи те, що відбувається з нами, нашими друзями і сусідами, не ілюструє ось цей афоризм відомого російського політика, колишнього посла РФ в Україні Віктора Черномирдіна?
«Нам нічого не заважає перевиконувати наші закони... Деякі
принципи, які раніше були принциповими, насправді були не
принциповими... Не можна думати і не потрібно навіть думати
про те, що настане час, коли настане легше... Правильно чи неправильно — це питання філософське... Кому це потрібно?
У кого руки сверблять? У кого свербить — чешіть в іншому місці», — сказав він цілком серйозно. Від себе додам, що для цього
ще й потрібна призвичаєна до чутливості рука, щоб почухати
саме там, де свербить, або навіть зовсім його не чіпати. Нічому
лихому не вчить ця проста порада, нічого лихого в ній немає,
тож, можливо, й допоможе покласти край цьому законодавчому фарсу, коли вищим очі позасліплювало, вуха позакладало,
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що не бачать і не чують. На превелике задоволення критично
налаштованих читачів, тему нинішньої законотворчості й судової практики можна було б розвивати нескінченно. Та покладемо край, хоч можна було б тут навести далеко більше таких
влучних висловів і дотепів. Мені ж бачиться, що це соромота
й велика несправедливість поводитися так із Законом у конституційній державі, і я з тими, хто визнає за потрібне домагатися всього того, що само по собі справедливе та чесне. Стократ погоджуюсь зі знаменитими словами Марка Тулія Цицерона, що їх він залишив для нас у праці «Про закони»: «...якщо
від беззаконного та злочинного життя людей відвертає лише
кара, страх перед карою, а не сама огидність такого життя, то
беззаконників нема і безчесних людей треба вважати скоріше
необережними. А ми, якщо нас спонукає бути чесними мужами не прагнення до чесноти, а та чи інша користь і вигода, тоді
ми хитрі, але не чесні».

ЗАКОН, ЗАПОВІДІ ТА МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Звичайно, вислів Черномирдіна можна сприйняти як жарт,
але в кожному жарті лише частка жарту — все інше правда. Закони так пронизали людське життя, що годі й розібратися в них.
Та коли в житті складається саме так, а не інакше, то залежить це
і від законів, і від обставин. Інтернет усе більше входить у наше
життя, і нещодавно я зв’язався зі своїм земляком із села Саші —
Анатолієм Ільченком. Нині він священик аж в Алмати. Електронною поштою надіслав йому свою першу книгу (спогадів
і не зовсім прокурорських роздумів), а він мені надіслав книгу
Святителя Миколи Сербського «Слово про закон». У передмові
книги йдеться про те, що вчені сини людства в наш час ні про
що не роздумують так багато, як про закон природи чи закони
природи. Але саме про це в Біблії немає ні слова. Мене ця тема
теж зацікавила, і я сам нібито й знайшов відповідь, чому в Біблії
нічого немає про закони природи. Немає тому, що й саму природу створив Всевишній і дав нам десять заповідей. На цю тему
можна багато говорити, хоча вона не наша тема. І все-таки не
можна в ній геть замовчати про те, що і вірування, і закон мають,
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безперечно, іноді вирішальний вплив на людські діяння. Проте,
я особисто впевнився, що нічого ми не знаємо так погано, як те,
що кожне із нас мусить знати, — ЗАКОН! Земляк, посилаючись
на релігійні дослідження, мені відповів: «Американські юристи
підрахували, що в намаганні юридично закріпити в суспільному
житті десять біблійних заповідей їх держава за свою історію видала 38 мільйонів законів». Ось так самі собі все ускладнюємо,
а все сказано в десяти заповідях Всевишнього. Шарль де Голль
сказав, що десять заповідей лише тому такі лаконічні, ясні та
зрозумілі, що були написані без допомоги радників і експертів.
Згадаймо їх дослівно:
• Хай не буде тобі інших богів передо Мною!
• Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі,
і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не
служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за
провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях
тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.
• Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо
не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.
• Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість день
працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка
твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько
твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та
землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.
• Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні
на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!
• Не вбивай!
• Не чини перелюбу!
• Не кради!
• Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!
• Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його,
ані осла його, ані всього, що ближнього твого!
110

— Погодьтесь, ідеологія — це величезна сила. В двадцятому
столітті вона дійсно володіла масами. Наперекір еволюційному розвитку людства, Гітлер, із його «Mein Kampf» домагався
силою завоювати світ, а комуністи з марксизмом-ленінізмом
побудувати світле майбутнє. Для цього придумали, як вони
проголошували, кодекс науково обґрунтованих принципів комуністичної моралі, створених на основі християнських засад.
Згадаймо:
• Відданість справі комунізму, любов до соціалістичної
Батьківщині, до країн соціалізму.
• Сумлінна праця на благо суспільства: хто не працює, той
не їсть.
• Турбота про кожного, збереження і примноження суспільного надбання.
• Висока свідомість громадського обов’язку, нетерпимість
до порушень громадських інтересів.
• Колективізм і товариська взаємодопомога: кожен за всіх,
всі за одного.
• Гуманні відносини і взаємна повага між людьми: людина
людині друг, товариш і брат.
• Чесність і правдивість, моральна чистота, простота і скромність суспільного й особистого життя.
• Взаємна повага в родині, турбота про виховання дітей.
• Непримиренність до несправедливості, неробства, нечесності, кар’єризму, користолюбства.
• Дружба і братерство всіх народів СРСР, нетерпимість до
національної і расової неприязні.
• Нетерпимість до ворогів комунізму, справи миру і свободи народів.
• Братерська солідарність із працівниками всіх країн, з усіма народами.
І в десяти заповідях, і в Моральному кодексі вірні слова, та
життя сучасної людини регламентоване законами. Оскільки,
з вини самих людей, закони все ж таки існують, ми маємо, по
змозі, застосовувати їх справедливо. І коли ведемо про закон
мову, то не можна не сказати про корупцію. Вона дійшла до
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такої межі, що, навіть даючи гроші, ти не впевнений, що справу буде вирішено. Вона вже перемішується з шахрайством.
А потім замовні вбивства. Ось така мораль у дійсності.
— Якщо ми вже заговорили про моральність, — підтримав
тему співрозмовник, — то повернімось до того, з чого починали розмову, до Мандевіля. Він бачив своє завдання в тому.
щоб показати, яка людина насправді та які рушійні пружини
її вчинків. Вважав, що в основі людських дій лежить природне прагнення до самозбереження, що виражається в бажанні
задоволення своїх потреб і у відразі до страждання. Така людина в природному стані. А в цивільному, громадському стані,
вона примушена підпорядковувати свої особисті прагнення
сприянню суспільних інтересів. Інакше, самостійно, людина
не вижила б як індивід. Однак оскільки ніяка влада не може
дістатися потаємних куточків людської душі, «законодавці
й мудреці» впровадили в голови людей, що «для кожного з них
набагато краще брати до уваги не особисті, а громадські інтереси», а «моралісти та філософи усіх часів» тим і займалися, що зміцнювали цю думку. Пообіцявши уявну винагороду
як компенсацію за муки самозречення, вдаючись до похвал
і презирства, граючи на лестощах, апелюючи до сорому й честі, — вони зуміли домогтися свого. За допомогою таких важелів виявилося можливим приборкувати егоїстичні схильності людей, примушуючи їх до розсудливості. Від себе додам,
що особливо в цьому відзначилася радянська влада. Мандевіль
указував на розсудливість. Та не до розсудливості людей змушувала та влада, а до послуху. Мораль, на думку філософа,
є штучне утворення, винахід самих людей: честолюбних політиків. Моральні поняття — в першу чергу, доброчесність і порок — сформульовані як лексичні засоби, за допомогою яких
обробляється свідомість людей. Пороком прийнято називати
«все, що робить людина для задоволення будь-якого із своїх
бажань, ігноруючи суспільні інтереси» а чеснотою — «всяке
вчинення, за допомогою якого людина, всупереч природній схильності, прагне блага іншим або приборкування своїх
власних афектів, виходячи з розумного бажання бути добрим». Це тільки письменники та художники малюють рожеві
ідилії про загальнолюдську мораль, насправді ж усе має не та112

кий ідеальний вигляд, як декому здається. І коли зважувати
людські вчинки на терезах, а таке право лише у Всевишнього,
то рівновага там іще далеко не стала…

ДОЛЯ І ВИБІР
— Тарасовичу, щоб не відхилятися від суті нашої бесіди,
мушу, полишивши це питання, перейти від моралі до права,
хоча й упевнений, що вони мають взаємно доповнювати одне
одного. Адже й справді, за двадцять сім років роботи у прокуратурі я пересвідчився, що закон — це одне, а правда — це
щось зовсім інше. Та мені здається, що я витрачаю час, розтовкмачуючи всім зрозумілі речі, тут випадало б обурюватись, а не
сперечатися. Спитайте про це будь-якого юриста і, він вам
скаже те саме, а я всього-на-всього тільки говорю правду, як
личить звичайній людині.
— Я не юрист, щоб чітко провести грань, чи тонко відчувати дух і букву Закону. Не думаю, що всі юристи це вміють, це
дуже великий філософський обшир, — веде далі мій співрозмовник.
— Дійсно, тут великий філософський обшир. Проте, не лише філософський, а й практичний. Давня як світ суперечка
двох суддів. Перший із них ратує за додержання букви закону і каже, що суддя не мусить дошукуватися, чи справедливі
закони. Він має тільки справедливо застосовувати їх. Другий
стверджує: коли правосуддя забуває про дух закону, воно стає
безглуздим. Для простих громадян суд, суддя, якщо й не святе,
то принаймні має бути майже святим. А тим часом всюди стикаємося з фактом, яким безглуздим стає закон у можновладців: їм наплювати і на його дух, і на букву. Він у них стає, як
дишло, — куди повернув, туди й вийшло.
— В мене був час подумати і приходжу до висновку, що наші
вчинки лиш умовно можна назвати нашими. Часто вони залежать не стільки від нас, скільки від долі. Вони нав’язуються
нам зовнішніми обставинами, і ми часто їх зовсім не заслуговуємо. Ось згадайте: відчинив Горбачов люк... Та, власне, й не
він. Він уже не зміг зачинити той люк. Особливо в останній
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час моєї роботи секретарем, — 1983—1985 роки, — відчувалося нутром, що в атмосфері наближається якась катастрофа.
Відчувала й верхівка. Там же й розумні були, відчували, що іде
воно якось не туди, щось очікується, якесь потрясіння. А в Політбюро старці засиджуються. Якби ж їх хоч трішки міняли на
молодих. От Леонід Ілліч Брежнєв. Йому ж скільки постанов
із новими планами приносили на підпис: «Давайте оце. Оце...»
То він: «Це після мене, після мене. Почекаймо! Куди нам квапитись? Соціалізму в нашій країні ніщо не загрожує, і життя
народу не таке вже нестерпне». А якщо життям задоволені, то
це й відзначити потрібно, і підлабузники чіпляли йому нагороду за нагородою. А він як правитель, наділений майже абсолютною владою, здавалось, і не бачив ніякої невідповідності,
й, ніби дитина, радів нагородам від своїх же підлеглих і поздоровленням від тих, чиє службове зростання та політичне виживання залежало від нього ж самого.
— Тарасовичу, мені згадався анекдот, який ходив уже за
часів Горбачова. Нібито приходить Брежнєв до Горбачова і каже: «Михайле Сергійовичу, пора б мене нагородити новим орденом» — «Леоніде Іллічу, ви ж померли» — «А ви нагородіть
посмертно».
— Дійсно, любив він нагороди, та, мабуть, теж відчував.
А навкруг нього оці всі Щолокови, дочка Галя з циганом Буряце і всі справи, починаючи з Єлисеєвського гастроному. Та хіба
лише це! І воно не могло не подіяти. Там Цвігун застрелився...
І все клубком. Андропов собі… Із Щолоковим ворогувати став.
Потім нічого розумнішого не придумали, — взяли Черненка
виштовхали нагору. На посміховисько, коли вже сам не міг
ходити, попід руки вели до урни для голосування. Все це відбивалося на настроях країни в цілому і на кожному громадянинові. Не могло не відбиватися. А там, нагорі, була інша мораль, інші цінності. Ось моя дочка Іра виходила заміж. А мене
запитує завідувач організаційного відділу обкому. Уже його немає, сірий кардинал такий собі: «А що там із дочкою?» — «Виходить заміж» — «А за кого?» — «За шофера!» — «Та ти що?
Як це за шофера?» — Я в ті діла не втручаюся. То її справа…»
А він мені: «Та у нас же скільки молодих працівників і в комсомолі, і в партійному апараті. То що ж ти оце!..» Вони там усе
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це прораховували. Вони тоді думали, що правитимуть вічно
й намагалися зі свого середовища витворити аристократію,
яка б стояла на чолі суспільства, очолювала його. Тому й обдаровували молодь протекціями і привілеями. Звели своїм молодим спеціалістам із обкому будинок на проспекті Леніна. Там
де готель і ресторанчик «Харків», за рогом. За чехословацьким
проектом. Усі кімнати ізольовані, санвузли окремо, ванні кімнати окремо. Вони ж думали, що ми не знаємо. Звичайно, багато людей і не знало, але ми ж то знаємо, до нас же доходило.
То чого ж ви на кожній трибуні виступаєте і кричите, що у нас
ось так добре народу!.. Верхівка вже тоді страждала на бундючність, зарозумілість, станову пиху, всезнайство, невдячність,
схильність жити за чужий рахунок. Вони ніби мали все, були
всім, могли все, але не вловлювали в тому, що відбувається, закономірностей, логічних зв’язків. Я про це кажу не тому, що
постраждав. Коли керівник високого рангу з трибуни свідомо
бреше, свідомо підтримує брехню, то хоч би якими актуальними здавалися його слова, він робить народу не послугу, а велику шкоду, нівелює почуття справедливості. Виникає боротьба дійсних життєвих інтересів і гасел, що їх пропагує влада.
А коли пропаганда не спрацьовує, то й керівництво сходиться
до того, що невдячний, мовляв, у СРСР народ. Не встигнеш
забезпечити їх трусами, як вони ж одразу кричать: «А де ковбаса!» Офіційно так відверто ніхто не висловлювався, але багато
хто так мислив. Гіркі, лихі слова, але саме такі уїдливі дотепи
найкраще доводять, що народ багато чого вимагав від влади,
а вона не була готова задовольнити його потреби, зациклившись на світових пріоритетах. Пропагандою вміло обробляли
народ, що, мовляв, внутрішні труднощі тимчасові, а зовнішні
вороги постійні. Наскільки ми тепер можемо судити про ті далекі події, така офіційна пропаганда уявних перемог і уявного
добробуту породила недовіру. Нині здається дивним, як це ніхто спочатку не зрозумів. Хоча деякі наймудріші голови мовчки
визнавали гірку правду, дехто пробував і боротись, їм обридло
чекання. Вони хотіли нарешті якихось змін. Але в більшості
серед людей панував мовчазно-похмурий і навіть зловтішний
песимізм. Виробилася нова мораль, на яку влада не впливала. Владні — вони мов діти, нічого не тямили, вони гралися
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з вогнем. Знали, що це добром не скінчиться, але навіть уявити
були неспроможні, що станеться в дійсності. А потім із СРСР
сталося те, що й мало статися... А щодо мене, то досить часто
доля залежить не від здібностей, а від нашого вибору. Я не був
кар’єристом. Район був на підйомі. Більше того, мені дуже
наполегливо заворг обкому пропонував їхати на навчання, на
три роки, у вищу партійну школу при ЦК КПРС у Москві. Там
же було можна жити із сім’єю. По закінченні захищаєш кандидатську дисертацію, і потім тебе ЦК направляє. Ну, звичайно,
навряд чи назад сюди, у Бурлук. Я не захотів покидати того, що
розпочав, я бачив, що мені вдається. Я знав, чого хочу, знав,
як досягти бажаного. Звичайно, обов’язки визначала посада,
але оскільки вона здебільшого не диктувала як саме їх потрібно виконувати, залишала відносну волю, то я й виявляв свою
ініціативу. Це ж мій рідний район, моя мала Батьківщина. Хотілося зробити район передовим, перетворити селище на дійсно
міського типу, з розвинутою інфраструктурою, промисловими підприємствами, хорошою базою для спорту, відпочинку,
з культурними закладами. Дещо й зробили. І це ж я не сам:
один я б нічого не зробив, не маючи підтримки у простих
трудівників і службовців району, закликаючи і спрямовуючи
їх до виконання все нових планів. Та не склалося... Моя доля
спіткнулася саме тоді. А далі розгорнулися події, що далеко на
задній план відсунули всілякі громадські та особисті справи...
Чи вихваляти наше минуле? Воно було таким, яким ми його
пам’ятаємо, але нічого не вдієш, так і минав час, так і не зовсім
зрозуміло, чому все таки болить...
Мій співрозмовник іще кремезної статури, сильна, вольова
особистість, але все ж таки відчувалося, що він говорить із ледь
стримуваним хвилюванням.
— Так що ж, вони мене підтримали б, коли така нагода трапилась... А вона й трапилася. Там, у Москві, Горбачов задумав
підкорити собі партію. Не вам про це розповідати. Почалося
все з Узбекистану, зі справи, яку розслідували слідчі прокуратури СРСР Гдлян з Івановим. Нині я не є прихильником партії,
яка довела до вбивства чи самогубства Рашидова, вкоротила
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віку багатьом іншим комуністам і некомуністам. Коли заварили кашу в Узбекистані, Горбачов сказав: треба, щоб схожі справи з’явилися в кожній області й у районі «в назидание всем».
Чому такий вибір випав саме на мене — це вже діло не Горбачова. Але коли вже зачепило мене, товариші вийшли на Лигачова. Він: «То як же ж так — першого секретаря?!.» А йому сказали: «Ти не лізь туди». І він боявся сказати, хай там що, супроти Горбачова. Щербицький? Це мені вже потім розповіли, що
він докоряв першому секретареві Харківського обкому партії
Мисниченку: «Як же ти дозволив, що у тебе першого секретаря посадили, ти ж знав?» Так, він знав. Але і він, і такі, як він,
тільки про себе думають і ніяк не збираються завдавати собі
клопоту чи бути скомпрометованими. Вони скоряються природному інстинктові, який велить триматися подалі від тих,
кого спіткала невдача. Скажу про секретаря обкому. Телефонує Володимир Криничко (інструктором був у нас по оргвідділу, ми з ним були на «ти»): «Миколаю! Секретар їде в столицю,
везе документи по нагородженню. Потрібно сиру…» — «Скільки?» — «П’ять головок» — «Та ви що, звихнулись?!» Та все ж
знайшли. Повіз секретар... Та він же ніби й непричетний. Якби
я про це сказав слідчому, то в першу чергу підставив би Володю. А секретар? Він що ж не знав, що це сир бурлуцький, що
це Терещенко, що, крім нього, ніхто його не привезе, бо ніхто
не дасть команди. Вони ж знали, яка тут обстановка. А слідчий Ткаченко все допитувався, хто у мене є із знайомих в ЦК
КП України. «Як хто? Є там один із міжнародного відділу із
зарубіжних зв’язків. У нас у районі колись працював першим
секретарем райкому комсомолу. Меркулов — прізвище. Наші
хлопці у нього на квартирі інколи зупинялися. То він такий
пещений… Ніколи слова зайвого не скаже. Так його система
виховала, навчила. Хоч які там земляки, а він боїться відверто говорити. А я назвав прізвище. Думаю: перевіряй зв’язки,
вийдеш на можливість міжнародного резонансу. А він добивається: «Ви ж не самі вирішували, ви ж на бюро... Інші ж теж
причетні», — добивається слідчий. Я йому: «Ну, що бюро? Як
я сказав, так і вирішили» — «А чого ви все на себе берете?» —
«А на кого я маю звертати?» Та Бог із ним. Мені навіть оця
розмова хвилююча, неприємна. Тоді, на допитах, я зробив ви117

сновок: якщо я скорюсь, піддамся на пропозиції слідчого, знайшовши собі якийсь привід чи придумавши якесь виправдання, і почну все розповідати, то в першу чергу перестану себе
поважати. Мої колеги, з того ж бюро, мені вірили й на мене
покладалися, все вирішувалося під мій авторитет. Я не висловив слідчому цього — мені досить це було усвідомити. Там, де
дійсно була моя провина, я визнав, але їм потрібно було більше. Тож слідству нічого не залишалось, як підтасовувати.

ДЕЩО ПРО ДОКАЗИ У СПРАВІ
— Мене разом із Капузою, головою райспоживспілки, судили... Он на шафі стоїть сервіз «Мадонна». Він фігурує у справі.
Я був делегатом з’їзду, і там продавали оці сервізи. Я його купив разом із вазами для квітів. Тамара Яковлєва, теж делегат
з’їзду, запаковувала мені покупки. Капуза бував у мене вдома.
Тут знаєш скільки горілки перепито! Скільки чарок перебито!..
Гостинний був. Як тільки якийсь привід, то: «Давайте, хлопці,
зайдемо». І спасибі жінці, царство їй небесне, вона ніколи, чи
то ніч, північ, чи якась нарада. Ото там сидів Петро Величко,
вип’є і чарку тільки хрясь об підлогу. «Що ти робиш?» — «Та
то на щастя...» — «Та яке ж щастя, як ти всі чарки перебив!..»
І тут же бував Капуза і бачив, що той сервіз там стоїть. Я ж його
не ховав. То він сказав слідству й на суді, що нібито той сервіз
привезли з райспоживспілки. Отака правда. Капуза засвідчив,
що, за моєю вказівкою, він оддав шубу жінці директора заводу «Електроважмаш» — Григорію Івановичу Григорашу, а той
за шубу не заплатив. Запитують його: «Як це було?» Він каже:
«Мене викликав Терещенко і наказує, щоб я під’їхав до бази
облспоживспілки, передав Григорашу шубу. Григораш під’їхав
із дружиною, я виніс шубу. Забрали шубу і поїхали». Запитую:
де здоровий глузд? Як це — сторонній людині віддати шубу задарма? У вироку суду вказано, що Капуза фальсифікував документи. Та, незважаючи на це, йому той же суд вірить, а мені
не вірить. А як насправді було? Зателефонував мені Григорій
Іванович Григораш (директор заводу «Електроважмаш» — то
наші шефи; ми з ним підтримували дружні зв’язки, і він багато
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в чому допомагав району) і каже: «Я дізнався, що вам із бази
облспоживспілки виділяють чотири жіночі хутряні шуби. Ти
не проти, щоб я під’їхав, дружині поміряв?» — «Та хіба проти?»
Знаю, що це ж зв’язки, добрі стосунки. А за оплату ніякої розмови. Це ж само собою зрозуміло було, що він заплатить. І він
того ж таки дня знову зателефонував мені, подякував за шубу,
сказав, що з Капузою розрахувався. Ще коли тривало слідство,
Григораша викликають до Москви, в його міністерство, і йому
там, мабуть, дали прочуханки — вийшов, упав і помер. Це ж тепер я думаю, що, можливо, повідомили про те, що і він фігурує
у справі. Та то лише здогадки, хоча я досить добре впевнився,
якою безжальною може бути система... Тут його поховали,
в Харкові, — із сумом у голосі, в якому відчувалась і частка своєї
провини, — вів далі співрозмовник. А я впевнений, що Капуза
отримав гроші. Його ж арештували більше ніж на півроку раніше за мене. А коли його взяли, приперли, а недостача в нього
виявилася велика, то він і сказав про ту шубу, що буцімто не
заплатив Григораш. Як це директор заводу міг не заплатити?
Я в це не вірю. І яка в цьому моя провина? Якби я сказав, що
не плати, Гришо, чи щось таке... Так само і з отим сервізом.
Прохав суд: викличте Тамару Яковлєву, вона ж зі мною була
на з’їзді. Не викликали. Мовляв, клопотання незаконне. Та
якщо воно незаконне, то що ж тоді вважати законом? Не вірите? А це правда! Так і поставили за провину сервіз той, і за
це судили... Та нехай... Я ж кажу, що я на суді сидів байдужний,
бо бачив, що суддя не дошукувався істини і завжди знаходив
підставу для обвинувачення. Це відразу було помітно. Я тоді
судді казав: «Що ви мене позбавляєте волі? Ви б одразу до вищої міри. Навіщо цей балаган!..» А провину того ж Капузи
у крадіжках, скоєних самостійно, суд визнав лише за двома
епізодами, за рештою як скоєних у змові зі мною. Він же, коли
зрозумів, що особисто під мене копають, то й почав говорити проти мене. Чому? Це питання нерозв’язне і для великих
моралістів. І вони не доходять певного розуміння того, який
вплив мають почуття на розрахунок. А тут іще й страх. А це
почуття особливе, і немає на світі іншого, яке б так вибивало
глузд із природної рівноваги. Коли людиною опанував страх,
вона дійсно хапається за соломинку (яку їй підкидає слідчий),
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не розуміючи, що в першу чергу свідчить проти самої себе.
Сумний це факт, але водночас він досить звичайний в арсеналі
слідчих. А чому б і не хапатися, коли тобі прямо підказують:
чого ти на себе береш, ти ж не сам? Мені ту «соломинку» теж
не раз кидали. Та дідька лисого! А достатньо було вхопитись
і ти стаєш необачним по відношенню не тільки до самого себе,
а й по відношенню до інших.
— Я не читав матеріалів справи, але якщо саме про цей
сервіз у справі йшлось, як про доказ того, що він отриманий
вами незаконно, то його потрібно було повернути законному
власнику. Не здивуюся, коли у справі не було навіть судовобухгалтерської експертизи.
— Якої там експертизи? Ревізії достовірної не влаштовували.
Лише слова. Беруть рахунок якийсь там і кажуть, що, за моєю
вказівкою, сто банок тушкованої консерви, сто банок згущеного молока... Ото й усе. Щоправда, каюсь, в обвинувальному
вироку є посилання на те, що розкрадання в особливо великих
розмірах доводиться висновками будівельних експертиз, що
завищувались обсяги виконаних робіт на сирзаводі й у цьому,
буцімто, теж моя провина. Але ж до будівельних бригад я не мав
ніякого відношення. Розпорядником тих коштів був не я. Мабуть, ті експертизи проводилися ще на початку справи. А більше експертиз не знаю. Посилалися на висновки ревізій. Посилаються на те, нібито пальто я привласнив. Якщо це правда, то
роби обшук, бери те пальто і зіставляй артикул... А пальто я тоді
шив у майстра на Сумській, у Володимира Івановича Ізотова,
мого доброго приятеля. Надя, його дружина, там працювала
завідувачкою. І пальто, і костюми, і шапку мені там пошили.
Там ми, бувало, по сто грамів пили. Приїжджав туди перший
секретар Бєлгородського обкому партії. Заходив туди і Хохлов,
колишній директор авіаційного заводу, то там ми з ним домовилися будувати в Рубленому філію заводу. Заїжджав туди й Іван
Захарович Сахнюк — перший секретар обкому партії. Колись
ми сидимо, а Володимир Іванович, полюбляв коньячок, уже
помер... Я як із тюрми прийшов, то пів-Харкова оббігав, купив
гарного коньячку й зайшов до нього» То він: «Де ти дістав такого коньяку?» Кажу: «Я ж знаю, що ви полюбляєте». Його привчили до гарного. А тоді, сидимо, значить, бесідуємо. Сигналить
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водій із автомобіля. Він виглянув у вікно: «Сахнюк». Ой леле!
Що робити? І я тут. То він: «Заходь, там кімнатка є, посидь,
він недовго буде, так по чарочці вип’ємо. А водій Сахнюка
то ж знає мою машину, бачив, що стоїть біля ательє. Сміється...
Але не видав. Нічого не сказав. Ото такі з тим пальтом докази.
А за сервіз «Мадонна» — я вже розповідав.
— Миколо Тарасовичу, а сам вирок суду у вас зберігся?
— Зберігся, я дам подивитися пізніше. Я коли читаю обвинувальний висновок, то мене тіпає всього, тиск підскакує. Епізод
там є, що десь я щось брав і гроші не платив. І так свідчить мій
шофер. Я що, за руку того водія водив із собою? Його місце
в кабіні, за кермом. Але суд бере до уваги зізнання водія. А яким
чином з’явилося те зізнання? Викликають мене на допит. Сидимо в коридорі, і дружина водія сидить. А його забрали туди
і на три дні «зачинили». Він після трьох днів виходить неголений, невмитий, йому наділи наручники, і слідчий іде при кобурі, при портупеї. Витягнув пістоля й веде його. І це ж на очах
у жінки. Такий удар... Я йому: «Вікторе, що таке?» А жінка:
«Вітю, кажи все, що було й чого не було...» Не обговорюватимемо межі правдоподібності його свідчень, але написав той Вітя
після всього всяку нісенітницю. Зламали чоловіка. Проте, його
приклад навчив дечого й мене, адже мало втіхи бачити, як чоловік зламується. Вони ж думають, що я не знаю... Так я ж по закінченні слідства знайомився з матеріалами справи і бачив, що
він та інші там писали. Я їм не кажу про це, не показую цього.
— А все ж таки, за що могли затримати водія? Це ж потрібно було або слідчому виписати протокол про затримання, або
через суд «оформити 15 діб» хоча б за дрібне хуліганство.
— Ці подробиці мені невідомі. Знаю лише, що його дружину,
яка працювала в торгівлі, теж намагалися притягнути до відповідальності й цим його шантажували. Мовляв, зізнавайся,
розповідай все про Терещенка, інакше й дружину «зачинимо».
Видно було, що його залякали й примусили скоритись. А хто
втратив над собою владу, тому більше себе не стримати, хоч би
яка безглузда була причина. Та до водія я претензій не маю. Він
усе-таки не розказав кому і що конкретно возив. А возив же...
І той сир возив. Я навіть боявся, що коли він почне розповідати, то серйозних людей це зачепить. Тут віддаю йому належне.
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Але ж яка мораль у слідчих, аби на показах водія будувати
обвинувачення!.. Судом нічого не приймалось на мій захист.
Я зрозумів, що судді, може, в буденному житті й доброчесні та
моральні люди, але вони трималися суворо визначених правил
і судили за абстрактними принципами. Не могли вони мене
визнати невинуватим, бо в партійній на той час вказівці вбачали опору державної влади. Але чи треба було питати, щоб
знати відповідь! Думаю: вони знали, що таке «добре» і що таке
«погано», та їм на це наплювати. У них свої плани, вони дістали від влади право карати, і ніщо вже не могло врятувати тих,
кого вони засудили. Вирок я вислухав спокійно і мужньо, як
це буває у приречених. Відчув, що подальшого розвитку подій
я не здатен зупинити. Мені вже не відімкнути двері, що зачинилися... Будь розумним, скорись неминучості. Відчував себе
перекресленим. Відчував такий момент у житті, коли вже нічого не можеш виправити. Переді мною глуха стіна, крізь яку
ніяк не можна було пробитися...
Я відчув правду цих слів. Слухаючи, дивився на нього і ніби
бачив весь той шлях, який він пройшов від того дня, коли зіткнувся з державною правовою машиною, якій сам служив
і, під дію якої сам же й потрапив, і згадав слова Шолом-Алейхема: «...коли ускочив — сиди й не рипайся. Хіба є інший вихід? Це
колесо, розумієте, і воно крутиться!.. Коли вже візьмуть когонебудь на цугундер, пропаща він людина...» Згадав ці слова, бо
сам же був не просто «гвинтиком» тієї машини, я ж допомагав
їй обертатись. І ось нині, ми, обидва, колишні чиновники, згадуємо і через себе пропускаємо той людський коловорот, який
крутили колеса тієї машини. Згадуємо і оцінюємо багато чого
з того часу як безглуздий пережиток минулого.
— Повірте, я не прикрашаю, — вів далі співрозмовник, —
навіть якщо тобі здається, що я висловлююсь неточно чи плутано, бо ти ж прокурор, хоча й колишній, і тобі потрібно говорити посилаючись на докази, і я бачу, що, слухаючи, ти ніби
не дуже довіряєш мені. А доказів прямих майже не було. Не
заперечую, що сиром, та й не тільки сиром, а й іншими сільськогосподарськими продуктами району, відчиняли двері чиновників і в області, і в столиці. Така була система і не один
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я таке робив, щоб щось «вибити» для району. Я так вважав:
якщо тобі довірили і якщо ти можеш щось зробити для людей, то мусиш будь-що домогтися цього, та й як ти можеш не
хотіти, не шукати шляхів до цього? Ось у вироку вказано, що
я вкрав яблук на суму 1890 рублів. Це ж три тони яблук, і їх же
не в мене в погребі знайшли. Так у вироку суду сказано, що
я розпорядивсь яблуками на свій розсуд. Але ж не собі я їх привласнив. Ось ти як прокурор скажи, зміг би я сам чи навіть уся
моя сім’я з’їсти таку кількість яблук?
— За з’їсти не знаю, але, як в тому анекдоті, — понадкушувати можна.
— Облишмо анекдот, мені не до нього, і звернімо увагу на
інше. Це ж правда життя. Не міг я прямо сказати, куди пішли
ті яблука. А пішли вони шефам із заводів ХТЗ та «Електроважмаш». Я б міг це сказати, але це їх наражати на допити. Який би
я мав вигляд у їхніх очах? Це ж — як зробив подарунок, а потім
вимагаєш оплати. Ті ж шефи стільки добра зробили для району!.. Це ж механізація ферм і будівництво токів. Їх допомога
на той час була вагомою. А я, із вдячності, дбаючи про інших
і про майбутнє, собі зарадити вже не міг. І в обвинувальному
висновку, і в вироку часто є посилання на те, що і той сир та
інше було передано «невстановленим особам» на користь інших осіб. Дійсно, таке було, але я не хотів свідчити, кому конкретно, не хотів їх втягувати у цю недостойну самої влади тяганину. А от грошей від Кузнецової, що мені їх інкримінували як
отримання хабара, — не брав. Було, що оплачувала вона через
завод обіди з потрібними людьми чи делегаціями, а грошей не
брав. Повірили їй на слово і судили як за отримання хабара.
— Виникає запитання. Якщо Кузнецову судили раніше вас,
то вона вже тоді могла казати, що давала вам хабарі?
— Вона ж повиправляла дати, і я звернув на це увагу. Я ж на
той час був у Кисловодську. Слідчий мені: «Вона могла помилитися» — «Та що ж виходить, вона помилилася, а ви мені
ставите в провину. Що ж це за докази?» Взагалі, я не розумію,
як вони вели слідство. Беруть якийсь рахунок. Я підтверджую:
оце ми брали. Припустимо, касети, на яких для ветеранів записали святкування дня Перемоги. А інше — не знаю, не при
мені цей рахунок писали. Ви робили обшук? — Робили. — Ви
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знайшли те, що там написано, то це доказ. А все інше — ні.
Я так думаю. Це тепер, а тоді я ще не знав всього. Кузнецову ж
раніше судили і слідство запитувало: де ж ви гроші брали? Через наймані будівельні бригади? «А хто давав дозвіл на будівництво найманими бригадами?» — «Райвиконком» — «Хто печаті та підпис ставив?» — «Райвиконком». І вона з тих грошей
ніби мені хабара давала. А я тільки на суді дізнався, що в неї
в один час працювало чотири наймані бригади по ремонту. Не
знаю, що вона там ремонтувала.
— А керуючий банком?
— Його засудили за махінації, які проводились виконуючою обов’язки директора сирзаводу Кузнецовою. Завод працював, випускав продукцію, виконував і перевиконував план.
Та все ж потрібно підтримувати в належному стані, а будівельної організації не було і грошей на ремонтно-будівельні
роботи заводу трест не виділяв. А Кузнецова таки влазила в ті
ремонти. Знайшла вихід. Домовлялась із головою райвиконкому і той підписував їй угоди з найманими бригадами, а банк
їх фінансував і фінансував незаконно. Тому банкір Віктор і попався. Мене, коли взяли Кузнєцову, навіть не викликали на
допити як свідка. А уже наприкінці, коли й мене «зачинили»
то підтасували, що вона мені хабарі давала.
— Це цікава для мене деталь. Так і її ж мали судити за давання хабара. Я не читав обвинувального висновку, та скажу,
що хабар буває важко довести навіть тоді, коли за руку, на
гарячому, ловлять із поміченими грошима. Адже може бути
звичайна підстава, провокація. А тут, без грошей, які можна
було б помацати... Цікава ситуація. Як би тут сказати? Це туманно сформульований злочин за доказами надто сумнівними
або притягнутими за вуха. Я кажу про це з позиції особистої
слідчо-прокурорської практики та науки, яку мені дало власне
життя. Як на мене, то вважаю, що більше ніж на перевищення
владних повноважень ваш злочин не тягнув.

СИР ДЛЯ ГЕНСЕКА
— Багато дечого пригадується цікавого. Чи можна зазирнути глибше офіційного процесу? Авжеж що можна, та то іншим
разом, бо, якщо на повну відвертість, — розпочну розповідати,
як Брежнєву хабара возили.
— Якщо можна, то розповідайте далі. Ви мене дуже зацікавили.
— Гаразд. Згадаю один епізод. Тільки не чекайте нічого надзвичайного, а то прикро розчаруєтесь. Він проїжджав у південному напрямку, на Крим, відпочивати і зупинявся в Харкові.
Це було відомо наперед. Викликає мене обкомівський працівник і каже: «Поїзд очікуємо. Потрібно сиру на поїзд Леоніда
Ілліча і ягід». Яблука ще не дозріли. Була малина, полуниці,
смородина, ягоди. Я запитую: «А як же це буде?» Він: «Ящики
щоб були обстругані. В кожен ящик — по три головки сиру.
Три ящики. В пергаментний папір. Сам особисто перевір.
Присилати нікого не потрібно. Сам особисто приїдь. Один. Із
водієм» — «Куди?» — «До Південного вокзалу на таку-то годину такого-то числа». Ми все зробили. Приїжджаємо до вокзалу. Там на нас чекав цей відповідальний працівник обкому
партії, з ним якийсь чолов’яга. Запитує: «З Бурлука?» — «Так
точно! Показати?» — «Ні, не потрібно. Стійте, ждіть команди». Сидимо. Виходить. Там було ще декілька машин. Думаю,
теж «довантажували», чи то данину підвозили. Не знаю, чиї то
були машини... Бачив, що вони під’їжджали одна за одною.
Там же охорона. А в нас ніяких перепусток. Нарешті команда:
«Їдьте!» Під’їхали до останніх вагонів. Та перед вагонами зупинили. Мені сказали, щоб я вийшов із машини: «Почекайте
тут, а водій хай їде сам». Потім уже Віктор, водій, розповідав:
«Під’їхав до вагона. Зупинили: “Ну, що там у тебе? Одчиняй
багажник”. — Відчинив. — “Витягуй”. — Витягнув ящики.
Все передивилися, перемацали. — “Сідай у машину і жди”. —
Вийшли з вагона люди, підігнали тачку, що нею багаж возять.
Усе на тачку. Я хотів помогти. — “Ні, сиди”. Самі завантажили». Крім сиру, там ми привезли кошики з ягодами: малиною,
смородиною. Відігнали тачку і сказали водієві їхати. Він запитує: «Мене там ніхто не зупинить?» — «Їдь». Під’їхав до мене,
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я сів у авто і — на Бурлук. А тим часом генсека вітали дівчата
з хлібом-сіллю, обласне керівництво. Це вже я потім, по телевізору бачив. То хабар це чи ні? Я нікому цього не казав. А якби
сказав на суді, то що б це дало? Брежнєв на той час уже помер,
а ті, що давали мені команду, перебували при владі. Та я не розповів. А якби й почав розповідати на суді, то хіба не кумедна вийшла б сценка? Уявіть собі, в яке становище я б себе поставив, це була б річ, яку не передбачено ніякими правилами.
Водію Віктору теж сказав, щоб нікому про це не розповідав.
А сир-то якісний, смачний. Він на той час за якістю займав друге місце в СРСР. Перше тримав Прибалтійський завод. Могли дати і перше. Але оця парафінова оболонка у нашого була
трішки потріскана і експертна комісія присудила друге місце.
За товарним виглядом, а за якістю наш не поступався прибалтійським сирам. На Кубу ж відправляли. Різні були справи
і обставини на той час. Але якщо прокурор питає про мою
думку, то я скажу, — чому б не сказати? Я вчинив злочин лише
в очах тогочасного, вибірково застосованого владою Закону.
З морального боку тогочасної влади та відносин у суспільстві
мої дії не злочинні. Скажу одне, не вийшло з цієї справи повчальної для інших. Не зробили з неї резонансного процесу.
І тоді про цю справу не дуже розводились і з цієї причини ми
нерідко стикаємося з речами, які мають характер надуманих
і довільних, за нашим давнім звичаєм — хтось десь чув.
— Я вас прекрасно розумію. Дякую за відвертість. Знаю,
чого ви не сказали і, можливо, ніколи не скажете…

ІМІТАЦІЯ БОРОТЬБИ
З НЕТРУДОВИМИ ДОХОДАМИ
…Я тоді, коли вас уже посадили, ще працював слідчим.
Та ту «боротьбу з нетрудовими доходами» пам’ятаю. В жовтні 1986 року я і ще троє таких же слідчих, поїхали в Київ на
призначення прокурорами районів. Крім нас — іще п’ятеро
з Дніпропетровської області. Пройшли всі потрібні кабінети,
побували на колегії, яку провів один із заступників прокурора
Української РСР. Всіх затвердили та сказали, що посвідчення
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прокурорів вручить сам прокурор — П. Г. Осипенко. Довелось
очікувати його до сьомої години вечора. І ось він з’явився. Всі
новопризначені зібралися в його кабінеті. Прокурор республіки вибачився, що вимусив нас очікувати. Вручивши кожному
посвідчення, привітав із призначенням і вирішив поговорити з нами відверто. Сказав, що був у Центральному Комітеті
Компартії Української РСР, де якраз розглядалося питання
боротьби з нетрудовими доходами. Почав запевняти нас, що
партія прийняла рішення про таку боротьбу і вона буде не
тимчасовою, як якась чергова кампанія, а всерйоз і надовго.
Мовляв, ми тепер пильнуватимемо особливо суворо, доки зло
не вирвемо з корінням, і що в цій боротьбі ми, новопризначені прокурори, маємо показати приклад, що він на нас покладає надії в цій боротьбі. Згадав і про ваш арешт, що, мовляв, не буде недоторканних у партії, що і з лав прокурорських
теж уже заарештували двох слідчих. А на той час і дійсно були
арештовані двоє слідчих. Один із них, — мій добрий знайомий,
колега, — слідчий прокуратури міста Харкова. Його заарештували нібито за те, що, розслідуючи, теж знамениту справу
«цеховиків» такого собі Хана, взяв хабара і не притягнув до
відповідальності одного із фігурантів. Я добре знав слідчого
і вже тоді чув від колег, що його заарештували незаконно, що то
була «підстава». А прокурор Української РСР веде далі, що це
тільки початок боротьби, мовляв, ми ще знайдемо хабарника
прокурора і не просто арештуємо — розстріляємо. Ми всі принишкли. А поруч зі мною сидів колишній слідчий, із новим
посвідченням Харківського прокурора з нагляду за виправнотрудовими установами Леонід Кучура, ногою об ногу штовхає
мене і каже: «Добрі перспективи вимальовуються...» Так що
я з перших вуст чув перспективи боротьби. Одна частина моєї
душі вбирала ті слова й вірила їм, розуміла, що боротьбу потрібно вести, а друга, яка вже бачила реальність життя, поблажливо слухала й відзначала про себе, що ні, самим страхом
нічого не доб’єшся.
Слава Всевишньому, що та боротьба скоро згорнулась і мені вже не довелось нікого арештовувати в тій «кампанії», яку
мали намір вести «всерйоз і надовго». А слідчий, про якого
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я розповідав, «відсидів», я беру це слово в лапки тому, що добре
знаю — на «зонах» не сидять, там працюють. Так він відбував
покарання в Нижньому Тагілі. Разом із зятем Брежнєва — Чурбановим. Коли розвалився Союз, він добився реабілітації і нині
працює успішним адвокатом. Розповідав, що його допитували
вищі чини прокуратури, залякували, що розстріляють. На їх
думку, не могло такого бути, щоб він сам взяв хабара і не поділився з прокурором. Мовляв, зізнайся, що був у змові з прокурором, і тобі буде пом’якшення. Їм потрібен був прокурор. А ми,
новопризначені прокурори, не мали права сумніватися в тому,
що саме ця боротьба має найвищий сенс. Бо влада тепер пильнуватиме особливо суворо, доки зло не вирве з корінням.

ВІДПОЧИНОК
ІЗ ПРОКУРОРОМ РЕСПУБЛІКИ
Та, як кажуть, примхи долі й розводять і зводять. Тоді,
при призначенні, я лише офіційно познайомився з прокурором республіки і почув од нього про лінію партії. Та весною
1992 року прокурора республіки було звільнено. Після нього
став М. О. Потебенько. У травні того ж року П. Г. Осипенка ще
було включено до складу державної екзаменаційної комісії. Чи
то в склад комісії чи головою. Звільнили з посади прокурора,
а зі складу держкомісії не вивели, не замінили, і він приїхав
до юридичного інституту. А мій товариш — деканом прокурорсько-слідчого факультету. Попросив організувати місце
для відпочинку на Печенізькому водосховищі. Знав, що я дружив із начальником бази відпочинку «Сокольники» авіаційного заводу, полковником медичної служби. Я через свого кума
Петра Добролежу з ним познайомився, і декан там уже бував
зі мною, на тій базі відпочинку. На березі стояв рублений із
дерева будиночок із сауною. Так що з сауни просто в ополонку
взимку можна було стрибати, чи літом у воду. Я пообіцяв і взяв
участь у цьому відпочинку. В нашому районі у Вільхуватці
й у Міловому розводили овець. То привіз баранини, риби різних
сортів, — дружив із рибалками. Товариш сказав, що від мене
більше нічого не потрібно, крім самого місця для відпочинку,
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та я за своєю ініціативою. Це ж як анекдот можна розповісти.
У мене працював водієм Геннадій Павлович Попов. Приїхали
на ту базу. Туди ж прибули декани ще двох факультетів, хтось із
керівництва. Молодь. Розігріли сауну, стіл накрили. Шашлик
смажать, юшку варять. Смакуємо. І коли вже випили, хлопці пішли в сауну, а я залишився з П. Г. Осипенком. Йому на
той період уже було десь років під сімдесят. Тоді ж таких вікових обмежень для посад номенклатури не було. Осипенко
мене підкликав до себе. Сіли удвох за столом. А перед цим телефонує мені прокурор області, запитує, чи не можу я дістати
байбакового жиру. Він же тільки у нашому районі. Ну, який же
я прокурор, коли скажу, що не зможу. Запитую, скільки потрібно і на коли. То він попрохав літр. А я через товариство
мисливців дістав жир і передав у Харків. Я не знав для кого.
А в розмові з П. Г. Осипенком дізнався, що той жир замовлявся для нього. Подякував мені… Тож сидимо вдвох. Хоч він
уже не прокурор, та все ж субординація. На той час я вже не
такий-то й молодий прокурор, уже мав здібність спостерігати й розуміти людську природу. Моє ставлення до начальства
було двояке. Звичайно, тут і природне почуття пошани, як до
старших і за чином, і за повноваженнями. Проте воно не доводило мене аж до такого їм поклоніння, щоб захоплюватися навіть їхніми помилками. Завжди була пересторога: думай
сам і не звеличуй їх більше, ніж вони того заслуговують. Хоча
це не так просто, як здається, розрізнити, де справді великі
люди, а де уявно великі. Але я ж пам’ятаю, як він, вручаючи
нам посвідчення прокурорів районів, казав: «Ви не думайте,
що це кампанійська боротьба з нетрудовими доходами. Ні це
всерйоз і надовго». Мені весь час пригадувалися саме ці його
слова. Вони запали в свідомість, адже я тоді йшов на район, де
було арештовано першого секретаря. А тепер я сам побачив,
упевнився, наскільки то було всерйоз і надовго. Тоді ж, коли
призначали прокурором, уже був Чорнобиль, і кожен крок,
який робила партія в особі її керівництва спочатку із замовчування катастрофи, а потім із подолання її наслідків, з боротьби із пияцтвом та нетрудовими доходами, намаганнями
реформувати систему, був невірним і кінець-кінцем привів до
розвалу СРСР. Скептики зазначали, що Горбачов план перебу129

дови взяв із роботи Леніна «Крок уперед — два кроки назад».
А тут, уже в період перших років незалежності, сидимо вдвох
за накритим столом. Він до мене: «То молоді нехай купаються,
а ми з тобою поговоримо...» Попиваємо коньяк. Я тільки
вип’ю і мінеральною водою запиваю. То він мені: «Е ні, синку. Під час випивки дуже багато значить закуска. Ти давай, хоч
і через силу, налягай. Тут же все свіже...» І сам шинку з майонезом, зеленню як бутерброд... Відчуваю, що він хоче мене на
відвертість викликати: «Ось скажи мені, чому справи про зловживання, хабарництво не йдуть. Ніби за руку ловлять багатьох.
А реально майже немає результату...» А що йому говоритиму.
Він же, хоч уже не в обоймі, та вплив має, і відвертість у таких
випадках буває корисною лише тому, хто її слухає. А на той час
уже влада змінилась. Уже суд формально став незалежним, уже
пішли справи на дослідування. У прокурора не ті повноваження і не та роль прокуратури. Я йому намагаюся розповісти про
те, що і суд незалежний, і що може зробити прокурор, коли
зрозуміло, що поряд зі справою від прокурора у суд пішли
й гроші зацікавлених осіб... Тут прокурору вже важко відстояти
свою позицію. А «гачків у справі», при бажанні, завжди можна
знайти... «Можливо, твоя правда, — каже він мені, — а от ми
свого часу...» Не берусь оцінювати його життя. Безумовно, він
мав право ним пишатись як учасник Великої Вітчизняної війни, як прокурорський працівник, котрий пройшов великий,
більш ніж 40-літній шлях од помічника прокурора, прокурора
області до прокурора республіки. Але мене ніхто не переконає,
що в багатьох керівників і ідеологів того часу існувала прямолінійна віра в свою справу, відданість ідеям, як тоді казали.
І розповів мені, як він був слідчим після війни. Пора жнив.
Звичайна прокурорська перевірка. На бричці під’їжджає до
комбайна. Це ж комбайнеру в ті часи треба було зробити загінку й одразу ж залазити під комбайн та робити перетяжку
болтів, щоб зерно на просипалося на землю. Зробити загінку
і знову перетягувати болти. А тут же строки. Тут план. І, звичайно, ті перетяжки не завжди робили, як це потрібно за інструкцією. Звичайно ж, втрата врожаю на землю. Під’їхали на
бричці з двома понятими, розстелили брезент. Комбайн заїхав
на нього і давай контрольний обмолот. Зважили. Понаднор130

мативний відсів зерна на землю. Відразу готова кримінальна
справа. Уявляєте..! І так, із погордою розповідав, що за день декілька справ... Я ж дивлюсь на нього і думаю: «Боже ж ти мій.
Скільки й до цього часу тих втрат зерна, а він із погордою...»
— Прошу пробачення. За комбайни. Уже й новий комбайн
вийшов — «Дон». Його Монах, покійний голова облсільгосптехніки називав «Роздовбон». Там же офіційно сказано, що
при купівлі комбайна, перед тим, як запустити його в роботу,
потрібно на місці загерметизувати чи то 18, чи то 20 дірок, через які можуть бути втрати при обмолоті.
— А то ж іще повоєнні роки. Він із такою, я б не сказав гордістю, але переконливою впевненістю розповідав про ті діла на
комбайнерів.
— Яка там гордість! — втручається Терещенко. — Їм лише
команди виконувати. Розстріляв, посадив. Та хоч усіх розстріляй. Не це ж головне. Техніка така. А отакі вони були. Ось
і я під ті командні вимоги — знайти і посадити — потрапив. На
моєму прикладі хотіли залякати інших.
— Погоджуюсь, адже ще мій улюблений філософ давнини
Сенека відзначав, що блискавка, падаючи на землю, вбиває
лиш небагатьох, зате лякає всіх.
— Повірте, для багатьох я став як громовідвід, в якого має
вдаряти ця блискавка. Я особисто нікого за собою не потягнув.
Не здав нікого.
— Я цього не заперечую, та розповім, що було далі, як із тим
же колишнім прокурором республіки повівся водій мого службового автомобіля Геннадій Павлович Попов. Поки там усі випивали, він варив юшку з риби, він це вмів майстерно. Йому
вдавалася вона і куліш пшоняний, навесні, зі старим салом. Це
знали мої друзі. І ось він варить юшку. Вже майже готова... До
нього підходить Осипенко. Я стою на східцях у той дерев’яний
будинок і дивлюсь, а вони від мене метрів за десять, чути, про
що розмовляють. Як завжди, коли варять юшку, то тут кожен
має свій рецепт. Колишній прокурор теж підійшов. Зачерпнув
черпаком. Покуштував і рекомендує ще щось додати зі спецій. А Геннадій Павлович і сам такий був, і я його привчав, що
він, коли ми в компанії з випивкою, то ми рівні. Я знав, і він
сам казав, що триста грамів горілки він п’є і впевнений у собі.
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Більше не пив. Дуже рідко щоб більше і він завжди і довезе,
і розвезе... Геннадій Павлович знав двох деканів, бо вони вже
бували у мене декілька разів, тому він з ними в поводженні
був розкутий, знав, що це мої друзі. А тут підходить колишній
прокурор республіки і так безапеляційно пропонує ще щось
додати до юшки. На зразок, що насамкінець у юшку кинути
попелу з вогнища, на якому вона вариться, чи в юшку загасити обгоріле поліно. А кухар же завжди хоче показати свою
кулінарну майстерність. А тут нібито не те... Майже по-дружньому, Геннадій Павлович, на його пропозицію відреагував, як
на якусь не варту уваги, і підніс праву руку в замаху, ніби й ударити і відмахнутися, мовляв, що ви тут зі своїми порадами,
я ж кухар. А колишній прокурор республіки не звичний до таких манер. Тим більше, що підніс у замаху руку, тож із виразом
побоювання аж відсторонився... Я стою на східцях і все це бачу.
То Геннадій Павлович уже пізніше мені розповів: «Я як підніс руку і побачив, що прокурор відсахнувся від мене, — мене
за мить пройняв жах. Це ж на кого я руку підняв, хоча тільки
щоб відмахнутися від його кулінарної пропозиції. А він же це
сприйняв усерйоз. Це ж ось тут зразу можуть надіти кайданки
і відміряють строк. Казав, що вловив і мій погляд, який нібито
говорив: «Що ж ти робиш? З ким і як поводишся?!» Вловивши
погляд він устиг зреагувати й одразу: «Так, так… Слушна пропозиція, де там ваші спеції?..» Обійшлось.

СИПЕЦЬ ДЛЯ ЮШКИ
— Про юшку і я розкажу історію, — перехоплює ініціативу
в розповіді Микола Тарасович. Тут у нас в районі, я вже згадував, працював Степан Васильович Слєпченко. Так він розповідав таку бувальщину. Колись, наприкінці 50-х — на початку
60-х років він працював у Печенігах секретарем з ідеології,
а Михайло Карпович Євсєєв — секретарем по селу в обкомі
партії. Коли побудували Печенізьку греблю, то зачастило туди
начальство на пікніки. Приїжджають якісь там «великі шишки» з Києва. Переночували на березі, щоб раненько виїхати
на поля. Погода прекрасна, сонце світить. Ми залишилися
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з Михайлом Карповичем біля вогнища. Варимо юшку. А вони
пішли вниз, купатися. Повітря чисте, свіже. Юшка ось-ось
уже буде готова. Він каже: «Степане, давай свою тарілку». Той
подав. Він насипав. «На постав там, де ти будеш сидіти». Той
поставив. «А це я собі. Ось тут поставлю. А тепер піди отак по
доріжці, по просіці, та знайди конячий послід. Такий, щоб уже
перепрілий був — сипець». Ну, думаю, мабуть, він хоче у вогнище кинути, щоб ото димком таким пройняло. Набрав того
посліду. Приніс. «Добре. Давай сюди. Так, у тебе є в мисці
і в мене є, а їм приправимо». І бере добру жменю того посліду
і в казан укинув, розмішав. Ще дав покипіти і загадково каже:
«Дивись, Степане...» Отакі приколи… А що стосується тих людей, то розумієш, у чому справа. Такі ніби тільки виконують
свій обов’язок і не більше. Вони ніколи не замислювалися над
моральними принципами і сприймали їх такими, як їх їм подавала офіційна пропаганда. Скільки я думав, передумав у тюрмі
і оце, що ти розповідаєш, це нескінченно можна розповідати.
Люди такі... при посадах. Взяти нормального чоловіка. Він би
ж зрозумів, що ні, не з людьми потрібно боротися — техніку
потрібно міняти. Ну, нехай був 37 рік, хто не читав — лише
неграмотний. А такі є, що не читають і займають посади. Не
просто є, їх 99% і в складі депутатського корпусу, що вилазять
на трибуни і розповідають, намагаються нас повчати. Це ж уже
давним-давно проходили... Отака історія привела до того, що
в нас нині суспільство ніяке і його намагаються назвати, то електорат — таке дурне слово придумали, а Сталін називав гвинтиками. З’являється на екрані і розповідає, як треба облаштувати
життя. Та все ж це не те. У людей в мізках сидить зовсім інша,
практична думка: як вижити? Не потрібно їм ніякої ідеї. Вже
була комуністична ідея. В школі вчила нас російської мови
і літератури Зайцева Катерина Захарівна, з Крикуном одружена була. Сашко Крикун — слідчий — її син. Батько — Анатолій
Кирилович, а дід Кирило був на кордоні. Такий серйозний.
Мисливці просто боялися його. Ти його знав, мабуть. Розповідає вчителька про героя — Павлика Морозова і про відданість
ідеї. А я сиджу і думаю ще своєю дитячою маківкою про свої
стосунки з батьком. Невже ж я міг би так учинити? І доходжу
висновку, що — ні! Не зміг би. Значить, відстаючий, не зумів
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би. І це не зважаючи на те, що він мене лупцював як сидорову козу за мої витівки. А я ж завжди кудись улізу. Або оце —
«весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» Ну,
всі помремо, а кому ж оце все те, що ми робимо, залишиться.
Тоді що!? Отакі думки були. І воно, видно, не минулося дарма.
Оце ж воно накопичувалось і вилилось у переконання. Що таке
узагальнення та висновки? Вірно кажуть, що знання потрібно
вміти здобувати звідусіль і робити їх своїми. Ось тепер ми собі
дозволяємо загальне вільнодумство. А я цим усім перейнявся
ще тоді, в молодості, коли вперше себе відчув, зрозумів себе
маленьким чоловічком…
— Ви розповідали про вміння зрозуміти рівень підготовки
своїх підлеглих, здатність зрозуміти, на що здатне кожне і направити їх знання в потрібному напрямку. Згадали вчительку,
маму мого однокурсника Олександра Крикуна. Щоправда, він
закінчив факультет підготовки слідчих МВС, а я слідчо-прокурорський. Здавалося, що вже сам факт одночасного закінчення інституту допоможе нам працювати якнайефективніше.
Олександр був щирим, умілим, фаховим слідчим. Особливо
мені імпонувало те, що він уміло складав звіти, а це теж важливо. В області їх приймали з першого подання. Та, вникнувши
у курс справ в райвідділі, я побачив, що за ним тягнеться шлейф
кримінальних справ, які він розслідував іще у Вовчанському
районі, де працював раніше. Ознайомившись із справами, які
перебували в його проваджені, я побачив, що строки розслідування, по більшості з них, порушено, хоча особливих труднощів їх розслідування не становило. Оскільки сам до цього
працював слідчим, то ми сіли з ним удвох, ґрунтовно розібрали
справи і намітили, які без особливих зусиль можна завершити
найближчим часом. Олександр запевнив мене, що докладе всіх
зусиль для їх завершення. Деякі справи він дійсно завершив,
деякі підтягнув, та основні з місця не зрушили. Більш того,
я побачив, що справи, які порушувались уже при мені, теж
стали переходити в розряд «затягнених». Якщо візьму справу
під свій жорсткий контроль, коли мало не день у день нагадую
йому, запитую, що зроблено у справі, то ще якось вкладавсь
у строки. Як тільки не контролював — знову тяганина. Почав
докопуватися, де ж причина тяганини? Запитую: «Що ти вчо134

ра робив? Дай повний звіт і підтвердь документально». Каже,
що перебував на огляді місця події — крадіжки з магазину. Там
невстановлені особи, зірвавши замок, поцупили не так уже
й багато товару. Показує протокол. Дивлюсь, а той протокол
написаний дрібним почерком не менше, ніж на десяти сторінках. До протоколу — схеми, фотографії. Все ніби правильно.
Та тільки на огляді місця такої події він був маже цілий день.
Більше ніж я, свого часу слідчий, на неочевидному вбивстві. Та
й протоколи огляду місця події у справах про вбивства в мене
були коротші. Висловив це йому, та результат майже нульовий.
Мабуть, така скрупульозність і неповороткість уже ввійшла
в стиль роботи. Якось приходить до мене і каже, що справу про
дорожньо-транспортну пригоду, яку я взяв під контроль, потрібно буде закривати за відсутністю у діях водія складу злочину. Показує мені свої розрахунки. Прочитавши їх, я побачив,
що він як слідчий зробив свій висновок не гірше за судового
автотехнічного експерта. Там і формули, і схеми, і посилання
на літературу. Видно, що на це він потратив значний час. Та
запитую його: «Олександре! Яке доказове значення твого висновку? Якби ти призначив автотехнічну експертизу чи підключив спеціаліста автотехніка, то це ще мало хоча б якесь доказове значення, а так — марно витрачений твій час, тоді як він ой
як потрібен у інших справах». Найбільше, чого ти спроможний
цим досягти, — це висловити своє твердження в обвинувальному висновку, та і воно не є панацеєю в доказовій базі проведення автотехнічного висновку про винуватість чи не винуватість.
Експертиза — це вже доказ, та й то доказ, як лише один серед
ряду інших. Експерти теж можуть помилятись. Або коли й не
помиляються, то обґрунтовують свої висновки на підставі даних, які їм даєш ти, слідчий. А чи можеш ти стверджувати, що
ті дані цілком достовірні? Як і свідки, як потерпілий, так і обвинувачений, а ти вслід за ними, теж можете помилятися. Ніколи
не роби висновки лише на експертизі, її теж проводять люди.
Я почав прискіпливіше ставитися до перевірки підстав для порушення кримінальних справ. Адже прокурор, хоча формально
не санкціонував самого факту порушення конкретних кримінальних справ, та він підписував статистичну картку про таке
порушення і цим давав згоду на те, щоб справа розслідувалась.
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Практичні працівники знають, що часто за згоду прокурора
поставити підпис у статистичній картці, його доводилось умовляти і навіть улещувати, а то й чистоганом розраховуватись.
Адже статистична картка для працівників міліції — то звіт про
їх роботу, і часто вище керівництво оцінювало звіт, а не конкретну роботу. Черговий раз відверто сказав: «Я не вимагаю, щоб
ти мені носив хабарі за можливість закриття чи призупинення
кримінальних справ, які перебувають у твоєму провадженні.
Це не мій стиль роботи. Нині всі говорять про перебудову, тож
по-дружньому прошу — перебудовуйся чи шукай собі іншу роботу, переходь у будь-який відділ, у міліції їх багато — інакше
почну вживати заходів. Довелося вживати. Не минуло й року
моєї роботи, як я, через прокурора області, з інтервалом у місяць-півтора, направив Олександру Марковичу Бандурці, на
той час начальнику обласного управління внутрішніх справ, аж
три подання, в яких ставив питання про притягнення старшого
слідчого райвідділу міліції до дисциплінарної відповідальності
та й до звільнення чи переведення на іншу посаду. Якось на
нараді працівників правоохоронних органів у Куп’янську начальник обласної міліції О. М. Бандурка сказав: «Ось прокурор
Великобурлуцького району вже закидав мене поданнями про
звільнення чи переведення на іншу посаду слідчого. Зробити
це не так складно. Проте — ніким його замінити. У сільськогосподарський район не так легко підібрати фахівця. Відразу
виникає комплекс питань: житло, робота для дружини і таке
інше. Ми будемо думати в цьому напрямку, але вчіться працювати з тими кадрами, які є. Так мені було дано урок і я зрозумів,
що найлегше ставити питання про заміну, важче працювати
з людьми, які є, доводити їх до потрібного професійного рівня.
Та незабаром Олександр перейшов працювати черговим помічником начальника райвідділу, а потім начальником карного
розшуку. Мисливець, із родини мисливців, він міг днями сидіти
у засідці і спіймати злочинця, розкрити злочин. Райвідділ піднявся по розкриттю злочинів. Показавши себе на цій посаді,
він був призначений першим заступником начальника райвідділу і з неї вийшов на пенсію. Я бачив, і він сам мені це говорив,
що не тримає на мене образи, що, залишивши роботу слідчого,
знайшов себе саме на цих посадах.
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— Ось ви згадали Олександра Марковича Бандурку. У мене
з ним були добрі стосунки. Познайомилися ми на якомусь заході тут, у районі. Потім поїхали в радгосп «Федорівський».
Там директором був Ножка. Він якраз тоді побудував Будинок культури. Там надали гостю слово. Він виступив. Гарно
виступив. Говорити він любить. У неформальній обстановці
я запропонував йому виділити грошей для будівництва нового приміщення райвідділу міліції, яке планували звести
навпроти райкому партії, а те приміщення віддати пожежникам, ДАІ й іншим структурам. Він погодився. Через деякий
час телефонує, що можуть виділити 100 тисяч карбованців.
Запитує, чи досить. Відповідаю, що поки що досить, більше
ми не освоїмо. Та не встигли і виділити й освоїти... Коротше,
були непогані відносини. А потім помер прокурор області
І. Г. Цесаренко і пішла справа проти мене особисто. Яка його
тут роль, мені не відомо, адже слідство в районі вели слідчі
обласної міліції…

ЗА ПЛІТКАМИ І В ДІЙСНОСТІ
— А як почалася сама справа, бо мені хочеться розвіяти
плітки, які нагромадилися за стільки років?
— Повірте, я й сам не знаю цього достеменно. Мені й самому було б цікаво почути, за що вони, зрештою, мене запроторили, хто від самого початку хотів якомога дужче роздути
справу, зробити з неї сенсацію. Тепер, звичайно, все це не має
ніякого значення, але мені цікаво. Інтригує, так би мовити.
А тоді... Була невеличка записочка про сир, та я тієї записочки
не бачив.
— Я теж спеціально цього не досліджував, але чув, що почалося з перевірки якості продукції сироробного заводу. Нібито, занижували жирність молока під час приймання його від
постачальників і маючи надлишки сиру, реалізовували його на
свій розсуд.
— Це нісенітниця. Про якість продукції сирзаводу у справі
мова не йшла. Продукція була найвищої якості. А за експорт її
на Кубу отримали прапор ЦК КПРС. Він там у музеї стояв...
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Хтось його присвоїв. Я ходив у музей і запитував: а де ж прапор?
Такий щільний оксамит. Відказали мені: «Та ми не знаємо».
А грамота є. Сир якісний ішов. За якістю сиру наш завод на той
час посідав друге місце в Союзі. Перше тримав прибалтійський
завод. Могли взяти і перше, та оця парафінова оболонка у нашого сиру була трішки потріскана, тож експертна комісія присудила друге місце тільки через товарний вигляд. А за якістю
наш не поступався прибалтійським сирам нітрохи. І там же, на
сирзаводі, згущене молоко для дитячого харчування виготовляли. Для цього встановили такі колони і парою перегрітою,
під тиском, назустріч цьому згущеному молоку... і воно вже як
сніжок падало, пакувалося в мішки. І потім його відправляли
на Херсон для виготовлення дитячих харчових сумішей... Усе
це було під особливим контролем.
— А що, вам слідчий Ткаченко з Києва чи Мачульський із
Харкова не пояснили підстав порушення справи?
— Я не допитувався. В обвинувальному вироку вони ніби
знайшли раціональне пояснення, та я і досі дивуюся. Багато
про що і досі мені кортить дізнатись. Я не очікував, що так різко піде це діло. Найбільше, на що я розраховував, то це партійне стягнення чи адмінпокарання. Брали сир... Возили... Було.
Запитують: «Кому?» — «Я не знаю кому». Не назвав жодного
прізвища. То цей Ткаченко мені: «Що ви все на себе берете,
ви ж ухвалювали рішення на бюро?» — «Так і що з того, що
на бюро? От, припустімо, потрібно провести захід у зв’язку зі
святкуванням Перемоги. Там касети закупили, записали музику. Не музику, а виступ художньої самодіяльності району, а на
другому боці диктор обласного радіо зачитав історію Бурлука.
Ті касети було вручено ветеранам війни, а слідство приписувало, що я їх привласнив, мав особисту вигоду. Так що тут провина бюро? Бюро — то лише зачіпка, щоб потягнути ще когось із
собою, а хочуть, щоб я обвинувачував сам себе. Я вже розумів,
що слідство часто побудовано на провокації, але я не розумів,
що тут якась добре продумана й розроблена тактика особисто
супроти мене. Я ніколи не чекав, що так повернеться, найбільше у моєму розумінні, то це зняття з роботи й оголошення догани. Навіть із партії, я так вважав, мене ні за що було виключати. Бо в особистому плані я не збагатився. Оця хата, то я вже
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після тюрми її оформив на себе, коли вже приватизація пішла,
не мав нічого. Не було і нічого вони не познаходили, бо нічого
дійсно не було.
— Наскільки мені відомо, вам ставили за провину ще й розкрадання електричної енергії.
— Так, але що ж на це сказати?
— Мені це зрозуміло, ставили в вину, бо знали, що, коли
лопне основна, то піде й другорядна стаття про крадіжку електроенергії. Практика така була. Чи підкинуть щось із наркотиків, чи зі зброї, а вам — електроенергію.
— Електроенергія тоді коштувала копійки, та вони хотіли
показати, ніби я такий жадібний, що і за неї не платив. Вони ж
мені ще хабар ліпили. Все, що можна. А щодо електричної
енергії, то коли я лазеньку робив, то справді викинув старий
лічильник. Один електрик розробив нову схему і поставив лічильник в іншому місці. Я слідчому кажу, що там лічильник
стоїть. А він мені, що буцімто немає лічильника.
— Мені відомо, як розрахували плату за спожиту енергію.
Коли виявляли, що споживач користувався без лічильника,
проводили так ніби там у кожній кімнаті цілодобово працювали розетки.
— До речі, ні одне клопотання тоді на суді, ні моє, ні захисту не було задоволено, і коли я це зрозумів, то махнув на
все — ліпіть, що хочете.
— А хто був адвокат?
— Адвокат Окара. Зовсім незрячий, але тямущий адвокат.
Потім Надя, — дружина, — домовилася, то був інший із Бєлгородської області. А що адвокат на той час? Адвокат не може провалити справи, яку вже програно. Ти ж прокурор. Нічого вони
не вирішували. Вони і нині нічого не варті. Не обов’язково,
щоб був грамотний адвокат, потрібно, щоб був адвокат у хороших стосунках із суддею і прокурором. А тоді… Я знав, що
за царя був Коні, вигравав справи, а тут, у цій системі... Слідчий Ткаченко мене давив: «Кому возив сир?» — «Не знаю» —
«А як ви машину отримали?» А я отримав машину в сільському
районі одну з перших — Газ-32 «Волгу». Так слідчий допитувався, чи не було там зловживань. А я йому: «Та просто дали,
і все». Не вказував, за що, хто виділяв і як. А отримали авто за
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сукупністю заслуг і дійсних знайомств. І сир возили, і могорич пили. Так що потрібно було здавати всіх, хто до отримання
того службового автомобіля був причетний? Мені й думку таку
було страшно допустити у голову. Вони ж би і їх не пожаліли.
Вони таку мету поставили — виявити і посадити якнайбільше.
Показати, що це вони викрили. Запитує: «А хто у вас у ЦК із
знайомих є?» — «Та багато є, — кажу — Кость Масик, Крючков із оргвідділу, завідуючий міжнародним відділом. Про нього
я вже згадував. Микола Парамонов — це ж теж друг». Слідчий
запитує: «Другий секретар обкому партії?» — «Так». А він у молодості був секретарем одного із цехів на ХТЗ. І коли після армії
працював у колгоспі механіком, то шефи були з ХТЗ. І вже тоді
я бував у нього вдома. Пам’ятаю, що в нього маленький син
дуже емоційно реагував на музику. Ну прямо трусився, коли
той музику вмикав, — настільки музикальна дитина. Та коли
вертілась справа, я хотів через сусідку до секретаря потрапити. Він мене не прийняв. А я ж його прохання виконав. Його
жінка працювала в облспоживспілці. То він каже: «Колю, тобі
два телевізори привезуть. Нехай вони у тебе побудуть, а потім
я скажу, куди їх...» А тут це все вже почалось, і я не знаю, куди
їх діти. Навіщо вони мені!.. Тут американці приїхали, потрібно
було розмістити в готелі, де раніше жив перший секретар Чорнобривченко. Покупили килими, меблі. Все там... Туди. Потім
ходили розмови, що я втопив ті телевізори. Розповідали мені.
Інші говорили, заспокоювали: не хвилюйся, виділимо справу
в окреме провадження. Та Бог із ними...

СИР МОЖНА БУЛО ТІЛЬКИ ВКРАСТИ
— Я мав розмову свого часу з диктором обласного радіо
і телебачення Юрієм Васильовичем Вірченком. Він висловив
свою версію, звідки в районі почалася ця справа. Він вважає,
що ваша провина в тому, що ви себе протиставили обласному керівництву, сказавши, що ось ми, мовляв, план виконали, державі борг віддали, а понадплановим дайте і нам хоч
трішки розпоряджатись, а це не дуже подобалось. І що це було
пов’язане і з сирзаводом при вирішені вашої справи.
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— Ця версія має підстави. Я скажу більше: перед початком
збирання зернових обов’язково прибував секретар ЦК КП
України. Раніше приїздив Борисенко, потім — Мозговий. Борисенко зросту невеликого, але жорсткий дуже. В нього сталася трагедія. Діти керівників, «золота молодь», у Кончі-Заспі
влаштували черговий пікнік. І його син із сином якогось високопоставленого іншого чиновника посварилися. Син Борисенка вибіг після сварки десь там і згинув. Пропав. Кинулись
шукати. Всіх підняли на ноги. Не знайшли. Минає рік чи два.
Там поряд прокладали дорогу. Їхали чоловік із дружиною в автомобілі й раптом побачили, що щось копошаться люди. Машину зупинили. Заховались і простежили. Побачили, що щось
понесли до дороги, прикидали і асфальтом закатали. Це все
вночі... І поїхали. Розуміли, що щось там не те, але мовчали.
Скажи кому, то чи й сам не попадеш під той асфальт!?. Так
і боролись у них почуття: сказати чи не сказати. Та ось те подружжя у сварці так, що до розірвання шлюбу. І хтось із них розповів у міліції про те, що бачили. Розкопали асфальт. Знайшли
останки. Провели аналіз ДНК. Я знав цю його трагедію. І от
їдемо ми з ним і В. П. Мисниченко їх урядовою «Чайкою» чи
«ЗІМом». На відкидному стільці сиджу я. З обох боків вони.
Спека, засуха. Секретар ЦК: «Розповідай, як же ти виконуватимеш план?» Кажу: «Дуже важко буде виконати цей план. Якщо
ми його виконаємо, то у нас тваринництво залишиться без фуражу. А в нас майже 40 тисяч свинопоголів’я, корів, птиці. Не
буде чим годувати». То він до мене: «Стій, стій... Ти здаватимеш
стільки, скільки тобі скажуть...» Дивлюсь: В. П. Мисниченко
мовчить. Нічого не каже. А той далі: «Ти краще скажи, як збираєшся забезпечувати кормами тваринництво?» Я зрозумів це
і як заспівав йому, що стерню будемо лущити і гілляччя з листям заготовляти... А воно ж дійсно заготовляли і снопи і листя... Що ми тільки не заготовляли... Він слухав, слухав і каже:
«Зупини машину». А від них уже легкі пахощі коньячні. Вже ж
і до мене були десь. По полях поїхали і оце мене, такого собі
секретаря, на абордаж узяли, а він командує: державі ж зменшити і трішки собі залишити. Відкрили багажник: «Водички хочеш?» — «Та ні». А Мисниченко вже коньячок наливає
і мене припрошує: «Бери» — «Та ні» — «Бери, бери...» Випили
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вони і я. Водій закусочку приготував. У розмові секретар ЦК
до мене: «Скільки ти працюєш?» А я тоді ще тільки років три
чи чотири пропрацював першим. Сказав йому: «Це перші мої
роки» — «Далеко підеш...» Як в око вколов... А Мисниченко
трішки на мій захист став. Каже, що ситуація дійсно складна.
Він же теж стурбований. Адже поголів’я худоби, свиней і птиці
збільшувалося в ті роки, і все переводилося на концентровані
корми. «Ну, це все зрозуміло... Ну добре». Закривають багажник. Секретар ЦК підходить до пшеничного поля і запитує:
«Скільки тут буде центнерів з гектара?» Кажу, що не знаю, мовляв, це коли обмолотимо, закладемо в засіки... «Ти дивися!»
Знову я ніби проти, а він: «30 центнерів» — «Звідки?» — «Ти
знаєш, як вирахувати?» — «Ви маєте на увазі біологічний урожай? Знаю. Збили дерев’яну рамочку. Квадратний метр. Поклали. Все, що там зібрали, облущили, зважили, помножили
на гектар. Допустимі втрати...» — «А ще простіше, знаєш?» —
«Ні, простіше не знаю» — «Ось дивись, — зриває колосок, —
ось колос, а в нім зерно. Порахуй, скільки там зерен. Так ось,
із цього виходячи, стільки й буде центнерів з гектара» — «Я так
не рахую. Порахуємо, коли в засіках буде». Знову не в його бік.
Не подобається. А все-таки прошу, щоб нам план трішки зменшили. Та ти що! Де там трішки зменшити. Тут і Мисниченко
дає зрозуміти: ти ж, мовляв, думай, кому і що кажеш. Знай
міру. Я й сам зрозумів, коли вищий керівник і вислуховує поради нижчих, то діє він так, як сам вважає за найкраще. Вони
поїхали далі по районах. А коли В. П. Мисниченко підбивав
підсумки в області за результатами поїздки з Борисенком, то
сказав: «Ви розумієте, у Великому Бурлуці настрій такий, щоб
собі побільше залишити. А як же державний план, ми ж мусимо мільйон продати...» Можливо, той кореспондент, якому
ти розповідав, що хочеш написати, звідти почув. Я старався
нікому про той візит не розповідати. Про такі речі мовчать,
я знаю, що це таке. Не можна навіть друзям розповідати тому,
що так заведено. Тим більше про те, що у них там запашок. Та
боронь Боже, таке сказати про вищестоящих. А є ж і такі, що
відразу вихваляються, що з самими випивали. Зрозумій, це не
чиношанування. За стан справ ми відповідаємо. Він приїхав не
тебе вислухувати, він приїхав тобі донести, як потрібно вести
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політику партії. І ти мусиш розуміти, хто маршал, а хто барабанщик. Скажу тобі щиро: хоч і вибирали нас і призначали,
а керували однаково ті, що зверху, а нам тут підкорятись, інакше й бути не могло. А за молоко та сир нам задавали питання.
Тоді були в моді «Ленінські п’ятниці», виїжджали групи партпрацівників, і люди питання задають: «От ви вихваляєтесь, що
все для людей, усе для населення, а де ж сир у магазинах? Немає ж сиру, немає…» І звідтіль, і звідтіль: «Де сметана, де масло,
де сир? Ми це все виробляємо тут, а віддаємо кудись». Народ
же знав, що на Кубу відправляємо. Хотіли б і самі покуштувати. Я Андрію Павловичу Бездіткові казав: «Чи не можна виділити, щоб ми хоч через мережу райспоживспілки своїм людям
могли продати? Хоча б по великих святах. Скажімо, на День
працівника сільського господарства, 7 листопада чи 9 травня.
Отак розфасувати на чотири частини і продати». То мені: «Та
ти що?!» Луценку про це, було, заїкнувся то він: «Ти що, не розумієш? А плани державні хто буде виконувати?» — «Так ми ж
виконуємо плани» — «А понад план?» Не підтримали, нічого
не підтримали. А ми хотіли, і була ж можливість, хоч трішки
для установ, по магазинах споживтовариств. Ви що вважаєте,
я не знав, що народ тоді казав? А він тоді казав: «Сир у Великому Бурлуці можна тільки вкрасти».

ЯК ПРИЗНАЧАЛИ І ЯК ЗНІМАЛИ
— Миколо Тарасовичу, розкажіть, як вас призначали першим секретарем.
— Щиро сказати, це для мене сталося ніби випадково.
Я ж лише два роки пропрацював головою райвиконкому. Якось
запрошує мене до себе перший секретар райкому Чорнобривченко. В кабінеті знайомить мене із інспектором ЦК компартії
України Костянтином Івановичем Масиком і дає мені доручення поїхати з ним і показати йому район. Сідаємо у «Волгу»
і поїхали. Тоді тільки проклали асфальтовану дорогу до крайнього в районі села Мілового, колгоспу «Родина». Інструктор
ЦК приблизно моїх років, тож у дорозі вели невимушені розмови, так би мовити, про загальне. Пам’ятаю побачив він, що
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там, у селі, а воно ж на кордоні з Росією, хати далеченько одна
від одної. Стоїть нова добротна хата, а поряд майже, на подвір’ї,
стара руїна. Запитує, чому ж господар не знесе старої? Пояснюю
йому, що такий менталітет, не знесе, хоча й ніякої користі з неї.
Приїхали на тракторний стан, на ферми. Дивлюся, він оцінює,
чи знають мене люди в районі й як я та й вони зі мною розмовляють. А я ж людей у тому районі, особливо механізаторів, знав
майже всіх. Я ж іще у Вільхуватському районі працював у МТС.
Дивлюся, йому сподобалося, що люди знають мене, щиро тиснуть руку і я веду з ними ділові розмови. Я ж прожив із ними,
розмовляв їхньою мовою, знав їхні потреби, вмів до них підійти
й переконати їх. А що стосується інспектора ЦК Костя Масика,
то я стикався на своєму віку з різними людьми, але ніхто з них
не був схожий на нього. Як я потім дізнався, він із 1972 року вже
встиг побувати першим секретарем Дарницького РК КПУ Києва. Відчувався в ньому практицизм, знання. Зустріч справила на
мене велике враження й не лишилася без наслідків. Це зближує,
породжує взаємні симпатії. Потім, буваючи в ЦК чи коли він із
інспекцією приїжджав у область, зустрічались як приятелі. І не
випадково, він потім обіймав високі посади. Достатньо сказати, що у 1981—1986, 1989—1990 роках він — заступник Голови
Ради Міністрів УРСР. У перші роки незалежності — перший
віце-прем’єр-міністр України. А тоді я показав йому ще дещо
в районі й поставився до нього так, як ставляться до гостя, коли
хочуть, щоб у нього лишилось якнайкраще враження про господаря та його дім. І він того ж дня поїхав. Наступного дня мене
знову запросив до кабінету Чорнобривченко й каже: «Ну що ж,
перший іспит ти витримав, сподобався інспектору ЦК. Викликають тебе в Київ, і якщо там пройдеш, то посядеш моє місце.
Мене направляють на навчання у вищу партійну школу. Я тебе
рекомендував». Чи був я готовий до цього? Відверто скажу, що
на той час — ні. Проте, такий збіг — благо, чи кажучи банально,
щасливий випадок. Той, кому він випадає, має в житті певну
перевагу. Там, у Києві, — повчав Чорнобривченко — пройдеш
співбесіду з керівниками основних відділів республіканського
комітету партії. На питання відповідай коротко, зрозуміло. Не
говори невпопад і нікого не перебивай. Під час розмови будь
зосередженим і слухай уважно, що тобі говорять. Якщо треба
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відповідати, відповідай стисло й доречно. Навряд чи хто питатиме там твою думку, та в дискусії не встрявай, ідей та ініціатив не висувай. Вони теж працівники і розуміють, що тебе вирізнили з-поміж усіх як людину, що звернула на себе пильну
увагу керівництва й має бути використана як солдат партії.
В ЦК партії я дійсно пройшов співбесіду з керівниками відділів
і з секретарем ЦК Крючковим. Відверто скажу, побувавши
у відділах, я не зустрів там якихось каверзних запитань, але не
відчув і дружньої підтримки. А мені завжди вважалось, що саме
в Центральному Комітеті завжди дружня обстановка, щирі відносини. Запам’яталася розмова з секретарем ЦК Крючковим:
«Нам потрібна людина, яка вміє відповідально ставитися до
своїх слів та вчинків. Ти тепер повновладний господар у районі.
З тебе буде звіт за роботу. Там, де ти будеш проводити лінію
партії, ми тебе підтримаємо. А де оступишся, то відповідальність буде сувора, партія буде дуже суворо питати з тих, кому
довіряє». Я думаю, що то було сказано, щоб назавжди зрозумів
собі справжнє значення свого місця.
Відчувалося, що оповідач замислився про свою химерну
долю. Тепер, знаючи, як усе сталося, він волів би не згадувати
навіть і про ті давні дні, коли ніщо не віщувало лиха. Я дивився
на нього і ніби бачив увесь шлях, який він пройшов від того
дня, коли вперше переступив поріг ЦК партії і аж до теперішньої години. Зламала його не так кривда, як великий біль від
розчарування у справі, якій він служив і беззастережно вірив.
— Мабуть, я з того покоління, що звикле до особистої відповідальності, не боявся взяти на себе тягар — бути самостійним і відповідати за свою самостійність. Та, як виявилося, відносно мене та відповідальність була аж надто сувора, — сумно
додав Тарасович. Дійсно, не туди до щастя дорога, куди люди
правлять, а куди доля поведе. Я навіть уявити собі не міг, якими пророчими виявляться його слова і що втраплю в ситуацію,
де моя особиста доля нікого не буде хвилювати. Розворушив,
прокуроре, уже запліснявіле моє минуле, і так тяжко мені стало, бо не те з мене вийшло, що мало вийти. Коли повернувся з Києва і зайшов у кабінет тодішнього першого секретаря
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обкому Івана Захаровича Соколова, то він, побажавши успіхів
у роботі, сказав: ще й міністром будеш. Я пам’ятаю ті слова.
Може, кому смішно, може, кому й дивно, а я вірив, із хорошими сподіваннями на добро та на правду брався до тієї партійної
роботи. Та тільки й добра, що десяток років мав волю тим життям жити, яке було по душі, що кипіло навкруги. А на більше
не склалося. Іван Захарович невдовзі, 1976 року, став другим
секретарем ЦК КП України, та раптово помер, перебуваючи
на відпочинку в Кисловодську восени 1982 року, у віці 54 роки.
Після Івана Захаровича першим секретарем обкому став Іван
Іванович Сахнюк, а вже після нього, 1980 року, В’ячеслав Петрович Мисниченко…
— Миколо Тарасовичу, зрозумійте мене правильно, це ніяке
не звинувачення. Це скоріше докір вашій гордині, якійсь незрозумілій для мене впевненості в тому, що заслуги, зроблене
вами візьмуть до уваги. Адже ви майже нічого не вжили для
свого захисту.
— Я ж сам написав заяву про складення повноважень першого секретаря районного комітету партії, ще коли тільки почались арешти голів колгоспів і працівників торгівлі. Вважав,
що не маю морального права керувати, коли такі діла в районі
викриваються. Мене звільнили. Спасибі Бобирєву — директору радгоспу «Червона хвиля», — що дав роботу керуючого
відділенням. Я працював, і мене викликали на допити, я бачив, що у слідства виникають усе нові й нові питання до мене.
Відчував, що вони хочуть показати, ніби в районі діяла ціла організована злочинна група. Я декілька разів намагався добитися на прийом до першого секретаря обкому В. П. Мисниченка.
Та він мене не прийняв. Усі ці «партайгеноссе»... Я побачив, які
вони насправді. Побачив, що дехто почав уже уникати мене,
ще дехто дивитися з підозрою, а декотрі глузливо й зневажливо, що дотеперішні друзі почали все більше віддалятися — тоді
в душі відбувся такий самий процес віддалення й усамітнення.
І коли вже всерйоз справа розкручувалась, то якось у Харкові
я випадково зустрівся зі знайомим працівником КДБ. Юра, він
нині бізнесменом став (прізвище забув). Він мені каже: «Слухай, я бачу з реакції наших обласних керівників, що ніхто там
тебе не намагається захистити. Будь насторожі, здається, на
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тебе наставили пастку. Боронися, це твоє право. Знаходь хорошого адвоката». Я йому: «Та що ви говорите?..» А він: «Я тобі
сказав. Ні, не розпитуй мене, я більше не скажу жодного слова.
Сам побачиш, що й до чого». Я спершу не хотів цьому вірити.
Ото перший чоловік, який від себе попередив. І не сказав прямо, що мене можуть арештувати, але дав зрозуміти, що керівництво партійне не намагається мене захистити. Он воно до
чого ведеться-плететься! І завирувало, завертілося...
— Миколо Тарасовичу, давайте зупинимось на цій обставині
трохи докладніше, бо вона дуже характерна. Як на мене, то ви
ж не були прямим господарником. І хоча здобули знання про
політику, стояли аж надто близько від неї, але не стали політиком. Ви були жорстким керівником, та не змогли зманеврувати. Чому я так думаю? Тому, що з моменту вашого звільнення
з поста першого секретаря до арешту, минуло п’ять місяців.
Найважливіше — потрібно було діяти самому. Розподілити
свої сили, зробити все можливе й неможливе, щоб уникнути
арешту. Я це говорю вам не в докір, а тому, що сам був слідчим. Добре знаю, як поводять себе різні люди потрапивши під
слідство, як борються самі, яких заходів уживають. Навіть хабарі пропонують.
— Я навіть сам не розумію добре, як так вийшло. Спершу
був просто нездатний думати про те, що з усього цього може
вийти. Звичайно, багато, що треба було передбачити. Але ж я не
всемогутній, тим більше, перебуваючи в опалі. Я знаю не гірше за вас — навіть, можливо, краще, як викручуються, як уникають відповідальності, навіть ідучи на новий злочин. Тепер,
навчений із роками тверезіше дивитися на життя, погоджуюся, що, певно, можна було б щось вдіяти, аби уникнути тюрми. Але який захист, які хабарі, кому? Я ж потрапив під прес
державної машини. Тут потрібна воля надлюдська, а я всього-на-всього людина. Вже ж був приклад із Узбекистаном,
а начальство після таких струсів стало дуже обережне й запопадливе. В таких випадках у посадовців дуже завищений інстинкт самозбереження. Це ж як у зграї. Перед одним вони
крутять хвостом, а в іншого заганяють ікла. Я не бачив дверей,
куди я міг би постукати. Щоправда, ж іще сподівався, що мене
на партійну комісію викличуть, що я там зможу все пояснити.
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Та і з партії виключили, як то кажуть, тишком-нишком, без
розголосу.
— Про це мені розповідав Олександр Кравченко, коли
я з ним працював у районній раді і ділили один кабінет на
двох. Коли вас виключали з партії, то він був секретарем парткому радгоспу «Червона хвиля». Казав, що просто зверху була
вказівка. Поставили таку умову, що діватись нікуди. Згадував,
що ви йому вручали партійний квиток, а тоді він вимушений
був виключати вас із партії. А коли притягували до кримінальної відповідальності, то обов’язково виключали з лав КПРС.
Жартували — інакше вони і в тюрмі мали б створювати первинні парторганізації.
— А потім посилались і в обвинувальному висновку, і на
суді, на те, що я частково визнав свою вину. Так, я визнавав,
що випадок був, але ж його зовсім по-іншому трактує слідство.
Чому? Що на моїй совісті — це моя справа. Тільки я просто
запитую, чи не було багато галасу даремно?
— Миколо Тарасовичу, але ж ви не можете стверджувати,
що причини вашого арешту цілком випадкові, що винен тут
чистісінький збіг обставин?
— Якщо розповідати про саму справу спочатку, то я по ній
проходив як свідок. Ну, це завжди так. Там спочатку голова райвиконкому Гербін фігурував, я його ще захищав. Хоча не знав
тоді. Там чотири бригади були, на сирзаводі, найманих працівників. Але ж розпорядником кредитів не я був, я ж партійний працівник, він же як голова райвиконкому підписує угоди
і проходження грошей на оплату цих робіт. Там воно закрутилося. З цього він зробив висновок, що небезпека насувається,
і зразу вирішив, як повестись. Потім — раз, як відрізало. Виявилось: Гербін поїхав у Москву, у нього там був товариш бурлучанин — Білоусов — льотчик, штурман, літав на урядових
міжнародних рейсах, мав якісь зв’язки. То поїхав туди і звідти
дзвінок сюди: «Що там у вас по Гербіну? Ви там подивіться!!!»
І все діло призупинилося. Лишився Терещенко. Бог із ним.
Є такий вислів: не той борець, хто поборов, а хто вивернувся.
Він серед обвинувачених не проходив. Слідство чи то не дізналося, чи то не визнало за потрібне. Але коли зіставляти обвинувальний висновок слідства і вирок суду, то можна побачити,
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що Кузнецова, не без підказки слідства, вказувала, що «в районі
склалася стійка система крадіжки грошей під виглядом виплати колгоспам ремонтних робіт на сирзаводі. Багато посадових
осіб знали про це. Вказуються: Терещенко М. Т., Гербін Б. М.,
Савченко й інші. Ці посадові особи вимагали від неї готівкою
грошей для особистих потреб і вона передавала їм гроші». На
нього прямо вказувала Кузнецова, проте будь-якого рішення
ні слідства, ні суду відносно нього немає. Серед переліку осіб,
у відношенні яких матеріали виділені в окреме провадження,
або кримінальне переслідування закрили за відсутності складу злочину, чи з інших підстав — його не було. Як це пояснити? Та я ні тоді, ні тепер не піднімаю цього питання. Я тільки
констатую, що його вивели зі справи. Я не раз запитував сам
себе, як так склалось. Із тих, на кого вказувала Кузнецова, що
ділилась із ними грошима, судили і Терещенка, і керуючого
банком Савченка, і голів колгоспів, а голову райвиконкому,
який ті угоди скріплював і підписом, і печатками, не зачепили.
У своїй справі я не знаходив якогось рішення відносно нього.
Формально він раніше за мене добровільно написав заяву про
звільнення з посади голови райвиконкому, а як насправді, я не
знаю, хто і як з ним на цю тему розмовляв. Я в той час іще перебував на посаді першого секретаря. На його місце прислали
В. О. Кур’янова. Прийшов: отак і отак, на голову райвиконкому. Я не був присутній на сесії, коли його обирали, та знаю,
що він із притаманною безапеляційністю казав: «Прокралися
тут усі... Лад будемо наводити...» Деякий час працювали. Та то
вже не робота. Потім прислали, я вже не пам’ятаю, когось із
інструкторів обкому, щоб той узяв у мене заяву. Він за мною
по п’ятах ходив. Кажу: «Я не писатиму. Є партійна комісія,
нехай мене викликають, розглянуть принципово. Я як оце
заяву напишу, то ви там усіх собак на мене навішаєте». А на
нього ж тиснули, щоб із заявою приїхав... Таки взяв ручку і написав: «Першому секретарю обкому В. П. Мисниченку, секретаря такого-то. Заява. У зв’язку з тим, що трапилось у районі,
я не маю морального права і вважаю за неможливе очолювати
партійну організацію». Той радий, що забрав заяву. А я теж,
зібрав папери і поїхав додому. Дружині Наді кажу: «Написав
заяву. Все, досить...» Потім партійна конференція… Це ж заяву
149

взяли і по ній одразу ще нічого не вирішили. На конференцію
приїжджає Луценко — мій ліпший друг. Я таких, як він, називав «партійний шаман». Він коли виступав, то так різко, так
безкомпромісно, на все ніби й свої слова, свої думки, але то
ідеологічні штампи: «Генеральний сказав… Слово і діло… Це
пробний камінь, на якому перевіряється...» І все, що хочеш,
тільки не по-діловому. У нього немає ні душевності до своїх
товаришів по партії, ні поваги до людей. Він стоїть тільки на
тих позиціях, що проголошує, а там хоч і трава не рости. Я на
конференції виступив так, як і завжди. Критикував усіх і Ворошилова, про якого ти писав у своїй книзі. Розкритикував.
Сказав, що його підтримують в області, а як насправді, чим він
займається? Він же взяв на себе лише відгодівлю, а основний
тягар то на колгоспи покладається. Що значить теля-сисунця
до 150 кілограмів вигодувати в колгоспі, а потім віддати йому.
А в нього жом, меляса, концентровані корми. Звичайно, йому
легше, але ж порушено весь баланс у виробництві телятини.
А його підтримують. Ми ж хотіли його залучити, щоб і він
району допомагав, та лише конфлікти виникали. Я ж як секретар не міг сказати Луценку, що область колгосп «Росію» підтримує, а район гробить. На це ж план був. І площі по зернових
культурах, і поголів’я по видах худоби, все ж рахувалось, планувалось. Я виступив, розкритикував і наостанок сказав, що
в районі виявили такі неприємні справи, тому прошу мене не
обирати. Деякий час мене не викликали на допити. Я почав
працювати в радгоспі «Червона хвиля». Директор радгоспу Бобирєв дав службового автомобіля «Москвич», і я керував відділенням. А потім почали викликати частіше. Очні ставки влаштовували. Тільки тоді я побачив, що за мене вже взялися. Та
все ж, постарайтесь зрозуміти мене, я ніколи не очікував, що
зі мною так поведуться. Ніколи. Навіть коли викликали туди
і сказали, що ви арештовані, що додому не поїдете…

СУД І СТОСУНКИ З ПРОКУРАТУРОЮ
…Відповідним чином я себе і вів на початку суду. Мірошниченко — суддя. Я намагався, але ж нічого не сприймалось із
моїх доводів, і я тоді сидів як відсторонений, робіть, що хочете, — це ніби не мене стосується. Я тільки себе стримував, щоб
суду не нагрубити. І, як це часто буває, сам хід суду розвіяв мою
віру в правосуддя. Так, я не винен... Але що ж тут дурити себе!?
Я не нарікаю на сам суд, і якби зважали на мою думку, то суд
не засудив би нікого. Але, якщо при оголошеній тоді боротьбі
не вистачило відваги притягти до відповідальності всіх дійсних винуватців, то було легше карати лише тих, кого боялися найменше, і судити за вчинки, що нічого або майже нічого
не додавали до дійсних злочинів того часу. Я зрозумів і те, що
дивним виявилось, якби отак порушили справу, протрубили
і виправдали. Нині рідко, а тоді ж узагалі не було виправдальних вироків. «Суд установив…» Це було основне. Не звернули
уваги на логіку аргументів, ані на мову фактів чи букву закону,
які висували, як я, так і адвокат. Просто вистачило переконання суддів, які нікому не були зобов’язані пояснювати, що саме
породило їхнє переконання...
— Мені розповідали, що під час суду на запитання: «Куди
і кому конкретно возили сир?» — ви нібито, піднявши вказівний палець, багатозначно відповіли: «Там, угорі, знають, кому
і скільки возили».
— Так ви ж не знаєте, що мені було за той жест та натяк
на верхи... Суд не один день ішов. Закінчилося чергове засідання, і мене спочатку привезли до камери СІЗО. Не встиг
я обдумати всіх перипетій прожитого дня, як мене викликають
із камери. Бачу, що ведуть не на допит, а спускають у підвальне
приміщення. Я вже чув про так звані «музикальні кімнати» та
«прес-хати» зі стінами, обкладеними матрацами, щоб не було
чути криків, а також щоб менше було синців, коли битимуть.
Уже був готовий і до цього... Та не туди вели. Там, у СІЗО,
побудованому ще за царату, добротні підвальні приміщення.
Відчиняють дверцята і впихають мене у так званий «стакан»
(простіше кажучи — карцер). Двері зачинилися, а я залишився стояти. Як бачите, я недрібного зросту, а там і повернути151

ся вільно не можу, не те що присісти. А тиша і темінь — просто як у домовині. Не долинає жоден звук... Не знаю, скільки
я там годин простояв, не пам’ятаю, про що думав... Про все передумав... Аж ледве на ногах тримався… Проте найтяжча мука
якраз у тому й полягала, що я надто виразно бачив своє власне
становище, надто добре його усвідомлював. Відвели назад у камеру. І я нікого не питав, і ніхто мені не сказав, навіщо мене
кидали у той «стакан». Мабуть, для профілактики, щоб подумав, як триматися на суді. І я зрозумів — із такими не жартуй!
— Тарасовичу, я ж тут у районі працював і від різних людей
чув їхні, може, й не такі вірні, але різні твердження, за що ж
вас кинули за ґрати. Дуже різний, так би мовити, поголос, що
ходив між людей і навіть між таких, які дещо знали про справу,
а то й самі у ній проходили.
— Ну, звичайно, це ж люди. У кожного своє бачення. Ситуація, в яку я потрапив, прикра ще й тому, що хоч яку б брехню
я спростовував, щоразу потрапляв у ситуацію людини, «яка
або вкрала, або у якої вкрали, але в чомусь такому вона замішана». Тим більше, що є ж вирок. А я ж нікого не потягнув за
собою, не йшов на повідку в слідчого, який випитував, чому
я все беру на себе, мовляв, вирішувало ж бюро, а не я один.
Якби я почав говорити, що це я не сам, а на бюро, то, можливо, і членів бюро притягнули б до відповідальності. Та я на
це не піддався, не скомпрометував себе в очах своїх підлеглих
і в очах вищестоящих керівників зайвою мстивістю, за те, що
мене, мовляв, зрадили. Я за все відповідав сам. Якщо за це належить покарання, то я отримав його повною мірою. За такий,
з точки зору слідства, очевидний злочин мовчання і відмови
з тим же слідством співпрацювати, я відповідаю тільки перед
своїм власним сумлінням.
— А з чого ж таки пішла ця справа? Одні казали, що це через тодішнього прокурора району. Багато хто мені говорив, що
ви, через свій крутий характер, через зарозумілість і, даруйте за
слово, через свою пиху, нібито й слідчого по-чоловічому «посилали...» і з кабінету виставляли. Переказують це по-різному,
а мені б хотілося знати точно. Чи правду кажуть?
— То все чутки та домисли. Можна знайти десятки осіб,
які б охоче розповіли, яким я був, що робив і чого не робив.
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Кожен із нас, навіть дивлячись на одне і те саме явище, бачить
і міркує про нього по-різному. Погодьтеся, що немає в цілому
світі чогось такого, про що всі трималися б одностайної думки.
Тим більше в такій делікатній справі, як управління людьми.
Є й категорія людей, для яких писати скарги, строчити доноси,
інформувати, сигналізувати стало змістом життя. Та коли таких
боятися, то нічого не досягнеш, особливо в роботі з людьми..
А щодо прокурора району, то я його дійсно виганяв із кабінету.
— Я ж працював у тій системі і вважаю, що це була ваша велика помилка. Сам такий випадок, можливо, ще й не становив
загрози особисто для вас, але міг її породити.
— Яка там помилка! Хоча визнаю, що треба було поводитися стриманіше, що суперечку краще було б залагодити між
собою.
— Хочу нагадати вам про прокурора області І. Г. Цесаренка
тому, що, наскільки я знаю, ви з ним теж були знайомі через
Чорнобривченка, який уже потім по профспілковій лінії керував обкомом профспілки працівників державних установ, куди
входила і прокуратура. І я чув од багатьох працівників прокуратури, які тоді працювали в апараті, що він як прокурор області не давав санкції на ваш арешт. Декілька разів відмовляв
у даванні санкції. Дали санкцію вже після його смерті, лише
тоді, коли, як кажуть, «накопали більше». А сам І. Г. Цесаренко
теж не проста особистість. Ви, можливо, цього й не знали?
— Близько і глибоко я його, безумовно, не знав, але і на
нарадах зустрічались, і в компанії бували. Коли затіяли реконструкцію Приколотнянського заводу, то Іван Григорович навіть допоміг, і там, у селищі створили колонію-поселення, так
звану «хімію». Тих «хіміків» використовували на будівництві.
Я ж уже розповідав, що коли затіяли реконструкцію, то будівельної організації у нас в районі не було. Так, і його слово
було вагоме при створені тієї колонії-поселення. Вони багато
допомогли в будівництві.
— Погодьтеся, вісімнадцять років пропрацювати прокурором області в часи різних перемін — це не кожному вдавалося…
— Погоджуюсь.
— І своїх прокурорів він не давав кривдити. Якщо прокурор
району прийде до нього і розповість, що у нього не складають153

ся стосунки з партійним керівником району... Саме з першою
тоді особою. Бо проти голови райвиконкому можна було порушити кримінальну справу, а ось проти першого — тут складніше. А голів райвиконкомів можна було притягати до відповідальності. Проти голови райвиконкому прокуратура могла
порушити справу, це навіть було престижно, і деякі прокурори
саме так робили собі кар’єру.
— А в нас трапилося навпаки. Почалося з голови райвиконкому, а перекинулося на мене. Було, але ж і час був який! Тоді ж
в Узбекистані порушили справу. І я знаю, що Горбачов планував зробити це в інших республіках і в областях. Я ж говорив,
що мої знайомі виходили на Лигачова і той сказав, що не втручатиметься, то парафія Горбачова...
— Та все ж про І. Г. Цесаренка, якою він був особистістю.
Звичайно, не мені йому давати повну характеристику. Та все
ж дещо чув і бачив. Він відчував: коли прокурор, відстоюючи
позицію закону, сперечається з першим секретарем, — значить, не боїться, може піти на конфлікт, може себе поставити.
У Дворічній, призначили прокурором мого знайомого Олександра Танька. А першим секретарем там була жінка. І ось він
якось не знайшов із нею спільної мови — конфлікт. І. Г. Цесаренко послав туди перевірку, сам вникнув і зробив висновок, що прокурор мав рацію. Порушувати кримінальну справу проти першого секретаря — це забагато, та й, можливо, не
було достатніх підстав. Побачивши принциповість прокурора,
який, мабуть, лише трохи більше року пропрацював у далекому сільському районі, він забирає його з Дворічної і призначає спочатку заступником у Харківському, а потім прокурором Валківського району. А це вже приміський район. А та
жінка — перший секретар — буквально через декілька місяців,
потрапила в автомобільну катастрофу, десь у Рогані, і загинула. Кадрами прокурорів він дорожив.
— І правильно робив. А ту жінку я знав. Тоді була ожеледиця, і вона розбилась. А відносно мене, то визнаю, що мав характер. Не завжди стримувався. Але ж я не відразу того тодішнього прокурора району виставив із кабінету. Стався прикрий
випадок. Підліток, працюючи на хлібоприймальному пункті,
зазівався, потрапив під шнек, і його смертельно травмова154

но. Я намагався прокурору пояснити, що по тому випадку зі
смертельним травмуванням хлопчика керівник не винен. Я запрошував батьків загиблого хлопчика, вони написали, що не
мають претензій і не хочуть, аби хтось відповідав за це в кримінальному плані. І казав прокурору, що цього керівника я тобі
не дам на притягнення до кримінальної відповідальності. А він
усе-таки ходить і ходить, і я-таки не втерпів. Вигнав його з кабінету..
— На одному епізоді продемонструю вам свої стосунки
з В. О. Кур’яновим. Його як голову райвиконкому завжди запрошували на наради в міліції з приводу підбиття підсумків роботи та заходів із «посилення боротьби». Тоді на таких нарадах
були присутні й судді. Як правило, в його присутності працівники міліції висловлювали свої претензії до прокуратури та суду.
Мовляв, вони не покладаючи рук борються, а суд і прокуратура
недостатньо їм сприяють, стримують цей процес. Якщо розумний керівник, то він вислухає обидві сторони. Адже зрозуміло,
що мало затримати, потрібно ще й довести провину, оцінити
саму особу, важкість скоєного, її суспільну небезпеку. Тут цілий
комплекс запитань і проблем, які часто керівникам низових
ланок і безпосереднім рядовим працівникам міліції не відомі.
Так ось Кур’янов, не вникнувши в суть висловлених претензій, не спитавши мене, після таких нарад одразу телефонував
прокурору області. Мовляв, скаржаться працівники, що прокурор району відпускає злочинців, санкцій не дає. Прокурор
області відразу ж телефонує мені: «Що там за претензії у голови
районної ради?» Пояснюю, що я, дійсно, не дав кілька санкцій
на арешт затриманих. Але причини відмови я виклав письмово, і працівники міліції мали право оскаржити моє рішення,
але вони цього своєчасно не зробили. Якщо є якісь сумніви
у прокуратури області щодо моїх дій, то, будь ласка, перевірте.
І додав, що то така манера місцевого керівництва. Бувало що
й приїжджали. Та ніяких порушень із мого боку не знаходили.
Тож прокурор області звик до таких дзвінків голови райради
і не дуже звертав на те увагу. У мене не було якихось неприязних
стосунків із Кур’яновим, але він мав таку натуру. Для мене він
був якийсь незрозумілий, про таких людей я кажу — у них сім
п’ятниць на тиждень. З ним ніби й домовишся, як нині кажуть,
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дійдеш консенсусу, а він-таки по-своєму. Коли рішення залежало особисто від нього, то, будь ласка, я не втручаюсь. Але ж
є рішення, які й від мене залежали. Ось приклад: у водія його
службового автомобіля син, іще будучи малолітнім, щось натворив. Той, мабуть, попрохав голову райради якось владнати.
І ось працівник міліції приносить мені на підпис постанову про
непритягнення того до відповідальності. Я не погоджуюсь. А працівник міліції до мене: «Та як же так, це ж із Віктором Омеляновичем уже вирішено?» — «Так ідіть до нього, і нехай він
вам свій підпис і печатку ставить». Я побачив такі чудасії і не
намагався зближатися. Так це я веду до того, що Кур’янов перебирав, а ви недобирали. А от тоді, коли стався такий випадок
зі смертельним травмуванням хлопчика, вам, коли ви відчули
настирливість прокурора, гідну іншого призначення, потрібно
було самому зателефонувати прокурору області, пояснити ситуацію і, можливо, він дав би знати прокурору району. Могли
і не телефонувати, і не сперечатися з прокурором району. Я сам
розслідував такі випадки. Ніякий суд керівника, де стався той
випадок, до реальної міри покарання не засудив би. Гадаю, що
з судом у вас були легші відносини.
— Визнаю, що так дійсно було б краще. Пригадую, що тоді
майже так і сталося. Керівник хлібоприймального пункту був
депутатом, то виконавчий комітет, який розглядав подання
прокурора про давання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, не дав на те згоди. Розумію, що, мабуть,
така відмова зачепила самолюбство прокурора і могла відіграти
певну роль у подальшому. Я це теж не відкидаю. Дружина прокурора працювала на сирзаводі і, звичайно, могла дещо знати.
Та не судові тоді справи у мене були основні, я ж працював.
А такі непорозуміння тільки відволікали. Не стримувався. А тут
іще політика в ті останні роки... Влада краще за нас уже відчувала, що гряде щось таке. В суспільстві висіла якась іронія відчаю — нам дуже важко було все це зрозуміти... Не подумайте,
що я так із усіма прокурорами розмовляв. Я ж пам’ятаю багатьох
прокурорів. Ще коли працював у Вільхуватці, то там у колгоспі
«Комуніст» бригадиром тракторної бригади був Поспєлов. Техніка розкидана, а йому нічого не потрібно. Кажу йому: «Бур’яни
хоч повикошуйте». Голова колгоспу і я скільки раз їздили, ви156

магали. У степу, там ні доріг, ні річки. А прокурором району був
Григорій Никифорович Терещенко — мій однофамілець. Потім,
коли його від нас до Ізюма перевели, то я вже був першим секретарем, його машиною десь на відпочинку на смерть збили.
А тоді він сам мене запитує: чи немає там когось такого, щоб
я відрапортував про вжиті заходи? То чого ж нема — поїхали
в «Комуніст». Побачив ті трактори, стан і при ньому звертається
до мене: «Давай його посадимо за такі діла...» Я вже захищаю
того Поспєлова, що не треба, виправиться. Написав йому довідку про стан техніки, а він на її підставі акт реагування.
— Тарасовичу, то була нормальна тактика прокурора. Приїжджає прокурор перевіряти і, мовляв, не начальник, який
тобі говорив про недоліки, а сам прокурор знайшов. Інколи
і я таку тактику застосовував. Система була планова, працювали на показники, і акти реагування теж потрібні були. Погоджуюсь, що й прокурори теж різні. Знаю, як один із знайомих
прокурорів, тільки-но почавши працювати, в першу чергу,
порушив багато справ про нестачу в магазинах та так званих
господарських справ. Його запитували: навіщо ти таку кількість справ порушуєш. Відповів: «А хто мене буде знати і відчувати в районі, коли я порушуватиму лише кримінальні справи про вбивство та зґвалтування!» А потім ці справи в більшості своїй закривалися, прокурору було дано таке право. До
50-ти відсотків справ закривалось. А скільки, за результатами
прокурорських перевірок, виносилося постанов про відмову
в порушені кримінальних справ. Так звані «відмовні матеріали»! Оце ж «кормление», за висловом Петра 1-го. Кажуть нібито цар, вводячи посаду, висловився, що прокурору з казни
держави можна не платити — він сам себе має прогодувати.
— Нормальні стосунки у мене були з прокурорами Каменєвим, Ковальовим. Ви думаєте, я не знав, де і в кого в районі
прокурор бере шмат м’яса як для себе, так і для начальства
з області. Знав. Та я не опускався до підлої помсти.
— Чи не допитували вас високі посадовці?.. Бо слідчого,
про якого я розповідав, допитував сам прокурор республіки.
— Ні, високого рангу чиновники мене не допитували. Це ж
якби я в чомусь надзвичайному признався, намагався б перекинути вину на обласне керівництво, то тоді, можливо б...
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КЕРІВНІ НАВИЧКИ
Розмова перервалася телефонним дзвінком. Микола Тарасович пішов у іншу кімнату, і чути, як розмовляє по телефону. Дає поради: «Підійди до питання тактовно, не гарячкуй,
говори змістовно, дуже коротко. Скажи, чому не вдалося. Не
склалося тому, що не знайшли підтримки в місцевих органах,
мене не підтримали. А своїми силами я не в змозі це зробити. Коротко… Не диктуй йому свою волю. Не нав’язуй... Коректно... Якщо ви не заперечуєте... Зрозуміло. Тоді будемо на
зв’язку, давай усі матеріали до мене. Подивлюся... Значить, ти
коротко, ввічливо, коротко, змістовно, а то тебе заносить, що
не зупиниш... Давай...» Слухаючи, я відчув, що організаторські
здібності вмілого керівника не просто закарбувалися в його характері. Їх просто не набудеш, вони або є, або їх немає. В нього
є, і це відчутно. Адже вища міра довіри людей — коли до тебе
приходять просто за порадою.
Розуміючи, що я чув ту розмову, Тарасович повернувся до
мене і каже:
— В цьому році 90 років створення радгоспу «Червона Хвиля». Кость Нелуп (колишній заступник голови райвиконкому)
і я там же працювали... Скільки в цьому радгоспі виросло кадрів!.. Директор радгоспу Валерій Олександрович Денисенко
тут же в районі працював головою райдержадміністрації. Це ж
іще за ленінським декретом ішлося про створення на базі великих поміщицьких і куркульських господарств — радгоспів.
Їх було 1614 створено різного напрямку: і овочеві, і молочні,
і з вівчарства, і зі свинарства, і зернові. На базі сільськогосподарського інституту Юр’єва — їх таких створили чотири
в області. Один із них — «Червона хвиля». Та нині нікому нічого не потрібно. Люди самі по собі. А раніше це був Кінний
хутір. Навкруг — випаси. Найглибші поклади чорнозему в Європі. В «Червоній Хвилі» і в Гнилиці — до чотирьох метрів.
Найпрекрасніші місця для ведення сільського господарства...
Хоч декому може, здадуться зайвими розмови про речі, не
дуже важливі в нашій узагалі-то далеко не ліричній розповіді,
та все ж хочеться їх навести.
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— Знаючи, скільки було збудовано в ті роки, нині згадую
розповідь Миколи Михайловича Дідури, директора центру
зайнятості. До речі, директор великий ентузіаст історії району.
Будинок центру — це теж данина часу. Хто в ті роки, коли на
всіх офіційних дошках і навіть на стовпах та огорожах висіли
оголошення про потребу робітників, міг подумати, що буде
створено державну службу зайнятості й платитимуть не за роботу, а виплачуватимуть допомогу по безробіттю. Зводився той
будинок Центру зайнятості за державний кошт і навіть силами будівельників із області. Будівля ж навпроти — райдержадміністрації. Тож якось один із керівників райдержадміністрації запитує директора Центру зайнятості: «А чого це ти ніколи не звертаєшся ні за якою допомогою? Звертайся, коли що
потрібно, допоможемо!» Через декілька днів дійсно виникла
така потреба в допомозі. Потрібно завезти піску, а там щось
із навантажувачем. Побачивши того, за посадою впливового
чиновника з адміністрації, звертається до нього по допомогу
з навантажувачем. Вислухав той, почухав потилицю і каже: «Та
ти знаєш, це складно...» Більше не звертався по допомогу.
Під час бесід заходила мова про сучасну політику. Кожна
думка, кожен погляд на вир світових подій відзначався, може,
й не оригінальністю, та глибоким розумінням, відмінним від
більшості людей, що живуть у такій собі політичній невинності й сліпоті. Але мене цікавило, як же відбував покарання
колишній перший секретар райкому.

У КОЛОНІЇ
— Миколо Тарасовичу, пробачте, можливо, за нетактовне запитання, але ходили чутки про те, що ви відбували покарання,
працюючи бібліотекарем.
— Чутки не безпідставні, — згодився розповісти співрозмовник. — Я не знаю, хто допоміг, та мене направили відбувати покарання не в Нижній Тагіл, а у Алчевськ Луганської області. В колонії перебувало більше двох тисяч засуджених різного віку, і там діяв навчальний комбінат. Була і середня школа,
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і філія професійно-технічного училища. Готували різних фахівців, видавали посвідчення, що нічим не відрізнялися від
тих, які видавали на волі. Спочатку мене зарахували у так звану господарську обслугу, і я був днювальним у тім навчальнім
комбінаті. Обов’язки звичайного чергового та миття підлоги
після занять. Була там і бібліотека. Просто в ній і мій, якщо так
можна назвати, кабінет. Кілька місяців я там пробув днювальним. Не знаю, як це тактовніше сказати, проте, там була одна
жінка, — майор із відділу виконання покарань. Почала вона
приходити до мене в ту бібліотеку. Спочатку: «А чи не пригостите чаєм?» Звичайно, мав і чай. Випитувала мене про саму
справу, і я їй усе розповідав. Вона давала мені зрозуміти, що
в такій справі та зі зв’язками, які в мене залишилися на волі,
я тут пробуду недовго, що від адміністрації колонії та від неї
залежить питання про моє помилування. Цікавилась, як у мене
із сім’єю. Чи не покине мене дружина? Це вже потім я дізнався, що вона була незаміжньою, і роблю висновок, що вона
мала на мене свої, жіночі види. Я їй сказав, що люблю свою
дружину і ні про яке розлучення мова не може йти. Так після
цього вона перестала приходити і скоро я залишився без роботи. Жіноча натура теж багатогранна. Дружина якось приїхала
на побачення, то мало не зі слізьми на очах розповідала, що, за
її описом, та жінка-майор особисто робила її огляд, роздягла
догола і навіть резинки в білизні перемацала... Колонія мала
назву Червоної, де править адміністрація, а не кримінальне середовище, одначе була й під впливом так званого «смотрящого», із тих, хто відбував покарання. Одного з них там самі ж
арештанти прирізали. Просто на плацу, де вишикувалися для
перевірки, підійшов до нього один із «зеків» — і заточкою
в бік. Той затиснув рану рукою і хотів добігти до медичної частини, та так і впав, на очах усіх, бездиханним. Став інший,
«злодій у законі» — Коля. Спочатку я не мав роботи. Там молодий хлопець — начальником загону. Я йому допоміг стінгазету
випустити. Ніяких проблем не виникало, але ходив без роботи.
А «кум» — так називають оперативного працівника, який відповідає за безпеку в колонії і має серед арештантів свою агентуру, — намагався, щоб я співробітничав. А прилаштовуватися
до життя в ній було потрібно. Тут мені дещо згодилися гроші,
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які дав міліціонер у Харківському СІЗО. На той час гроші
й немаленькі — триста карбованців. Почав їх потроху витрачати на власні потреби. Та, мабуть, «стукачі» донесли — і при
черговому «шмоні» ті гроші знайшли. Почали допитуватися,
звідки вони в мене. Сказав, що привіз їх ще із СІЗО. Хто мені
їх дав, не виказав. За правилами, вони мусили скласти протокол, покарати мене за незаконне зберігання грошей і покласти
їх на мій рахунок. Та вони задумали інше. Почали мене обробляти, щоб я з ними співробітничав. Казали: нічого не думайте
поганого, вас ніхто зачіпати не буде; ми ж знаємо, що у вас не
може бути нічого спільного з кримінальним елементом і не
потрібно щоб ви стали перед ними своїм; мовляв, ми не залежимо від ваших повідомлень, у нас є різні джерела, проте, ще
одне маленьке джерело нам не завадить і, за певних обставин,
якщо ви щось почуєте у колі тих «шановних добродіїв» та прислужників якісь розмови, дізнаєтеся про їх настрої та наміри,
то щоб повідомляли… Присягалися, що всю інформацію, яку
я, можливо, їм дам, вони братимуть до уваги і використовуватимуть тільки в інтересах безпеки колонії. Хоч як мене обробляли, я не погодився, хоча розумів, що в деяких випадках, аби
вижити, засудженому доводиться цілком і повністю приймати
реальність, якою вона є, беззастережно погоджуючись із наявним принизливим становищем. Дав зрозуміти, що я не хочу ні
в які й ні з ким стосунки входити. Я сам по собі. Є там така
категорія «мужики». Не завербували вони мене, але й гроші
належним чином не оформили і, зрештою, присвоїли. Я не
піднімав цього питання. Як прийшли, так і відійшли. Спочатку мене відправили на промислову зону, і я ходжу по ній без
певних занять. Ніхто мене не кличе, ніхто нічого не каже: чи за
верстат ставай, чи ще щось. Я походив там декілька днів, роздивлявся, потім підійшов до начальника загону і запитую:
«Може, мені знайдеться діло?» — «А ти сам собі не знайдеш
роботу?» — «Та до кого ж я піду?» — «А що ти можеш робити?» — «Токарити можу та багато чого можу» — «Ну, добре, ми
подумаємо». Додумалися вони поставити мене бригадиром серед «зеків» — «бугром»!.. А що робити? Із промислової в господарську зону там були прокладено залізничні рейки. По них
заганяють вагони і продукцію відвантажують. Там же й крани
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козлові, болгарська вся начинка, тельфери. Я вразився, наскільки устаткування в колонії добротне. Верстати токарні,
спеціальне устаткування класне, плазмова різка, точкове зварювання. Там, у зоні, робили візки для рисових комбайнів на
гусеничному ходу. Як на тракторі Т-74. Потім іще залізничне
полотно на довжину рейки і залізничні шпали з гумовими прокладками зшивали. Навіть кухлі алюмінієві. При мені робили
катки чавунні. Привозили заготовки. Там, у Комунарську, чавунно-ливарний комбінат. Той комбінат як дасть викид нечистот через трубу в повітря, то коли ранком виходили, особливо
коли сніжок пройде, бачили той викид із труби. Просто різноколірний викид: і чорне, і червоне, і навіть зелене. Ще говорили про Чорнобиль. А воно на початку, в гарячці, туди відправляли техніку, яка вже там побувала, і, кажуть, її переплавляли.
Про це говорили офіцери — молоді хлопці, що там працювали.
І все, що «зеки» робили, все відвантажувалось — і на автомашини, і вагонами… А мене «бугром», копати тунель попід цією
залізничною колією, тому що коли ходиш по периметру, то
особлива небезпека. Там «нацмени», охоронці з автоматами.
Вони обкуряться. Захоче поїхати у відпустку, диркне з автомата, коли підійдеш до периметра, — і йому відпустка. От призначили мене, а «зеки» кричать: «Бугор, сьогодні вихідний!»
Я до них: «Який же вихідний?!» А вони: «На роботу не йдемо».
А мене ж запитують із адміністрації колонії: «Чому сьогодні не
працюють?» Відповідаю, що холоднеча. Але це так, холодно,
поки не вийдеш, а там, у тунелі, тепло. Кайлами, лопатами,
тачками тунель прокладали. Якось удруге не виходять. Ніякий
примус іззовні до роботи їх не приковував. А начальству не до
них, а ніби мене випробовує. Що ж робити? Я іду до цього
Колі — «злодія в законі». Вони чай п’ють. Пахан. А мене називали «мужиком», я ні в тих, ні в тих, «мужик» — сам по собі.
Пригостили мене чайком. Кажу йому: «Ти — Микола, і я —
Микола. Питання до тебе є» — «Яке?» — «Призначили мене
“бугром”, а вони не підкоряються» — «А що ви робите?» — «Тунель довбемо...» Я йому розповів, що і як, яка публіка. Допоможи, мовляв. Він вислухав і сказав: «Добре, іди, вирішимо це
питання. Працюватимуть, тільки в передовики не вибивайся,
не створиш ти з них бригаду комуністичної праці». На ранок
162

заходжу туди, де моя бригада. А вони там і спали. Не в казармі.
На трубах сплять, чай варять, чифірять цілу ніч. Я до них:
«Підйом. На роботу. Збираємо всі інструменти, ходімо...» Відразу всі бігом, кажи, що робити. Микола вже провів роботу. Не
адміністрація, він сказав, щоб «бугра» слухали. «Та ти ж дай
нам хоч чайок попити» — «Пийте. Хто ж вам не дає. Півгодини
часу і до роботи». Отаке було моє бригадирство. Потім я на
дільниці, де кухлі алюмінієві виготовляли, працював. З алюмінієвих листів пресом видавлювали кухлі, каструлі. І на котках трішки попрацював у ВТК (відділ технічного контролю),
а потім бачу, що там робота погана. Працював і на пилорамі.
Пригадую, один хлопчина звертається до мене: «Може, ти розберешся? Щось не тягне, в бік ріже, псує деревину». І я зголосився. Понатягував орієнтири по рівню. Побачив і зробив
висновок, що неправильно залитий фундамент, що його треба
розбити, вирівняти, виставити по рівню. Дали мені одного
пройдисвіта. Де сядеш, там і встанеш. Та все ж переробили,
нормально запрацювала. А найкраща робота була в котельні.
Там стояло чотири газові котли. Ти собі не уявляєш, яка там
чистота!.. Плиткою все викладено, квіти розсаджено. Довелося дати хабара начальнику котельні, і він улаштував мене на
дільницю підготовки води, яка надходила в котли. Мав надовбати й висипати дванадцять відер солі. А сіль на вулиці, мороз,
вона злежалась. Я нею отруївся так, що й досі солі на столі не
визнаю. 12 відер, потім вона проходить через колони активованого вугілля, після чого я брав аналіз… У мене вже був свій
кабінет. Тут і за мною контроль із охорони. Мені ацетон видавали. А з ацетоном наркомани робили «ширки». У мене навіть
спирт був для аналізів. Коротше кажучи, все склалося нормально. У нас душ, уже в загальну лазню не ходили, чисто.
Прийшов, перевдягнувся, кип’яти воду. Я, звичайно переживав. Там же відповідальність. Були перебої з сіллю, поки її підвезуть, а я думаю: не дай Бог, сезон котли відпрацюють, а потім
їх розкриють, а там накип. То це ж я буду винуватий, що погано воду підготував. Траплялося, що по тижню, по два не було
солі. Коли вже добував останні дні, знав, що вже «поми ловка»
на мене пішла і мене випустять, то якраз закінчився сезон
і розкрили котли. Глянули — чистісінькі, без нічого. Начальник,
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який мене на ту роботу поставив, сказав: «Спасибі, ми ніколи
не бачили такого стану котла після сезону» — «Та ви ж самі
бачили, що я довбав, носив ту сіль, вам спокою не давав, коли
її не було...» А взагалі, то важка праця. Хлопці, які отримали по
15 років за вбивства, працювали в цеху, де використовували
епоксидну смолу і склотканину. Вони форми натягували, смолою намазували, а потім у піч. Там ця смола і склотара закипають, стають як дошки і з них робили ящики для підводних човнів, для рацій. Воно не горить, не мокне і легке. Для бронетранспортерів робили килимки під ноги. Все це працювало на
«воєнну». Але річ у тім, що там дуже шкідливе виробництво.
У тих, хто там працював, руки аж до плечей усі в пухирях. Щодо
режиму, то ніби послаблення і працювати не заважали. У них
і акваріуми, і рибок позаводили, і молоко давали, і харчування
посилене, але ж 15 років… Хоч як там годуй, а в таких умовах
довго не протягнеш. Там, де колишній голова колгоспу імені
Леніна Калашник сидів, то каже, що і води не було помитись.
А у нас і в казармах тепло, більш-менш нормально. Та клітка,
хоч і золота, залишається кліткою. Запам’ятався хлопець один
з-під Харкова. Молодий, здоровий. Я його запитав: «За що ж
це ти сюди потрапив?» — «А коханку вбив» — «А що тобі не
шкода було, коли ти її вбивав?» Його відповідь мене здивувала.
Каже: «Якби вона ожила і піднялась, я б іще раз убив» — «Як це
розуміти?» — «А тут і розуміти нічого, я її так любив, а вона
мене зрадила...» Я й замовк. Такі ось люди є. Розумієш?
— Розумію, добре розумію, Миколо Тарасовичу. Випадок,
про який ви розповіли, нагадав мені інший, досить подібний до нього. Мені ж доводилося розслідувати справи про
вбивства, в тому числі й із ревнощів, які виникали спонтанно, коли чоловік випадково дізнавався про зраду дружини чи
навіть заставав із коханцем і в нападі ревнощів убивав. Такі
факти досить звичайні. Хоч скільки б письменники та лірики розповідали про любов, причини, які змушують чоловіка
й жінку відчувати потяг одне до одного, залишаються для нас
таємницею. В цьому ділі ми вже не варвари, але ми ще й не
мудреці. Погодьтеся, що почуття ревнощів є в кожного і в екстремальних ситуаціях воно затуманює розум. Такі злочини породжені пристрастю, бо в ній нині, як і колись, інстинкт силь164

ніший за розум і йому не знайоме те, що ми називаємо почуттям моральності. Мені пам’ятна одна справа, де ревнощі були
хворобою. Сім’я прожила більше десяти років, та з моменту
знайомства чоловік ревнував дружину навіть за погляд, кинутий на неї іншим чоловіком. Та не витримала, пішла жити до
матері і подала заяву про розірвання шлюбу. Засліплений ревнощами чоловік по п’ятах ходив за нею і вмовляв повернутися. Закінчилося це тим, що, випивши, ревнивець прийшов на
робоче місце дружини, попросив її подруг вийти з приміщення, зачинився на гачок, знову вмовляв і.... перерізав їй горло.
Хотів і себе позбавити життя, та співробітники виламали двері.
У справі я допитав рідних, друзів, знайомих як вбивці, так
і потерпілої. Всі вони в один голос стверджували, що загибла
не була вертихвісткою, як могла призвичаювалась до патологічних ревнощів чоловіка, намагалася не давати для цього приводів. Із його сповіді, саме сповіді, а не допиту, я бачив і скажу
не юридичною категорією, що він не справжній злочинець, та
через дикі ревнощі робився неврівноваженою людиною. Судово-психіатрична експертиза зробила висновок, що він скоїв
злочин у стані простого алкогольного сп’яніння, та я до такого висновку поставився дуже скептично. Не алкоголь там був
основною причиною. Адже з давніх-давен відомо, що скнарі
його пристрасть завдає муки, якої не знає бідняк, а ревнивцеві
його пристрасть — страждання, незнане рогоносцеві. І нікуди
правди діти, — є й така категорія людей, в яких ревнощі перетворюються на нав’язливу ідею… Вже потім, коли працював
у тюремній прокуратурі, я зустрівся зі своїм колишнім підслідним. Ніби звичайний чоловік, з освітою, а що за лаштунками
душі! Відомо, що, відбувши покарання, він познайомився з дівчиною і знову ж почав ревнувати, погрожуючи, що просто її
не залишить. Друзі вийшли на мене, і довелося провести з ним
профілактичну бесіду. Залишив він ту дівчину в спокої. Отакий
випадок — сюжет для цілого роману. А ще мене вразив інший
випадок. В селищі Чкаловському хлопець прийшов зі школи
і побачив убитим свого батька. Ще не встигли приїхати співробітники міліції, як у сусідньому будинку знайдено бездиханне тіло жінки. Допоки я в протоколі огляду описував трупи,
в будинку жінки, там же на горищі, знайшли повішеника — її
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чоловіка — з посмертною запискою, що то він скоїв убивство
сусіда і своєї дружини. Справа мало цікава, з погляду самого розслідування. Полишу обставини злочину — хоча вони
й укарбувалися мені в пам’ять, та в них не було нічого особливого. Залишилися питання до особливостей людських відносин. Ще до закінчення мною огляду цього жахливого місця
події оперативники з’ясували, що самогубець був надто ревнивий. Потім і розслідування підтвердило, що жінку, її чоловіка,
та й самого себе, вбив просто з підозри. Згадую про цей випадок зі своєї слідчої практики лише для того, щоб показати,
які ж бувають люди!? Знаючи про ревнивість, колеги по роботі,
замість того щоб якось применшувати підозри, постійно його
під’юджували. В черговий раз, коли той зібрався іти додому
на обід, теж підкололи: «Іди скоріше, а то сусід твій раніше за
тебе пішов...» Наочний приклад вислову: «Чим слово наше відізветься?» Я навів ці приклади, бо вони, на мій погляд, влучно
передають кінцеве дійство такого звичного людського почуття, як ревність. Коли воно повністю оволодіває людиною, то
стає вадою, що затуманює розум. Не знайдеш на нього вуздечки, не закличеш до здорового глузду. Це одне з одвічних питань, на які не має чіткої відповіді. Ще мій улюблений філософ
Сенека писав: «...крадіжки, перелюб нині вважаються благом.
Не один же, вкравши, навіть не почервоніє, а перелюбом ще
й нахваляється!»
— Невеселі історії. Та я про своє. Я ж там, у колонії, здорово
не розкривався: хто такий, але дехто знав. Якось іду, зустрічаю
одного: «Привіт, начальнику» — «Привіт» — «Ви мене не знаєте?» — «Ні» — «А ми ж до вас приїжджали. Ви ж — перший
секретар Великобурлуцького райкому партії, а я з начальником приїжджав до вас» — «А хто був твій начальник?» — «Та по
зрошуванню. Ще там, на пасіці, горілку пили» — «Правильно,
колись приїжджали» — «А ви тут за кого себе видаєте?» — «За
голову колгоспу» — «То вірно, не всім потрібно ваше минуле
знати» — «А ти чого тут?» — «Побутова справа...» В колонію до
мене приїжджав кореспондент із обкомівського журналу «Позиція». Приїжджав кореспондент Попов із «Сельской жизни».
Це ж була газета ЦК КПРС. Десь тут у мене залишились, я пошукаю... Потім колись приїжджає автомашина з Великобур166

луцької «райсільгосптехніки» за катками для транспортерів.
Розпитали, що десь я тут є. Знайшли мене. Хтось із охорони
сказав їм, де мене знайти. Кажуть, що хотіли дещо передати,
та не пропустили. Взагалі я скажу, обстановка там крута. Правило одне: не сунь носа куди не слід, і не цікався, що вариться в чужих горшках. Спочатку, коли я ще ходив без роботи, то
допоміг декільком засудженим написати заяви та листи в різні
інстанції, і їм пом’якшили покарання й навіть помилували.
Але потім я від цих справ відійшов. Мені сказали, щоб дуже
цим не захоплювався. Начальство цього не любить. Досить делікатно, але ясно дали зрозуміти, щоб не ліз, куди не просять.
Розумієте?..
— Миколо Тарасовичу, мені добре відоме виробництво в колоніях. Наприклад, 18-та колонія в Харкові, це була єдина
в СРСР, яка випускала електричні редуктори за допомогою
яких автоматично відчинялися ворота на підприємствах. Продукція постачалася на весь СРСР. Працювали в три зміни.
— Там талановиті хлопці сиділи. Один художник, такий непримітний, а який мастак!.. Так професійно, вміло намалював пейзаж у сутінках. А специ, а верстати які там! Що хочеш
зробити можуть. Колись, ще я був бригадиром будівельників,
привезли якийсь метал. Вивантажили його. І що думаєте? До
ранку тих плит металу немає, зник метал. Начальство приходить: «Де метал?» А то титано-магнієвий сплав. Його спеціально завезли. Небагато листів. Якраз на всі ці тюремні вироби.
Там же роблять ножі мисливські, «викидачки», шаблі. Чого
вони тільки там не змайструють!. А потім «ментам» здають,
а ті реалізують. Туди колосальні матеріали заганяються. Ніхто ж
там не перевірятиме. Основне — нікуди не лізти, зайвим не цікавитись. А потім, це вже в дев’яності роки, — тягнуть «менти»
все, що тільки можна. Туалети з гіпсоблоків валять і тягнуть.
Прибудови всякі розбирають, вивозять на свої дачі. Дивлюсь,
ще мені й тут справу пришиють за те, що не зберіг майно.
І в тюрмі посадять, хоч тікай. Уже під кінець мого строку колишній наш начальник Великобурлуцького райвідділу міліції
Анатолій Харитонович Гура став начальником 5-го відділу,
тюрми в області йому підпорядковувалися, то він говорив, що
можна було мене перевести у 18-ту колонію в Харкові. Та тут
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уже на мене документи пішли, і я не хотів колошкатись. А там
найстрашніше — це оті етапи... розумієш? Охорона постійно п’яна і знущаються. В туалет тебе не випустить, не те щоб
дати кухоль кип’яченої води. І вони ж знають, кого везуть. Там,
де везуть закоренілих, які там усе життя, то до них ставлення
особливе, їм пошана і все. А найстрашніше... колись розкажу...
До речі, Анатолій Харитонович Гура після служби в МВС працював начальником Магістральної митниці та Східного територіального митного управління. Теж пише… Свою першу книжечку віршів «Сьогодні вранці слухав солов’я» подарував і мені.
Є в нього характерний вірш, присвячений, може, й не так мені
особисто, як відображає подію мого засудження. Пропоную:
РОЗПРАВА
У сімдесятих у Бурлуці в міліції я працював,
багато друзів мав,
Петра Величка й Ворошилова вже поховав,
Юрка Погребняка і прокурора Каменєва Сашу поважав,
Петра Мусійовича, голову колгоспу «Україна», знав,
з Терещенком ми разом працювали,
на пленумах частенько про злочинність розмовляли,
Микола Тарасович тоді в районі працював,
посаду першого секретаря він обіймав.
Усім посадам завжди відповідав,
інфраструктуру Бурлука побудував,
тваринні комплекси в районі відкривав,
перед державою високими врожаями успішно звітував.
І ось за все оце, що він зробив,
за все, що їм возив,
еліта компартійна обласна
на довгі роки до в’язниці віддала
У Бурлуці вони всі їли та пили
і, звісно, гроші не платили
і на охоту з ним ходили,
потім його за це ж і посадили
Невже вони не розуміли, що це гріх!
Бог покарає їх за це усіх.
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Терещенко це все переживе,
але для них оце так просто не мине.
А Ви, Миколо Тарасовичу, тримайтеся,
на недругів своїх не ображайтеся —
вони не відали тоді, що роблять…
Нащадки ж висновки із цього зроблять.

— Миколо Тарасовичу, не скажу, як це з точки зору поезії чи
ще там чогось, зате дуже щиро.

ПОЛІТИКА ПОЗА ҐРАТАМИ
— Вихоплений обставинами із загального ходу подій, у роки, коли розпадався й урешті розпався СРСР, я сидів у тюрмі
і, якщо так можна сказати, спостерігав за цим ніби збоку. Звичайно, там відчувалося, що життя йшло й клекотіло, але за мурами стін колонії. Перебуваючи за межами активного життя,
я не мав змоги уважно придивитися до тих подій, не мав доступу
до інформації, яку більшість має на волі, та кінець величезної
світової держави не став для мене несподіванкою чи якимось
винятковим випадком. Все воно логічно випливало з усіх попередніх дій влади. Уявлення про дійсність за стінами колонії
у мене склалось якесь інтуїтивне, спиралося на мій життєвий
досвід. Ось, як на вашу думку, для чого потрібно створювати
фінансовий відділи при обкомі партії? Навіщо він знадобився?
— Думаю, що тверезі голови в партії відчули крах і перейшли
до фінансових питань, щоб ми донині запитували, а де ж гроші
партії!? Тут паралель, подібна із золотом нацистської партії.
— Влучна відповідь, у саму точку. Вхоплено найсуттєвіше, — здогад близький до правди. Так ті гроші і досі шукають.
В серпні 1991 року пішла серія самогубств: при спробі арешту
покінчив життям колишній міністр внутрішніх справ СРСР
Б. Пуго; з балкона своєї квартири на п’ятому поверсі розкішного будинку викинувся керуючий справами ЦК КПРС
М. Кручина; з вікна своєї кімнати, розташованої на восьмому поверсі, кинувся керуючий справами того ж ЦК КПРС —
Георгій Павлов. Таким же шляхом самогубства пішов із життя
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Д. Лисоволик, співробітник міжнародного відділу ЦК КПРС.
Всі казали: немає ніяких грошей. А тоді ж що вони творили?
Пам’ятаєте Івашка?
— Так він же з Харківської області пішов на Дніпропетровський обком, а потім у ЦК і аж до Москви дійшов…
— Так ось він там перебігав од Щербицького до Горбачова.
Я в одному із політичних детективів вичитав. І там прізвище
є тільки не Івашко, а Іванко чи Іванько. Письменники так вигадують, що ніби то й не про Івашка, коли б він чи рідні почали заперечувати, — а Іванько. Так ось йому дають доручення.
Бачать, що склалася така міжнародна обстановка, що не утримати Німецьку Демократичну Республіку. Що вони роблять?
Вони підпалюють Монетний двір, а перед цим друкарські верстати, що марки НДР друкували, вивезли в Москву, а те все
спалили. Цей інцидент пройшов непоміченим. Дали команду:
на одному з пустирів установили вивезені машини і почали
друкувати гроші — марки. Це не фальшиві марки, а справжні, віддруковані на тих же верстатах, але не там, в НДР, а тут
у Союзі. Братія журналістська пронюхала це все. Якийсь кореспондент дізнався і проник аж туди, хоч КДБ там ходив
і нікого не пускав. Журналісти здогадувалися, що там щось
нечисте. А там дійсно, працювала друкарня Монетного двору.
Декілька днів ті верстати друкували. Раптом та друкарня вибухає, рештки вивозяться, а на ранок порожній майданчик,
і ніхто не доведе, що там щось друкувалося декілька днів назад. І в цьому брав участь наш Іванько. Йому таку участь доручили серед інших високопоставлених осіб. Отаку провернули
операцію... Навіщо це потрібно було, я не знаю, можна тільки
здогадуватись. Але потім одразу впала Берлінська стіна і все
пішло, поїхало... Розвалили. Ось така незавидна роль цього
Іванька. Такий, слизький був хлопець... Якщо бажаєте, я знайду вам той політичний детектив.
— Дякую. Чесно кажучи, мене не приваблює роль шукача
грошей партії, навіть за однією з вірогідніших версій. Навколо
цього питання вже було доволі дискусій, суперечок. Вони не
затихли остаточно ще й досі. Ми можемо говорити, що самі
про це думаємо, але наші думки не настільки оригінальні, щоб
вивести на дійсні сліди грошей партії. Я впевнений, що не
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просто сліди, а є видима дорога до тих грошей, але вона свідомо перекрита. І хоч що б ми про це говорили, приватний характер наших бесід не припускає вичерпного розгляду теми. Говорячи про ті гроші, ми тільки пояснюємо одну загадку іншою.
Є така приказка: «Де таємниці, там крадіжки». Що можна говорити про речі, щодо яких ми знаємо рівно стільки, скільки
нам дозволяють знати із того, що просочується в засоби масової інформації? І навіть це, дозоване знання, ще не факт, що це
правда. Ми беремо на віру цю легенду й погоджуємося з нею,
байдуже, чи це правда, чи тільки повчальна вигадка. А дехто
посилається на них у своїх промовах. Одні кажуть, що автор
публікації мав на думці те, інші — щось інше, розмовляючи на
тему, де нічого не можуть довести. Як жартують юристи: факти
є, доказів немає. Для об’єктивного висвітлення цієї теми ще
не настав час. Кінцеву оцінку в цій справі поставить історія.
А нам, сучасникам, дістається лише актуальна періодика. Особисто я Володимира Антоновича Івашка близько не знав. Перед призначенням мене прокурором 1986 року він працював
секретарем із питань ідеологічної роботи Харківського обкому
партії. Знаю, що 1987 року він став першим секретарем Дніпропетровського обкому. Та коли ми вже взялися, за висловом
Ліни Костенко, «сканувати вивихи нашого глобалізованого
часу», то не можу не згадати свого одногрупника по інституту — Олександра Гардецького. 1987-го року, в час проголошеної Горбачовим «перебудови», він працював слідчим прокуратури Дніпропетровської області і виявив таку зухвалість, що
затримав кореспондента газети «Правда», який брав хабарі за
неопублікування критичних статей. Щоправда, не надовго.
Втрутилися з «Олімпу». Затриманого випустили і... полетіли
голови — секретаря обкому, начальника КДБ, прокурора області. Саме після цих подій В. А. Івашко став першим секретарем Дніпропетровського обкому. Дісталось і Олександрові.
П’ять років він їздив до Москви, щоб довести свою правоту,
і лише в незалежній Україні добився правди, та був поновлений в органах прокуратури. Успішний і великий у нього послужний список після поновлення: один із керівників слідчої
групи з розслідування справи прем’єр-міністра Ю. Звягільського, прокурор району міста Дніпропетровська, начальник
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відділу Генеральної прокуратури України, прокурор Південної
залізниці, прокурор Житомирської, Полтавської, Кіровоградської, Київської областей. А подальший послужний список
В. А. Івашка можна знайти в енциклопедіях. Кажуть, що був
скромний, навіть квартири не отримав ні в Києві, ні в Москві.
Без помпезності похований у Харкові. Відомо, що й Андропов
не обвішував себе титулами та нагородами, не був користолюбним, вдовольнявся лише тими привілеями, які забезпечувало високе посадове становище. От і думай, де ідеологія і де
гроші партії!?
— Тоді про ці питання ми поговоримо іншим разом, коли
нам буде зручно, а зараз пора зайнятися чимось іншим.

ПОГОВОРИМО ПРО ЛІТЕРАТУРУ
…Я вам покажу фотографії та бібліотеку. Ви ж цікавилися.
Це тільки половина книг. А в сина ще скільки!.. Всі мої багатства в цій хаті. Ці «нетрудові» доходи, всю заробітну плату
вкладено в книги. Коли, перебуваючи на посадах, збирав бібліотеку, то не мав можливості її перечитати, а коли вийшов на
волю, поринув у книги й аналіз життя. Багатюща бібліотека
дала мені такі можливості, які мало де можна знайти. Перечитую, аналізую. Бо й власне життя дає найпрекрасніші та найкорисніші знання, яких не часто знайдеш у книжках, по яких
навчали нас шкільні вчителі. Я й нині поведений на книгах: як
побачу щось варте уваги, — голодний буду, а куплю. Отакий
пристрасний. Тож краще поговоримо про літературу.
— А що про неї говорити? Якоїсь цілісної державної ідеологічної програми її розвитку немає. Немає й надійного фінансування. І літератори і видавці виживають хто як може.
— Я дещо прочитав із книги Андруховича, яку ви дали.
Пише хороше, мені сподобалося
— А на мій погляд, хоча я лише дещо прочитав, то цей письменник — літературний хуліган…
— Та вони там молоді всі нині такі, й усі хулігани. Адже цензури майже немає. Кожен намагається бути несхожим ні на
кого іншого. Ось Люко Дашвар — унікальне явище в сучасній
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українській літературі. Її роман «Село і люди» став лауреатом
конкурсу «Коронація слова — 2007» Там ідеться про молоду
шістнадцятирічну дівчину, школярку, яка закохалась у батька
свого однокласника. А все це відбувається в селі, де все про
всіх знають. Спочатку таке враження, що це просто звичайна
нецензурна книжечка. Ви не читали?
— На жаль, ні.
— А ще в неї є книги «Рай.центр», «Биті.є». Самі назви —
ніби районний центр і філософське означення «битіє». Рекомендую прочитати. А про Андруховича, то я дещо прочитав,
вдало відобразив своє відчуття кожного міста, він же й назвав
«Лексикон інтимних міст», а не місць…
— Спочатку склалося враження, ніби він літературний хуліган. Що я маю на увазі? Навіть у простій розмові ми не так
часто вживаємо слова, які можна повторити вголос. Ви тільки прочитайте про Гайсин. Це райцентр на моїй батьківщині
у Вінницькій області, біля якого він служив. Свого часу Теплицький район, де я народився, об’єднали з Гайсинським, а потім
знову роз’єднали. Так от він пише: «Якщо нас везли до Гайсина
у п’ятницю, то це означало лазню. Якщо в неділю, то — в кіно.
У лазні ми обмивалися з тазиків і мірялися хуями. У солдатів
другого року вони виявлялися довшими. Солдати другого року
переважали молодих навіть у цьому»
— Та все ж щось є, він наголошує на тому, що пишається
тим, що вніс в літературу нове слово «міжніжжя». Збагатити
мову, бодай кількома словами не кожному вдається...
— Звичайно, без перебільшення, брутальні слова про те, чим
мірялись у бані. Але саме така простонародна мова існує, її не
заміниш літературною. Вона дійшла до нас із глибин століть.
У ній повно неуцтва, помилок, вигадок, бо творили її неписьменні люди, які не забивали собі голову граматичними тонкощами й не виявляли обережності у виборі слів. Це ніби докір,
але такий, із якого я не можу просто посміятися, відповісти
простим «ні». Оскільки вся наша мова ґрунтується на уявленнях
народу, то й письменникам час від часу доводиться говорити
так, як говорить народ. Те слово ще не найгірше, що мене вражає. Це не пустопорожня нецензурщина людини, якій нічого
робити, а вислів справжнього, живого життя. Ну, не назвеш же
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ту, суто чоловічу, не зовсім пристойну для публічної демонстрації частину тіла, — причандаллям. В одній із телепередач Андрухович сказав, що серед його улюблених письменників є знаменитий Ярослав Гашек. Я й собі перечитав «Пригоди бравого
вояки Швейка» і знайшов вираз, котрий усе, з притаманним
автору гумором, пояснює: «Коли треба вжити якогось сильнішого слова, котре справді було сказано, я, не вагаючись, подаю
його саме так, як воно звучало. Пом’якшувати або замінювати
їх крапками вважаю безглуздим лицемірством. Такі слова можна почути й у парламентах. Цілком слушно було колись сказано, що добре вихована людина може читати все. Обурюватися
природними речами може тільки морально звихнута свинюка
або рафіновані соромітники, які, керуючись своєю псевдомораллю, не дивляться на зміст, а розлючено кидаються на окремі
слова. ...Такі люди публічно обурюються, але з незвичайним
захопленням ходять по громадських убиральнях перечитувати
непристойні написи на стінах. Вживши в книжці кілька сильних висловів, я просто мимохідь зафіксував, як люди насправді
говорять... Життя — це не школа витонченої поведінки. Кожен
говорить, як уміє». До цього я з Андруховичем не зустрічався.
Бачив на телеекрані, чув, що з молодих, талановитих, модних
нині. Взяв деякі його книги. Так мимохідь прочитав і не побачив
нічого, що могло б мене зацікавити. А оце нещодавно побув на
зустрічі з ним у Будинку актора. Ось у книзі є розповідь «Харків, 1995, 1997» Сергій Жадан вів цю зустріч... Сам Андрухович
прочитав своє оповідання. І коли сам читаєш, то в тебе своє
сприйняття. А тут він прочитав і в це читання вклав свою інтонацію та модуляцію голосу, і я відчув, що з голосу воно краще
сприймається. Тут включається твоя уява дещо в іншому плані,
ніж коли просто сам читаєш. І я зрозумів, у чому сила його слова. Я люблю, коли текст написаний літературно, філологічно
правильно. Коли слова неспішно плинуть, ніби струмок тече.
А в нього як у Маяковського, ніби та драбина. Але ж головне —
зміст, суть того, про що написано. Різні письменницькі жанри. Я не берусь оцінювати, але вже по-іншому дивлюсь і бачу.
Відчув, коли про «Хвильового... в його останню ніч... Саме так
я все це й відчув: ось цей двір, але вночі. Але у травні. Але тридцять третього року... Так буває, коли знагла відчуваєш доторк
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чогось значно більшого, ніж ти міг собі уявити...» Є талант і він
не дутий. Нині багато талановитих літераторів. Оце нещодавно побував на лекції в Будинку літераторів у Харкові. Читав її
Максим Стріха — головний науковець Інституту напівпровідників Національної академії Наук України. Крім того, він іще
й професор кафедри перекладу Гуманітарного університету
імені Бориса Грінченка, віце-президент Асоціації українських
письменників, і ще у нього багато титулів.
— А це й не дивно, недарма ж кажуть, що фізика і лірика
поєднуються.
— Так ось він, без будь-яких записів, півтори години читав
лекцію «Український переклад: історія, значення, майбутнє».
На мій погляд, вона дуже актуальна в нинішній період мовної політики. Для мене це було як відкриття. В лекції розповів
історію, яка трапилася з відомим українським перекладачем
Лукашем. Нібито він стояв у черзі до тролейбуса, і коли той
підійшов, то дві молоді дівчини, розштовхуючи інших, намагалися зайти без черги. Він їх ввічливо запитує: «Перепрошую,
куди так поспішають чарівні панянки?» Якби котрась із них
відповіла, що чи на лекцію до інституту, чи в театр, то, можливо, їх би і пропустили. Та тут одна з них: «А вы можете спросить
на нормальном языке?» — «Могу. Куда прётесь, бляди?!»
— Нарвалась, — сміючись, резюмує Микола Тарасович. Пам’ятаю: вчителька, читала нам російську літературу, і я там образ Обломова з роману І. О. Гончарова так описав... Хай йому
грець... Що, мовляв, людина, яка не може знайти собі ніякого
заняття, в якої все з рук валиться. Вона тільки мріє про корисну діяльність, але далі мрій не йде, на дивані лежить і тільки якісь теорії видумує… І що це не характерне, не властиве
російським людям. І вона мені п’ятірку поставила. Бував тут,
у нас на Бурлуччині, письменник Станіслав Тельнюк. Він із
«шістдесятників». Дитинство його пов’язане з Великобурлуччиною, із селом Андріївкою. Поет, прозаїк, перекладач, літературознавець. Дуже різнобічно обдарована людина. Перекладав більше ніж із десятка мов. У сімдесяті роки не погодився
співробітничати з КДБ на процесах проти Василя Стуса, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка. Ми з ним майже одного віку.
Останній раз, на святкуванні 40-річчя Перемоги в урочищі
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Берізки, ми усамітнились. Почали один одному питання задавати — і так довго, більше години проговорили. Відчувалося,
що у чоловіка є запас знань, що він своїми очима дивиться на
світ, бачить і трактує по-своєму те, що й ти бачив, але на що
не звертаєш уваги. Так зацікавили один одного. Подарував
мені свою книгу, історичний роман «Синє море». Помер десь
на початку дев’яностих. У нього дві дочки: Галя і Леся. Співають вони. Гарні пісні співають. Нині з Оксаною Забужко, а її
називають найерудованішою письменницею, гастролюють не
тільки по Україні, а й за рубежем.
— Я дуже ціную письменницький талант Оксани Забужко
і поважаю за громадську позицію. В одному своєму інтерв’ю
вона сказала: «Представницької демократії в нас не було ще ніколи. Той стан, в якому Україна перебуває всі двадцять років —
це імітаційна демократія. У письменника є один обов’язок,
який у певних режимах і в певних умовах дійсно стає громадянським, — називати речі своїми іменами. Це наша пряма
робота — висловлювати, вбирати в слова те, що витає в повітрі
доби і про що люди, які професійно зі словом не працюють,
елементарно не мають часу замислитися. Відчувати відчувають, на рівні подразника, але, тільки натрапивши на прочитану фразу, кажуть собі: от, і я ж так думав!..»
— Поет Євген Долматовський бував у нас, — вів далі Микола Тарасович. Тут, у Шипуватому, піонерка Раїса Балагова
у роки війни врятувала від катастрофи ешелон із радянськими воїнами та технікою. Він тоді був кореспондентом фронтової газети і описав ту подію. А 1979 року приїхав і зустрівся
з Раєю, виїжджали на те місце, де вона врятувала ешелон. Він
двічі навідувався сюди. Мені пощастило з ним поговорити. Із
розмов з Долматовським я зрозумів, що він не був згодний із
тією політикою, яка тоді провадилась. У той час про це вголос не можна було говорити, а він розповідав, як це все сприймалось, як було після війни і як це все тепер сприймається.
У різні роки по-різному це сприймається. Не тільки нам, людям дещо стороннім від великої політики, а й йому, який був
у гущі тих подій, державний офіціоз видавався непевним. Він
ніби намагався якось звести кінці з кінцями про те, що він
раніше писав і зараз бачив. Відчував, що він розчарований
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у цій політиці... Не кричав уголос, багато замовчував, недоговорював. А я ж теж не дуже ліз у душу. Тоді про нього та поета
Євгена Євтушенка ходила така епіграма:
Ти Євгеній,
я Євгеній,
ти не геній,
я не геній,
Ти лайно.
А я давно...

То я його запитав, а чи правда ото з Євтушенка? То він сміявся, казав, що це ходило в їхньому письменницькому колі. Книгу
«Зелена брама» мені подарував. З написом. Ти пробач мені таку
лірику. Сам сиджу... Ти оце прийшов... Слухаєш, а мене тягне
і тягне розповісти, а то як вовк, заріс осокою... Сам уже, як той
герой роману, відходжу з активного життя в споглядальне.
— Миколо Тарасовичу, не треба навіть у думках порівнювати себе з тим Обломовим. Обломов — людина не дії, а диванної філософії. А яке діяльне життя у вас! А вік — сімдесят п’ять,
а ви без діла всидіти не можете. Яка «обломовщина» може бути
в вашому характері?
— Проте, буває, ні з ким поговорити. Який плоский, обмежений пішов народець, нічим не цікавиться!.. Він не знає ні
сучасних авторів, не знає тенденцій, приміром, у кіно. Та що
там у кіно!.. Багато чого не знає і не цікавиться. Мене вражає
сучасне убозтво думки, наївність поглядів та суджень в усьому. Ось ти, переглядаючи книги, зацікавився якоюсь там репродукцією. Звичайно, є художники всілякі, й імпресіоністи,
й авангардисти, і багато інших. У мене є довідники, де кожному
напряму мистецтва дається тлумачення. Ось Ілля Глазунов, наприклад. Його товариство художників не визнає, але ж він дуже
реалістично малює. Так намалював пастуха, що кожна складка
і на обличчі, і на одежі видна. І хай як би там противились, він
створив свою школу в академії. Шилов — є такий. Вони мені
подобаються. А ось оці кубісти, експресіоністи, я не хочу говорити про них словами М. С. Хрущова на відомій виставці, але
вони не зрозумілі. Багато хто захоплюється «Квадратом» Ма177

левича. А чим там захоплюватися? Ти намалюй дулю і думай,
що хочеш. А то просторікують, що там він виразив. А що він
виразив? Домислюй! Він нічого не виразив. Слухаючи, я часто
чув од співбесідника мовлення специфічного жаргону, якого,
попри освіту, ерудицію, начитаність, нелегко позбутися, побувавши, як він, «по партійній лінії» там, де Макар телят не пас.
— У хорошій, професійно вималюваній картині, звичайно,
є що домислювати, — продовжив я тему, — глядач усе оцінює
під своїм кутом зору. Проте я й сам не можу збагнути, що можна домислювати в «Квадраті» Малевича. Додержуюсь жартівливого вислову художників, що у глядача, який дивиться на
картину, де зображено, як кришать цибулю, також мають навертатися на очі сльози.

ПРО МІНІСТРА ТА ПАКУНКИ...
— Ось ти задумав книгу написати про минуле і сучасність.
Я міг би розповісти історію свого життя, окрім хіба тих подробиць, що їх, дитиною, не зміг зрозуміти, а тому й не запам’ятав.
Це ж тільки час потрібен. Однак я зовсім не збираюся розповідати всю свою автобіографію — я тільки вдаюся до своїх спогадів, коли можу розповісти більш-менш цікаві речі. Скільки б
я міг історій розповісти про голів колгоспів, про окремих особистостей, про дивакуватості й особливості їх характерів. Дехто
ще живий. Нині ж люди не такі, як раніше були. Раніше вони
віддавалися справі. Мені рідко траплялося зустріти якогось неробу, та їх і не було. Мали, звичайно, недоліки: той випивав,
той трошки лінувався, той захоплювався дівчатами. Ну це, так
би мовити розходження, несумісності з партійною етикою.
А взагалі вони ж працювали. Розповім тобі дещо про людей та
про події, які тоді, в прекрасні дні давно минулої молодості,
відбувалися. Життя йшло досить бурхливо й не було позбавлене пригод. Тут же з таким розмаїттям характерів і настроїв довелося зіткнутися, воно ж усе в мені сидить, хочеться розповісти. Кожному хочеться, щоб його вислухали, а хто в цьому не
признається, той або сам себе обдурює, або себе не знає. Ми ж
не тільки на планові показники працювали. Жили звичайним
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життям: і чарку іноді випивали, і жінок любили. Я вже можу
дозволити собі таку розкіш, — поділитися споминами... Коли
я працював, то у нас склалися хороші зв’язки з письменником
Петром Тимофійовичем Троньком. Під його редакцією вийшли
і «Герої України», й «Історія міст і сіл Української РСР». Там
про всі області окремі книжки видано. До 1978 року працював
заступником Голови Ради Міністрів УРСР, відав питаннями
культури, освіти. Він народився на Харківщині й у роки війни бував на нашому аеродромі, де базувався винищувальний
авіаполк. Є дані, що в роки війни тут базувалась авіачастина, в якій служив і Тричі Герой СРСР Іван Кожедуб. Тронько
описав подвиг льотчика Віктора Гусарова, який, будучи смертельно пораненим, дотягнув і посадив свій літак на аеродром.
Коли підбігли до літака, льотчик був уже мертвий. Звичайно,
життя людське безцінне, але й урятувати літак, бойову техніку,
теж щось та значило. І після війни Тронько частенько бував тут
у нас. За його ініціативою, на меморіальному кладовищі льотчику В. Гусарову встановлено гранітний обеліск. У Тронька був
водій — Валентин Бугера. Його батька поховано на кладовищі в Бурлуці. Так водій із Троньком завжди приїжджав сюди.
Із водієм простіше спілкуватися, то ми їздили до нього і він до
нас. І через нього до Тронька наші бурлучани часто їздили. Пилип Петрович Доля, Петро Федорович Величко туди ганяли.
Це ще в минулому столітті. Так ось Тронько замовляє самогону. А Пилип Петрович Доля, через нього, в свою чергу, в Івана
Васильовича з Ради Міністрів замовляє і той привозить сітки
рибальські, знаряддя для мисливства. Так коли гість має намір
приїхати, то Доля, в той час завідував міжколгоспним кормоприготувальним комбінатом і заодно рибгоспом, примушує дружину і та сидить цілий місяць жене самогон. Як приїжджають із
Києва, то гудуть цілий тиждень. А коли назад везуть їх на Київ,
то машина гопки стає, навантажена. Самогон, окости, сир. Усе,
що можна було з Бурлука везти, — і там тоді теж розважаються,
все ж таки столиця, Київ.
— Пилип Петрович Доля мені запам’ятався. За необачності, ми сім’єю отруїлися грибами. Трилітнього сина поховали, а мене з дружиною «відкачали». Лікарі приписали найсуворішу дієту. Достатньо сказати, що сковороду ми закину179

ли і декілька років про смажене й не помишляли. Із Віктором
Івановичем Ворошиловим домовився, що він даватиме молоду
телятину. А ще дієтолог рекомендував уживати в їжу рибу нежирних сортів і не смажену, а варену. Яблука рекомендував їсти
без шкірки, бо її погано перетравлює і сприймає печінка. Так
я і дотепер зрізаю ножем шкірку фруктів. Так ось, я звернувся
до Пилипа Петровича, адже в нього ставки, і в рибгоспі вирощували рибу. Розповів йому свою проблему і прошу його
по можливості привозити до нього на склад кілька кілограмів
риби. А я тут приїжджатиму — чи сам, чи водій — і забиратиму.
А він мене запитує: «А вам що не привозять пакунок?» — «Який
пакунок!?» — «Та всім же возять. То я дам команду і вам возитимуть, ви не заперечуєте?» — «Якщо ще й самі возитимете, то
тільки спасибі скажу...»
Микола Тарасович сміється:
— От Пилип!! Яким був змолоду, таким і залишився. І тут
виявив ініціативу...
— Дійсно. Через декілька днів — привозять… У пакунку: чотири 250-грамові пачки масла, дволітрова банка сметани, кілограм-два сиру і кілька кілограмів риби. Траплялося, що нікого
не було вдома, то пакунок лежав біля дверей. Підписано «Пр-р».
Зрозуміло, що прокурору. А одного разу переплутали і підписано «РВВС» — зрозуміло що комусь із міліцейських. Я собі думаю: а хто ж започаткував ці пакунки, це ж і до мене возили?
— Мені не возили. Мені якщо потрібно було, то я зателефоную, а так, щоб регулярно, то ні, то без мене…
— Та й не довго возили, пішла ця «перебудова», і скоро Доля
пішов на пенсію, то й перестали, але десь із півроку возили.

СПЕЦІАЛЬНІ ОСЕЛЕДЧИКИ...
З ДОЗОЮ НЕ ВГАДАВ
— Так гості з Києва тиждень у Пилипа «гудуть», — веде далі
Микола Тарасович. А водій Бугера, як їде сюди, то його звідти
теж упаковують. Кладуть: цукерки, шоколадні набори, знамениті торти «Київський», оселедці в круглих бляшанках. У нас
тоді рідко появлялися такі делікатеси, і він тут роздає. А Пилип
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Петрович і справді був великий мастак на всілякі веселі витівки, так міг жартувати, що іноді не розбереш, усерйоз він чи
жартує. Так він пустив таку чутку: «Ви знаєте, оцей оселедець,
у банках — це спеціальний оселедець, тільки для наближених
до «верхів». Слухачі відразу: «А чим же він такий особливий,
той оселедець?» А Пилип: «Та хіба ж не розумієте. Там же,
в верхах, багато пристаркуватих, а інтимним життям то треба
жити, а коли «хлопчик», — вставлю вже своє, як ото придумав
нове слово Андрухович, — у міжніжжі не працює, то самі розумієте, яке сімейне життя. Тоді й жінка робиться понурою,
дратливою, знервованою. Так ото для них оселедці особливого
сорту та засолу. Там, мовляв, на тих пристаркуватих членів ЦК
цілі інститути працюють...» Почувши таке, ті, хто випивав із
ним, тільки й налягали на оселедці... А він: «Та ви не дуже, не
дуже налягайте, ви ще й так не слабі, я ж вас знаю, хто з ким,
окрім жінки волочиться». Побалакали. Випили там, у гаражі
колишнього райвиконкому. А директор Андріївського радгоспу, прізвище не називатиму, його потім перевели десь, зі старою
жінкою розійшовсь, а взяв молоду. Так от той директор дізнався про оселедці. Дружина ж молода. Це вже Пилип розповідав,
як увечері сидів удома, а той стукає, заходить у хату. Запрошує
Пилип його за стіл… «Та я не надовго» — «А що таке?» — «Та,
кажуть, у вас там оселедці... Чи не могли ви і мені дати?» — «Та
чого ж не дати, але небагато, так двоє — троє дам» — «То й на
цьому спасибі». Пилип до дружини: «Замотай там оселедчиків». Та загорнула в газету, подала. Директор радгоспу пляшку.
Випили для годиться. Той за оселедці й хутчіш додому. Приїхав
і до дружини: «Став картопельку, ось я оселедчики привіз. Зараз ми оте саме…» — «А де ти взяв оселедців, купив?» — «Та хіба
таких купиш, дістав». Жінка нашвидку зварила картопельку.
Той на оселедці налягає. Ніч підійшла, полягали спати… Потім
на другий чи на третій день той до Пилипа: «Петровичу, що ж
ви ото мені дали?» — «Як що? Оселедці, ще ніхто не скаржився, а ви що ж?» — «Та що ж… Приїхав додому. Жінка картоплі
наварила, то я на ті оселедчики наліг, а полягали спати, то ніччю — тільки воду пив та до вітру бігав». А Пилип Петрович
йому: «Так то вночі ви дозу перебрали. Його потрошку треба.
А вже більше немає. Закінчились оселедчики...»
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НА ПОЛЮВАННІ Й НЕ ТАКЕ БУВАЄ...
Та скільки ж цих цікавих історій трапилось! Полювання —
теж цікава й окрема тема. Тут же звірини всілякої. Крім зайціврусаків, є й вовки, і лисиці, й білки. А з копитних: козуля, дикий кабан, лось. Можна зустріти фазанів, перепелів, куріпок.
Хоч лісів у районі не так багато, десь до восьми тисяч гектарів,
та для дикого тваринного світу тут безліч балок, ярів. Схили
їх не розорюються й заселені байбаком — цією особливістю
нашого краю. Взимку байбак спить, то ж територія для полювання збільшується в декілька разів. Приїжджають якось хлопці з КДБ на полювання. Вже й не пам’ятаю, що вполювали.
І як заведено: багаття, горілка, байки. Потім стрілянина по порожніх пляшках. Хто з мисливської зброї, а ті хлопці, з КДБ,
із табельної. Проводжаємо їх спочатку біля нафтобази. Далі,
як на Куп’янськ їхати, за поворотом на Литвинівку. Сніг. Холодно, морозяка… Давайте ще по десять грамів! Випили. Сіли
в машину. Тільки їхати: «А де пістолет!?» Немає зброї! Та ви
що!? Це ж із роботи виженуть, та й поголосу на всю область.
По машинах усіх передивилися, немає. Вертаємося на ті місця, де перед цим були. Скільки часу потратили! Все перебрали.
Знайшли той пістолет, висів на сучку дерева, як груша чи кислиця. Віддали. Їдьте...
— Те, що місця тут мисливські, мені відомо, хоч сам я не
мисливець. Якось на день народження працівники міліції
подарували мені мисливську рушницю, я її оформив, як потрібно, та лише кілька разів із неї стріляв. Слідчий Олександр
Крикун, а він був у цій справі професіонал, мав цілу колекцію мисливської зброї, намагався мене долучити до цього, та
я якось не втягнувся. У мене є кум — Микола Щедров, із Чугуєва. Він — не просто мисливець, а має декілька мисливських
собак. З ними полює. Я його звів із Олександром Крикуном.
То він мені тільки й розповідав, із якими людьми він там, на
полюванні, зустрічався. Якось заїхав до нього в Чугуїв, а він
на стіл ставить оригінальну пляшку. Це ж тепер не вдивовижу.
А тоді — не пляшка, а зменшена копія знаменитої скульптури
Мухіної «Робітник і колгоспниця», що її в Москві, перед ВДНГ
встановлено. Молот у руках «робітника» як корок. Побачив182

ши моє здивування, розповів, що був на полюванні в нашому
районі. Приїхав і якийсь міністр чи з Києва, чи з самої Москви. Після полювання виставив для всіх оригінальну горілку.
Коли випили, то він запитав дозволу, щоб забрати з собою вже
порожню пляшку. Той лише всміхнувся: забирай.
— Дмитре Івановичу, то була ваша велика помилка, що ви
не ходили на полювання. Це ж не так м’ясо дичини, як спілкування, як знайомство, часто із впливовими людьми. Порозмовляти, обмінятися думками в неформальній обстановці — це
і цікаво, і корисно. Ви, там, зі своїм умінням розповідати, були
б душею компанії. Це я кажу не як комплімент, а вже дещо поспілкувавшись. А м’ясо — то похідне. Ми часто здавали м’ясо
на кухню в ресторан. Я на слідстві казав, що не всі ті продукти харчування, особливо м’ясні, бралися для пригощання безоплатно. Частину м’яса диких тварин мисливці здавали в ресторан. Та мені не повірили.
— Цікава деталь. Уже через стільки літ я можу підтвердити
ваші слова. Сам я не полював, а от про полювання працівникам прокуратури області домовлявся з начальником товариства
мисливців і рибалок району часто. Ні, там ніякого браконьєрства не було. Все, як потрібно: з ліцензіями, з мисливськими
квитками. Так часто, на вихідні, я їх зустрічав уранці, ще десь
о 5—6 годині, вони вливалися в колектив, який формувавсь,
і йшли полювати. А вже після полювання, бувало, що я їх очікував на галявині, біля Сухого ставка, із багаттям і рибною
юшкою. Тож якось узимку на полювання напросився мій товариш, тюремний прокурор Леонтій Кучура зі своїми двома товаришами, не прокурорськими працівниками. Запропонував
йому після полювання, вдале воно буде чи ні, після традиційного загального обіду, завітати до мене на квартиру. Мовляв,
у спокійній обстановці поговоримо. Вони поїхали на полювання, а я додому — досипати. Десь о десятій годині мені телефонує з ресторану одна працівниця. А напередодні я, без усяких
могоричів, погодився з закриттям кримінальної справи стосовно її неповнолітнього сина. Він там щось не таке й значне
скоїв. Закрили ту справу повністю у відповідності з законом,
з передачею матеріалів на комісію у справах неповнолітніх.
Так телефонує мені мати того підлітка і запитує, чи не захо183

чу я придбати декілька кілограмів м’яса лосятини, яке здали
мисливці напередодні. Звичайно, погоджуюсь. Взимку рано
темніє. Тож десь о четвертій годині по обіду, Леонтій зі своїми
товаришами у мене на квартирі. Дають дружині м’ясо впольованого дикого кабана, щоб вона швиденько приготувала на
плиті. Поки вона там біля плити, запрошую вже до накритого
столу випити по чарці. Випили і виделкою до рота вже раніше
приготовлене дружиною м’ясо. «Стривай, — каже Леонтій, —
а що це ми їмо? Справжнього мисливця не обдуриш. А!!! Тепер
я зрозумів, чому ти на полювання не ходиш. Навіщо ходити,
бити ноги!.. Тобі ж самі принесуть». Пояснював, що оце саме
вперше запропонували... Погоджуюсь із вами, Тарасовичу, що
потрібно було ходити на полювання. Тепер це розумію. Дуже
багато чого ми розуміємо після того, як воно минулося. Якось
уже пізньої осені проїжджав польовими дорогами біля Вільхуватки. Дивлюсь, кукурудза в полі незібрана стоїть. А за звітами ж усе зібрано. Приїхали в контору. Я до голови колгоспу
Олега Васильовича Паюнова: «Це що, мені кримінальну справу
порушити?» Так він мені: «Відразу видно, що ви не мисливець.
Тож спеціально залишили і як підкорм для диких кабанів, і як
можливість їх уполювати».

ЯКИЙ ВИ РОЗУМНИЙ СУДДЯ
— Взагалі-то, попри все, життя і потішна штука, — розпочинає нову історію Микола Тарасович, — наприкінці 50-х років працював суддя Павло Іванович Проценко. А які тоді справи? Сусід із сусідом посвариться чи там щось украли. То мені
здається, що той суддя і народився з чаркою біля рота. Він ніколи тверезий не ходив і ніколи не був таким п’яним, щоб уже
видно. Сидить за столом, обідає, собачка з ним за столом і теж
їсть. Такий невгамовний був дядько. З ним дружив мій батько.
Бувало, батько приїжджає, а мати на нього: «Тарасе, це знову
там, у Проценка?..» Так із ним сталася дуже кумедна історія.
Якось судить він, при двох народних засідателях, але що таке
засідателі? «Кивайлами» називали їх. Справа проста — один
сусіда подав на іншого позов про те, що той його обзиває і його,
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і дружину всілякими словами образливими. На суді, позивач
каже: «Дурнем мене назвав. А який же я дурень? Я ж довідку
принести можу, що я не дурень». А суддя, до відповідача: «Навіщо це ви його ображаєте, дурнем назвали. Навіщо ви образили?» — допитується. А відповідач, із тих, хто при зіткненні
з начальством удають простаків, а часом і дурників, вибріхувався на всілякі лади — часом спритно, часом наївно: «Та я ж
вам розповідаю: там курка перейшла межу, а він жінку мою...»
І починає розповідати про чвари, які трапляються, коли сусіди
живуть недружно. Суддя не витримує: «Я не прошу у вас пояснень про курей. Навіщо ж ви його дурнем назвали?» А той не
поспішав виправдовуватися. Йому кортіло довести своє, дуже
кортіло і, почухавши потилицю, ніби силкуючись вишкребти
звідти щось глибоко мудре, каже: «Довідку він принесе, що не
дурень. Он погляньте, та просто ж на лобі написано. Подумати треба, перш ніж ото вчиняти такий ґвалт. Я доведу, що ти
дурень набитий. Ти ще не знаєш, на що я здатний...» Суддя,
побоюючись, щоб жарт не зайшов надто далеко: «Поводьтеся
пристойно, а то я накажу відвести вас на 15 діб. І не називайте
його хоч тут дурнем. Жодному чоловіку не до вподоби, коли
його так називають» — «Пане суддя! Це вас дивує? А мене —
ні… Скільки років чоловікові, а ніяк не порозумнішає, до суду
на мене подав, думає, що його розумним визнають. Та він
у двадцять разів дурніший за найдурнішого дурня. Його ж позаочі всі дурнем називають, а коли оце я у вічі йому сказав, то він
вирішив на мені відігратися. Припустімо також, що й я трохи
винен, сплутавши спочатку його з розумним. Тут не до жартів,
перш ніж давати пояснення за себе, я мушу знати, чи можна
вам задати запитання, пане суддя?» Той недовго думаючи, дає
дозвіл. «Я бачу, що ви судите мене і відчуваю, що мені зараз
штраф упаяєте, за те, що я отого, — показує на відповідача, —
назвав дурнем. А що було б, якби я його назвав розумним. Ви б
судили мене?» — «Та ні, звичайно, це ж не образливо» — «Якби
на вашому місці був чоловік не такий розумний, я б, звичайно, не сказав би цього, бо пішли б чутки, ніби я так говорю,
щоб піддобритись, а вам скажу: Павле Івановичу — який же
ви розумний і суддя і чоловік!» Павло Іванович збирався щось
сказати, але так і закляк із розкритим ротом, зрозумівши тонку
185

іронію. Та як же ж тепер його судити? Хіба ж знайдеш одразу,
що на це відповісти. Так невпопад і сам можеш заслужити те
слово і будеш позиватися, тільки у вищу судову інстанцію. Як
служитель Феміди він вирішив приховати свою думку, бо на
дурнів за правду ніхто не ображається. Що ж до позивача, то
його розум не страждав од надміру фантазії, — і під час усієї
цієї сцени він не пустив ані пари з уст, — тільки й чув, як його
то відповідач, то суддя дурнем називали... І присікатись, власне, ні до чого. І це було рівноцінне тому, що відповідач отримав дозвіл цензури. Тут, як кажуть, якщо кинути на це всі свої
сили, все вийде на добре і навіть дурість дасть користь.
— А як же вердикт суду?
— Миритися, миритися вам треба, розумні мої...
— Дуже повчальна історія. Перегукується із сьогоденням.
Щодо мене, то розмірковуючи над перипетіями із законом,
який нібито й гарно назвали: «Про посилення відповідальності
за посягання на честь, гідність і ділову репутацію», — скажу,
що й раніше, коли була кримінальна відповідальність за наклеп, і тепер, коли її хотіли відновити, мотивом була дурість.
Настрахавшись недієвості цивільно-правових заходів своєї репутації, ініціатори закону, вважаючи себе мастаками у цій умілості, дуже хотіли його «проштовхнути», виявляючи все своє
обдаровання і вченість у поставленні, вирішенні й визначенні різних понять, доказів і проблем із усіх галузей знання. Не
ставлю під сумнів, що вони тямлять щось в усіх науках. Але про
таких кажуть: «В усьому що-небудь, а в цілому нічого». Мислю, що вони були не щирі, бо якби були щирі, то обов’язково заручились би підтримкою простих, пересічних громадян.
А ті не дурні, але лякаються, розуміючи, що прийнятий такий
кримінальний закон, у першу чергу, підтримуватиме можновладців, яким, коли щось спересердя образливе і скажеш, не
потрібно буде в суді самому доводити та знову ж вислуховувати на свою адресу контраргументи, на зразок наведених мною
вище. В кримінальному провадженні їх уже підтримуватиме
державний обвинувач. А державна машина підпорядкована
тій же владі, і вона доведе, що у можновладця є честь, гідність
і ділова репутація, без них його ж на службі не тримали б! Тому
й хочуть обробляти свої діла за посередництвом держави. Як на
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мене, то честь і гідність — показники моральної цінності людини, і визначати їх, у першу чергу, має суспільство, а вже потім —
ти сам. А можновладні прагнуть завжди вигравати, але мусять
знати, що діла вершаться не завжди так, як вони мислять. Буває
так, що один раз хтось виграє, а другий програє. А як же дійсно бути, коли вважаєш, що твою честь і гідність принижено так,
що не можеш ні вдень спати, ні вночі їсти і ще й, здається, всі
бачать, яка в тебе спина обпльована. Тим, котрі не знають, як
чинити при такій нарузі, рекомендую доводити це за допомогою
«рогатих силогізмів», якими послуговувалися ми часто в інституті при вивчені такої мудрої науки, як логіка. Цей спосіб тлумачення, щоправда, дуже тонкий, але веде до чудового висновку.
Потрактую його дослівно для гумористичного ефекту, бо сміх
іноді лікує: «Чого ти не втратив, те маєш; рогів ти не втратив,
отже ти їх маєш». Пробачте мені, якщо в цій пораді є похибка, бо
помилятися властиво всім, як казав ще Аристотель.

РОМАНТИЧНА ЯЛИНКА
— Ще багато чого можна розповісти. Оцей чоловік, що сидить перед вами, — а краще сказати — цей самий, та не такий
самий — і волосся в нього геть тепер біле. Я тоді був молодий,
стрункий, чорнявий та ще й на посаді... Давайте про жінок...
Сам ніколи за дівчатами і за жінками не впадав. Я вважаю, що
це приниження для чоловіка. Але розповім про один випадок.
Він мені запам’ятався. Наближається Новий рік. Заходжу в одну установу. Там сидить гарно вдягнена вродлива жінка. Я так
здогадуюсь хто, а конкретно не знаю. Сама в кабінеті. То вона
до мене: «Як ви там?» Кажу, що все нормально. «А чому це вас
так цікавить?» — «Цікавий чоловік жінку теж завжди цікавить».
І кинула погляд, надто довгий, надто промовистий, що не зрозуміти його неможливо. «Так у чому ж річ?» — запитую. «Новий
рік скоро, хочеться зимовий ліс подивитися, та якби ото під засніжену ялинку виїхати...» І вирішив я підіграти. Кажу: «Нема
питань. Ловлю на слові. Заїду. Щоб не відмовлялися...» Вийшов
і думаю: як же вчинити? Водію, Віктору, даю завдання взяти
акумулятор, гірлянду, виїхати в ліс у Берізки і там, на ялинці,
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повісити гірлянди. Акумулятор замаскувати, щоб його не було
видно і щоб можна було увімкнути. Він це все зробив. То я до
тієї жіночки: «Так що, їдемо під ялинку?» — «Їдемо, я готова».
Сідає, приїхали. Водій зробив усе як слід. Випили, налили по
келиху шампанського і командую водію: «Ялиночко, засяй!»
І водій вмикає. А погода, як на замовлення. Морозець легкий,
сніг падає тихо, вкриваючи все навкруг білим покривалом,
і раптом — спалах ялинки. Це тільки уявити. А наяву... казка,
зворушлива гармонія, божественна краса. Все здавалось зачарованим. То було одним із тих чудес, які сповнюють захватом
і розчулюють наші серця... Чи день видався такий чудовий, але
він закарбувався в моїй пам’яті назавжди. Не варто змальовувати того вечора до завершення, хоча мені й нині приємно пригадувати кожну подробицю. Посиділи... І поїхали... Це ж потрібно таке утнути, — замріяно мовив співрозмовник. Я не в змозі
описати ту чарівність, тож ви можете уявити це по-своєму. Той
спогад повіяв далекою минувшиною, все набуло якогось нового відтінку. Через декілька років вона нагадала: «А пам’ятаєте,
я й досі не можу заглушити в собі те романтичне почуття і вдячна за неповторний той вечір!.. Я немов побувала в казці. Для
вас то, можливо, звичайна пригода, а для мене — велика подія.
Такого захоплення я більше не пізнавала... А я! Потрібно бути такому невдячному, забути такий епізод, а вона пригадала.
Я зрозумів, згадав, що той передноворічний вечір і для мене був
якимось святом душі, а для неї поготів…
Отакий романтичний випадок. Відчувалося, що його опанував настрій, якого довгі роки він не мав. Він ніби відчув знову
себе молодим. Згадуючи той час, бачить у ньому не лише сповнений турбот і переживань, а й інший — дивовижний і прекрасний відрізок свого життя як давно вже перейдений, і все це озивається в його серці щемним почуттям туги. Все-таки сумно.
Сумно, коли все стає минулим і ніколи вже не повернеться!
— А були ж натяки, — вів далі співрозмовник, — на те, що
все може змінитись, та я тоді не надав значення. Ти от у книзі
згадував про те, що голова колгоспу «Росія» В. І. Ворошилов
по лініях на долоні провістив, що в районі ти зостанешся на188

довго. Своєї долоні я йому для цього не давав. Не дуже я вірив у хіромантію. Та розповім тобі ще про один випадок. Десь
у сімдесятих роках уже минулого століття ми були на якомусь
кількаденному семінарі та заночували в елітному на той час
готелі «Харків». Яка ж вечірка на таких помешканнях у готелі
обходиться без випивки! До кого не навідаєшся в номер, то
тебе пригощають чи ти пригощаєш… Вже напідпитку йдемо
з В. І. Ворошиловим по коридору і раптом бачимо відомого
кіноактора Георгія Віцина. Віктор Іванович одразу затягує його
до нас у номер і пропонує випити. Той відмовляється, каже, що
зовсім не вживає алкоголю. «Як це так! Якщо ви не вживаєте,
то неправильно, ненатурально граєте нашого брата алкоголіка». А тоді ж якраз був успіх фільмів «Самогонщики», «Операція “Ы”». Він присягається, що не вживає, показує якісь цукерки, котрі смокче, і просить, щоб ми його відпустили, а він
за це познайомить нас із кіноактрисами, які теж зупинились
у готелі й нудьгують. Дійсно, приводить двох жінок нашого
з Ворошиловим віку. Однієї я вже не пам’ятаю, а Ларису Лужину не потрібно було відрекомендовувати. Тільки зайшла,
відразу згадався кінофільм «Вертикаль», де вона і Володимир
Висоцький грали головні ролі. Відома на той час кіноактриса,
оспівана Висоцьким у пісні «Она была в Париже». Звичайно,
ми пригостили їх і провели вечір за приємними розмовами.
Такі зустрічі не забуваються, а розмови залишають гарний слід
на все життя. Я вже й не пам’ятаю, чи відрекомендовувався Ларисі Лужиній як перший секретар райкому партії, та вона сама
взяла мою руку, подивилася лінії на долоні і сказала, що в мене
зараз найбільш сприятливий період у житті. Все в мене відмінно складається, всі плани здійснюються, користуюся повагою
та пошаною, але за найбільш сприятливим невдовзі настане
період, який перекреслить усе в моєму житті. Як кажуть циганки, «бачить вона казенний дім». Я не надав значення її словам,
а карти моєї долі були вже розкидано, й вона тоді в них заглянула. Уже у в’язниці, коли переосмислював прожите, я й пригадав
цей епізод і був приголомшений тим, наскільки передбачила
мою долю зовсім, здавалося б, не ворожка, а звичайна людина. Хоча, мабуть, і не зовсім звичайна, а відома своїм талантом
і зовсім не передбачуванням, а грою на екрані. Вже в тюрмі
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я дізнався, що Лариса Лужина стала народною артисткою Росії. Знаю, що чотири рази виходила заміж. Нещодавно бачив її
в телесеріалі «Фатальна любов Сави Морозова»…

КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ
І ЖОРСТОКІ УДАРИ ДОЛІ
А переді мною теж ніби виринув його образ тих літ. Терещенко належав до когорти секретарів райкомів молодого покоління. Молодий, амбітний, начитаний, ерудований, кремезної статури, показної, привабливої зовнішності, словом, ледь не кінематографічний секретар райкому. Мабуть, він часто помічав, як
то одна, то інша жінка пильно, немов прицінюючись, дивилися
на нього, а він, розуміючи, посміхався про себе. Та, мабуть і не
тільки. Як можна бути байдужим, коли жінки так на тебе дивляться! Забороняти цього немає рації. Це неприродно. Та й узагалі: хіба можна прожити життя, на піддавшись спокусі?
Глибоко зітхнувши, співбесідник вирвався з полону спогадів:
— Та потім заарештували і далеко відійшли ті почуття, які
пом’якшують душу. Якби не кинули у в’язницю, до розпаду
Союзу, ще б багато можна було зробити в районі. Тому що вже
все було домовлено, включено в плани.
— Мені В. Т. Панарін, тодішній другий секретар, розповідав, що плани були не просто на папері, під них ішло фінансування. Що ви навіть себе не висували в депутати обласної
ради, а вибрали начальника планово-фінансового відділу, і він
як депутат, звичайно, міг щось додатково викроїти з бюджету
для свого виборчого округу...
— Та Бог із ним, жалію дуже, що дружину втратив, дуже
шкода, не витримала... Померла Надя. Це ж через мене вона
опинилася в такому становищі. Це ж я завдав їй усіх тих прикрощів, що, безумовно, вкоротили їй віку. В будь-якому разі
жінці випадає більше горя, ніж чоловікові. Вона ж залишалася
на місці віч-на-віч зі стражданням, од якого її ніщо не відвертало. Скільки сліз вона через мене виплакала!..
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Мій співрозмовник розхвилювався, і я розумів, що є речі,
які не перестають ятрити йому душу, як тяжке усвідомлення
того, що він завдав горя своїй дружині, поставивши її в невимовно прикре становище. Хоча його провина у справі якщо
й не найменша, то як колишній прокурор, знаючи правосуддя із внутрішньої сторони, з упевненістю скажу: не відповідала мірі покарання. А смерть дружини стала останнім ударом
і втратою в житті, яку він пережив найтяжче і каявся за кожну
гірку хвилину, яку дружина пережила через нього.
— Непросто бути жінкою керівника, непросто, та наше спільне життя мало міцну основу. Вже через три роки дзвінок якоїсь
знайомої, — зі слізьми на очах, продовжував Тарасович, — А чому
я не бачу Надії Миколаївни? Кажу: та вона ж померла... Отак...
Тепер хочеться знайти такого чоловіка, перед яким можна було
душу розкрити. Ні, туди глибоко, я нікого не впущу, — змахнувши скупу сльозу, що набігла, вів далі співрозмовник, — то моє...
Та все-таки іноді відчуваєш потребу поділитися враженнями
від пережитого. Адже пройшовши крізь таке пекло, не можеш
постійно бути замкнутим у звиклому колі мовчання.
Слухаючи, дивлячись на вологість його очей, я не відчував
перед собою слабкої людини. Часто законний суддя в цих справах — голос власного сумління. Сам того не відчувши, співрозмовник опинився у становищі людини, яка вилила свою душу,
і я це оцінив як вираз довір’я.

ЗГАДКА ПРО ВІЙНУ
— Було це в евакуації. Мені тоді чотири роки минуло. І хоч
скільки б говорили мені, що неможливо з повною ясністю зберегти в пам’яті ту картину, я побачив її в усіх подробицях. Рано
повесні батьки зібрали манатки… Пам’ятаю квочку з курчатами.
То бабуся насипала їй зерна, налила водички. Зачинила. Ключ
сусідці віддала, і ми поїхали. Це вже потім батько розповідав, що
спочатку ми поїхали самі, без нього. Він залишався тут, у районі,
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для партизанської боротьби. Та потім щось тих партизанів розформували і йому сказали, що може евакуюватись у тил.
— Тема партизанської боротьби тут, на території району,
теж дуже цікава. В музеї прокуратури області є стенд про те, що
в період Великої Вітчизняної війни прокуратура України і прокуратура Харківської області розташовувалась на лінії фронту,
а в період із липня 1941-го по серпень 1942-го дислокувалися
в простих будинках у Куп’янську та Дворічній. У розмові з завідувачем музею С. І. Голубицьким я висловив думку, що це
великий пласт історії і що цікаво б віднайти людей і справи,
які тоді розслідувались, яку роботу тоді проводили такі важливі в державі органи. І несподівано, задумавши написати про
вихідців із прокуратури Чугуївського району, з особової справи
Якова Олексійовича Стадника дізнаюся, що саме він у той період був слідчим прокуратури Харківської області. На початку
війни, в 43 роки в прифронтовій зоні він — як цивільний слідчий, а коли лінія фронту відійшла вглиб Союзу, то на деякий
час став і військовим слідчим. У матеріалах особової справи
є його доповідна записка від 20.03.1942 про справу, закінчену
ним 25.12.1941. В ній описується, що 21 листопада 1941 року
о сьомій — восьмій годині вечора в селі Великий Бурлук пострілом із вогнепальної зброї вбили члена правління колгоспу імені 1-го Травня Шапаря Василя Олексійовича біля його
будинку. При розслідуванні справи встановили, що на початку листопада партизан Доля О. Л. самовільно взяв із колгоспного складу два чували вівса, заброньованого для РобітничоСелянської Червоної Армії). Про цю крадіжку Шапар заявив
командуванню військової частини, і Долю заарештували, але
через деякий час звільнили. Затаївши злобу на Шапаря, звільнившись, Доля вирішив його вбити, отримавши для цього попередній дозвіл у командира партизанського загону Миколи
Матвєєва. Щоб увійти в довіру до командира загону, Доля зайнявся самогоноварінням і, пригощаючи ним командира загону та партизанів Юхима Шумейко, Данила Потаніна, Миколу Шестопалова, почав обмовляти Шапаря, характеризуючи
його як вороже налаштованого до радянської влади, як такого,
що служив у царській армії в чині офіцера, і що в разі приходу
німців той виказуватиме партизанів та активістів. Ось таким
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чином той отримав від командира партизанського загону дозвіл на вбивство Шапаря. Ті ж, засліплені горілкою, не знаючи дійсних причин арешту та звільнення Долі, повірили йому.
Ввечері, Доля, Шумейко і Шестопалов, узявши дві гвинтівки,
прийшли до двору Шапаря. Спочатку Доля розбив вікно в хату і пострілом хотів убити Шапаря, та сталась осічка. Шапар
вийшов із хати, і в нього знову намагалися стріляти. Та знову
осічка. Шестопалов, в руках якого була гвинтівка, пострілом
у груди вбив Шапаря. Слідством встановлено, що Шапар, хоча
й служив у царській армії в чині унтер-офіцера, до радянської
влади ставився лояльно, чесно виконував колгоспну роботу та
оберігав колгоспну власність. Хоч воєнного часу і нелегко було
в одну мить відрізнити порядну людину від негідника, патріота
від ворога Вітчизни, встановити, хто мав рацію, хто винний.
Слідчий виїхав на місце злочину і неупереджено провів розслідування. Шумейко визнав свою причетність до вбивства
Шапаря і розповів, що ініціатором вбивства став Доля. Сам
же ініціатор заперечував організацію вбивства, та під вагою
доказів зізнався тільки в тому, що вів розмови про можливе
«знешкодження» Шапаря і тільки викликав його з хати, проте
сам навіть не намагався стріляти. Провина підсудних цілком
очевидна; скарати їх конче потрібно в умовах воєнного часу.
Та все ж, як кажуть, людьми не розкидалися, хоч вони значною
мірою і причетні до справи. Характерний вирок. Він примушує
замислитись у дійсній справедливості. За нинішнім законодавством, безпосередній виконавець отримав би більшу кару,
ніж замовник. А тоді суд виніс вирок: організатору — розстріл,
виконавцю — 10 років позбавлення волі. Командира загону,
який хоч сам і не був присутнім, але, не розібравшись, «санкціонував» розправу, і партизана, котрий був присутній при цій
розправі присудили до 5 років позбавлення волі умовно.
— Дмитре Івановичу, бачу, що ти дійсно цікавишся історією
цього краю. Та я продовжу свій спогад. Тоді, в період евакуації,
ми поїхали в напрямку колгоспу «Дружба», там село Григорівка.
Через 40 років ми колись із Борисом Гайворонським поїхали за
жердинами у Дворічанське лісництво і випадково опинилися
на тому місці. І от там я ходжу і думаю. Стій! Мене мов пронизало впевненістю, що я вже тут був, бачив не раз, а безліч разів
193

уві сні. Це ж те місце, де ми зупинилися на першу ночівлю
і потім пішло, пішло... Все ніби заново побачив. У голові, як
старе забуте кіно, знову згадалося, прояснилося. І що, основне? Звідти, з Заходу, десь високо в небі без вогнів летять літаки.
Гудіння не наших літаків. Гу-гу-гу... Багаття горять. Потім команда: «Гасити вогні!» А там же ми не одні були, там увесь радгосп, і з району поприєднувалися. Хто на тракторі з причепом,
хто кіньми, хто волами. Коротше, ввесь оцей «циганський табір» зібраний. Переночували, потім далі на Піски-Радьківські,
аж до Дону дійшли. Через Дон не переправлялись і правильно зробили. Один командир, розумний, каже: «Тікайте, люди
добрі, звідсіль». А військ там стільки зібралось — переправлятися через Дон. Німець тисне. То він: «Тікайте, і чим швидше, тим краще. Бо тут зараз така кривава каша почнеться…»
Послухали, вернулися — кілометрів п’ять від Дону. Радгосп
«Первомайський», там зупинилися. То Боже ж мій! Як налетіли німецькі літаки… Дон був червоний. Із усіх письменників,
що писали про війну, я ціную білоруського Василя Бикова. Він
не писав про оте «Ура, ура! За Родіну, за Сталіна!». Він показував характери, як у такій складній ситуації чоловік, на перший
погляд, здавалося б, зразковий, і здоровий, і розумний — ставав зрадником. А поряд із ним простий, непримітний нічим
особливим, і здоров’я у нього немає, сумирний, несміливий
чоловік, а ставав героєм… От «Свояк» — коротеньке оповідання. Звертається одна молодичка до свояка, який служить
у поліції, а сина цієї молодички забрала поліція. Вона йому:
«Допоможи. Ти ж свій, допоможи!» Відповідає: «Добре, допоможу». І що той свій, думаєте, витягнув затриманого? Поставив
до стовпа і розстріляв. Свояк. Розумієш? Отак писав... А що
стосується війни, то й тут скільки потрібно переосмислити,
зрозуміти від її початку, ходу війни, кінця, повоєнного періоду.
Ми переможці, переможені вони. Та рівень життя їхній і рівень
нашого не порівняти. Ось появилося нове видання «Світової
історії». У мене тільки три томи. Вона коротка та добре ілюстрована. Потім вони зняли з видавництва. Не знаю чому. Наш
харківський «Книжковий клуб» видавав. Я телефонував їм, запитував, чому зняли? Кажуть, не користується попитом. Мало
таких наркоманів до книг, як я. А що таке правда? Чи можна
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правду в історії знайти? Неможливо. У кожного правда своя.
Історія, хоч би як тверезо, з якою діловитою об’єктивністю
вона висвітлювалась, пишеться людьми, а люди суб’єктивні та
схильні до вигадок. А от узагальнити — інша справа.
— Погоджуюсь із вами. Адже ще французький письменник,
політик і дипломат Шатобріан висловив думку, що «робити»
історію здатен будь-який дурень, але щоб її написати, треба
бути великою людиною.
— Великим потрібно бути, щоб і узагальнити. Все воно, звісно, не так просто, адже кожне узагальнення дещо спрощує, але
ті, хто узагальнює, прагнуть знайти певний спільний принцип.
І ось тепер, коли я з кимсь бесідую, то намагаюсь дізнатися: ну,
от звідки у тебе таке поняття? І часто виявляється, що воно ще
звідти, що в школі вчили, що піонервожата казала. Звичайно,
ти ж сам не можеш усе зрозуміти. Тоді ж такої інформації, як
тепер, не мали. Шкода, що у мене Інтернету немає, я звідти б
не вилазив, так багато хочеться зрозуміти. І я не можу погодитися з комуністами, які тут у нас, у районі, з піною біля рота,
кричать, що не можуть міняти своїх поглядів. Ну, й не міняй!
Залишайся у своїй закостенілості... Як висловилась у своїй
книзі «Записки українського самашедшого» Ліна Костенко:
«Їх мозок залубенів у формаліні радянської ідеології». Звичайно, серед них перебували і досі є достойні поваги люди, та
жаль, що в минулому вони застрягли назавжди. Спроба аргументовано, з фактами навчати висловити новий погляд — лиш
ображає та сердить їх. До таких потрібно ставитися з поблажливою посмішкою.

У СІЗО НЕ ПАНЬКАЛИСЬ
— Нікому не розповідав, а з тобою поділюся, бо, якщо все
це тримати в собі, воно гнітить душу. І прошу тебе, вислухай
до кінця і спокійно, без упередження, зваж мою розповідь. Ні
з того ні з сього мене поміщають у «больничку» СІЗО. Вікна
відчинені, а воно вже холодно. Дощ капає, і в палаті сам. Як
він мене випитував!.. Я йому розказав усе, як є. Хоча і здогадувався, що це за тип. Якщо правду розказуєш, то хоч підсадні,
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хоч які — немає різниці. Прізвищ я не називав і не деталізував, кому возив і що возив. Розказував йому, скільки й чого
спорудили в районі, як проектно-кошторисну документацію
складали, як будували дороги, дитячі садки. І що ж видумаєте?
Там бігала така собі медсестра. Уколи робила, пігулки давала.
І якось вона ранком зробила йому укол, а мені таблеток дала.
Коли вона вийшла, я дивлюсь: цей товариш побілів і знепритомнів. Я злякався. Почав його термосити, а він — як неживий.
Це там, у камері, можеш кричати, ніхто не підійде, а в медчастині нормальні двері, то я почав волати, що людині зле. А вона:
«Кому там погано? Терещенку?» — «Та ні, не Терещенку, а (називає прізвище) погано». Вона біжить, робить йому укол, приглядається, чи прийшов до тями. Пішла. Він очумався. Я йому:
«А що тобі лікують, проти чого тобі зробили?» Мовчить. Я ще
більше переконався, що він ніякий не хворий. Сюди просто ж
якогось придурка не підсадять. За інтелектом підібрали. Дивлюся, йому знову зле. Знову постукав у двері. Вона почаклувала над ним уже довше, щоки в нього порожевіли... Минає
година — і мені зробилося зле! Мене трясе. Як у пропасниці,
тіпає. Я не розумію, що сталося зі мною. Потім відчув таку
втому, майже млість і якусь порожнечу в голові. Потьмяніло
в очах, запаморочилася голова. Серце ослабло й билося нерівномірно. Я ледве не знепритомнів... Потім, щоправда, потрапив у Алчевськ, раніше називався Комунарськ, у виправну колонію № 13, і там пішов у медчастину підлікувати зуби.
Стоматолог — єврейка стара. Мабуть, вона вже знала, що я не
з того прошарку суспільства, який зазвичай поповнює контингент колонії, тож здивовано, з намаганням зрозуміти, що ж
це відбувається в країні, запитує мене: «Як ви сюди потрапили?» — «По партійній лінії...» Розповів. Вона лише головою
хитає. Послухала мене і запитує: «Ви, мабуть, інфаркт перенесли?» Я кажу: «А кардіограма? Мені в СІЗО знімок робили, кардіограму, там, у медичній картці, має бути?» Вона відповідає,
що немає ніякої кардіограми з СІЗО — вирвана. То вона мені
сказала, що у мене трапився інфаркт… Так я й досі не знаю, чи
він у мене сам трапився, чи мені його спровокували... Тут є над
чим подумати. Як на мене, то інстинкт певніше за найпереконливіші докази підказує мені, що вони могли... Та зараз об
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цім краще не говорити. А мені тоді, мабуть, дали зрозуміти, що
це застереження, показали, що мають проти мене зброю — на
той випадок, коли надумаю свідчити щось не так.
— Можна все зрозуміти, якщо добратися до суті, а її ще
й вам важко зрозуміти. Але я б не хотів посуватися далі у своїх
психологічних здогадках. Розумію те, що ви сказали, і те, що
залишилося невисловленим, але, як ніхто інший, знаю, як
важко це довести.
— Там, у СІЗО, було важко. Особливо в перші дні. Відчував несправедливість, од якої втомився, що мені всього цього
досить, навіть більше ніж доволі, життя втратило сенс, стало нічого не вартим. Мав найкращі наміри, а тим часом, що
з цього вийшло!? Було так нестерпно на серці. Відчув якусь
ненадійність в усьому, що мене оточувало. Сказати по правді,
спочатку я ще не розумів, та помалу, завдяки дуже виразним
запитанням слідчого, я таки почав розуміти, що мене судитимуть не за мої особисті дії... Їм не я особисто був потрібен...
Тоді я впав у відчай. Відчував, що ще зможу якийсь час витримати цей стан, але знайти з нього правильний вихід, скерувати події у вірному напрямку не зумію. Для цього в мене
було замало сили й досвіду, і, мабуть, найгірше те, що я не міг
довіритися, відкритися слідчому, розповісти все, бо не в цьому
його завдання… Було по-дурному незручно, почувався винним, хоча не бачив вини за собою. Але я вже знав, із ким маю
справу, тому і сказав: «Слухай, Ткаченко, я нікого здавати не
маю наміру і нікого не назву: ні своїх соратників, яких ви мені
так хочете приписати, ні когось іншого... Він: «Навіщо ви на
себе все берете, ви ж через бюро вирішували...» Я ж не міг перевести на інших, я ж перший секретар, я давав вказівку, а що
бюро? А він мені знову: «Ну, що ж, ваша мовчанка — це теж
аргумент, тільки не на вашу користь. Зважте, добре зважте всі
можливі наслідки!» Так ото мене там колихнуло перший раз,
а потім, коли вже після відсидки сюди прийшов, у колгоспі
знайшов роботу, то стався другий інфаркт, я ледве дуба не врізав... І тепер серце вже недуже.
Відчувалося, що, він ніби заново пережив давнє потрясіння
в СІЗО, і його розповідь дуже нагадувала сповідь. Він скорив
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мене своєю відвертістю. Я не ставив собі завдання запитати,
навіщо він це робив, чому не розповів слідчому про дійсні
події часу його керівництва районом, навіщо брав собі такий
тягар на плечі. Мені було зрозуміло: перевести стрілки на інших він не зумів би, він не такої натури. Що тоді творилося
в його душі — про те можна тільки здогадуватися. Читав у його
погляді, що він не може відігнати тих згадок; йому хотілося
виповісти все й позбутися нарешті болючого тягаря, який він
так довго носив у собі. Та не про все можна здогадатися, не все
можна словами висловити. В мене майнула думка: це ж йому
в тюрмі довелося зустріти своє п’ятдесятиріччя. Чи думав він
про такий ювілей у 38 років, коли життєві вітрила несли його
вперед? А скоро ж сімдесят п’ять!
— Правду кажучи, — вів далі співрозмовник, — мені й не
хочеться відновлювати в пам’яті ті події, немає аніякісінького бажання. Але хіба може бути в людини якийсь вимикач,
яким можна було б вимкнути той калейдоскоп подій, що як
безжальний вихор пронісся по моєму житті. Я не знаю, чи моє
життя щасливе, чи нещасливе... Та живу... Мабуть, мають рацію ті, хто стверджують, що життя можна витримувати лише
за умови, що про нього не думаєш.
Запала мовчанка. Якось недоречно було її переривати, бо
ми обидва так добре розуміли один одного. Та все ж: винний
і в чому?

СПРАВА БЕЗ ПРОДОВЖЕННЯ
— Тарасовичу, роздумую, чому цю справу розслідували слідчі Міністерства внутрішніх справ? Це ж прокурорська підслідність. Якби її починала прокуратура, — так не вона… Не взяла чи це була свідома політика прокуратури, а може, то орли
Щолокова, хоча його на той час уже не було, чи інші міліцейські хотіли себе показати? Там же, нагорі, теж ішла боротьба за
сфери впливу. Я знаю, що таке акт ревізії, коли хочуть знайти,
те чого нема, але потрібно знайти. Адже в більшості випадків
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судово-бухгалтерські експертизи не підтверджували в повному
обсязі висновки ревізій. Скільки я сам їх повертав на доопрацювання! Я тільки прийшов, декілька днів попрацював, а той
же слідчий Ткаченко подає мені подання на притягнення до
кримінальної відповідальності, по-моєму, дев’ятнадцяти депутатів районної ради. Спочатку він подає мені, а вже я потім
із аналогічним поданням за своїм підписом як прокурор, що
наглядає за слідством, має його направити на розгляд сесії
районної ради. Такий тоді був порядок. Там — маса прізвищ
і Кость Чухліб, і Валентина Жиленко, і Ворошилов, і навіть
суддя, він тоді був депутатом…
— Коли мене позбавляли повноважень депутата, я запитував, а чого ж мене не запросили на сесію? Я ж тоді б сказав,
чи займався, чи не займався протиправними ділами. Це ж як
я дивився б своїм товаришам в очі, але я був готовий до відвертої розмови тому, що розумів і мав упевненість, що мене зрозуміли б. Але мене навіть на запросили на сесію.
— Так от 17 чи 19 депутатів, а весь корпус депутатів райради
тоді становив 50 осіб.
— Так, я знав, що і після мого засудження ще тягатимуть
людей, адже і в вироку записано, що у відношенні багатьох
справи виділено в окреме провадження.
— А слідчий просить розглянути подання в період між сесіями, не на позачерговій сесії, а на виконкомі. Був тоді такий порядок, що в перервах між сесіями згоду на притягнення
до кримінальної відповідальності міг дати виконком на своєму засіданні. Але це дозволялось у відношенні одного, ну, від
сили, двох депутатів, а тут сімнадцять. Телефоную прокурору
області, доповів, що отримав таке подання від слідчого Ткаченка, і висловлюю свою думку, що потрібно збирати сесію,
що на виконкомі це просто неможливо, адже члени виконкому тоді не всі були депутатами, та й членів виконкому за кількістю менше, ніж депутатів, на яких вони мають дати згоду про
притягнення їх до кримінальної відповідальності. Прокурор
порекомендував мені не поспішати з поданням, сказав, що
особисто приїде і вирішимо подальші питання на місці. Приїхав, і ми втрьох, — прокурор області, я і А. О. Грицишин, перший секретар, — сіли в кабінеті райкому і розглядаємо кожну
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з кандидатур запропонованих слідчим, як таких, котрих, на
його думку, потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. По більшості списку вирішили, що головуючому на сесії
можна буде рекомендувати депутатам не давати згоди на притягнення. Мовляв, якщо депутати райради не дадуть згоди, то
й прокурор не виходитиме з цим питанням на сесію обласної
ради. Бо тоді можна було так робити, коли місцева рада не дала
згоди, а прокурор наполягає… Та й на тих, кому дали згоду, це
ще нічого не вирішувало. Це ж не арешт, а тільки згода на притягнення. Пам’ятаю, що рекомендували дати згоду на притягнення вашого третього секретаря райкому Валентини Жиленко, вона тоді вже була в колгоспі «Комуніст». Дійшла черга до
судді, що перед цим працював у районі. Прокурор області, не
вникаючи в те, в чому він обвинувачувався, а обвинувачувався
в тому, що нібито за рахунок якогось колгоспу відремонтував
свій кабінет та взяв дві головки сиру з заводу. Тож прокурор одразу й без обговорення рекомендує: «На цього можете давати
згоду». Перший секретар, А. О. Грицишин, здивовано запитує:
«Та це ж ваш, із вашої правоохоронної системи, і ви так, не захищаючи?» — «Його свої, там, в обласному суді, відмажуть», —
відповів прокурор... А тих, на кого нібито й згодні дати, потім
нікого не судили. Справи закрили і закривалися вони за нестачами та зловживаннями на суми, котрі значно перевищували
ті, за якими люди вже перебували в місцях позбавлення волі.
Закривалися кримінальні справи, і я погоджувався з постановами про відмову в порушенні кримінальних справ тому, що
хвиля тієї «боротьби з нетрудовими доходами» спала. Я вже ні
на кого не давав санкції на арешт.
— А те, що мене вивели з депутатів районної ради, навіть не
запросивши на засідання, хіба це справедливо? А я ж думав,
що перед депутатами зможу, дивлячись їм у вічі, розповісти
про те, в чому я винен, а в чому ні.
— Мабуть, вас вивели з депутатів районної ради не на сесії,
а на засіданні райвиконкому. Не хотіли розголосу. А тоді поспішали. Микола Іванович Калашников, голова колгоспу імені
Леніна розповідав, що його теж вивели з депутатів районної
ради на засіданні райвиконкому, не запросивши. Розповідав
курйозний, але характерний для тих часів випадок. Із депутатів
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районної ради його вивели, та під час судового засідання, встановлюючи анкетні дані, від нього самого дізналися, що він іще
й депутат селищної ради і з депутатів не виведений. А це те ж
саме, що, не виключивши з рядів КПРС, у тюрму запровадити
комуніста. Це ж він там може партійну організацію створити.
Відклали судовий розгляд і не розпочинали, допоки і з депутатів селищної ради не вивели. Отак поспішали боротися з нетрудовими доходами. Та не набула масштабності та кампанія,
як і все, що було започатковане Горбачовим. Нині багато публікацій, що все, ним зроблене, було не ним сплановане, що він
мало не агент імперіалізму. Я не ставатиму на бік цієї точки
зору. Можливо, колись це доведуть із документами в руках.
Скажу лише, що за все потрібно братися з розумом. Я сам мало
не повівся на офіційну пропаганду боротьби. Не пропрацювавши й року в районі, ми сім’єю отруїлися грибами. Трилітнього сина поховали тут, у бурлуцькій землі, а мене з дружиною, по-простонародному кажучи, — відкачали. Описувати
свій тодішній моральний стан — це знову переживати те ж
саме. Скажу, що немилою мені здалася ця земля. Якось згадалося, що коли мене везли на співбесіду з першим секретарем
райкому перед призначенням прокурором, то на самій межі
між тоді Чугуївським і Великобурлуцьким районами в автомашини спустило колесо. То ніби був знак, попередження, що не
все тут буде гладко. Можна ж було відмовитися. Після того
трагічного випадку минуло місяців чотири. І от на одній із нарад прокурор області зачитує листа з Генеральної прокуратури,
в якому заохочують прокурорів поїхати працювати в Узбекистан. Там тоді продовжувалося розслідування кримінальної
справи під керівництвом Гдляна й Іванова. І до цього, для розслідування тієї справи, у відрядження було направлено багато
працівників прокуратури. А тут, у листі, пропонувалися посади
прокурорів. І не просто прокурорів міст чи районів, а з підвищенням до посад заступників прокурорів областей в Узбекистані. І хоча, як кажуть, навіть бабка мого діда там не була,
і мене не приваблювала кар’єра, та пригнічення трагічним випадком потребувало зміни обстановки і я дав згоду поїхати.
Швидко направили документи, і мені телефонують, що пропонують посаду заступника прокурора Сирдар’їнської області
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Узбекистану. А я вже й карту вивчив. За мірками території Узбекистану, сто двадцять кілометрів від Ташкента — це майже
не відстань. Погоджуюся. Відповіли: чекайте виклику. З місяць очікую. Телефонують, що посаду заступника прокурора області нині не можуть надати, та пропонують іти прокурором
району в самому місті Ташкенті. Звичайно ж знову погоджуюсь. Іще місяць чекаю. Знову телефонують і пропонують посаду прокурора міста Гулістан, а це обласний центр Сирдар’їнської
області. Погоджуюсь. Іще десь через місяць отримую виклик.
Літаком, одягнений по-зимовому, лютого місяця 1988 року
я в весняному Ташкенті. Поселили в центральному готелі. На
ранок за мною на службовій «Волзі» заїхав прокурор області
й їдемо в Гулістан. По дорозі прокурор області запитує мене,
чи маю я якесь відношення до Володимира Щербаня. Кажу,
що це мій двоюрідний брат. Його батько і моя мати — рідні
брат і сестра. А справа в тому, що якраз напередодні в газеті
«Известия», де він працював спеціальним кореспондентом,
вийшла його стаття «Кобра на золоті», де було про хід тієї «узбецької» справи і про коштовності, які були вилучено в ході
слідства. Дуже така емоційна стаття. Та не об ній річ. У дорозі
він мені каже, що прокурора міста Гулістан іще не звільнили
з посади, що це, мовляв, справа найближчих днів, а мені пропонують посаду заступника прокурора обласного центру, з подальшим призначенням прокурором. Кажу йому відверто, що
я не знаю особливостей роботи в Узбекистані, не знаю мови
і можу, не розібравшись, підписати якийсь документ, що потім
не те що прокурором… Тільки на самостійну роботу. Заступник — це завжди, як громовідвід. Це ж не заступник прокурора
області, а заступник прокурора обласного центру. Тут іще треба, оглядаючись, обжитись. Погодившись із моїми доводами,
прокурор області відразу ж пропонує мені посаду прокурора
міста Янгієра, і їдемо просто туди, ознайомитись. Я побачив,
що в краю, який офіційно мав назву Голодний степ, люди зробили оазис. Саме там створили центр іригаційного будівництва Узбекистану. Показав мені двоповерховий, котеджного
типу будинок, де я мав би жити, із присадибною ділянкою та
підведеним до неї ариком. Якщо погоджуюсь, то потрібно відрекомендуватися першому секретареві райкому партії. При202

ємно здивований: жінка, українка, мого віку. Розговорилися.
Вона вже майже рік тут працює першим секретарем, а до цього — головою райспоживспілки в Сумській області. Теж підвищення в кар’єрі. Вона так радо до мене поставилась, як до земляка: приїжджай, мовляв, приступай до роботи, впевнена, що
знайдемо спільну мову. Після знайомства з першим секретарем їдемо в прокуратуру. Теж двоповерховий ошатний будинок. Оглядаємо кабінети. Мене вже відрекомендовують як
майбутнього прокурора. Заходимо в кабінет до слідчого. Крім
нього, в кабінеті ще троє людей. Прокурор області запитує,
чим той займається? «Проводжу допит свідка у справі». І слідчий називає справу про якийсь господарський злочин, пов’язаний із хабарами. З мого погляду прокурор зрозумів, що
я здивований тим, що під час допиту свідка в кабінеті, крім
слідчого, ще двоє, тож сам пояснює мені: «Не дивуйтеся. Це
складна справа, вона вже втретє повертається судом на дорозслідування через те, що свідки змінюють покази. Тому практикується така форма допиту свідка в присутності ще двох свідків, як понятих, що могли б підтвердити, що ніякого фізичного
чи психологічного впливу на свідка під час допиту не було».
Почувши таке, я кивнув головою, що, мовляв, розумію, та для
себе відзначив: у нас тут, на Україні, голови відривають, коли
справа йде з суду на дослідування, а тут уже втретє! А допит
свідків у присутності інших свідків, це якась не відома мені новація в кримінально-процесуальному кодексі. Дійсно, є особливості, та якщо вже зголосився, то відступати нікуди. Прокурор області залишився в Гулістані, а я його службовим автомобілем повернувся в готель «Ташкент». Домовилися, що завтра
він приїде, і вже в прокуратурі республіки будемо оформлятися. Зайшовши в номер, я побачив, що до мене підселили чоловіка. Узбек, років до сорока, вільно володіє російською мовою, закінчив Тимірязєвську сільськогосподарську академію
в Москві, працює парторгом великого радгоспу під Ташкентом. Приїхав на якусь завтрашню нараду. Зголосився піти повечеряти в ресторані готелю. І потрібно було ж такому статися,
що мені трапився нормального типу націоналіст. Він просто
запитав мене, чого я сюди приїхав. Я розповів йому про свою
життєву трагедію. «І оце через це ти сюди приїхав? — здивова203

но запитує. — А я думав, що якийсь кар’єрист чи засліплений
пропагандою. Моя тобі порада: повертайся назад. Те, що твориться нині в Узбекистані, — це і сором, і образа народу. Ви
думаєте, що, замінивши перших секретарів, керівників виконкомів, прокурорів, суддів і навіть спеціалістів, чогось тут доб’єтеся? Ніколи не зможете керувати народом, настановивши
своїх управлінців. Тут же ще своя, майже кланова, родова система. І нехай народ не такий грамотний, чужих він терпіти не
буде. Побачиш, скоро всі ці навербовані тікатимуть назад. Повертайся назад, не роби дурниць. Нині офіційна пропаганда
робить наголос на те, що ведуть боротьбу з партійно-господарською номенклатурою, а потерпає простий народ. Одиниці
перших секретарів обкомів і райкомів партії притягнуто до відповідальності. А скільки простих трудівників — бригадирів,
вагарів на складах — кинуто в тюрми! Народ уже стогне.
У кожного з них діти, рідні та близькі... Я тоді не знав офіційної статистики, та тепер відомо, що в «бавовняній справі» до
кримінальної відповідальності було притягнуто понад двадцять тисяч осіб низової та середньої ланки, а головні організатори приписок врожайності бавовни та розкрадання грошових коштів із числа обласних і республіканських керівників
залишились у стороні. Погодьтесь, що для 18-мільонного населення Узбекистану це було майже масовими репресіями».
І хоча вірив я далеко не всьому, що він іще говорив, але мені
відкрилися очі на те, що дійсно діялося не тільки в Узбекистані, а й ніби боковим зором побачив загальну ситуацію в колишньому СРСР. Я не спав цілу ніч, проаналізував усе і вранці
відмовився. Дивно, що майже ніяких наслідків від цього я не
відчув. І так відпрацював прокурором району вісім років.
А вже через рік усі ті «завербовані» з України почали повертатися назад. На тому все й закінчилось: і «узбецька справа»,
і «боротьба з нетрудовими доходами». Мав рацію той узбецький націоналіст.

ВСЕ ЖИТТЯ ШКЕРЕБЕРТЬ
Моя розповідь не могла б бути повною без свідчень людини,
яка, як і Микола Тарасович, постраждала в ті роки «боротьби
з нетрудовими доходами», — Миколи Івановича Калашника,
того самого колгоспу, де працював і Терещенко. Вік і пережите
вже даються взнаки йому. Все важче долати дорогу, а невисловлене гнітить душу. Вже не як прокурору розповів:
— Миколі Тарасовичу зараз легше. Коло нього там ліс. Зібрався і пішов по осінньому лісу походити... А я, знаєш, теж
любив побродити по лісу, милувався природою. Її вигляд змінюється з кожною порою року, кожним днем; він завжди інакший і завжди новий. Місця, які тут у нас красиві! Передати
цього не можна, треба тільки бачити, спостерігати. Особливо
відчуваєш це, коли ще тільки благословилося на світ і сходить
сонце. А зустрічав його щодня. Справжній голова колгоспу мусить вставати разом із сонцем. А тепер до крамниці не
завжди ходжу. Способу уникнути старості поки що не існує.
Борис Гайворонський, теж голова колгоспу і теж постраждалий у цій, так званій «справі сирзаводу», біля лісу живе і я, як
розмовляю з ним по телефону, то кажу: «Та ти ж там біля лісу,
сходи… Весною послухай солов’я, конвалій нарви, відчуй їх
запах. Восени груш диких назбираєш». Я став головою колгоспу після Терещенка, він пішов у райком другим секретарем,
а я в управлінні сільського господарства працював. Звичайно,
і за його згодою, бо він раніше мене агітував. Я в колгоспі імені
Димитрова, поряд із райцентром, працював секретарем парткому, і потрібно було звільнити квартиру для земляка першого
секретаря Лавренюка. А він приїхав сюди, і його інструктором
улаштували. Я тоді жив у райкомівському будинку, в квартирі.
Викликав мене перший: «Давай їдь у дальній колгосп...» А я не
хотів, та й жінка була проти. І квартири там не було. То там як
закрутили... З партії мало не виключили, і міщанство приписали, і таке інше, а потім таки залишився в управлінні, Петро Федорович Величко допоміг. Ми з ним дружили й раніше
і в інститут колись разом вступали, то він пособив. І в управлінні я зачепився, думаю: тут я недалеко, мотоциклом їздитиму на роботу. Ось у мене є фотографії, як кажуть, світлини,
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так оце ось я і Жиленко — головний агроном райсільгоспуправління. Ми молоді, здорові, хоч у плуг запрягай. Хтось із
керівництва, дивлячись на нас і на справи (а район тоді почав
підніматися), часто говорив: «Оце готові майбутні керівники
господарств». Напророчили. Мені першому, а йому другому —
на колгоспи, обрали нас головами. Чорнобривченко в 1973-му
прийшов, тоді ж переманив Миколу Тарасовича, той не хотів,
але він узяв його до себе другим секретарем райкому партії.
У нього як у першого секретаря була така тенденція: хоч хто б
ти був, розумний чи не дуже, але якщо закінчував сільгоспінститут, то давай на колгосп. Дров він наламав, відсторонюючи
старих, досвідчених керівників — шістьох прибрав. До того ж
не гірших... в колгоспі імені Димитрова, в «Дружбі», в «Червоній хвилі». І мене почав на колгосп агітувати. Три спроби
було, і потім на колгосп імені Леніна погодився. Тоді Чорнобривченко переконав, і мене обрали головою. Проголосували дружно. Колгоспники мене-то знали. Я як спеціаліст часто їздив до них, вирощуванням буряків займався. Особливо
добре механізатори до мене ставилися. Проголосували, і ото
я з 1973-го по 1985-й очолював господарство. Микола Тарасович одразу почав підпрягати мене на розбудову районного
центру силами колгоспної будівельної бригади. Першим побудували двоповерхові приміщення селищної ради, потім центральної аптеки, військкомату, школи, ДТСААФ. Я намагався
відмовлятися, та він переконував, що коли не ми самі, то ніхто цих приміщень не побудує і Великий Бурлук буде звичайнісіньким селом. Тільки побудували в колгоспі Будинок культури на 500 місць, як замовили проектно-кошторисну документацію на будівництво Палацу культури в районному центрі.
Я відмовляюсь, аргументуючи, що нам не дозволять будувати,
бо в колгоспі вже є для цих цілей приміщення. Він мені: «Так
то ж Будинок культури, а це буде Палац». Працювали, добре
працювали. Про це можна судити хоча б по такому факту. Рішенням бюро обкому і облвиконкому наше господарство було
визнане показовим для відвідування іноземними делегаціями.
Ми зустрічали і кубинців, і латиноамериканців, угорців, німців і навіть американців. Колись автобус кубинців приїхав. Вони ніби по профспілковій лінії вважались. Ми всіх приймали.
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І вчені приїжджали, і студенти. Переймали досвід нашого навчання студентів за рахунок господарства і працевлаштування
спеціалістів. Я показував, як працевлаштовували і забезпечували житлом. Ми якраз побудували два шістнадцятиквартирні
будинки. Кубинці, військові приїжджали. Ми їх підпоїли і намагались дізнатися, чим вони конкретно цікавляться. А супроводжуючий їх із обкому партії каже, що їм щось нове потрібно
показати. А ми саме купили у колгосп комбайн «Херсонець200», самохідний, для збирання кукурудзи в початках. Шестирядний агрегат. Іде по полю кукурудзи і початки в один бік,
билку окремо відділяє. То повіз на поле, продемонстрували.
Вони зацікавились. О!!! Хороший комбайн, тростину їхню різати, подрібнювати. А на зрошувальну систему скільки приїжджало
дивитись! А агрегат СБ-1,5 для виготовлення трав’яного борошна… Це ж була новинка, нами придумана. Саме трав’яне
борошно було новиною. Та мішкотари для її складування не
вистачало. Насипом транспортерами сиплемо в купу те борошно, а воно чи зігрівається, чи іскорка попаде, то декілька
разів як задимиться... Ми загасимо, а тоді ж воно вже в корм
не годиться, скотина не їсть. То вичитали, що у вугільній промисловості застосовують преси для брикетування вугілля. Купили в Воронежі потужний прес, і в брикети пресували, і тоді
мішків не потрібно. Транспортер кидає ті брикети просто
в склад. І як пішло, то весь СРСР їздив переймати досвід… До
мене і з «Правды» приїздив Леонов, Лесь Косиченко із «Сільських вістей», були з «Сельской жизни» Як щось цікаве у пресі
появилося, здебільшого наш «Радянський патріот» районний
писав. А виявляється, що примірники газет ішли в центральні відомства, і там, якщо якась цікава тема, то із центральних
газет приїжджали, вивчали, по-своєму розширювали, популяризували. Так, пам’ятаю, з «Известий» приїжджав до нашого
Тараса Григоровича Бульби. Колись у «Радянському патріоті»
написали, що в нашому селі Горькому є династія: він механізатор-кукурудзівник і сини механізатори на прізвище Бульба.
Ну, і з «Известий» приїхав кореспондент. Ми його запитуємо:
як це ви знайшли там? А їм що потрібно — сенсація! До річниці
визволення України й Тараса Григоровича Бульбу гоголівського знайшли. Коли приїхав кореспондент, то той уже в столярці
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робив, сини вже не працювали. Так однаково написав хорошу статтю на 13-ту сторінку додатку «Известий» — «Неделя».
А всіх же як гостей потрібно було зустрічати, пригощати, подарунки давати. І своїх же трудівників треба було підтримувати,
вони ж увесь цей добробут, усі ці виробничі здобутки своїми
руками створювали. 9 травня, в Берізках, столи на 300 місць
накривали, артисти з Києва... Витрати несли, подарунки готували, купували. Це Микола Тарасович командував. А кругом
же дефіцит усього. Я якось заскочив у господарчий магазин,
побачив електричні чайники, не дуже дорогі, але привабливі.
Я їх усі відразу закупив, то до мене колеги: дай хоч кілька, для
гостей. Як десь там щось намічалося, то телефонує перший
секретар до нас, мовляв, зустрічай гостей.
— Пам’ятаю, пам’ятаю і я кухню тієї колгоспної їдальні. На
святкування 70-річчя своєї матері я замовив там смажене порося, начинене гречаною кашею, з хроном у зубах. То мати,
куштуючи, згадала, що в нашому роду був такий собі Арефа.
Слугував кухарем у пана, і той цінував його за вміння готувати
запечених молочних поросят.
— Уміли, вміли працювати, вміли й пригощати. Як тільки
комусь день народження, то це нас підключають. І щоб м’ясо
шикарне, і особисто перевір. Було таке… Та то ж наша продукція. В колгоспі ж відгодівельний комплекс свиней, та й худоби достатньо було. Там якось викручувались, а тут оце сир. То
вони натягнули на 86-ту статтю Карного кодексу (крадіжка
в особливо великих розмірах). З моєї власної дурості. Я ж частково визнав вину і з 32 випадків, більше половини — 17 було
отримано сиру, це за 5 років, 32 випадки і ще щось, там сметану отримували, щось таке для садочку дитячого, для школи.
Не собі ж це...
— Миколо Івановичу, а з чого почалася справа?
— Почалося з колгоспів, і, за іронією долі, з колгоспу імені Ілліча, їх першими засудили — бухгалтера і голову колгоспу — Анатолія Васильовича Кухаренка, він оце нещодавно помер. Дали 10 років, на 86-ту натягнули. Ліс там через них ішов.
У нас був один заготівельник на два колгоспи. Але більше через нас ішов ліс, через колгосп імені Леніна. Заготівельник сам
латиш. Бригада в нього закарпатська, і в Пермі заготовляли
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ліс. Спочатку для колгоспу, а потім для господарств району,
і в кінцевому рахунку там навіть створили «Ліспромгосп», назвали «Харківський». Я з В. Т. Панаріним, другим секретарем
райкому, їздив туди відвантажувати ліс. Розібралися. Спочатку
вони як проста бригада працювали, а потім розкрутилися.
Район техніку дав, Микола Тарасович запропонував, мовляв,
так і так, потрібно нам скооперуватися, щоб деревина йшла.
Потрібна вона була. Ой, як потрібна! Тоді ж район увесь будувався. Не пам’ятаю — хто трактор-бульдозер, хто ще щось.
Я дав чотириосний «Урал» і самоскид невеличкий. Трактори,
тракторні причепи — і набралось техніки. Вони вже змогли не
тільки валити ліс, а й вивозити на станцію, а на станції вже
відвантажували, і спочатку на наш колгосп імені Леніна.
А воно об’ємно для нас. Потрібно гроші шукати, а звичайно,
грошей не було, все це йшло авансом, а потім, якщо віддавав,
якомусь колгоспу. Наприклад, імені 50 років Жовтня. То він
потім мені через місяць-два повертав, а потрібно було розраховуватися, то ще один колгосп підключили. Так воно з тим
лісом у районі закрутилось. А в колгоспі імені Ілліча почали
ділити гроші. В нас цього не було, принаймні, не знаю. Заготівельник, він, мабуть, змінив прізвище, часто приїжджав. Яніс
Петрович Кошкін, латиш, то він єдине що, іноді, коли приїжджав там за грошима, то міг занести мені пляшку ризького
бальзаму, а там ішли гроші. У справі було так, що бухгалтер
Бондар брав гроші від Кошкіна і ділився з Кухаренком. У них
там нібито був лише один епізод, де фігурували гроші, й ото
знову ж цей злощасний сир. Із колгоспу імені Ілліча перші
пішли у справі, потім моїх із бухгалтерії похватали вслід. Їх —
десь у серпні, а мене — в жовтні. Спочатку мене ніби не збиралися «закривати», а потім таки «закрили». Прокурор уніс
подання на виключення з депутатів. Ще потягнули трішки
і в жовтні на сесії вивели й мене, взяли під арешт третього жовтня 1985 року. А Бориса Гайворонського заарештували 4 жовтня. Я не знаю, що згадує Микола Тарасович, але я також дружив із Гайворонським і сім’ями, і таке інше. Він же був головою колгоспу до 1982 року, коли справи ще й не було як такої.
У нього друзі з одного випуску зооветінституту були і в обласному управлінні, і у Москві, в міністерстві. Хтось йому запро209

понував поїхати в Монголію. Туди набирали спеціалістів різного профілю в якості консультантів, і виникла потреба в ветлікарі. Обласне управління порекомендувало його, і 1982 року
він поїхав. Спочатку без сім’ї, а потім і сім’ю забрав. Три роки,
до 1985-го, він там спокійно працював. А коли весною 1985-го
закрутилася справа, то і його з Монголії дістали. Тоді він нібито уникнув відповідальності, відбувши в закордонне відрядження. Справа проти нього починалася ще 1982 року. Сигнали були, бо обласна міліція займалася птахокомплексом, який
функціонував у господарстві. Бо, як і сир, кури та яйця теж
ішли для всіляких заходів, які проводилися в районі. Ще тоді,
1982 року, на птахокомплекс підіслали спеціаліста — «засланого козачка». Характерно, що нібито обласне управління порекомендувало працевлаштувати на комплексі. Він там поробився, хоча електрика свого мали в колгоспі, та і його взяли як
електрика на комплекс. Гайворонський, мабуть, відчув це, почав остерігатись і поїхав у Монголію. То тоді його полишили.
А 1985-го стали розкручувати. А розкручувати було легко. І мій
колгосп імені Леніна, і його — Димитрова, це ж у Великому
Бурлуці, та й солідні господарства. То районне керівництво
нас і підключало на обслуговування всіляких заходів. Покійний Петро Федорович Величко казав: хіба ото голови з дальніх
колгоспів знають, що таке під боком у районі. Їх не викликає
ніхто ні в райвиконком, ні в райком, щоб там прихистити, погодувати, одягти когось із інструкторів, кожушок купити, чи
ще щось таке. Вони там тишком-нишком, вони дальні, а ми ж
ближні і часто підключали і Бориса, і мене, і на грошові справи, і особливо на продукцію сирзаводу. Через наш колгосп на
сирзавод оформлялися наймані бригади. Їм нараховувалися
гроші за ремонтні роботи, а також видавався сир і молокопродукти, сметана. Я потерпів тому, що надто довірявся своєму
головному бухгалтеру, а він разом із касиром, поза моєю спиною свої махінації крутили. Криничанська, касир, перебувала
на підписці про невиїзд і незадовго до суду народила дитину.
Я на неї злий був страшенно. Вона ж у ході слідства зізналася,
що багато підписів моїх підробляла і покази давала за той сир.
Вона ж свідчила, що я особисто їй жодного разу не казав, щоб
мені той сир возили. Так сказала, що я їй не давав таких
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команд, а мовляв, моя дружина її прохала і вона привозила
сиру. То виходить, що мене за мою дружину судили. А коли
з зали суду взяли під варту, мені її аж жаль стало. Вирок як зачитали: змінити запобіжну міру... Дивлюсь: підскакують хлопці з конвою, якісь дагестанці, і так різко руки їй заламують...
Невеселе видовище, і головне, за що? Кому і яку реальну шкоду нанесено. Все твоє життя перекреслили, ніби ти й не працював, а тільки й мріяв, аби того сиру вкрасти. Отакі нетрудові
доходи. Смішно, але й за те, що видав довіреність голові районного суду, судили. Я ж вважав, що то допомога суду, а він ті
гроші пустив на придбання магнітофона і ще чогось там. Не
знаю, як там Микола Тарасович, я з ним декілька разів зустрічавсь і казав, що, мабуть, тільки я не здавав вас. І дійсно. Нас
обвинувачували за три випадки видачі довіреностей. Дійсно,
він мені казав: «Видай довіреність голові райспоживспілки
Капузі чи пошли когось із довіреністю. А коли справа розкрутилась, то слідчий ухопився за ці факти. Але ж я, коли давав
довіреності на отримання товарів на певні суми, не знав, що
там насправді брали. Запитує слідчий: «Було таке?» — «Так,
було». І розповідаю. Перший випадок придумав. Кажу, що
один раз зустрілися на дорозі й Терещенко мене просить: «Дай
довіреність на ремонт будинку». А в нього, дійсно, хата побудована на поганому фундаменті. І щороку ремонтували. Стіни
тріскались, і їх замазували та нові шпалери майже щороку
клеїли. Ми з колгоспу купували то фарбу, то ще щось. І я по
всіх трьох випадках кажу слідчому, що мова йшла про довіреності на купівлю будівельних матеріалів для ремонту будинку.
Слідчий туди, сюди. Не стикується щось у нього. Проводить
очну ставку. Конкретно чи йому, чи мені задають питання.
Я про довіреності на ремонт, а Тарасович: «Та ні, Миколо Івановичу, ти щось плутаєш». А я йому: «Миколо Тарасовичу, згадай випадок. За хату ж розмова йшла». А він же слідчому інші
покази давав. Я на своєму стояв, і ті випадки пішли як спільна
з ним крадіжка. Розділили мені ті гроші та головному бухгалтеру Застелі виплачувати солідарно. А йому, по-моєму, нічого не
поставили за обов’язок. Уже потім він мені: «Взагалі ти мав рацію, а я тоді не зорієнтувався». Мені слідчий Герасименко казав: «Не потрібно було Терещенка прикривати. Твої колеги не
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дурні...» Я зрозумів, що він натякнув на Ворошилова і Величка. Згадав, що ті пішли на співробітництво і розповіли деякі
факти, коли, за розпорядженням Миколи Тарасовича, вони
теж давали довіреності, оплачували якісь товари. А куди вони
йшли, то ніби й не знали. Але я ж знав, що Ворошилова захистив Масельський. Він тут у нас бував у господарстві, спецгоспи любив. Ворошилов більше з ним був знайомий, і сам мені
про це казав. Йому і Петру Федоровичу Величку дали можливість відшкодувати, оплатити за той злощасний сир у ході
слідства, і їх не притягли до суду. А я поїхав до Масельського на
прийом перед своїм арештом, то він прийняв, вислухав, нічого
не обіцяв, то й ображатись мені нічого... Вже після звільнення,
інший слідчий, Мачульський, який теж уходив до групи з розслідування тієї справи, казав, що Калашника не потрібно було
арештовувати, не тягнув він на арешт. Якщо вже згадали про
того Мачульського, то розповім один цікавий випадок. Після
звільнення я працював у районі по зрошуванню, а Микола Тарасович інженером по трудомістких процесах у колгоспі. Стоїмо якось восени неподалік від контори, розмовляємо. Поряд із
нами проходить якийсь чоловік. Я не впізнав його. А Микола
Тарасович, побачивши його, гукає: «Підійди-но сюди» і сам
мене тримає за плече. Той покірно підходить, а Тарасович мені:
«Миколо Івановичу, пізнаєш цього... Якесь неприємне слово
сказав. Я подумав: чого це він так його назвав, а сам дивлюся
на того чоловіка і не впізнаю. У того, хто підійшов, якийсь
фетровий капелюшок на голові, не першої свіжості. Підходить
і подає руку. Я потиснув ту руку і держу її, не відпускаю. Він
висмикує руку, а я держу, тому що не впізнав його, ніби хочу
дізнатися, хто ж ти такий, що підходиш, подаєш руку. Звичайно, можна було просто запитати в нього, хто він, та я вирішив,
що то було б нечемно із мого боку. Тримаю, поки не впізнав, чи
не відрекомендується сам. А Тарасович знімає у нього з голови
того капелюшка і каже: «А так упізнаєш? Це ж, — каже, — та
сука, що нас із тобою садовила...» Тут і я відразу впізнав, бо
добре надивився на те обличчя під час допитів. Згадав, як він
не дуже церемонився, поводився завжди доволі нахабно. Так
що це він, ті ж очі, але тепер їх погляд якийсь розгублений,
у них каламутний страх... Ще держу руку машинально, а він
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висмикує, висмикує… Видно, що злякався. Мабуть, подумав,
що зараз ми йому тут прочуханку влаштуємо, двоє колишніх
підслідних. Відпустив я руку, то він: «Та я отут по-бистрому...»
А він із головою колгоспу К. М. Чухлібом якісь комерційні
справи мав. Відпустили його. Щиро зізнатися, мимовільно
відчув бажання зігнати на ньому зло за всю ту нагромаджену
гіркоту, та стримався. Що говорити з ним!.. Тим більше, що
його ще до закінчення справи вивели з групи розслідування
й нібито звільнили з органів…
— Миколо Івановичу, це ж видно із обвинувального висновку по М. Т. Терещенку. Там же вказувалось, що директор
сирзаводу Кузнецова домовлялася не з вами, а з бухгалтером
Застелою і касиром Рубіжанською щодо отримання із каси
колгоспу 5700 крб. Терещенкові з цієї суми, з її показів, дісталося лише 700 крб.
— Що тут скажеш, крім звично українського — та отож!
— А де ви відбували покарання?
— У Свердловській області. А коли велося слідство, то
в СІЗО перебувало багато у справі цеховиків, такий собі Хан,
заготівельники-овочівники з Дзержинського району, хутровики з Дергачівського району. Тоді такі справи були гучні.
Доводилося зустрічатися з тими, хто проходив «по бавовні»
в Узбекистані. Їх там возили на слідчі дії, то доводилось зустрічатися. Голова колгоспу в нас у камері три доби ночував. Його
етапом туди везли. За загальним рівнем освіти, відразу складалося враження, як він там працював. Сміялися, коли він розповідав, що його засуджено через якусь жінку із міністерства
в Москві. Слідчий запитує: «Хабарі давав?» — «Ні, ні, хабарі не
давав». Слідчий: «Шубу їй купляв?» — «Шубу купляв, а хабара
не давав...»
— Миколо Івановичу, а який строк ви відбули?
— Мене звільнили у 87-му, рівно через два роки. Була моя
касація через Верховний суд України, та її відхилили, а потрапив під амністію. Коли вона вийшла, то, щоб звільнитися,
ще потрібно було погасити збитки. Адміністрація колонії примушувала: давай погашай позов. Я знаю, що у Кухаренка була
менша сума. Десь за 10 тисяч, а мені натягнули 12 тисяч. То
він автомобіль «Москвич» продав, і жінка виплатила. А в мене
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позабирали всі страховки, ощадна книжечка була і дещо там із
майна. Коли вийшла амністія, відіграла роль і медаль Ленінська, то попав під амністію... А Рубіжанська відбула більше, ніж я. Застела 6 років, а вона десь через рік після мене…
А все відбилося на здоров’ї й сім’ї. Дочка закінчувала інститут,
весілля тільки зіграли. Зять отримує направлення в Угорщину,
думав, що докопаються і не пустять. А менша оця, тільки десять класів закінчила, потрібно було визначитися з навчанням.
Довелося дружині влаштовувати, без мене... Я нервувався, не
знаходив місця, як там вони без мене… Дійшло до того, що вірші почав писати і малювати. Якби довше просидів, то могло б
перемкнути. Ви запитували, як та справа розпочалася? На початку травня 1985 року. Ми тільки відсвяткували день Перемоги. Широко відзначали в колгоспах, витратились. Як тепер
пам’ятаю, 20 травня заходять до мене в кабінет два симпатичні
працівники з обласного управління боротьби з розкраданням
соціалістичної власності — ОБХСники. Просять поселити
в колгоспний готель і, якщо можна, з харчуванням. Будь ласка. «Ми тут будемо займатися деякими справами» — «Які питання, якщо не секрет?» — «Заготівля молока у населення і по
сирзаводу». Не сказали, що в нашому колгоспі перевірятимуть.
Поселились і накопали відразу. Мене вони не допитували,
а в бухгалтерії займалися, перевіряли документацію заготівлі
молока у населення. А у нас у кожному селі був заготівельний пункт. Особливо у Яєчному. Корів держали багато, то там
дівчину приймальницю тримали, скуповувала молоко у населення і сама возила. Ми те молоко брали собі у план колгоспу
і, звичайно, перевиконували план та платили колгоспні гроші.
Молоко ж тоді коштувало копійки. Ото вони порилися, порились у бухгалтерії і через якийсь час передали слідчим.
Про свою розмову з Миколою Івановичем Калашником
я розповів Миколі Тарасовичу. Звичайно, в той час він на все
дивився зі своєї позиції і часто повторював, що деталі початку
тієї справи в районі стерлися в його пам’яті.
— Дійсно. Там арештували головного бухгалтера Михайла
Григоровича Бондаря. Я ту хронологію чітко не пам’ятаю. Ліс
через колгосп Ілліча йшов. Був там Кухаренко головою кол214

госпу... А ліс надходив у район двома шляхами. Десь там біля
Нижнього Тагіла був радгосп «Червона Гірка». Декілька заготівельних радгоспів об’єднали і направили туди представника
з України і навіть техніку направили. Керував там начальник
на прізвище Іванов. Це один канал поставок. Інший — чи то
латиш, чи литовець. Той сам із Пермі ліс возив. Там прокладали газопровід і вирубували просіки, і він той вирубаний ліс
оформляв, замовляв ешелони і ліс ішов. Од нього залежало,
в який колгосп він направить ту деревину. Приміром, приходить для колгоспу Леніна не на район, а конкретно два-чотири
вагони. Там не так просто було отримати деревину. А вона, ой
як потрібна була! Ми ж навіть не самі, нас же посилали туди.
Шукали там того Іванова, а він, як лісовик, сидить у лісі, хатину
збудували, і він там уже з молоденькою дівчиною, як із дружиною живе. А її батьки вже й згодні. Глухота ж, Сибір... Кажуть,
хохол буде зятем. А в нього в нашому колгоспі «Україна» жінка і троє дітей. Ми пішли подивилися. Ліс лежить порубаний,
відбірний, а вивезти нічим. Розумієш? А коли приїжджали
сюди, то побачили яблука тут, у колгоспі Леніна, садок тоді ж
був молодий, дерева підрізалися, міжряддя орались. Так він,
бідолашний, тут яблук об’ївся. Каже: давайте нам туди соломи
і яблук побільше... Так ми йому соломи тюкованої відправляли і яблук. Завантажували як бартер, хоча тоді це бартером не
називали. А щодо будь-якої моєї особистої зацікавленості чи
матеріальної вигоди з тих поставок деревини, то і Микола Іванович може бути спокійним, і ви навіть не припускайте. Якби
у слідства там хоча б натяки були, вони мені б і те причепили.
А щодо розповіді Миколи Івановича про Мачульського, то він
же не знає, що далі сталося. Відійшов колишній слідчий, а ми
ще порозмовляли і теж розійшлися. Я пішов додому, бо живу
ж поряд із конторою. Проходжу біля пошарпаного з вигляду
автомобіля «Москвич» і бачу, що за кермом сидить Мачульський. Я відчиняю дверцята і (як кремезного зросту) нагинаюся до нього. Він одразу злякано до мене: «Що, бити будете?» — «Та ні, не бійся, рук не хочу бруднити. А ти що ж, не
бачив, коли безпідставно натягували нам на ту сумнозвісну
86-1 Карного кодексу та хабарі без речових доказів. Грошей же
у мене не вилучили, і ніхто ж не бачив, що вона мені їх давала.
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Їй повірили... Так він мені: «Ви ж не хотіли співпрацювати зі
слідством, от і ми вимушені були...» Почав верзти всякі дурниці про те, що він не сподівався на такий суворий вирок,
і таке інше. Сказав я йому кілька «теплих слів» про ту співпрацю зі слідством, що він як тоді був сліпим виконавцем чужої
волі, так і тепер недолугий, коли посилається на співпрацю.
Щиро кажучи, я вже був людиною, яка надивилася підлоти,
бруду на багато років наперед настільки, щоб не дивуватися
нічому. Спересердя сплюнув, мовляв, немає про що в такому
разі з ним говорити, і пішов. Втім, і його слова про мою відмову співробітничати зі слідством теж промовисто свідчать, що
не я особисто їм був потрібен. Я був окремою, лише середньою ланкою ланцюжка, схопившись за яку можна було добратися до верху. Та я не надав їм такої можливості, бо маю своє
розуміння порядності, а її продати легко, та потім не купиш,
це річ не базарна. Бувало, що слідчий поводився зверхньо. Та
я йому казав: «Не надривайте собі голос. Робіть свою справу
без мене. Скільки ми вже з вами знаємося! Ми можемо мовчати і прекрасно розуміти один одного. Скажете, що ні! Я знаю,
чого вам треба від мене. Я все знаю...»

ПОМИЛУВАЛИ,
А ЧИ МОЖЛИВА РЕАБІЛІТАЦІЯ?
І ось я тримаю в руках документ:
«25.02.1992 року з секретаріату Верховної Ради України, відділ у питаннях громадянства і помилування. Завідуючим відділом П. О Андрейченко за № 143/92 громадянці Терещенко Надії
Миколаївні направлено повідомлення, що Президент України
Указом від 21.02.1992 р. Терещенка Миколу Тарасовича помилував. Основну міру покарання скорочено до семи років».
— Ось так, — кажу Тарасовичу, — з дванадцяти до семи.
Повірте, я дещо знаюсь у цьому і можу небезпідставно стверджувати, що нині часто вбивцям дають менше. Але я вважаю, що
ви знаєте те правило: коли хочеш, щоб тебе почули сильні світу
цього, стукай до них часто й голосно і не бійся їм докучати.
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— Я ж не думав, що так може бути. Справа не в скромності,
справа в тому, що здоров’я вже немає. Знову ворушити те минуле. Добиватися не хочу. Це ж те саме, що наново все пережити...
— Миколо Тарасовичу, тепер я з вами категорично не згоден і відповім цитатою з книги, яку ви давали мені прочитати,
з «Сили м’якого знаку»: «Якщо задуматися, то минуле — це не
те, що минуло. З минулим ми вступати в зв’язок не можемо,
його немає, воно пройшло. Минуле — це нереалізовані можливості, що ми реалізуємо зараз і в такий спосіб вступаємо
у зв’язок з минулим». Ось так, нереалізовані можливості потрібно реалізовувати зараз. Я знаю ставлення до вас голови
районної адміністрації Володимира Івановича Криничанського, депутата Верховної ради Анатолія Григоровича Косолапова, вони, і я в цьому їх теж підтримую, не проти щоб, порушити питання про вашу реабілітацію.
— Я якось скептично до цього ставлюсь. Коли я звільнився,
то знайомі намагалися ставити питання про мою реабілітацію.
Їм сказали, що це дуже складно. Якби я був один засуджений,
то це можливо. Проте, коли мене виправдають, то потрібно буде реабілітувати й інших. Це як зачароване коло. Одне
з другого випливає. Я вже всім цим переболів, змирився з цим,
як і взагалі зі своїм не вельми вдалим життям. Проте, повірте, і в мене є почуття власної гідності. Коли звільнився з колонії, то сусіди грали весілля і запросили й мене. Сидів там, ще
не звиклий до святкового столу, після тюремної голої юшки.
Приїхав В. І. Ворошилов. Покликав мене і каже, що тільки-но
говорив з Олександром Степановичем Масельським, він уже
керував областю, запрошує мене до себе, щоб я приїхав. Мені
одразу пригадалися наші стосунки. Ми ж і друзями були. При
мені він часто їздив сюди. Поїдемо на ферму. А я вже тоді трохи
нажив досвіду в галузі тваринництва. Спочатку ж і я не знав тих
груп тваринництва, категорій, особливостей відгодівлі, думав,
що нічого не зрозумію в цьому. Потім поступово придивився.
То Масельський приїжджав сюди, цікавився. У нього теж була
практика, коли він працював першим секретарем Балаклійського району. А в нас були непогані спеціалісти — Петро Павлович Киян, Віра Іванівна Барабанова, свинарки, спеціалісти
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із свинарства такі, що в них можна було повчитися. Було...
Багато чого було. Коней він любив. Телефонує: «Колю, приїжджай, я сідло придбав, висить у мене на цвяху в хаті. Я тобі
його віддам». І він мене заразив конярством, що вже хотіли
іподром будувати. Тут, у хаті у мене гостював. Книги йому подобалися. Переглядав, щось я йому дарував. І з дружиною він
приїжджав, по району їздили, відпочивали в Берізках. Дочка
його закінчила інститут, візажист, десь у Києві працювала. Ми
з ним майже однолітки і за станом, коли працювали секретарями, як би на рівні, і я заходив: «Привіт!» — «Привіт». І хоч
потім його Ворошилов зацікавив, він багато разів приїжджав
у Бурлук. Вже після мого арешту, я дізнався, що, за підтримки
О. С. Масельського, в порядку експерименту, колгосп «Росія»
було реорганізовано в територіальне агропромислове об’єднання (ТАГО) «Росія», і В. І. Ворошилов, один на весь колишній Радянський Союз, спромігся, в порядку експерименту,
бути в одній особі одночасно головою колгоспу і головою сільської ради. На жаль, так ніхто і не узагальнив його результати.
Проте, думаю, що вони сумнівні. Просто, любив Віктор Іванович одноосібну владу.
— Миколо Тарасовичу, я дещо стану на захист Віктора Івановича Ворошилова. Нагадаю вам: він говорив, що вже й сам
очікував арешту. Після того, як вас затримали, тільки й було
чути, що вчора ще одного очільника заарештували, сьогодні
іншого, а до когось прийдуть завтра. Розповідав, що якось
під’їхав на «Ниві» до свого дому пообідати. Тільки звернув
у провулок, аж там стоїть міліцейський «газик». У душі похолонуло. Якби було куди звернути, то, мабуть, утік би, а тут тупиковий провулок. Як приречений, під’їхав до двору і, вийшовши з машини, мало не подав рук для наручників. Але побачив,
що то свої, районні, працівники міліції. Ті до нього: «Вікторе
Івановичу! Оце спеціально підгадали, коли ви під’їдете обідати, то хотіли попрохати бензину — літрів десять. Нічим до
райцентру доїхати». Виду не подав, але відлягло від душі. Заправив їх під саму зав’язку... Показував мені автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних
наук і, побачивши мою зацікавленість, розповів, що після захисту йому пропонували очолити мисливське господарство
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в підмосковному «Завидово» — там, де полювали вищі можновладці СРСР. Я простодушно запитав, чому ж він відмовився,
адже це можливість бути біля «ареопагу». Сам Брежнєв дуже
полюбляв там бувати. Для цього побудували 2-поверховий котедж, оздоблений мармуром, терем із соснового брусу, а також
готель на дванадцять номерів «люкс» із кінозалом і більярдом.
Впольована ним та членами Політбюро дичина поділялася між
учасниками полювань. Проте полювання обслуговувало і майже 500 військовослужбовців. Із мисливських трофеїв готували ковбасу та тушковане м’ясо, а також коптили в спеціально
побудованому ковбасно-коптильному цеху. Кожному члену
Політбюро ЦК КПРС до свят надавалася задня частина туші
лося, задня частина туші оленя та марала, три бочечки залитої жиром мисливської ковбаси з дичини, десять качок, десять кілограмів свіжої річкової та озерної риби, а також ягоди,
мед, гриби. Кандидати в члени Політбюро отримували майже
такий же «подарунок», а секретарі ЦК половинну «норму»
кандидатів у члени Політбюро — все чітко, по ранжиру. Так
у відповідь Віктор Іванович навів античний вислів: «краще
бути першим у провінції, ніж другим у Римі». Нещодавно зустрівся з сином Віктора Івановича, Олександром, нині він —
головний лікар центральної районної лікарні. Розговорились.
Син сказав, що батько тижнів два роздумував над пропозицією
очолити господарство «Завидово». Спокусливо було перебратися до Москви. Та все ж передумав. Відмовився. Та й тут,
у районі, в нього були свої складнощі. Навіть вирощену в господарстві худобу високої вагової кондиції не можна було здати на м’ясокомбінат. Якось батько розповідав: для того, щоб
прийняли на забій худобу, довелося везти гостинця директору
Чугуївського м’ясокомбінату. Він запитує, що ти йому за гостинця возив. Невже тим же м’ясом пригощав. Та ні, відповідає:
гречки відвіз, олії. Якось і я попросив м’яса, а Віктор Іванович
спочатку відмовив. Мовляв, немає. Кажу йому: «Вікторе Івановичу, мене дивує, як це в такому господарстві, як ваше, що
спеціалізується на відгодівлі тисяч тварин, та немає кілька кілограмів м’яса. У вас же і дитсадок, і школа, і їдальня для колгоспників та прикомандированих на вашому утриманні. Не
може бути, щоб не було, я ж за гроші прошу виписати» — «Та
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ні, там у складі для цих потреб, звичайно, є, — відповів голова
колгоспу, — та я ж тобі хотів дати справжнього, так би мовити,
природного м’яса. Зрозумій: теля тільки народилось, а його
підтримують ін’єкціями проти різних вірусів. Потім вигодовують концентрованими кормами з різними біологічно-активними добавками. Воно, звичайно, їстівне те м’ясо, та я не
хочу тобі його давати. Я ж знаю, що сім’я перенесла отруєння.
Є в мене невеличке стадо, яке вирощується окремо і тільки на
натуральних кормах, то завтра там заб’ють і візьмеш...»
— Шановний прокуроре, звичайно у тебе своє враження
і свої спогади, не буду їх спростовувати. Та все ж вернімося до
мого: то Ворошилов і каже, що Олександр Степанович запрошує мене до себе, щоб я приїхав. Я йому: «А що я там не бачив,
що я там забув?» — «Та от він хоче поговорити і про роботу
для тебе» — «Вітю, передай, що я з ним зустрічатися не хочу.
Не хочу принижуватися, принципово. І робота його мені не
потрібна. Дорога ложка до обіду. Він же тоді хоча б не мені,
так дружині сказав... Так ні, він тоді відійшов, а тепер, коли
відсидів, терпіти не можу тих, хто приходить утішати. Ми ж усі
в одному казані варились і хоч що б хто мені казав, я бачу, що
на їх обличчях написано: «Хвалити Бога, що не я...»
Я відчув, що це сказано людиною, яка знає собі ціну, не
занижуючи її фальшивою скромністю і не завищуючи зарозумілістю. Його власне сумління спокійне, і чиєсь безвідповідальне судження про це буде недоречне. Є речі, яким оцінку
може давати лише він сам. Тут він за все заплатив і завжди має
відчуття, що нікому нічим не зобов’язаний.
— А сир же туди регулярно возили, — вів далі Тарасович.
Це ж не секрет. Возили! Та я ж ніде не сказав... Не хотів ні його,
ні інших вплутувати в цю брудну історію, з якої не вийдеш незаплямованим. Я своє поняття дружби, товариства, честі перед
ними не принизив. А вони? У першій же важкій справі не в той
бік і штовхнуть. Вдвічі боляче вражає той, на кого ти покладаєш надію, хто може врятувати, але не рятує. Нічого не вдієш!
Таке ввійшло в них у звичку. Вони вважають, що так якщо не
має бути, то, принаймні, припустимо. А я близько до серця
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взяв, бо саме в біді людина й розкривається. То не потрібні стали мені його пропозиції й зустрітися, й щодо роботи. Не треба!
Та й немає душевної близькості, яка колись була між нами,
і вік не той, щоб починати щось спочатку, і різниця в становищі,
в інтересах надто велика. Певна річ, не він винен у моїй долі.
Але й справжнім другом його вважати не можу. Бог із ним. Він
прожив своє життя, а я своє. Звичайно, є в цьому випадку своя
особлива прикрість: товариш, разом починали, але життя йде,
міняється, один росте, другий відстає. Все нас змінює. Він дійшов значно вищих посад. Спочатку було бажання сказати йому
все начистоту, та не захотів, і нині не хочу бути йому суддею.
Слухав я спомини про колишню дружбу, і мені згадалися
слова філософа Сенеки: «Погані думки в того, хто шукає дружби, виходячи лише зі своїх потреб. Така дружба як прийшла,
так і відійде. Ти завів друга з тим, аби він визволив тебе із кайданів? Лиш задзвенять вони — втече твій друг. Це, власне, така
дружба, яку в народі називають принагідною. ...Скільки ганебних прикладів того, як одні покидають друзів через страх, інші
через страх їх зраджують. ...Не власна користь, а природна потреба схиляє до дружби; до неї, як і до інших речей, чуємо вроджений потяг». Не мені оцінювати приятельські стосунки майже однолітків, простих селянських хлопців, котрі однаково
розпочинали свої кар’єри. Між ними неминуче мали скластись,
і спочатку навіть склались, особливі стосунки: обидва талановиті, обидва були покликані до чогось вищого. Думку збуджує
переконання, що було б добре і справедливо, якби вони обидва
в житті досягли однакового успіху. Адже і Микола Тарасович
мав не рядову посаду, з якої теж можна було б піднятися до верхів, у сферу управління, куди тоді брали людей лише з досвідом
партійно-господарської роботи. Та не судилося. Митрополит
Харківський і Богодухівський Никодим у книзі спогадів соратників, журналістів, простих людей до 70-річчя Масельського
«Господар — його звали у народі...» згадував, що Олександр
Степанович був хрещений. Мене зворушило, що то не в данину
моді, а як внутрішня потреба, бо таке ж не могло бути без сімейної ради, Митрополит охрестив його дружину Софію Григорівну і внука, щоб і в родині жити під Божим і людським
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благословенням. Ніби прості слова: «...я не зустрічав іншої людини, яка б так самовіддано і глибоко любила землю, так віддавалась їй. Олександр Степанович дуже поважав хліборобів,
особливо тих, хто знався на землі» — з вуст людини високого
духовного сану мають особливий зміст. Є в цій книзі слова дружини Олександра Степановича, Софії Григорівни, — вона була
поруч із ним понад 35 років: «У його батька, Степана Івановича
Масельського, простого колгоспника, було шестеро дітей. Четверо синів і дві доньки. Всі хлопці схожі на батька, високі, красиві, роботящі. Батько працьовитий, статний. Пригадую, коли
він помер (було це влітку), якраз пройшов сильний дощ, то
колгосп виділив трактор, аби прочистити дорогу для скорботної процесії селян, які прийшли провести в останню путь хорошу людину. Всі його поважали. До речі, людиною, яка користувалася повагою і пошаною односельців, був і дід Олександра
Степановича, Іван Масельський. Теж багатодітний чоловік,
у якого було також шестеро дітей. Суворий, дещо жорсткий,
але справедливий. От у такій родині й виріс Олександр Степанович. А мати його, Олександра Артемівна, із запорізького козацького роду. У неї навіть дівоче прізвище Запорожець. Була
вона дуже доброю жінкою». З такого козацько-хліборобського
роду пішов Олександр Степанович, його гілці родового дерева
судилося «сягнути вершин», своїм життям примножити славу
роду і країни. Як працівник прокуратури з 1980 року я не міг не
чути про нього. Він — заступник голови облвиконкому з питань
сільського господарства, а ти працюєш у сільському районі.
Він — голова облради, а ти як депутат райради присутній на
сесіях і як прокурор наглядаєш не лише за дотриманням законів, а й рішень, які приймаються цим представницьким органом влади. Все ж таки бачив , відчував його тільки здалеку,
чув, читав виступи в газетах, бачив по телебаченню, яке висвітлювало зустрічі з журналістами. Перша моя зустріч із Олександром Степановичем відбулась у буденній обстановці. Разом із
начальником міліції їхали з якоїсь пригоди. Зустріли голову
райдержадміністрації В. О. Кур’янова. Стали на шляху серед
полів. По рації чуємо, що він розмовляє з Масельським. Дізнавшись, що той на дорозі серед полів, пропонує залишатися на
місці, через декілька хвилин він під’їде. Невдовзі, без будь-яко222

го супроводу, з «Волги» виходить Олександр Степанович. Привітався з усіма за руку. Зрозуміло, що В. О. Кур’янова він знає,
а ми відрекомендувались як начальник міліції та прокурор.
Віктор Омелянович, уже знаючи, що той повернувся на своє
старе місце, відмовившись од посади віце-прем’єр-міністра
Кабінету Міністрів України, пропрацювавши там лише десь
більше тижня, по-простому запитує: «Та що ж це ви, Олександре Степановичу, назад до нас із такого високого місця?» В той
час тема його повернення якраз обговорювалася, цікавила багатьох, тому й мені було цікаво, що ж скаже. Усміхнувшись багатозначною дещо сумовитою усмішкою, відповів: «Знаєш,
Вікторе, не міг я там сидіти, мов канцелярський чинуша. Живе
діло люблю, люблю працювати і бачити результат своєї праці,
а не папери, які не сам організовував для опрацювання, узгоджував. Та ще й не впевнений, чи після твого узгодження вони
будуть надані для виконання. Та не будемо про це... То моє рішення. Тепер до справи...» Іншим разом відчув його манеру
спілкування на нараді в обладміністрації, коли він став Представником Президента України в Харківській області. На ній
були присутні очільники районів, служби безпеки, голови
судів, прокурори, начальники райвідділів міліції. Згадайте той
час. Країна тільки-но стала незалежною. Ще й не було своєї
грошової одиниці — в обігу купони. Неймовірно виросли ціни,
стрімко погіршилися життєві умови більшості населення, махрово розцвіли розкрадання, хабарництво, корупція. Відчувши
непевність центральної влади, знахабнів кримінальний елемент. Олександр Степанович не перебирав на себе роль всезнаючого в юридичних питаннях. Сам доповіді не робив, лише
виступив із вступним словом і передав ведення в руки керівників цих органів. Вислухавши доповіді, виступив сам, зробивши
висновки. Не було ніяких накачок, погроз вжити заходів до
самих керівників. Просто ділова нарада поточного моменту
і просте, водночас багато до чого зобов’язуче, звернення, навіть
не звернення, а прохання до присутніх, вжити всіх можливих
і навіть неможливих заходів, щоб на Харківщині не допустити
подальшої дестабілізації обстановки, «бандитських розборок»,
щоб люди могли спокійно працювати, щоб їх працю було захищено. Відчувалося, що він добре розумів і зворотній бік стосун223

ків у суспільстві, а за це вже були відповідальними ми, «силовики». Те, що Харківщина в ті роки нестабільності «не гриміла»
з цих питань, була і його заслуга. Присутність на такій нараді
для мене було ніби буденною роботою. Та запам’яталося, що
і на ній він дивився в майбутнє. Почав розповідати про те, що
бачив у Америці, де був у складі офіційної делегації. Для мене
новиною стало, що 70 відсотків американців живе в приватному житловому секторі. Тобто має своє приватне житло, і розташоване воно, як правило, в межах і на під’їздах до міст, де кожному виділено ділянку землі неподалік од основних автомобільних доріг. Так що десь у межах години, на автомобілі,
з власного будинку дістаєшся офісу чи іншого свого місця роботи… Це ж і в нас уздовж магістралей на Сімферополь, Київ,
Ростов можна підвести житлово-побутові комунікації та будувати добротні красиві котеджі, в яких і керівникам не соромно
було б жити. Нехай будуються, тільки законів дотримуються.
«Мрію, — говорив він, — щоб усю київську трасу було забудовано індивідуальними котеджами від Харкова аж до Валок».
Саме з цих слів я міг судити про його розум, про хист та про
його успіхи. Справив на мене гарне і, гадаю, правдиве враження. Слухав тих речей, і не тому, що вони для мене нові, а тому,
що ставав мовби учасником самої дії. Шкода, що не було послідовників, аби втілити його мрію в життя. Керувати однією
з найпотужніших областей України йому довелося не в простий
час. Порівнюючи горбачовську, без належної підготовки, «перебудову», згадую нашого славетного Остапа Вишню, де він
устами свого героя, який будував хату, а та, вже майже закінчена, взяла та й завалилась: «А коли побачив, 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». Не
дивно, що після такої «перебудови» пішов «парад суверенітетів». Не випадково вживаю «парад» тому, що омріяна віками
незалежність опинилася в руках керівників держави, яких узагалі-то й не народ вибирав. То ж лише вмінню таких людей, як
О. С. Масельський, котрий сприйняв самостійність як належне, вдалося зберегти державу. Зберегти то зберегли, та, на жаль,
і досі не змогли розбудувати, все сперечаються... Вже стільки
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у нас чиновників, що як тільки нові приходять до влади, то
відразу ж збираються їх скорочувати. Багатьом в Україні, та й за
її межами, відомий Держпром. Ще коли Харків був столицею,
виникла задумка зосередити в одній будівлі всі управлінські
кадри. Як не кажіть, а воно і практично і корисно. Приїхав, і не
потрібно бігати по місту, всі справи можна було вирішити в одному місці. Майже 17 років його робочий кабінет був у Держпромі. Навіть коли вже став очільником області, принципово
не захотів переходити в більш сучасну будову, в якій розміщувався обласний комітет партії. Йому належить вислів про чергове скорочення управлінського апарату: «Ще одне таке скорочення і нам потрібно буде добудовувати Держпром». Йому не
просто таланило, і він не розраховував на щасливий випадок.
Він працював, і те, що і як добротно, з господарською кмітливістю він робив, не могли не побачити. В першу чергу, бачили це прості люди. Вони відразу відчувають, чи вмієш сам господарювати і повести за собою інших. Державник. Член Конституційної комісії... Скільки своїх знань і надій укладав у її
текст. Приймали Основний закон уже без нього. За плином літ
дайте відповідь: чи став закон Основним? Не осудіть мене за
крамольні думки. Повторюсь, що я вже пенсіонер і, як жартують юристи, «можу дивитися на право, так само як і на ліво».
Безглуздого, нестабільного у законодавстві стільки, що ним, як
кажуть у народі, — не зрушиш воза з місця. Народу, основному
носієві влади в країні, відведено роль уболівальників чи то за
одного, чи іншого лідера. А яка роль уболівальників, — відомо.
Головну роль відіграють гравці, тренер і власник команди. Уболівальники навіть не можуть впливати на «трансфер» — перекуповування гравців. Від народу так і не залежить зміна кадрів
в верхах. Скільки вже було виборів-перевиборів! Після них народ знову, як той покупець, прийшовши з базару, оглянув крам
і зрозумів — переплатив. Видно, безперечно, неозброєним оком
видно, що владна партія найбільш згуртована і не випадково
прийшла до влади. Проте, поки що найбільш відчувається, що
розбудовують партію, а не країну. Інші, ніби недостойні для
звернення на них уваги. Мудра людина. Він в буквальному сенсі
розумів вираз стародавніх: «Усіх зробити своїми друзями — справа нелегка; достатньо, щоб вони не були тобі ворогами». Як ак225

туально це нині! Так, ми різні, за своїми уподобаннями, і не
уникнути цих речей. Ідеться про щось цілком незалежне, що
без нашої волі приходить, без неї відходить. Але зумисне, і навіть необережністю, можна їх викликати до різкого протистояння… Політична кухня — хто кому заборгував, хто перед ким
завинив — його цікавила мало. Олександр Степанович, розумів, що сила України в її єднанні, і першим проклав міст між
«сходом» і «заходом». Була розроблена і давала свої плоди культурна програма співробітництва між Харківською і Львівською
областями. Щира народна пісня лунала в Карпатах і на березі
Дінця. Чи думав він, слухаючи у знаменитому Львівському
оперному театрі свою улюблену пісню: «Літа на зиму повернули, пливуть в осінній хмурості...», що востаннє зустріне свою
лише 59-ту весну. Замало зозуля йому накувала літ.
— Хорошу книжку «Губернатор, — вів далі співрозмовник, — про нього написав М. І. Кулінич. Десь була у мене, та,
мабуть, комусь дав почитати і не вернули.
— Мені добре знайома ця книга. Її редагував колишній прессекретар О. С. Масельського — О. Є. Яхно, а відповідальним
за випуск був А. П. Стожук, нинішній голова Харківської організації Національної спілки письменників України. Я й сам
напередодні 74-ї річниці від дня народження Масельського
написав про нього статтю в газеті «Слобідський край». Олексію Єгоровичу Яхну, донедавна прес-секретарю прокурора області, розповів, що хочу написати книгу про вас, то він дуже
добре про вас відгукнувся, передавав вам своє щире вітання.
— Спасибі на добрім слові. Та я вже не знаю, колишній прокуроре, чого нині варта ця ідея реабілітації?
— Варта, великого варта...
Ось так, у простих, наперед не запланованих розмовах, я провів із Миколою Тарасовичем більше десятка зустрічей, під час
яких він висловлював свої погляди на життя, своє розуміння
і ставлення до того, що відбувається навколо. Від себе скажу,
що відчув його приязнь і, візьму сміливість запевнити, — ми заприятелювали. Вже після перших із ним бесід я склав для себе
враження і виклав його у своїй статті «З позиції часу — люди
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в історії району», яку 1 вересня 2012 року опублікували в районній газеті «Радянський патріот». Назва газети збереглася ще
з відомих часів. Та не в назві справа. Не могла газета напередодні
75-ліття М. Т. Терещенка не віддати данини людині, яка творила
історію району. Під час однієї з зустрічей, на початку жовтня,
Микола Тарасович надав мені обвинувальний висновок слідства та вирок судової колегії Харківського обласного суду від
17 серпня 1986 року, яким його було засуджено «за розкрадання
державного майна в особливо великих розмірах та отримання хабарів». Мене вже давно цікавили ці документи, та Микола Тарасович усе пояснював, що вони перебувають у його знайомих, які
теж зацікавилися його справою. Разом із цими документами він
дав мені й книгу Віталія Андрійовича Добриці «Думки вголос».
Автор, свого часу кадровий військовий, після виходу на пенсію
зайнявся підприємницькою діяльністю і вже протягом багатьох
років очолює в районі фермерське господарство «Джал». У добрій третині його книги розповідається про кримінальну справу
проти М. Т. Терещенка. Спочатку я аж позаздрив автору — ось
так випередив мене. Книгу прочитав на одному подиху. Автор
щиро зізнається, що він не юрист, але, ознайомившись із обвинувальним висновком і вироком суду, робить свій життєвий висновок в упередженості, несправедливості засудження першого
секретаря райкому партії як по конкретних статтях обвинувачення, так і по строку покарання. Безумовно потрібна для громадської реабілітації Миколи Тарасовича книга.

НІ ЗА ЩО ПОСТРАЖДАВ...
27 листопада 2012 року на приміщенні прокуратури області
відкрито меморіальну дошку Івану Григоровичу Цесаренку. На
врочистостях відкриття виступив Владислав Петрович Мисниченко. Він сказав, що був знайомий із Іваном Григоровичем
іще десь із 60-х років уже минулого століття. Мисниченко тоді
працював другим секретарем Харківського міськкому партії,
а Іван Григорович там же раніш, завідувачем відділу адміністративних органів. Потім Цесаренко був головою Комінтернівського райвиконкому і заступником голови Харківського міськ227

виконкому. Уже самі ці посади, які обіймав Іван Григорович до
того як стати прокурором Харківської області, ніби відсвітили
для мене, звідки в нього була така впевненість у собі. А коли
Владислав Петрович сказав, що вони ще й сім’ями дружили,
то ця впевненість тільки зросла. Мужності йому, фронтовику,
який здійснив 97 бойових вильотів на штурмовику, не потрібно
було займати. Впевненості додавали знання і дійсно організаторські здібності, вміння добиватися результату не лише самому, а й колективу, який очолював. Він, дозволю собі на цьому
акцентувати, вмів так себе поставити, щоб поважали не тільки
рівні йому та підлеглі. Позитивні результати роботи прокуратури області дали йому можливість бути в повазі у керівництва
прокуратури республіки та Союзу. Владислав Петрович сказав,
що якось у розмові Генеральний прокурор СРСР Рекунков
висловив думку, що Іван Григорович входив до п’ятірки кращих прокурорів Союзу. Особиста дружба з першим секретарем
обласного комітету партії, знання особливостей роботи керівників обласного та районного рівня, щаблі якої він пройшов
і сам, дозволяли йому говорити з ними і нарівні, і повчально
та вимогливо. Я підійшов до Владислава Петровича, відрекомендувався і сказав, що працюю над книгою про першого
секретаря Великобурлуцького райкому партії, який у період
боротьби з нетрудовими доходами отримав від влади 12 років
ув’язнення. І, ви знаєте, що він мені відповів?
— А звідки мені знати! Скажете — буду знати. Не скажете —
не здогадаюся ніяк. Прошу. Дуже цікаво, Дмитре Івановичу!
— Мені не зрозуміло, за що чоловік сім років відсидів.
— А він не сказав, чому ж не допоміг?
— Сказав, що не могли допомогти. Не дослухавши його
я запитав, що, мабуть, тому, що помер І. Г. Цесаренко, а він
відповів, що не тільки це, а й тому, що справа перебувала на
контролі в Комітеті народного контролю ЦК КПРС. На жаль,
тоді більш детально поговорити з ним мені не вдалося. Та саме
його свідчення, якому неважко знайти десятки підтверджень,
що «не зрозуміло, за що чоловік відсидів», досить істотне, і, без
сумніву, вказує, що зла на вас не тримають...
— Мені від цього не легше. Мені й самому було б цікаво знати, чому справа, яка починалася з фінансових махінацій сирза228

воду з найманими будівельними бригадами, перекинулася саме
на мене. Можливо, він і не знав, до яких заходів удавалося слідство, чи, знаючи про них, неспроможний був нічого змінювати.
— Я неспроста запитував Владислава Петровича про те, що
ваш арешт стався після смерті Івана Григоровича. Мені відомо,
що він не давав санкції, що навіть посилав працівників прокуратури, хоча справу розслідували слідчі МВС, розібратися, що
там дійсно було з тим сиром. А з його позицією рахувалися.
Семен Іванович Голубицький, начальник відділу кадрів під час
прокурорства Івана Григоровича, розповідав про цікавий випадок. Напередодні дня Перемоги, тільки-но починається робочий день, заходить до мене Олександр Федорович Приходько, — зональний прокурор із прокуратури УРСР. А для нас — це
надзвичайна пригода. Щоб ми когось та не зустріли!.. У Івана
Григоровича була така традиція, і вона збереглася донині, —
зустріти та провести гостей на найвищому рівні. А тут раптом зональний із прокуратури республіки і без попередження.
Я встаю і кажу, що не зрозумів, чому без попередження? Відповідає, що надійшла скарга на Івана Григоровича, і прохає
мене зайти удвох із ним до кабінету прокурора області. Я намагаюся відмовитись, а він наполягає, що лише вдвох маємо
зайти. Заходимо, привіталися. Іван Григорович одразу до мене:
«Чому я не знаю, що приїхали з прокуратури України?» Доповів так, як було, що і сам не знаю, мовляв, тільки-но зайшов
до мене в кабінет — і от ми у вас... Тут уже і зональний доповів,
що його направив прокурор республіки Петро Григорович
Осипенко у зв’язку з тим, що надійшла на вас скарга і стисло
доповідає її суть. А в тій скарзі нічого такого особливого, що
вказувало б на суттєві порушення з боку самого прокурора області. Іван Григорович запитує: «А він іншого часу не міг вибрати.
Ми завтра відзначаємо День Перемоги… Ви розумієте, яке це
свято! Ми готуємося. Невже така необхідність саме сьогодні?»
Зональний: «Зрозумійте й мене, напишіть декілька речень пояснення — і все, я поїду...» Іван Григорович: «Ніяких пояснень
я не писатиму! Проте, постривай, я напишу. Ви їхали, державні
гроші потратили і щоб без результату!» Дістає із шухляди столу
свій фотопортрет розміром 9х12 і на зворотному боці записав
та вголос зачитав: «Прокурору Української РСР. Пояснення.
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Я, Цесаренко Іван Григорович, прокурор Харківської області,
який здійснив два вильоти на Берлін, — а треба сказати, що за
три вильоти на Берлін присвоювали звання Героя Радянського Союзу, позаяк там була така зенітна оборона, що мало хто
повертався, — даю це пояснення, напередодні дня Перемоги, в тому, що ніяких правопорушень не скоював, чого і вам,
Петре Григоровичу, бажаю». Підписав, поставив дату, вручає
зональному і каже мені, щоб я забезпечив перевіряючому умови роботи, транспорт, квитки. Ви можете уявити цю сцену!?
Випадок свідчить про його стиль, методи роботи і таке інше.
Тому якесь внутрішнє почуття дає мені підстави думати, що
Іван Григорович не дав би санкції на ваш арешт. А в чому вже
впевнений, так це в тому, що такий обвинувальний висновок,
який ви мені надали, він би точно не підписав. Миколо Тарасовичу, мене дуже заінтригувало висловлене В. П. Мисниченком: «Мені не зрозуміло, за що чоловік сім років відсидів» —
і приємно буз здивований, коли на мою пропозицію зустрітись
він запросив до себе на квартиру. Перед цим я вручив Владиславу Петровичу свою першу книгу, і він одразу сказав, що вже
її прочитав і може дещо доповнити до портрету однієї з героїнь
оповідання «Відбрила» Віри Семенівни Антонової, колишньої
директриси радгоспу «Жовтневий» Печенізького району. «Вогонь жінка була, за словом у кишеню не лізла, — розповідає
він. Часом таке могла утнути, що в будь-кого вуха зів’януть.
Якось сиділи ось тут, у мене на кухні. Невелика компанія,
серйозні люди. Один із керівників обласного рівня запитує
її: «Віро Семенівно! Ми з вами ніби й одного віку, та у вас
і зморшки на обличчі не видно. Ви, мабуть, підтяжку шкіри
робите?» Та йому одразу ж: «Шановний, яку підтяжку? Хочете вам дам пораду? Чоловікам особливо допомагає». «Охоче
вислухаю», — пожвавився очікувач рецепту. «Ви перед тим, як
лягати спати, — рекомендує Віра Семенівна, — ставайте і між
ніг, на мошонку, підвішуйте пудову гирю і так постійте хвилин
п’ятнадцять. Всі зморшки стягуються...» Розумієте, що після
такого спогаду розмова між нами стала простішою. Я сказав,
що біля входу в будинок одну із меморіальних дощок установлено на честь Петра Васильовича Фещенка, про якого ми вже
згадували. Нагадав Владиславу Петровичу, що П. В. Фещенко
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був першим секретарем Вільхуватського районного комітету
партії, який потім приєднали до Великобурлуцького. «Я це
знаю, — відповів господар квартири. — Він же останнього часу
працював директором хутрової фабрики. Коли в середині
80-х років почалися всі ці справи проти хутровиків-цеховиків,
то і його почали тривожити. Я йому кажу: «Кидай ту роботу,
тобі вже за шістдесят, інакше й тебе почнуть смикати». В останній період життя П. В. Фещенко хворів. Роки війни давалися
взнаки. Пропонували ампутувати йому ногу, та не погодився...
Тепер, коли обдумую сказане Владиславом Петровичем про
те, що могли і колишнього начальника Управління КДБ по
Харківській області «смикати», мені стало дещо зрозумілим,
чому вас, Миколо Тарасовичу, не підтримали в обласному комітеті партії. Не мені судити, та в своїй книзі «Дивитися правді
і вічі» (спогади першого секретаря обкому партії), яка вийшла
у видавництві «Майдан» 2004 року, у розділі «Кадри вирішують
все» він лише декількома словами доторкнувся до того періоду
«партійної чистки», спущеної згори. Там є одне місце, на яке
варто звернути особливу увагу, а саме: де він указує, що тоді
були впевнені, що боротьба з нетрудовими доходами, порушеннями норм соціалістичної законності та моральності мала
бути ще більш жорстокою. І вони боролися. Згадує справу, яка
вийшла за межі області, коли органами народного контролю
було розкрито групу розкрадачів, яка при будівництві кооперативних гаражів у Київському та інших районах Харкова незаконно використовувала фондові матеріали та привласнила
велику суму кооперативних коштів. Мене не дуже переконує,
що ці зловживання було викрито органами народного контролю. Сигнал од них міг надійти, проте, щоб аж у таких масштабах, які виходили за межі області, сумніваюсь. Для цього
партія мала «компетентні органи». Та й вони не були самостійними у прийнятті рішень відносно керівної ланки партійних
працівників. Звичайно, досить добре відомо, що таке Комітет
партійного контролю при ЦК КПРС. Закони писані для простих людей і обов’язкові тільки для них. Для номенклатури
діяли парткомісії райкомів, міськкомів, обкомів, ЦК КП республік. Найвища інстанція партійного правосуддя — КПК при
ЦК КПРС. Тут в одному органі й дізнання, і слідство, і суд.
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Проте, народний контроль і комітет партійного контролю, як
кажуть в Одесі, — дві великі різниці. Сама думка про необхідність більш жорстокої боротьби з нетрудовими доходами жахає мене. Це ж уже було в нашій історії! Тероризували свій же
народ. Заради чого ліки були страшніші за саму недугу, до якої
призвів той таки режим!..
— Я цю книгу прочитав. Кажуть, що ніхто не пише так погано, як оборонці застарілих ідеологій, котрі хочуть виправдати
те, що по справедливості суворо засуджено історією. Адже не
секрет, що при зміні суспільних і політичних відносин людьми робиться і переоцінка особистих цінностей. Для людей
мислячих те, що в радянські часи, було недосяжне для більшості, приховувалось як знання, сьогодні робиться очевидним.
Безумовно, він бачив, був учасником подій і знав більше, ніж
пересічні громадяни, та враження таке, що автор так і зостався
на ортодоксальних марксистських позиціях…
— Дещо вам заперечу. З книги це, безумовно, вбачається,
але її було написано ще 2004 року. Ностальгія за минулим тоді
ще дуже витала в головах нашого і старшого за нас покоління. Її значно вивітрила з мізків, хоча й потім і розчарувала, так
звана «помаранчева революція». Я не хотів і навіть не намагався розбивати світогляд колишнього першого секретаря обкому партії, чоловіка, для якого політика, природно, стала найголовнішим змістом його життя, який, безумовно, теж багато
зробив для розвитку області й має право на свій погляд і на свої
переконання. Це була перша зустріч, і, хоча розмова була невимушеною, я розумів, із людиною якого рівня розмовляв. Він,
як і ви, сприйняв мене насторожено. Я відчував, що він має такі
широкі знання, що готовий відповісти на будь-яке запитання,
та я не був готовий говорити про політичні переконання. Ми
говорили загальними фразами. Це дуже зручна річ — загальні
фрази. Та все ж я відчув, що він стоїть на тих, як ви висловились, «ортодоксальних марксистських позиціях». Принципи —
річ, безперечно, чудова, але, врешті-решт, мисляча людина набуває знань і чи не краще залишити своє ставлення до так і не
побудованого кращого майбутнього, коли вони нинішнім часом ні на що інше не потрібні. На мій погляд, реальна вартість
нинішніх комуністичних уподобань низька. Після ери принци232

пів і боротьби за «світле майбутнє» настав час великих спекуляцій. На світі все відносне, і деякі речі, що їх звикли вважати за
речі першорядної ваги, зовсім перестають бути такими в наших
очах, коли ми на них подивимося з нової позиції. Тоді перед
очима ніби заново відкриваються картини минулого і підводять під них інші пояснення. Саме історія побудови комунізму
в СРСР підтверджує знаменитий афоризм Джавахарлала Неру
«засоби спотворюють мету». Мету можна вважати і реальною,
і нереальною, але від того, які засоби для цього обираються,
залежить усе. Немає ніякого сумніву, що людство не пролило
б стільки крові, не створило б безлічі страшних подій, якби
вибирало гуманні, а не псевдогуманні засоби, котрі з тупим
фаталізмом витримував нещасний народ. Адже влада в своїй
пропаганді майстерно завуальовувала жорстокі й деспотичні вчинки гучними та пишними деклараціями про гуманність
і соціалістичну законність. Не відкидаючи минулого, не варто
носитися з тим, що було зроблено, коли вже неможливо створити нічого кращого. Минуле можна оцінювати лише тоді, як
ти піднявся над ним, а не самозакохано милуєшся колишнім.
Особисто я співчуваю народу, історія якого мала і досягнення,
а ще більше страшних провалів, який втратив довіру до самого
себе, духовно збанкрутував, зневірився в умінні керувати собою. Шкода, що й нині народ втуплює свій погляд у порожнечу
саме тому, що його остання, найвідчайдушніша спроба шляхом
мирної «помаранчевої революції» знайти самобутню політичну
форму життя закінчилася невдачею і розчаруванням. Та мене
цікавило, що він може сказати у вашій справі. Суттєво нового,
крім підтвердження свого першого вислову «не зрозуміло, за
що чоловік відсидів сім років» та бідкання, що то був такий час,
не дізнався. Відчувалося, що якоїсь особистої зацікавленості
в справі проти вас він не мав, і деталей справи не знає. Я висловив йому ваше припущення про те, що, можливо, це новий
тоді начальник обласної міліції Олександр Маркович Бандурка
на вашій справі отримав звання генерала. Він це категорично
відкинув. У цьому є рація, тому, що справа починалася не конкретно проти вас. Мені здалося ніяково розпитувати і, відчувши,
що для нього це неприємна тема, я не наполягав. Ми проговорили майже дві години, і Владислав Петрович дуже зацікавив
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мене. Мені подумалося: скільки він знає і наскільки міг би розповісти про своє життя більше, ніж написав про це в книзі. Як
кажуть: із ним можна натішитися серйозною розмовою на різні теми. Йому ж доводилося бути у високих державних колах,
і він там чув багато того, що говорилося серед владних однопартійців, серед товаришів по роботі та в інших колах. Не про
ідеологічне підґрунтя, а про зустрічі з простими і знаменитими
людьми, про їхнє і своє життя, якщо хочете, то й про пікантні
подробиці, на зразок тієї ж «поради» Віри Семенівни, «як боротися зі зморшками». Розповісти про владних в їх простих житейських ситуаціях, про що й гадки не мають ті, кому вони були
відомі лише з зовнішнього, офіційного боку. Адже і в житті першого секретаря обкому партії доволі часто позитивні та негативні емоції змінювали одна одну, були свої життєві негаразди
та службові ускладнення. Наприклад, розповів мені про те, що
у нього не дуже рівно складалися стосунки з другим секретарем ЦК КП України Іваном Захаровичем Соколовим, до речі,
теж вихідцем із Харківської області. У серпні 1981 року, практично невдовзі після обрання Владислава Петровича першим
секретарем обкому партії, І. З. Соколов, скориставшись тим,
що В. В. Щербицький був у відпустці в Криму, виніс на засідання Політбюро питання про порушення дисципліни Харківським обкомом при вилучені матеріально-технічних ресурсів із
недоторканного Державного фонду. Такий факт мав місце при
будівництві агрохімкомплексів, але на час винесення цього питання вилучені для цього матеріали вже поверталися до того ж
фонду. По своїх каналах зв’язку Владислав Петрович дізнався,
що буде стояти питання про його персональну відповідальність, тож вирішив діяти на випередження. Підготувавши доповідну записку з цього питання на ім’я В. В. Щербицького,
вже майже вночі він викликав офіцера зв’язку і наказав йому на
завтра до 12 години доставити пакет у Крим. Офіцер почав пояснювати, що до вказаного часу не зможе доставити, посилаючись на відсутність потягів і літаків. Найбільш переконливим
аргументом для офіцера були слова першого секретаря обкому:
«Капітане, ти хочеш достроково бути майором?» Наступного
дня вже об 11 годині В. В. Щербицький отримав пакет і зателефонував Владиславу Петровичу. Порозумівшись, питання про
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порушення державної дисципліни Харківським обкомом партії, а фактично про відповідальність В. П. Мисниченка, було
знято з розгляду. Капітан достроково отримав звання майора.
Після зустрічі з Владиславом Петровичем я в обласній організації НСПУ запитав Олександра Марковича Бандурку, колишнього начальника обласного управління внутрішніх справ, про
його особисту роль у кримінальній справі проти вас. Відповідь
була ніби продовженням виразу В. П. Мисниченка. Він сказав:
«Не збагатився Микола Тарасович, працюючи першим секретарем». Розповів, що Іван Григорович Цесаренко категорично відмовлявся давати санкцію на ваш арешт. Не давав санкції і його наступник Геннадій Костянтинович Кожевников.
А з оргвідділу обкому партії квапили. Взявши кримінальну
справу, він особисто їздив у столицю Української РСР, і прокурор республіки П. Г. Осипенко дав санкцію. Сказав, що єдине,
чим він міг допомогти, то це те, що після вироку суду взяв на
себе відповідальність і домігся відправити вас відбувати покарання не в Нижній Тагіл, а в Алчевськ.
— Вдячний вам за розслідування. Воно дещо відкрило й для
мене. Ви розумієте, я спочатку дуже хотів дізнатися, хто ж ото
особисто проти мене скерував ту справу. Адже впливові особи,
після написання мною заяви про звільнення з посади першого
секретаря, запевняли, що для мене вся ця історія з сирзаводом не матиме ніяких наслідків. Вийшовши на волю, в Харкові
я якось зайшов у державний архів. На той час там керівником
був колишній завідувач організаційного відділу обкому партії Микола Іванович Плахотников. Не домовлявся з ним про
зустріч і не сподівався, що він матиме приємність зустрітися
зі мною, але розумів, що повз організаційний відділ обкому партії така справа пройти не могла і прямо запитав його,
як же вони таке допустили? Мені не раз доводилося бачити,
як різних спритників заганяють у глухий кут, і тут побачив, як
він злякався, побачив просто страх в його очах. Мені здалося, що він, розмовляючи зі мною, побоювався, що я застосую
проти нього фізичну силу. Зізнатися, навіть було таке бажання
«взяти за барки», але стримався. Хотів дізнатися від нього, хто
дав такий наказ. Та старий лис, який, про що не спитай, нічого не знає, ні до чого не причетний, ніколи нічого не казав.
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Злякано він тільки повторював: «Це не я, це не від мене...»
Я й сам зрозумів, що то не від нього йшло. Справжні верховоди тримаються осторонь, діють непомітно, а відповідальність
мають брати на себе інші. «Політична ситуація», — манірно
й туманно пояснив мені колишній завідувач відділу обкому.
Так ніби це не мусило мене дивувати, ніби воно й не могло
бути інакше. Вони все завжди можуть пояснити. Тут я маю на
увазі, зокрема тих, хто каже одне, а подумки знає інше. А такі
або вигадують геть чисто все, або лише приховують чи спотворюють правду. Просто гидко, як усі стають обережні, коли
мова заходить про їх особисту роль у цій справі. Він як запопадливий канцелярист лише виконував вказівки. Проте, я ж знаю,
яку роль у структурі партійної влади відігравав організаційний
відділ обкому партії і як вказівки по-різному можна виконувати, особливо коли це стосується долі людей. Знаю, як підлеглі вміють по-чиновницькому сумлінно вислухати розпорядження, а потім його саботувати чи «спустити на гальмах».
Механізм усього цього я бачив наскрізь. І якби в нього, крім
організаційно-канцелярського хисту, було таке вміння бачити
дійсний, а не директивний погляд на ситуацію, то він помітив
би, як воно є насправді. Та він узяв на себе більш ніж просте
посередництво в цих справах. Канцелярську чіткість було доведено до автоматизму, бездушності, бо не вмів, а більш усього
не бажав добачати різницю між справжньою причиною і тим,
без чого причина не могла б бути причиною. Особливо часто
це трапляється з тими, що полюбляють відшукувати докази
«за» і «проти» будь-чого. А він же й сам часто отримував той
сир і знав, куди та кому він іде. Але заплющує очі й наче не
знає. Коли йому наказували дістати сиру, він діставав його через мене, а коли спустили директиву боротися проти цього,
він теж боровся. Однаково вмів як коритися начальству, так
і командувати. Таких цінять і за те, що, знаючи таємниці,
вміють їх зберігати. Для них головне — вчасно вгадати, звідки
вітер віє, і своєчасно перейти на бік тих, хто винагородить за
«організаційні здібності», за те, що, «не шкодуючи сили, старанно виконували невдячну роботу». Хіба він може говорити
з ким-небудь відверто!.. Тож я визнав за краще припинити
розмову і більше не дошукувався, хто й задля чого дав ту від236

машку до мого арешту, хто дав такий наказ. Це чиста дурниця,
безглузде марнування часу. Не потрібно компрометувати себе
зайвою мстивістю, через те, що тебе, мовляв, зрадили. А за направлення до колонії в Алчевськ спасибі Олександру Марковичу. В Нижньому Тагілі я, мабуть, не вижив би. Мені розповідали ті, хто в тій колонії відбував покарання, що там ливарне
виробництво, умови дуже важкі.
— Той же О. М. Бандурка сказав, що вас «здали», як кажуть,
«свої» районні. Як колишній слідчий вважаю, що він має рацію. Поясню чому. Допоки ви були першим, ті, хто проходив
у справі, ще сподівалися, що ви зможете їм допомогти. Коли
ви написали заяву про звільнення з посади, вони цю надію
втратили. А коли вже й вас заарештували, то їм нічого не залишалось, як «валити» все на вас. Мовляв, ми ж виконували
забаганки першого...
— Я й сам про це думав. Знаю навіть, хто і що казав у догоду
слідству. Багато хто й досі, при зустрічах, відводять очі, впевнені, що я знаю, й полегшено зітхають, коли я їм цього не нагадую. В їх очах ніби читається: «Слава Богу! Я відбувся лише
переляком».
— Нині вже марно давати поради, проте, на мій погляд, замість того, щоб виставити, так би мовити, свої, якщо не вимоги, то хоч би прохання, що напишете заяву тільки в тому разі,
якщо вам гарантують безпеку, ви прийняли їхні. Дуже швидко
ви погодилися написати заяву про звільнення, яку вимагав од
вас простий інструктор обкому партії. Потрібно було добитися зустрічі з самим В. П. Мисниченком і, як кажуть, поторгуватися.
— Не будемо сперечатися про це, хай і так. Щоб довго не
спинятися на цьому, скажу одне: заднім розумом усі ми сильні, а тоді я сподівався на порядність. Впливові особи з обкому
партії мені говорили, що справу виділять в окреме провадження, а потім спустять «на гальмах». Так воно спочатку і йшло,
а потім, через п’ять місяців, заарештували. Хто диригував цю
«операцію», що тут відіграло вирішальну роль, мені достеменно не відомо. Мабуть, щоб відрапортувати про боротьбу з нетрудовими доходами. Колишній перший секретарем якраз для
цього підходив, і його минуле тут не бралося до уваги.
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— Миколо Тарасовичу, я далекий од думки, начебто причина всього, що сталося тоді в районі, мені відома. Я навіть не
певен, що в постанові про порушення справи вказано дійсні
підстави. Втім, що ви можете сказати про «засланого козачка»
на птахокомплекс колгоспу імені Димитрова, про якого згадував М. І. Калашник?
— Достовірно я не знаю.
— Дарма, а то був суттєвий сигнал, і ніхто вам із оточення,
та з тієї ж міліції, про це не сказав. Не варто забувати про цього головного, мабуть, свідка. Коли вже докопуватися до суті,
не претендуючи на абсолютну достовірність, усе ж спробуймо розплутати складний клубок причин і наслідків. Не всім
імовірностям хочеться йняти віру, і прокурору краще опиратися на докази, та для мене цілком досить, аби зрозуміти, що
справу порушено за матеріалами оперативної розробки проведеної обласним відділом боротьби з розкраданням соціалістичної власності (ОБХСС), як тоді його називали, з допомогою свого агента — «засланого козачка». Тоді теж ішла боротьба за сфери впливу в самому обласному управлінні міліції.
Виявивши факти зловживань, той же ОБХСС не передав матеріали безпосередньо в слідче управління, а розслідував його
сам. Слідчий Ткаченко, який очолював групу, не був слідчим
як таким. Звичайно, він мав юридичну освіту, і його наказом
Міністерства внутрішніх справ на період розслідування призначили слідчим. Тоді була така практика, від неї не відмовились і тоді, коли Україна вже стала незалежною. Знаю, як
при зростанні злочинності, простих дільничних міліціонерів
призначали слідчими. А звідти й якість слідства. Не вміючи
зіставляти суперечливі свідчення та аналізувати покази, записували все, що говорив свідок, навіть до нецензурних висловів
доходило. Як кажуть, валили докупи все в надії, що прокурор, а потім і суд розберуться. Ми, прокурорські працівники,
дивлячись, як ті риються в книгах, відшукуючи певні статті,
запитували таких слідчих: «Ти хоч за кольором відрізняєш
Карний кодекс від Карно-процесуального?» Бо слідство — це
окремий вид юридичної діяльності, а слідчий — це спеціаліст,
який у встановленому порядку здійснює розслідування. В першу чергу, такий порядок встановлено Карно-процесуальним
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кодексом. Саме тому працівники слідства є відокремленою
професійною групою. Адже встановити факт злочину — ще
не означає його розкрити. У багатьох випадках документальні
або процесуальні помилки, допущені оперативними працівниками, які виявили факт порушення і нібито й підтвердили
документально, зводять нанівець усю роботу слідства. Звичайно, коли слідчий, а тим більше суд, керуються лише доказами,
зібраними неупереджено, не зважаючи ні на які особисті амбіції і так звану доцільність чи на хвилі політичного інтересу
та інтересу окремих посадових осіб. А у вашій справі принцип
неупередженості було порушено. Відомство провело оперативно розробку, і фактично воно вело слідство. Я не досліджував, хто з працівників міліцейського відомства вклав у вуха
свого керівництва «доцільність» вашого арешту. Припускаю,
що обласне керівництво не хотіло брати відповідальність за це
на себе і, надавши «докази» прокурору УРСР, ще могло надіятися на те, що, мовляв, там, «нагорі», розберуться. Лишається
тільки одне припущення — не розібралися. Ця остання гадка
цілком виноситься на суд читача, та є дещо і переконливіше.
Тепер лишається проаналізувати документи та їх інтерпретувати. І тут мені, очевидно, не залишається нічого іншого, як
попросити читача набратися терпіння.

ЧИТАЮЧИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ВИРОК
Тримаю обвинувальний висновок і вирок суду. Одразу починаю відзначати деякі цікаві деталі цих документів. Справу
було порушено слідчим управлінням УМВС України в Харківській області 30 серпня 1985 року. Тобто слідчими обласної
міліції. А 26 травня 1986 року, через місяць після арешту
М. Т. Терещенка, прийнято до провадження слідчим управлінням УМВС УРСР. Одразу виникає запитання: якщо справа
закінчувалася розслідуванням слідчим управлінням МВС України, то і нагляд за її розслідуванням і затвердження обвинувачення у цій справі мала б виконувати прокуратура республіки.
Однак обвинувальний висновок затверджував не прокурор
республіки, не хтось із його заступників і навіть не прокурор
239

області, а один із заступників обласного прокурора. Чому? Та
це ще тільки перші подивування. Читаємо далі. Чорне по білому переконує: слідством встановлено, що Терещенко М. Т.,
працюючи першим секретарем Великобурлуцького райкому
КП України з 1975 року по листопад 1985-го, з метою крадіжки грошей і особистого збагачення організував у районі злочинну групу, до якої в різний час утягнув: головного бухгалтера, а потім виконуючу обов’язки директора сирзаводу
О. М. Кузнецову, голову правління райспоживспілки В. І. Капузу, двох голів правлінь Приколотнянського сільпо, чотирьох
голів колгоспів, головного бухгалтера колгоспу, директора
об’єднання громадського харчування та завідуючу магазином
«Культтовари». Всього десять осіб. Іншими словами, обійняв
посаду першого секретаря райкому партії з метою крадіжки...
Відчуваєте, як підступно і довго виношував замір! Оскільки
у справі з ним проходив голова правління райспоживспілки
В. І. Капуза, вказується, що той, у свою чергу, для участі у злочинній діяльності й покриття скоєних крадіжок утягнув у злочинну діяльність підпорядкованих йому по службі (саме так
сформульовано) голову правління і бухгалтера Шипуватського сільпо, голову правління Великобурлуцького сільпо та десять продавців магазинів. Якщо провести нескладні арифметичні розрахунки, то в районі діяла злочинна група із 22 осіб.
Не потрібно бути юристом, аби зробити висновок, що відносно всіх цих осіб як слідством, так і судом має бути прийнято
якесь рішення. Не обов’язково всіх за ґрати, а за ступенем їх
злочинної діяльності справи можна було закрити і по амністії,
і з передачею на розгляд товариського суду. Як видно з вироку,
саме у цій справі засуджено лише М. Т. Терещенка і В. І. Капузу. Що сталося з іншими, легко дізнатися з довідки у справі,
яка мала бути в обвинувальному вироку в кожній кримінальній справі і є в цій також. Тож проводимо простий арифметичний підрахунок. У відношенні 8 осіб справи закрито за амністією. У відношенні двох осіб із передачею матеріалів на
товариський суд. Яка ж доля решти, десяти осіб? У пункті 18
цієї довідки у справі вказано, що матеріали у відношенні інших осіб виділено в окреме провадження. У відношенні Кузнецової та ще двох осіб уже було винесено вироки. Залишаєть240

ся сім осіб. Намагаюсь дізнатися про їх долю і дивуюсь. Їх
прізвища серед аж тридцяти семи осіб, у відношенні яких матеріали теж виділено в окреме провадження. Якщо серед них
є ті сім осіб, про яких ішлося раніше, то яке відношення вони
мали до справи проти М. Т. Терещенка і В. І. Капузи? Якщо
вони крали самостійно, без Терещенка і Капузи, або чимось
зловживали у своїй діяльності як посадові особи, то яке відношення вони мають до їх справи? Відповіді на це в матеріалах
годі шукати. Та мені особисто це відомо. Я вже раніше вказував, що по виділених в окреме провадження матеріалах, я як
прокурор за посадою давав згоду на закриття справ і відмову
в кримінальному переслідуванні. Серед тих матеріалів указувалися суми виявлених у ході ревізій збитків, котрі значно перевищували ті, за які осіб раніше вже було засуджено до реальних строків позбавлення волі. Тож уявіть собі, що в районі,
на момент засудження М. Т. Терещенка і В. І. Капузи, потрібно було вирішувати питання про притягнення до кримінальної відповідальності шістдесяти осіб. Крім простих продавців
магазинів, це посадові особи. Для простого сільськогосподарського району така кількість людей щось та значить. Мав
рацію і дуже влучно назвав розділ своєї книги В. А. Добриця — «Тридцять сьомий у вісімдесят шостому». Це ж тільки
дай волю... А можливо, й мав рацію М. Т. Терещенко, коли
сказав, що, прийшовши до влади, Горбачов саме репресіями захотів собі підкорити партію, почавши з Узбекистану?
Хоча відомо, що так звана «узбецька справа» розпочалася
ще 1984 року за фактом приписок вирощування бавовнику,
а Горбачов прийшов до влади 1985-го. Репресивний механізм
проти небажаних йому владних на Олімпі запустив іще
Ю. В. Андропов. Яскравим прикладом цього є справа проти
зятя Л. І. Брежнєва — Чурбанова. А Горбачов, хоча, на мою
думку, й мав можливість, не припинив, узявши за приклад
сталінську тактику: це ж не я, це органи... Вони й проти мене
можуть... А воно так і сталося, вийшли органи з-під партійної
опіки. «Узбецька справа» у групи слідчих Гдляна та Іванова
переросла у «Кремлівську справу». Коли аналізувати той час,
то збурила велику могутню країну, завдавши їй шкоди всередині й зовні, не хто інший, як сама партійна влада. У країні
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потрібні були переміни, а вона, влада, вперто трималася догм
і беззаконня, яке з кожним днем росло завдяки брехні, що
нею намагалися його прикрити. Та ми все ж таки мову ведемо
про М. Т. Терещенка. Обвинувальний висновок проти нього
викладено на 213 сторінках. Крім того, на 20 сторінках список
134 осіб, які викликались у суд як свідки та довідка у справі на
5 аркушах. Саму справу я не читав, та і не обов’язково це робити, розгляд забрав би багато часу. Та коли приглянемося до
загального змісту й її спрямованості, то побачимо, що, судячи
з обвинувального висновку, в ній 20 томів. А кожен том справи — це документи чи протоколи слідчих дій (допити, очні
ставки, характеристики). Фахівці по-різному знайомляться
з матеріалами справи. Можна починати з першого тому і поступово дійти до обвинувального висновку. Та здебільшого
ознайомлення починають із обвинувального висновку. Одразу маєш цілісну картину злочину, бачиш, у чому конкретно
обвинувачується особа і якими доказами її провина підтверджується. Для цього в обвинувальному висновку є посилання
на аркуші справи. Обвинувальний висновок варто зіставляти
з вироком суду. У своїй основі ці два документи мають підтверджувати один одного. Якщо в ході судового процесу не
підтверджується якийсь епізод злочинної діяльності, не збігається сума збитків, то суд мусить це відобразити в вироку.
Суд може зменшити обсяг обвинувачення за недоказовістю
вини, але збільшити його не має права. Якщо якийсь епізод
обвинувачення в ході судового розгляду не знаходить свого
підтвердження і якщо суттєво не впливає на кваліфікацію
злочину, то він виключається з обвинувачення, про що
обов’язково слід вказувати у вироку. Така загальна картина
слідчої та судової дії. А тепер перейдімо до подробиць. Ані
найменшого натяку на те, що слідство десь недопрацювало чи
«перегнуло палицю», марно шукати. В описовій частині обвинувального висновку вказано, що «всього за вказаний період
Терещенко М. Т., зловживаючи своїм відповідальним службовим становищем, скоїв крадіжку державних і громадських
грошей на загальну суму 45 628 крб. 73 коп., в тому числі
спільно з Капузою В. І. й іншими особами — на 22 370 крб.
15 коп.». Якщо вдатися до простої арифметики, то виходить,
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що понад половину коштів із наведеної суми (45 628 крб.
73 коп.) Терещенко поцупив особисто, а трохи менше половини — разом із Капузою В. І. та іншими особами. Хто ці інші
особи та скільки грошей вони особисто привласнили чи поділили між собою, в описовій частині обвинувального висновку
не вказано. Звісно, тут щось не клеїться. Та це ще півбіди. Але
хто мав справу з тодішнім правосуддям і фахівці зокрема знають, що описова частина обвинувального висновку — то як
антураж. Судять за те, в чому конкретно обвинувачується особа. А це постанова про притягнення в якості обвинуваченого.
Добираюся до 196 аркуша обвинувального висновку і вже не
дивуюсь, завваживши тут дещо інші висновки. Читаю, що
особисто М. Т. Терещенко, за 54 епізодами злочинної діяльності, викрав грошей і товарів лише на суму 5291 крб. 84 коп.
Тепер порівняємо що ж у В. І. Капузи. Згідно з постановою
про притягнення його як обвинуваченого, той особисто (мова
йде про 18 епізодів злочинної діяльності) присвоїв собі товарів
на суму 945 крб. 80 коп. Ці суми аж ніяк не тягнуть на те, щоб
кваліфікувати дії колишніх посадовців за ст. 86-1 тогочасного
Кримінального кодексу (крадіжка в особливо великих розмірах), яка передбачала, — ви тільки вдумайтесь, — смертну
кару. Ні, тодішня влада не жартувала. Повірте, я не брався
бути адвокатом Миколи Тарасовича Терещенка і не вичитував
цілий том обвинувального висновку з калькулятором, аби доводити кожну копійку, яку йому інкримінували як крадіжку.
Але коли в державі йдеться про гроші, то не можна не врахувати й того, що у цій справі було проведено лише ревізії. Бухгалтерських експертиз фінансово-господарської діяльності
як райспоживспілки, так і сирзаводу проведено не було. Тож
я й не ставив собі за мету перевіряти, чи сходяться всі цифри,
повіримо, що суд це уточнив, — це його прямий обов’язок.
Перечитавши обвинувальний висновок, звернув увагу на ще
одну деталь. Крім чотирьох голів колгоспів, яких нібито
М. Т. Терещенко втягнув в організовану злочинну групу, раптом з’явилося прізвище ще одного — Б. М. Гайворонського, — голови колгоспу імені Димитрова. Два епізоди крадіжок
слідство вважало такими, що скоєні Терещенком і Гайворонським за домовленістю. Виникає запитання: як могло слід243

ство, а потім і суд посилатися на Гайворонського, коли фактично не зафіксували його як члена організованої злочинної
групи? А суть у тому, що на час суду над М. Т. Терещенком
колишній голова колгоспу вже відбував покарання — ту справу слідчі закінчили раніше. Логіка така: якщо вже засуджений,
то винен, і зайвий раз за якимось окремим епізодом це доводити необов’язково. Прискіпливий читач скаже, що це ще не
зовсім переконливий аргумент, що то юридичні тонкощі, які
не змінюють і не виключають самого факту крадіжок, скоєних
шляхом зловживання службовим становищем. Така думка
може бути слушною. Та не поспішайте, любі мої друзі, отут
тільки починається найцікавіше. Коли розкрити зміст, захований під літерами, то досить часто саме за юридичними тонкощами криється беззаконня, а це особливо неприпустимо,
коли до нього, навіть необережно, навіть випадково, вдається
слідство і суд. Дивує, що ми перестали вчитись у стародавніх.
Адже ще Платон повчав: «...якщо шевці зіпсуються й видаватимуть себе не за тих, якими є насправді, то державі від цього
особливої шкоди немає. Проте, якщо охоронці законів і держави не виявляться такими в дійсності, а лише видаватимуться ними, то ти побачиш, що вони повністю зруйнують усю
державу, а самі знайдуть можливість добре влаштуватися й почуватися щасливими».
Та час, мабуть, зробити й висновки. Я не вважаю М. Т. Терещенка зовсім невинуватим, і ці рядки не виправдання, а спроба показати його в усій цілісності, за умови, що дивитися на
все неупереджено і дослухатися лише до своїх справжніх почуттів, а не до тих, які утверджувала офіційна влада. Не захищаю і не засуджую, хай кожен читач зробить це сам так, як
йому підказує сумління. За декількома епізодами, він повністю визнав свою вину. Але ознайомлення з документами лише
впевнило мене в тому, що його провина була не в тому обсязі
й не за тими статтями, за якими кваліфікували злочин і відміряли такий суворий строк. У справі багато чого невиразного
й суперечливого. Його діям приписано такий зміст, якого вони
не мають. Мабуть, і сам суд бачив невідповідність обвинувачення фактичним доказам, та в догоду владі, вміючи маніпу244

лювати параграфами кодексу, з формального боку переконливо обґрунтував вирок. Як дещо знайомий зі слідством та судовою практикою підтримання державного обвинувачення знаю,
що суд не може виходити за рамки обвинувачення, висунутого
слідством, і в дослідженні доказів під час судового розгляду, як
правило, дотримується структури, викладеної в обвинувальному висновку. За його структурою, М. Т. Терещенко обвинувачувався за 54-ма епізодами, а В. І. Капуза за 18-ма. Оскільки
частину злочинів вони, за версією слідства, скоїли разом, то
суд мав право і, при дослідженні доказів у справі, згрупував їх
у 29 епізодів. Суду так було зручніше, і вважаю, що й адвокати
підсудних проти цього не заперечували. Та за цією зручністю
легко було приховати невідповідність і навіть абсурдність обвинувачення М. Т. Терещенка в отриманні хабарів. Так, в обвинувальному висновку вказано, що М. Т. Терещенко обвинувачувався в отримані хабарів від О. М. Кузнецової у дев’яти випадках впродовж 1982—1985 років на суму 7200 карбованців.
Цей епізод в обвинувальному вироку під № 53. Відразу за ним
іде епізод № 54, в якому Терещенко обвинувачується в отримані хабара в розмірі 3000 карбованців від громадянки Крамаренко за сприяння (зверніть увагу на те, що не за виконання
своїх, наданих йому владних повноважень, а лише за сприяння) їй в укладенні угоди від імені найманої бригади з вирощування баштанних культур у колгоспі імені К. Маркса, на вигідних умовах. Читаючи ці епізоди обвинувачення, ніяк не міг
зрозуміти, як це Кузнецова, головний бухгалтер, а потім виконуюча обов’язки директора сирзаводу, що, за твердженням
слідства, була втягнута Терещенком в організовану злочинну
групу, спеціально організовану для викрадення грошових коштів і особистого збагачення, як одна із ключових осіб цієї групи, могла одночасно бути членом злочинної групи і давати
крадені гроші самому керівнику групи як хабар. Це щось нове
в юриспруденції. Та були й інші чинники, що викликали дедалі більший сумнів. Їх важко було витлумачувати інакше, як
свідоме порушення законів. Терещенко частково визнав свою
провину. Безумовно, він перевищував свої владні повноваження. Але і за його спиною творилися такі справи, про які він не
знав. Так, Кузнецова засвідчила, що Терещенко дав їй вказівку
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«дістати» 500 карбованців для придбання автомобільного
магнітофона японського виробництва. Через колгосп імені
ХХV з’їзду КПРС (під виглядом виконання робіт найманими
бригадами) вона оформила і взяла з каси 2654 карбованці. Як
же Кузнецова розпорядилась цими грішми? А на свій розсуд.
Терещенко, з її слів, отримав лише те, що замовив, — 500 крб.
Терещенко не визнав себе винним і в отримані від Кузнецової
1500 крб. За свідченням її самої, вона таким ось робом отримала з каси колгоспу імені Димитрова аж сім тисяч карбованців.
Незрозумілим, ба навіть смішним, видається звинувачення
М. Т. Терещенка у крадіжці 1200 крб., які виділив колгосп
«Росія» нібито на закупівлю меблів для районного комітету
партії навесні 1985 року. Перший секретар через керуючого
банком В. В. Савченка розпорядився відшукати 500 крб., щоб
придбати меблі для райкому партії. Керуючий банком постарався і «здер» із колгоспу не 500 крб., як йому сказав перший
секретар (саме так зазначено в обвинувальному висновку),
а 1200 крб. Згодом, у ході слідства, яке розпочалося влітку
1985 року, фінансист колгоспу О. Г. Катасонов, причетний до
їх вилучення, повернув усю суму до колгоспної каси. Та слідство, а за ним і суд, не зважає на такі нюанси. Не забиватиму
голову читачам сумами, у крадіжці яких, на мій погляд, незаконно звинуватили Миколу Тарасовича. Скажу одне: вішали
на нього всіх собак, яких тільки можна було повісити, щоб
«натягнути» на ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР. Бо хіба ж можна було судити першого секретаря за якісь дрібниці?
І хіба міг суд піти проти офіційної лінії партії — боротьби з нетрудовими доходами, із крадіжками в особливо великих розмірах? «Пришивали», за тодішнім жаргоном, усе, що тільки можна було, щоб «натягнути» на ст. 86-1 Карного кодексу УРСР. Бо
хіба ж можна було судити першого секретаря за перевищення
владних повноважень, чи за банальну крадіжку. Ні, потрібна
була сума крадіжки в особливо великих розмірах. А вона ж
і смертну кару передбачала! Намагаюся збагнути, якими ж доказами слідство обґрунтовувало обвинувачення Терещенка
в хабарництві. Слідство посилається на непевні свідчення Кузнецової, буцімто вона «вісім разів передавала гроші Терещенку
в сумі близько семи тисяч крб.». Але ж Терещенка обвинувачу246

ють не за вісьмома, а за дев’ятьма епізодами, і сума називається конкретна — 7250 крб. Де взявся дев’ятий епізод і як вималювалась ота сума — 7250 карбованців, коли Кузнецова давала
тільки «близько семи тисяч»? Відповіді у документах нема.
Кузнецова стверджує, що востаннє передавала гроші Терещенку в травні 1985 року, а слідство обвинувачує його в тому, що
він гроші брав у квітні. Як же це так? Це ніби слідство само від
себе обвинувачує, йому видніше, скільки разів і коли давали...
А це ж стаття за хабарництво. Як же можна було за нею судити
без вилучення грошей? Та марно знайти відображення цих епізодів у вироку суду! Були і не стало. Це дивує тому, що за епізодом із Крамаренко суд не вдавався в тонкощі та продублював
у вироку обвинувачення слідства в отримані хабара. Лише
ознайомившись повністю з вироком суду, який викладено на
31 аркуші, зрозумів для чого суд 54 епізоди слідства перегрупував у 29. Суму 7250 карбованців, яку слідство вказало як отримання хабара, знайшов у вироку суду під епізодом № 1. Тільки
там цю суму вже відображено не як хабар, а як крадіжку. Вказано, що її підтверджено показами Кузнецової про те, як вона,
на вимогу Терещенка М. Т., в різний час (тут уже не конкретизується) шляхом службової підробки з грошового обігу сирзаводу вилучала гроші, частину із яких, 7250 крб., вручила йому.
Ось так був хабар і не стало, злочин тишком-нишком перекваліфікували у крадіжку. Все тишком-нишком, і лише спеціаліст може вгадувати, про що суд не хотів говорити. І що
в цьому дивного, — запитає читач. Нічого дивного не було б,
якби це було зроблено судом у відповідності з Законом. А в відповідності з Законом суд мусив або виправдати М. Т. Терещенка у обвинуваченні в отримані хабара, або направити справу на
додаткове розслідування. Більше впевнений у тому, що суд мав
направити справу на додаткове розслідування, бо суттєво змінювалось обвинувачення М. Т. Терещенка. Та суд учинив так,
як учинив. Він, свідомо приховавши правду, вдався до хитрощів, компонування й підтасовування матеріалів. Послуговуючись словами стародавнього Сенеки, «…не перестаю міркувати
над тим, у чому тут річ, що найрозумніші мужі для вельми поважних речей вишукали на диво пусті й заплутані докази, які,
навіть якби були правдивими, то однаково подібні до обману».
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Мабуть, тому, що направляти справу для додаткового розслідування не вбачали доцільним. Ніхто так і не докопався до суті
питання чи не захотів. Бо тоді довелося б мати справу з правдою. Все те, що вони понакручували, я лише спробував розплутати й вивести крутіїв на чисту воду. Але не для того, щоб
нав’язати свою думку, а щоб переконати, що при додатковому
розслідуванні ці епізоди почали б відпадати. Суд пішов би проти офіційної лінії партії — боротьби з нетрудовими доходами.

РОЗДУМИ ПІСЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З ВИРОКОМ
Цікава деталь, де вони взяли цей термін? Не інакше як
у Ільфа і Петрова. Адже офіційно він не вживався як кваліфікаційний у статтях кримінального кодексу. Офіційна пропаганда підносила це так, ніби сам робітничий клас і селянство
зрозуміли і влаштовували велелюдні збори, до яких долучалися вчені, студенти, і на аркушах з петиціями та підписами
вимагали покласти край цьому ганебному явищу. Але до кодексів такий вираз «нетрудові доходи» не вносився. Отак партія проголосила боротьбу з нетрудовими доходами, а офіційного поняття цього явища не узаконила. Тому й зосталася та
боротьба як фарс. Та коли у знаменитих Ільфа і Петрова слова
«Остап Сулейман Берта Марія Бендер-бей, батько якого був
турецько-підданий і помер, не залишивши сину своєму Остап
Сулейману ні найменшого спадку. Мати покійного була графинею і жила нетрудовими доходами» викликали посмішку,
то суд 1986 року, намагаючись догодити владі, вніс це поняття
в офіційний вирок. Такого висновку можна було дійти лише
шляхом вельми мудрованих висновків. Наводжу дослівно:
«При цьому суд враховує, що описане, в тому числі у Терещенка М. Т., його родичів майно придбане на нетрудові доходи,
про що свідчить злочинна діяльність Терещенка М. Т. протягом тривалого часу...» Самі здогадаєтесь, що вирішив суд із
майном, визнаним нетрудовими доходами. Тут і без підказки
зрозуміло. Зрозуміло, що сім’ю не виселили як «ворогів народу», та почерк вбачається. Вбачається в послужливості владі,
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а не Закону. Не мав права суд у вироку навіть згадувати ті слова
героя роману Ільфа і Петрова. Відомо, що Остап Бендер знав
«чотириста способів порівняно чесного вилучення грошей» не
в пролетарів і селянства, а в таких людей, як Корейко, тобто
в осіб, які мали нетрудові доходи і непманів. Проте, коли разом із цим «великий комбінатор», «ідейний борець за грошові
знаки», «звичайно, не ангел» поважав Кримінальний кодекс,
то суддям, на відміну від Остапа, — це не було обов’язковим. Їм
Кодекс потрібно було застосовувати. Для прискіпливого читача поясню: закон не має зворотної сили. Це відомо правникам
першокурсникам, котрі ще тільки починають вивчати теорію
права. Та то для першокурсників, а судді обласного суду —
практики. Вони виходили з поточного моменту. А він завжди
змінюється. Не завжди за ним встигнеш. Ця деталь — разючий
коментар до тих часів. Зайве нагадувати тут події, відомі з сучасної історії і, хоча й ризикую набриднути читачеві давно відомими йому речами, все ж таки ще раз коротко опишу той час.
Ставши генеральним секретарем ЦК КПРС навесні 1985 року, Горбачов ніби й не прагнув до зміни соціально-політичного
устрою. Він вважав, що соціалізм в СРСР іще життєздатний.
На квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС було проголошений курс на прискорення соціально-економічного розвитку.
Друга половина 1985 і початок 1986 року пройшли під знаком
підготовки до чергового XXVII з’їзду КПРС і розгортання двох
кампаній: боротьби з пияцтвом і алкоголізмом та боротьби
з нетрудовими доходами.
Формально останню було спрямовано проти «ділків тіньової економіки». На практиці ж головними її жертвами виявилися колгоспники та городяни, що вирощували фрукти й овочі
на продаж, кустарі, вуличні торговці. Читач запитає: а яке ж
відношення до кустарів чи вуличних торговців мав колишній
перший секретар райкому партії? Його скоріше можна було
віднести до «ділків тіньової економіки», та й то, коли б ту постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР було винесено і діяла вона під час зайняття ним посади. Але ж Миколу Тарасовича
з посади першого було звільнено восени 1985 року. Та хіба суд
мав замислюватися над такими дрібницями, коли ЦК КПРС
і Рада Міністрів потребують посилення боротьби з нетрудо249

вими доходами? Та й «прискорення соціально-економічного
розвитку» ніхто не скасовував. От і прискорювали.
Олександр Маркович Бандурка у своїй книзі «Оперативнорозшукова діяльність» так описує той час: «…у травні 1985 р.
ЦК КПРС та Радою Міністрів СРСР, а потім і партійно-радянськими органами УРСР було розпочато загальнодержавну
кампанію по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом, в якій органам внутрішніх справ відводилося чільне місце. Перед органами внутрішніх справ ставилось як головне завдання оперативно-розшукової діяльності: пошук порушень правил продажу спиртного, зловживання спиртними напоями, виявлення
самогоноваріння. Зусилля органів внутрішніх справ, зокрема
міліції, було переключено з боротьби зі злочинністю на виконання партійних рішень. Вводилася спеціальна звітність оперативно-розшукових апаратів за результатами їх діяльності по
боротьбі з пияцтвом. У постанові секретаріату ЦК КП України у лютому 1986 р. було підбито підсумки за друге півріччя
1985 р. Так, було встановлено, що кількість магазинів, які торгують спиртними напоями, скорочено на 95%, вилучено самогонних апаратів 418 тис. штук, притягнуто до відповідальності
1,1 млн осіб, із них 12,6 тис. членів або кандидатів у члени
КПРС. А в дійсності проблему пияцтва було загнано в підпілля, віддано в руки тіньової економіки. Зросла спекуляція,
наркоманія, а бюджет держави не отримав величезних сум
фінансових надходжень. Одночасно проводилася кампанія
по боротьбі з наркоманією. МВС СРСР та МВС УРСР було
розроблено комплекси заходів, створено спеціальні підрозділи карного розшуку, координаційні комісії для взаємодій
із іншими відомствами та установами, встановлено звітність
і терміни подолання цього зла. Як і під боротьбу з пияцтвом та
алкоголізмом, так і під боротьбу з наркоманією, підводилось
ідеологічне, політичне обґрунтування, що приводило до формалізму та зневіри в їх виконання».
Мені хочеться доповнити написане Олександром Марковичем. Я тоді працював слідчим прокуратури Чугуївського району і, за обов’язками, перевіряв мало не всі випадки, пов’язані
зі смертю жителів району. Навіть на очевидні випадки смерті
за віком доводилося виїжджати і за відсутності складу злочину
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виносити постанови про відмову в порушенні кримінальних
справ. Я теж вважаю, що пияцтво — це безтямна і ница вада,
хоча не така лиха й шкідлива, як багато інших вад, на які слабує
людська громада. Боротись із нею потрібно, але за принципом:
«Не нашкодь». Адже після скорочення магазинів, які торгують
спиртним, та майже відсутністю змоги вільно купити те спиртне, поширилися випадки вживання сурогатів алкоголю. Одеколон із парфумних відділів магазинів зник в одну мить. Мій
кум Микола Щедров, працював у Чугуєві завідувачем магазину
«Побутова хімія». Розповідав, що зовсім пристойні люди, яких
він не міг і підозрювати в пристрасті до спиртного, приходили
і прохали в нього відпустити «Денатурат» і навіть «Омивач для
скла». Мені довелося виїжджати на події з виявленням трупів
у лісопосадках. Характерно: поряд недопита пляшка «Денатурату» чи іншого сурогату алкоголю, з закуски — чорний хліб,
цибулина або часничина. Візьму на себе сміливість сказати,
що дійсна кількість смертей саме від вживання сурогатів алкоголю — не знаходила відбиття в офіційних повідомленнях
про боротьбу з «зеленим змієм». Влада це замовчувала. Замовчувала, бо то вже не «вивихи часу», то вивихи в свідомості
керівництва, яке спочатку вирішує питання, «що робити?»,
а потім — «хто винен?» А до питання, «що з цього вийде?»,
справа не доходить. А народ одразу після проголошення антиалкогольної кампанії, тільки-но в магазини почали завозити
замість спиртного соки (до речі, часто з простроченим строком вжитку) та мінеральну воду, прозвав Горбачова не генеральним, а мінеральним секретарем. Цих прикладів досить,
аби судити про все інше, а також скласти уявлення про дбайливість і любов нової генерації «перебудовників» до свого ж
народу. Недовго тривала та кампанія, і партійна влада змушена
була зрештою здатися перед повсюдною думкою, яка завжди
відстає від тих, хто веде вперед, що боротися з алкоголізмом
примусовими методами — марна справа.
«Ще одну кампанію по боротьбі з нетрудовими доходами, —
продовжу цитувати з книги О. М. Бандурки, — було розпочато 28 травня 1986 р., згідно з постановою ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про заходи по посиленню боротьби з нетрудовими доходами». Кожній службі органів внутрішніх справ,
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а насамперед оперативно-розшуковим апаратам, ставились завдання щодо виявлення громадян, які ніде не працюють і мають
нетрудові доходи. Поняття нетрудових доходів вводилося таке
широке, що під їх значення підпадала майже третина дорослого населення України. Встановлювалася кримінальна відповідальність за приватнопідприємницьку діяльність, комерційне посередництво, заняття кустарно-ремісницькою та іншою
індивідуальною діяльністю. В дійсності боротьба велася з паростками ринкової економіки, проявом самостійності в пошуках форм виживання за умов спаду виробництва і безробіття.
І знову оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх
справ направлялася не на боротьбу з тяжкими злочинами, а на
забезпечення політичної кампанії».
Саме на забезпечення політичної кампанії, а не законності,
судом було придумано «нетрудові доходи» Миколи Тарасовича
Терещенка. Забезпечили і ще й думають, куди яке добре діло
зробили! Та не багато з того виходило користі й, оскільки робили його поспіхом, то вийшло більш сумно, ніж смішно.
Свого часу я працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів про національну безпеку. Мені довелося
перечитувати кримінальні справи та готувати довідки щодо
незаконно репресованих. Вичитував справи 1919 року, вироки,
винесені тоді Найвищим, а не Верховним, як він нині називається, судом. Вичитував і справи 1937 року. Ті часи вже далеко від нас, вони в глибині минулого. Та навіть тепер, коли
все це обнародувано, важко повірити у можливість того, що
творилось. Як можна було на підставі недостатньо перевірених
свідчень виносити такі суворі (аж до розстрілу) вироки!
Ті часи (звичайно, в нових проявах) іще можуть повернутися; ми ще не відгороджені від них чимось міцним, очевидним
і надійним. Адже ми лише почали орієнтуватися на європейське кримінальне судочинство. Саме під тиском світової спільноти скасували смертну кару, хоча й нині комуністи ратують
за її повернення. Вони ж розуміють, що страх перед карою не
гарантує особистої безпеки в сучасному суспільстві, що злочинність у країнах, де снує смертна кара, не менша ніж там, де
цей ганебний захід скасовано, та для них головне — боротьба
за електорат на виборах.
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Роздумуючи, намагався поставити себе на місце тих слідчих, прокурорів, суддів і запитував: чи діяв би так само, як
вони? Невже у них не було іншого вибору?! Не завжди це вдавалося — ставити себе на їхнє місце. Бо то був інший час. А ось
ця справа — справа мого часу. Не тільки серед фігурантів і свідків у справі, а й серед слідчих, прокурорів і суддів, котрі її вели,
є мої знайомі, і це наштовхує на особливі роздуми. Творець
усіх нас наділив почуттям совісті. Чому ж це святе почуття часто долається іншим — бажанням вистаратися перед владою?
Чому судді, прокурори судять несправедливо, але відчувають
себе поборниками справедливості?
До речі, ще й нині є немало людей, які з цілковитою компетентністю могли б розповісти про дійсні мотиви цієї справи,
та, мабуть, для них — мовчання золото. Не можу сказати, що
у них немає чи не було совісті, та виникає питання: за яких умов
людина здобуває безрадісну перемогу над своїм сумлінням,
перестає прислухатися до його голосу? Одначе не раз усерйоз
замислююся над питанням, яка необхідність змушує навіть
найкращих, коли вони роблять добро, водночас чинити й зло?
Непросте це запитання, і чи кожен зі службовців ставить його
собі? Вони ж розуміють, що справді морально свідома людина
відповідає, по-перше, за все — або мусить відповідати за все —
і, по-друге, відповідає головним чином перед самою собою
(тобто не перед якимись зовнішніми інстанціями та їх керівниками, під страхом покарання, а перед власним сумлінням).
Та чи справді це так? Давайте розберемося.
Хіба мало добрих людей захищають несправедливе діло,
скоряючись владі, навіть якщо законність її дій викликає сумнів?! І коли їх запитаєш, чому вони стали на бік влади, вони завжди кажуть: «На бік закону, друже!» Та ще й додадуть, що при
виконанні службового обов’язку немає місця жалісливості.
Але ті почуття, про які я веду мову, зовсім не схожі на жалісливість. Як професіонали вони не можуть собі нічого закинути, ніхто з них ні в чому не винен. І нікого це не дивує, ніби
воно й не може бути інакше. Сумно і страшно, коли чиновник
правоохоронного чи судового відомств вже не здатен розділити хоча б подумки переживання та муки глибоких роздумів
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людей, яким доля піднесла серйозні випробовування. Але, погодьтесь, кожен, принаймні в певні моменти, усвідомлює це,
проте багатьом бракує відваги признатися в цьому навіть собі.
Тому й не так легко визначити, на чиєму боці правда і скільки
жорстокості криється у похідному від «закон» слові «законність». Невже так буде й далі!? І чи не пора вже зрозуміти, що
винні не стільки прокурори та судді, а сама система? Якщо так,
то яка користь із того, що справедливість буде в законах, коли
її не буде в серцях тих, хто покликаний стояти на їх сторожі!?
Де вихід — адже це суперечність? Я не дам вичерпної відповіді й зупиняюсь на цьому, щоб усього лиш побіжно порушити тут усі ці теми гармонії закону й волі, служіння та влади,
гармонії, яка дарує людям щастя. Я лише роздумую над цим
і намагаюся змалювати події своєї доби такими, як вони є. Не
тішу себе надією, ніби розуміюсь на цьому питанні краще за
всіх. Але природа наділила нас дорогоцінною здатністю розмовляти з самими собою. Тож частіше користуймося цією
здатністю і завжди бачитимемо, що хоч ми чимось і завдячуємо оточенню, все ж таки куди більше завдячуємо самим собі.
Людина завжди вирішує сама, ким їй залишатися в цьому житті й за що боротися.
Щоб не втомлювати себе та читачів відшукуванням відповіді, скористаюся словами зі знаменитих діалогів Платона:
«…соромно було б не вважати мудрість і знання за найбільші
цінності людини. «Гарно ти говориш і щиру правду, ...але ти
знаєш, що загал людей не поділяє твого й мого погляду і каже,
що багато хто, хоч і знає, що найкраще в тому чи іншому випадку, не хоче так робити, навіть якби міг, а робить інакше. Кого
я тільки питав, у чому причина цього явища, всі кажуть, що
роблять так тому, що не можуть опиратися спокусам насолоди,
або силі скорботи, або якомусь іншому почуттю...». Додам із
його ж слів: «Закон — всесильний володар — у багатьох випадках змушує людей до багато чого, що суперечить природі».
І невже це не наше це з вами діло визначати чому? Невже ми
можемо відзначати лише, що це було і є. А якби кожному службовцю трохи подумати, заглянути в свою душу, спитати себе,
стільки твоєї власної вини в тому лихові, що робиться іменем
Закону, наскільки ти сам причетний до цього!? Та цього, бачте,
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мало хто хоче! Від чого це залежить? Це прикмета тільки нашої
теперішньої доби? Чи так було завжди?
Як же мені самому відповісти на всі ці питання?
— Зрозуміла річ — по совісті, — відповідало власне сумління.

КАЗУСИ ТА ПАРАДОКСИ
Все це я кажу і на докір моїй власній душі, бо є й серед
справ, закінчених мною, такі, за які мені було соромно. Єдине виправдання перед самим собою, що в тих справах не було
заарештованих, і це давало якесь заспокоєння. Не хочу, щоб
у читачів склалося враження, що я на посадах слідчого та прокурора був такий собі добрячок. Зовсім ні. Розслідував справи
про зґвалтування, посадові злочини та злочини, скоєні проти
працівників міліції і самими працівниками міліції. Побутові,
сплановані й навіть замовні вбивства. За жахливі вбивства доводилося підводити злочинців під статті, за якими передбачалася смертна кара, і кільком таки «намазали лоба зеленкою».
І не вважайте, що я сприймав із задоволенням кожен смертний
вирок, «виняткову міру покарання» у справах, які перебували
в моєму провадженні. Такі вироки вражали і мене, викликали мішані почуття. Я не сумніваюсь у законності тих вироків,
але життя людині дає Всевишній і чи вправі ми його забирати. Нині схаменулися, відійшли від комуністичної ідеології та
скасували смертну кару.
Я не те щоб вихваляюсь. Пригадую справу, яку порушив
слідчий райвідділу міліції і прокурор, вбачаючи там посадовий
злочин, витребував її і доручав розслідувати мені. Там ситуація як у справі проти Терещенка з кавунами. Держава забрала
частину земель радгоспу «Рєпінський» селища Малинівки та
земель колгоспу в селі Мосьпановому для будівництва нового
корпусу танкобудівного заводу Міністерства оборони СРСР.
Виділили десятки гектарів землі, а будівництво, котлован вирили тільки на кількох гектарах. Решта виділених земель пустували. Їх навіть не обгородили, а лише кілки позабивали для
означення.
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Звертається до голови колгоспу наймана бригада з вирощування баштанних культур із проханням дати землю для засіву.
Він їм відповідає, що землі немає, забрала держава, завод мають будувати. Ті знову йому:
— Та ще ж не будують, то дозвольте на тих землях?
— Та вони ж уже не колгоспні.
— Та ви дозвольте, підпишіть з нами угоду, щоб ми могли
працювати, виростити дині та кавуни. Однаково до осені там,
на тих землях, не встигнуть нічого будувати, а коли щось, то це
наш ризик. Землю ж виділяють тільки на один сезон.
Коротше кажучи, вмовили голову колгоспу. Посіяли, виростили, почали продавати. Самі мають виторг і в касу контори колгоспу відповідно до угоди вже внесли значну суму. Аж
тут дізнається славнозвісний ОБХСС.
Спочатку намагаються довести, що землю виділено за хабар.
Не довели. Але порушення ж то є! Голова колгоспу дав дозвіл
на використання землі, яка належить державі, а не колгоспу.
Дав мені прокурор матеріали тієї справи, я її уважно перечитав і кажу, що не візьму її до свого провадження, бо не вбачаю
тут складу злочину. Так, звичайно, перевищив голова колгоспу
свої повноваження, дозволивши обробити землю. Та кому від
цих дій і яку шкоду заподіяно? Реальної шкоди немає, навпаки, в касу колгоспу внесено значну суму. Колгоспу користь.
А якщо ця користь колгоспом отримана незаконно, то поверніть її в дохід держави і кінець усьому. Формально є ознаки злочину — перевищення владних повноважень, а самого злочину
я не вбачаю. Кажу прокурору, що це казус. Читачам, не претендуючи на унікальність, повноту і точність значення цього
терміна поясню, що ця випадкова дія (на відміну від навмисної або необережної) має зовнішні ознаки правопорушення,
але позбавлена елементу провини і, отже, не тягне юридичної
відповідальності.
Прокурор мені: «Казусів у радянському праві не буває.
Справу вже порушено! Скажи, що не вмієш розслідувати такі
справи. Поверни назад слідчому міліції». Повернув. У ході слідства голову колгоспу зняли з посади, виключили з партії. Суд
осудив. Одумалися, що не взяли під варту. Після розпаду СРСР
голову колгоспу реабілітували. А життя-то зламали. Щоправда,
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він, вольова і кваліфікована людина, після реабілітації обіймав
ряд поважних у районі посад.
— Ти розповів про необроблювані землі в Мосьпановому.
А мені згадалося коли головою колгоспу став М. І. Калашник,
то до нього приїхали корейці й уклали з ним угоду на вирощування цибулі, баштанних. Виділив він їм землю у селі Канівцевому, і вони розбили там свій стан. Як вони працюють, то
окрема мова. У них наколінники прив’язані — і з ранку до
пізнього вечора на колінах. Всі — і діти, і старики. Тоді вони
ще наших колгоспників не наймали, все самі вирощували. І ти
думаєш, дали можливість вирощувати? Як дізналися з відділу
боротьби з розкраданням соціалістичної власності, то дійшло
до КДБ. Такий пресинг проти голови колгоспу і проти самого
цього вирощування. Такий ажіотаж створили, мало не до порушення кримінальної справи. Калашник до мене, запитує,
що робити. Я побачив, чим тут пахне, то й кажу йому: закрий
це діло, не влазь, ти ж бачиш, що тут до політики доходить. Він
мені: «Та дайте ж хоч урожай зібрати. А потім прикриємо». Так
воно і сталося. Допрацювали корейці, розрахувалися з ними
і прибуток якийсь мали.
І що ж ти думаєш? Поїхали ми на з’їзд у Київ, мене обрано делегатом. І виступає голова колгоспу — десь із степового
краю — Рябошапко. Я його запам’ятав. Вусатий, такий, наполегливий. Видно, що з циган. І розповідає, як у нього корейці вирощують усю оцю городину, який дохід із цього має його
і господарство, і держава. А воно й не дивно, з таким товаром
місця на базарі не застоїш. Закінчив під оплески, всі в долоні
плещуть і товариш Щербицький теж. А я тоді сиджу і думаю:
«Ну, не розумію, як це так? Калашнику мало не кримінал пришивали, а цей хвалиться своїми досягненнями. Як же воно оце
все? Кому дозволено, а кому й ні!? Чи можна робити це за певних умов, а за інших — ні?»
— Миколо Тарасовичу, я трохи стану на захист згаданого
вами Героя Соціалістичної праці Миколи Миколайовича Рябошапка. Я особисто з ним не був знайомий, та знаю, — він
тридцять років був головою колгоспу в співзвучному до мого
прізвища, селі Щербанях, що у Вознесенському районі Миколаївської області. В моєму розумінні, то був визначний чоловік,
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який дуже багато зробив для Щербанів і для щербанівців. Достатньо сказати, що типове господарство в сільській глибинці
він перетворив на передове, яке гриміло на весь Союз. Залишив по собі водойму, яку по праву називають Щербанівським морем. Про це варто сказати, бо це, дійсно, чудо в степу:
мільйон кубів прісної води на площі понад 200 гектарів.
— Я ніяк не хочу применшити його заслуг. Саме його, а не
системи, бо він робив це їй усупереч. Хоча прямо цього не
виявляв. У тих умовах це було рівноцінно самознищенню.
Я потім, коли вже далі працював і глибоко вникнув, то зрозумів, що всі колгоспи тримали на плаву. Як тільки голову висуне — його бах по маківці. Отак, це твій рівень, не висувайся.
А деяким дають висуватися, щоб потім на них пальцем показувати, мовляв, он до тих тягніться. А як же тягнутися, коли той
наймає бозна-де трудову силу і вирощену продукцію викидає
на ринок, на вільний продаж? Звичайно ж, буде прибуток. Все
це зрозуміло, і я ж не проти. Наші люди ту продукцію споживають, не корейці ж! А колгоспникам не можна було платити так,
як найманим. Якби ж держава своєю внутрішньою політикою
це врегульовувала. Так ні. Про світове панування марксизмуленінізму переймались, а в своєму домі не давали змоги вільно працювати й отримувати за це належну плату. Крім такого
слова, як парадокс, про те, що творилося, не підберу. Читачам
вважаю за необхідне пояснити, що в перекладі з грецької мови
«парадокс» — це ситуація, яка може бути в реальності, але не
має логічного пояснення.
І все це так, із дурного розуму. Тому все й завалилося. Не
оцінювало керівництво СРСР реального стану речей, а оскільки не оцінювало, то й не могло направити процеси в належному напрямку.
Як із цим не погодитися? Так, був такий час, але не бракувало і людей, які готові, не замислюючись, виконували накази влади. А необдумано зроблене завжди дається взнаки. Тому
й не дивуюся, перечитуючи обвинувальний висновок і вирок,
офіційно винесений М. Т. Терещенку судом та неофіційно —
владою, яка намагалася продовжити свій проміжок часу. Тій
владі вже винесено історичний вирок. І все було б нічого, якби
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будь-яка несправедливість виправлялась. Справедливість так
і залишається задачею, яка не має розв’язання. Шкода, що
з боку держави, навіть уже самостійної, по відношенню до Миколи Тарасовича, несправедливість іще не виправлено, та для
свідомості жителів району його несправедливе засудження
очевидне.
Я й нині так думаю і вважав за необхідне навести ці діалоги
та міркування, вам, читачі, щоб ви могли кинути погляд назад, придивитись і побачити чоловіка не лише з офіційного
боку, відчути, наскільки він не подібний до першого-ліпшого з юрби. З того офіційного боку життя керівників ми знаємо
тільки наполовину, і вони залишаються для нас, принаймні
наполовину, незрозумілими, а відтінків, тонкощів і зовсім не
знаємо. Особисте життя мого співрозмовника, здавалося, було
на очах у всіх, але насправді становило собою загадку і відкрив
він його рівно настільки, аби душу не пронизувало подувами
лихослів’я, що стільки років витало над ним.
Тут я можу тільки сказати «і так далі», бо час уже закінчити.
Розумію, що беру на себе не дуже приємну роль оцінювача людських вчинків, але все ж таки сподіваюся, що більшість
вас дочитає ці діалоги до кінця і що дехто навіть погодиться зі
мною. Бо люди оцінюють тебе за справами, а не за балачками.
За добрими справами.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
Вже й осінь настала. На подвір’ї Миколи Тарасовича, під
виноградними лозами, з яких крізь позолочене осінню листя
звисали стиглі грона винограду.
— Колись збирав, робив вино, а нині й не збираю. Птаство
дзьобає. Щиро скажу, що наші з вами розмови дали мені можливість дещо і вас пізнати. У мій вік вже не часто знаходиш
нових друзів і радість від того, що вони є. Я вам дав книгу Віталія Андрійовича Добриці «Думки вголос». Його книга і ваша
стаття в газеті, для багатьох у районі відкрили завісу мовчання про моє засудження. Вдячний вам за це. Скоро мій ювілей,
тож прийміть запрошення. Ви пишете і все більше розмов259

ляєте українською мовою. Район наш прикордонний, і тут
здебільшого спілкуються російською. В запрошенні слова які,
на мій погляд, найбільш щиро відтворюють почуття: «Честь
имею пригласить!» Я не збирався широко це відзначати, в нас
у родині це не заведено, та В. А. Добриця переконав, сказавши, що це не особисто для мене, а для всіх моїх друзів, дітей,
тих, хто мене знав. Його підтримали керівник господарства
«Підсереднє» — свого часу заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Олександрович Звєрєв; Валентина
Іванівна Шапар, — син якої теж свого часу був заступником
голови районної держадміністрації, взялися організувати. Тож
запрошую вас із дружиною.
— Спасибі. З вдячністю приймаю запрошення. Я повторю
те, що вже писав: «Любив і люблю людей із активною позицією, незвичним життєвим світоглядом. Тих, хто досвід, здобутки попередників, ідеї мислителів акумулювали в своїй
особистості. У спілкуванні з ними ти доторкуєшся до багатьох граней життєвої науки і від цього збагачуєшся сам. І розумієш — ти щось пізнав.
Ювілей не місце для критики, та Микола Тарасович задав
тон: «Проведемо, як колись, збори партійно-господарського
активу, тому прошу висловлюватися відверто».
Мені спали на думку слова пісні, написані в запрошенні: «Годы промчались, седыми нас делая...» Та все ж людину
мислячу, людину, яка намагається щось зробити не тільки для
себе, а й для людей, протягом усього її життя терзає сумління
оцінки. Кожен значний її вчинок вимагає оцінки. Те, що вона
визнає за собою сама, ніколи її не задовольнить, їй потрібна
оцінка інших людей.
А почути, крім поздоровлень, і оцінку є від кого. З неприхованою гордістю та вдячністю за науку, яку отримали в свої
молоді роки, підіймаючи тост, сказали майже всі запрошені.
А серед них: колишній завідувач організаційного відділу райкому партії Іван Федорович Стук, нині суддя Харківського
апеляційного суду; колишній другий секретар райкому Володимир Тимофійович Панарін, потім голова районної ради; завідуючий відділом молоді та спорту райвиконкому, народний
депутат України, нині голова Харківського відділення Анти260

монопольного комітету України Анатолій Григорович Косолапов. Кость Михайлович Чухлєб, колишній голова колгоспу
імені Леніна. Того самого, де починав М. Т. Терещенко і де
працював М. І. Калашник. Він змінив його і працював багато
років, аж до реорганізації колгоспу. Ось його слова:
— Ніби недавно, а це було 40 років тому, як ти надав мені
право називатися твоїм другом. Відтоді ми не зрадили один одного і в радості, і в біді. Право називатися твоїм другом не давало мені якихось переваг перед іншими керівниками району.
Скажу тільки одне: п’ять доган по партійній лінії, винесених
мені за час керування районом Миколою Тарасовичем, то для
мене, як п’ять зірок Героя у Брежнєва. До того, як стати головою колгоспу, я працював головним ветеринарним лікарем
району. Основним завданням було подолати туберкульоз у тваринництві. Подолали. Після цього ніби не стало, що робити.
Микола Тарасович підказав, і я почав будувати житло для своїх
працівників ветлікарні. Цим займався і тоді, коли прийняв
на себе керівництво колгоспом. Шкода, що свинокомплекс,
в який стільки праці вклав Микола Тарасович, розвалили.
А житло, побудоване в ті роки, стоїть і слугує людям.
Тетяна Голоско, колишній комсомольський працівник:
— Пам’ятаю, як ви ще в юності працювали у Вільхуватці,
разом із моїм батьком, іще молоді, без дипломів інженери. За
цим столом зібралися люди, які не просто прийшли поздоровити, а оцінити і віддати вам данину пошани. Кожному із
нас доля підносить якісь труднощі, складнощі, і ви їх із честю
подолали. Я хочу сказати, що в ваші 75, дядя Коля, ви молодий, респектабельний сивочолий чоловік. Поряд діти, внуки,
вони — ваше продовження, майбутнє.
Овсянников — колега по партії:
— Я прийшов працювати у райком партії 7 жовтня 1967 року. Багато води спливло відтоді. Різні у нас були стосунки, але
я хочу сказати, що Микола Тарасович був вимогливим керівником, іноді жорсткуватим, але це не ображало, бо він чинив
це з такою прямотою, такою переконливістю, що проти цього
важко було мати злість. Важливо, щоб була особистість, а осо261

бистості пробачається багато. Якось він мене запитує, чи подобається мені приміщення старого автовокзалу. Кажу, що не
подобається, не відповідає воно вимогам часу. Так от і берись
за будівництво нового. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто
нам його не зробить. І відтоді я взявся за будівництво автовокзалу. А будували його так званим господарським способом.
Все своїми силами. Від закладки першого каменя до відкриття. Микола Тарасович також брав найактивнішу участь. Часто
й на підвищених тонах розмовляли. Але все-таки за три роки
об’єкт було побудовано. Здали 7 жовтня 1980 року і того ж року
пішли автобуси з автовокзалу.
Народний артист України Олег Миколайович Дзюба:
— Це так звана публічна реабілітація, це визнання його заслуг його життєвого шляху.
І пісню ніби в унісон заспівав: «Два кольори мої, два кольори». В особливій задумі підспівували її учасники ювілейного зібрання. Кожному вона нагадувала «щасливі і сумні... дороги» бо вчувається в ній глибока туга впереміж із радісними
нотами життя.
Микола Тарасович подякував виконавцю за пісню:
— Вона не тільки для мене, а й на згадку про тих, хто уже
в іншому світі. Їхня пісня вже проспівана, а життя прожите.
Петро Федорович Величко — це ж був перший заспівувач і багато, багато інших. Коли десь збиралася компанія, а особливо
на природі, то обов’язково цю пісню співали. Історія розставляє і розставила все на свої місця. Шкода, що багатьох уже
немає і прошу вибачення перед тими, хто мав би тут бути, та
не присутній, може, кого і не запросив. От Миколу Шевченка не запросили, забув, а він комсомолом району керував. Із
того сонму людей, які розбудовували район. Не лише ми тоді
з другим секретарем В. Т. Панаріним та завідувачем організаційного відділу І. Ф. Струком працювали. Всі тоді працювали,
і в кожного були свої труднощі, і в кожного був свій рівень інтелекту, і в кожного свій рівень відповідальності. Але прямого
ухиляння, чи небажання, чи незгоди — я такого не зустрічав.
Були якісь моменти. Але ось тут Микола Дмитрович Бєлашов.
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Нині він найстаріший голова сільгосппідприємства. А пригадую, як ми його направляли в колгосп: «Миколо, піди, будь
ласка». А він каже: «Та це ж на 2—3 роки?» — «Та ні, місяців
на два, три. Там така склалася ситуація...» Так він і дотепер там
затримався.
До спогаду підключається ведучий В. А. Добриця:
— Микола Дмитрович Бєлашов у 2000 році увійшов у книгу
«500 впливових особистостей України». На сторінці 298 книги
є розділ про голову КСП імені Шевченка.
Неможливо, щоб Микола Дмитрович Бєлашов, коли зайшла мова про нього, та не взяв слова:
— Шановний ювіляре, друзі. Тут зібралась аудиторія, як
одна велика сім’я, і зізнаймося, що це свято визнання заслуг
Миколи Тарасовича перед районом запізнилось. Але є Бог,
і він усе бачить. Але є і небайдужі люди. І це з їх ініціативи сьогодні заслужена Вам честь і шана в районі. Ми в Підсередньому народились, і наші батьки працювали поряд. Я працював
у «Сільгосптехніці» з батьком Миколи Тарасовича — Тарасом
Лукичем. У них сімейний підряд пішов, і всі, хто знав Тараса Лукича і Миколу Тарасовича, — ніхто не може сказати, що
хтось із них не по-людськи вчинив. Так, тут сказали про жорсткість, але якби він не був таким вимогливим, то і район навряд чи став таким, як був і є донині. Тут називались об’єкти,
починаючи від автовокзалу, школи… А скільки ще побудовано!
Дійсно, прозвучало і правильно — те, що було тоді побудовано, за двадцять років ніяк і досі не розвалять. Так, я теж відчув
на собі особливість тих часів. Це нині ніби легко, а насправді важко було. Всі ті владні сходинки від обкому Харківського до Києва і Москви потрібно було пройти не з порожніми
руками, щоб десь щось отримати. Ось нині дороги до такого
стану доведено, розбито вщент, а був час, коли ми пишалися,
що в Великому Бурлуці найкращі дороги. Я свою трикімнатну
квартиру в Бурлуці віддав Танчуку. Мені сказали: є нормальний чоловік, який займатиметься дорогами. Віддав ключі —
і все. А на господарство я пішов з ініціативи Миколи Тарасовича. Викликав мене і каже: «Я оце був у господарстві, то люди
просять, щоб тебе направили в колгосп. Іди». А я ж головний
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інженер у районі. Отак по піонерському призову і пішов. Через
декілька років Тарасович мені: «Миколо, наша домовленість
у силі. Ти можеш повертатися в Бурлук». Кажу: «Ні, Тарасовичу, я тільки почав, уже щось вдається: і кращі доярки,
і краща завфермою, якщо я піду, то люди скажуть, що вони всі
там такі, тому потрібно довести справу до кінця». У 1985-му
почалися важкі роки, і я там теж фігурував. Але, мабуть, доля
така. Були моменти, коли потрібно було віддати, але записку
писав: «с последующей отдачей». І коли викликали в міліцію
і на суд, то я наполягав: так ні, там же в розписці, що вказано...
А історія, дійсно, все ставить на свої місця, і спасибі нашому
спільному товаришу В. А. Добриці. Спасибі, що зумів зібрати.
Ця аудиторія мусила бути разів у декілька більшою, і це дійсно
свято для нашого покоління. Спасибі за все Миколі Тарасовичу. Добра вам і щастя...
Керівництво — це не тільки виконання планових показників та будівництво. Ведуча нагадала, що Микола Тарасович декого й женив у районі.
— Був такий випадок, — підтверджує Василь Іванович Єлисєєв. Я тоді працював першим секретарем райкому комсомолу.
То Микола Тарасович якось і жартома і всерйоз мене запитує:
«А чого це ти не женишся? Що дівчат немає? Дивись он яка
активістка Олена. Женись, даю тобі тиждень строку...» — «Та
дайте мені з’їздити по туристичній путівці в Болгарію. Повернусь і зіграємо весілля». А ми вже з нею симпатизували одне
одному. Так і сталося...
— І не жалкуємо, — підтверджує дружина Олена Іванівна,
свого часу завідувач сектору партійного обліку, — я ніби й випадково підрахувала, сьогодні 33 роки 3 місяці і 3 дні з дня нашого весілля.
Вечір закінчено. Все відбулося чудово! Шкода, що не часто
життя дарує такі хвилини. Йому сімдесят п’ять. Чи багато за
чим, після свого 50-річчя, яке зустрів у тюремній камері, довелося йому жалкувати, чи багато в чому каятись? Адже нажив
досвід, який давав результати, та шкода, що був підбитий, мов
птах у польоті. Хай там як, а він прожив гарне життя і може
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сказати на повний голос, що, хоча воно розділилося на «до»
і «після» в’язниці, йому приємне відзначення ювілею. Такі хвилини в житті не повторюються, та все ж таки вони змушують
хоч трохи підзабути і невдачі й горе. Ювілей є почесним і переконливим свідченням того, що все ж таки дещо зробив для
району.
З погляду суспільства кожна людина є важливою і цінною
насамперед завдяки вагомості того внеску, котрий саме вона
здатна зробити у спільну справу. Відповідно й людську шану та
визнання кожна має отримувати адекватно величині та особливості цього свого неповторного внеску. А його внесок у розвиток району, безумовно, неповторний.
Шкодує що не втілив у життя все задумане, але не колишня
влада, а Господь Бог йому суддя і люди. Сповнене випробовувань, складне, нелегке, але своє у нього життя, яке його випробовувало на міцність Терещенковської породи.
Про відзначення ювілею М. Т. Терещенка знято фільм. На
мій погляд, із влучною назвою «Випередивши час». Як сказано
в передмові, це фільм вибачення за режим, який зламав йому
життя.
Миколі Тарасовичу виповнилося сімдесят п’ять. Після смерті дружини він живе сам. Син, щоправда, мешкає неподалік,
але окремо. Донька теж.
Є люди, які безперестану стукають у двері сильних світу цього, не соромляться їм докучати. У Миколи Тарасовича
інша вдача.
— Після помилування, яке ініціював іще 1992 року депутат
Верховної Ради України Валентин Іванович Коржик, я не подавав на реабілітацію, — каже мій співрозмовник. — Чому?
Тому що не бачив я ніякої законності й не побачу до кінця днів своїх. Сидів зі мною в СІЗО Георгій Дригін — голова
Бєлгородського райвиконкому. Там було багато з Бєлгорода.
Тоді його перевели в Нижній Тагіл… Так приїжджав сюди.
З оберемком квітів. Виявляється, з них усіх зняли судимість
і повернули все конфісковане. І повернули, не з їхньої ініціативи. Жора казав, що нічого не писав, не клопотався. Прийшли папери — і все.
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А тут... Минуле минуло, а чи воно було добре, чи краще б
його взагалі не було — немає ніякого значення. З тих, хто любив мене, багато хто вже лежить у землі. Я сам не знаю, чому
засидівся на цьому світі... Та Бог із ним, життя перекрутили,
жінка відійшла, пенсія тепер — і котові на сльози не вистачить.
— Коли не секрет, яка?
— Півтори тисячі, оце тепер добавили трішки... Нагороди
забрали. Та й здоров’я вже не те. І якщо мені ще судилося пожити на світі, то я аж ніяк не певен, що в нашій країні дійде
до реабілітації, з ініціативи держави. Гірко визнавати, що мені
й на старість суджене безправ’я. Все здається легким тільки
на словах. А ти, наскільки я можу судити з наших розмов, уже
цілком зрозумів, що життя і все, що з ним пов’язане, — багатоманітне, складне, переплутане. І я теж таки дещо бачив на
своєму віку й знаю, що сам, із однією своєю правдою навпростець не підеш. Як мені ще у в’язниці казали, що виправдати це не посадити, тут докази потрібні. Про перегляд справи
мова може йти лише в разі подання нових фактів або доказів,
що могли б, разом з раніше наведеними, стати для суду підставою для оправдання. Та хто буде цим займатись? Одна надія:
історія все розставить на свої місця... Милосердя часу значно
надійніше від милосердя людей.
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