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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Дорогий читачу!
Якщо у  бурхливому морі друкованих видань ви безнадійно 

шукаєте цікавий захопливий філософсько-історично-детек-
тивний твір або аналітичну інформацію про свій час і  світ, 
раніше заховану від вас за сімома замками... Якщо ви шукаєте 
сповідь свого сучасника про себе в  контексті епохи і  України, 
якому довелося часто вибирати між Богом і дияволом, між ма-
теріальним раєм і душевним пеклом... Якщо ви шукаєте роман 
про потаємні людські пристрасті, якими вимощена дорога до 
слави, влади й  багатства... Якщо ви шукаєте антологію чес-
нот і  мудрих порад від великих безсмертних, на яких трима-
ється світобудова... Якщо ви шукаєте книгу, з якою можна, як 
з вірним другом, посперечатися на різні, життєво-важливі для 
вас теми чи просто погомоніти у злагоді й наодинці із самим 
собою... Якщо ви шукали просто інтелектуальний текст як 
тест для підвищення рівня свого IQ і, відповідно, самоповаги... 
Якщо ви шукаєте написану спеціально для вас, вам адресовану 
Книгу про Вас — ви її, нарешті, знайшли.

Сам автор називає її «Філософічні роздуми прокурора. Із фі-
лософською усмішкою і не без моралі». Хоча книгу можна назва-
ти і  філософським діалогом із власним аlter-ego, і  диспутом із 
філософами минулого, і «моральним листуванням» із невидимим 
читачем чи самим собою — собі невідомим. 

Книга колишнього досвідченого слідчого і суворого прокурора 
Дмитра Щербаня — многогранна і багатотемна настільки, що 
навіть важко визначити її жанр... І це теж інтригує, спокушає 
її прочитати навіть того, хто вже давно нічого, крім постів 
і коментарів у фейсбуці не читає, навіть того, кому книжний 
хліб духовний давно замінив ток-шоу в телевізорі...
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Констатую з глибоким сумом цю, на жаль, одну з ознак ніве-
ляції художньої літератури — як духовної поживи, як джерела 
знань і людського досвіду, як приземлення найвищих моральних 
імперативів людського суспільства і  заміну їх примітивним 
контентом... 

Здається, сьогодні розгублена і сама література, круті гра-
нітні традиційні береги якої давно розмиті, глибини замулені 
й важко доступні не лиш для «великих кораблів», як то — епопеї 
чи романи, а й для таких мобільних жанрів, як новела і повість. 
Така от криза не тільки жанрів і стилів, а самого визначення 
про призначення літератури, зокрема прози...

У таких випадках коли революція не відбулась, а до еволюції 
не дійшло, завжди патову ситуацію в мистецтві Слова ряту-
ють неофіти, люди, для яких література — не важка щоденна 
праця, а захоплення. Не будень гіркий, а несподіване свято ра-
дісного творення іншого світу, служіння вищим цінностям, яке 
може дозволити собі, вивільнившись від тягаря казенної служби 
і професії.

Так автор «Ловитви невловимого» Дмитро Щербань, воло-
діючи вродженим літературним талантом і хистом оповідача, 
перечитавши гори літератури, необтяжений філологічними 
і  літературознавчими умовностями, мимоволі творить свій 
власний і  стиль, і жанр: своєрідний мікс інтелектуального де-
тективу і філософського трактату, одвертої, почасти гіркої 
сповіді-монологу і діалогу із самим собою, покаяння уярмленого 
системою сучасного прокурора і того, тисячолітньої давності 
нічим не славного прокуратора римських провінцій, який спро-
вокував великого Сенеку на знаменитий трактат «Моральні 
листи до Луцилія».

Автор, не цураючись «списувати Сковороду», сам дивую-
чись, змушує читача задуматися над нібито давно відкрити-
ми і відомими істинами: Божий світ змінюється в технічному 
і технологічному плані, але людина, навіть озброєна неотехно-
логіями, залишається такою в душі і за суттю, як і дві тисячі 
років тому до Різдва Христового. Не нове відкриття, але по-
вчальне. До речі, як і можливість читача — рядового громадяни-
на побачити світ очима служителя таємничої богині Феміди — 
«Жінки із зав’язаними очима», а в миру — слідчого і прокурора, 
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людей віддалених від нас — Законом і обов’язками тільки перед 
ним. Повторюю, ракурс споглядання і аналізу життя — незвич-
ний для сучасної почасти дилетантської української прози.

Водночас «Ловитва невловимого» — це цілком сучасний ро-
ман-роздум про незвичного для нашої вітчизняної літератури 
героя — «людини системи», спочатку слідчого, згодом прокурора, 
якому дивом вдалося не стати деморалізованим гвинтиком цієї 
системи, і, пройшовши Дантові кола спокус посадами, кар’єрою 
та іншими благами земними, не тільки не втратити людську 
суть, а й очиститись для іншого покликання — творення чесної 
талановитої високоморальної прози. Прози, приперченої мало-
відомими фактами кримінального світу, присмаченої незбитим 
народним гумором, а  часом  — присоленою скупою чоловічою 
сльозою... Прози глибоко української, народної, в  яку спочатку 
входиш, як у тиху лагідну воду, яка вже на третій сторінці ви-
явиться шаленим виром, що захоплює, затягує у такі глибини 
свідомого і  підсвідомого, звідки виберешся, тільки або доплив-
ши до берега, або «випивши море»... чи то пак, дочитавши до 
остан ньої сторінки.

Отож, дорогий читачу, щасливої подорожі у  невідомий за-
хоп ливий світ «Ловитви невловимого»...

Галина ТАРАСЮК



6

НАОДИНЦІ З СОБОЮ

«Що є філософія? Відповідь: пе-
ребувати на самоті із собою, із со-
бою вміти вести розмову».

(З листа Григорія Сковороди 
до Михайла Ковалинського)

Відвіковічне Сонце, креслячи ще одне коло над Землею, вже 
здолало понад третину свого денного шляху, коли я, не стільки 
упорядкувавши «дачні «справи, як натомившись від суєти суєт, 
вирішив: «Решта дня належатиме повністю мені. Більше нікому 
й окрайця не дам від нього відчикрижити. Присвячу його чи-
танню». Справжні книжники, без сумніву, ні на які скарби не 
проміняють дорогоцінні хвилини, коли лишаються сам на сам 
зі своїми найсокровеннішими мріями-роздумами в  оточенні 
найвірніших і найвідданіших друзів — книг. Адже читання хо-
рошої книги завжди набагато корисніше, ніж спілкування з по-
верхневою людиною.

На столі поряд лежали «Діалоги» Платона зі знаменитим 
виступом Сократа після обвинувальних промов проти нього 
і «Держава», де Платон міркує про роль держави в суспільному 
житті. А ще — «Життєписи» Плутарха, «Політика» Аристотеля, 
«Листи до Михайла Ковалинського» Григорія Сковороди й інші 
книжки давніх авторів, до творчості яких останнім часом при-
кута моя увага. Адже відчуваю, як близько моє сучасне світо-
сприйняття перегукується з минулим.

Читаючи, часто натрапляю на прикметні фрази або й  цілі 
уривки, зміст яких уповні можна достосувати до сучасних по-
дій. У них немає прямолінійних ототожнень, але написане тоді 
відкриває широкий простір для здогадок, асоціацій, порівнянь, 
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відносних висновків, хоча й далеких від абсолютності, але й на-
буває специфічного осучасненого змісту.

Розгортаю лише перші сторінки творів далеких століть, 
а то й тисячоліть, і відразу зачаровуюся: чи є в ближчих до нас 
авторів така барвистість і принада вислову, простота викладу, 
мовна прозорість? Хіба  ж лишишся байдужим до словесного 
багатства текстів? Захоплюєшся навіть тим, чого ще не можеш 
відразу осягнути. Загадковість античної думки завжди обна-
діює; вона не заводить тебе в закапелки безвиході, а спонукає 
думати й мимоволі вказує, як людині й людству прямувати далі.

Зручно вмостившись, дістаю книжку Сенеки «Моральні 
листи до Луцилія». Він, до речі, цілком слушно наполягає, що 
написав твір, над яким не завадить поміркувати (чи видають 
твори «неміркувальні»? Іще й скільки!). І з цього виводить влас-
не, либонь, вистраждане, правило для читача. «...дозвілля без 
книжки, — досить полемічно зауважує мудрець, — це смерть 
і похорон живої людини. Бо яка, врешті, користь від перебуван-
ня на самоті?» Це ж якою високою була для нього ціна читання: 
самота-дозвілля без книжки — це смерть-похорон для нас, жи-
вих! Натомість якому дозвіллю віддаємося ми, люди ХХІ сто-
ліття? Пиятиці, розпусті, базіканню, неробству фізичному й ін-
телектуальному, а то й чомусь страшнішому з погляду моралі 
(крадіжкам, насильству, убивствам)?

Листи  — своєрідний задушевно-інтимний жанр оповіді 
й сповіді, і античні автори чи не вперше донесли до наших віків 
їхню чарівність і неповторність, вони й нині є для нас певним 
зразком висловлювання думок і почуттів, що значно різниться 
від того, до якого ми звикли: окрім того, за сучасної доби смарт-
фонів-інтернетів ми переходимо вже на щось майже телегра-
фічно-калейдоскопічне. «Поспішай повільно! Festina lente!» — 
проказували давні мудреці.

Тож я, услід за великим любителем нотатників-щоденників, 
нашим геніальним поетом Павлом Тичиною, мислелюбом (зга-
даймо його поему-симфонію «Сковорода»), «читаю, думаю, но-
тую», як він казав, себто, одриваючись від тексту і втоплюючи 
очі в просторінь, обмірковую прочитане.

Автор повчає: «Думай над тим, що ти зробив, чесно, сміливо, 
порозмовляй сам із собою про добрі сторони життя». Чудово! Чи 
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не звідси Володимир Винниченко, першорядний прозаїк і менш 
удатний політик, довкола якого нині затято схрещуються шаблі 
полемістів (отже, він живий для нас, цей, іще й  один із найви-
датніших українських читачів усіх часів і всіх народів — згадай-
мо бодай його потужні широкоосяжні щоденники) — так от, він 
придумав «чесність із собою», себто принцип: бувши на самоті, не 
брехати самому собі в роздумах над власним життям. Оце й є, ма-
буть, сенеківська користь від усамітнення, та ще й поза читанням.

«Чесний із собою» Володимир Винниченко схвалив би й ін-
ший постулат Сенеки: «До речі, саме тому й стаємо такими нік-
чемними, що ніхто не озирається на своє життя. Міркуємо над 
тим, що маємо зробити, але ж задуми на прийдешнє виснову-
ються з минулого! «Ось на які мудрі уроки відтак спромагаємо-
ся: книжка — твій найліпший друг, постійно спілкуйся з нею; не 
будь на самоті напризволяще; забуваючи про минуле, стаємо — 
вдумаймося! — нік-че-ма-ми. А хто такий нікчема? Ніщо, ні те 
ні се, отже, лише в гріб та на цвинтар його. Сильно й жорстко 
вміли говорити античні мудреці, а такі розуми, як В. Винничен-
ко, теж не пасли задніх, полюючи за їхнім невловним. Не маємо 
й ми бути міцні заднім розумом.

Ба! Адресат книжки Сенеки Люцилій Молодший — це ж си-
цилійський прокуратор! А я — харківський прокурор районно-
го масштабу. І це мене приваблює як читача. Посади — різні, але 
є в них і щось спільне. Прокуратори були слугами імператора, 
їхньою представницькою владою, на яку покладалися особливі 
службові обов’язки. Ми з Луцилієм обидва, отже, — державні 
службовці. Він пише, що «в тому крутежі людських справ ... 
долав усі ... перешкоди заради нікчемної прокуратурської по-
сади». Завважте: усі! Це ж скільки зусиль треба було докласти, 
щоб подолати (nota bene!) посадову нік-чем-ність! Тож і я від 
сампочатку служби до всього брався з великим завзяттям. Утім, 
опісля, утягнутий у  вир суспільного життя, мало що зберіг із 
тих добрих починань. 

Незмірна швидкоплинність часу! І ця швидкоплинність най-
очевиднішою стає тоді, коли озирнутися.

Озираюся...
— І що? — запитую сам себе й відповідаю: — У потоці не-

втримного часу я  вже поховав за обрієм спочатку дитинство, 
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потім юні літа, далі зрілість, найвагомішу пору життя, зрештою, 
а нині...

— І що ж нині?
— Насолоджуюсь найкращими роками заслуженого відпо-

чинку. Сенека Молодший сказав: «Не шкодуйте, що старієте — 
багатьом у цьому було відмовлено». Нині у мене справжнє до-
звілля, я належу собі. Мені не треба робити те, чого душа не 
хоче. Я б назвав це доцільним спокоєм, якого прагнув завжди; 
так що варто мені захотіти, — і я можу цілковито байдикува-
ти. Згадаймо, що й давні філософи полюбляли, міркуючи, ле-
жати голічерева на природі, а Діоген знайшов притулок навіть 
у бочці!

Та, «коли міряєш себе, не озирайся на ті місця, звідкіля ти 
вийшов,  — подивися, де нині живеш». Думаєш, ніби втік від 
бурхливого життя!? Та ти ж тільки зміняв його на старечу бай-
дужість! А це інша спостережна позиція.

Збираючись прочитати книжку на дозвіллі, розгорнув її, аби 
спробувати лише на смак. Та вона заманила мене в свої глибини. 
Мій улюбленець Сенека, читаючи й  захоплюючись, із неймо-
вірною образною влучністю поціновував прочитане: «Скільки 
в ній красномовності... Такою насолодою мене привабила й за-
тримала коло себе, що я прочитав її без жадної загайки. ... І зві-
дав не лише приємність, але й сповнився радістю. Скільки тут 
хисту, скільки запалу! Сказав би я також, які тут пориви, якби 
мова то влягалась, то знову, зметнувшись, набирала висоти. 
Ні, то не порив, а мірний лет, мужній, врочистий плин думки, 
а, попри те, час од часу зустрічається тут щось дуже лагідне, со-
лодке. ... Аж не віриться, наскільки може бути корисною мова, 
призначена для зцілення, мова, що від першого й до останнього 
слова звернена на добро. ... Було таке враження, що моя душа 
наче окрилилась», відчувши «оту висоту думок і оту дивовижну 
дієвість слова». 

Таке знайдеш не в кожного: твори деяких — дарма що й сла-
вою втішаються  — якісь безкровні. Повчають, сперечаються, 
силкуються на дотеп, а снаги не додають, бо й не мають її. 

Цим висловам уже тисячоліття! Перевертаю їх в голові й ду-
маю: може, до цих слів ти не доріс іще, як читач, може, не зро-
зумів, а може, чогось не добачив, а воно на поверхні? Це ж не 
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лише тебе одного турбує сьогодні! Ще Діоген Лаерцій розпові-
дає про те, як Еврипід питав у Сократа про його враження від 
читання Геракліта, на що Сократ відповів: «Те, що я зрозумів, — 
прекрасне; те, чого не зрозумів, мабуть, так само; тільки, слово 
честі, для такої книги треба бути делоським нирцем... щоб не 
захлинутися в ній».

Від читаного в  голові роїлись і  водночас летіли геть-геть 
думки й  запитання, на які не було відповіді, а  очі раз по раз 
угля далися в копію алегоричної картини, вивішеної на стіні. На 
ній різнопланово зображені уламки древньої споруди, астроля-
бія, що нею вимірювали рух небесних світил із Землею в центрі 
Всесвіту, Амур із напнутим луком, стос книжок, людина в пере-
кинутій через плече туніці, що сидить, закинувши ногу за ногу, 
й, підперши підборіддя, задумливо дивиться на ті книжки.

Люблю такі мовбито безцільні розглядання, коли очі бачать 
одне, а голова зайнята іншим. Що ж то за картина, що вона зна-
чить, що відчував, що хотів сказати нею художник? Адже для 
нас і досі багато що лишається загадкою: що, зокрема, зображе-
но на древніх картинах і фресках? Пришельці з космосу, косміч-
ні кораблі?.. Людство ж нібито зробило перший крок у космос 
за мого життя, у 1961 році? А що ж то за люди в космічних ска-
фандрах із глибин тисячоліть? Про це і не лише про це, незро-
зуміле й непроявлене, віками дискутують і досі.

Ось і мої міркування не вибудовувалися в струнку картину 
логічного мислення. Здоровий глузд опирався маренню, роз-
важливість застерігала робити поспішні висновки. Прочитане 
і картина перемішалися в уяві.

Спогади переходили в мрії, і минуле в уяві мішалося з тим, 
що буде. Думки, сказати б, вищого, інтелектуальнішого, виду, 
облягали думки простіші й приступніші, але, не закріпившись 
у  свідомості, не прояснившись суттю, зникали. Силкуєшся їх 
повернути, проте марно. Вони витають десь у пам’яті, але їх не 
можна піймати. Буває, наші думки, чи то пірнаючи прожогом, 
навіть авантюрно, кудись углиб мозкових звивин, чи з  неза-
лежних від нас причин (може, ми про це ще просто нічого не 
знаємо?), зникають, обриваються (де ж вона? Ось ніби вхопив 
її за хвіст — і маєш!); але одразу ж народжуєш іншу думку — 
може, й породження чи розвиток попередньої... Та й ця, інша, 
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часом, не знаходячи спокою, губиться в  найнеймовірніших 
при пущеннях...

Ну як, слушно запитує Герман Гессе, «передати словами те, 
що весь час тікає від слова», як «зробити раціональним явно 
поза раціональне? ... Ось чому те, що при цьому почуваєш, так 
важко виповісти, тому воно так дивно не дається слову й фор-
мулюванню; мабуть, мова не ставила собі за мету давати повні 
відомості про цю галузь життя».

Та все  ж таки за всього свого прагматизму, ти «не можеш 
позбутися тієї дивної хвороби, в якій є своя втіха: це хвороба 
фантазій, небезпечний дар домішувати до дійсності мрії, при-
мари, прекрасні видіння і поринати в їхнє любе серцю небуття» 
(це відповідає видатному німцеві-мислителеві інший видатний 
письменник — француз Анатоль Франс).

Думка і  слово... Нерозлютовані друзі-суперники. І  все  ж 
письменники-класики, наділені, либонь, божественним вог-
нем натхнення, спромагаються доносити до нас у словах дум-
ку з  тією мірою наближення, про яку ще раніше за Г. Гессе 
й А. Франса міркував Платон: «...правильну думку, якщо для неї 
немає слова, не можна назвати знанням, бо що ж то за знання, 
якщо його не можна втілити в слові. Але це й невіглаством не 
назвеш, бо як можна вважати невіглаством спробу осягнути те, 
що є насправді. Мабуть, правильне уявлення — це щось середнє 
між розумінням і невіглаством».

...Я, начитаний і  сам-собою-намислений, був доволі збу-
джений, щоб заснути. «Спокій буває погідним лише тоді, коли 
розум наведе лад» (Сенека). Лад ніяк не наводився: думалося 
про все бачене, уявлялося все небачене. Як тут заснеш, коли на 
самоті снується складне мислене плетиво?

Невиразні картини, склубочені думки виринали в  уяві, 
а я намагався гнати їх геть. Навіщо ці потоки свідомості? Адже 
ніхто ніколи не дізнається, про що ти думаєш! Але ні! Є ж про-
рочо-прозірливі міркування Т. Г. Шевченка:

...твої думи, рожевії квіти,
Доглядані, смілі, викохані діти,
Кому ти їх, друже, кому передав?
Чи, може, навіки в серці поховав?
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О, не ховай, брате! розсип їх, розкидай!
Зійдуть, і ростимуть, і у люди вийдуть!

Отже, з погляду геніального Тараса, я перебуваю між Сцил-
лою передавання думки в  світ широкий (навіть конкретному 
«комусь») і Харибдою «поховання в серці»? І, звісно, сердечний, 
душевний Тарас Григорович на боці громадського, сказати  б, 
проявлення дум-думок, адже сам скільки думав і  писав про 
це — згадаймо, як він полюбляв називати свої вірші «Думками». 
Але ж у нього «думи», «думки» — «рожевії квіти, доглядані, смі-
лі, викохані діти»; отож раз викохав-виплекав таке «дітоквіття», 
тож хіба не переймешся жагою дії: розсип, розкидай їх — і вони 
зійдуть, ростимуть, у  люди вийдуть! Неперевершений зразок 
передачі індивідуальної творчості колективному читацькому 
«ми»! Чи є ще в світі бодай один поет, котрий з отакою образ-
ною влучністю, отакою художньо цілісною картиною передав 
би зв’язок між автором і читачем? Отак одразу й не пригада-
єш... Думи — рожевії квіти — це якийсь сад-галявина, емоційна 
складова картини: як гарно! як красиво! — тут проглядає мис-
тець-маляр; доглядані, смілі, викохані діти — тут із естетичного 
первня виступає художник як мислитель-педагог: діти-думи 
поета — які вони? Ми, читачі, природно можемо уявляти їх ма-
люками — не немовлятами, звісно, але... І тут мимоволі споти-
каєшся на думці. 

Як уявляє дум-дітей сам поет (він, щоправда, звертається до 
другої особи, «друга», але ж пам’ятаймо: «Думи мої, думи...»)? 
Доглядані, смілі, викохані  — це вже епітети явно концепту-
альні, зі смислом-сенсом, хоча й  почуттєві, але на те тут і  лі-
ричність віршованого слова. Доглянутий — той, за ким пиль-
нують, стежать, щоб усе було в  порядку, нормально; той, про 
кого турбуються, піклуються, забезпечують необхідні умови 
життя. Смілий — не знає страху, не боїться небезпеки, трудно-
щів, невдач, перешкод; рішучий, відважний, хоробрий; сповне-
ний сміливості, відваги, дерзання; який зачіпає гострі, назрілі, 
болючі питання; новаторсько-своєрідний, незвичайний, нетра-
фаретний; небоязкий, несоромливий у поводженні; який різко 
виділяється серед інших. Викоханий — з любов’ю вирощений, 
дбайливо доглянутий аж до найкращого стану, вигляду.
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Так ось які в Тараса Шевченка «думи-квіти-діти»! Вони вже 
не малюки чи школярі, а цілком здатні самі вийти в люди, себто, 
доклавши зусиль, зайняти стале високе суспільне становище. 
Хоча чекайте: вони ж іще зійдуть, ростимуть! Чи не супере-
чить сам собі поет: з одного боку, так високо «дітей» атестує, 
із другого — мовби випускає їх у світ на виріст? Розуміючи, що 
Тарас Шевченко  — весь час звертаючись до образів «дум-ду-
мок-квітів-дітей», вимірковуєш, що геній Тараса більший 
і  глибший за твоє читацьке «я»: адже це його надталановиті 
«діти-квіти-думи-думки», викохані ним, ідуть до нас, читачів, 
щоб... щоб — що? Та ж зійти й рости в нашій свідомості! Ми ж, 
читаючи й перечитуючи класику, збагачуємося, отже, сходимо
розумними думками й ростемо духовно, чи не так?

Дивовижний Шевченко! Просвітив, але збурив мої дум-
ки ще більше. Чи ж треба мені відтак «гнати від себе думки»? 
Адже ж думки великого Тараса, нашого духовного світоча, — 
то його думки, а мої — це мої, не вповні виношені. Тож треба, 
за Тарасом Григоровичем, виплекати й викохати їх? Мабуть, що 
так... Але ж і його думки були виплекані на читанні інших ав-
торів. Він же сам писав про Григорія Сковороду: «Давно те ді-
ялось. Ще в школі, // Таки в учителя-дяка, // Гарненько вкраду 
п’ятака — // Бо я було трохи не голе, // Таке убоге — та й куплю 
// Паперу аркуш. І зроблю // Маленьку книжечку. Хрестами // 
І візерунками з квітками // Кругом листочки обведу // Та й спи-
сую Сковороду...»

Списував Сковороду, і ті його твори для Шевченка були не 
лише підручною книгою, але й  незглибимим джерелом філо-
софської і поетичної думки, з якого повною мірою черпала до-
питлива душа генія. (Зверни увагу на «допитлива душа генія». 
Його душа була допитлива. А твоя!? Ти ж теж багато читав, здо-
був і освіту, і життєвий досвід. Та чи допитлива твоя душа по-
ряд «з незглибним джерелом філософської і поетичної думки»?) 
Думки, думки...

Згадував прочитане раніше і, одриваючись очима від напи-
саного, подумки аналізував, обмірковував прочитане.

Автор радить: «Думай над тим, що ти зробив чесно, сміли-
во, побесідуй сам із собою про добрі сторони життя. Старайся 
пробудити у своїй пам’яті те, що ти найбільше подивляв.



14

...До речі, саме тому й стаємо такими нікчемними, що ні хто не 
озирається на своє життя. Міркуємо над тим, що маємо зробити, 
але ж задуми на прийдешнє висновуються з минулого!» Автор 
«Листів» не тільки мені нагадує, що «час складається з трьох ча-
стин: минулого, теперішнього, прийдешнього». А «хіба то, кажу, 
не приємно, ставши собі осторонь, споглядати те торговище — 
просто так, нічого не купуючи, нічого не збуваючи». 

Розгорнув книгу, аби лише спробувати її на смак. Та вона 
заполонила мене, повела далі, в  глибінь століть. Як на мене, 
читання — то глибоко інтимна річ. Тут як в коханні — бажа-
єш якомога менше посередників між автором та собою, щоб 
не втратити прямий контакт з викладеними на сторінках його 
думками і своїм життєвим досвідом.

Прочитавши щось цікаве, ти прочитане повертаєш так, як 
хочеш, і своїм думкам підшукуєш свою словесну оболонку. Очі 
бігають рядками, і ти вже не так з автором, як сам із собою роз-
мовляєш. І чи кращаєш, чи гіршаєш, трудячи мізки й очі? Пи-
тання питань! Навіть усемудрий Сократ не знав: «А чи хтось 
через це стає кращим чи гіршим, то я  по справедливості не 
можу за це відповідати». Хоча читаєш із насолодою  — й  ніби 
ніяких тобі проблем, усе в тексті — інтерпретуй його довільно, 
наскільки вистачить твоєї уяви й фантазії, вдумуйся — і зали-
шай у свідомості вже як своє, відібране тобою. «Беру моє, де б 
я не брав», — казав із цього приводу французький драматург 
Жан-Батист Мольєр.

Запитаєте:
— Для чого?
Мене цікавить те  ж саме, що й  його: я  теж все ще шукаю 

правди, не знаходячи її, шукаю вперто й наполегливо. Я ж не 
визнавав над собою нічиєї влади, не прикриваюсь нічиїм іме-
нем, і хоча з великим довір’ям ставлюся до суджень видатних 
людей, де в чому і на свої покладаюся. До того ж великі мужі за-
лишили нам не лише відкриття, але й багато ще не знайденого. 

Вийшовши на заслужений відпочинок, ніби запитав себе: 
невже з тебе не вийде нічого, крім того, що вже вийшло? А що, 
власне, ти можеш краще робити? Які в тебе наміри, які цілі?

Не приховаю, що потяг до написання книжок теж не зов-
сім мені чужий. Але багато в  чому ще вагаюсь, бо як візьму 
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собі до серця, що сам я й близько не зумію бути таким красно-
мовним, від сорому готовий утікати хоч куди — і втік би, якби 
знав куди.

Позаяк утеча аж ніяк не вдасться, бо живу в Україні, в селі 
Голубівка Великобурлуцького району на Харківщині, наїжджаю 
до друзів у Харків, маю ще й квартиру в Одесі-мамі — і все це в’я-
же мене по руках і ногах, то — пишу! Хочеться описати в жанрі 
дружньої спокійної розмови про те про се, що я пережив і чого, 
здається мені, навчився. Написати не так для власного задово-
лення, як із думкою про своїх небагатьох добрих приятелів і чи-
тачів. Бунін, здається, писав, що повноцінно жити можна лише 
доти, доки є хтось, кому можна сказати: «А пам’ятаєш!..»

До того ж великі мужі залишили нам не лише відкриття, але 
й багато ще не знайденого. Мені ж багато часу йде, звичайно, на 
самі роздуми над мудрістю: споглядаю на неї з таким подивом, 
з яким дивлюся й на весь світ, а його я бачу не раз, немовби той 
глядач, який тільки-но прийшов на виставу. Поважаю відкрит-
тя, які робить мудрість, поважаю самих відкривачів, але, як ка-
зав Сократ, потрібно ще зважати на силу-силенну таких людей, 
які вважають, ніби щось знають, насправді ж знають мало або 
взагалі нічого.

Звичайно, багато робили ті, які жили до нас, та всього, звіс-
но, не доробили. Я покривив би душею, коли б сказав, що все, 
написане древніми філософами, мені зрозуміле. Шукаючи у їх-
ніх писаннях істину, я, буває, перевертаю їхні слова в  голові 
й так і сяк, і часто ніяк не можу докопатися до їхнього змісту. Та 
все ж, коли читаєш, то ніби ведеш розмову. Але чи на рівні твоя 
розмова з  філософами древності, визнаними світом? Про що 
ти можеш вести з ними розмову? І сам собі відповідаєш: вони 
вже закінчили свій життєвий шлях і  письмово виклали свою 
життєву філософію. А ти ще живеш і не важливо, що не маєш 
філософської освіти, ти ведеш якщо не зовсім філософську, то 
дотичну до неї філософічну розмову.

Тож повертаюся до настанов давніх мудреців: «За звичаєм 
тих, які пізно рушили в  дорогу й  хочуть поспіхом надолужи-
ти втрачений час, присторожимо коней! Вік, якого ми сягнули, 
якнайкраще надається для занять філософією: життя відшуму-
вало; пороки, такі невгамовні в  літах палкої юності, самі вже 
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вляглися, а  незабаром  — таки погаснуть. ... Ну, а  коли,  — за-
питаєш, — пожинатимеш плоди тієї науки, за яку взявся, від-
ходячи, та й  для чого вона знадобиться тобі? ... Не сумнівай-
ся: для розважності найкращим є той вік, що приборкав себе 
не одним випробуванням, неодноразовим, тривалим каяттям 
і, вгамувавши пристрасті, прийшов, нарешті, до рятівних засад. 
Ось вона, пора володіти тим великим благом! Хто прийшов до 
мудрості старим, того привели до неї роки.

...Хай багатшим перейде цей спадок од мене до нащадків 
моїх. Багато ще не зроблено сьогодні, багато й залишиться не-
зробленим. Буде до чого докласти рук тому, хто житиме й тися-
чі століть після нас. ... Я нічого не домагаюся, нічого не прошу 
в обмін: хай принаймні буде безпечним для мене допомогти ко-
мусь іншому».

Світло думки! Тепер ми знаємо, що воно швидше за сонячне 
світло. Відомо з найновіших досліджень, що процес народжен-
ня думки матеріалізується в космосі. Ось і я задумав використа-
ти цей супершвидкий зореліт і помандрувати у глибину століть.

Що не кажіть, а іноді буває корисно відійти від нашої сучас-
ності. Бо з плином часу зрозумів, що всі людські потуги «впо-
рядкувати» людську особистість приречені. 

Та я надто необачно потішив себе тишею і тією самотністю, 
якої, здавалося, ніщо не порушить. В голові все переплуталося, 
і я вже нічого не міг зрозуміти, розгублено блукаючи думками 
посеред найсуперечливіших міркувань. Відчув, що почав зану-
рюватися в той непевний стан, який надає дійсності фантастич-
ного вигляду. Так буває з людиною, котра бачить сон і водночас 
знає, що вона спить.

ПРИБУЛЕЦЬ З ГЛИБИНИ СТОЛІТЬ

Раптом це все зникло. Замислений, я нічого не чув, а проте 
очі бачили не тільки написане і  таки щось угледіли на порозі 
кімнати. Те, що з першого погляду видалося тінню, виявилось 
силуетом людини. Ні, навіть не силуетом — живою людиною. 
Її одіж була в цілковитій суперечності з сучасною модою. Довге 
одіяння тягнулося за прибульцем. Придивившись уважніше, 
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відмітив, що за віком чоловік ніби й мій ровесник, проте видав-
ся мені старшим, шкільним учителем.

Що ще було в ньому незвичне, то це його погляд, який підко-
ряв того, на кого він дивився. Погляд, несказанно дивний і про-
никливий, що наче завважував усе до дрібниць у моїй постаті, 
обличчі та вбранні. Вже в самій цій сцені з поглядом було щось 
надприродне. В такі очі боляче було дивитися, та все ж я так 
пильно вдивлявся в них, наче розчиняючись у просторі й часі.

Ще реально не осмисливши, що  ж то зі мною діється під 
впливом того погляду, шанобливо схиливши перед ним голову 
у вітанні, я довго не міг промовити й слова — так стиснуло мені 
горло хвилювання, та все ж, як господар, запропонував:

— Чого так несміливо заходиш? Для доброго співрозмовни-
ка двері мого дому завжди відчинені. Десь я тебе бачив, чоло-
віче добрий! Ти аж надто виразно когось мені нагадуєш! Та не 
схоже, щоб ми десь зустрічалися й тим паче, вели розмову!

— Не дивно, що лише нагадую, адже за більш ніж два тисячо-
ліття, нащадки так різнолико малювали мій портрет, що я й сам 
себе часто не впізнаю. Історичні особи, які існували насправді, 
під пензлем художника чи пером письменника змінюються до 
невпізнання й іноді такими і залишаються в уяві читачів.

— Та все ж, хто ж ти є?
— Це таки добре, що ти мене питаєш, чи я знаю, кого тобі 

нагадую, на кого скидаюся, бо я справді не знаю. Мій вигляд — 
чиста випадковість.

— Натяк на два тисячоліття... Говори й цим переконаєш!
— Заговори, щоб я тебе побачив — досить цікаве вислов-

лювання. Тільки чи всі його розуміють? Багато хто його тільки 
використовує, але не замислюється над самою суттю.

Що ти маєш на думці, питаючи, хто я  є, як моє прізвище 
записано в історії? Ти можеш перебрати всі прізвиська, які за-
лишились у тебе в пам’яті. Вибирай, яке заманеться. Для тебе 
я зватимусь так, як ти мене назвеш. Свого часу ім’я моє не було 
безславне. Але хай тебе це не збиває з пантелику, вір моїм сло-
вам. Перед тобою той, чий розум палає невситимою жадобою 
пізнання й розуміння.

Я відчув, що опиняюсь у владі однієї із тих підсвідомих спо-
нук, які людина не завжди може собі пояснити. Мене давно ці-
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кавила історія античності, це напоєне сонцем щасливе дитин-
ство людства. Тіні минулого не раз з’являлись в моїй уяві. Тому, 
намагаючись поєднати можливості своєї свідомості й підсвідо-
мості, запитав:

— Тобі довелося знати Платона?
— Ти  ж читав, що той сягнув похилого віку завдяки своїм 

старанням. Міцний, кремезний від природи, він навіть прізвище 
таке дістав тому, що був широкоплечим. Поміркованість, дотри-
мання міри у всьому, що будить жадобу, а також пильна турбота 
про себе дозволили йому дожити старості, хоч по дорозі до неї 
поставала не одна перешкода. Я думаю, тобі відомо, що, завдя-
чуючи таким старанням, Платон помер на весільному бенкеті, 
якраз у день свого народження — йому виповнився вісімдесят 
один рік. Тому-то маги, які випадково перебували тоді в Атенах, 
принесли померлому жертву, вважаючи, що його доля переви-
щує долю смертних людей, бо число років, які він прожив, — до-
сконале: воно є добутком дев’яти, помноженого на дев’ять.

— Цікавий випадок в  історії. В  книгах не зустрічав, щоб 
хтось до ладу про це оповів, то, може, ти? Якщо тобі це відо-
мо, то скажи мені щиро, що там сталося, як же так: помер на 
бенкеті? Не думаю, що в свій добуток «дев’яти, помноженого на 
дев’ять», він особисто одружився. Хоча під час строкової служ-
би в  армії, в  одному зі мною підрозділі був азербайджанець 
Нуру. Той розповідав, що його батько одружився на молодій 
дівчині, і  він народився, коли батькові було дев’яносто років, 
а  це вже дев’ять, помножене на десять. Сім’я (зерно) людське 
живуче! В Азербайджані довгожителі не дивина. А щодо Плато-
на, то, мабуть, перепив? Бо пили тоді не менше, ніж тепер. Але 
передусім скажи, чи ти сам був на тім бенкеті? Якщо був, то, 
може, все-таки поділишся тим, що знаєш? 

— Сам там не був, бо не з тих, аби прийти на банкет, на який 
тебе не кликали, адже до достойних на бенкет без запрошення 
приходять лише достойники, а історія замовчує ці подробиці.

— Вона багато чого замовчує. Ти, певне, не відмовиш, поді-
лишся ними зі мною?

— Це не суттєво.
— Може, й не суттєво, але алкоголь в житті людей — сер-

йозний фактор. Ми ніколи не чуємося на силі, щоб добре ви-
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пити. Хоча древні й казали, що істина в вині, та часто пили те 
вино, забувши про будь-який порядок і міру. А проснувшись, 
констатували, що алкоголь не допомагає знайти відповідь, він 
допомагає забути питання. 

— Цікаве визначення ти знайшов.
— Та це ж, як кажуть, народна творчість. Геґелю припису-

ють вислів, що пияцтво  — вправи в  божевіллі. Не скажу, що 
сам не вживаю. Не раз робив такі вправи, бо аж ніяк не був, 
та й досі не є прихильником сухого закону. Маю свій сумний 
досвід і багато чого міг би витягти із своєї алкогольної прірви. 
І коли б мене запитали: чи дружу я з алкоголем, — відповів би 
чесно... Ні!!.. не дружу!!.. Але зв’язок підтримую.

— Відповів критично-гумористично.
— У світі алкоголь вважається хворобою. І тільки у нас, якщо 

не вип’єш, запитують: «Ти що, хворий?» Та як на це питання не 
відповідай, ще не ясно, чого від нього більше — добра чи зла. 
Розслідуючи злочини, бачив більше зла. Хоча старий Хем вва-
жав, що розумній людині інколи доводиться випити, щоб не так 
скучно було з дурнями. А Горький заявляв: «П’яниць не люб-
лю — непитущим не довіряю...» Люблю тих, хто не відкидає ні 
старе вино, ні нову думку. З тими, хто лише полюбляє випити, 
скажу — мені з ними ні про що пити. А ваші римляни дотриму-
вались думки, що сил додасть ... гарний обід і трохи повніший 
келих: іноді можна дійти аж до сп’яніння, одначе не з тим, щоб 
у нього зануритись, а щоб розхмуритись від нього. Воно ж, ся-
гаючи дна душі, вимиває турботи; окрім деяких інших хвороб, 
лікує й журбу. Тож винахідник вина дав йому назву «Лібер» не 
тому, що вільним стає язик, а тому, що воно звільнює душу, яка 
часто стає рабинею турбот, підтримує і зміцнює її, додає їй сна-
ги для різних починань.

— Але як у  свободі, так само й  у вині повинна бути міра.
Треба вживати, але не зловживати. 

— Та не завжди це вдається. Тут подвійне відчуття — тебе 
самого і твого внутрішнього голосу. А внутрішній голос в цьо-
му ділі — це така скотина, яка ввечері п’є разом з тобою, а на 
ранок докучає з питанням: «І для чого ти так напився?»

— Вважаю, що ваш філософ Григорій Сковорода дав пре-
красну пораду: якщо повз тебе, наприклад, проходить п’яний, 
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ти так думай: Бог дав тобі видовище, щоб ти на чужому при-
кладі усвідомив, яке велике зло пияцтво — біжи від нього. А від 
себе додам: людині, яка напивається, не до вирішення філософ-
ських питань.

— На цю тему є одеський анекдот: «— Ізя! У вас є хвилинка 
поговорити про сенс життя? — Ні, Моня! — Добре... підемо дов-
шим шляхом: хочете випити?»

— Випивати не будемо, проте, відчуваю, що в розмові піде-
мо довшим шляхом.

— Погоджуюсь і на довший шлях розмови, але риторична 
філософська проблема щодо того, склянка напівпорожня чи 
напівповна, її не хвилює. Набагато суттєвішим для неї є те, що 
залишилось у пляшці.

— Це питання вже давно вирішене.
— І як же?
— Якщо склянка була наповнена, а  потім напіввипита, то 

вона — напівпорожня. Якщо ж склянка була порожня, а потім 
напівнаповнена, то вона — напівповна.

— Про наповнення склянки мені згадався один випадок.
— Все наше життя складається з випадків, з подій, що вже 

випали з активного життя. Та розповідай...
— Працюючи слідчим, виїхав на місце смертельної пригоди, 

де вбивця уже був затриманий. На будівництві ферми радгос-
пу, в вагончику, працювали і жили зібрані на вокзалах Харкова 
різні представники люмпен-пролетаріату. Біля столу, на траві, 
бездиханне тіло молодого хлопця. В ділянці серця — проника-
юче ножове поранення. Тут-таки і ніж зі слідами крові.

Очевидці розповідають, що не було ніякої сварки. Випива-
ли. Ні з того ні з сього один схопив ножа зі столу і... прямісінько 
в  серце. Потерпілий і  зойкнути не встиг, так і  повалився. Ка-
жуть, що затриманий, мабуть, «чокнутий», бо вже сидів, отож, 
мабуть, «перемкнуло».

Ще й не допитуючи затриманого, відчував, що той не надто 
переживає і про те, що скоїв, і про свою подальшу долю.

Закінчивши протокольні обставини знайомства, не розра-
ховуючи на відверту відповідь, ставлю незвичне, у  лоб, запи-
тання:

— За що це ти його, як кабана, забив одним ударом у груди?
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Відповідь, яку той дав, здивувала, примусила замислитись 
та дійти висновку, що існують люди, для яких злочин — при-
родний, буденний вчинок, і вони чинять його в простоті своїй, 
навіть із якоюсь наївністю:

— Як це, за що? Салага, ще молоко на губах... пити не вміє. 
Сам же розливати не взявся... Життя не знає. Що він бачив 
у житті, а повчає, робить зауваження?!

— А ось звідси давай детальніше? Постарайся розповісти 
все якнайдокладніше.

— Розсудіть самі. Випили вино. Захотілось іще. Я  збігав, 
приніс, що зміг знайти. Ті за столом сидять, ведуть балачки, 
мені й розливати випадає. Я ж попередив, що денатурат розли-
ваю. Це ж якби я розливав горілку чи вино, то тут «западло», 
зрозуміло — всім порівну. А денатурат? Його ж хто, як і скіль-
ки може випити. Розливаючи, дивлюсь на того, кому наливаю. 
Хто головою кивне, хто рукою «стоп» покаже, хто палець, як 
рівень, до склянки приставить. Так ось, той салага з кимось про 
щось балакав, не дивився, скільки йому наливаю. Ну, я  йому 
пів склянки й налив. Розлив пляшку за один раз. Так склалось, 
що, без образи, собі останньому налив більше, ніж усім. А воно, 
дурне, так єхидно до мене: «Пора б уже набити руку, розливати 
навчитися». Не стерпів...

Він справляв враження людини, переконаної у  слушності 
й  справедливості свого нечуваного вчинку. Ці деталі були ви-
кладені з такою солідною впевненістю, що мене охопило, прямо 
кажучи, якесь дивне почуття, якась дивовижна суміш печалі, 
прикрості й зловтіхи з обмеженості його оцінки власних вчин-
ків, отож і я теж серйозно, але з іронічною ноткою в голосі кажу:

— Сьогодні не до сміху, але ти мене розсмішив. То, вихо-
дить, розливаючи, робив людям добро, а він безпідставно об-
разив, у душу наплював? Бачиш, виявляється у тебе вразлива 
натура! Вивів з  рівноваги. А  може, він цього не знав, а  коли 
знав, то мав би, побоюючись, підбирати слова. Ну, прямо кла-
сичний приклад скоєння злочину у стані сильного душевного 
хвилювання! Жив собі чоловік — і немає чоловіка. Загинув че-
рез власну дурість. Мабуть, так і запишемо до протоколу. Тут 
і адвоката не треба. То, гадаєш, до в’язниці мав би піти він, бо 
то ж він довів тебе своїм безглуздим зауваженням до нестями? 
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Суд повірить, зважить на те, хто вчинив злочинне дійство, а не 
на те, над ким воно вчинене.

— Ви не глузуйте. Самі знаєте, що і як писати. Я це зробив 
і буду відповідати...

— Незвичний випадок ,— задумливо мовив мій співрозмов-
ник. — Ним ти пов’язав філософську проблему напівнаповне-
ної склянки з реальністю життя. Дійсно, вік живи — вік учись. 
Приказка твердить: «З посудини не можна вилити більше, ніж 
було в неї налито».

— Інша приказка нагадує, що з  посудини в  чашку можна 
налити лише те, що в ній було. Тобто якщо там вода, а тобі хо-
четься, щоб лилось вино, то самого бажання замало.

— Так само й людина не може дати більше, ніж знає. Та не 
будемо змагатися в приказках, адже ми говорили про літа.

— Так, говорили.
— Мені лише шістдесят дев’ять  — дещо більше здобутку 

восьми, помноженого на вісім.
— Дзеркальна симетрія. Коли шість і дев’ять об’єднуються 

в цифрі 69, вони описують всесвіт, а також всі можливі комбі-
нації відносин, емоцій, подій. Це ще й символ міфічного Уробо-
роса кусаючого свій хвіст, що використовується для означення 
процесів які не мають початку і кінця.

— Процеси, що не мають початку і кінця на старості моїх 
літ!?...

— Можливо, тобі дивно буде таке чути, але старість — це 
минуле, що живе в  сучасному, тільки прикрите сучасністю 
минуле.

— Примушуєш задуматись над твоїми словами... Вважаю, 
що сучасне опирається потокові часу, який рине над нами і ба-
гато чого міняє. Та все ж з позиції майбутнього ніяк не хочу, не 
можу прийняти неминуче — погодитися, що я вже старий, що 
залишилось менше часу на життя, ніж уже прожито.

Звичайно, приємно, коли внуки тебе називають дідусем, але 
коли в громадському транспорті молодші, а особливо дівчата та 
жінки приємної зовнішності пропонують своє місце, то хотів 
би ще спритно бігти від старості, а  вона, стара карга, щоб не 
барилася приходити швидше, ніж треба. Та й не такий я ще зна-
менитий, щоб спокійно її зустріти.
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ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ ДІАЛОГУ

— Наскільки ти відкритий для діалогу, мені ще рано суди-
ти. Та годі про це. Йдеться зовсім про інше. Мені відомо, що ти 
поважаєш книги. А хіба книга не найкращий співбесідник? То 
яка тобі різниця, хто я такий? Вважай, що один із тих, хто фі-
лософською думкою осягає минуле і хоче бачити майбутнє. До 
вас дійшли тільки імена тих, котрі залишили про себе писем-
ні свідчення, дісталась лише частина того, що в ті віки було на 
слуху. А скільки безіменних! То був час перелому в свідомості 
людства. Мабуть, тоді людство задумалось, як йому жити далі. 
Відчуло, що не груба сила та інстинкти будуть в основі продов-
ження життя людства, що основою життя буде розум. Я один 
із тих, хто ставить розум понад усе. І не прикидайся, нібито не 
чекав на мене вже хтозна-відколи.

— За пенсійного віку відбувається не розширення, а  зву-
ження кола спілкування. Тому й  цінуєш над усе свою душев-
ну розкутість, і не лише бажання, але й можливість, добирати 
співрозмовника. Тішить, що останнім часом я часто зустрічаю 
людей, яких не сподівався ніколи зустріти.

— Розповідай, з ким же ти не сподівався зустрітися.
— Насамперед з творчими людьми. Мабуть, символічно, що 

2013 року, коли я ще проживав у Харкові, бувши у Сковороди-
нівці, там, де похований Григорій Савич Сковорода, познайо-
мився з Тарасом Компаніченком — лірником, мистецтвознав-
цем та музикологом, керівником ансамблю «Хорея козацька». 
Так сталося, що, заночувавши у  мене в  квартирі, ми майже 
цілу ніч проговорили кожен про своє. Йому цікаво було слу-
хати мої слідчо-прокурорські оповідки, а мені відчути, як він 
переймається відродженням української пісні, як повертає до 
життя забуті запорізькі пісні, козацькі псалми, лицарські бала-
ди, невольничі плачі, богомільні співи, середньовічні пам’ятки 
музики та літератури, що лише частково дійшли до наших днів. 
Я  пророкував йому велике майбутнє і  широке визнання. І  не 
помилився. Сьогодні він — заслужений артист України. Тричі 
в переповнених залах слухав виступ його гурту в Одесі. Компо-
зиції на слова поетів Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Ва-
силя Стуса та музику Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, варі-
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анти Гімну України в високому патріотичному дусі піднімають 
глядачів з крісел у переповнених залах. Він якось і пожартував, 
що глядачів потрібно попереджати, що значну частину концер-
ту слухатимуть стоячи.

У Києві познайомився з художником Миколою Захаровичем 
Власенком. Його художня майстерня раніше була на вулиці Пуш-
кінській у будинку, де проживав композитор Олександр Білаш.

Завдячуючи йому, познайомився із скульптором Миколою 
Наумовичем Обезюком, одним із авторів скульптури пам’яті 
Голодомору «Дівчинка з  колосками», пам’ятників Давиду Гу-
рамішвілі, Лесі Українці, Тарасу Шевченку. Запізнався з онуч-
кою знаменитого на весь світ українського композитора О. Бі-
лаша  — Оксаною. «Два кольори» на слова Дмитра Павличка 
припали на 1964 рік. Зачарований тоді цією піснею і музикою, 
навіть не думав, що в зрілому віці розмовлятиму про кольори 
життя з онучкою знаменитого композитора! Вона візажистка, 
а це, в першу чергу, художник, що знає секрети дивного пере-
творення будь-якої жінки на справжню красуню, малюючи не 
на полотні, а на обличчі. Адже деякі люди від природи вродли-
ві, а деякі ні, і було б неправильно думати, що нічого тут уже 
не поробиш, ніяк цьому не зарадиш. Навіть невродлива жінка 
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завдяки вдалій зачісці або косметиці може стати якщо не гар-
ною, то принаймні симпатичною. А навесні 2019 року в Одесі 
познайомився і  поспілкувався з  самим Дмитром Васильови-
чем Павличком та його дружиною Богданою. Згадали й онучку, 
і художника, в майстерні якого вони з Білашем «надихались на 
творчість».

Буваючи в Києві, неодмінно зустрічаюся з Миколою Захаро-
вичем. Він так і говорить мені: «Я відчуваю, що ти приїхав у сто-
лицю виговоритись, тобі ніби недостає співбесідника. Людині 
потрібне спілкування. Так і художнику потрібен новий пейзаж, 
нове обличчя». Ні, не так просто знайти того, з ким дійсно, як 
кажуть в Одесі, можна поговорити про життя.

— Кожен з нас опиняється саме в тому місці і з тими людь-
ми, з якими повинен бути. Це доля. Можливо, я один із них.

— Такий початок мені дуже до вподоби. У мене вже зросло 
прагнення до бесіди і тієї розкоші, що вона може подарувати. 
З тобою ніби продовжую нещодавно прочитану розмову Сокра-
та, де він каже Кефалу, що має змогу розмовляти з людьми, які 
вже сягнули похилого віку. Йому видається, що слід у них роз-
питати, оскільки вони випередили нас на тому шляху, який все 
одно доведеться пройти і нам. Коли тобі Доля посилає співбе-
сідником чоловіка, який пізнав світи і  засвіти, все те оглядає 
філософською думкою та хоче бачити майбутнє, то щонаймен-
ше — треба бути принаймні вдячним слухачем.

— Я теж не знічев’я завітав до тебе, і, раз ми вже пробігли 
першу частину наших роздумів, перейдімо до другої. Бачу, бачу, 
що ти, шановний, читаєш «Діалоги» Платона і  тема філосо-
фії древності тебе зацікавила. Але знай, що читання книги не 
є справа, а лише підготовка до справи. Книги лише для того і пи-
шуться, щоб підготувати читача до добрих і корисних справ. Ми 
ніколи б не стали ображатися на те, що нам заважають читати, 
якби завжди читали для того, щоб навчитися жити краще.

Ти так зачитуєшся корисними книгами, що шкодуєш, коли 
люди відволікають тебе від цього заняття. Ти насміхаєшся над 
людиною суєтною, яка веселиться безтурботними забавами, 
і вважаєш, що читати корисну книгу завжди краще. Посмійся 
краще над собою, тому що читати корисну книгу так, лише для 
себе одного, як ти її читаєш, також марнота.
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— Чекай, чекай! Ти кажеш, що тобі відомо те, що я вичи-
тую в книгах! То нагадай мені, бо я вже десь читав те, про що 
ти кажеш.

— Залюбки нагадаю. Це слова Епіктета.
— Дякую за нагадування. Дуже б хотілося, щоб моє читання 

книг не було марнотою, оскільки, оглядаючись назад, бачу — ба-
гато було марного в житті. Зовсім недавно натрапив я на виснов-
ки античних мудреців, які завважували, що зібравшись, біль-
шість із нас жалкує за розвагами юності, із сумом пригадуючи 
любовні утіхи, хмільні гулянки, бенкети й  таке інше, що мало 
тоді місце, і нарікають, начебто їх позбавлено якихось великих 
благ, нібито раніше вони жили по-справжньому, а  тепер жит-
тя — немов і не життя. А дехто скаржиться на брак уваги з боку 
близьких родичів і співає про свій вік одну й ту саму пісню, що 
старість є причиною всіх їхніх нещасть. ... Але коли йдеться про 
них і про ставлення рідних, то тут причина — не старість, а сам 
спосіб думок і почувань людей. І для людей скромних і добро-
зичливих старість лиш відносно обтяжлива, а якщо ж ні, то не 
тільки старість, а й молодість видається їм тягарем.

— На їхні душі, що так і  залишилися дитячими, навалю-
ється старість, якої вони сягнули непідготовленими, беззброй-
ними. Нічим-бо не запаслися: наче не йшли до неї, а враз у ній 
опинились — не розуміли, що вона, крок за кроком, щоденно 
наближається, — продовжив думку мій співбесідник.

Мені подумалось: уже два тисячоліття цим словам, а той са-
мий спосіб думок і почувань людей. І ось тепер, безумовно, гар-
на нагода і поговорити, і послухати. Адже кожен прагне мати 
когось такого, з ким міг би спілкуватися, вести бесіду в супереч-
ливих питаннях. Відчув, що переді мною гідний співрозмовник. 
З ним можна говорити прямо і починати з важкого, але навіть 
в малому не можна блукати манівцями. Тож внутрішньо весь 
зосередився.

— Така вже моя вдача, — продовжив розмову, — що я зав-
жди тішуся, коли або сам маю нагоду провадити цікаві бесіди, 
або можу послухати інших, сподіваючись і собі чимось скори-
статись.

— Скористайся,  — мовив прибулець.  — Адже чим один
муд рець може допомогти іншому? Може підштовхнути його до 
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чогось, може вказати нагоду для благородних учинків. А ще по-
ділиться з ним своїми думками. Навчить його того, що сам від-
найшов. Адже й  для мудреця завжди залишатиметься можли-
вість якогось відкриття, матиме до чого вибігати і його думка.

— Не буду відкидати нагоду поспілкуватись з одним із тих, 
хто філософською думкою осягає минуле і хоче бачити май-
бутнє.

— Якщо ти погодишся зі мною, — продовжував гість,— то 
в такій бесіді зможемо гідно провести час.

ВІЛЬНА ГОДИНА Є В КОЖНОГО,
ХТО ХОЧЕ ЇЇ МАТИ

На тому й погодились:
— Година в мене ніби вільна...
— Завжди дивуюсь, коли бачу, як то люди просять приділи-

ти їм час, і як легко інші на те погоджуються. До того ж і ті, й ті 
беруть до уваги лише те, для чого потрібен їм той час, і ніхто 
не зважає на сам час, начебто ті нічого не просили, а  ті  — не 
давали. Найдорогоцінніша річ — то наче якась забавка для них. 
Навіть не хочу слухати такого виправдання: є в мене вільна го-
дина, є вона і в кожного, хто хоче її мати. Справи нікого не пе-
реслідують — люди самі хапаються за них, важливим доказом 
свого щастя вважаючи, власне, оту зайнятість. А ще часто люди 
посилаються на «добре було б». Для них це ніби сумовите зважу-
вання можливостей, реалізувати які самим бракує рішучості.

Добре було б зробити те або те, мати те або оте, при цьому ні-
чого не роблячи. Це відмовка людей, що почуваються скривдже-
ними, непоцінованими так, як вони нібито того заслуговують.

— Я не вважаю себе скривдженим і  непоцінованим, хоча 
теж не завжди використовую потенціал усіх життєвих можли-
востей. Не будемо з’ясовувати чому. Кожному вільно знаходити 
власні тлумачення.

— Схвально чути таку самооцінку. То ти кажеш, що є вільна 
година. Година — це час. Ще є час, сила-силенна часу...

— Я так не вважаю, бо час з усіх речей — найдовше й най-
коротше, найбистріше й  найповільніше, найрозпорошеніше 
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й найпростіше, найзневаженіше й найоплаканіше, без чого не 
можна робити нічого, що знищує все мале й живить усе велике. 
Нема нічого довшого, бо це міра вічності, й нема нічого корот-
шого, бо його бракує для всіх наших замірів, нема нічого по-
вільнішого, коли чекаєш, немає нічого швидшого, коли радієш; 
він без кінця широкий і дробиться без кінця; всі люди занедбу-
ють його, всі оплакують, коли втратять його, без нього нічого не 
робиться, за ним забувають усе, що не варте нащадків, і він дає 
безсмертя великим речам.

— Похвально, що ти так вільно інтерпретуєш Вольтера, 
який був дружним з нашим античним часом.

— Читав і жалкую, що познайомився з його творами лише 
нещодавно. Продовжу словами Сенеки: «Все, Луцилію, чуже 
нам, один тільки час — наша власність». 

— Відлік часу потрібен людям, хоч він і не завжди приєм-
ний. Часто тільки час, навіть коли ти його не запитуєш, на все 
дає відповідь. Особливо роздратовано щириться на цей відлік 
змарнований час. Тож треба дбати, щоб цього змарнованого 
часу було якнайменше!

— Проте твій відлік часу і мій — суттєво різняться. Ти мі-
ряєш його тисячоліттями, а я лише сьогоденням. Та все ж, як 
радив Апостол Павло: «Цінуймо час, бо дні лукаві».

— Так, простір і час не існують самі по собі, а є результатом 
того, якими ми уявляємо речі, оскільки ми можемо знати речі 
тільки такими, якими вони нам здаються.

— Нам дуже багато чого лише здається! Ми нічого не знає-
мо про життя.

— Як же так!?
— Вже давно дебатують, що життя зародилося не на цій 

планеті, виникло не на Землі, а примандрувало ззовні. Розвиток 
життя у часі — чистісінька ілюзія. І тільки через недосконалість 
наших чуттів ми не уявляємо і не сприймаємо всього у часовій 
послідовності. І якби в нас були інші орган, аніж ті, що ми їх 
маємо, ми змогли б бачити...

— Не фантазуй! Я ж сказав, що простір і час не існують самі 
по собі.

— Це спірна філософська категорія трактування часу. Точної 
ніхто не знає, а якби й знали, то однаково не змогли б нічого змі-
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нити. Сучасні фізики зробили шокуючу заяву — часу не існує. 
І якщо його насправді не існує і послідовність подій не що інше, 
як міраж, то всі явища існують одночасно. Час має лише один
вимір — це шлях з минулого через сьогодення до майбутнього. 

— Важливо вміло ним користуватися. Якщо ні, то де ціна 
втраченого часу?

— Відповім словами Григорія Сковороди: «Звертаючись до 
самого себе із такими словами, я почав підбивати підсумок часу: 
коли, для скількох, на які дурниці я витрачав річ, дорожчу за все. 
Я  ще й  тепер не вмію користуватися часом, ба навіть той час, 
який є тепер у моєму розпорядженні, витрачаю на дрібниці або, 
ще гірше, — на смуток, або, що найгірше, — на гріхи. На майбут-
нє ми сподіваємось, сучасним нехтуємо: ми прагнемо до того, 
чого немає, а нехтуємо тим, що є, так, ніби те, що минає, може 
повернутися назад або певно мусить здійснитись сподіване».

— То дуже важливо підбивати підсумок часу.
— Погоджуюсь. Та все ж ми кажемо, що лише час все змі-

нює. Хоча ніхто з живих не знає ніякого іншого часу, крім того, 
який так швидко минає, ніщо не може опиратися часу, а перше, 
що я ніяк не можу змінити, це мій вік. Єдине, чого я не запере-
чую, то це відносності його, тобто часу. То про що ж ти хотів 
говорити?

— Цього, либонь, більше хочеш ти, ніж я! Ти завше шукав 
себе, щоб знайти мене, і, самого себе знаходячи, мене ти шукав, 
і привели тебе пошуки врешті до того, хто шукав тебе сам!

— Цікава твоя відповідь — запитання!
— Цікаві для тебе, тому що я свого часу багато на що вже 

давав відповіді. А, як я здогадуюсь, ти ще й досі шукаєш Істини, 
і тобі дуже важливо знати про неї все, що тільки можна знати. 

— Я запитаю пізніше, що привело тебе сюди, і, коли не отри-
маю прямої відповіді, то повинен сам здогадатися, з ким роз-
мовляю. Та спочатку запропоную тобі влаштуватися зручніше. 
Кажуть, що філософствувати потрібно або сидячи, або лежачи. 
Будь ласка, присядь, тобі просто не випадає вчинити інакше. 
У нас кажуть, що в ногах правди немає. 

— Дякую! Але не кажи і не думай, «що в ногах правди немає». 
— Я запропонував тільки те, що належить робити заради 

гостей, бо якщо господар не пропонує сісти, то це може означа-
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ти, що розмова триватиме недовго. Якщо запрошують сісти, то 
тим самим пропонують продовжити розмову.

Та гість не сідав, він і далі стояв, і важко було здогадатись, 
чого власне, чекати від нього наступної миті.

— Дякую, але я не це мав на увазі. Лише здолавши свій жит-
тєвий шлях ногами, людина пізнає правду, і  відходить у  світ 
інший, пізнавши Істину. Тільки тоді торкається Істини, а  не 
оманливої її подоби. Не так важливо, стоячи чи сидячи людина 
висловлює свої думки. Адже сидіти — це не менше відповідає 
нашій природі, ніж стояти чи проходжуватися.

— У твоїх словах щось схоже на натяк про філософську шко-
лу, що дістала назву «Перипатетиків». Подейкують, що Арісто-
тель зазвичай проводив заняття надворі, прогулюючись разом 
з  учнями («Перипатео» у  перекладі з  давньогрецької озна чає 
«прогулюватися»). Проте, древні говорили, що куди б ми не за-
йшли, Істина — далі.

— Істина — це пізнання світу, через те вона одна — і бага-
толика. Для тих, хто пізнає Істину, межі світу розступляться не-
ймовірно.

— Хоча й розступляться неймовірно — Істини не покажуть.
— Чому?
— Ще Протагор казав: «Людина є мірою всіх речей, існую-

чих — що вони існують, неіснуючих — що вони не існують». Ін-
шими словами: оскільки кожна людина є мірою всіх речей, а люди 
відрізняються одне від одного, то не існує об’єктивної істини.

— Можливо, люди її просто не бачать?
— Можливо. Відверто зізнатись, я ніколи надто не замислю-

вався над тим, правий я чи ні. Вважаю, що це не має значення, 
потрібно любити життя більше, ніж сенс життя. Тож тішся ним 
щодня. Подумати тільки, коли б наше життя тривало вічно і без 
потрясінь, чи хтось питав би себе, навіщо існує Світ, що таке Іс-
тина, яка мета самого Всесвіту? Мабуть, жодне земне життя не 
розв’яже вічне намагання — розгадати загадку пізнання істини. 
І навіть твій туманний натяк на проблиск знання про неї перед 
відходом у світ інший, хай не знання, а натяк на те пізнання, яке 
по той бік пізнання земного, мене не задовольнить. Істина лише 
тоді стає Істиною, коли підтверджується життям. Життям, а не 
смертю! І навіть коли там мене чекатиме відповідь, то, можли-
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во, — цілком можливо, вона буде не зовсім такою, на яку спо-
дівався.

— Абсолютної істини людині не дано збагнути. Але це не зна-
чить, що коли цього знати не належить, то не треба про це й го-
ворити. Нема такої філософської школи, якій була б доступна вся 
істина, хоча нема й такої, яка б не містила часткової істини.

— Всі ми відійдемо в  небуття, незалежно від того, змири-
лись ми чи ні, з думкою, що на землі залишились нерозгадані 
таємниці.

— Та до відходу в небуття стається ще багато чого. А вже пе-
ред самим кінцем, у той час, коли цей кінець надходить, цілком 
несподівано проступає все те, що ти спізнав на своєму шляху...

— Але навіщо забігати наперед? І  як писав Нобелівський 
лауреат Йосип Бродський: «Безсмертя я  у  смерті не прошу». 
Усвідомлюю, що все кінчається на цьому світі, яке  б воно не 
було довге.

— Про кінець не варто думати, ще довго не варто думати, 
навіть тієї години, коли можна було б почати думати про кінець.

— Так, ми живемо, бачимо, щось самі привносимо в  цей 
світ. Але ті ж древні радили, що важливо не тільки те, що ба-
чиш, але й те, як бачиш: наш дух прозирає істину мовби через 
млу. Мабуть, я належу до тих, хто про все, в тому числі й про 
Істину і Справедливість, хоче мати своє власне судження, зва-
жене власним сумлінням.

— Власне сумління далеко не завжди правильно зважує. 
А чому ти з міста та в село? Що ж так манило тебе?

— Відповім словами Верґілія: «Воля, мій друже! Хоч пізно, як 
волос на старість посивів. Взнав я принади її, — осяяла вік мій 
ледачий». Можливо, це й банально, але де ж іще пенсіонеру най-
краще підкріпити здоров’я перед майбутньою зимою? Я ж виріс 
в селі. В селі з доволі незвичною назвою — Саша, що в Теплиць-
кому районі на Вінниччині. Скільки їх в  Україні  — Ма рійок, 
Ганнівок, Степанівок, Петрівок, а моє — Саша. Село засноване 
1823 року, коли теплицькими землями володіли Потоцькі. 

Один із них  — Фелікс, на честь своєї дружини  — гречан-
ки Софії Глявоне Вітт Потоцької, 1796 року заснував всесвіт-
ньо знаменитий парк «Софіївка» в Умані. 1822 року поміщиком 
у  Теплику був його син Станіслав Септима Потоцький, який 
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знаходився в  дружніх стосунках з  російським імператором 
Олександром І. Коли у нього народилась дочка, той став хре-
щеним батьком дівчинки. Станіслав назвав її — Олександра та, 
наслідуючи свого батька, заснував село.

Після смерті батька Олександра стала досить багатою спад-
коємницею й  володіла теплицькими землями і  кріпаками, 
з яких лише чоловічої статі нараховувалось 32 тисячі. На жаль, 
не маю даних, як вона опікувалась селом, названим на її честь. 
Відомо лише, що село стрімко росло і за сімдесят років від дня 
заснування вже було 107 дворів з населенням у 1033 осіб. 

— Чи не тягне тебе в рідне село?
— Звичайно, тягне, та, як писав Платон: «Геракліт говорить, 

що все рухається і ніщо не стоїть, і, уподібнюючи існуюче течії 
річки, додає, що двічі в одну і ту ж річку увійти неможливо».

Жаль, та такі життєві вихори, як війни, революція, колек-
тивізація, Голодомор не сприяли зростанню кількості жителів 
села. Найбільш розбудувалось село в 60-ті роки минулого сто-
ліття і налічувало 306 дворів з населенням 1060 чоловік. А май-
бутнє... Сказав «майбутнє» і задумався — чи буде воно у села? 
Адже нині більшість сіл (і підібрали ж таке слово!) — безперс-
пективні. Залишилось 110 жилих хат та 300 жителів. 

Там, врісши в землю, без живого блиску в вікнах, ще стоїть 
моя хата. Жаль, уже без мами і тата. Сумно зайти в пусті кімна-
ти, та все ж з вдячністю згадую, що ось звідси, від батьківського 
порога, мене повела моя доля. Звідси пішли і там, в житті, «пе-
реплелися щасливі і сумні мої дороги». А там зосталися дитячі 
радощі й нинішні жалі. Зізнаюсь, що в спогадах я ще й досі див-
люсь на все те хлоп’ячими очима.

— Добре, що ти історією свого села цікавишся.
— Не лише цікавлюсь. Ніколи не забуваю, що є те місце 

на землі, де зарита моя пуповина. У дитячі літа ще не виразно 
відчував, що тут твій початок, твій витік ріки життя, що й тобі 
доведеться вийти на його простори, піти невідомою дорогою, 
шукати справжнього життєвого досвіду. Не наважувався тоді 
й мріяти, як далеко вона заведе...

— Завела на ці пагорби де і я, прогулюючись, завітав до тебе.
— Пагорби... По них тут, у Великому Бурлуці, прогулювався 

і наш мандрівний філософ Григорій Сковорода. Він був частим 
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гостем Якова Донець-Захаржевського. Дружні стосунки Сково-
роди з Яковом Донцем-Захаржевським зав’язалися ще під час 
роботи філософа в Харківському колегіумі, де навчалися двоє 
його племінників — Павло та Василь.

Тут, за декілька років до відходу в  інший світ, він написав 
останній твір «Потоп зміїний», де своєрідно резюмує свої філо-
софські ідеї. Вказує: «Я сію книжечку написав в Бурлуке, забав-
ляя праздность». Алегорично витлумачуючи Біблію, критикує 
біблійні легенди, заперечує їхню достовірність і розкриває не-
відповідність їх вічним законам природи. Важливе місце відве-
дено критиці марновірства і лицемірства.

Мабуть, є щось для мене символічне, адже саме тут, у черв-
ні 1764 року, Сковорода в листі до М. І. Ковалевського напи-
сав: «...озброюйся не стільки проти нудьги, скільки проти світу, 
пильнуй чистоту своєї душі. Адже ти потрапиш з диму у вогонь. 
До цього часу ти лише чув про світ, тепер ти його побачиш. 
Якщо ти будеш в Бурлуках, то я зможу легко навідатись до тебе 
і з тобою, вельми дорогим мені, віч-на-віч вести приємнішу бе-
сіду. Побільше думай і тоді вирішуй. Спіши повільно. Навчись 
бути сильним. О, якщо б я міг дати тобі рятівну пораду! Однак 
у де яких випадках мудрому належить зважати на необхідність».

І ось, зважаючи на необхідність, я  «в Бурлуках»... Те, що 
«лише чув про світ, тепер...» намагаюсь осмислити й побачене, 

На жаль, у такому стані маєток Донець-Захаржевських нині.
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через власний окомір, донести до людей. Як і Сенека, люблю за-
микати своє життя у рідних стінах. Ніхто тут не забере у мене 
жодного дня, нічим не відшкодовуватиму своїх витрат. Хай моя 
душа побуде з собою, хай поплекає себе, не заклопотана чужи-
ми справами, байдужа до чиїхось суджень; хай натішиться, по-
збувшись і громадських, і власних клопотів, солодким спокоєм. 

У маєтку Донець-Захаржевських губляться і  сліди старо-
винного літопису «Велесової книги».

А щодо мене, то з вікна іншої кімнати видно луг та водосхо-
вище, де, буває, ловлю рибу. Все поруч, як кажуть, у власному 
городі маю рибальську «сижу».

Тут переймаюсь почуттям, яке рідко коли надихають міські 
краєвиди. Тут і вітерець повіває ніжно і приємно в літню спе-
ку. Найпривабливіша тут трава  — вона пишно росте на цьо-
му пологому схилі. Схил частково зрушили, коли прокладали 
дорогу, і його добре видно з вікна другого поверху будинку, де 
ми зараз, можеш сам глянути і пересвідчитися. Вікно відчинене 
і запах полину приємно лоскоче ніздрі. Он, серед голубого цві-
ту петрових батогів, видно самих і чутно пересвист реліктових 
звірків — байбаків.

Особливо активні вони зранку і ввечері, та своєрідно-мело-
дійний свист чути майже весь день. Один, черговий, стоїть на 
варті, а інші пасуться. Запримітивши загрозу, подає тривожний 
свист, і ті притьмом біжать до нори. Відчувають, що весною на 
них не полюють, тому підпускають до себе близько, але з кожним 
днем відстань до людини збільшується, і під осінь уже й на сотню 
метрів не підійдеш. Але є й такі, що їх місцеві жителі прируча-
ють, і ті живуть у них на подвір’ї. На цій вулиці в одній сім’ї жив 
байбак Яшка. Коли дітлахи йшли до школи, то він їх проводжав, 
верталися зі школи — зустрічав. Полюбляв молоко та сіно.

Як народний засіб байбаковий жир застосовують при опіках 
шкіри, лікуванні туберкульозу. Проте тільки в народній меди-
цині, а не в державній. Кажуть, що, знаючи цілющі властивості 
цього жиру, ще в  дореволюційний час намагалися вивчити та 
надати йому державного стандарту — ГОСТу. Проте перешко-
дили спочатку імперіалістична війна, потім ера соціалізму, знову 
війна, розпад Союзу. В перші роки незалежності великий енту-
зіаст, бізнесмен  — директор Харківського масложиркомбінату 
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дістав дозвіл на відстріл байбаків та заготівлю жиру. Розповідав, 
що вміло приготовлений жир саме нашого байбака за кордоном 
цінується майже на вагу золота. Не судилося йому налагодити 
цей бізнес — невдовзі обірвалось його життя. А у держави так 
і не дійшли руки взятися до цієї справи всерйоз. 

Ще тільки призначений прокурором, я деякий час прожи-
вав у  так званому райкомівському готелі. Якось телефонують 
з район ного комітету партії і запитують, чи не можна на декіль-
ка днів до мене підселити наукового працівника. Звичайно, по-
годжуюся. Буде ввечері хоч з ким погомоніти. Виявилось, що на-
уковий працівник пише дисертацію та вивчає життя байбаків. 
Розповів, що ще з осені минулого року подав заявку на вилов 
двох осіб, самки та самця. Вони йому були потрібні весною, але 
за бюрократичних перепон дозвіл отримав лише восени, коли 
вже майже всі тварини залягли в сплячку. Кажу йому, що мож-
на було б приїхати весною, набрати могорич місцевим жителям, 
вони б відловили потрібних йому самку й самця, і проводити 
експеримент. Відповідає, що практично це можна зробити, але 
для науки потрібен офіційний дозвіл та документування. Його 
цікавило, як цей звір розмножується. Спостереження свідчать, 
що весільні гони у  них весною. Але буває й  так, що тоді цих 
гонів немає, а  малі байбачата з’являються. Підозрює, що сам-
ка може в собі затримувати сім’я самця і самозапліднюватись, 
коли це їй вигідно.

Я тоді пожартував, що ця таємниця по-своєму подібна до 
таємниці біблійного непорочного зачаття і її розгадка варта на-
укового вченого ступеня.

Кажуть, що вони — ровесники мамонтів і збереглися, живу-
чи в норах та залягаючи у зимову сплячку.

— Мамонтів не бачив, а  те, що тут збереглися байбаки, 
приємно чути і бачити. Природа посідає велике місце в житті 
людини, та, думаю, тобі відомий вислів Сократа про те, що не 
природа її вчить, а тільки люди...

— Не думаю, що тільки люди. Сам Сократ казав, що в нього 
був дивовижний потяг до того виду мудрості, який називаєть-
ся пізнанням природи. Можливість знайти причину кожного 
явища вабила його надзвичайно, і він безнастанно гадав: чому 
щось виникає, чому воно гине й чому існує? 
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— Так пояснювали походження всього живого стародав-
ні філософи. І в цьому немає нічого дивного. Природа завжди 
довкруг нас, і в різну пору року ми бачимо її різною. Та все ж, 
якою примхливою вона б не була, маємо орієнтуватися на при-
роду, вона  ж подає нам зразок чергування: світла й  темряви, 
теп ла й холоду. Вона прихильна до нас: життя, яке отримуємо, 
аж ніяк не є коротким — робимо його коротким.

— Сковорода навчав, що в  природі  — краса, гармонія, 
а  в  суспільстві  — несправедливість, і  щоб змінити макросвіт 
(навколишнє), треба кожному змінити мікросвіт (тобто себе са-
мого). З цією думкою тісно пов’язана його ідея «сродної праці»: 
пізнавай себе, а  пізнавши— удосконалюй. Пізнаючи свої на-
хили, людина правильніше визначить своє місце в суспільстві 
й дасть найбільшу користь. А поки що чимало людей займають 
не свої місця: один ходить за плугом, а він від природи музика, 
інший працює суддею, а йому б пасти череду. Великий філософ 
доводив, що людина не може бути щасливою, якщо діє всупереч 
своїй природі. Веління природи — це веління Бога в людині. Пі-
знання природи — це пізнання Бога.

— Природа наділила нас цікавістю: свідома своєї краси 
й винахідливості, вона й створила нас, щоб було кому озирати 
усі ті дива, бо ж намарно пішов би увесь її труд, якби така велич, 
така осяйна чистота, так тонко, з таким блиском випрацюваний 
твір, що вражає прекрасним розмаїттям, дивився  б у  ніщо  — 
в пустелю.

— Та, як писав Бальзак: «Тільки-но людина хоче проникнути 
в таємниці природи, де немає нічого таємничого, де тільки треба 
все побачити, вона помічає, що просте творить в ній чудеса».

— У дитинстві ми завжди запитуємо старших: «Чому це 
так?», а в зрілому віці вже самі повинні знати, а «Яким чином це 
так?». 

— Епіктет, про якого ти мені нагадав на початку розмови, 
в своєму афоризмі вказав: «Якщо людина має можливість розмір-
ковувати, і може споглядати сонце, місяць і зірки, і насолоджува-
тись дарами землі і моря — вона не самотня і не безпорадна».

— Невже буваєш безпорадним?
— Послуговуюсь близькою мені думкою великих римлян, 

які казали, що так от, коли щось чи то вразить мене, незвикло-
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го йти лобом в лоб, чи наштовхнусь на якусь образу (що часто 
трапляється в людському житті), чи на щось таке, з чим нелегко 
впоратись, а чи надовго зав’язну у якійсь клопітній марниці, — 
я знову тікаю у своє дозвілля, як ото кінь, дарма що втомлений, 
та коли додому, то приспішує крок: люблю замикати своє життя 
у рідних стінах.

Усамітнення я  любив завжди, боявся самотності. Притри-
муюсь поради Сковороди: «Ти уникаєш юрби? Дотримуйся 
міри й у цьому. Хіба не дурень той, хто уникає людей так, що 
зовсім ні з ким не розмовляє? Така людина божевільна, а не свя-
та. Дивись, із ким ти говориш, із ким маєш справу».

Хоч як би ми вміли відгороджуватись від довколишнього 
світу, цілком сховатись від нього не можна. Радий, що в цьому 
усамітненні з книгою мене відвідали.

— Сократ, посилаючись на Атенодора, писав: «...люди в уса-
мітненні стають особливо діловими. З тим-бо й усамітнюємося, 
щоб усюди, де б не знайшли собі той спокійний сховок, ми мог-
ли б бути помічними усім і кожному зокрема — своїм хистом, 
словом, порадою».

— Не відаю, чи можу бути помічним всім і кожному зокрема.

КРАПЛИНА ІСТИНИ — РОСТОК ЖИТТЯ 

— Життєдайна краплина істини живить наше життя й на-
повнює його змістом.

— Дійсно, так воно і є.
— А ми й досі не знаємо, що таке життя.
— Чому?
— Вибач, але відповім дещо з гумором. На екзамені з філо-

софії професор поставив студентам, як оце ти мені, лише одне 
запитання: «Чому?» Найвищу оцінку одержав студент Ізя, який 
відповів: «А чому б і ні?»

— А якщо без гумору?
— Не знаю, що таке Істина, але ти стверджуєш, що у  неї 

є ціна. Почну з того, що таке ціна. Вивчаючи в інституті політ-
економію капіталізму, запам’ятав, що ціна — це грошовий ви-
раз вартості товару.
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— Не заперечуватиму.
— А от що таке життя, чіткої відповіді навіть філософи не 

дають. Чи то пак дають, але кожен по-своєму, залежно від різ-
них течій та напрямків цієї науки.

Здебільшого стверджують, що життя визначається як фор-
ма існування матерії, найхарактернішими рисами якої є обмін 
речовин, самооновлення та самовідтворення. Проте ми, люди, 
не просто форма існування матерії, ми — її мисляча субстанція. 
На жаль, не всі це розуміють.

— Знову запитаю: чому? Але прошу, без жартів.
— Та тому, що люди отримують життя не за своєю особи-

стою волею, ним граються, не знаючи як, дають іншим, не зна-
ючи, де воно, і втрачають, не помічаючи. А ти ще й стверджуєш, 
що пізнають його Істину і правду лише перед відходом у  світ 
інший. Тут уже до тебе запитання: так, що ж, лише заради цього 
людина і живе?

— Шлях до істини — нескінченна дорога. По ній ішли, йдуть 
і будуть торувати шлях покоління мислячих людей.

— Вибач, що перебиваю, але мені відчутно сподобався на-
голос на «мислячих людей». Філософів вважаю за таких. Для 
них поняття істини постає як категорія, що виражає відповід-
ність знання об’єктивній реальності. Але ця відповідність є від-
носною, оскільки пізнання об’єкта є невичерпним. Коли чита-
ти й  вірити філософам, то багатьом з  них вдалось підійти до 
Істини найближче, та все ж не досить близько. Вони знайшли 
її ніби лише для себе і виснували на словах дуже туманно. Не 
кожен може зрозуміти їх висновки так, щоб це без фанатичного 
поклоніння, а свідомо стало зрозуміло й іншим.

А що це значить? Значить, що навіть високоосвічена, не 
кажучи про пересічну людину, неспроможна збагнути вищу 
реальність, бо навіть смерть не прояснює їй таємниці життя. 
Отже я теж маю пройти через призначене мені життя звичай-
ним спостерігачем, лише побіжно скуштувавши солодкої ско-
роминущості всього сущого. А задля чого, якщо все, без пояс-
нень і попередження, розв’язує тільки смерть?..

Мабуть, я  не перший, хто каже: «Чи будеш краще спати, 
коли усе це знати?» Тому, як і тисячі років тому, — я знаю, що 
я нічого не знаю.
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— Але ж ти вчишся!?
— Феофан Прокопович у складеному ним «Духовному рег-

ламенті» писав: «І хоча освічена людина ніколи не насититься 
в  пізнанні, ніколи не перестане вчитися, хоч і  Мафусаїлів вік 
переживе». А  він, за біблійною легендою, становив 969 років. 
Безумовно, я все життя вчуся, багато вчуся, багато дечого вчу-
ся, але від цього росте не моя впевненість, а мої сумніви. Що-
правда, ширшає мій світогляд, але до того, щоб пізнати Істину 
і сказати про неї іншим, ще, мабуть, далеко. Адже дивно і навіть 
безглуздо хвалити яблуко, якого не надкусив.

— Але те, що це яблуко є, ти впевнений! Я б не завітав до 
тебе, коли  б ти зовсім нічого не знав. Отже, якщо бажаєш, 
влаштуємо дискусію, щоб можна було тобі розмовляти лежачи, 
а мені сидячи — і, намацавши місце біля моїх ніг, співрозмов-
ник сів. Я майже торкався його.

— Влаштуємо, — погодився я. — Розмовляючи з тобою, го-
воритиму лише про те, що в мене на умі. Про вищу реальність 
зовсім не знаю, бо коли ми народжуємося, наш мозок порожній 
від знань і умінь, ми починаємо завжди з чистого аркуша.

— Так уже й з чистого аркуша? 
— Якщо брати до уваги спадковість та рефлекси, то не зов-

сім і з чистого. Але більшого Творець чомусь не вклав і вихо-
дить, що людина приходить у цей незнайомий для неї світ що-
найменше для досвіду.

— А що таке досвід?
— Жартома кажуть, що досвід  — це те, що отримуєш, не 

отри мавши того, чого хотілося. Тому й  хоч-не-хоч, а  не може 
людина мисляча не задумуватись: «Хто я? Що я? Звідки і наві-
що?» Та життя не дає на це відповіді і з самого початку обіцяє 
бути не дуже легким. Народжуючись, людина не знає, що для неї 
добре. Бо їй не відома ні власна природа, ні власне призначен-
ня. Виходячи на життєву дорогу, навіть людина най упевненіша 
в  собі нерідко розгублюється. Але й  коли знайде те, що так 
довго шука ла, доля за будь-яких обставин не дасть їй узяти це 
просто так. Зміст її існування розкривається їй винятково на 
практиці через переживання. Та все ж визнаймо, що якісь речі 
існують у нас на рівні рефлексів. Діємо, не замислюючись. Наче 
за підказкою, не відати звідки. І не завжди вірною підказкою.
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Звичайно, як високоорганізованій істоті, їй у цьому допома-
гає мозок, але він за минулі тисячоліття анітрохи не змінився, 
зберігшись таким, яким його сконструював Творець. Чомусь 
еволюція не захотіла забезпечити передавання людині, прире-
ченій жити в плинності миттєвих і неповторних явищ, родової 
пам’яті від предка — нащадку, і ми щоразу народжуємось і жи-
вемо «з чистого аркуша». Адже саме пам’ять — велика творча 
сила, і соромно було б не вважати мудрість і знання за найбіль-
ші цінності людини.

— Звичайно, було б соромно, — погодився мій співрозмовник.
— Та чи всі цього соромляться? Лише активна людина хоче 

знати Істину. Але в  дитинстві й  юності вона ще не здатна її 
сприйняти. Про неї задумуєшся, лише коли сам борешся за свій 
життєвий простір і забезпечуєш життя рідним та близьким. Та 
це прекрасне поривання незабаром минає. Людина старіється. 
Вона не має вже до цього інтересу, їй байдуже.

— Але ж не всім байдуже?
— Звичайно, не всім. Платон писав про Сократа: «У тому, 

що могли дати їм учителі, він забезпечив синам старанне й доб-
ре виховання, а  в  чому сам він мудрий, того ні сам їх не на-
вчив, ні іншим того не передав, а вони блукають, неначе пасуть-
ся на волі без пастуха, чи, бува, не натраплять ненароком на 
доб рочесність й не придбають її. Залишається ще одне складне 
питання, мені незрозуміле, стосовно видатних людей, а  саме, 
чому видатні люди вчать своїх синів усього, що тільки їм мо-
жуть дати вчителі, і  в цьому роблять їх мудрими, але ніяк не 
можуть домогтися того, щоб їхні діти хоч кого-небудь перевер-
шили в доброчесності, якою вони самі відзначаються. ... і немає 
нічого дивного, якщо в хороших батьків бувають погані сини, 
а в поганих — хороші». Чому?

— А як ти сам думаєш — чому?
— Та тому, що лише Творець, керуючись великим смислом, 

комусь дає в кінці те, що іншому на початку.
— Для тебе теж в цьому немає нічого дивного?
— Ні, звичайно, мене дивує, але, можливо, тут стався інс-

тинктивний супротив проти примхи вродженої спадковості,
який, до речі, був достатньо знайомий римлянам, які казали: 
«батько видатний, син посередній!»
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— Про це не лише римляни казали. Здавна відомо, що людям, 
які багато мудрують, ні в чому не таланить, особливо в дітях. Тут, 
мабуть, сама природа завбачливо потурбувалася, щоб зло мудро-
сті не ширилось надмірно серед смертних. Відомо, наприклад, що 
син у Ціцерона був виродком, а мудрий Сократ мав дітей, розу-
мом схожих більше на матір, ніж на батька, попросту — дурнів.

— Цікава твоя цитата про зло мудрості. А ще є припущен-
ня, що генетика дідів і бабусь частіше в онуках, а не в дітях про-
являється.

— Те, що базується на припущеннях, — перша причина по-
милки.

— Погоджуюсь. Та й Сократ вважав, що добрі люди стають 
добрими не завдяки людській турботливості. Людське життя 
таке, що часто матері не знають своєї дитини, як і  дитина  — 
своєї матері. Те ж саме буває з подружжям, рідними сестрами та 
братами. Правда життя така, що часто можна бачити, наскільки 
рідними можуть бути чужі люди і наскільки чужими іноді бува-
ють рідні. Спадковість біологічне явище, яке полягає в тому, що 
предки передають наступним поколінням, крім видових рис, 
ще й  особливості духовної організації, а  також здібності. Але 
які саме здібності передаються, а які — ні, про це не відаємо. 

— Еволюція цього не забезпечила тому, що дуже б швидко 
люди досягли Божественної мудрості й були б рівними — Йому, 
Творцеві. А  коли вони до рівності дійдуть шляхом еволюції, 
розвитку, тоді з ними можна буде розмовляти, як з рівними...

— Я і в цьому сумніваюсь. 
— Чому? — здивовано запитав співрозмовник.
— Шлях еволюції — безнадійно довгий час. У неї немає яко-

гось певного напрямку. Навряд чи вона сама собою веде людство 
до прогресу. Вона вирішує конкретні питання в  даний період 
часу, і її розвиток може йти найрізноманітнішими, нікому не ві-
домими шляхами. Схоже, що ми саме і йдемо такими шляхами. 
Ми ще й досі народжуємося з усіма інстинктами та почуттями 
первісної людини. Тільки згодом вихованням батьків, власним 
досвідом і розумом приборкуємо ті первинні інстинкти та по-
чинаємо щось розуміти в цьому житті. Тільки життєвий досвід 
може навчити людину. Та коли ми набираємося цього досвіду, 
ми вже надто старі, щоб споживати плоди своєї мудрості.
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ЗМІНЮЮЧИСЬ — ЗМІНЮЄМО 

Якби «сліпа» еволюція захотіла забезпечити передавання 
родової пам’яті від предка нащадку, то рано чи пізно це б не-
одмінно сталося, і швидкість прогресу за такого перебігу подій 
була б на кілька порядків вищою. Але оскільки ми щоразу на-
роджуємось і живемо «з чистого аркуша»... то Господь волів, аби 
ніколи й жодній земній істоті не вдалося досягти божественних 
висот розвитку. Хоча ти мислиш тисячоліттями.

— Тому що бачу їх.
— Хотів би й я так бачити, хоча й це, як стверджував Сократ, 

ніякий не час, коли йдеться про вічність. Тому можу послуго-
вуватися лише мудрістю віків, яка дійшла до нас у  письмовій 
формі. А це далеко не одне і те ж, що можна бачити самому. На-
віть проживши, досягнувши пристойного віку, чи може хтось 
з  упевненістю сказати, що побачив життя, побачив у  всьому 
його обшири?

— Складне запитання...
— Сенека (мені здається, ти чимось схожий на нього) вва-

жав, що для всіх живих істот і наука й життя починаються вод-
ночас. Тож не диво, що народжуються вони з тим, без чого ро-
дилися б надарма. Перше знаряддя, яке дала їм природа, щоб 
вони могли тривати на світі,  — це пристосування і  любов до 
себе. Вони б не вціліли, коли б того не прагнули. І хоча саме те 
прагнення не принесло б їм рятунку, але й без нього ніщо інше 
не врятувало б їх. Не знайдеш, кажу, такого створіння, яке б не 
дорожило чи навіть легковажило собою. Та ж і в безмовної, ту-
пої до всього іншого худоби вистачає кмітливості, коли йдеться 
до життя. З досвіду своєї роботи знаю, що нерозумні живі істо-
ти іноді краще користуються розумом ніж люди.

— Чому ти цитуєш вислів Сенеки відносно тварин?
— Мене зацікавили його слова, що «для всіх живих істот 

і  наука й  життя починається водночас». Він же вказував, що 
«тварин не назвеш щасливими, бо ж у них немає самого розу-
міння щастя». 

— А люди знають самих себе?
— Я не закінчив вислову: «...Сюди можеш зарахувати й тих 

людей, що зійшли до тваринного рівня через свою тупість і не-
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знання самих себе». Вони відрізняються від тварин тим, що ті 
їдять одне одного і не задумуються про це. А людина в своєму 
житті вимагає справедливості від подібних собі. Та пошук спра-
ведливості допоки що зводиться до Феміди із зав’язаними очима.

— Людина — теж жива істота. Та коли вести мову про тва-
рин, то вони, як стверджує наука, живуть інстинктами. А люди-
на послуговується ще й розумом.

— Виникає запитання: звідки ж він взявся?
— І як ти думаєш, звідки?
— Якби ж то я знав! Хоча релігія і вказує, що людина ство-

рена Богом, це ще не відповідає на запитання: звідки ж узявся 
розум? Над ним і досі б’ються вчені світу, а мені особисто імпо-
нують роздуми про це Сократа.

— Цікаво! Які саме?
— Про те, що ми були наділені ним іще до народження. 

Почну з того, що людина розумна і має, та в процесі життя здо-
буває, знання. В діалозі вона розмірковує про те, що душі по-
мерлих перебувають у загробному житті, в Аїді. А старовинне 
вчення — всі ми його знаємо — твердить, що там перебувають 
душі, які переселилися звідси туди, а потім вони знову поверта-
ються сюди, відроджуючись із померлих. Тоді: якщо ми здобули 
це знання до народження і з ним прийшли на світ, то, очевидно, 
ми знали й до народження, і виходить, люди тільки пригадують 
те, що знали раніше. Пригадують ті, хто вже починає мислити. 
А розум приходить якраз перед тим, як засівається перший вус.

На цю тему є цікава легенда про те, чому у  нас під носом 
є губний жолобок.

— Ти все більше зацікавлюєш мене нестандартними відсту-
пами. Розповідай, — заохочувально сказав співрозмовник.

— Існує легенда: перед тим як маленьку дитину випускають 
з неба на Землю, де вона повинна народитись, ангели приклада-
ють палець до губ малюків і вони про все забувають, а під носом 
у них з’являється губний жолобок. Тож скільки б кожен з нас не 
силкувався встановити, звідки він прибув та з якою метою, будь-
які спроби будуть марними. Ніхто не може пригадати нічого зі 
свого колишнього життя. В своєму житті ми лише відчуваємо, 
що все помічене нами відбивається в свідомості, а відбившись, 
неначе ховається в  комору пам’яті, і  колись, у  найпотрібнішу 
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мить, виринає для того, щоб допомогти розв’язати якесь склад-
не завдання.

— А чи завжди допомагає розв’язувати складні завдання?
— Іноді в цьому допомагає гіпноз, але не завжди. Розповім 

випадок зі своєї слідчо-прокурорської практики.
— Розповідай! Вже відчуваю, що буде цікаво.
— Десь на початку 90-х років минулого століття, під час 

культивації з осені зораного поля, в борозні від плуга, зна йдено 
тіло 30-літньої жінки з явними ознаками насильницької смер-
ті  — багатьма ножовими пораненнями. Сумніву не було, що 
це — вбивство.

З’ясувалося, що жінка до району прибула «на заробітки» 
і ще з минулого року знаходилась в розшуку як безвісти зникла.

Працівники карного розшуку розповсюдили прижиттєву 
фотографію, і за нею одна з продавчинь магазину впізнала по-
терпілу. Вказала, що та жінка разом з  незнайомим чоловіком 
напередодні зникнення заходили до неї в  магазин і  купили 
пляшку горілки та щось на закуску. Коли вийшли, то через вік-
но бачила, як чоловік сів за кермо вантажного автомобіля, і та 
жінка поїхала з ним. Номера автомобіля не запам’ятала. Проте 
наполягала на тому, що їй чимось запав у вічі той чоловік. Пере-
конливо стверджувала, що десь його вже бачила, проте ніяк не 
може згадати, де саме і за яких обставин.

Оскільки інших зачіпок не було, знайшли гіпнотизера, який 
ввів її в гіпнотичний сон, і та, прокинувшись, з радістю сказа-
ла, що згадала, де бачила того чоловіка. Розповіла, що вісім ро-
ків тому вона після лікарняного, на якому перебувала у зв’язку 
з переломом ноги, вийшла на роботу до чайної. Якраз завезли 
пиво і людей було багато. Тут зайшов показний із себе, навіть 
чимось симпатичний, приблизно її віку чоловік та настирно 
й  безсоромно, незважаючи на чергу, передав гроші одразу на 
«два ящики пива, без здачі». і  вона, зніяковівши, хоча могла 
й  відмовити, відпустила йому ті два ящики. Той виніс їх на-
двір, і більше вона його не бачила. Запам’ятала, що свої одно-
сельці-покупці дорікали їй за те, що вона «чужому» відпустила 
пиво, а  їм тепер може не дістатись, адже пиво в  ті роки було 
дефіцитним товаром. Але хто той чоловік і після сеансу гіпнозу, 
хоч як напружувала пам’ять, пригадати не змогла.
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Тоді дивувався, та й  досі вражає, якою вибірковою може 
бути пам’ять людини. Загальновідомо, що в стані гіпнозу люди 
згадують найдрібніші подробиці свого життя. Мозок — універ-
сальне сховище всієї колись отриманої інформації.

Це ж скільки людей пройшло біля прилавку торгової точки 
повз її очі і які асоціації викликали у неї два ящики пива без 
черги!

А злочин так і залишився нерозкритим.
— Цікавий випадок, шкода, що без належного результату.
— Мені теж було цікаво, бо й  сучасні дослідження люд-

ського мозку підтверджують роздуми Сократа. Академік Ната-
лія Бехтерєва стверджувала: «Думка існує окремо від мозку, він 
тільки вловлює її з простору і зчитує». А нейролінгвіст Тетяна 
Чернігівська у  своїх сенсаційно-шокуючих висновках вказує: 
«Те, що мозок опинився у  нас в  черепній коробці, не дає нам 
права називати його “мій”. Він неспівставно могутніший, ніж 
ви». «Ви хочете сказати, що мозок і я — це різне?» — спитаєте 
ви. Відповідаю: так. Влади над мозком ми не маємо, він приймає 
рішення сам. І це ставить нас в дуже неоднозначне становище. 
Але у розуму є одна пастка: мозок сам всі рішення приймає, вза-
галі все робить сам, але посилає людині сигнал — ти, мовляв, не 
хвилюйся, це все ти зробив, це було твоє рішення.

— То, виходить, щоб мати розум і  знати, достатньо лише 
пригадати?

— На жаль, досвід підказує, що навіть добра пам’ять часто, 
навпаки, уживається з поганою тямою. Пригадати важливо, але 
сенс мудрості, який міститься в  тому просторі, за гріхи наші 
не збагнути розумові невтаємниченому. Зі своєї роботи добре 
знаю, що й  пригадати, і  достовірно розповісти навіть про те, 
чому був очевидцем зовсім недавнього часу, не кожен здатен. 
Що вже казати тоді, коли йдеться про речі, призабуті з  пли-
ном часу або давно не бачені. І якби ми, одержавши знання, не 
забували його в будь-якому разі, то ми не тільки приходили б 
із ним на світ, а й зберегли б його протягом усього життя. Бо 
що таке — знати? Здобути знання і вже не втрачати його. А що 
таке — забуття? Під ним розуміємо втрату знання. Пам’ять за-
непадає. Погоджуюся зі словами Монтеня: «...і тут нема нічо-
го дивного, бо якби завдяки пам’яті в моїй голові були завжди 



46

приявні думки та вигадки чужого розуму, я міг би приспати та 
виснажити свою тяму і свою кебету, ступивши у тропу інших, 
замість вправляти і  розвивати свої власні сили». Забудькува-
тість — одна із вад, які можна людині пробачити. Та й вона сама 
собі це вибачає.

— Чому?
— Тому що не помічає.
— Та все ж: чому саме мене ти вибрав у співрозмовники?

ДУМКИ ПОМІЖ СОБОЮ ГОМОНЯТЬ

— Один мудрий чоловік казав: «Для мене одна людина — це 
як весь народ, а весь народ — як одна людина». Твоя думка да-
леко лине. 

— Я думав, вона ще безкрила.
— Хоч і без крил, але вже сповнена прагнення окрилитись. 

Ти цього, можливо, ще й не знаєш, а думка вже знаходить од-
нодумців. Знай, що й думки поміж собою гомонять і, збагаче-
ні, вертають до господарів. Адже думка, мов птаха, перелітає 
з континенту на континент і шукає, шукає...

— Що ж вона шукає?
— Іншої думки, щоб позмагатися, зійтися в  спілкуванні 

й дати нову думку.
— Сказане тобою лише підтверджує слова філософа, що 

надто тісні межі оточували б нас, коли б існувала якась перепо-
на для думки. Міркування там, де немає знань, нічого не варті. 
Навіть найкращі думки й ті сліпі. Та мене цікавить інше: невже
я господар якихось незвичайних думок?

— Коли отак говориш, то, здається, ти ще не знаєш до кінця 
ні сили, ані могутності того добра, яке маєш на думці. Саму її 
суть — наскільки філософія помічна — ти вгледів, а от щодо її 
частин, то ти ще не володієш тонким їх баченням, не знаєш, як 
вона сприяє на кожному кроці, яку допомогу — вдамся до слів 
одного із древніх ораторів — вона подає і в чомусь найбільшо-
му, та й до дрібниць опуститись не відмовиться.

Коли співрозмовник згадав про античного оратора, мені 
спало на думку, що я і це десь чув чи читав. І тут же з впевнені-
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стю зрозумів: читав, знаєш, але як це все в житті застосувати? 
Хочеться, всім хочеться, щоб мрії стали дійсністю, але й  дій-
сність народжує нові мрії, які дедалі більше відриваються від 
землі.

— Якщо зберешся з ними, — продовжував мій гість, — то 
зможеш лише декількох вважати головними. 

— Зустрівшись з  тобою, мені важко володіти собою на-
стільки, щоб привести мої думки хоч до якогось ладу. Не знаю, 
чи міг би дійти в них розуміння, навіть якби хтось уміло мене 
провадив. І для чого, для себе?

— Ні, для людства.
— Думок у  людини аж занадто, мов бджіл у  вулику. Вчені 

вирахували, що в середньому людський мозок за день генерує 
60 тисяч думок. Але понад 40 тисяч із них будуть тими самими 
думками, які крутились у твоїй голові вчора. 

— Але ж генерується і 20 тисяч нових думок!?
— Генерується, бо, мабуть, все ж таки є щось у пам’ятці, ви-

вішеній у туалеті однієї єврейської сім’ї: «Не сиди просто так, 
думай що-небудь».

— Знову у тебе жарти.
— Люблю поважне змішувати з жартами. При правильному 

виборі літератури і в туалеті можна отримати непогану освіту. 
Завваж, що потрібен правильний підбір, бо є й погляд сантех-
ніка: «Не знаю, вона, література, попадає до мене в жмаканому 
вигляді». А якщо без жартів, то щоб ти не придумав, дев’яносто 
дев’ять відсотків твоїх поглядів на світ придумали ще до твого 
народження.

— Але це  ж і  є культура. В  ній усі роздуми ніби літають. 
Завдання в тім, щоб вони дійшли до людини. Щоб людина ді йшла 
до такого стану, коли вони їй відкрились і стали для неї природ-
ними, бо вона до них у своєму духовному розвитку доросла.

— Не відаю, чи до цього доріс. Часто сам собі думаєш, що 
у тебе в голові снуються великі думки, ідеї, а потім, схаменув-
шись, кажеш: ні, це чорт знає що, а не ідеї!

— Дійсно, неможливо заборонити дурним думкам іноді 
приходити в голову, але не потрібно дозволяти їм загніздитися 
в  нашому мозку. Якщо не можеш висловити думку просто та 
зрозуміло, краще забудь про неї.
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— Та як усіх їх перебрати, щоби знайти ті, головні думки, 
які просто і зрозуміло можна висловити?

— Тобі допоможе в цьому інтуїція. Не в кожного вона при-
роджена, а в тебе є! Вона сягає у давній світ, у витоки нової ери, 
оцінює їх та сьогодення і ставить запитання: що буде після сьо-
годення? Яке то буде нове життя, що ще життям не стало?

— Інтуїція!.. До п’яти відчуттів людини, які вперше відзна-
чив ще Арістотель, ти додаєш мені шосте — інтуїцію. Ставиш 
у заслугу те, про що я навіть гадки не мав. Вивчаючи в інсти-
туті логіку, яку викладав український філософ і  логік Степан 
Дмитрович Цалін, з  укладеного ним словника термінів знаю, 
що інтуїція (латиною intuition — пильно, уважно вдивлятися, 
споглядати) — безпосереднє споглядання істини, тобто її розу-
міння, без міркування.

— Логіка дуже цікава наука.
— Не тільки цікав, а й корисна. Вільям Томсон сказав: «Від 

незнання логіки потоплено більше кораблів, ніж від незнання 
навігації».

— Проте, вона лише приведе тебе з пункту А до пункту Б. 
Уява та інтуїція приведуть тебе куди завгодно.

— Не думав, що в  мене якась особлива інтуїція. Але за-
слуговує, щоб поміркувати  — це здатність, подумки аналізу-
ючи й розмірковуючи, миттєво приймати правильні рішення, 
оминаючи проміжні результати. Багатозначний термін, який 
залежно від контексту може означати: здатність людини у де-
яких випадках несвідомо, чуттям уловлювати істину, передба-
чати, вгадувати щось, спираючись на попередній досвід, знання 
і таке інше; чуття, проникливість.

— Завваж оце — «чуттям уловлювати істину».
— Завважую і навіть відчуваю, що існує постійна супутни-

ця і провісниця істини — інтуїція. Але не завжди радять довіря-
тися їй. Потрібно пам’ятати і те, що сказав у своїй Нобелівській 
промові Сен-Жон Перс: «...навпомацки йдуть двоє сліпонарод-
жених: один у всеозброєнні наукових знарядь, другий — осяя-
ний лише спалахом інтуїції, — хто раніше знаходить вихід, хто 
несе в собі більше миготливого фосфоричного сяйва? Відповідь 
не має значення. Таємниця є спільною для обох». І все ж у душі 
є те таємниче почуття, яке хоч ніколи не каже людині, що вона 
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повинна зробити, але виразно відраджує її від того, що може 
завдати їй шкоди або накликати небезпеку.

Це щось подібне до другого зору. Хоча і він не головне. В ко-
гось гостріше око, а в когось — нюх. Маю на увазі нюх не лише 
як здатність відчувати запахи і аромати, а й як вміння відчувати 
майбутні події, що теж зрідні інтуїції.

— Правильно міркуєш. Потрібно розуміти, що трохи ти 
відрізняєшся від інших.

— Спасибі на тім, що лише трохи.
— Це не погано і не добре — це просто є. Головне — належ-

ним чином справитися з  цими здібностями, мати силу духу 
і мудрість, щоб вони допомагали, а не шкодили. Це перевірка 
людини. Я сказав, що ти трохи відрізняєшся від інших. Є люди, 
які з цим даром справляються, і тоді ми чуємо про них як про 
видатних науковців, архітекторів, лікарів.

— Видатним себе не відчуваю. Що таке слава у цьому мірилі 
безсмертя нашого часу? Щаслива, приємна мить і більш нічого.

— І все ж потрібно звикати, що деякі люди іноді не завжди 
розумітимуть, про що ти говориш — для тебе щось природно, 
а для них приховано.

— Ти примушуєш мене замислитись над тим, чому я  не 
приділяв належної уваги — над власними думками. Ніколи не 
мріяв виробити свою оригінальну філософську систему, в якій 
думки виважуються на терезах наукових понять і  категорій. 
Ще ж Платон писав: «Мені здається, що думки випадають із сві-
домості людини іноді з  її волі, а  іноді  — самовільно: з  її волі, 
коли людина передумає й відкине хибну думку, а самовільно — 
коли вона відкидає всіляку правдиву думку». То хіба ж їх при-
боркаєш?

— Ні, не приборкаєш, але систематизувати можна і навіть 
потрібно.

— Погоджуюсь. Лише сконцентрувавшись над вирішенням, 
можна розв’язати питання. Звичайно, якщо воно посильне ни-
нішньому часу. Бо найшвидше думка лине. Так, що й час за нею 
не встигає. Але навіщо думати лише про щось одне чи в одному 
напрямку? Ні, Світ і в думках потрібно сприймати в його різ-
номанітності. Є світло й тьма, світанки й надвечір’я. Прибери 
щось одне — і життя буде сірим.
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— Іммануїл Кант сказав: «Дві речі сповнюють душу завжди 
новим і все сильнішим здивуванням і благоволінням, чим ча-
стіше і триваліше ми розмірковуємо про них, — це зоряне небо 
наді мною і моральний закон у мені».

— У цьому вислові поєднане небесне і земне, те, що під зо-
рями, й те, що в душі.

— У вислові, можливо, й поєднане, а як у житті?
— А в житті людська свідомість неспроможна осягнути цю 

безодню. Дивишся на небо, сповнене сяйва зірок, і мрієш, що 
десь колись має здійснитися високе бажання, яке переходить 
за межі всіх земних сподівань, які ти не наважуєшся висло-
вити в розпачі, а чи в захоплені перед непроникною загадко-
вістю світу. Це як туга за чимось невідомим. Ліна Костенко 
на писала:

Десь там планети в просторі без меж.
Яка сумна у безвісті ночівля!
А може, ми їм світимося теж?
А може, ми їм — зіронька вечірня?

— Мало хто завдає собі клопоту витлумачити величне, за-
глибитись у його суть, щоб збагнути безмежне.

— Погоджуюсь, тому ми, як і за Сенеки, не знаємо, чи там 
теж усе набуло певного ладу; чи той інший світ якось із нашим 
стикається, а чи, ген од нього відбившись, кружляє десь у по-
рожнечі; чи справді геть усе збудоване з неподільних частинок, 
які народжуються і народжуватимуться, чи матерія, з якої по-
стає усе, — однорідна у своїй тяглості, а змінна — лише у своїй 
цілості; врешті, чи елементи перебувають між собою у постій-
ній боротьбі, чи, може, не борються, лишень різними дорогами 
прямують до чогось єдиного?

— Вважаєш, що небесна механіка діє за своїми законами, не 
зважаючи на те, що ти особисто про це думаєш?

— Це єдине, що здається мені зрозумілим: усе інше є для 
мене темна безодня. Коли дивишся на ясні зорі, то здається, 
що погляд міг би проникнути крізь світову пітьму, що людська 
свідомість здатна дістатися зірок та осягнути секрети космосу. 
Споглядаєш небо і тебе хвилює невиразне передчуття, що десь 
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колись має здійснитися високе бажання, яке переходить межі 
усього земного. 

Проте, тут же та ж сама думка, що посилає погляд у вічність, 
вертає тебе на рівень земної людини, що відрізняє реальність 
від фантазії. Спускаєшся з хмар на землю, повертаєшся від мрій 
до дійсності. Бо що сміливіша мрія, то легше вона руйнується. 
Чому так? 

— А як ти вважаєш — чому?
— А хто ж його знає — чому? Мабуть, тому, що підпоряд-

кування нижчого вищому лежить в  основі Космосу, а  люди-
на — частинка космосу, і вона не може відірватися від цілого. 
І, як молекула відображає будову матерії, так людська думка 
може охоплювати весь Всесвіт. Дивитись на зорі й відчувати 
«моральний закон у мені» — це, по суті, пошук щастя і спра-
ведливості.

— Всі прагнуть щастя. І хіба це не закон природи, що кожна 
людина хоче бути щасливою?

— Так, кожна людина хоче бути щасливою, і багато хто цьо-
го шукає. Та Зиґмунд Фройд попереджав: «Завдання зробити 
людину щасливою не входило до плану створення світу». 

— І ти погоджуєшся з  тим, що й  не потрібно шукати 
щастя!?..

— Звичайно ж, ні! Кажуть, що життя говорить з нами єди-
ною, тільки йому знайомою мовою. Чехов писав: «Щастя нема, 
і не повинно його бути, а коли в житті є смисл і мета, то смисл 
цей і мета зовсім не в нашому щасті, а в чомусь розумнішому 
і значнішому». 

— Що ж то таке: «в чомусь розумнішому і значнішому»?
— Якби  ж то не тільки я, а  й  людство знало смисл і  мету 

життя!
— То що б тоді було?
— Тоді б наші знання про світ підкріплювалися не сліпою 

вірою, а силою нашого розуму. А допоки що притримуюсь слів 
нашого українського філософа, поета, педагога Григорія Ско-
вороди: «Шукаємо щастя по країнах, століттях, а  воно скрізь 
і завжди з нами; як риба в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас 
шукає нас самих. Нема його ніде від того, що воно скрізь. Воно 
схоже до сонячного сяйва — відхили лише вхід у свою душу».
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Ще Демокріт стверджував, що людина — це маленький світ, 
пізнання чогось великого, і цим маленьким світом керувати не-
легко, бо хоч він і маленький — це все ж таки світ.

— Коли систематизуєш думки, тоді вони поведуть тебе у ту 
сферу, куди міркування заводять ученого, молитва — віруючу 
душу, уява — митців, поетів, письменників. Тоді розкриються 
таємниці невідомого світу. Світу, від заглиблення в який зви-
чайний людський розум виносить на поверхню лише окремі 
крихти.

— Твої слова збудили в мені почуття свого «я» і самоусві-
домлення. Я тепер бачу, що треба сприймати себе серйозніше.

— Окрім цього знай, що думки діють прямо пропорційно 
тій силі, з якою вони зароджуються, і влучають туди, куди по-
силає їх розум.

— Зізнаюсь, грішу такими помислами. Вперше прочитавши 
«Діалоги», відчув, що поринаю у глибокий захват, адже вони ба-
гато століть були найпрекраснішими з усіх, які будь-коли вихо-
дили з людських уст.

— Часто їм приписано такий зміст, якого вони не мають. 
— Погоджуюсь, проте ця думка не покидає мене, і  я вже 

й  не знаю більшої радості, не шукаю спокою, повсякчас про-
хаю у вищих сил: «Відкрийте і мені...» Хто ж не прагне написати 
щось величне, що можна було б поставити поряд із раніше на-
писаними творами?

Скажу тобі, що прочитане у  древніх ніби крізь сито про-
сіюю, вибираю цілі речення, словосполучення і  навіть деякі
слова, що їх можна використати в моїх думках та оцінках сього-
дення. Хтозна, чи осягну чогось, але волію бути без успіху, ніж 
без надії.

Може, хтось це назве компіляцією  — як неоригінальний 
несамостійний витвір моєї думки. Нехай називають як хочуть. 
Що злочинного в тому, коли в класиків я знаходжу слова, що 
вдало передають думки, яким я доти нізащо не міг знайти ви-
слову? Я ж не переслідую мети присвоєння чужого авторства, 
а  лише роблю з  них вибірку для формулювання своєї думки, 
свого бачення. Не цураюсь цього, бо ой, як ще потрібно, йдучи 
за древніми, учитися розрізняти, де зло, а де благо, і відповід-
но знати, чого повинні прагнути, а чого — уникати, щоб бути 
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ковалем своєї долі, свого щастя на землі. Воно цілком реальне, 
досяжне для людини, яка своїми осмисленими, дружніми щодо 
інших, наполегливими діями повинна його домагатися.

Тож облиш вихваляти мою інтуїцію, я цього не люблю. До 
того ж, я не можу скласти справжньої ціни твоїй хвалі, бо не 
певен, чи люди твоєї доби розуміють мої помисли!

— Нема такого століття, яке було б непроникне для видат-
ного розуму, — думка прокладе собі стежку в будь-який обшир 
часу. Все, що попередникам було дано зрозуміти, вони зрозу-
міли. Проте ми не тішимо себе пустопорожніми надіями, ніби 
все знаємо і що можемо лише втішатися плодами нашої мудро-
сті. Ні, це було б великою помилкою. Завжди треба іти вперед. 
Адже саме тепер формується новий світ, і якщо ми добре при-
слухаємося, то зможемо спрогнозувати...

— Достовірно прогнозувати тут неможливо, поміркува-
ти  — можна. Звичайно, в  голові зароїлися напівфілософські, 
напіввірогідні думки, властиві колишньому слідчому, який, 
з огляду на свою професію, незважаючи на Феміду з зав’язани-
ми очима, повинен проникати в суть речей, що стоять за ома-
ною. Спочатку та суть речей ще не видима неозброєним оком, 
і тобі потрібно доводити неможливе з допомогою можливого, 
іноді й заперечуючи факти, посилаючись лише на передчуття, 
як ти сказав, на інтуїцію.

— Так, читачі й не здогадуються, яка невтомна робота дум-
ки вимагалась від слідчого, а тепер і від письменника, що праг-
не до істини у своїх висновках. Допитливий розум відпочиває 
від роботи за роботою й залишає одне завдання для того, щоб 
узятись до іншого.

— Просто вражений твоїми знаннями про мене! То ти вже 
знаєш, що я пишу?

— Дивне запитання. Я ж уже сказав, що знаю твої думки. 
Вважай, ти вже поклав руку на плуга. А хто став на правильний 
шлях, тепер повинен мати тільки одну думку: як краще викона-
ти роботу, до якої взявся.
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БАЖАННЯ НЕЗАСПОКОЄНОГО
ЖИТТЄЛЮБСТВА

— А це зробити можна і навіть потрібно. Тим паче, на пенсії 
є час. Міг би спокійно вудити рибу, читати книжки, дивитися 
телепередачі та бавитись онуками. Так ні! Тягне писати!

— А чому тягне?
— І сам про це міркую! Мабуть, це бажання ще не вичерпа-

ного і, певне, по-справжньому не заспокоєного життєлюбства...
— Цікавий термін — незаспокоєне життєлюбство...
— Я б додав: з націленістю на цікаве закінчення життєвого 

шляху.
— Можливо, саме його можна було б бажати людям, якби... 
— Якби вони жили в раю! А на землі життя — це єдність 

і боротьба протилежностей. Можу стверджувати, що знаю його 
не лише з книжок та чуток. Та все ж первинна реальність для 
письменника — його власне життя. Чого я тільки не набачився, 
виконуючи свої службові обов’язки! Можу лише повторити ви-
слів Софокла про те, що дивних багато в світі див, найдивніше 
із них — людина.

Мені незмога тобі розповісти про все, що я бачив, з чим сти-
кався, як прокурорський працівник. Правду кажучи, для ме-
не все те, що описують автори романів кримінальної темати-
ки,  — ніщо порівняно з  дійсністю. Тут, як кажуть, полюбляю 
слухати брехню, коли знаю правду. Не вбачаю в цьому почутті 
нічого дивного, бо бачив стільки надзвичайного, що тепер для 
мене все звичайне. Як колишній слідчий і прокурор, маю право 
стверджувати, що пригоди Шерлока Холмса гарні лише у книж-
ках, а справжні правоохоронці далекі від ідеалу.

Вважаю, що побачив життя, побачив у  значному його об-
ширі і впевнився, що рід людський недосконалий ні в чому — ні 
в поганому, ні в хорошому. Негідник може мати свої чесноти, як 
і чесна людина — свої слабкості.

Звичайно, більша частина почуттів спочиває на дні моєї 
душі, а ті, що висловлені, підняті з  її глибин під впливом чи-
тання та роздумів, і  я лише намагаюсь відтворити світ, відо-
мий тільки мені. В пам’яті перебираю безліч життєвих фактів, 
намагаючись дивитися на них і  через своєрідну призму часу, 
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і через збільшувальне скло. Дивлячись на факти через призму, 
бачиш, як вони міняться різними гранями. А якщо через збіль-
шувальне скло, то відкриваю для себе те, чого раніше не помі-
чав. Ті самі події, що відбувалися в реальності й оцінювались 
мною тоді, коли на них дивлюсь з іншої точки зору, з дистан-
ції часу, постають в іншому осмисленні. Але розумію, що тут 
крім бачення потрібен ще й  хист, щоб сказати читачам щось 
нове, не здаючися нудним, щоб вийти на свій власний рівень 
від вертості.

Пишу, розуміючи, що письменник за професією може при-
думати злочин, не бувши сам злочинцем. Мені  ж необхідно 
лише згадати власну слідчо-прокурорську практику й  відтво-
рити свої враження на папері, щоб вдало передати і легко ви-
словити свої думки, щоб надати згаданому живого духу первіс-
них відчуттів, маючи право робити свій висновок. Адже часто 
повчальною буває найпростіша історія, і мені дає втіху переби-
рати ті історії перед читачем.

— Роби, безумовно, роби, перебирай, і хай нинішнє життя, 
з його суперечками, з серйозними і дріб’язковими буденними 
вимогами, не буде тобі пересторогою, бережись усіляких сум-
нівів, усякої зневіри. Пора показати, на що на дозвіллі спромо-
жешся. В тебе за плечима вже проліг понад півстолітній шлях 
активного життя, і можеш відобразити його з елементами авто-
біографічності. У тебе й змога вже є, і розумієш, звідки ти ви-
йшов, куди йдеш, а отже, догадуєшся, якої межі сягнеш.

— Ні, не здогадуюсь, та намір є!
— Який?
— Спробую окреслити наміри, бо що ж таке намір? Те, що 

спонукає митця, те, заради чого він бере до рук різця: якщо він 
має на думці продати свій товар, то це — гроші; якщо трудиться 
задля свого ймення, то — слава, а якщо готує дарунок для хра-
му, то — побожність. Я ж — зі скромною надією на те, що і моє 
комусь послугується. Адже своя книга  — це чергова спроба 
щось зрозуміти в цьому світі. А ще мені подобається вислів, що 
хороша, правдива книга — це як заявка на безсмертя. І, якщо 
у  своїх творах автор прагне до правдоподібності, то в  мемуа-
ристиці він не просто прагне, а повинен цю правду казати, бо 
ще ж живі люди, які все пам’ятають.
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Проте, дорога не пройдена, якщо зупинишся десь на поло-
вині або не дійдеш до наміченого місця.

— То йди! Дорогу здолає лише той, хто йде. У твоєму мозку 
сконцентровано час, відведений тобі долею як життя. У здібно-
сті письменника головним є володіння словом. Той, хто най-
вправніше ним володіє, стає класиком, він живе в віках. Він зу-
мів увібрати в себе час і передати його через слово іншим людям.

— Бути письменником значно складніше, ніж стати ним.
Припустімо, що словом я вже дещо володію, а от не те, щоб до 
класиків, до справжньої літератури — ще ой як далеко. Не тішу 
себе надією, ніби в цьому питанні розуміюся краще за інших. 
У  слові класика читачі знаходять себе, знаходять свої власні 
думки, висловити які вони самі не зуміли б. Їхні слова виража-
ють істинний сенс людського буття, істинну його форму, непо-
мітні й незбагненні в круговерті життя. Здається, що з  їхніми 
талантами ніколи не зможу порівнювати своєї спроможності. 
Та все ж пробую.

Навіть Бальзак у передмові до своєї книги «Сцени приват-
ного життя» вказав, що автор, видаючи книжку, лише повертає 
світові те, що світ дав йому. «Чи досяг мети свого задуму? Про 
це судити не йому». Тож рівень класиків — лише далека мрія. 
Скажу словами Сократа: «Я сам, далебі, чванився б і гордився б, 
якби мав такий хист. Але я цього не вмію».

— Не переймайся тим, що ти багато чого не вмієш. Мені 
здається, що ти непогана людина й заздрості в тебе ніскілечки 
немає.

— Не переймаюсь. Заздрість — один із семи смертельних грі-
хів. Через неї Каїн убив свого брата Авеля. Це самолюбне і недру-
желюбне невдоволення тим, чим інші насолоджуються, в м’яко-
му значенні потяг до добра, котре мають інші. А мало би бути 
навпаки — чужий успіх мав би стати поштовхом до власного роз-
витку. Не переймаюсь і славою. Вважаю її обожненим егоїзмом. 

Звичайно, як і  кожному із письменників, мені хочеться 
хоча б деякого визнання. Я його й отримав. Маю диплом лауре-
ата 17-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — 
мова єднання».

У своєму привітанні учасникам, організаторам і гостям кон-
курсу Президент України наголосив: «Протягом всієї історії 
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нашого народу українська мова була рушійною силою держа-
вотворення, найбільшим національним надбанням, основою 
людської свідомості, культури та духовності.

Забезпечення всебічного розвитку і функціонування укра-
їнської мови на всій території соборної та суверенної України 
є  нашим спільним конституційним обов’язком і  найважливі-
шим завданням.

Сьогодні, коли український народ захищає свою незалеж-
ність, мова стала міцним форпостом і потужною зброєю у бо-
ротьбі з російським агресором». 

Звичайно, приємно бачити оцінку своєї праці. А щодо сла-
ви — то я цим не страждаю.

— Той же Сократ указував, коли хтось інший коли-небудь 
напише твір суспільного змісту, переконаний, що він відзнача-
ється ясністю й ґрунтовністю, то такий письменник заслуговує 
на осуд незалежно від того, чи хтось йому про це скаже, чи ні. Бо 
не вміти відрізнити дня від ночі в тому, що справедливе, а що ні, 
що погане, а що добре, — це, далебі, має заслуговувати на осуд, 
хоч би як юрба славила таку людину. Творити щось нижче своїх 
можливостей — це не що інше, як неуцтво, а творити щось по-
над свої можливості — це не що інше, як мудрість.

— Ти маєш слушність. Мені, здається, що раніше, хоч би до 
чого в житті брався, залишався невдоволений, кидав усе, нічого 
до кінця не доводив.

— Чому?
— Не бачив того діла, яке слугувало б лише і тільки пізнан-

ню життя.
— Тепер знайшов?
— Знайшов, до якого зрештою і прибився, і яке має назву лі-

тература. Я все це взяв на себе заради тієї ж таки надії — слугува-
ти пізнанню життя. Хоча й сам бачив його доволі, погоджуюся із 
скептиком Енесідемом у тому що не все, що на виду, є достемен-
но тим, що бачать очі. Бачене лише вельми бідне й невиразне, із 
земних картин-образів зіткане віддзеркалення того, що не збагне 
жоден розум. Але про свою мудрість ще не відаю і вагаюсь, як же 
написати про своє життя з ґрунтовним художнім переосмислен-
ням. Можливо, вона десь і є, та письменницького хисту її вирази-
ти ще бракує, бо я ще не досить вправний у такій умілості.
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— То що  ж думаєш робити?  — серйозним тоном запитав 
мій співрозмовник.

— Та те ж саме, тільки краще. Покликання писати не було 
роковане мені з дитинства і, з огляду на прожиті роки, з занепо-
коєнням думаю, що вже важко заповнити життя чимось іншим, 
окрім роздумів про чесне й гідне пам’яті минуле. Я бачив і бачу 
життя таким, яким його бачу й відчуваю. Тепер треба нарешті 
зважитись описати його згідно з правдою. 

— Завжди треба говорити правду — це головне! А тоді, ви-
бравши з тієї правди найпрекрасніше, подати його в належному 
порядку.

— Можу дозволити собі таку розкіш — бути справедливим 
там, де мені це під силу.

— Описати згідно з правдою — це теж мудрість. Принайм-
ні, друже мій, хто буде відстоювати і  говорити інакше, той не 
напише і не скаже нічого, що відповідало б вимогам мистецтва, 
хоч би про що він казав. Те, що письменник хоче сказати, він 
повинен не говорити, а писати.

— Сказано, що не слід, звичайно, легковажити того, що ка-
жуть мудрі люди, але все ж треба придивитись, чи правду вони 
кажуть. З одною правдою навпростець не підеш, потрібно, щоб 
вона сприймалася, адже у кожного вона своя.

— То ти пишеш немовби спогади?
— Коли не в усіх подробицях, то принаймні в найзагальні-

ших і, так би мовити, найпоказніших рисах.
— У спогадах важливо не те, наскільки красиві твої слова, 

а те, наскільки вони правдиві.
— Безумовно. Проте, це своєрідні спогади. В  них намага-

юсь виразити себе, виразити свій світ відтоді, як почав до нього 
придивлятися, до нього прислухатися, його розгадувати. Цей 
світ — моя власність, бо саме його запам’ятовування і пригаду-
вання ніколи не було нічим іншим, як власним «я», що пригадує 
саме себе, пригадує свої колишні часи. Не скажу, що то легка 
справа. Потрібно все-все перебрати в собі, пройнятися до гли-
бин пам’яті, хоч би яким глибинним пізнанням вона повнилась.
Визбирати, вимести із закутків та закапелків пам’яті кожну бу-
вальщину, знову окинути її зором, розумом збагнути й  осяг-
ти — як воно в тобі складалось колись, і до чого ти прийшов 
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на схилі віку свого. А стосовно правдивості — скажу, що часто 
пам’ять зберігає нібито незначні моменти, але, мабуть, вони 
тому й запам’ятались, що зачепили найглибші почуття. І треба 
поквапитись, щоб описати те, що досі існує, що незабаром може 
піти в небуття.

— Поквапитись?
— Так, бо життя мінливе й непередбачуване, та ще й зако-

ротке. І  як стверджував Сковорода: «З усіх утрат втрата часу 
найтяжча». Зовсім його не вистачає! 

Те, про що можна було б згадати, все, що здається тобі здо-
бутком життя, непідвладним часу, гідним, щоб про нього згада-
ти, старіє ще швидше, ніж я, забувається, щезає, відживає. І хоч 
як би ти старався, вже не зможеш пригадати нічого, вартого 
чиє їсь уваги. А щось видумувати мені не дуже хочеться.

— Втрата пам’яті — серйозна перешкода творчості.
— Не лише втрата пам’яті.
— А що ж іще?
— Тут можливі й інші, яких самому й не передбачити, прик-

рі несподіванки. Як швидко летить час!
— До чого тут час?
— Він летить так швидко, що ще дурість юності не встигла 

вивітритись, а старечий маразм уже на підході. А ще кажуть, що 
з розвитком склерозу якось саме по собі забувається все погане. 
Поступово гублячи зуби, розумієш, що їжа не головне в жит-
ті. Біль у суглобах приводять до розуміння, що немає в житті 
причин бігати і  метушитися. А  прогресивна втрата слуху все 
частіше примушує промовчати. Ось так з віком і приходить те, 
що називають мудрістю. Хоча частіше вік приходить сам-один.

— А коли без гумору. 
— Без гумору не можу. Я раніше цій своїй якості не надавав 

значення. Ще тільки починаючи писати, якось заніс свої дописи 
одеському драматургу, журналісту, поету, прозаїку, редактору 
журналу «Фонтан», сатирику, телеведучому, який у 1960-х ро-
ках був капітаном одеської команди КВК,  — Валерію Хаїту. 
Прочитавши, він сказав: 

— Це ще далеко не фонтан, але в цьому щось є. Відчуваєть-
ся: ти стільки років пропрацював на серйозній роботі, що тепер 
тобі хочеться з цього посміятися.
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— Дійсно, багато з чого пережитого можна посміятися. Але 
ти не боїшся, що надто відчуваєш своє «я», чи надто залежиш від 
нього? Адже це зовсім не те саме, що бути великою особистістю.

— Дотримуюсь правила, що навіть коли знаєш собі ціну, то 
не обов’язково вивішувати цінник. Для когось твоя самооцін-
ка може виявитися занадто дешевою. Тут, як казав одесит Ми-
хайло Жванецький, з яким теж мав честь спілкуватися: «Мало 
знати собі ціну  — необхідно користуватись попитом». Якщо 
говорити про письменницьке шанолюбство, то часто пишеш 
собі на втіху. Та для мене головне: «Пізнай себе!» А пізнати себе 
можна, лише стежачи за людьми, з  якими тебе зводила доля, 
з ким схрестився твій шлях у житті. Вони дуже різні, але й ти 
сам не однозначний. Проживши більшу частину свого життя, 
оглянувшись, запитуєш, чи здійснились твої мрії? 

Як своє життя, те, що ти в  ньому бачив, до чого був при-
четний, передати в філософській прозі так, щоб воно не стало 
втомливим роздумуванням? Щоб у читача склався ефект при-
сутності.

— Ефект присутності справляє жанр діалогу. Саме те, чим 
ми з тобою займаємося.

— Для ефекту присутності розповім одну історію, а ти спро-
буй пережити її так, ніби це все бачиш, стоячи поруч. 
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— Спробую.
— Самостійно закінчивши розслідування цієї кримінальної 

справи, я себе в ній зараховую до свідків.
Сама справа була нескладна. Звичайна, навіть ще офіцій-

но не оформлена сім’я. Прижили дитинку. Він почав випивати 
і  втратив роботу. Замість шукати причину в  самому собі, на-
рікав на свою долю, завжди був невдоволений, бурчав, а пога-
ний настрій зганяв на родині, наче йому через неї не щастило 
в  житті. Як наслідок, сімейні сварки, що, бувало, переходили 
в бійку. Вчергове хильнувши оковитої, привів до однокімнатної 
квартири свого знайомого, і на кухні заходилися пиячити. Він 
ножем ріже закуску, а тут вона з докорами. І... ніж у руці зробив 
відмітку в  серці. Навіть не зойкнувши, тільки сказавши: «Ну 
й дурний же ти...», вийшла з кухні в кімнату. А ті, ніби нічого 
не сталося, випили розлите і тільки тоді побачили, що на ножі 
кров. Кинулись у кімнату, а та вже на долівці... у калюжі крові.... 

Ніби звичайне вбивство на побутовому рівні, а  мені за-
пам’яталося тим, що після закінчення огляду місця події до 
кімнати забігла дворічна дитина, яку на час огляду забрали до 
себе сусіди. Якось не вгледіли, як та дитина забігла до кімнати, 
і впала, підсковзнувшись у калюжі крові своєї матері. Досі сто-
ять перед очима ті рученята в крові й вигук: «Мамо, вставай!!!» 
Не можу цілком переказати те відчуття побаченого, від якого 
здригнулося моє серце, і той біль, який його стиснув, як зату-
манилося в очах... Не як слідчий, а як батько по-своєму відчув, 
свідком якої жорстокості наслідків людських стосунків я став. 
Мені аж моторошно стало. Людина знає, коли вона блідне, про 
це їй каже якийсь мертвий холод, що раптом проймає обличчя. 
На чолі виступили краплі холодного поту...

Колись, ще студентом, побував у  Третьяковській галереї, 
і  запам’яталося, як екскурсовод, підводячи до картини нашо-
го знаменитого художника І.Ю. Рєпіна «Іван Грозний і його син 
Іван» (іноді її ще називають «Іван Грозний вбиває свого сина»), 
розповідав, що деякі відвідувачі, вдивляючись у відтворене ху-
дожником, так переймалися образом, так уявляли собі ту кри-
ваву сцену «вбивства сина» наяву, що падали непритомні. Для 
таких, надто емоційних, перед картиною навіть поставили ку-
шетку. Безумовно, Рєпін мав абсолютне почуття психології сво-
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їх героїв, здатність знаходити такі психологічні зіткнення, які 
хвилюють мільйони глядачів і западають у душу назавжди.

Я не художник, проте в моїй пам’яті оте бачення «дитячих 
рук у крові» більш емоційне, ніж «Іван Грозний...» Вже скіль-
ки літ минуло, а  й  досі, як згадаю, защемить... А  тоді навіть 
була думка взяти самовідвід. Вважав, що не зможу об’єктивно, 
без особистих емоцій вести цю справу. Але, згадавши вислів: 
«Правосуддя бачило все», сказав собі: «Ти побачив тільки пер-
шу кров і зрозумій — посада слідчого це не героїка, а буденна 
робота, у ній стандарту немає й ніколи не буде. І в подальшому 
події поставлять тебе віч-на-віч з  такою суворою, холодною, 
грізною правдою, що виявиться не до снаги твоїй добродуш-
ності. У  цьому ділі не квапся полюбити і  зненавидіти в  одну 
мить. Назад вороття немає. Фах змушуватиме тебе спілкува-
тися з людьми, яких ти волів би й не знати. Попри твою волю 
доведеться спілкуватися з  таким розмаїттям характерів і  на-
строїв людей. Тому привчай себе мужньо зустріти те, що може 
трапитися...»

Але як написати про це без ображеного самолюбства? Зви-
чайно, мені  б хотілося набути спокійної розважливості філо-
софського судження, щоб у своєму вчорашньому читач поба-
чив сьогоднішні пристрасті, манії, сьогоднішні типи людей...

— Ти все ще мрієш про найвищий творчий ідеал.
— Хто ж із пишучих про нього не мріє! Та щоб його відсто-

яти, вміти виразити, потрібен ще й талант. Хоча, стверджувала 
Фаїна Раневська, він, як чиряк, може вискочити на будь-якій 
сідниці. Звичайно, це гумор. Не хотілося б мати такий талант, 
бо на нього ні самому не подивитись, ні іншим показати.

А про творчий ідеал відповім словами Сенеки: «Хай так, але 
тільки-но мій дух окрилить якась видатніша думка, він одразу ж 
стає вибагливішим до слів: до високого подиху прагне й мову 
достосувати, от вона й піднімається, оскільки піднесеним є сам 
предмет; забуваючи тоді про засади скромнішого письма, літаю 
високо, вже й не своїми устами мовлячи».

Але що таке ідеал? Це щось зрідні істині, Абсолюту? Ні! 
Життя вже навчило мене не лише витати у хмарах мрії, а й при-
землятися та йти пішки. 

— Так, дорогу здолає той, хто йде.
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— Куди?
— До істини.
— Істина — слово, значення якого ти й сам не зміг би мені 

пояснити, бо кажеш, що вона пізнається лише перед відходом 
у світ інший. Але я в цьому сумніваюсь.

— Чому?
— Під час слідчо-прокурорської роботи довелось перечи-

тати десятки передсмертних записок самогубців. Не вичитував 
у них істин. Хоча був один випадок...

— Цікаво. Розповідай!
— У середині 80-х років минулого століття довелось виїха-

ти на місце смертельної події в одному із колгоспів. Там голова 
господарства, щоб збудувати ферму, набрав на харківському за-
лізничному вокзалі бригаду із «люмпен-пролетаріату», так зва-
них бомжів, охочих щось заробити та мати харч. Офіційно то 
був час «розвинутого соціалізму». Та визнаймо, що досить було 
й тоді нещасливців, за різних обставин викинутих з нормаль-
ного суспільного життя. Один з  них, неодноразово судимий, 
нехтуючи безпекою, без «страховки», вибрався на покрівлю і... 
з власної необережності зірвався з висоти.

Ще був живий. Викликали швидку допомогу, та раніше при-
їхав голова колгоспу. Важко травмованому смерть уже прикри-
вала очі, і  він, смиренно її приймаючи, у  присутності людей 
сказав, щоб нікого не винуватили в його смерті — що то його 
особиста необережність.

— Про єдине прошу... немає в мене нікого, поховайте не як 
волоцюгу...

— Не переймайся, — співчутливо, намагаючись хоч словом 
полегшити муки, відповів голова, — поховаємо, і хрест поста-
вимо, й оградку облаштуємо...

Сумно усміхнувшись, уже приречений потерпілий устиг 
прошепотіти:

— Спасибі... за хрест спасибі, тільки не треба оградки, я й так 
пів віку свого провів за огорожею... (Він мав на увазі ув’яз-
нення.)

— Знову хочеш перевести все на жарт? Я думав, що ти маєш 
ширший погляд на речі. Скажу, що свого часу серед стоїків по-
ширювалась провідна думка про рівність усіх людей, яких спо-
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ріднює єдиний подих (pneuma) і  той самий розум (logos), що 
ототожнюється з божеством; різнить їх лише незнання того, що 
є злом, а що — благом.

Сумна історія, — констатував мій співрозмовник — та все ж 
той чоловік пізнав істину — істину вільної людини.

— Істина вільної людини...

ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

Та як би там не було, а життя триває, і мені, за словами Ерн-
ста Теодора Амадея Гофмана, неодмінно хочеться дивуватись 
не дивуючись і хвилюватись не хвилюючись.

Розслідуючи вбивства, скоєні на ґрунті особистих неприяз-
них стосунків, особливо з малозначних мотивів чи в стані ал-
когольного сп’яніння, не завжди цікаво було розгадувати чуже 
життя й побачити його зсередини.

— Чому?
— Та тому, що часто то вже не психологія, а психіатрія. Хоча, 

поділюсь своїм гірким, — так, саме цим словом вважаю можли-
вим висловитися,  — досвідом щодо того, від яких умов зале-
жить людський крок до тяжкого злочину. Розповім про вбив-
ство на побутовому рівні, яке запам’яталася мені, власне, через 
вік людини, яка його скоїла. Справу розслідував 1981 року, коли 
був ще зовсім молодим слідчим. Хоча мені вже було тридцять. 
Мав певний життєвий досвід, якого набирався в школі, техніч-
ному училищі, на шахті, в армії, на заводі, в інституті. Та то все 
ніби прелюдія.

Проста справа: сват зарізав свата в п’яній суперечці з при-
воду того, хто з них більше любить онука. Злочин стався в квар-
тирі їхнього сина та невістки, куди свати завітали після відвідин 
базару, щоб привітати онука з днем народження. Нікого вдома 
не було, та, знаючи, де ключі, зайшли до квартири і, чекаючи 
дітей та онука, розпили спиртне... 

Скоївши злочин, убивця втік. Та не далеко. Того ж дня його 
затримали.

Пробував з’ясувати для себе, на чому ж вони, власне, зіткну-
лися, але не міг визначитися, на чиєму боці була правда.
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Спочатку проста відмовка: «Посварилися, і я не стерпів...» 
Але, дізнавшись, що слідчий уже володіє ситуацією, оскільки 
побував на місці злочину, зафотографував, склав детальний 
опис і тепер дошукується, хто, де, що і коли робив, затриманий 
повірив, що щиросердне зізнання пом’якшить покарання, роз-
чулився.

По-своєму цікава біографія громадянина з своєрідним прі-
звищем — Штих. Уже досить літня людина, 1911 року народжен-
ня. На час скоєння злочину йому виповнилося 70 років. З його 
попередніх судимостей можна було вивчати етапи розвитку 
Кримінального кодексу України. У  двадцять один рік Якова 
вперше засудили до п’яти років позбавлення волі. 1936  року 
повторно — до трьох років. Ще через два роки втретє — до п’я-
ти років. Потрібно було повертатися до кодексу тих років, щоб 
дізнатися про те, що це були за злочини. Із його розповідей та 
з  офіційної довідки дізнався: образа представника влади при 
виконанні ним службових обов’язків; крадіжка коней, крадіж-
ка із приватних сховищ; втеча з-під варти. Не воював, працю-
вав у Сибіру. Потім був період відносного спокою, та 1954 року 
знову крадіжка і знову суд — рік ув’язнення. Уп’яте засуджений 
1970 року за погрозу вбивством та хуліганство до трьох років. 
Звільнений достроково, судимості погашені.

Здавалося б, що там зазирати в душу!? На його долю припа-
ли такі роки, що й не скажеш якось однозначно. 

Тож, зважаючи на вік затриманого, не хотілося забувати, що 
він удвічі більше за тебе прожив на цьому світі, та все ж не за-
бував, чого варта та сумнівна перевага. Ти — слідчий. Тобі дано 
право оцінювати докази, а  через них, ніби й  мимохіть, і  саму 
людину. Не проста то справа — дати характеристику, і вона не 
завжди така, як у матеріалах справи. Особливо, коли ти не за-
лишаєшся байдужим. 

— То ви і з-під варти втікали? — спитав у Якова.
— Бувало, що й тікав. Я ж з безпритульних, а нам головне — 

воля. Та вже відбігав своє... Змалку й  замолоду мені довелося 
тяжко. Хто не знає того безпритульного життя, тому й не зрозу-
міти, а я чимало його надивився....

Що тобі говорити, слідчий! Ти, я бачу, підходиш до справи 
без злості на мене, навіть хочеш, щоб я розкаявся. Я й без тебе 
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себе картаю. Ти повіриш! За що я його вдарив ножем! Ми ж з по-
терпілим не стільки до рідних дітей — він до дочки, а я до сина, 
як до онука приїхали. Старість скупа на ласки... Діти вже само-
стійні, та такі ж, як і ми, прості робітники, а онук... він вселяв 
надію, що можливо, його життя складеться краще, ніж моє. Ще-
бетливі онуки — це велика втіха. Ми живемо лише раз, та мудрі 
люди кажуть, що два рази живеш, коли маєш дітей, і три, як до-
чекаєшся й онуків. З моєї вини обірвалось життя свата. Під час 
словесної перепалки він, дійсно, дуже мене образив. Слово ж — 
не горобець, воно вилетіло і за собою підняло ніж... Я скипів не 
від того, що був судимий, а  тому, що слово ранить більше від 
ножа... Я й сам бачу, що це не переконливий доказ, та не навчило 
мене життя бути стриманим, картаю себе за це... Після скоєного 
я багато роздумував і відчував, що можу зсунутися з розуму, ду-
маючи весь час над причиною свого, такого безглуздого вчинку.

Зрозуміло, що якоїсь однієї причини бути не може. Спи-
нюся на основних, які мають особливе значення для мене і для 
мого вчинку.

Зайшла мова про те, що я дуже люблю онука і припас йому 
гостинця. Він теж завважив, що приніс гостинця.

Я й кажу йому, що мій гостинець кращий, що я більше люб-
лю онука, а він мені не просто образливо, а з якоюсь єхидною 
впевненістю, зверхньо так... ніби я ніхто і ніщо в цьому житті:

— Ти більше любиш онука? Та ти все життя по тюрмах, ти 
навіть сина не бачив, як він ріс, не піклувався про власних ді-
тей, то ж як ти можеш любити онука?! Що сказати, можливо. 
він і правий, я нещасливець, який не вміє жити — не в житей-
ському розумінні цих слів, а  в  глибокому їхньому значені. Та 
мене перемкнуло... марно говорити...

Те, з яким душевним болем він про це вимовив, не виклика-
ло сумніву в  правдивості його слів. Такого не вигадаєш, таке 
тільки переживаєш. 

По його щоках потекли старечі сльози, і, не маючи змоги їх 
зупинити, він звісив голову на груди і, не криючись, заплакав. 
Кажуть, що у старої людини, що вже прожила свій вік, сльози 
ллються так само легко, як і в дитини, яка тільки-но починає 
жити на світі. Як на мене, неважко було оцінити, щирі вони чи 
фальшиві, бо все було написано на його обличчі. 
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Дивлячись на нього, я  й  сам подумав: яким необережним 
може бути слово... Мабуть, той, потерпілий, не мав конфліктів 
ні з владою, ні з законом, оцінював себе в житті як достойнішо-
го на радість бавити онука... Оцінюй сам себе, як тобі заманеть-
ся. Та не суди інших. Яке право маєш судити про чуже життя, 
яке той прожив не так, як ти собі це уявляєш? Не забувай, що 
й твоя оцінка може бути хибною... Хто може оцінювати сказане, 
особливо коли свою оцінку виказує в принизливій для іншого 
формі. «Надмірний гнів породжує нестяму,  — говорив ще на 
початку нашої ери Сенека, — до будь кого можна запалати гні-
вом: він же виникає як з любові, так і з ненависті, як серед по-
важних справ, так і під час забави та жартів. Щодо сили гніву, 
то вона залежить не від причини, яка його породила, а від душі, 
яка його сприйняла».

Подумалось: і  потерпілий мав своє право на ласку онука, 
та отримав ножа в груди. А онук? Він же виросте з постійною 
пам’яттю про цей злочин. Тут доречними теж будуть слова Се-
неки: «Трапляється, що й у затоці тоне корабель, — що вже ка-
зати про відкрите море! Настільки ймовірніші небезпеки для 
того, хто постійно в дії, у напрузі, якщо й дозвілля не захищає 
від пригод. Гинуть іноді й невинні (хто перечитиме), але вин-
ні — таки частіше». Але повернімось до нашого діалогу:

— Вірю вам, проте віра — це ще не доказ, хоча у ваших сло-
вах якась правда є.

— Я й сам розумію, тому прошу не занотовувати цього до 
протоколу. Це лише емоції, і  вони не потрібні для загалу. Не 
хочу, щоб оці мої старечі міркування стали здобутком для бага-
тьох. Не всі ж повірять, як оце ви. Виправдання в злочині я не 
очікую, те, що розповів вам — це як виправдання перед самим 
собою. Свою вину ношу з собою, і вона не звільнить мене, не 
дає спокою. Ви можете мене зневажати, але це було саме так.

— Ще древні вважали, що важко бути і жалісливим, і роз-
судливим одночасно. В моїй практиці не так багато справ про 
вбивства, та, здається, що я вже нездатен на таке сильне почут-
тя, як ненависть. Такі справи — це велика наука, яку мені дає 
саме життя. Тож, як людина, не вважаю вашу вину такою, щоб 
вас ненавидіти, а як слідчий упевнений у вашій провині, тому 
й висуваю обвинувачення в важкому злочині, адже в законі — 
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чорне не може бути білим. Ваша справа, це справа про найтяж-
чий злочин — убивство. У моєму провадженні були і є справи 
про злочини різноманітні за кваліфікацією, і  моє ставлення 
до людей змінюється, відколи я відчуваю, що й  інші люди не 
зовсім чисті. Можливо, це й не дуже тактовно вам казати, та 
є біб лійний вислів: усі ми грішні, народжені в гріхах і грішимо 
ціле своє життя. Я  зовсім не хочу сказати, що на світі немає 
нічого чистого, незіпсованого, здорового, що в  житті немає 
справжньої краси, добра, а все — тільки видимість, прикрашена 
зверху, пригладжена. Не вам про це говорити. Та то, як ка-
жуть, — лірика...

Чомусь згадався Сократ, котрий не перебирав товариством 
і провадив розмови на вулицях, майданах, у пивницях і в до-
мах розпусти. Коли його запитали, як він може товаришувати 
з  такими різними за рівнем освіти й  характерів, відповідав: 
«Вони ж люди».

Сидимо мовчки. Ця сцена в простому діалозі слідчого й під-
слідного була такою довірливою і  не потребувала подальших 
пояснень, що я визнав за краще припинити розмову. Все гово-
рене кимось із нас було б фальшивим. Так завжди буває — коли 
двоє обмінюються лише поглядами, а поговорити між собою не 
можуть, — слова вичерпані. Те, чого не доказали, про те здога-
далися, бо він своїм життям, а я слідчою практикою багато чого 
бачили в драмі, що зветься життям!

Попрощалися і, здається мені, що обом зразу полегшало, 
адже саме в таких випадках потрібно бути розважливим і зна-
ти, коли й перед ким можна торкатися тієї душевної струни. Та 
й не завжди приємно дошукуватись її у найпотаємніших закут-
ках. Коли цю межу переступаєш, то ти, як слідчий, уже граєшся 
з  жертвою, а  він же говорить з  тобою відверто, виказує дуже 
особисте — перед тобою, ніби оголена, його душа. Цього не на-
вчать в інституті, не підкаже Феміда із зав’язаними очима — це 
десь у глибині душі. 

Інша справа — такого собі Івана Анікєєва, 1915 року наро-
дження. Якщо Яків Штих скоїв свої злочини, як їх тоді визна-
вала влада, в період колективізації, то Іван перший раз був за-
суджений 1955 року, в  сорокарічному віці, за крадіжку  — до 
шести років. Звільнений достроково у  1958 році. Та 1960-го 



69

знову «загримів» за хуліганство з нанесенням важких тілесних 
ушкоджень на вісім років. Вийшов «по дзвінку».

Той забив свою жінку. Та не просто забив. Голову дружини 
він «порубав на капусту». При огляді на місці події, в кімнаті 
сільського будинку, було знайдено звичайний сільськогоспо-
дарський реманент — штихову лопату зі слідами крові. На стелі 
кімнати, перпендикулярно до голови трупа, було не менше де-
сяти, неподалік один від одного, зчосів на білій глині завдовжки 
від півтора до п’яти сантиметрів.

Не важко було змоделювати ситуацію: тримаючи в руках за-
ступ, нападник так розмахував держаком, що він, дістаючи до 
стелі, удари завдавав по голові жертви на долівці. 

Після скоєння вбивства п’яний Іван Анікєєв нічого кращо-
го не придумав, як піти до сусідів і сказати, що його дружину 
хтось убив.

Описуючи труп, я подумав: це ж до якого стану отупіння та 
жорстокості потрібно дійти, щоб отак «на капусту» покришити 
голову дружини, від якої в тебе ж і діти є?

Свідків злочину не було. Отже, потрібно так побудувати 
роз слідування, щоб зробити «розкладку» злочину за слова-
ми самого вбивці. Адже сам факт убивства під час суперечки, 
то тільки зовнішній прояв жорстокості людських стосунків, 
а тобі, слідчому, потрібно встановити характери і прояви таєм-
ного поруху душі, що ж насправді було. Чому, як кажуть, був 
натиснутий спусковий гачок. 

У слідчому кабінеті перед тобою не просто злочинець, 
а вбивця. Та чи маєш ти право показувати, як глибоко знева-
жаєш його! Ні, самою зневагою до підслідного суті скоєного, 
мотивів, причин, а іноді й далекоглядних наслідків не з’ясуєш. 
Часто після допиту до злочинця ставишся якщо не прихиль-
но, то співчутливо. Але ця доброта, співчутливість не повин-
ні заважати діяти рішуче, робити тебе нездатним до боротьби 
з цим злом.

Та нелегко було з ним знайти психологічний контакт. Незво-
рушний старий скрутився в клубок, наче їжак, і до нього ніяк не 
можна було добратися.

На моє тодішнє розуміння, йому світила «вишка». Тож він 
дійсно замкнувся в собі.
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Одразу після огляду місця події перед експертами поставив 
основні питання про причину смерті, локалізацію ушкоджень, 
час настання смерті та чи відчувала потерпіла перед цим особ-
ливі больові відчуття. Адже, ще раз нагадаю, — голова потерпі-
лої була буквально «посічена на капусту». У самого мене й сум-
ніву не було, що «особливо больові відчуття» — таки відчувала! 
Тож призначивши експертизу, прохаю експерта поквапитися, 
оскільки справу, на мій погляд, буде направлено до обласного 
суду і бажано вкластися в двомісячний термін розслідування.

— А чого ти думаєш, що справу буде кваліфіковано за роз-
стрільною статтею? — запитує вже добре знайомий мені судо-
во-медичний експерт Станіслав Климентійович Михедько.

— Та ви  ж самі бачите, яка кількість і  яких ушкоджень 
на тілі....

— Дмитре Івановичу! Не мені вам давати поради. Ви слід-
чий, у ваших руках справа і вам вирішувати, як кваліфікувати 
злочин. У вас, мабуть, є дані, що вбивця саме і хотів спричини-
ти смерть так, щоб жертва відчувала особливі больові відчуття 
і приниження своєї честі!

— Ні, таких даних немає. Затриманий, визнаючи сам факт 
скоєння вбивства, стверджує, що був п’яний і  деталей не па-
м’ятає.

— Звичайно, він же не буде сам собі «шити» статтю, за якою 
йому можуть «лоба зеленкою намазати». Як без його показів та 
інших фактичних даних вловити ту невловиму мить, коли ви-
никло бажання не просто вбити, а  вбити з  особою жорстокі-
стю? А щодо питання про больові відчуття, то експерт робить 
висновки не на емоційних відчуттях, а  за наявності найбільш 
вірогідних доказів. Давайте будемо думати разом. З протоколу 
огляду  — голова в  фіксованому стані  — важко чітко сказати, 
від першого чи останнього удару настала смерть. Він міг спо-
чатку її просто оглушити. А потім добивав. Який це був про-
міжок часу, встановити важко. Оскільки обвинувачений нічого 
не пам’ятає, тож найбільш вірогідним буде висновок, що даних 
про відчуття потерпілою особливих страждань, тобто скоєння 
злочину з особливою жорстокістю, — не вбачається.

— Станіславе Климентійовичу! Я не кровожерливий і не за 
те, щоб цього діда розстріляли. Дуже вірогідно, що смерть до 
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нього прийде крізь заґратоване вікно в камері. Своїм професіо-
нальним висновком ви для мене вивільнили стільки часу, адже 
самі знаєте, до якого блиску треба «начищати» справу, щоб на-
правити її за обласною підсудністю. І за науку дякую.

Експертиза дала змогу з  найбільшою вірогідністю припу-
стити, що даних про відчуття потерпілою особливих больо-
вих відчуттів встановити неможливо. Як кажуть, сумнів — на 
користь обвинуваченого. У  кримінальному переслідуванні за 
статтею про умисне вбивство з  особливою жорстокістю було 
відмовлено.

Та повернімося до підслідного. Коли він зрозумів, що життя 
йому буде збережено, то стримано подякував за те, що не наки-
нув йому розстрільної статті, і тільки тоді розплакався. Як би 
там не було, та в подібних випадках саме сльоза унаочнює неви-
диме — ту таємничу енергію, внутрішній поштовх, доторк, що 
його називаємо зворушенням. До цього він не просто тримався, 
він чіплявся за життя і, бажаючи жити, захищався як міг. Бо, як 
писав Еразм Роттердамський «...мудрощі не всім же в голові. ... 
Всяк вартий того, що йому дається».

Те, що він виставляв на власний захист свою забудькува-
тість, безпам’ятство, то його справа. Та запам’яталось не це, 
а  відвертість у  розмові не для протоколу, після офіційного 
пред’явлення обвинувачення за статтею «умисне вбивство».

— Слідчий, ти пробач мені за те, що не зізнавався. Душу ось 
так одразу не кожен відкриває, та й не перед кожним. Я дійсно 
скоїв те вбивство в  якомусь п’яному безтямстві. А  відтак ніби 
протверезів. Я відчув, я побачив свій злочин. Її смерть ніби до-
торкнулась і мене. Тієї миті щось підступило до мого серця. Май-
нула думка: що ж я накоїв! Кого і за що позбавив життя? Через 
горілку! Оце фінал життя! Її вже немає. Побачив ту, порубану «на 
капусту» голову, і виразно відчув: скоро й мене не буде — роз-
стріляють... Мабуть, інстинкт до життя був сильнішим за каяття. 
Тож пішов і сказав сусідам, що нібито хтось її позбавив життя...

О! Здається у мого «їжака» на душі неспокійно! Це й зрозу-
міло, адже людина, яка прагне жити, в такій ситуації не може 
бути щасливою..

— Ти слідчий, у тебе така робота, і я вдячний тобі за те, що 
ти не покрикував на мене, а намагався схилити до відвертості, до 
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каяття. Не скажу, що його не було — було там, біля порубаного 
заступом тіла, але якесь швидкоплинне, миттєве. А з тобою був 
нещирий, бо життя привчило мене, що відвертість корисна лише 
тому, хто її слухає. Та ви самі зробили висновок і відвели мене 
від розстрільної статті. Життя мені ще на деякий час збережене, 
та воно — повільна смерть; швидший кінець мені буде тільки ба-
жаніший. Якби оце лягти, заснути та й уже не прокидатися. Але 
після того, що скоїв, — не дасть Всевишній такої легкої кончини.

Ви — мій обвинувач, та повірте, що за час слідства я твере-
зими очима подивився на себе і зробив висновок, що ніхто не 
може завдати людині стільки шкоди, скільки завдає вона сама 
собі. А щодо життя, то його у мене залишилося рівно стільки, 
як мені треба самому. Тепер думаю, що не на велику відстань 
випередив свою, вбиту мною в п’яній злості, дружину. Що гово-
рити про сім’ю! Для мене майже завжди й дому не було. Тепер, 
за час слідства, повністю тверезими очима я в свої більш ніж 
шістдесят років бачу це так ясно, що іноді ладен впасти в роз-
пач: навіщо я  сам, власними руками, через горілку, руйнував 
своє і  своїх близьких життя? Після скоєного хотів уникнути 
розстрілу, та чи довго залишилось уникати того, чого й так не 
вдасться уникнути? Ота, з косою, скоро зітне й мене.... Прожив 
багато літ, але так і  не опанував науку життя взагалі, а  сюди, 
звісно, входить і  те, як поводитися з  дружиною та дітьми. Як 
же я міг дійти такого шаленства, що порубав їй голову?! Я й для 
дітей зробився ворогом... Горілка затьмарила розум... Насамкі-
нець скажу, що змарнував відведений мені час. Гірко зізнатися, 
що нічого путнього не зробив у житті і нема чого ждати й від 
смерті. Я навіть сповідатися не зможу, бо й молитов не знаю, — 
такий вік офіційної безбожності був, — та хоча б і знав, то не 
вимолив би нічого. Моє життя — то порушення всіх біблійних 
заповідей... Колись дружина мені виказала в  перепалці, перед 
самою своєю кончиною. що я Ірод, що в мені немає нічого люд-
ського... Нині мені жаль самого себе і я... я сам собі суддя, який 
не знаходить відповіді на запитання: навіщо жив на світі? 

Розплакався. Я бачив ті сльози, та, повірте, вони мене не зво-
рушили. Деякий час обидва мовчали. Стало доцільним сокра-
тівське: «Якщо тобі відповіли мовчанням, це ще не означає, що 
тобі не відповіли».
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Нині, згадуючи його одкровення, пошлюсь на давньогрець-
кого філософа-матеріаліста Анаксімандра. Йому приписують 
винайдення сонячного годинника, і вже тоді древні казали: «Від-
лік часу потрібен людям, хоч він і не завжди приємний. Особли-
во роздратовано позирає на цей відлік змарнований час. Тож 
треба дбати, щоб цього змарнованого часу було якнайменше».

А тоді, помовчавши, я відповів старому:
— Не завдавайте собі клопоту й  не дякуйте мені. Те, що 

я  нині роблю й  значення чого ви перебільшуєте, я  роблю не 
з любові до вас, я вас занадто мало знаю. Я роблю це з пова-
ги до вашого віку, бо не такий же я простак і ставлюсь до вас 
співчутливо тому, що і з своєї посади бачу: життя й так досить 
гірке, щоб ми ще й без потреби отруювали його один одному. 
Розслідувати такі справи — не велика приємність, і в душі мені 
теж муляє, бо не можу бути нечулим до біди, до трагедій життя, 
з чиєї б вини вони не сталися... 

Знову запала мовчанка, а  вона стає неприємна, коли мов-
чать дві людини, що достатньо сказали одна одній. Та, мабуть, 
мав рацію Сенека: «Щасливого життя не звідає той, хто тільки 
й клопочеться тим, як би то його продовжити».

Він же сказав у  своїх «Моральних листах»: «Тож для чого 
я все це вивчав!» — Не хвилюйся. Твоя праця недаремна: ти все 
це вивчав для себе самого». Бо коли ти, слідчий, збираєш дока-
зи, не аналізуючи їх, не пропускаючи через свої моральні оцін-
ки, то за словами Данте: «Ти наче той, хто сутності не бачить». 

Після таких справ ти вже маєш право сказати словами зга-
даного автора, що: «Я знаю чорне, біле і рябе. ... Я знаю все, не 
знаю лиш себе». Таким чином ніби стаєш на вищу точку зору.

З певністю можу сказати: якщо ти слідчий, а не ремісник, то 
досконаліше за тебе справи не може знати ніхто. Ремісник може 
бути вправним майстром, мати розумну голову й  силу знань, 
але цілком позбавлений будь-яких моральних засад.

Вважаю, що не потрібно бути самовпевненим. Бо коли в та-
кого з’явиться якась думка про себе самого чи просто про ко-
гось іншого, він заявляє, що це його переконання, і робить із 
нього свій життєвий принцип не тому, що це взагалі переко-
нання, а тому, що це його переконання. Він і не помічає, що це 
шкодить не лише йому, а й іншим людям. Є й інший тип — зу-



74

стрічав. Вважає, що йому все до снаги: хоч в гору, хоч з гори. 
Часто таким, звісно, не було в чому дорікнути, — вони викону-
вали свій обов’язок.

Сковорода вказував: «Як ліки не завжди приємні, так і істи-
на буває сувора». Я не стверджую, що люди погані. Не запевняю 
також, що вони добрі. Вони такі, які є. Не хочу безапеляційно 
стверджувати, що ті мої підслідні, про яких я згадав, від свого 
народження були погані. Я й не запевняю, що вони були добрі. 
Вони такі, які були. А інші люди, зокрема й ті, які нас нині ото-
чують, ще й досі не досягли взаємної гармонії співжиття. Не всі 
й тепер діють у злагоді одне з одним — це безперечно.

У моєму провадженні справ тоді було достатньо, тож за те, 
що Станіслав Климентійович «допоміг», я пообіцяв йому орга-
нізувати рибалку на Печенізькому водосховищі.

Через старшого дільничного селища Печеніги домовився 
з  начальником насосної станції про риболовлю біля Артемів-
ської заплави з ночівлею в «гостьових» кімнатах. Працівники мі-
ліції пообіцяли, що наловлять раків. У вихідний день Станіслав 
Климентійович на спецавтомобілі з написом «Судово-медична 
експертиза» прибув у Чугуїв. Я взяв дружину й дочку, ще одного 
товариша, і всі разом поїхали в Печеніги. Там уже нас очікував 
старший дільничний. Сів за руль мотоцикла з коляскою, сказав 
їхати за ним. Їздив він, як на змаганнях. Не встигаючи за ним, 
водій вимушений був увімкнути сигнал і проблисковий маячок. 
На насосній станції нас уже ждали. Неподалік, метрів за сорок 
від берега, в  очереті стояв човен, а  в  ньому  — двоє рибалок. 
Підпливають ближче  — генерали. В  одного одна, а  в  другого 
дві генеральські зірки на погонах. Ми були в цивільному одязі, 
та з нами майор міліції й автомобіль з проблисковим маячком. 
Тож з човна вибачаються і кажуть, що вони не самовільно тут, 
що їм тут теж дозволили порибалити, та вони не заважатимуть 
нам і, забравши речі, переїдуть на інше місце.

У свою чергу ми теж виказуємо повагу і до них, і до зірок 
на погонах, відрекомендовуємось, просимо залишатись і, якщо 
бажають, то перекусити з нами та випити по чарчині. Ті охоче 
погодилися.

Працівники міліції тим часом організували для нас рибну 
юшку. Та головне не юшка, без неї не обходиться відпочинок на 
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березі водойми. Головне — раки. Вже готові, зварені в підсоле-
ній воді з кропом. Повірте, такої кількості вареного делікатесу 
я більше не зустрічав. То був навіть не казан — а здоровенний 
баняк. 

Генерали запропонували об’єднати столи і  виставили свої 
припаси. Генеральська «пайка» складалася з  копченої осетри-
ни, консервів такого високого ґатунку, що працівники насосної 
станції отетеріли: «Оце так рибалки! Навіщо в  таку далечінь 
їхати за простими окунями та лящами, коли в торбі — такі де-
лікатеси!»

За спільною трапезою генерали розповіли, що вони в Хар-
кові з  якоюсь інспекторською перевіркою і  на вихідні попро-
хали організувати їм спокійну, без чиновницького супроводу, 
усамітнену риболовлю.

Повірте, що з такою закускою, на свіжому повітрі, в молоді 
літа — випити можна неміряний об’єм спиртного. Яка б не була 
закуска на столі — в першу чергу раки. Не встигли з’їсти отой 
баняк,  — як він знову повний. Аж губи пошерхли, об’їдаючи 
ракові шийки та клешні... 

Наступного дня, поряд з нашим пристанищем догулювала 
весілля молода пара. Побачивши, що у нас така кількість раків, 
попрохали дати їм хоч з  десяток. Хіба  ж відмовиш! Моя дру-
жина Раїса щедро їм відсипала. Вдячні молодята піднесли нам 
торт. Дійсно, пам’ятний відпочинок, жаль, що не так часто він 
випадав. Саме такі події часто згадуєш. Вони назавжди залиша-
ють приємний і незвичайний спомин.

Ритм міського життя нечасто давав можливості побачити 
світанок, чекаючи на схід сонця. А  проте, не раз мав радість 
бачити, як сонечко сідало і  вставало на одному з  найбільших 
водосховищ Харківщини.

Незабутня вранішня рибалка на човні, коли випливаєш ще 
затемна і, стоячи в очереті, бачиш, як сивий туман здіймається 
над водою й повільно тане, як розливається срібний світанок... 
Відчуваєш гармонію природного світу, захоплюєшся ним, сам 
стаєш часткою природи, зливаєшся з нею. Мимоволі усміхаєш-
ся: «Яке блаженство!» Встає новий день і, як сказав Шевченко, 
цьому «ні кінця, ні краю». Те ж саме і з людським життям. Кож-
на хвилина, кожне відчуття блаженства, болю, кожен образ зни-
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кають з очей, кожен звук глухне, кожен запах вивітрюється, все 
є рух, і людське серце — теж постійний рух доти, доки людина 
живе. Такі ранки віщують добрий початок дня.

Коли зійшло сонце — один ранок уже минув і для цього по-
трібно жити! Життя суперечливе, та дослухаймося поради філо-
софа: «Але й те, що не викликає в тебе сумнівів, потрібно зміц-
нювати щоденними роздумами, глибше вкарбовувати в  душу. 
Важче дотримуватися гарних намірів, аніж просто ставити їх пе-
ред собою. У наполегливих постійних заняттях мусимо гартувати 
свій дух, поки добра воля не стане, врешті, доброзвичайністю».

З тієї слідчо-прокурорської роботи я таки вирвався і лише 
тепер розумію, наскільки вона була значною в очах пересічних 
громадян і наскільки нікчемним для власної душі заняттям. Та 
все ж вдячний тим, з ким мені довелося зіткнутися в житті. Од-
ним — за допомогу, другим — за приклад, третім — за навчан-
ня. А декотрим — за те, що вони є. 

Час свого земного буття людина не вибирає.

НЕЛЕГКА ТО РІЧ — ОЦІНЮВАТИ 
ЛЮДСЬКИЙ РОЗУМ

— Але ти говорив про думки. Виходить, мені доводиться 
розмовляти з тим, кому відомі мої думки?

— Тебе це дивує?
— Звичайно! Дивно, наскільки різними бувають люди: одні 

не чують, що ти говориш, а інші відчувають, про що ти думаєш.
Не знаю, чи можна знайти розум більш витончений, ніж 

той, що вгадує думку, яка ще тільки зароджується в голові спів-
розмовника? Хіба ж тут можна обманути? Який же сенс тобі зі 
мною розмовляти?

— Відомі лише ті думки, котрі стикалися з моїми. Але я не 
можу вгадати слово, яке ще не злетіло з твоїх уст. Між задума-
ним і  вимовленим є різниця. Тільки сказане варте того, щоб 
його могли почути. Цікаво, що ти ще надумаєш під час та після 
нашої розмови.

— Звичайно, я ще далеко не з тих, щоб думками чиїсь по-
бивати думки, позмагавшись у  гострому слові. Корисно, що 
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й казати, приставити до себе сторожа, мати на кого озирнутися, 
вважати, що хтось постійно присутній навіть у  твоїх думках. 
Справді прекрасно, коли живеш так, мовби якась добра люди-
на не спускала з тебе пильного ока, але не відаю, чи буду тобі 
корисним співрозмовником і порадником у думках, що родять 
філософські помисли, адже не здобув, як ти в свій час, аристо-
кратичної освіти. Та все ж основи для пізнання, моя вища ра-
дянська освіта дала. Читав, що у 408 році до нашої ери відбулася 
зустріч Платона з Сократом і що за вісім років той, котрого він 
називав учителем, дав йому те, чого не вистачало: тверду віру 
в існування істини. Та хоч я й обертався не в таких високих сфе-
рах, але людей бачив доволі різних, багато читав і справді палко 
жадаю поговорити хоча б з Платоновою тінню. Але як перейти 
з однієї історичної епохи в іншу? Тим паче, в нашу сучасність, 
насичену безліччю подій.

— Невже ти не прозрів настільки, щоб зрозуміти, що без-
межжя часу, що розділяє моє і твоє життя, — невловима мить 
у житті всесвіту. Не марнуй його, все те, що сталось, мені відо-
ме, скажи лишень: чи панує нині над людьми розум?

— Питання, звичайно, варте, щоб його обговорити. Але, як 
стверджували в старовину, «марна справа, очевидно, обговорю-
вати всі думки, досить обговорити найбільш поширені або ж ті, 
що мають якісь підстави. Ми не повинні забувати, що ті розмір-
кування, які ведуть від начал, і  ті, які приводять до начал, різ-
няться між собою. Адже й Платон сушив голову над цим питан-
ням і дошукувався, від начал чи до начал іде шлях розміркувань».

— Починати, звичайно, треба з відомого, а воно буває двох 
видів: відоме нам і відоме безвідносно. Тож і нам усе-таки нале-
жить починати з відомого нам. Скажи, не обманюючи себе, і не 
прикрашай достеменної правди. 

— Прикрашати!? Навіщо б я втішав тебе неправдою?
— Втішати нею мене, дійсно, не потрібно.
— Для чого принижувати самого себе й тебе ницою брех-

нею? Між нами не має бути брехні, це було б огидно.
Вибач, що говоритиму, перескакуючи з одного на інше, бо 

нелегка то річ — оцінювати людський розум. Щоб судити про 
щось величне, а  я вважаю розум саме таким, потрібна велич 
духу, інакше навіть те величне наділимо власними хибами.
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— Якщо в розмові керуватися повчаннями Платона, то спо-
чатку необхідно визначитись, що потрібно розуміти під визна-
ченням «розум». 

— Для мене — це здатність думати, знаходити рішення жит-
тєвих завдань, бачити і  передбачати наслідки своїх дій, здат-
ність жити мисленням, а не інстинктами. Протилежність розу-
му — дурість, відсутність розуму — слабоумство. 

Гадаю, що цього ти й сам не будеш заперечувати.
— Визначення мене задовольняє.
— Мене теж задовольняє, бо іншого визначення не приду-

мали. Скільки вже віків існує людство, а  визначення розуму 
найвичерпніше сформулював той же Сократ.

— Чому ти вважаєш, що лише він?
— Сам він, за словами Платона, пояснив це так: «Одного 

разу мені хтось сказав: він прочитав у  творі Анаксагора, що 
всьому на світі дає лад і причиною всього є Розум. Ця причина 
припала мені до душі, й мені здавалося, що це чудовий спосіб 
пояснення, коли причиною всього є Розум. Я  гадаю, що коли 
воно так, то Розум повинен якнайретельніше пильнувати лад 
у всьому...» Як стверджують філософи, з тих пір постало пост-
сократівське розмежування існуючого на суб’єкт і об’єкт. Люди 
мислили й до цього, але після Сократа зрозуміли, що розум — 
це новий всесвіт, досконаліший і вищий за той, який ми несамо-
хіть виявляємо довкола нас.

Але, як пише філософ Ортеґа-і-Ґассет: «Ні наше оточення, 
ні наш внутрішній світ не дають нам точки опертя для нашого 
розуму».

Мене особисто вразив цей вислів.
— Чому тебе це вразило?  — зацікавлено запитав співроз-

мовник.
— Не збираюсь тут наводити цілий філософський трактат 

цього автора, бо тема Сократової доби полягала, таким чином, 
у спробі витрутити спонтанне життя, замінивши його чистим 
розумом. Але це приводить до дуалізму нашого існування, 
оскільки спонтанність непозбувна. ... Раціоналізм — це гігант-
ська спроба поглузувати із спонтанного життя, дивлячись на 
нього з точки зору чистого розуму. ...і, замість того щоб гово-
рити те, що думаємо, вдаємо, ніби думаємо те, що говоримо. ... 
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Щойно були відкриті береги розуму, але незнаними лишались 
його розміри і його вміст. ... Кожне нове відкриття чистих ідей 
побільшувало віру в  необмежені можливості новозароджува-
ного світу. ...Був час, коли люди переймалися ілюзією, що надія 
Сократа ось-ось справдиться, а все життя нарешті підпорядку-
ється принципам чистого інтелекту. ... Сьогодні ми ясно бачимо 
помилку, хай і плідну, Сократа і подальших століть. Чистий ро-
зум не годен змінити життя, ... проблема постала зовсім іншим 
боком, ніж перед духовним зором Сократа. Наша доба зробила 
протилежне йому відкриття: він виявив, де починається влада 
розуму; ми ж, натомість, бачимо, де вона закінчується. Наша 
місія, таким чином, протилежна Сократовій. Через раціональ-
ність ми знову відкрили спонтанність. При близно так виглядає 
концепція іспанського філософа.

Тож як тут не погодитися з автором, що розум — це тільки 
одна з форм і функцій життя і що культура є біологічним ін-
струментом, і не більше того.

— Ти дуже своєрідно трактуєш вказаного філософа.
— Звичайно, що своєрідно. Адже читаючи щось, людина 

відбирає лише те, що їй зрозуміло, що вона сприймає для себе. 
Я ніби пересіяв деякі філософські думки автора і  зробив свій 
висновок, який і виклав фрагментарно, його ж словами.

— Про це можна сперечатись.
— Зі мною марно. Я не Парменід, про якого Плутарх писав, 

що він: «вмів винахідливо заперечувати погляди інших і своїми 
запереченнями заганяти противників у глухий кут». Тобі б по-
сперечатись з автором! Але ж його тут немає. Та ти запитував: 
чи панує над людьми розум?

— Запитував. 
— Безперечно, ступінь цивілізації, на якому ми стоїмо, та-

кий, що ним можна пишатися. Адже неможливо заперечувати 
досягнень в науці і техніці, яка вже майже звільнила людство 
від важкої, виснажливої фізичної праці. Автоматика, засоби 
зв’язку полегшили людське життя, і  воно стало не таким су-
ворим. Наука стоїть на порозі ще грандіозніших відкриттів, її 
роль у суспільному житті й поступі дедалі зростатиме. Але, на 
жаль, є багато питань, у яких я не певен!

— Неможливо заперечувати досягнень, але ти не певен. Чому?
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— Читав, що, натрапивши на запитання, чи прогрес нау-
ки та мистецтва призвів до погіршення чи поліпшення мора-
лі, Жан-Жак Руссо побачив інший світ і став іншою людиною. 
Питання наштовхнуло його на карколомну дорогу войовничого 
вільнодумця.

— Я не наштовхую тебе на таку дорогу. В часи Руссо прогрес 
науки ще не був визначальним.

— Не погоджуюся! Прогрес науки завжди був визна-
чальним.

— Але наука, навіть і сьогодні, тільки починає розвиватися, 
і всесвіт лише трохи відхилив двері для людської свідомості.

Звичайно, можна вважати, що розум панує в тих країнах, де 
більшість населення живе в добробуті. На жаль, не можу ска-
зати це про свою країну. Проте розум  — це як вищість, дана 
людині. Зводити його лише до рівня досягнень техніки і ком-
форту непотрібно. Адже неминучі й шкідливі наслідки науко-
во-технічного прогресу  — шалений потік інформації, надто 
прискорений темп життя, розумові перевантаження — все ста-
ло випереджати здатність нашої психіки пристосовуватись до 
перемін у світі. Ми вже дожили до того, про що фантасти тільки 
мріяли. Найхарактернішим для них було — шалений темп жит-
тя, колосальний розвиток техніки, всілякі машини, механізми, 
засоби зв’язку і комунікацій, що або пригнічують людину, або 
служать їй. Верстати з числовим програмним управлінням, ро-
боти-автомати на виробництві і в побуті уже заміщають людей. 
Вчені доволі успішно працюють над штучним інтелектом. Вже 
недалекий той час, коли штучний інтелект опанує себе як нову 
індивідуальність.

Можливо, в недалекому майбутньому до потилиці людини 
можна буде підключати зонд і  закачати вміння керувати гелі-
коптером чи досконало володіти навичками спортивної кла-
сичної боротьби. Це змінить еволюційний розвиток людства, 
та чи буде це правильним? Чи не призведе це до хаосу? Бо хтось 
інший буде більш «накачаним». У цей момент у нього з’являть-
ся свої плани, свої мотиви, свої цілі, і, я  вас запевняю, ми не 
будемо входити до цього сенсу.

А ще, якщо буде тотальний електронний контроль?..
— Що ж тоді буде?



81

— Звичайно, на мою відповідь впливає колишня прокурор-
ська робота. Та скажу, що позитивним буде тільки те, що зло-
чинці не сховаються від нагляду.

— Так, можливо, тоді буде вирішена проблема злочинності?
— Можливо, але лише тоді, коли і нагляд не буде злочинним.
— Виходить, світ став гіршим?
— Ні! Світ не став гіршим. Просто ми стали більшими. По-

розумнішали, багато про що дізналися, хочемо дізнаватися ще 
більше і тут нам потрібно не забувати те, що радив Сенека: «По-
люби розум! Любов до нього озброїть тебе супроти найжорсто-
кіших випробовувань».

— І як ти вважаєш? Розум озброїв?
— Далеко ні! Люди освоюють космос, але з великою довірою 

ставляться до астрологічних віщувань, гадань та приворотів.
— Невже ще й досі вірять у міфи, гадання та привороти?
— Мені зрозуміло, чому ти про це запитуєш. Адже філосо-

фія, як стверджують вчені, виникла у ІІ—І тисячоліттях до на-
шої ери в результаті поступового розпаду первісної свідомості 
людства — міфології. Звичайно, можна сказати, що міф — це іс-
нування в уяві. Але не можна стверджувати, що це ніщо, і воно 
не впливає на людей. Найглибший і найтриваліший вплив на 
людські душі справляють не так реальні, як створені фантазією 
уявні надії.

Завіса життя все ще затуляє від людини її майбутнє, і вона 
вдається до тих, хто володіє даром ясновидіння, тлумачів снів, 
ворожбитів, хто читає долю по долонях, хто вміє по зірках ви-
значати щасливі й  нещасливі дні життя. Звичайно, попереду 
йде наука, але людям властива слабість втручатися саме в те і ці-
кавитись саме тим, що ми найгірше знаємо й до чого найменше 
підготовлені тією ж наукою та природою.

— Якось не зрозуміло. Як це до науки не підготовлені тією ж 
наукою?

— Герберт Спенсер писав: «Коли розглядати науку як сферу, 
що поступово збільшується, то можна сказати, що її зростання 
лише збільшує точки зіткнення з незвіданим, яке нас оточує». 
А Іммануїл Кант зазначав, що відповідь на одне запитання по-
роджує щонайменше два нових запитання. 

— А що є попередником розуму?
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— А ти як думаєш — що?
— Розсудливість. За твердженням Платона, яке він вклав 

у вуста Сократа: «Розсудливість — це ніби якийсь порядок, це 
приборкання власних задоволень і пожадань, як кажуть — “бути 
володарем над собою”». Сократу здавалося: «...що цим словом 
хочуть наголосити, що в самій людині, маючи на увазі її душу, 
є одне щось краще, а друге — гірше, і коли краще за своєю при-
родою переборює гірше, тоді кажуть, що людина зуміла “бути 
володарем над собою”, вважаючи її вартою схвалення, а коли че-
рез погане виховання чи якесь несприятливе оточення краще, 
якого за природою завжди менше, поступиться гіршому, тоді 
докір і ганьба зустрінуть таку людину, яку називають “рабом са-
мого себе” і сприймають її в такому стані як не опановану».

— Ти гадаєш, дорогий мій, людям до вподоби, що відпові-
дальність за їхні вчинки ти покладаєш на них самих?

— Запитуєш мене словами Сократа. То і  я ними відповім: 
«Людям це, без сумніву, неприємно, і  я це визнаю. Але як їм 
досі не спало на думку, що тоді, коли вони викидають якогось 
коника, винна не доля, а вони самі? ... В людському тілі розсія-
но божественне насіння. Якщо його підхопить добрий рільник, 
то воно зійде, подібне до свого походження, а розрісшись, буде 
рівним тому засіву, з якого взяло початок, якщо поганий, — то 
те насіння загине, як гине воно на безплідній, болотистій ниві, 
що поростає не збіжжям, а бур’яном». 

У нас є мало чим похвалитися. Погане більшою мірою про-
тиставляється тому, що добре. Більшість людей спрямовують 
свої найбільші зусилля і присвячують більшість свого часу за-
доволенню своїх короткотривалих потреб: забезпеченню їжі на 
столі й даху над головою і вмикання вчасно телевізора, аби по-
бачити якусь улюблену передачу. Вони навіть не намагаються 
дошукуватись причин усього сущого і  спокійнісінько живуть 
у світі видимості.

— Ну то й що ж у цьому поганого?
— Не стверджую, що це погано. Нехай їм невідомо нічого 

про радість пізнання, але вони обходяться й без гіркоти поразки 
в пошуках цього невідомого. Вони живуть так, як ми всі мали б 
жити: байдуже, без турбот, без хвилювання. Але все це лише 
способи самозахисту людей, які не хочуть вчитися. Наслідком 
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є те, що багато людей мають добрі засоби для існування, але 
живуть дуже вбогим, здебільшого одноманітним, життям. Як 
і раніше — один журиться втратою дітей, другий їхніми — хво-
робами, а ще хтось — їхньою ганьбою або завданими їм крив-
дами. Того виснажує любов до чужої жінки, цього — до власної: 
не бракне таких, хто тяжко страждає після невдачі на виборах, 
а є ще й такі, кого самі почесті вимучують. 

« Ми із шкіри пнемося, нещасні, розриваємось на шматки, 
прагнемо бути сторукими, озираємося то сюди, то туди. Нам 
здається, що фортуна надто пізно посилає все те, що так розпа-
лює наші пристрасті, нарікаємо, що очікуване всіма потрапляє 
до рук лише небагатьох людей.

...Скаржимося, що далеко не завжди дістається нам щось 
у володіння, а коли й дістається, то його ще й мало, воно і непев-
не, й зникоме. Звідти й оте диво, що ні жити не хочемо, ані вмер-
ти: життя нам осоружне, смерть — страшна. Кожен наш задум 
хисткий, і нема такого щастя, яким ми могли б насититися.

...Тому-то й потрібно звернутися до розважливості, яка три-
має все в розумних межах ощадності, бо нестриманість, що по-
сідає, те й спішить зіпхнути в прірву».

— Невже все, як і раніше?
— Звичайно, ні! Проте, розум ще не достатньо задіяний. Про 

це писав Плутарх: «Оскільки душі нашій притаманна жадоба до 
знання і спостерігання, то хіба здоровий глузд не підказує ганити 
тих, хто бездумно марнує свій час, нехтуючи прекрасним і корис-
ним, і слухаючи й спостерігаючи те, що не заслуговує найменшої 
уваги? Наші органи чуттів сприймають, щоправда без розбору, 
все, що впливає на них, тому нам доводиться спостерігати всілякі 
явища, як корисні, так і некорисні, але кожний, хто захоче як слід 
користуватися розумом, завжди може спрямувати його на те, що 
вважає за краще, і повернути його в будь-який бік».

— А чи як слід користуються розумом і спрямовують його 
на те, що краще?

— У тім то й річ, що не завжди спрямовують туди, де краще. 
Якби ж то «краще» повертали «в будь-який бік»!

— Чому?
— Не переоцінюй мої знання. На жаль, я навряд чи зможу 

повністю задовольнити твою допитливість щодо цього питання.
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— Спробуй.
— Дуже багато із того, що вважається розумом, — це здат-

ність добре запам’ятовувати і в потрібний момент діставати зі 
свого сховища ті знання, які там закарбувалися. Адже не сек-
рет, що одна інформація, потрапляючи в наше психічне поле, 
назавжди зникає в надрах пам’яті, друга викликає ту чи іншу 
миттєву реакцію, а третя взагалі причаїлася і спокійно очікує 
свого часу.

— Справді, в оцінці сприйняття і дії отримуваної нами ін-
формації, немає нічого секретного. 

— І ще: спілкуючись із собі подібними, роблю висновок, що 
розумна людина, ніколи не назве себе розумним. Вона буде вмі-
ло приховувати свої розумові здібності.

— Чому?
— Тому що, як вказував ще Сенека: «Всі люди, знаємо, різ-

ні, але, з погляду мудреця, вони однакові, бо їх зрівнює спільна 
для всіх глупота». Та життя свідчить, що в більшості своїй люди 
цього не визнають.

— А ти сам це визнаєш?
— Дехто стверджує... що у мене іноді «не всі вдома»... Але 

запевняю тебе... мені достатньо і тих, хто є!
— Запевнення мене вдовольняє!..
— Є дослідження, що лише 4% людей можуть критично 

мислити і ще 7% тих, хто вважає, що вони мислять критично.
— А інші?
— Є дослідження, відповідно до яких близько 67% насе-

лення Землі — розумово відсталі люди, незалежно від ступеня 
освіти та титулів вченості, без врахування клінічних хворих. 
Критерії таких, на перший погляд, нормальних людей, перера-
ховувати не варто, але зокрема, невміння прийняти власне рі-
шення, неправильний висновок в аналізі доведених висновків, 
брехливі твердження для захисту своєї власної позиції. 

Як не парадоксально, але сюди ж відносять так звану домі-
нантність — прагнення і здатність займати в групі чільне стано-
вище і надавати переважний вплив на інших, диктувати іншим 
свою волю. У  відомому психологічному тесті домінантність 
визначається такими характеристиками, як самостійність, не-
залежність, наполегливість, упертість, норовливість, іноді кон-
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фліктність, агресивність, відмова від визнання зовнішньої вла-
ди, схильність до авторитарної поведінки.

Чи не нагадують такі характеристики риси вдачі тих, хто ке-
рував, керує і хоче керувати людьми? Через невміння більшості 
визначати цю домінантність багатьох невиліковно хворих вва-
жають нормальними, навіть корисними членами суспільства. 
Для багатьох з них думання уже саме по собі небезпечна опе-
рація, а в небезпечних людей вона ще небезпечніша. Шкода, що 
результати їх «думання» людство оцінює лише з дистанції часу. 
Так ми нині оцінюємо Леніна, Сталіна, Гітлера, Пол Пота, по-
літика яких призвела до знищення мільйонів людей, що стали 
жертвами пропаганди, їхньої хворобливої психіки. 

— Чому ж не могли розгледіти їхню хворобливу психіку?
— Бо їхня хвороба пишно титулована і ховалася під облуд-

ною личиною величі. Але ще й досі значна частина суспільства 
їхні дії намагається виправдати особливостями історичного мо-
менту. Таких важко переконати, що завжди слід задумуватися 
над тим, чи варто ось так просто довіряти тій «мудрості», кот-
рою з вами так «щиросердно» діляться, та бездумно перейма-
тися нею, обираючи її собі за дороговказ або сприймаючи як 
відкриття чи істину в останній інстанції. Адже, за суфійською 
мудрістю, освічені та вчені мужі можуть бути і часто виявля-
ються дурнями та можуть виявитися фанатиками і одержими-
ми. Ніхто не хибить лише для себе самого: хто падає — звалює 
з ніг того, хто попереду. Загальний неспокій, світова каламуть 
зароджуються в окремій людині.

Ми винайшли самі собі означення, що людина розумна. Та 
Артур Шопенгавер сказав, що розумні не настільки шукають 
самотності, наскільки уникають створюваної дурнями суєти. 
Француз Ґі де Мопассан писав: «Людина, яка хоче зберегти 
чесність мислі, незалежність логіки, яка хоче бачити людство 
й  світ очима вільної особистості, що стоїть над забобонами, 
упередженою вірою і всілякою релігією, мусить рішуче ухиля-
тися від того, що називають світськими зв’язками, бо загаль-
не глупство є пошестю, і ця людина не може відвідувати собі 
подібних, бачити й слухати їх, не заразившись, всупереч своїй 
волі, їхніми переконаннями, їхніми ідеями й їхньою мораллю 
недоуків».
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Ще надто багато «сірої людської маси», і, навіть маючи та-
лант, розумний одразу відчує, яку нещадну боротьбу проводить 
пересічність із тими, хто переважає її. Багато хто, не маючи 
змоги щось зробити, не вiрить, що можуть це iншi.

Перебуваючи у  відчутній меншості, деякі розумники іноді 
жертвують своїм розумом заради того, щоб не стати вигнанцями 
світу посередності, й віддають перевагу безпечній позиції тихо-
го, непомітного для загалу, інтелектуального споглядання світу.

— Але ж ти теж любиш інтелектуально споглядати світ!
— Не вважаю себе розумнішим за інших і те, що я нині, пе-

ребуваючи на заслуженому відпочинку, споглядаю, не залишаю 
непомітним.

— І як сприймається те, що ти не залишаєш непомітним?
— Друзями, принаймні те, що я від них чув, сприймається 

схвально.
— А багато мав чи маєш друзів і чи вмієш їх вибирати?
— Складне питання. Коли  б мені, як Ковалинському, ще 

з юності трапився такий учитель, як Сковорода.
— І що, він би научив тебе вибирати друзів?
— На жаль, вибирати, наближати до себе, дружити і втра-

чати друзів учило життя. А того, що він радив Ковалинському, 
я особисто дійшов уже в досить зрілому віці.

— Не муч — кажи, що ж він таке радив?
— Сковорода писав: «...якби-то у  нас, мій Михайле, було 

так багато хороших людей, як хороших справ! Але цього можна 
лише бажати, мати ж — це інша справа. Істинно добра люди-
на, тобто християнин, трапляється рідше від білої ворони. Щоб 
знайти таку людину, тобі потрібно буде багато ліхтарів Діоге-
на. Що ж робити? Слід підтримувати зв’язок з тими, які кращі, 
ніж інші, які звичайно вважаються просто добрими. Обирати 
слід щирих, постійних і простих. Про щиру душу кажуть, що 
вона не заздрісна, не злобна, не підла. Прості — не дурні, але 
відкриті, не брехливі, не облудні і пусті, бо таких людей нена-
виджу більше Тартара. О, якби у нас було таких поменше! Але 
що робити, якщо цей світ, тобто більшість людей, складається 
з  таких? ... Вчора ти скаржився на одного з  неприхильних до 
тебе. Що ж робити? Така людська чернь: честолюбна, дратівли-
ва, самолюбна, і, що найгірше, брехлива й заздрісна».
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— А чому людина заздрісна?
— Відповім словами Сковороди: «Мабуть, такий уже світ, 

що, коли сам чого-небудь не може зробити, заздрить іншим».
— Як тут не погодитись зі Сковородою? Заздрість, — ще до 

нього вказував Сенека, — вкрай ворожа до чиїхось успіхів. «Та-
кі-от люди прагнуть, щоб усе довкола них валилось, оскільки 
самі не можуть звестися на ноги. Роздратована чужими успіха-
ми, зневірена у своїх, душа, кленучи долю й нарікаючи на часи, 
замикається глибоко у  собі, висиджує там, мов у  гнізді, свою 
гіркоту — повна нудьги й відрази до всього».

— Розум, у  вищих його проявах, ще далеко не властивий 
широким колам, і коли ви не можете думати так, як юрба, то 
принаймні змушені стримувати себе і  говорити так, як вона. 
Важко, а часто й неможливо, навчити людей обмежених пра-
вильно судити про людей обдарованих. Винайдете що-небудь 
для того, щоб порушити спокій цієї маси, і спробуєте заявити 
про свої права — і ви вже людина з важким характером. У їх 
розумінні все потрібно робити за звичаєм і  завжди матимеш 
славу порядної людини. Порядними людьми вони вважають 
тих, хто робить усе так, як роблять інші. Дивовижний факт, але 
чоловік, не розуміючи, про що ви йому кажете, вважає тупим 
не себе, а вас. Бертран Рассел писав, що дурень ніколи не зможе 
передати іншим повний зміст розмови, почутої від розумного. 
Оскільки він перетворить те, те що почув, у те, що може сам 
зрозуміти.

— А як же з цим боротися?
— Письменник-сатирик Курт Воннегут радив: «Не витра-

чайте час на заздрість, іноді ви попереду, іноді позаду, гонка 
довга, і, врешті-решт, ви її ведете тільки з  самим собою». Не 
витрачати час на заздрість допомагають терпіння і поблажли-
вість. Терпіння — єдиний спосіб вижити в світі ідіотів. Навіть 
лиходії іноді відпочивають, а дурні — ніколи.

Звичайно, ця думка не вельми розумна, але як довести це 
людям, які настільки в собі впевнені, що ніяких доказів не слу-
хають і не приймають? Серед таких багато демагогів і кликуш, 
яким властива крайня ступінь нетерпимості до всього, що від 
їх розуміння не залежить. Перш ніж почати доводити, треба ще 
змусити себе вислухати, а як це зробити, коли співрозмовник 
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самого себе не вміє достатньо переконати, що в житті потрібно 
постійно вчитися?

Погоджуюсь з Арістотелем, що такі люди за своєю приро-
дою раби; для них найкраще існування — бути під чиєюсь вла-
дою. Звичайно, в когось вистачає розсудливості розуміти чиїсь 
накази, але хто не здатен наказувати іншим живим істотам, — 
ті неспроможні осягнути веління розуму, а коряться почуттям. 
Скільки ще серед людей таких, котрі тішаться простими радо-
щами життя і вдовольняються малим, не маючи великого!?

— Тобто, ще й досі неспроможні осягнути веління розуму 
і коряться почуттям?

— Не всі, але масова людина швидше визнає геніальність 
за яким-небудь артистом, співаком, спортсменом, політиком, 
кот рий вміє красиво обіцяти, аніж погодиться визнати доско-
налість думки філософа.

А ЧОВЕН ПЛИВЕ...

— Що ти маєш на увазі?
— «Човен дурнів»  — книгу талановитого німецького пись-

менника-гуманіста Себастіана Бранта. 1486 року він написав її 
«задля користі й доброго повчання, задля перестороги й заохо-
чення до мудрості, задля здорового глузду й гарних звичаїв, а та-
кож задля викорінення дурості, сліпоти, безглуздих забобонів та 
в  ім’я виправлення роду людського». Вона ще за життя автора 
витримала шість видань та була перекладена на декілька мов.

— І наскільки вдалося «заоохотити до мудрості»?
— Свого часу це вдалося. Наслідуючи його приклад, близь-

ко 1500 року нідерландський художник Ієронімус Босх створив 
картину «Човен дурнів». Цей човен — без вітрил і керма — ні-
куди не пливе, а  сидить на мілині у  мутній воді біля темного 
берега. Щогла його давно пустила паростки і перетворилася на 
дерево. Та компанія, що зібралася в човні, незважаючи на аб-
сурдність становища, зосереджена на власній справі й зберігає 
завидну серйозність своїх дій.

— Картина й справді викликає зриме відчуття абсурдності 
дійства.
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— Та не викорінює дурості! Ще 1511 року вийшла кни-
га Еразма Роттердамського «Похвала Глупоті». В  ній ведеться 
мова від імені богині Глупоти, яка на всі лади вихваляється тим 
впливом і шаною, яку вона здобула в суспільстві.

— Минуло понад п’ять сотень років...
— Та дурні зазвичай не вважають себе дурними. Дурнями 

вони називають дурнів, які є дурнішими, ніж вони.
— Вважаєш, що цього не позбутися?
— Середовище дурнів формується природним шляхом. 

Дурні одружуються з дурнями і від дурнів народжують дітей.
Усунути дурість частково — можливо, хоча справа ця складна 
й почасти позбавлена сенсу.

— Невже зовсім позбавлена сенсу?
— Можливо, й  іноді вдається усунути надмірну дурість 

заради того, щоб надзвичайний дурень став дурнем звичай-
ним, пересічним  — тобто нормальним, таким, яких багато. 
Тоді такий дурень, на відміну від людини розумної, органічно 
почуватиме себе в оточені таких самих звичайних пересічних 
дурнів.

— Не вловлюю: чого в твоїх словах більше — гумору чи сен-
су, бо впевнився, що до жартів, — як вчених, так і невчених, але 
сповнених дотепу, — ти вельми охочий.

— Звичайно, можна докоряти, що висміюю все підряд, що 
ці жарти занадто ущипливі для людського загалу. Але, як писав 
Гофман: «...можна бути великим ученим, а  не знати звичайні-
сіньких життєвих явищ і про всяку дурницю, відому кожному 
в світі, снувати найхимерніші здогади».

— Я не докоряю. До занадто ущипливих жартів вдавалися 
й  раніше, і  навіть великі письменники. Було  б несправедливо 
не дозволяти жартів ученим та письменникам, особливо якщо 
вони бавлячись, роблять водночас серйозну справу. Адже чи-
тач, — якщо він не останній бовдур, — краще сприймає жартів-
ливий дотеп, аніж вчену нудоту. Найприємніше — навіть дур-
ниці мовлячи, показувати, що ти не дурень.

— Хто знає, дурень він чи не дурень!? Брант сказав: «Себе 
хто дурнем взявся звати, до мудрих слід зарахувати». Та хай 
мене судять інші!

— То, можливо, ти думаєш, що дурні нещасливі?
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— Щастя кожен розуміє по-своєму. Людські схильності 
можна вдовольнити і в межах дуже малого кола так само повно, 
як і в межах великого. Для дурних від дурості — щастя стіль-
ки ж, як і для розумних — горя від розуму. І якщо дурень при-
стойно одягнений та ще й завжди ситий і усміхається життю, то 
виходить, що не такий він і дурний.

— Якщо здається, що людина далеко не дурна, підійди 
ближче. Можливо, вона і близько не розумна.

— Заздрю твоєму інтелектуальному гумору. Мені особи-
сто подобається притча про різницю між розумною людиною 
і дурнем.

— Якщо це стосується породження нових запитань, то роз-
повідай.

— Якось Учень прийшов до Вчителя і запитав: чим розумна 
людина відрізняється від дурної? Вчитель привів юнака до схи-
лу гори, де нещодавно стався невеликий обвал і біля підніжжя 
лежало каміння різного розміру, та сказав Учневі, щоб той від-
ніс його на вершину гори. Каміння було багато, і Учень тягав 
його цілий день, а Вчитель сидів у затінку дерева і читав працю 
великого філософа Та Ну.

Учень дуже втомився, але до заходу сонця він усе  ж таки 
переніс усе каміння і, сповнений гордості за виконану роботу, 
запитав:

— Учителю, тепер я можу почути відповідь на своє питання?
— Ні, — похитав головою Вчитель, — ти ще не готовий.
— А навіщо було тягати все це каміння? — зарепетував Учень.
— Ось, — підняв указівний палець Вчитель. — Розумна лю-

дина запитала  б про це до того, як почати носити каміння. 
А тобі навіть на думку не спадало: а навіщо?

— Цікаве ймення у філософа — Та Ну.
— Часто таким словосполученням позначають запитання.
— Ти був у владі...
— Наперед знаю, про що ти хочеш запитати. Влада дур-

нів і для дурнів спирається на коліщата механізму бюрократії. 
Жодній владі ще не вдалося побороти бюрократію. Механізм її 
функціонування добре відомий із праці Паркінсона. Він вказу-
вав: «Якщо існує спосіб відкласти ухвалення важливого рішен-
ня, щирий бюрократ обов’язково його знайде».
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Бюрократичний апарат уникає розумників. І досі існує кла-
сичне правило відбору підлеглих, відповідно до якого керівник 
зазвичай не потребує у своїй команді людини, яка своїми інте-
лектуальними якостями його перевершує.

— То що, відбувається приборкування світу дурнями?
— Не повністю, але дурні обирають владу і здійснюють її.
— Дурні здійснюють владу!?
— Навіть коли дивом до влади приходять розумники, їм дово-

диться керувати спільнотою дурнів. Методи їхньої влади стають 
дурними — адже вони повинні бути зрозумілими дурням. І на-
віть коли дурні порозумнішають, до влади прийдуть інші дурні.

Ще й досі актуальні слова Еразма Роттердамського: «У люд-
ському суспільстві повно дурості, все робиться дурнями і серед 
дурнів. Якщо ж хтось один захоче повстати проти всього все-
світу, я пораджу йому... бігти у пустелю, і там, на самоті, насо-
лоджуватися своєю мудрістю».

— Як же жити розумникам, щоб не бігти в пустелю?
— Визнати себе меншістю і не дратувати дурнів. Дурень зав-

жди правий: він нечутливий до аргументів і любить сперечатися. 
Можливо, він і  не знає, що «у суперечці народжується істина», 
але має свою особливу істину — ту, яка залишається непохитною 
у будь-якій суперечці. Дивувати — можна. Якщо зможете їх зди-
вувати, ви — розумник. Скоряючись не так тверезому розумові, 
як інстинкту, юрба поклоняється кожному, хто зумів над нею 
піднятися, і не цікавиться, якими засобами цього досягнуто.

— Таким чином, за допомогою певних дурничок і хитрощів 
можна, виявляється, легко приборкувати цього величезного 
звіра, ім’я якому — народ?

— Знову пошлюсь на Е. Роттердамського: «Істино розсудли-
вий той, хто, бувши смертним, не прагне бути мудрішим, ніж 
личить смертному, хто поблажливо поділяє недоліки натовпу 
і ввічливо помиляється разом з ним. Але це і є дурістю».

— Замкнене коло!?
— І в цьому колі триває життя. Відрадно лише одне: люди 

самі мають платити за свою дурість, інакше вони ніколи не по-
розумнішають.

— Ти вважаєш, що особливої переваги розумних над дур-
нями немає?
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— Звичайно, є! Та, як мовиться в  українській приказці, 
скоріше дурень одурить розумного, як розумний дурня на ро-
зум наведе. Ще Омар Хаям указував, що розумна людина може 
виправити свої помилки, а дурна навіть не в силах їх визнати. 
Перевага розумного у тому, що він завжди може прикинутись 
дурнем... А от навпаки — не вдається.

— Зовсім не вдається?
— Не зовсім, бо дурні розраховують на те, що вони хитрі.
— Дуже сумно, коли тупе думає, що воно хитре.
— Анатоль Франс поділяв «людей на два різновиди: одні ро-

дючі лише тілом і прагнуть того простацького безсмертя, якого 
досягають народженням дітей; у  інших душа зачинає і  наро-
джує те, що й належить створювати душі, тобто Красу і Добро». 
Існувати і бути людиною — це не те саме, навпаки — це речі 
цілком протилежні.

Вже з свого життєвого досвіду можу додати, що є прошарок 
людей, яким мудрий інстинкт підказує, що краще знати мало, 
ніж знати погано.

— Це й справді, краще.
— Такі й  мені подобаються, оскільки життя  — не вельми 

делікатна річ. Розслідуючи злочини різної категорії тяжкості,
розумів, що люди роблять дурниці нерідко зовсім не через брак 
розуму, а через обмежене вміння ним користуватися. Спосте-
рігав якесь дивне роз’єднання інтелектуальної і вольової сфер. 
Не вважаю, що лише я це спостерігав. Воно ще й в давнину вра-
жало моралістів і знайшло вираження у відомій поемі Овідія 
«Метаморфози»: «Бачу і  схвалюю краще, а  слідую гіршому». 
Питання: чому? Та тому, що: «Це  — хибна непостійність, що 
свідчить про хистку душу, яка ще не має свого розміреного по-
диху. Скажу відразу, звідки те хитання, ота розбіжність заду-
мів і вчинків: ніхто не задумується над тим, чого він, власне, 
хоче, а коли й задумається, то замість уперто домагатися свого, 
перестрибує до чогось іншого; й не тільки змінює свої бажан-
ня, а й повертається, скочується до щойно покинутого чи на-
віть засудженого».

Деякі дослідники (є й такі) вказують, що, схоже, більшість 
людей думає навряд чи більше десяти відсотків свого часу 
в житті.
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— А що ж вони, на твій погляд, роблять у дев’яноста від-
сотків свого часу?

— Коли відповідати жартома, то, на додачу до десяти відсот-
ків, третину свого часу люди ще й просто сплять. Але я не про це. 
Я про те, що людський мозок розвинутий лише на три-п’ять від-
сотків. Стверджують, що у геніїв його розвиток доходить до де-
сяти відсотків. Хоча, як пише нейролінгвіст Тетяна Чернігівська, 
за наявність геніїв ми платимо величезну ціну. Нервові й психічні 
розлади виходять на перше місце серед хвороб, вони починають 
випереджати за кількістю онкологію і серцево-судинні хвороби, 
що саме по собі не тільки жах і кошмар, але, крім усього іншого, 
дуже великий динамічний тягар для всіх розвинених країн.

Тож можна припускати, що дев’яносто відсотків мозкової 
речовини у людини не задіяні й перебувають у резерві. Можли-
во, я беру на себе занадто велику сміливість так стверджувати, 
але одна кримінальна справа, яку я розслідував, дає мені підста-
ву так вважати.

— Що ж то за справа?
— Банальний замах на вбивство. Це було тридцять п’ять 

років тому. Звичайна, якщо можна так сказати, сім’я.
— Чому ти робиш наголос на «якщо можна так сказати»?
— Тому, що за висновком судово-психіатричної експертизи, 

того, хто скоїв цей замах, визнали олігофреном у легкій стадії 
дебільності. У народі про таких кажуть, що у них «не всі вдома». 
Сварились, але якось жили. Вже й діти дорослі були. Вчергове 
і він, і вона вжили спиртне. Полягали спати. У нього щось роз-
болівся живіт. Прохає у неї якоїсь пігулки. А та йому сп’яну: 

— Здихай, лежи й не каркай!
Той образився. Жінка заснула, а він устав, узяв сокиру і зав-

дав їй спочатку два різких удари по голові, а потім, коли та про-
кинулась, ще два удари по правій руці.

Складності в розслідуванні цієї справи не було ніякої. Неда-
лекий на розум обвинувачений, хоч і визнав себе винним, про-
те намагався переконати слідчого в тому, що вбивати дружину 
не хотів і завдавав їй удари кришкою від каструлі.

Як на мене, то, не маючи ні розуму, ні хитрості, він мав відо-
му, якщо можна так висловитися, природну брехливість. Але ж 
тут-таки валялася закривавлена сокира. 
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Справа запам’яталася тим, що два удари сокирою в голову 
припали майже поряд і, під своїм кутом, як ото під час рубан-
ня дерева, вихопили не скалку, а добру частину лобної кістки 
і, повір, про це не просто казати, — мозку. Це ж назад уже не 
вставиш!

Судово-медичний експерт під час огляду зробив фото по-
ранень потерпілої, і було добре видно відсутню частину лобної 
кістки і мозку.

І що ти думаєш? Не просто вижила. Через два місяці, коли 
я закінчував справу і знайомив її, як потерпілу, з матеріалами, 
скаржилась лише на те, що при змінах погоди — болить голова. 

Сама людина загадкова. А що вже казати про її мозок! Розга-
дати мозок — розгадати таємницю безсмертя. Наука ще не знає, 
як працює розум, тому, що це — за межами наукового пізнання.

— Як це зрозуміти, що наука про розум — за межами науко-
вого пізнання?

— Не лови мене на слові. Нас навчили вірити науці й  ро-
зучили вірити в себе. Розучили розуміти, що в нас дві мозко-
вих півкулі. Одна з них допомагає нам розуміти дискурсивно, 
роздумуючи. Другій підпорядковані інтуїція, відчуття, образне 
мислення. Ця половина людського мозку діє якимось іншим 
способом, і не можна сказати, що, керуючись ними, ми взагалі 
неправильно живемо, що вона нас обдурює. А ще — не потріб-
но нехтувати своїм першим враженням. Часто воно ще не всти-
гає осмислити, а вже дає цілісну картину, в якій бачиш, з ким 
ти розмовляєш. У цьому пересвідчувався не раз і як просто лю-
дина, і як слідчий, розслідуючи жахливі злочини. Тут як у тій 
притчі: «— Боляче згадувати, — каже серце. — Забудеш, — за-
спокоює час. — Але кожен раз я буду повертатися, — посміхну-
лась пам’ять...»

— Дивна в тебе була професія. Вірю, що для душі — то було 
ганебне заняття.

— Це ще раз, як відповідь на твоє запитання, чи панує над 
людьми розум. Ще й  досі для простих людей дуже поширена 
загальноприйнята істина, що мислення шкодить здоров’ю і що 
справжня мудрість полягає в тому, щоб нічим не сушити собі 
голову. Вони не намагаються дошукуватися причин усього су-
щого і спокійнісінько живуть у світі видимості. Навіть сприй-
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маючи наукові твердження про те, що людський мозок склада-
ється з  мільярдів клітинок, такі кажуть: яка мені користь від 
цього? Якби ж то кожна з отих клітинок придумала щось бодай 
на копійку...

— Знову жартуєш?
— У кожному жарті лише частка жарту — все інше правда. 

Знову пошлюсь на висновки Тетяни Чернігівської. Вона пише, 
що мозок — це загадково сильна річ, яку через непорозуміння 
ми чомусь називаємо «мій мозок». Для цього в нас немає абсо-
лютно ніяких підстав: хто чий — це окреме питання.

Мозок приймає рішення за 30 секунд до того, як людина це 
рішення осягає. 30 секунд — це величезний відрізок часу для 
мозкової діяльності. То хто ж у підсумку приймає рішення: лю-
дина чи її мозок?

Дійсно лячна думка: а хто насправді в домі господар? Їх аж 
надто багато: геном, психосоматичний тип, купа інших речей, 
включаючи рецептори. Хотілося б знати, хто та субстанція, що 
приймає рішення? Про підсвідомість взагалі ніхто нічого не 
знає, краще цю тему одразу закрити.

Ми повинні до мозку серйозно ставитись. Адже він нас об-
манює. Згадайте про галюцинації. Людину, котра їх бачить, не-
можливо запевнити, що їх не існує. Для неї вони такі ж реаль-
ні, — вказує нейролінгвіст, — як для мене склянка, що стоїть на 
цьому столі. Мозок їй морочить голову, подаючи всю сенсорну 
інформацію, що галюцинація — реальна.

— Про галюцинації говорити не будемо.
— Тоді поговорімо про функціональну неграмотність.
— Гаразд! Для мене це щось нове.
— А для мене ніяк не нове. Працюючи в галузі права на рів-

ні середньої ланки, дуже добре бачив, що, незважаючи на за-
гальну грамотність, люди не розумнішають.

Вміючи читати та писати, вони часто не розуміють суті про-
читаної не те, що художньої книжки, а й простої інструкції до 
побутового приладу.

Не знаю, чи робилися такі дослідження в  колишньому 
СРСР чи сучасній Україні, а в Сполучених Штатах Америки ще 
1985 року підготували аналітику, з якої стало видно, що від 23 
до 30 млн американців цілком неграмотні, а  від 35 до 54 млн 
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напівграмотні — їхні читацькі навики і вміння писати значно 
нижчі, ніж це необхідно, щоб «упоратися з  відповідальністю 
повсякденного життя». У 2003 році частка громадян США (най-
розвиненішої країни світу), чиї навички письма і читання були 
нижче від мінімуму, становила 43 відсотки, тобто вже 121 млн.

— Серйозна аналітика!
— Будьмо відверті і по змозі щирі перед самими собою. Хіба 

ліквідація загальної неписьменності, для прикладу, на теренах 
того ж таки СРСР, додала тим, хто її позбувся, розуму? Непись-
менності позбулись, але розум розвинувся лише настільки, що 
ми знову набули тільки здатності помилятись і  робити хибні 
висновки.

Сократ стверджував, що дуже хороших і дуже поганих лю-
дей на світі обмаль, а посередніх — без ліку. Саме такі, почувши 
щось, приймають те без доказу, «керуючись його оманливою 
правдоподібністю». А «твердження, які ґрунтуються на правдо-
подібності, — це пустослів’я, і, якщо не бути на сторожі, вони 
дуже легко можуть увести людину в оману».

— То пустослів’я і досі вводить в оману?
— Часто ним говорять про одне й те саме, тільки не однаково.
— А хто не відрізнить того, що говорить погано, той, ясна 

річ, і не розпізнає того, хто говорить добре, коли вони говорять 
про одне і те саме. Лише маючи знання, знатимеш те, що личить 
говорити чоловікові і що — жінці, що — рабу і що — вільній 
людині, що підлеглому, а що — начальнику.

— Безумовно. Цю сумну статистику посередності й  пу-
стослів’я продовжу словами Сенеки: «Загал людей думає про 
знання приблизно так: знання не наділене силою, воно не пра-
вить і не керує, а через те люди й не розмірковують про ньо-
го, немовби воно й не існує. Дарма, що людина нерідко володіє 
знаннями, загал вважає, що не знання людьми керує, а  щось 
інше: деколи пристрасть, деколи насолода, іншим разом лю-
бов, часто страх. Знання вони вважають просто-напросто ра-
бом: кожен тягне його у  свій бік, вважаючи, що тямить щось 
у всіх науках. А якщо розібратись, то можна сказати: “У всьому 
що-небудь, в цілому нічого”.

Не думай, що таких людей мало: майже всі саме такі. А де-
хто ще й тоді починає жити, коли вже пора закінчувати. Якщо 
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це тебе дивує, то додам ось що — для ще більшого твого поди ву: 
декотрі закінчують життя, так і не почавши жити».

— З тим, що є попередником розуму, нібито розібралися. 
А що йде за розумом? Ти над цим задумувався?

— Фрідріх Ніцше сказав: «Все, що нас вбиває, робить нас 
сильнішими».

— Вірно сказав.
— Не заперечуючи вірності сказаного, ризикну переінак-

шити його вираз: «Те, що нас робить сильними, те нас і убиває». 
Розум, без критичної його оцінки, робить нас зарозумілими. За-
розумілість не що інше, як омана, подоба величі. 

Сковорода вказував: «Не той дурний, хто не знає (ще такий, 
котрий усе знає, не народився), але той, хто знати не хоче. Зне-
навидь глупоту: тоді хоч i дурний, а будеш у числі блаженних». 
Переповідають, що якось проїжджаючий панок помітив на 
шляху мандрівного філософа і зупинив фаетон. 

— Боже мій, — вигукнув він, — ви витратили пів життя за-
ради науки! І для чого? Щоб хтось міг про вас сказати: «О, це 
дуже розумна людина!»

— Але ви витратили удвоє більше часу,  — відповів філо-
соф, — і все заради того, щоб люди говорили: «Ох, який же він 
дурень!»

— Нічого поганого немає в тому, що розумний іноді зазна-
ється. Набагато гірше, коли дурний постійно ставить себе вище 
розумного.

— Багато, дуже багато страждають на зарозумілість. Особ-
ливо з  тих, хто, вийшовши з  людської посередності, розумом 
над нею не піднялись. Якби сказана ними дурість та зарозумі-
лість, як голкою, одразу колола в язик, то багато з тих, хто су-
дить про все і скрізь, й рота б не відкривали.

— Не вимагай багато від людей.
— Я й  не вимагаю, я  лише констатую. Але розумію твою 

пораду дещо інакше. Не ідеалізую особистісний потенціал су-
часної людини і не вимагаю від неї безумовно використовува-
ти ту міру життєвого досвіду, свідомості та поведінки видат-
них особистостей, на зразок Сократа, Ґалілея, Канта чи нашого 
мандрівного філософа Григорія Сковороди. Не відриваюсь від 
реальних обставин життя, які обумовлюють у собі саме ті межі 
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дійсних можливостей людей в даний історичний час, лише став-
лю питання щодо норм дійсно людського буття і меж, до яких 
люди підносяться і опускаються, залишаючись людьми. Не во-
лодіючи Істиною, людина змушена задовольнятися розкидани-
ми, скупими, не завжди певними свідченнями й документами, 
або й спиратися на очевидні легенди.

— Невже й досі це поширено?
— Я б не сказав, але діють як середньовічний святий Хри-

стофор. Згідно з житіями, той був простодушним силачем, що 
вирішив служити тільки найсильнішому у  світі пану. Ставши 
на службу до царя, він помітив, що цар боїться чорта: після чого 
він зважився бути служником Сатани, але, переконавшись, що 
Сатана боїться хреста, став служником Ісуса Христа.

— Так здавна заведено. Якщо хтось хоче служити іншому 
з надією, щоб завдяки йому стати кращим, збагатившись мудрі-
стю чи іншою чеснотою, то таке добровільне рабство не вважа-
ється соромним чи принизливим.

— Мені теж спадає на думку те, про що говорив Павсаній 
з «Бенкету» Платона: «Треба ввіряти себе людям порядним, або 
тим, які прагнуть такими стати».

Я до чого це кажу: Христофор шукав з надією стати кращим, 
збагатитись мудрістю і знайшов, кому служити. Але скільки ще 
й досі служать просто сильнішому, з потаємним наміром пере-
кинутись до іншого, кращого пана, якщо такий знайдеться. Такі 
заради грошей готові прислужитися кому завгодно і як завгодно. 

— Досить іронічно, критично і гумористично ми поговори-
ли про дурість, знання та зарозумілість.

БУРХЛИВА ТЕЧІЯ ЦІЛОГО

— Сократ казав, що з усього того, що колись вимолювали 
для тебе твої батьки, тобі вже нічого вибирати, нічого жадати. 
Бажаючи тобі багатства, вони, по суті, багатьох робили убогі-
шими: що передається тобі, те мусить бути відібрано в іншого. 
А коли завжди потрібно щось відбирати у іншого, то цілісного 
ніколи не буде.

— А що б ти хотів знати як цілісність?
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— Марк Аврелій писав, що сутність Цілого подібна бурхли-
вій течії: вона все зносить із собою.

— І ти з ним цілком погоджуєшся?
— Все знести неможливо. Багато чого залишається. Пись-

менники, вчені за історію людства вже написали мільйони 
томів книг. Прочитати їх за своє життя людина може не біль-
ше 150 тисяч. Я запитую себе: чи можна взагалі з розсипаних 
у  книгах складників зліпити ту цілісність, яка має становити 
суть життя? Для себе, щоб осягнути саму суть життя, хотів би 
знати всього три речі: Минуле, Сучасне, Майбутнє! 

— Один із названих тобою філософів радив не намагатися 
вивчити всі науки, інакше не зможеш розібратися в житті. Суть 
справи не в повноті знання, а в повноті розуміння. Для цього 
все до твоїх послуг. Про Минуле тобі витлумачить і за сприят-
ливих умов розкриє таємниці Історія, Сучасне — те, що ти ба-
чиш, а про Майбутнє повідають Релігії.

— Що говорити про Історію, коли ми не можемо достовір-
но відтворити у своїй пам’яті вчорашнє? І якщо інколи радо чи 
навіть сумно буває поринути в  спомини, то це завдяки тому, 
що ми, хоч і особисто прожили той час, спроможні зосередити 
нашу увагу лише на деяких моментах. Минуле втрачене назав-
жди й безповоротно.

Хіба Історія минулого — правдива? Те, що я вивчав у школі, 
це тільки перелік дат і подій, часто вельми сумнівних. Навіть 
відносно недавня історія продовжує рябіти «білими плямами». 
Про деякі події історики дізнаються лише через десятиліття, 
збираючи інформацію в прямому значенні «по крихтах».

Послугуюсь словами Германа Гессе: «Адже весь її зміст  — 
людський егоїзм і завжди однакова боротьба за владу, яка себе 
переоцінює й  уславлює, боротьба за матеріальну, тваринну 
владу... Світова історія — це нескінченна, бездарна й нецікава 
розповідь про насильство сильних над слабкими... Світова істо-
рія — це змагання в часі, гонитва за виграшем, за владою, за ба-
гатствами, у ній завжди йдеться про те, в кого вистачить сили, 
щастя чи ницості не проґавити моменту».

Скільки б людство не намагалось ставитись до неї як до нау-
ки, ніхто не зможе спростувати, що історія — це ланцюг випад-
ковостей, а не закономірних явищ, і всім керує Його Величність 
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Випадок. Люди, взяті в своїй спільноті, — фаталісти. Не в змозі 
повністю керувати подіями, вони схиляються перед випадком.

— Не всі випадки можна передбачити і  часто люди звер-
тають туди, куди їх спрямував випадок. Не потрібно лякатися, 
коли заходять зміни чи то в  наших намірах, чи в  загальному 
становищі.

— Можна лише гадати, лякались чи не лякались люди того, 
куди їх спрямовував випадок, та ми ж дивимося на історію не як 
у дзеркало, а крізь замогильний морок! Її ж писали ті, котрі, як
і я, могли помилятися і видавати бажане за дійсність. То дуже 
туманне пояснення, що, зазирнувши в минуле, ти побачиш день 
завтрашній. Якщо в сьогоденних проявах життя нам не все ві-
домо, то чи можна сподіватися, що в минулому, тобто в історії, 
комусь вдасться безпомилково розставити крапки над «і»?

— Справді, не всім це вдається. Ще Плутарх застерігав, що 
історику неймовірно важко дійти істини у своєму дослідженні, 
тому що пізнішим поколінням пізнати справжній хід минулих 
подій заважає тривалий час, що минув відтоді, а історики-сучас-
ники описуваних подій та осіб спотворюють правду почасти з за-
здрощів і недоброзичливості, почасти з догідливості й лестощів.

— Погоджуюсь! Часто, дуже часто історичний матеріал 
експлуатується, аж ніяк не керуючись цілями пізнання, а  по-
требами моменту. Не можна не зізнатися, що в  історії дійсно 
трапляються місцями немов провали, перед якими людська 
думка зупиняється не без подиву. Плутані й неосмислені події 
незв’язно слідують одна за одною. З цілковитою достовірністю 
визначити це неможливо. Життя завжди складніше від історич-
ної пам’яті. Але, хоч ким була б написана історія, читаючи, ко-
жен знаходить своє і вважає, що знайшов відповідь. Така вже 
людська сутність. Та все ж історію потрібно пам’ятати не тому, 
що вона відійшла, а тому, що, відходячи, вона не змогла вберег-
ти нас від наслідків.

— Якщо кожен знаходить своє, то це вже мислення.
— Звичайно, це мислення, та у  більшості воно поверхове, 

а той, хто мислить поверхово, сприймає минуле майже так само, 
як і  майбутнє. Прикрашено розповісти йому, що було, хіба, 
в переважній більшості випадків, не означає повідати йому, що 
буде?
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— Але  ж ти сам кажеш, що це для тих, хто мислить по-
верхово.

— Більшість людей далекі від досконалості, і ніхто не думає 
винуватити їх у цьому.

— А сучасне?
— Тобто — теперішнє. Про це казав ще Сократ: «Теперіш-

нє — то щось найкоротше, і то таке, що дехто загалом заперечує 
його існування. Воно у  постійному русі; навіть не спливає  — 
стрімголов рине: ще не настало а вже спливло...»

Хіба людина в нім вільна? Її життя існує в суворих рамках 
Закону, визначеного ще заздалегідь до моєї появи на цей світ 
або ж зміненого вже за мене. Він так втручається в життя при-
ватної особи, що падає довіра до пізнавальної сили людських 
зусиль. Наскільки я розуміюсь на таких речах, то Закон теж не 
ідеальний, але коли б не було Закону, то люди ще й досі були б 
дикі. Виживав би найсильніший, але далеко не розумово. Ана-
толь Франс писав: «...Папініан твердить, що краще судити по-
милково, ніж не судити зовсім. ...Отже, коли судити конче по-
трібно і корисно, а без помилок і огріхів судити неможливо, то 
виходить, що помилки та огріхи теж становлять частину судо-
вої досконалості, і притому невід’ємну частину». Та про Закон 
поговоримо пізніше. Хоча й не в суто науковому, а в практич-
ному значенні це для мене дещо відоме.

— А майбутнє!
— А що ти називаєш майбутнім? Адже воно кожен день стає 

минулим. Думаю, що це не те, що буде завтра чи післязавтра, чи 
й навіть через рік або декілька. Майбутнє завжди умовне не тіль-
ки в звичайному значенні цього слова: тобто як те, що ще реаль-
но не настало. Для мене майбутнє це те, що буде після мене. Але 
навіщо думати про те, чого ще немає? Я не можу заглядати назад 
далі, ніж пам’ятаю себе, і вперед не більше, ніж відведено мені 
життям. Із сьогодення можу віддалитись лише в думках.

Розумні люди радять не думати про це надто багато. Гри-
горій Сковорода стверджував: «Майбутнім ми маримо, а сучас-
ним гордуємо: ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, 
що є, так ніби минуле зможе вернутись назад, або напевно му-
сить здійснитися сподіване». Якщо щось повинно бути, то так 
воно й буде. Все, що має статися, станеться. 
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— Тобто, далеким майбутнім ти не переймаєшся?
— Дотримуюсь виразу Сенеки: «Хіба є щось у  світі, що 

глупотою дорівнювало б тим, хто хизується своєю завбачливі-
стю? Їхні заняття аж надто клопітні: коштом свого ж таки жит-
тя вони намагаються покращити своє життя. Снують далеко-
сяжні задуми, але ж відкладати щось на майбутнє — хіба це не 
найрозтратніше марнування часу? Відкладаючи на завтра, за-
бираємо у себе сьогоднішній день, обіцянкою майбутнього по-
збавляємо себе теперішнього. Найбільшою перешкодою життя 
є очікування: залежне від завтрашнього, воно втрачає сьогод-
нішнє. Розпоряджаєшся тим, що перебуває іще в руках форту-
ни, а втрачаєш те, що у твоїх руках. Куди зазиваєш? Куди сягаєш 
думкою? Таж усе, що має бути, — непевне. Зараз живи!»

— Protinus vive! — Зараз живи! Саме зараз, не відкладаючи 
життя на завтра, на потім, не снуючи далеких надій. Дорога під 
назвою «потім» часто приводить у країну під назвою «ніколи». 
Хоча, правду сказати, дійсність не дуже заслуговує на нашу лю-
бов. Треба мати мудрість, щоб нею вдовольнятися.

— Все та ж наскрізна тема — тема часу... Не у всьому, але ба-
гато в чому я вірю таким людям, як Ейнштейн. Коли помер його 
близький друг Мікеле Бессо, він написав: «Нині він покинув цей 
дивовижний світ трішки раніше за мене. Це нічого не значить. 
Люди подібні нам, що вірують у фізику, знають, що різниця між 
минулим, сьогоденням і майбутнім — всього лише стала ілюзія».

Він говорив, що політ людської уяви важливіший для науки, 
ніж конкретне знання, бо знання — обмежене, а уява охоплює 
все на світі, стимулює прогрес і є джерелом його еволюції.

— Він сказав про свою еволюцію. А що ти можеш сказати 
про свою?

— Дуже складне запитання. Коли у Льва Толстого запита-
ли, що буде з нами після смерті, він відповів: «А ви озирніть-
ся й згадайте, що з вами було до народження. Те самісіньке...» 
Життя іде!

Чи не досить нам думок про минуле та сьогодення? Хотіло-
ся б кинути бодай побіжний погляд на всю широчінь людського 
буття і вийти на слід нового й непізнаного. 

— Від думок про сьогодення людина не може відмахнутись, 
а ось говорити про це краще з певної відстані.
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— Сприймаю зауваження. Ти кажеш, що про майбутнє пові-
дають Релігії, але ж їх стільки, що вони своєю непримиренністю 
шкодять одна одній. Наша з тобою розмова про релігію нагадує 
розмову пришельця з Сіріуса в романі Вольтера. Він дивувався: 
«Досі я ніде не бачив справжнього щастя, але воно, безперечно, 
тут!» На ці слова філософи скрушно похитали головами; а один 
із них, найвідвертіший, щиро зізнався, що, окрім невеликої 
кількості малошанованих на Землі людей, усі інші — то зграя 
божевільних, лютих і  безталанних. ... «Чи знаєте ви, що в  цю 
саму хвилину, коли я розмовляю з вами, сто тисяч божевільних 
нашої породи в капелюхах ріжуться із сотнею тисяч таких са-
мих істот у чалмах; і так ведеться на всій Землі з давніх-давен?»

— Якщо й досі так ведеться, то скажи: чому?
— Бо людям усе ще властивіше вбивати, ніж, живучи мирно, 

вмирати за ідеї, що здаються їм прекрасними і справедливими.
Ще й досі нас так вчать, так виховують, що споглядаємо на 

представників інших релігій згори вниз, певні своєї вищості.
До речі, за твого життя богів було багато і люди вірили, що 

душі померлих знаходять прихисток в Аїді...
— Запам’ятай, нічого немає сталого. Минуле, Сучасність 

і Релігії перебувають у постійному русі — все це і є горнилом 
життя. Сталої відповіді ти не знайдеш. Кинь цим перейматися, 
бо чим довше житимеш, тим більше сумніватимешся в усьому.

— Можна й  не сумніватись, пам’ятаючи, що завжди є дві 
сторони медалі. Хоробрість можна пояснити зухвалістю, обач-
ність — боягузтвом, великодушність — хитрістю, правосуддя — 
злочином, порядність — простакуватістю, чесність — передбач-
ливістю. Але  ж мене примушують вірити в  людей хоробрих, 
обачних, великодушних, справедливих, порядних і чесних?

— Коли ти ставиш таке питання, то ти вже сумніваєшся 
в тому, у що тебе примушують вірити. Хто не сумнівається — 
той вірить. Оце і вся між вами різниця. І ти, безвірний чи не-
стійкий у вірі, і, той, хто фанатично вірить, живете в цьому сві-
ті. Для тебе і твоїх близьких та оточуючих — це сьогодення. Для 
тих, хто після твоєї кончини ще пам’ятатиме тебе, життя буде 
і завтра. Але це лише завтра, а не майбутнє. Майбутнє — це по-
тойбічне життя. Проте і там вмикається новий механізм відліку 
часу. Позаду нас була вічність і вічність буде попереду.
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— По-перше, я єдиновірний! У цьому мені важко буде з то-
бою порозумітися. У твій час вірили багатьом богам. А я вихо-
ваний на вірі в Єдиного Бога. Твоєю філософією, умінням вести 
діалог я захоплююсь, але моя віра, моє відчуття життя базують-
ся на наріжному камені віри Христової.

— Віра не така вже й велика перешкода для порозуміння тих, 
хто хоче порозумітися. Моя філософія пояснювала мій час. Твоя 
віра пояснює і ще творить свій час. І моя філософія, як і  твоя 
віра, це ще не кінцевий результат розвитку життя на Землі.

— То де ж кінець і де початок, скажи, адже ти бачиш обшир 
віків? Ти говориш про вічність. Я теж розумію, що вона існує, 
але незвично думати, ніби те, що настає після життя, нічим не 
відрізняється від того, що було перед життям.

— Усе поєднується в один ланцюг, хоч би з якого кінця поча-
ти. В майбутнє сам не перейдеш. Страшно зазирати у вічність. 
Її відділяє ріка часу найменням Стікс. Її ще ніхто не переплив. 
Лише Харон, з його човном, незмінний перевізник. Кого він пе-
ревіз, тому нема майбутнього, воно стає вічністю. Ось і думай: 
що є вічність і що є мить. Життя завжди коротке й нетривке, 
в якому завше розминаєшся з тим, чого очікував. Але стійкий 
намагається випробовувати себе на цьому світі й пошукати сво-
го щастя. Чи тобі ще й сказати, що таке щастя?

— Скажи!
— Мого часу щастя люди розуміли як здатність до «незво-

рушного життя», як просту відсутність страждань і  бажання 
все осягнути й пізнати. На жаль, тоді це було неможливим.

— Чому? 
— Тому, що для живої людини життя ставить дуже вузькі 

часові межі для пізнання. Не кожен може за такий короткий 
проміжок все осягнути й  пізнати. Тут усе позначено печаттю 
скороминущих земних утіх. Людина бачить тут тільки те, що є. 
Тому й притаманні людині сумніви і невпевненість. А тим біль-
ше юрба! Вона не має ні часу, ні терпіння переконатися в тому, 
яка могутність ховається під нічим не примітним сьогоденням 
в ланцюгу між минулим і майбутнім. Тільки люди мудрі й роз-
важливі дотримуються думки, що переступати межу не слід. 
Вони цінують, насамперед, уміння все робити досконало, без 
поквапливості. Знаючи, що все суєта і марнота.
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— Але і  в цій марноті людина хоче бути щасливою. Осо-
бисто я  розумію щастя як можливість знайти повноту життя 
в  усіх його проявах, не згубивши по дорозі розум, і  померти, 
вдовольнившись прожитими роками. А цього не всім вдається 
досягти.

Академік Бехтерєв, який досліджував мозок, вказував, що 
велике щастя померти, не розгубивши на дорогах життя розум, 
вдається лише двадцяти відсоткам людей. Решта на старості літ 
перетворюються на злих або наївних маразматиків та стають 
баластом на плечах власних онуків та дорослих дітей.

Онучка академіка — Наталія Бехтерєва незадовго до своєї 
смерті написала наукову працю «Розумні живуть довго». У ній 
вказується, що люди повинні працювати головою, це рятує мо-
зок. Чим більше він задіяний, тим більше захищений.

— Заслуговує поваги твоє визначення щастя для конкретної 
людини. Проте, ти сам кажеш, що людина неспроможна збагну-
ти вищу реальність.

— Неспроможна, але пробує збагнути, і  якщо шукаєш, то 
врешті-решт якось дізнаєшся все-таки, майже завжди вдається 
створити для себе якесь приблизне уявлення.

— От і те, про що запитуєш, спробуймо разом обговорити 
й з’ясувати, що й до чого.

— Я тільки питаю — але хіба я питаю забагато? Проте, ма-
буть, це щось більше, ніж просто запитання. Адже я зовсім не-
обізнаний з тим, що тобі цікаво було б довідатись від мене. Але 
обговорити спробуємо. Хоча хто її, ту вищу реальність, тільки 
вже не обговорював! 

— Звичайно, але й Овідієві зайнятися тією темою не пере-
шкодило те, що її вже опрацював Верґілій. Ті, що бралися до неї 
раніше, на мою думку, не закінчили розмови, а радше запроси-
ли до неї інших. Адже велика різниця в тому, берешся до чогось, 
що вже вичерпане чи тільки подане, знайдене не може заважати 
новим знахідкам. Та й умови того, хто прийшов остан нім, кра-
щі: у його розпорядженні готові слова; розташувавши їх в  ін-
ший спосіб, він надає їм іншого вигляду й при тому не послуго-
вується чимось чужим: слово — спільне надбання.

— Воно, стверджують знавці закону, не може стати влас-
ністю, хоч скільки ним користуйся. Однаковою повинна бути 
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мета як того, хто вчить, так і  того, хто вчиться: той повинен 
прагнути дати користь, а цей — отримати її. 

У ДЗЕРКАЛІ ФІЛОСОФІЇ

— Безумовно, мова буде не стільки буденною, як філософ-
ською. Такою вже силою наділена філософія, що допомагає не 
тільки тим, хто переймається нею, а й тим, хто з нею спілкується. 

— Завважу тобі, що ще не володію, не виробив достатньо 
самостійної філософської думки, яка  б осягала минуле і  за-
зирала в майбутнє. Тут як у житті, так і з науками: одні з них, 
тільки-но осягнеш розумом, одразу й засвоюються, інші, якщо 
не западуть глибоко в душу, якщо не наситять її своєю барвою, 
а лише торкнуться до неї, то й не дадуть нічого з того, що обіця-
ли. Коли, навіть вивчивши, спроможешся вкарбувати у пам’ять 
так, щоб воно ніколи з неї не випало? Коли його випробуєш? 
Адже тут недостатньо, як в інших науках, просто запам’ятати: 
необхідно випробувати життям!

— Вважаю, що у тебе вже є достатній життєвий досвід.
— Як людина віруюча, своїм досвідом я відповідаю стверд-

но, що на одну і ту саму річ можна мати два погляди — один 
божественного походження і другий суто раціональний чи за-
снований на досвіді, тобто людського походження.

— Якщо ти думаюча людина, то не важливо, що не надто 
глибоко опанував філософську думку і не маєш у ній великого 
досвіду. Свідомий пошуку шукач завжди щось знаходить.

— Але не забувай, що часто то є пропаща праця — ставати 
з невченим до вченого диспуту й до змагання умів. Гадаю, що 
це дуже важко, і  добре усвідомлюю, яке складне це завдання. 
Бо з нас двох жодний, на мій погляд, не знає нічого як слід, але 
йому здається, начебто він щось знає, хоч нічого не знає, а я, 
якщо не знаю, то навіть не думаю, що начебто знаю. Безумовно, 
є мудрість віків, викладена в книгах, але я питав сам себе, що 
волів би я: залишатися таким, як я є, і не бути ні мудрими їх-
ньою мудрістю, ні обмеженим їхнім невіглаством?

— То ти вважаєш, що можеш не бути ні мудрим їхньою муд-
рістю, ні обмеженим їхнім невіглаством?
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— Здолавши значний шлях свого життя, маючи величезну 
практику спілкування з  собі подібними, перечитавши безліч 
книг, сам не помічаю в  собі ні великої, ні малої мудрості. До-
стовірно не відаю, де той дороговказ, якого потребують люди 
впродовж цілого життя, — якщо вони тільки по-справжньому 
хочуть гідно прожити свій вік. Як би твори античності не доно-
сили до нас почуття людей, які жили в той час, але той давній 
світ залишається чужим і незрозумілим, я навіть сказав би, неві-
домим для більшості нинішнього населення Землі. Ті ж помил-
ки, сумніви, страхи, хибні уявлення, а головне — психологія.

— Дивна думка,
— Проте сягає далеко в глибину віків.
— Поясни.
— Я не вивчав досконально все, що з написаного древніми 

дійшло до нас. Безумовно, там є мудрість. Та чи послугувала 
вона людству так, як пропонували філософи? Коли читаєш, то 
у них все системно, логічно, до нудьги послідовно: з опорою на 
наукові спостереження та досвід. Проте не спрацювало. З дис-
танції тисячоліть не можна не бачити і дурість мудрих, їхні да-
ремні спроби розуму змінити і  людей, і  їхнє життя, створити 
добре організоване суспільство. А вигадану Сократом державу, 
як нібито втілену справедливість, у деяких академічних колах 
не без підстав вважають провісником тоталітарних режимів 
ХХ століття.

— То хто ж винен!? Вони чи люди, котрі не прислухались до 
їхніх порад?

— І вони, і люди. Тисячоліття люди продовжують захоплю-
ватися залишеними нам Сократом, сприймаємо його почуття, 
думки і дії як таке, що дуже близьке нам, сучасне за своїм зміс-
том і духом. Але, як писав про це Монтень, нові покоління про-
ходять повз них, у житті вони не застосовуються.

— Чому?
— Чому? Чому!.. Я досі над цим не надто замислювався. Ма-

буть, тому що людей вони захоплюють, їх поважають, але ними 
не пройнялися, вони не постійні у вжитку. Ще й досі багато лю-
дей помирає, не дізнавшись, що жив колись Сократ.

Справді мудрим є тільки Бог, і він учить, що людська муд-
рість мало що варта або й нічого. Мені подобається вислів про 
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те, що мудрість — це розум у поєднанні з добротою. Розум без 
доброти — хитрість.

— Але ж хитрість — це теж розум?
— З певною різницею.
— Якою?
— Розум дозволяє вирішувати складні проблеми, а хитрість 

дозволяє їх обходити.
— А що краще?
— Мудрість. Вона дає можливість не втручатись не в свою 

справу.
— Ти стверджуєш, що знаєш, що нічого не знаєш і що з нас 

двох жодний не знає нічого як слід. Хто ж у такому разі буде нам 
суддею?

— Послугуюся Платоновим висловом, а  він звернув увагу 
на те, що було б соромно вибирати суддю для розмови. Бо коли 
вибраний виявиться гіршим від нас, тоді негоже, щоб гірший 
керував кращими; якщо ж він буде таким самим, як ми, то це 
також буде погано, бо однаковий однаково буде діяти з нами, 
тож не варто його обирати.

Від себе додам, що ніхто нічого достовірно не знає, але ко-
жен на все має свою точку зору. Читав і про так званий аргу-
мент «третьої людини»: якщо людина є людиною тому, що вона 
схожа на ідеальну людину, то мусить бути ще ідеальніша люди-
на, до якої подібні й звичайні люди, й ідеальна людина.. 

— Як на мене, то суддю для розмови, можливо, й  не вар-
то вибирати. Дельфійського оракула якось спитали, чи є в світі 
людина, мудріша за Сократа, і оракул відповів, що такої людини 
нема. Сократ визнав, що він геть розгубився, почувши це, бо, 
з  одного боку, він не має ніяких знань, а  з  другого бог не міг 
сказати неправду. Тому він подався до людей, яких вважають 
мудрими, аби дізнатися, чи можна закидати богові помилку. 
Спочатку він пішов до політика, якого «мали за мудреця багато 
людей, а сам він був ще вищої думки про себе». І скоро побачив, 
що той чоловік зовсім не мудрий, та й  пояснив це йому чем-
но, але твердо. «Наслідок був той, що він зненавидів мене». По-
тім він пішов до поетів і попросив їх пояснити деякі місця в їх 
творах, але вони не змогли цього зробити. «Тоді я збагнув, що 
поети творять поезію не мудрістю, а якимсь особливим хистом 
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і  натхненням». Далі він пішов до ремісників, але розчарував-
ся й там. А допоки дошукувався отак, каже Сократ, він нажив 
багатьох ворогів. Урешті він вирішив, що «мудрий тільки бог; 
і  своєю відповіддю через оракула бог мав намір показати, що 
людська мудрість варта небагато або не варта нічого».

— Ти лише продовжив слова британця Бертрана Рассела 
про аргумент «третьої людини».

— Можемо перейти й  до аргументів українського автор-
ства. Ти вже декілька разів згадав мандрівного філософа Гри-
горія Сковороду. Він, наскільки я  знаю, вивчав древніх і  сам 
заснував свою філософію. Гадаю, що він повинен би бути тобі 
ближчим, ніж древні чи британець. У своїх роздумах щодо фі-
лософії Сенеки ти посилаєшся на його «Моральні листи до Лу-
цилія» — сицилійського прокуратура. Але, як Сенека писав до 
прокуратора Луцилія, так і Сковорода писав до молодого Кова-
линського, який потім, крім інших посад, служив і прокурором 
Воєнної колегії.

— Дякую тобі за навернення мене до наших українських 
філософських витоків. Професор Леонід Ушкалов, якого мав 
честь знати особисто...

— Цікаво, що ж таке скажеш про того, кого ти знав особи-
сто, — несподівано перебив мене співрозмовник.

— Він усе своє життя присвятив вивченню праць та біогра-
фії Сковороди і  писав: «Кращої книжки про Григорія Сково-
роду, ніж маленька книжка його учня, військового прокурора, 
губернатора, таємного радника, генерал-майора Михайла Ко-
валинського “Життя Григорія Сковороди”, я не читав. Книжка 
написана з великою любов’ю».

«Заздрісні казали: шкода, що Сковорода ходить біля істини, 
але не знаходить її!» — писав Ковалинський.

— То й ти вважаєш, що Сковорода лише «ходить біля істи-
ни, але не знаходить її»?

— Моя відповідь ще не може бути однозначною. Ось що 
писав про Сковороду, двічі мій тезка, Дмитро Іванович Дон-
цов  — український літературний критик, публіцист, філософ: 
«Був українським Сократом, мандрівним філософом. Вчився 
в  Києво-Могилянській Академії; проповідував, подорожував 
по Україні, Польщі, Угорщині, Пруссії, Німеччині, Італії; сту-
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діюючи богослов`я і  філософію, вивчав мови грецьку, латин-
ську, старожидівську, німецьку; викладав у харківській Колегії, 
навчаючи етики шляхетських дітей. В свиті, з палицею в руці 
і торбою з книгами та рукописами, ішов своїм апостольським 
шляхом, навчаючи по пасіках і хуторах, в хатах і в панських па-
лацах, на базарах, по цвинтарях... Писав вірші, байки, притчі, 
трактати... Тематика була одна і  та сама: Проповідь примату 
духа над матерією, — «плоть нічтоже. Дух животворить!» Дух 
животворить, та чи знайшов він істину!?

— Однозначної відповіді дати ще не можеш, та питання 
ставиш...

— За дослідженням Ушкалова, одним із найулюбленіших 
письменників Сковороди був Плутарх Херонейський (бл. 45 — 
бл. 127 рр.)  — видатний давньогрецький письменник і  філо-
соф, автор «Порівняльних життєписів» та «Моралій», дуже 
по пулярних у  старій Україні. Сковорода переклав п’ять його 
трактатів: «Про Боже правосуддя», «Про смерть», «Про те, що 
треба остерігатися боргів», «Про жадобу до багатства», «Про 
спокій душі». Щоправда, зберігся тільки останній переклад. 
Плутарх був близький Сковороді своєю проповіддю спокою, 
платонічними настановами, інтересом до символіки тощо.

Залюбки скористаюся твоєю порадою і буду вводити до на-
шої розмови слова Сковороди. Можливо, з ним і ми підійдемо 
ближче до істини.

— За відсутності судді не буду вимагати від початківця того, 
на що здатний лише мудрець, а розмова лише по закінченні пока-
же, чи варто її було починати. В щирому спілкуванні не буває пе-
реможців і переможених, виграють обидві сторони, позбувшись 
упереджень, які ще вчора здавалися їм незаперечними істинами.

— Погоджуюсь, але якщо мої думки сподобаються тобі, то 
ласкаво прийми їх, а не сподобаються — знатимеш, що я лиш 
наслідував приклад древніх мислителів. На мій погляд, усі вони 
говорять про одне й те саме, тільки неоднаково. Кого з них не 
візьми: тим, що він сам мудрий, а мене мудрим не робить.

Без сумніву, не кожна думка буде тут достатньо обґрунтова-
на, завершена, не кожне слово зворушить тебе, пройме. Чимало 
тих слів, наготувавшись до удару, схиблять, і час од часу доз-
вільна мова пливтиме повз тебе, не переконавши.



111

Себе скромно вважаю лише серед тих, які ще не сягнули муд-
рості, але вже, так би мовити, стали її сусідами. Дехто, окрес-
люючи людей, що прямують до мудрості, каже, що вони, позбув-
шись хвороби духу, ще не подолали пристрастей, отже стоять 
іще на слизькому. Не ремствуй, навіть якби тобі здавалося, ніби 
я говорю трохи зарозуміло. Дещо й не від себе говоритиму.

— Говори.
— Щоб ти не подумав, ніби я про все висловлюю чужу дум-

ку, бо своєї не маю і  нічогісінько в  житті не тямлю, послуго-
вуючись виразом Сенеки: «Маю право просити у  вас дозволу 
говорити своїм способом висловлювання, — можливо, він ви-
явиться поганим, а можливо, добрим — та іще прошу зважити 
і звернути увагу тільки на те, чи я правду кажу, чи ні».

— На це звертатиму особливу увагу.
— Зверни увагу і  на те, що я  намагатимусь обговорювати 

такі серйозні речі, що доведеться звертатися до книг. Дозволь 
брати на поміч те, що ось у цих працях Сенеки та Платона, та 
те, що спадатиме на пам’ять з  інших, прочитаних мною книг. 
Одним словом, хай наші слова не розважають  — хай помага-
ють. Але якщо красномовність напрошується сама собою, якщо 
якась оздоба під рукою, то її не треба відкидати, тільки б зай-
мала своє скромне місце — лише супроводжувала те, що саме 
по собі прекрасне. Одне слово, щоб не себе виставляла напоказ, 
а суть справи.

Вибач, якщо в міру пригадування я говоритиму, перескаку-
ючи з одного на інше, і не дивуйся, бо нелегка то річ — влучно 
і послідовно викласти свої думки і судження.

— Бери, послуговуйся, викладай у будь-якій послідовності! 
Поміркована людина, дійшовши у  своїй розповіді до якогось 
висловлювання чи дії людини доброчесної, захоче так побуду-
вати свій виклад, наче вона сама і є тією людиною; такого наслі-
дування не варто соромитись.

— Соромитись не буду. Але я  вже давно не випробовував 
своєї пам’яті, от вона й починає погано служити мені. Зі мною, 
відчуваю, діється те саме, що з книжками, які позлипалися від 
того, що їх довго ніхто не гортав. Видно, треба й душу час од 
часу розгортати, мов би витрушувати все, що там є у ній, аби 
мати під рукою, як тільки знадобиться для вжитку.
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— Не заперечую. Душу, дійсно, потрібно розгортати. Легше 
її розгорнеш, коли матимеш поруч зацікавленого співбесідника. 
Мені потрібен або хтось досконалий, або такий, хто на шляху 
до досконалості чи близький до неї. Тим-то я радо з тобою роз-
мовляю. Ти подав великі надії, тож пробуй, довершуй!

— До «довершення» ще дуже далеко, ми лише на початку роз-
мови. За логікою, вона повинна нас до чогось привести. Утім, бу-
ває й так, що ніхто ні до чого не приходить. Та все ж продовжимо 
розмову. Ніхто ж не заперечуватиме, що життя людини знамену-
ється двома невідворотними подіями — народженням і смертю. 

— Ні, не заперечуватиме.
— Безумовно, в  першу чергу ми батькам завдячуємо своїм 

життям. Та все ж, на мій погляд, людину проти її волі покликано 
якоюсь випадковою необхідністю з небуття до життя. Навіщо? 
Вона й хоче дізнатися про зміст і мету свого існування, та їй не 
кажуть або кажуть нісенітниці. І якщо Сенека правильно пере-
дав вислів Епікура, то кожен відходить із життя так, мовби тіль-
ки-но в нього увійшов. І, як часто людина лише в кінці життя 
починає розуміти те, що повинне бути зрозумілим з дитинства.

— Ти візьми першого стрічного — юнака, старого, людину 
середнього віку — й побачиш: усі вони однаково бояться смер-
ті, всі однаково новаки у житті. Жодного доробку за плечима: 
все в них — у майбутньому. 

— Але, хоч якими нещасними бувають у житті люди, а смерть 
їх жахає. Вони не шукають розради в небутті й не сподіваються 
знайти в ньому бодай спочинок. Рідко можна почути, щоб люди 
помирали з охотою, навіть коли це стається від старості.

А з твого твердження: «пізнає істину і правду життя лише 
перед відходом у світ інший». А за для чого, якщо все, без пояс-
нень і попередження, розв’язує тільки смерть! Виходить, що де-
кілька зайвих літ життя не наближають чоловіка до істини і він 
умирає від того, що боявся вмерти.

— Якщо твоєї омани не розвіяли, то й  не почуваєш себе 
ошуканим, — скептично мовив мій співрозмовник.

— Як на мене, то з цього приводу характерним є діалог, на-
ведений у «Державі» Платона: «Можливо, — відповів Кефал, — 
мало хто повірить, коли я скажу про це. Але будь певен, Сократе, 
що коли когось обсідають думки про наближення смерті, на ньо-
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го находить страх і з’являється хвилювання з приводу того, що 
раніше йому й на гадку не спадало. Або міфи, що розповідають 
про перебування людей в Аїді, зокрема про неминуче покарання, 
яке чекає на тих, хто за життя чинив несправедливо, ті розпові-
ді, над якими він досі сміявся, раптом пробуджують у його душі 
сум’яття — а що, коли вони правдиві, і сам він, чи то від старечої 
немочі, чи від того, що впритул наблизився до потойбічного сві-
ту, усе більше над ними замислюється. І ось, сповнений пережи-
вань і сумнівів, він знову й знову розмірковує, зважує, чи часом 
комусь не завдав якоїсь кривди. І коли він пригадує, що багатьох 
таки скривдив у своєму житті, то переймається жахом, ба на-
віть зі сну, наче дитина, часто зривається, і його дні минають 
у передчутті лиха. А той, хто не відчуває за собою жодної не-
справедливості, завжди має поруч незмінну супутницю — бла-
женну надію — цю добру годувальницю старості...»

— Вже похвальне саме те, що ти зрозумів важливість питан-
ня про істину і ставиш запитання, задумуєшся над цим. Мабуть, 
читав у різноманітних наукових трактатах, що реальні надчут-
тєві дії становлять сутність чуттєвого світу, даного нам в досві-
ді. Тож, мабуть, твої роки, твій досвід, уже дозріли для таких за-
питань. А якщо є запитання, то слід очікувати й відповіді.

— Не скажу, що аж так прискіпливо вивчав наукові тракта-
ти. Ні, просто цікавився, знаю, що філософи понаписували їх 
занадто багато, на всілякі випадки життя, але суттєво на краще 
його ще не змінили. Тож мене цікавить не філософська істина, 
про яку всі без кінця сперечаються, а  істина, приступна для 
всіх, яка відповідає людській природі, без якої життя, як їжа без 
солі: їстівна, та не подобається. Мене цікавить не істина в конк-
ретному випадку чи суперечці щодо конкретного якогось ви-
значення на зразок описаного діалогу Сократа з Гіппієм.

Там нам дано зрозуміти, що Гіппій був людиною самовпев-
неною, пихатою, хвалькуватою та балакучою, зі своїм всезнай-
ством та апломбом. Він перемагав неосвічених людей все-
знайством та блискучими промовами. На питання: «Що таке 
прекрасне!» — він відповів, що це дівчина. Мені зрозуміло, що 
довершеність, її визначення не нав’яжеш сприймати однаково, 
кожен оцінює її сам. Це стосується і багатьох інших визначень. 
Попередня твоя відповідь про «правду життя лише перед від-
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ходом у  світ інший» перегукується з відповіддю Сократа, який 
в діа лозі з Гіппієм заявив, що й сам не знає відповіді, проте завдя-
ки цій відповіді він зрозумів важливість питання про прекрасне.

Довгий час мудреці вважали, що людству загрожує виро-
дження і смерть, якщо не буде знайдено філософський камінь 
або еліксир безсмертя. Він дарував би мудрим безсмертя, щоб 
вони змогли знову запалити світло розуму в наступних поко-
ліннях.

— І як ти вважаєш, знайшли той філософський камінь?
— Важко відповісти цілком ствердно. Але до того, що віка-

ми шукали алхіміки, наблизились упритул.
— Що ти маєш на увазі?
— Бальзак у своєму романі «Пошук абсолюту» описував, як 

головний герой Клаас ставив собі за мету перетворити вугілля на 
алмаз. Письменник створює у читача враження, що Клаас зміг би 
завершити своє відкриття, якби його не чатувала смерть.

— Навіщо ти мені розповідаєш про враження, які хотів 
створити Бальзак?

— Та тому, що те завдання, яке ставив перед собою герой 
його роману,  — перетворення вугілля в  алмаз,  — вирішене 
в наші дні. Та й не тільки штучні алмази! Ізраїльські вчені з тех-
нологічного інституту Техтіон вперше створили штучне золото 
в  лабораторних умовах. Воно дещо відрізняється від сформо-
ваного природним шляхом дорогоцінного металу. Але серед 
переваг  — велика міцність, стійкість до високих температур, 
підвищена провідність електрики й тепла.

Але, як не дивно буде тобі зізнатись, мене теж цікавить Аб-
солют.

У ПОШУКАХ АБСОЛЮТУ

— Складне питання. Свого часу говорили, що його слід 
вважати предметом думання, а  не предметом знання. Абсо-
лют — це безкінечне, а безкінечне — це вічність. Пізнає той, 
хто мислить.

— А я  вважав що достатньо отримати інформацію, тобто 
знання.
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— Лише мислення може досягнути пізнання. За тебе ніхто 
не може мислити. Хоч Платон, хоч автори інших текстів. Текст 
тобі не каже, що ти повинен мислити сам. Він лише переказує 
зміст якогось фрагменту знання, яке вже здобуто до тебе.

— Я хотів би досягнути здатності мислити.
— Мислення можливе лише за наявності віри.
— Ніхто мені раніше такого не говорив. Я вважав, що віра 

це несуттєве, а знання — головне. Потрібно знати, а не вірити. 
Віра — це приблизне, те, чого ми ще не знаємо. Що ти маєш під 
розумінням віри?

— Без віри немає мислення. Ти хочеш мислити, а без віри 
немає мислення. Потрібно намагатись досягнути віри.

— Отже, і віра не стала даністю. А я думав, що просто десь 
там, нагорі — є Бог. Творець усього земного й неземного. Хочеш 
вір, хочеш — ні. 

— Потрібно володіти вірою.
— Я б хотів володіти вірою!
— Віра можлива лише за наявності своєї вкоріненості 

в щось. Поза відчуттям твого розвитку з чогось — не може бути 
віри. Це відчуття своєї укоріненості потрібно шукати.

— Як це розуміти?
— Як проростання з ґрунту. Ти ростеш із минулого, з усьо-

го, що було до тебе, ростеш із землі. А де ж твоя земля? Це — 
батько, мати, діди, бабусі, предки. Загалом — усе людство. Без 
них тебе, як людини — немає. Вони мертві фізично, але метафі-
зично вони живі. Древні це розуміли зовсім просто: предки не 
вмерли, предки з нами співпрацюють.

— Те, що предки з  нами співпрацюють, для мене не нове. 
А от що потрібно володіти вірою і як саме нею володіти... Над 
цим варто замислитись. Коли б на це дав відповідь Сократ, ще 
в  ті свої земні роки, то, можливо, і  нової релігії не потрібно 
було б. Адже, стверджують, що Сократ був передвісником хри-
стиянства.

— З чого ти робиш такий висновок?
— У моїй минулій професії висновок асоціювався з обвину-

вальним. Я його підписував або затверджував, лише коли був 
упевнений. А тут, щоб стверджувати, робити висновок, потріб-
но знати досконало. 
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Не думай, ніби я хочу тобі заперечити. Можливо, моє тлу-
мачення для тебе має вартість лише як припущення. Але, як пи-
сав Сковорода: «Від цієї фізики перейдімо до метафізики, тобто 
до невидимого, або духовного, інакше кажучи  — божествен-
ного». Відмічають, що за майже чотири століття до появи хри-
стиянства устами Сократа озвучена тема піклування про душу, 
порятунок душі. Мовляв, якщо людина піклується про душу, 
все, що вона робить, буде добрим: «Так велить Бог — візьміть 
це до відома, — і мені здається, що в усьому місті не маєте нічо-
го ціннішого, ніж оця моя служба Богові: адже я нічого іншого 
не роблю, тільки ходжу й переконую кожного з вас, молодого 
й старого, турбуватися передовсім якнайдужче не про тіло й не 
про гроші, а про душу, щоб вона була якнайкраща».

Зваживши гарненько на ці обставини, скажи мені, як той, 
хто стверджує, що бачить обшир віків, хіба це не схоже з по-
вчаннями Христа? Здається мені, різниця тут така мала, що не 
варт про те й говорити.

— Е, вона не варта найменшої уваги. Це ще нічого не дово-
дить. Схожість завжди можна знайти, навіть дивлячись на хма-
ру в небі.

Слова співрозмовника зачепили мене за живе, і хоча відчу-
вав, що за ними стоять якісь «вищі», неприступні мені мірку-
вання, не захотів здатися:

— Дуже ти мене присаджуєш. Прямо з хмари на землю. Адже 
бачити щось подібне до образу в хмарі на небі, то лише уява, 
а словам Платона і новій релігії — тисячоліття. Для мене таке не 
дивина. Ти можеш звинуватити мене хіба що в тенденцій ному 
відборі. Сократа мали за безбожника, називали блюзніром, і він 
мусив за пів тисячоліття до Христа випити свою чашу отрути, 
бо не визнавав традиційних тоді ідолів і  ставив божественне 
начало, яке відчував у собі, понад усе.

— Усе це правда, але, знову ж таки, правда відносна й не-
повна. Філософія не звертається до натовпу. Сократ своєю фі-
лософією звертався до натовпу, в якому були і його вороги. На 
жаль, ворогів і тих, хто не зрозумів його, було більше.

— Можливо, цитуючи, я дечого недомовив — що ж, так ста-
лося не з моєї волі. Якщо я щось не врахував, тобі належить цю 
прогалину заповнити.
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— Якби ж то тільки одну прогалину!!! Всі прогалини я не 
зможу заповнити. Це і мудрецям не вдається. Бачу, що ти лю-
биш жартівливий тон розмови, то вислухай, що про нього пи-
сав Еразм Роттердамський у своїй «Похвалі Глупоті», у розділі 
«Філософи шкідливі й небезпечні».

— Залюбки послухаю. Мені подобається жартівливий тон 
розмови в поєднанні суджень про розум і глупоту. 

— Щодо філософів, то вони у  повсякденному житті ди-
вовижно безпорадні. Ось хоча  б узяти Сократа. «Єдиним му-
дрецем» назвав його оракул Аполлона і зробив, м’яко кажучи, 
нерозумно. Хай буде це для всіх наукою! Так-от, цей мудрець на-
важився якось виступити прилюдно, але в останню мить раптом 
передумав і втік з майдану під гучний регіт громади. Звичайно, 
Сократ, людина вельми розумна вже хоч би тому, що відмовив-
ся прийняти дароване йому звання «мудрець». Він вважав, що 
воно більше личить Богові. Радив також розумним уникати по-
літики й державних посад. Але краще б цей розумник порадив 
не знатися з мудрістю. Бо що, як не мудрість, змусила самого ви-
пити отруту у в’язниці? Мудрував він багато про хмари та ідеї, 
займався вимірюванням ступні блохи, милувався писком кома-
ра, але жити так, як усі нормальні люди живуть, не навчився.

—Не подумай, що я ідеалізую Сократа. Погоджуюсь з Бер-
траном Расселом, який в своїй «Історії західної філософії» писав: 
«...тут дуже важко оцінити, чи Платон дійсно хоче відтворити 
образ справжнього історичного Сократа, чи він тільки вводить 
у  своїх діалогах персонажа, що зветься «Сократ», аби він був 
просто рупором його власних ідей. Адже Платон був не тільки 
філософом, а ще й талановитим письменником, наділеним ве-
ликою силою уяви й незвичайним чаром. Ніхто не вважає, та 
й сам він не вдавав цього по-справжньому, ніби розмови, наве-
дені в його «Діалогах», відбувались у дійсності, достеменно так, 
як він їх записав. ...Його Сократ цілісний і надзвичайно цікавий 
людський тип; такого не могла б створити уява більшості лю-
дей, але Платон міг його створити. А  чи він справді так зро-
бив — це, звичайно, інше питання».

Погоджуюсь і  з Сенекою, що такі люди з’являються раз, 
можливо, на декілька століть. Бо хіба може часто народжувати-
ся те, що виходить ген за щось усталене, звичне для люду? Доб-
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ре розумію, наскільки мало здатний викликати довір’я у люди-
ни з минулого самими лише цитатами з Платона. Але, слухаючи 
твої слова, я вагаюсь і думаю, що ти говориш до діла, бо в тебе, 
гадаю, величезний досвід, ти багато дечого навчився від інших 
і сам дещо відкрив.

— Ти тлумачиш сказане Платоном так, як тобі подобаєть-
ся. Та це мене зовсім не переконує, і  я залишаюсь при своїй 
думці. Але ти правильно дієш, намагаючись зрозуміти муд-
рість вічності.

— Лише намагаюсь, бо як смертному безсмертне осягти? 
Людям і  досі так зручно обожнювати незрозуміле. Звичайно, 
з часу Сократа до епохи християнства пройшов значний про-
міжок часу і знайшлися люди, покликані слугувати певним фі-
лософським, моральним цілям і суспільно-політичним завдан-
ням. Для нових ідей потрібні були нові слова, або розширені чи, 
точніше, означені смисли давно відомих слів. Вони й домисли-
ли й піднесли людству нове релігійне вчення.

— У чому ти вбачаєш його новизну?
— Що Богом людей може бути Бог не вигаданий, а живий, із 

живих людей. Саме з цього пішла ера християнства.
Стверджують, що Верґілій в «Енеїді» першим у світовій лі-

тературі провістив прихід Бога Ісуса й настання християнської 
доби. Звісно, може, воно так, а може, й не так, та Сократа і зараз 
оцінюють по-різному. Для одних він був і залишився великим 
філософом, для других — нудним моралістом, для третіх — по-
літичним факіром.

— Ти ходиш кружними стежками, викладаючи щодо цього 
міркування інших: їх довго перелічувати, не те що тлумачити.

— Мені  ж припущення щодо Сократа і  Христа видається 
вельми ймовірним. А втім, може, й ти маєш слушність. Цього 
тепер самим «либонь» та «може» — не з’ясуєш. Я дарма сушу 
собі цим голову. Яке мені до цього діло? З роботи знаю, що в по-
шуках істини доводиться висловлювати незгоду навіть із самим 
собою.

— Вже давно Вольтер сказав: «Якби Бога не було, його слід 
було б вигадати». 

— Християнство, як би там не було, стало більш-менш до-
сконалою системою пригнічення у людині негативних проявів.
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— Не тільки. Згадай, як у  Середньовіччі церква повста-
ла проти астрономічних відкриттів, прокляла й заборонила їх 
в ім’я людини і з гуманізму начала боронити неуцтво. 

— Я проти того, щоб людина залежала від примх віри в бо-
гів, яких сама вигадала.

КОЛИ СЛОВО НЕ ДОХОДИТЬ

— То ти вважаєш, що люди вигадали богів?
— Все те було до моєї появи у цьому світі і я не можу про це 

судити достовірно. Хоч і родився в епоху атеїзму, можу сказати 
тим, хто не вірує, що навіть коли ви вважаєте, що Бога немає, 
це ще нічого не вирішує. Особисто я вірую і, на мій особистий 
погляд, дію по совісті. Хоча тепер і це святе почуття гумористи 
каламбурять, а чиновники беруть на озброєння, стверджуючи, 
що потрібно йти за голосом совісті, але й розуміти, куди це при-
веде, а зрозумівши, можна і не йти. 

Кожен порівнює свої вчинки з учинками знайомих та й про-
сто інших людей, і  якщо знаходить для себе виправдання, то 
й совість ніби спокійна. Але є люди, які для нас не просто взі-
рець, а володарі наших душ. З дитинства у нас віра, що свяще-
ник мов на долоні бачить усі діла людські. Проте, й вони зви-
чайні люди, і ніщо людське їм не чуже. Дійсно, Господь любить 
всіх, хоча ні від одного з нас не в захваті.

На початку своєї слідчої роботи вперше близько познайо-
мився зі священиком. Тоді у мого товариша Дмитра Карлашо-
ва — помічника прокурора, серед багатьох звернень громадян, 
як він висловлювався, «плачу народного», на столі лежав лист 
від жінки, в якому вона прохала вжити заходів до свого чолові-
ка, бо той, мовляв, за безпідставних ревнощів до неї «розпускає 
руки» — б’є її. Вказала свою адресу, прізвище чоловіка і чекає на 
відповідь. На той час ми обидва недавно прийшли в прокурату-
ру і навіть поважних жителів міста ще не знали. Повісткою він 
викликав чоловіка на бесіду.

Наші кабінети були суміжними. Могли зайти один до од-
ного, оминаючи коридор. Якось заходить наша прибиральни-
ця, вже тоді їй було за 70 років, і прохає у мене дозволу трішки 
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відчинити двері до сусіднього кабінету і послухати. Мене щиро 
здивувало таке її прохання. Запитую, в чому річ, і вона скоро-
мовкою розповіла, що колега викликав на допит настоятеля міс-
цевого храму, він уже у нього в кабінеті, а сердобольні вірянки, 
які прийшли разом з ним, стоять біля прокуратури, попрохали 
довідатися, що та як і чи не арештують його.

Подія незвичайна. Загалом ми знали, що кожен із нас ро-
бить, але я  не чув, щоб колега мав намір арештовувати попа. 
Відхиляю двері і  чую: «Ваше прізвище, ваше прізвище?» Ро-
зумію, що риється в  купі паперів. Знайшов, перечитує скаргу 
і прокурорським тоном запитує: «Що ж це ви, з вигляду інтелі-
гентна людина, а щодо дружини вдаєтеся до банально-мужиць-
кого рукоприкладства, б’єте її? Що, по-іншому не можете влад-
нати свої сімейні стосунки?»

У відповідь почув тихе, але беззаперечне: «А що ж поробиш, 
сину мій, якщо слово Боже до неї не доходить?»

Поки колега ще обмірковує незвичне до нього звернення 
«сину мій» та відповідь, я відчиняю двері і заходжу в кабінет. 
Бачу чоловіка наших літ, у звичайному одязі, від інших грома-
дян його виділяла лише коротко стрижена борідка. Вітаюся 
і стиха пояснюю колезі, що у нас не звичайний відвідувач, а на-
стоятель місцевого храму. 

Після такого знайомства вже в зовсім іншому, не офіцій-
ному тоні поговорили про причину його виклику до прокура-
тури. Виявляється, священик теж недавно в  місті. Має дві 
освіти — закінчив семінарію та академію, що на той час багато 
важило. Що й казати, він весь всій час з парафіянами, а дружи-
на працює в трудовому колективі статистичного управління, 
серед звичайних людей. Безумовно, парафіяни прискіпливо 
придивлялись до кожного кроку його дружини-попаді, хотіли 
і її бачити в благопристойному вигляді. А та з подругами і рес-
торан відвідує, і в кіно ходить. Мабуть, ще не звикла вона до 
свого нового соціального стану, а «слово не доходило», почне 
відговорюватись, то й до товчеників доходить — перепадало 
й попаді. 

Хоч ми й молоді були, але якось вирішили, що не нам судити 
священика. Пояснили настоятелю храму, що він і його дружина 
у людей на виду, і всяк по-своєму може оцінювати її поведінку. 
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Зрозумів і він, що прямих доказів у нього немає, що лише вкра-
дається підозра...

Хіба  ж будеш панотця повчати, що так, як він робить,  — 
це ненормально, але філософією тут не допоможеш. Не дали 
офіційного ходу тій скарзі. Дружині відписали, що підстав для 
вжиття заходів прокурорського реагування не вбачається, що 
свої негаразди вони можуть вирішити в  порядку цивільного 
судочинства. Просто, але з життєвою мудрістю колега пореко-
мендував батюшці купити дружині квіти та помиритись, що 
і я відтоді, залагоджуючи сімейні негаразди, теж рекомендую. 
Адже квіти — це найпрекрасніше, що відразу відволікає жінку 
від буденного. Вона бере квіти і у витворі природи бачить перед 
собою красу, яку можна і  необхідно знаходити в  порозумінні 
одне з одним, попри всі негаразди життя.

З тих пір ми з  батюшкою були у  приятельських стосун-
ках. У часи партійного атеїзму я не побоявся у нього в церкві 
охрестити свою доньку. Знаючи наші відносини, друзі-юрис-
ти з  Харкова теж прохали посприяти і  їм у  цьому величному 
акті — таїнстві хрещення, і відмови ніколи не було.

Було у настоятеля храму своє місце, де він любив відпочива-
ти, — неподалік річки Сіверський Донець. З-під пагорба в лісі 
б’є маленький струмок — криничка, що нагадує мені ту, за се-
лом біля рідної Саші. Чому мені так любі ті кринички? Тому, 
що там б’ють живі джерела, від яких черпаємо смисл життя, але 
тільки в літах розумієш, що найдорожчий скарб людини — в її 
молодості.

Декілька разів отець Федір запрошував туди і нас. Такі без-
посередні, можна сказати, дружні зустрічі юристів і священи-
ка залишали свій слід, спонукали задумуватись над життям. 
А коли людина замислюється над вічним, вона вже хоче зроби-
ти його кращим.

Згадуючи ті зустрічі зі священиком, думаю, що, мабуть, по-
трібно і  в навчальних закладах, де готують працівників пра-
воохоронних органів, читати лекції з богослов’я, щоб не були 
вони тими, що по закону беззаконія творящі.

—Твоя розповідь про священика дещо розвеселила мене. 
Можливо, це навіть і добре, що глас божий не до кожного до-
ходить. 
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—Дозволю собі продовжити: Інакше, що б ми робили, по-
чувши з  небес відповідь на вічні питання? Звичайно, у  нього 
є відповідь, але вона не в нашій логіці. Він ТВОРЕЦЬ, а ми лише 
його творіння і всі наші діяння також частина його творіння, 
а не предмет нашого вибору.

Тож, предметом нашого вибору є мудрість древніх. Проте, 
хто зна, як доходили слова древніх до їхніх сучасників? Звичай-
но, доцільніше спиратися на факти, ніж удаватися до вигадок, 
навіть коли вони викладені у древніх книгах.

— Не все, що говорив Сократ, записане.
— Погоджуюсь. Читав, що він навіть був проти того, щоб 

його промови записували. Вважав головним усне вчення. Не 
думаю, щоб Платон був стенографістом і слово в слово записав 
діалоги Сократа. А  там, де ми записуємо, ми переінакшуємо. 
І не тому, що ми робимо це свідомо, а тому, що Сократ говорив 
одне, а як його зрозумів, чи не зрозумів, чи зрозумів надто вузь-
ко, або мав на думці інше — відомо лише Платону. В записах по-
роджуються терміни й термінологія, яку кожен також трактує 
по-своєму. Тому завжди залишиться нерозв’язаною проблема 
відповідності Платонового Сократа справжньому.

— Але ж він виклав учення Сократа.
— Справжнє вчення ні в які рамки не втиснеш. Та як би не 

втискали, щось та стирчить поза тих рамок.
— Чому?
— Тому, що це словесна, вербальна форма мислення, що 

оперує поняттями, закріпленими в словах. Але ж бувають хви-
лини, коли мова — це ніщо. Буває, що слухають очима, запиту-
ють поглядом і на обличчі читають відповідь. Люди використо-
вують для комунікативного зв’язку цілу низку інших засобів: 
міміку, пози, жести тощо. Вони часто є словами в безсловесно-
му і поєднують у невимовності ще не сказане з уже сказаним. 
Цю мову безпосереднього зв’язку не повторити в  записаному 
діалозі. Її там ані побачити, ані почути, ані вивчити. В таких діа-
логах Сократ вчив розмірковувати. Він говорив про мудрість, 
про те, що він знає, що нічого не знає. В  Платона теж багато 
чого, що він сказав, а ще більше, чого не сказав, а лише натяк-
нув. У царині мислі все має багатошаровий вимір. Хто збагне, 
в котрому з учень він висловив свою істинну думку? Адже ба-
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гато чого тільки згодом набуває свого достеменного сенсу, який 
попервах ледь-ледь прозирає.

Вже згадуваний мною літературознавець і письменник, док-
тор філологічних наук, професор Леонід Ушкалов у  «Нарисах 
з філософії Григорія Сковороди», посилався на те, що числен-
ні поети і  прозаїки, художники і  критики, учені й  дилетанти, 
твор ці, котрі ламали традицію, і обивателі, котрі полохливо її 
захищали, — все оце безконечне число голів ось уже третє ти-
сячоліття сперечається, хвилюється, гарячкує через Платона, 
співає йому дифірамби або принижує його до рівня обиватель-
ської посередності. Можна сказати, що Платон виявився яко-
юсь вічною проблемою людської культури.

— Не все, освячене давністю, непомильне.
— Погоджуюсь. Усе, що ми знаємо про Сократа, дійшло до 

нас через писання його учнів — Платона та Ксенофонта. Як лю-
дина, освіта якої закладалася в радянські часи, не можу не зга-
дати слова В.І. Леніна: «Ксенофонт... краще, точніше і правиль-
ніше змалював Сократа, ніж Платон».

— Згадуючи, ти ніби підтверджуєш його слова?
— Послугуюсь висловом Бертрана Рассела, який писав: «Іс-

нувала тенденція вірити, ніби все, що твердить Ксенофонт, чиста 
правда, бо йому б не стало кебети вигадати щось неправдиве. Це 
дуже непереконлива аргументація. Дурна людина ніколи не пере-
каже слів розумної людини точно, бо вона несвідомо перекладає 
те, що чує, на те, що здатна зрозуміти. Я б волів, щоб мене пере-
повідав мій найлютіший ворог серед філософів, ніж друг, необіз-
наний з філософією. Тому ми не можемо брати на віру Ксенофон-
тових слів там, де він або зачіпає якісь складні моменти філософії, 
або ж намагається довести, що Сократа засудили неправедно.

Одначе декотрі з  Ксенофонтових ремінісценцій вельми пе-
реконливі. Він (як і  Платон) сповіщає, що Сократ весь час був 
заклопотаний проблемою, як привести до влади тямущих людей.

...Ксенофонт і Платон, написали про нього дуже багато, але 
їхні повідомлення вельми різняться між собою. Навіть там, де 
вони погоджуються, Ксенофонт, як гадає Бернет, списує у Пла-
тона. А там, де вони різняться, дехто вірить одному, дехто дру-
гому, а дехто жодному не вірить. У такій ризикованій суперечці 
я не важуся стати на чийсь бік...»
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— А як ти! На чий бік важишся стати?
— Я не берусь судити і  навіть не стверджую, що можу до 

кінця зрозуміти їхні філософські школи, щоб повністю стати на 
чийсь бік. Не берусь і не можу, бо наукову філософію не вивчав. 
Мені ближчі «Діалоги». Та зі своєї слідчої практики знаю, що 
діалог в  основі своїй відіграє провокативну роль з  метою ви-
кликати співрозмовника на відвертість, тоді, як слідчий весь 
спектр своїх знань і  думок не виказує. Як на мене, то Платон 
словами Сократа лише провокує подальшу думку співрозмов-
ника, а свій задум повністю не викриває. Він прекрасно розу-
мів, що співрозмовник, а за ним і читач, не може знати те, що 
знав він, і не може думати так, як він. Навіть діалоги акторів на 
сцені для тих, хто в  залі, обмежені незнанням глядачами всіх 
артистичних тонкостей та й самого тексту. Тексту, написаного 
тим, хто це, або «взяв з життя», або придумав.

Та все  ж таки, з  тих часів небагато знайдеться людей, на 
надгробній плиті яких можна було б написати: «Тут спочиває 
великий Анаксагор, дух якого підносився до найвищих істин». 
Завважу, що тільки «підносився до істин», а не до самої Істини, 
як абсолюту. То, можливо, її, єдиної, яка все б пояснювала, і не 
існує! Бо й сам Абсолют людство трактує по-різному. У просто-
му перекладі з латини це — безумовний, необмежений; в ідеа-
лістичній філософії і релігійних тлумаченнях — вічна, незмінна 
нескінченна першооснова Всесвіту, те, що нічим не зумовлене, 
ні від чого не залежне. 

Протилежна ідеалістичній — матеріалістична філософія — 
визнає єдиною основою Всесвіту матерію, яка існує вічно в русі 
й розвитку. А якщо існує вічно в русі й розвитку, то пізнати, та 
навіть і пізнавши, рух і розвиток, керувати ним, людині ніяк не 
можливо, просто не дано, тому що й сама людина лише частин-
ка матерії. Бо ж не хвіст, сам по собі, кермує рибою...

— Ото така ваша людська думка!? А я знаю, як воно було, як 
зароджувалась філософія, був очевидцем...

— З очевидцем, як колишній слідчий, сперечатись не звик. 
Звик оцінювати сказане ним.

— І як же оцінюєш сказане мною?
— Ти ще дуже мало сказав, щоб можна було оцінити. Якщо 

мої думки і  ці цитати погано узгоджуються між собою, то не 
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докоряй мені, а краще похвали мене за те, що, викладаючи свої 
погляди, я не уникаю суперечностей.

— Це справді гідне похвали.
— Відчуваю, наскільки наведене мною для тебе нечітке і як 

погано воно передає мою думку. Але, можливо, з нашої подаль-
шої розмови ти зрозумієш мене більше і зможеш пояснити мені 
хибність такого порівняння.

— Навіщо вишукувати якісь порівняння?
— Щоб зробити тобі приємність.
— Я не хочу, щоб мені робили приємність. Я хочу, щоб ти 

розповів мені те, чого я не знаю.
— Дивно, але й я хочу, щоб ти мені розповів те, чого не знаю!
— Ти й справді ще доволі наївний і не зрозумів, з ким роз-

мовляєш. Я не шукаю істину...
— Природно, щоб, як від очевидця, я  бажав би дізнатися 

про одвічне значення Абсолюту. Вже досить маю літ, життя да-
леко вже за половину, і сонце моє уже на вечірньому прузі, та 
все ж маю надію, що не скоро настане для тебе той час, коли 
знатимеш, що з часом ти вже не маєш нічого спільного!

Хоч яка спокуса, та навіть від очевидця не хотів би чути, що 
таке Абсолют, коли про нього дізнаєшся лише перед відходом 
у світ інший. І знаєш чому?

— Скажи.
— Тому, що мені втовкмачено в голову, що на світі ніщо не 

зникає й нікому не дано померти цілковито. Інакше навіщо б 
у людини душа? Можливо, там, куди іде душа, пізнавши істину, 
світ і досконаліший, та я туди не поспішаю. Не вірю, що смерть 
може бути досконалішою від життя, коли кладе кінець пізнан-
ню істини на Землі. Багато людей дотримуються думки: коли 
нічого не дістали від життя, то і нема чого ждати від смерті.

Чого варте щастя, яке відразу зникає? Адже ще Платон 
стверджував, що, не попрощавшись з тілом, не можна пізнати 
істину. Залюбки наведу тут його слова, бо значний напрям моїх 
думок збігається з його поглядами. Як на мене, то за життя лю-
дина лише передчуває, що щось таке є, але не знає його і неспро-
можна збагнути, у чому воно полягає. Вона не може ставитись 
до нього з такою непохитною вірою, як до всього іншого, тому 
зазнає невдачі навіть у тому, що могло б бути для неї корисним. 
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— Передчуває, що щось таке є, але не знає його і не може 
ставитися до нього з непохитною вірою.

— На жаль, не всі. З власного досвіду знаю людей, які майже 
не розуміються в важливих питаннях, але мають відносно них 
безкомпромісну позицію й  відстоюють її з  упертістю, гідною 
іншого застосування. Такі люди не піддаються переінакшен-
ню. Їхня броня — патологічна самовпевненість. Навіть якою б 
очевидною не була правда, вони завжди будуть її заперечува-
ти. Для них має значення лише їхня власна правда, навіть коли 
вона цілком суперечить фактам.

— Як гадаєш чому?
— Гадаю, що ніхто не міг би заблукати, якби була одна-єди-

на дорога. На ній, очевидячки, чимало роздоріж і різних пере-
хресть.

— А щоб ти робив, коли б знав, що таке Істина?
— Запитання не з простих. Нелегко так одразу дати належ-

ну відповідь, але, трохи помізкувавши,  — це було  б неважко 
зробити.

— Помізкуй!
— Для чого мені одному істина? Для того, щоб мати її в собі 

більше, ніж решті людей? Ні! Цього мені не потрібно.
— А що ж тобі потрібно?
— Дозволь і  далі скористатись словами Сократа: «Коли  б 

я сам собі вірив, що знаю те, про що веду мову, то слова розради 
були  б дуже доречні, адже той, хто знає істину, серед розсуд-
ливих і  прихильних до нього людей про найважливіші і  най-
миліші для себе речі говорить сміливо й  без вагання в  серці, 
а коли людина такої віри не має, сама перебуваючи в її пошуку, 
а тут ще мусить виступати із роздумами — так, як це сталося зі 
мною, тоді страх і непевність огортають її — не тому, що мож-
на бути виставленим на посміховисько  — то дурниці, а  тому, 
що, розминувшись з правдою, я не лише сам упаду, а й друзів 
потягну за собою при такій розмові, коли якнайменше слід по-
милятися». 

— То чого більше боїшся — посміховиська чи помилки?
— Ні першого, ні другого. Плутарх писав, що хтось заува-

жив Діогену: «Ці люди насміхаються з тебе», і почув у відповідь: 
«Ці насмішки не стосуються мене», бо філософ виходив з того, 
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що насміхатися можна лише з тих, хто насмішки відносить до 
себе й бере їх до серця.

— Підтверджую слушність думки тих філософів, які дово-
дять, що людину добру й чесну неможливо ні образити, ні зне-
славити.

— Моїм друзям часто кажу, що я не герой, а лише схожий 
на нього. Мене вважали б ще більшим боягузом, ніж вважають 
тепер, якби я, злякавшись насмішок і  глузування, відрікся від 
свого задуму. Навіщо ж тоді було до нього братися? Істина дуже 
бажана, та я, як і Сократ, не готовий нею володіти.

— Чому?
— Що можна сказати про річ, тобою бажану, але не бачену, 

не відчутну не те, що в твоїх руках, а навіть у помислах? А коли б 
ця річ і була в моїх руках, то більше використав би її не для себе, 
а для людей, щоб принаймні дати їм хоч якусь користь для того 
їхнього життя, коли вони знову прийдуть на цей світ і  знову 
натраплять на цю ж проблему. До неї повинен бути звернений 
погляд того, хто хоче діяти розумно як у житті приватному, так 
і в громадському.

— Таке бажання похвальне.
— І сам відчуваю, що похвальне, але навряд чи всі люди 

прийняли б знайдену тобою істину.
— Чому?
— Пошлюсь на А. Ейнштейна. Писали, що й він не міг по-

вірити, що свідома людина бачить сенс в об’єднанні знайденої 
істини з думками пересічної юрби, заклопотаної дрібними ін-
тересами.

— То вважаєш, що люди заклопотані дрібними інтересами?
— У переважній своїй більшості. І не завжди це розуміють. 

На жаль, життя коротке. Цілком збагнуте й оцінене воно може 
бути лише в  приблизних обрисах, інстинктивно і  підсвідомо. 
Людина надто смертна, щоб оволодіти знаннями про несмер-
тельне. Той же Платон лише розгортає систему доказів безсмер-
тя душі. 

Сам уже був не менш ніж тричі перед потойбіччям, але 
живу. Я вірую, бо мене все ж таки веде Господня рука, і я, незва-
жаючи ні на що, живу. Дякую Богу, що сталося саме так. Багато 
моїх однолітків і до такого віку не дожили. Деякі не мають чим 
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похвалитись, деяким цей вік не на радість тому, що вони щось 
не встигли і їм щось не вдалося.

— Про докази безсмертя душі ще поговоримо, а  спочатку 
скажи: чи щасливий ти чоловік?

— Ти запитав про щастя. Хіба тут поясниш одним чи двома 
словами? Для кожного воно різне. Якщо послуговуватись філо-
софськими категоріями, то людина тоді щаслива, коли вільна, 
коли позбулася страхів, що її переслідують, зайвого честолюб-
ства й безумних облудних надій. Коли людина вища від будь-
яких випадковостей, а  коли вони й  настають, то сприймає їх 
спокійно. Щастя — це те, без чого ти не можеш відчувати пов-
ноцінність життя. Без нього людина не живе, а існує.

На запитання, чи я щасливий, міг би відповісти тобі по-оде-
ськи: «А що ж поробиш?»

— Своєрідна манера — відповідати запитанням на запитання.
— Дуже своєрідна. Навіть коли ви запитаєте, чи правда, що 

євреї відповідають запитанням на запитання, то почуєте у від-
повідь: хто вам сказав таку дурницю?

— Давай не будемо про дурниці, адже я питав, чи щасливий 
ти чоловік? Скажи, хоча душу відкривати нелегко.

ДУЖЕ ОСОБИСТІСНЕ 

— Кажуть, що щастя зникає у той момент, коли починають-
ся роздуми про нього. Все залежить від того, що ми про себе 
думаємо та як ми ставимося до всього, що відбувається з нами 
і навколо нас. Найчастіше ми називаємо щастям те, чого не за-
знали самі. Але, якщо без жартів, то я щасливий уже тим, що 
живу, що маю щастя бачити і відчувати цей світ, що якоюсь ви-
щою необхідністю появився в ньому. Це ж, справді, незбагнен-
но, що серед людей на Землі, які жили перед нами й житимуть 
після нас, народився і я. Впевнений, що і батьки були щасливі, 
коли я народився, і бажали мені щастя. Я був би справжній ду-
рень, якби не розумів свого щастя.

— Сковорода, на якого ти вже не раз посилаєшся, писав: 
«Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливі-
ший той, хто вміє ним користуватись...»
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— Що тобі відповісти?.. Чи відчуваю я  щастя щоденно?
І так, і не зовсім. Люба дружина подарувала мені дітей, діти ону-
ків, побудував будинок, виростив і  вже користуюся плодами 
власного саду. Мушу визнати, що в мене зараз більше підстав 
дякувати долі, ніж нарікати на неї. А далі хай буде так, як суди-
ла доля, бо щастя — категорія дуже мінлива, й тому всебічно 
щасливим ніхто ніколи не буває. Та що б там не випало на мою 
долю — прийматиму як благо, але волію, щоб випадало щось 
легше і приємніше, щоб менше воно дошкуляло.

А ще дотримуюсь мудрості древніх: хоч би як усміхалася ко-
мусь фортуна, не можна назвати його щасливим, поки не спли-
не останній день його життя, бо непевність і мінливість люд-
ських справ такі великі, що досить якогось легкого повороту, 
і все обертається навпаки.

Мені і боляче, і важко це розказувати, та гірко й мовчати — 
так і так болить. Ні розумом, ні серцем не в змозі побороти сво-
їх спогадів. Мені, як і  кожному смертному, довелося спізнати 
радості і прикрощі батьківства.

— Я не маю наміру проникати в  плетиво твоїх життєвих 
стежок, відкривати таємниці твоєї долі.

— Як добре ти сказав: «Плетиво твоїх життєвих стежок». 
Саме «плетиво», а не одна пряма дорога. Звивисті, дуже звивис-
ті шляхи моєї долі.

— Можеш не розповідати.
— Але ж ти хочеш від мене відвертості!
— Хочу, але не примушую до неї. Мені ти можеш звіритися 

у всьому, нічого не боячись. Хай це буде так, ніби ти у всьому 
зізнався самому собі.

— Я вже звик відкривати свою душу навіть тоді, коли до-
вірливість могла завдати мені шкоди. Та чомусь певен, що від 
спілкування з тобою мені ніякої шкоди не буде.

Знаєш, на власному досвіді впевнився, що люди в їхній пе-
реважній більшості  — істоти несміливі. Іноді потрібні дуже 
сильні потрясіння, болісні чи радісні, щоб зірвати печать мов-
чання, і тоді з уст навіть наймовчазніших людей почуєш слова 
одкровення. Тоді розповідаєш те, що і найближчому товарише-
ві не розповів би. І ти не боїшся, якщо випадковий слухач пере-
каже це комусь. Навпаки, ти навіть хочеш, щоб він переказував.
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А чому люди не завжди відверті? На це питання знайшов 
відповідь у Демокріта. Думаю, тобі не потрібно розповідати про 
давньогрецького філософа-матеріаліста, засновника атомістич-
ної гіпотези пояснення світу, який ще до нашої ери розглядав 
можливість існування нескінченного числа неповторних світів. 

— Що тобі про нього відомо, чому і чим він тобі згадався?
— Пишуть, що він багато мандрував світом і витратив ве-

ликі гроші, які отримав у спадок від батька, а розтрата спадку 
переслідувалась судом. На суді замість свого захисту Демокріт 
зачитав уривки із свого твору «Великий світоустрій» і був ви-
правданий, що гроші витрачені не дарма. Прожив сто чотири 
роки. Його прозвали «філософ, що сміється». 

— У мене таке враження, що й ти багато над чим смієшся.
— Є така риса в характері. Та ми знову відволікаємось. Над 

тим, про що хочу розповісти, не можу сміятися. 
Це  ж тепер, по скількох роках, у  мене якийсь такий стан, 

у якому ні радості, ні смутку. А тоді... 
Я вже був у  доволі зрілому віці, обіймав серйозну посаду 

прокурора. Усе в  мене нібито й  складалося гаразд, усе йшло 
як слід, своїм службовим шляхом. Мав трирічного сина. Піс-
ля первістки-доньки мати сина — то для батька велика радість 
і надія. У його віці — тільки надія і більш нічого. Та цю надію 
доля іноді щедро підтверджує, а іноді зводить нанівець.

Розумів, що посада прокурора в  сільськогосподарському 
районі — то як перший щабель у кар’єрі. Тобто, мав плани, був 
сповнений якнайкращих надій. Але хто з нас може похвали-
тися, що він спроможний усе передбачити? Яка прірва лежить 
між тим, що хочеться, і тим, що стається! Якби ж то на хвіртці 
своєї оселі можна було  б написати: «Лихо, не заходь сюди», 
і воно не заходило. Але доля — штука химерна й розумом не-
збагненна. У житті нічого не обіцяно певного, і доля не конче 
доводить твої плани до завершення — може відступити, хай 
лиш заманеться.

Й року не пропрацював, як сім’я отруюється грибами, зі-
браними власноручно. Мене та дружину лікарі рятують, а син 
відходить у світ інший — дитячий, ще не сформований само-
стійно боротись, організм не витримав отрути, що її піднесли 
собі і йому батьки.
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Тільки-но подумаю, що в  сім’ї він був хлоп’ятком, що ще 
вчора він був для нас усім і ми були всім для нього. І раптом...

Ми з  дружиною і  на похороні не були  — лежали під кра-
пельницями. І ти знаєш, у мене якась внутрішня провина і сам 
себе картаю за те, що не встиг його охрестити. Все збирався, вже 
й домовився з похресними батьками. Треба було б! Чого тільки 
не треба було б! Мені здається, якби охрестив, то Всевиш ній 
його б захистив.

— Вибач, розумію, що для тебе це печально, але мені не зро-
зуміло...

— Знаєш, коли дружина зі старшою донькою збирали в лісі 
гриби, я вирішив скупатися в невеличкому ставочку. Зайшов-
ши в воду, впевнився, що там, з берега, пологий спуск, і вирі-
шив скупати й синочка. Він не хотів заходити в воду. Тоді, взяв-
ши його на руки і вмовляючи не боятись, став заходити з ним 
у воду, ніжно вмовляючи: ти ж з батьком, тобі нічого боятися, 
зайшов у воду вже по груди. Якби син плакав, я б не став з ним 
купатись. Та він не плакав, не пручався, а лише, як то кажуть, 
«мертвою хваткою» обхопив мене рученятами за шию. 

Уяви собі: його очі і мої — поряд. Я побачив у них смертель-
ний жах. Саме його, переповнені жахом дитячі очі ніби говори-
ли мені: батьку, не роби цього, я тобі вірю, але не від тебе все 
залежить! 

І ми вийшли з води. Тоді я не надав цьому значення, а коли, 
через декілька днів, сина не стало, з притаманною колишньому 
слідчому звичкою все аналізувати згадав ту ситуацію у воді, той 
жах в його очах. Він ніби відчував...

— Вибач, що зачепив печальні струни твоєї душі.
— Тобі ні в  чому вибачатись. Лихо  — цілком несподіва-

не  — сталося і  ніякі самозвинувачення й  вибачення вже не 
допоможуть. Я й сам для себе шукаю вибачення, навіть у кни-
гах. Кажуть, у нещастях найкраще зберігати спокій, як тільки 
можна, і не обурюватись, бо ані ще не відомо, що добре в них, 
а що погане, ані тому, хто страждає, нічого не додається з того 
страждання, та й ніщо із справ людських не варто вважати чи-
мось серйозним, а смуток і скорбота лише стоятимуть на заваді 
й віддалятимуть від нас те, чого ми в таких випадках потребує-
мо якнайбільше. Коли вже сталася біда, пізно привчати свій дух 
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стійко їй протистояти. Потрібно було й  здоров’я поправляти. 
Зізнаюсь, що службова посада цьому сприяла.

Лікарі приписали найсуворішу дієту. Досить сказати, що ско-
вороду ми закинули і декілька років про смажене й не помишля-
ли. Про гриби і говорити не варто. Я й досі, коли буваю на яко-
мусь званому обіді, завжди запитую: страва, бува, не з грибами? 
А коли дізнаються, чому не вживаю грибів, то теж вибачаються.

Із головою колгоспу Віктором Івановичем Ворошиловим, 
у господарстві якого на відгодівлі було п’ять тисяч голів вели-
кої рогатої худоби, домовився, що він даватиме молоду теляти-
ну. 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. То я до-
тепер зрізаю ножем шкірку фруктів. Звернувся до керівника 
міжколгоспного переробного підприємства Пилипа Петровича 
Долі, адже в нього ставки, і в рибгоспі вирощували рибу. Розпо-
вів свою проблему і прошу по можливості привозити на склад 
кілька кілограмів риби. А я приїжджатиму — чи сам, чи водій — 
і забиратиму. А він мене запитує: «А вам що, не привозять па-
кунок?» — «Який пакунок!?» — «Та всім же керівникам район-
ного рівня возять. То я  дам команду і  вам возитимуть, ви не 
заперечуєте?» — «Якщо ще й самі возитимете, то тільки спасибі 
скажу». Справді, через декілька днів — привозять... У пакунку: 
чотири 250-грамові пачки масла, дволітрова банка сметани, кі-
лограм чи й два сиру і кілька кілограмів риби. Траплялося, що 
нікого не було вдома, то пакунок залишали біля дверей. Підпи-
сано «Пр-р» — себто «прокурор». А одного разу переплутали 
й  привезли «РВВС»  — комусь із міліцейських. Я  собі думаю: 
а хто ж започаткував ці пакунки, це ж і до мене возили? Та не 
довго возили, настала горбачовська «перебудова», і скоро Доля 
пішов на пенсію. Така була радянська дійсність, і мало хто з ке-
рівників їй противився.

Тоді мені потрібен був душевний спокій. Як міг, так себе 
й стримував. Проте безслідно те горе не пройшло. Сам відчу-
ваю, що на моїй службовій кар’єрі це позначилось. Службової 
моторності, яка була до того, не додалось. Уже через багато ро-
ків після цього трагічного випадку серед моїх друзів двоє стали 
Генеральними прокурорами України  — Олександр Медведько 
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і Віктор Шокін. Прокуратури Волинської, Одеської, Чернівець-
кої, Дніпропетровської областей очолював Михайло Косюта; 
Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Київської  — 
Олександр Гардецький, Одеської  — Віктор Шахов; Вінниць-
кої — Олександр Шморгун. Є серед них генерали Служби без-
пеки та Міністерства внутрішніх справ, доктори й  кандидати 
юридичних наук... Тільки не хочу, щоб сталося враження, ніби 
я скаржуся. Просто мені здається не зайвим згадати про це. Це 
така собі ревізія шансів, які я, на чиюсь думку, не використав. 
Мабуть, вони люди з більш активною життєвою позицією, хоча 
в студентські роки не помічав у них ні великих знань, ні здат-
ності пробитися нагору. Мабуть, їм життя додало більше прак-
тичного розуму, і хтось із них постукав саме у ті двері, що треба. 
Можливо, їм доводилось долати досить важкий шлях, щоб ді-
статися до бажаної мети, а може, вони досягли успіху за спри-
ятливих обставин, керуючись більш чи менш складним, обмір-
кованим і точним планом дій. Можливо...

— Не переймайся тим, що ти чогось не досягнув у кар’єрно-
му чи матеріальному плані. І про активну життєву позицію — 
ще подумай. Хто наперед знає, яке місце в нашому житті відве-
дено тим чи іншим можливостям, вадам, здібностям і всьому, 
чим нас наділили або й обділили життя та природа? Річ у тім, 
що людина майже цілковито складається з нездійснених мож-
ливостей. Для багатьох життя буває суцільним бажанням, і ча-
сто людина від постійного бажання й  сама вже не знає, чого 
вона бажає. Люди, яких називають великими, а до них ти зара-
ховуєш і своїх однокурсників, це ті, у кого вистачило мужності 
реалізувати хоча б деякі зі своїх прихованих можливостей. Але 
успіх далеко не завжди є показником достоїнства, він часто за-
лежить більше від вибору. Те, чим ти зараз займаєшся...

— Я й не переймаюсь і зовсім спокійно ставився до того, що 
колишні товариші випередили мене і по службі, і по званнях. 
Дотримуюсь думки, що лише заздрісним людям кожен успіх 
здається вкраденим у  них. Ніколи не мучився запитанням: 
чому мені не щастить так, як щастить комусь, хто вартий цього 
менше за мене?

Хоч моя службова кар’єра і залежала від багатьох посадов-
ців вищого від мого рангу, я ні за ким не визнаю права жаліти, 
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прощати чи звинувачувати мене з позиції власних успіхів, до-
сягнень чи невдач. Знаю, що є чимало й таких, які цупко трима-
ються свого високого становища, і звідти їм не зійти, хіба що — 
впасти. Звиклі керувати і щоб їх у всьому обслуговували, такі 
вихід на пенсію прирівнюють до похорону. Але, як писав Сене-
ка: «...й вони стверджують, що найбільшим тягарем для них є те, 
що змушені обтяжувати інших і що вони не піднесені, а радше 
підвішені, а  своєю справедливістю, лагідністю, людяністю за-
конів і щедрістю заробляють собі на те, щоб не таким важким 
було їхнє падіння; з  тією надією безпечніше почуваються над 
тим урвищем. Своєму душевному неспокою найбільше зара-
джують тим, що раз по раз пересувають межі свого зросту; не 
слухаючи й долі, якій вирішувати, де їм зупинитися, — самі собі 
за порадників: зупиняються ген за щораз дальшою межею».

— А сам ти міг своєчасно зупинятись, щоб не опинитись за 
«щораз дальшою межею»?

— Я був сміливий, але тільки в  думках, а  не в  поведінці. 
Здається, що в  мене є якась наполегливість і  відвага в  житті; 
та я схильний до роздумів, а роздуми, погодься, дуже шкодять 
безстрашності.

— Погоджуюсь!
— До того  ж я  не вмів говорити приємні речі начальству 

про верховенство права та нещадну боротьбу зі злочинністю, 
бо бачив це все в  реальності. Бувало, хочеш сказати щось, на 
твій погляд, важливе, і думаєш — зачекаю... А потім розумієш, 
що, мабуть, говорити нічого і не потрібно. Кожне слово і почут-
тя мають свій час. А я й досі почуваю себе сміливішим пишучи, 
ніж зі словом на устах. Звичка без хизування робити доручену 
мені справу, стримувати почуття й  жити внутрішнім життям 
давала мені вміння порівнювати й міркувати.

Звісно, що в долі кожної людини є багато такого, що не збу-
лося, сподіванки, які не справдилися. Багато чого хотілося б пе-
реробити, прожити по-іншому, але в одну річку не можна ввій-
ти двічі. І марно починати фантазувати, скільки шансів у житті 
я втратив, ким би я міг стати, якби захотів. Бачив, як оте «якби 
я захотів» губить людей самовпевнених. Я не з них. Хоча й мені, 
як багатьом у житті, доводилось і відступати під тиском обста-
вин. Не маючи високих честолюбних намірів, не докладав над-
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мірних зусиль, щоб поставити ногу на вищий щабель кар’єрної 
драбини. І перш ніж переживати з приводу чужої думки чи че-
рез те, що хтось у тобі розчарувався, просто запитай себе: не-
вже сенс твого життя полягає в тому, щоб виправдовувати чужі 
очікування? Послугуюсь висловом Сенеки: «нехтувати ними 
повинен не лише мудрець, а й загалом людина здорового глуз-
ду, що могла б сказати так: “То я заслужив на те, що трапилося, 
чи ні? Якщо заслужив, то це не образа, а справедлива думка про 
мене; якщо ж не заслужив, то хай червоніє той, хто вчинив цю 
несправедливість”».

— Чужі очікування — не свої власні!..
— На жаль, людину в вісімнадцять років турбує, що про неї 

думають інші. У сорок років їй начхати на те, що про неї думають. 
А в шістдесят вона вже знає, що ніхто взагалі не думав про неї.

— Ці слова перегукуються зі словами Сенеки: «Прислухай-
ся лишень — і чи не від кожного почуєш: “У п’ятдесят років піду 
на спочинок, а шістдесятий рік звільнить мене загалом від усіх 
обов’язків”. А хто запевнить тебе, що доживеш до тих літ? Хто 
подбає про те, щоб усе йшло згідно з твоїми задумами? І хіба не 
сором, що відкладаєш для себе лиш залишки життя, а для свого 
вдосконалення приберігаєш лише той час, що не годиться для 
чогось іншого?»

— Таке й моє життя. Звичайно, сором, що відкладаєш для 
себе лиш... Ну що ж  — мабуть, у  кар’єрному зрості не пота-
ланило.

— А може, доля інший шлях проклала? Можливо, все, що 
з тобою відбулося, — краще із того, що могло статися? Ми ж не 
відаємо: чи то ми долю обираємо, чи то вона нас, але у кожного 
вона своя. 

— У мене перед очима знайомі мені люди, які досягли вер-
шин суспільного становища. Та й  послідовники принца Гау-
тами-Будди кажуть, що, можливо, вони сконцентрувалися на 
особистих бажаннях і цілях та досягли їх.

— Сконцентруватись на особистих бажаннях і цілях та до-
сягти їх.

— Але! Завжди оце «але!». Хіба спростуєш слова Сенеки: 
«Ось що неминуче стається з тими, хто узалежнює себе від сво-
їх бажань. Усе їхнє життя в постійній невизначеності, все вони 
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насилують себе, вдосконалюючись у недостойних та ще й нелег-
ких ділах. А коли їхні зусилля залишаються без винагороди, то 
проклинають те безкорисне й ганебне діло, але боляче їм не від 
того, що їхнє бажання було поганим, а від того — що марним. 
От тоді вони водночас і шкодують, що взялися за таке, й боять-
ся, що візьмуться знову.

— Не беруся спростовувати!
— Коли у  тебе тільки твої бажання і  цілі, ти ризикуєш 

втратити красу цього життя і людей, які тебе оточують. Світ 
дивовижний, коли ти йдеш по ньому з широко розплющени-
ми очима.

Не заздрю їм. Річ у тім, що уявляти собі велич досягнуто-
го ними — це послуговуватись міркою власної слабкості, добре 
знаючи, що не всі вони варті того, щоб їх наслідувати. Порівню-
ючи їхні успіхи та засоби, якими вони цих успіхів домоглися, 
я й не знаю, чи вони лишилися при цьому в повній згоді з са-
мими собою. Я їх про це не запитував, а якби й запитав, то й не 
знаю, чи всі з них були б зі мною відверті так, як оце я з тобою. 
Хіба десь за чаркою, напідпитку, то ще можна було б і питати, 
і  сподіватися на відповідь. Можливо, почув би цікаві самови-
правдальні монологи... 

— Тобі цікаві чужі секрети?
— Як колишньому слідчому мені, звичайно, цікаві чужі зі-

знання. Та не варто про це. Кожен з людей щодня, щомиті ро-
бить свій вибір. І кожен вибір чогось вартий.

А тоді, вийшовши з лікарні, знову приступив до роботи. Пе-
ревіряючи матеріали про відмови в  порушенні кримінальних 
справ, звернув увагу на неякісну їх перевірку одним із дільнич-
них інспекторів міліції. І раніше вказував йому на недоліки, та, 
як кажуть, переповнилась чаша терпіння. Вирішив притягнути 
того інспектора до дисциплінарної відповідальності. Відібрав 
у нього пояснення з приводу допущених порушень і кажу, що 
буду виносити постанову про притягнення до відповідально-
сті. У відповідь почув простодушне: «Дмитре Івановичу! За що? 
Я ж вашого сина ховав, організовував похорон...»

Глянув на нього і від почутого у самого забриніла сльоза на 
очах... Який же ти будеш невдячний! Мовчки зібгав написане 
ним пояснення і кинув у сміттєвий кошик...
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І ще, відчув це на собі, що з тих пір я вже не в змозі бути 
присутнім, описувати місце події злочину чи пригоди, де є ди-
тячі трупи. Невдовзі після смерті сина, за службовими обов’яз-
ками, довелось бути на місці події, де, отруївшись від чадного 
диму, загинули двоє дітей віку мого сина. Не вперше таке до-
водилось бачити, та, зайшовши в  приміщення, побачивши ті, 
ще не остиглі, дитячі трупи, жаль так стиснув мені серце, що 
я вийшов, не в змозі дивитися на все те.

Але, ти знаєш, найбільш переконливо опис стану моє душі 
і  ліки для її заспокоєння знайшов у  Сенеки. Він писав про-
куратуру Луцилію: «А зрештою, говори про свого синочка при 
кожній нагоді, і як тільки можеш, ушановуй пам’ять про нього. 
І що менше в ній буде гіркоти, то частіше вона повертатиме тобі 
його образ. Ніхто ж не квапиться на зустріч із чимось тужним, 
тим паче — з самою тугою. Якщо ти з насолодою слухав його 
щебетання, його, хай і  дитячі жарти, то частіше їх повторюй, 
стверджуй без вагання, що твій син міг виправдати надії, які 
ти плекав у батьківській душі. Адже забувати про близьких нам 
людей, разом з тілом ховати й пам’ять про них, гойно їх опла-
кати, а потім навіть не згадати — то ознака черствої, нелюдя-
ної душі. ... Таке не личить розумній людині: хай довгою буде 
пам’ять, туга — короткою».

— Які б поради не давались, горе років не додає.
— Звичайно, було  б найправильніше, якби до ударів долі 

людина саме так і ставилась. Та щоб там не було, нині, у порів-
нянні зі своїм паспортним віком, за моральними відчуттями 
я років на десяток молодший. Сам себе похвалю перед тобою: 
кривду, що завдає нам час, відчуваю тілом, але не душею. Для 
неї ця пора — сам розквіт. Вона спонукає озирнутися і замис-
литися, чим у тому спокої, у тій поміркованості звичаїв я завдя-
чую мудрості, чим — вікові. Він вимагає докладно встановити, 
чого я вже не в силі робити, а чого — не хочу робити. 

А ще намагаюсь дотримуватись поради Сенеки: «Ніколи не 
буде щасливим той, кого мучить думка, що є хтось щасливіший. 
Я отримав менше, ніж сподівався? — але, може бути, я споді-
вався на більше, ніж заслуговував». 
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КОЛИ Б Я НЕ ЗАГЛЯДАВ У МАЙБУТНЄ

Я сказав би, що старію, коли б у мене не було планів.
— Я не можу судити про твої плани, бо не знаю їх, але якщо 

не відчуваєш старості і маєш плани — то твори.
— Кажуть, хочеш розсмішити Бога  — розкажи йому про 

свої плани. Лев Толстой усі листи, де писав про майбутні пла-
ни, закінчував словами ЕБЖ — «если буду жив...». Та, допоки 
живий, у мене ще залишається зацікавлення тим, як і що воно 
довкруг мене. Життєва активність починає відключатися від 
бажання втрутитися в усе підряд. Але тобі трохи розповім про
свої плани. Мені б дуже хотілося зайнятися тим, що дає душев-
ну рівновагу і душевне задоволення. А це — література! І не та, 
яка все пояснює — все пояснити неможливо, а та, яка примушує 
задумуватись. Чому людина, — а ти застав мене з книгою, — чи-
тає? Тому, що в книзі хоче знайти відповідь чи просто дізнатись 
про те, що діється поза її особистим світоглядом.

Люблю перечитувати Платона, Сенеку, нашого Сковороду, 
люблю побути з ними наодинці. Платон наприкінці старої, Се-
нека на початку Нової ери описували і роздумували над жит-
тям, а  Сковорода нібито й  зовсім недавно, близько 250 років 
тому. Після них хто тільки не розбирав їхні вислови на цитати! 
Тож і я послуговуюсь, вважаючи, що не маю відмовитись від ро-
зумного слова тільки через те, що воно вже обійшло світ. Кож-
ному дозволено добирати зразки на своє вподобання. Ми ж не 
під володарем. У кожного своє право.

— Кожен має бути володарем своєї душі!
— Ні, я не для похвали — те, що живе в віках, саме себе хва-

лить. Куди не скинеш оком, читаючи, всюди натрапиш на щось 
таке, що могло б вирізнятись, якби не було в рівноцінному ото-
ченні.

— То бери ж і ти від них...
— Дещо беру.
— Та годі сподіватися, що зможеш отак мимохідь поласува-

ти собі мудрістю найвидатніших мужів: треба оглянути ціліс-
ність, заглибитись у неї. Про діло ж мовиться! Твір накреслю-
ється і сплітається так, що тут нічого не вилучиш, інакше вся 
будівля завалиться.
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— Маю побоювання в  тому, що чим більше я  читаю, тим 
більший хаос у мене в голові. Адже то дуже нелегка річ — ясно 
розказати, навіть самому собі, про найнезрозуміліше. 

— Не бійся. Страх від плутанини в голові теж має свій пози-
тивний бік. Він примушує тебе дати лад цій плутанині.

— Це легко сказати — дати лад! Це неймовірно важко — роз-
ставити все по місцях, а  що вже ці переходи думки!.. У  всьому 
стільки суперечностей, що на це не вистачить розуму однієї лю-
дини. Більше припущень, ніж аргументів. Як серед розмаїття книг, 
повчань, які в них викладені, не втратити своєї автентичності? Як 
добитись, щоб мої думки і слова відповідали мені, моїй сутності? 
Адже кількість власних та переплетених з ними чужих думок така 
велика, трапляються вони так часто, що їх не вибирати, а просто 
брати треба на кожному кроці. Вони не спадають одна по одній 
подібно до крапель, а пливуть, неперервні, в єдиній сув’язі.

— Це вже твій власний вік їх так оцінює.
— Подібне мені говорив лауреат Державної премії Укра-

їни імені Т.Г. Шевченка Степан Сапеляк під час нашої першої 
і остан ньої, незадовго до його кончини, зустрічі. Запам’яталися 
слова, що після життєвих випробувань настає час, коли люди-
на, пізнавши себе, має вийти на твердий шлях. Мовляв, ти, як 
практик, котрому з роками додалась якась крапля мудрого до-
свіду, можеш висвітлити все з нового, незнайомого для літера-
торів погляду, водночас цікавого й повчального. Ті слова тоді, 
на початку мого літературного шляху, дуже надихнули.

— Але зрілій людині сором зривати квіточки та опиратися 
на той чи інший вислів, покладаючись лише на пам’ять. Дав-
но ж пора бути опорою самому собі й говорити щось своє, а не 
повторювати чуже. Сам подай якусь ідею, скажи щось таке, що 
варто було б запам’ятати. Візьми із своїх запасів. Почерпни, до-
поки пам’ять жива. Ти в такому віці, коли тілесні сили ще мо-
жуть сприяти тим задумкам, які виношує душа.

— Намагаюсь. Але  ж одна річ пам’ятати, інша  — знати. 
Пам’ятати — це пильнувати в пам’яті щось чуже, дане на збере-
ження. Знати — це засвоювати, не тримаючись сліпо зразка, не 
озираючись раз по раз на наставника.

А ще: хто ступає слідом за кимось, той нічого не знайде 
хоча б із тієї причини, що він взагалі не шукає.
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— Але ти ж шукаєш?
— Шукаю, та ще більше з прикрістю дізнаюсь, що висловле-

ному мною вже понад два тисячоліття, а воно й досі актуальне, 
проте не закріпилося в людській свідомості як повчальне, як те, 
чому потрібно слідувати в першу чергу — моральним принципам.

Впевнений, що існує найголовніший наш суперник і спіль-
ник — це Всесвіт — величезна сила і ми не знаємо, хто ним керує 
чи яка справжня сила за ним стоїть. Якщо не всі, то більшість 
з тих, хто наважувались кинути виклик Світу, були покарані за 
це життям.

— Смерть або знищує нас, або вивільняє. У тих, кого вона 
вивільняє, позбавивши тягаря, залишається їхня краща частка, 
у тих, кого знищує, взагалі нічого не лишається: забрано все — 
і добре, й погане. Але не лякайся. Я ж сказав, що істина одна — 
і багатолика.

— Я не жахаюсь смерті, бо знаю, що неминучого і мені не 
минути, знаю, що є човен, до якого, всім ілюзіям всупереч, ко-
лись доведеться сісти. Як людина земна, не відчуваю прагнення 
до вічності. Хоча, за словами Ціцерона: «Безперечно, людина 
у своїй душі леліє якісь надії на безсмертя і не обмежує своїх ду-
мок і мрій тісними рамками, якими окреслено її життя, бо інак-
ше вона не ламала б непереборні перешкоди, не мучила б себе 
безнастанними турботами й недосипаннями, не боролася б так 
часто за своє життя».

— Ти не жахаєшся, а інші? — спитав співрозмовник. 
— Інші? А це їхня справа! До речі, Сенека, на мій погляд, аж 

занадто багато про неї згадує і вказує, що й його скарбник — 
Епікур багато говорить про смерть, і то навмисне, аби переко-
нати співбесідника, що коли вмирання справді у чомусь і прик-
ре, і страшне, то винен у тому той, хто вмирає, а не смерть: у ній 
самій не більше муки, ніж після неї. Дуже часто він радить: «Хоч 
би що ти робив, озирайся на смерть».

— Порада не зайва.
— Герой роману Михайла Булгакова казав: «Так, людина 

смертна, але це було б ще пів біди. Погано те, що вона іноді рап-
тово смертна, ось у чому фокус!».

У житті так багато несподіванок і часто трапляється оте «та 
раптом». Часто ця раптовість вистерігає й тих, хто найменше на 
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неї чекав. Моя практика розслідування нещасних випадків дає 
право стверджувати, що їх часто неможливо передбачити.

Розповім один випадок.
— З цікавістю вислухаю.
— Восени 1982-го помер Генеральний секретар ЦК КПРС 

Л.І. Брежнєв.
— То яка ж тут випадковість?
— Не поспішай! Його похорон транслювали радянські теле-

канали. Бригада електриків районного енерговузла проводила 
заміну зірваного ізолятора на високовольтній лінії і  так по-
спішала скоріше закінчити роботу, щоб подивитись похорон 
генсека, що знехтувала правилами техніки безпеки щодо на-
дійного встановлення відповідного заземлення. Діставшись до 
зі рваного ізолятора, електрик так і залишився на стовпі. Поспі-
шав на чужий похорон, а попав на власний. Звичайно, знайш-
ли винного в  цій трагедії  — майстра енергодільниці, який не 
мав права допустити того електрика до такої роботи, бо він мав 
лише другу групу допуску, а повинен би третю.

— Коротка й сумна оповідь...
— Хоча не нам судити, рано померла людина чи своєчасно, 

бо тільки Господь визначає нам межі життя. Сам уже бував на 
тій грані і звідав, що могло би бути, якби мене вже не було. По-
заяк Господь не захотів перервати моє життя, зберігаючи його 
для майбутніх випробувань, вважаю, що маю право дивитись 
на все дещо відстороненим, ніби збоку, поглядом. По-своє-
му знаю, що дещо мучить нас більше, ніж повинно б мучити, 
дещо — скоріше, ніж повинно, а дещо мучить, хоча взагалі не 
повинно мучити. Все земне є прах у майбутньому. Не сьогод-
ні-завтра ми будемо ним. На цьому побудована вся природа. 
Проте всьому свій час, я не хочу його пришвидшувати. Ще не 
вважаю себе таким, але сприймаю, що мудрець живе не скіль-
ки може, а скільки повинен жити. Не всі це можуть відчувати. 
Як один із утаємничених, Сковорода. передчуваючи час своєї 
смерті, скомпонував напис на могилі: «Світ ловив мене, та не 
спіймав...» За переказами, 9 листопада 1794 року після обіду 
поет узяв лопату, викопав собі могилу, потім пішов у кімнату, 
надягнув чисту білизну, підклав під голову торбинку з власни-
ми пожитками і ліг спати, ніколи більше не прокинувшись.
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А щодо себе, то, не маючи ґрунтовних знань, тобто знаючи, що 
я нічого не знаю, хотів би вберегти себе від поспішних висновків. 
Хотів би залишатися в сфері ясної думки та чистих роздумів.

— Похвально чути такий вислів. Погоджуюсь, що лише той 
задоволений своєю долею, хто без тривоги виглядає завтраш-
ню днину. Одне слово, якщо боятися всього, що може стати-
ся, то наше життя втрачає свій сенс, а нещастя — свої межі. Не 
бійся завершити своє буття, бо то все одно, що не почати його. 
Той, хто геть уже постарівшись, очікує свого останнього дня, 
не дуже відрізняється від боязливого, що тремтить над своїм 
життям; так запопадливий пияк, висушивши до дна амфору, 
висьорбує ще й осад. Але поміркуймо й про те, що таке залишок 
життя: справді осад чи щось найпрозоріше, найчистіше, — звіс-
но, якщо ти при здоровому глузді, якщо неушкоджені відчуття 
служать душі, якщо й твоє тіло ще не зовсім зів’януло.

СИНДРОМ ЮДИ

— Справді, тіло ще не зовсім зів’януло і непошкоджені від-
чуття ще служать душі. Я пропрацював двадцять сім років на 
слідчій і  прокурорській роботі. Для більшості людей відома 
лише її зовнішній бік. Але де  б ти не заховався, довкола тебе 
клекотітиме людське зло. Чимало його зовні; воно кружляє, аби 
обманути, аби вхопити нас. Чимало його — всередині, у нас са-
мих; воно бурхає, навіть коли ми самотні.

— Мого часу тим, хто зіткнувся з  відкритими проявами 
злочинності відносно себе, радили: нарікаєш, що натрапив на 
невдячну людину. Якщо це вперше, то подякуй або долі, або 
своїй обачності. Подумай лишень, скільки довкола тебе всіля-
кого темного зла. Приглянься — і знатимеш, скільки зла під то-
ненькою плівкою гідності. 

— Мені вже не потрібно приглядатись чи все це уявляти; 
достатньо лише згадати, і — нема такого злочину, що не постав 
би переді мною живим прикладом.

Не боячися своєї пам’яті (нічого  ж у  ній немає поганого), 
скажу, що спілкування зі злочинцями не додавало позитивних 
емоцій. Мене не зрозуміють ті, хто не відчув цього, як я.
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— Я спробую зрозуміти, — з лукавою іскринкою в очах ска-
зав мій співрозмовник. 

— Розпочну з того, що природа наділяє людей різним розу-
мінням дозволеного і недозволеного та короткою пам’яттю про 
гріх і його місце в людській природі.

Гадаєш, що всі злочинці свою злочинність засуджують? Маю 
на увазі тих, хто скоїв найтяжче — умисне вбивство. Ще б пак! 
Ніхто з них не хотів своєї страти як єдиного засобу спокутува-
ти свої злочини і не просив передсмертного покаяння. Коли б 
вони самі себе засуджували, то вчиняли б щодо себе за прикла-
дом біблійного Юди Іскаріота, який «кинувши в храм срібняки, 
відійшов, а потому пішов та й повісився» (Матф. 27, 5). Ні, вони 
з трепетом очікували суду. Бачив серед них і таких, котрих піс-
ля розслідувань, які я проводив, ніхто вже й не зустрічав.

Зовсім не пишаюся цим, але їх просто р о з с т р і л ю в а л и. 
Тоді ще не було мораторію на смертну кару. Незвичне відчуття, 
хоч і не так багато було таких справ, та ніяк не міг призвичаї-
тись, коли допитуєш злочинця, який скоїв найтяжчий злочин, 
і він тобі розповідає, намагається щось аргументувати на своє 
виправдання, а ти, знаючи, що доказів проти нього більш ніж 
досить, дивишся на нього і думаєш: чоловіче, тобі ж «намажуть 
лоба зеленкою». Співчуття до злочинця не було. Не було тому, 
що вважав: при виконанні професійного обов’язку немає місця 
жалісливості, хоч би яка благородна була професія. І хоча мені, 
мабуть, треба було радіти, що ще одного жорстокого злочинця 
віддано в руки правосуддя й викреслено з людської спільноти, 
я все-таки радості в собі не відчував.

— Чому?
— Зрозуміти мене може тільки той, кому це в житті випа-

дало: саджати людей до в’язниці — річ далеко не з приємних. 
Позитивних емоцій не додає. Бо знешкоджений з твоєю допо-
могою злочинець — не перший і не останній. Хіба ти в стані це 
переінакшити? Ти здатний розірвати ланцюг злочинів?.. 

Хоча, в  деякій мірі, прояви злочинності в  окремо взятому 
районі можна було зменшити.

— Жорстокістю покарань?
— Не тільки. Іноді стає у  пригоді й  прокурорська кміт-

ливість.
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— Цікаво дізнатись про прокурорську кмітливість.
— У сімдесятих роках минулого століття на території Пер-

вомайського району Харківської області розміщувалась ви-
правна установа. Засуджені використовувались на будівництві 
хімкомбінату і  були майже розконвойовані. Відсутність на-
лежного за ними нагляду одразу збільшила кількість злочинів 
у навколишніх селах. Прокурор району Ніконов Василь Петро-
вич, щоб поліпшити ситуацію, виступив перед засудженими 
і повчально сказав, що навіть вовк біля свого лігвища овець не 
нищить. Особливо наголосив, що віднині до тих із них, кого 
впіймають на злочинах, скоєних в районі, він на судових засі-
даннях вимагатиме лише максимальної міри покарання. Крім 
того, щоб самі засуджені не покривали один одного, різко змі-
ниться підхід при застосуванні умовно-дострокового звільнен-
ня. Запевнив, що з головою суду про таке вже домовлено. У на-
ступному звітному періоді злочини в його районі зменшились, 
зате в сусідніх районах різко збільшились.

Звичайно, я  йшов на цю роботу і  уявляв собі, що роблю 
щось потрібне, а насправді був нікчемний, як кожен із нас.

— З цим не можна не погодитися. Але й погоджуватися та-
кож не можна.

— Звичайно, погоджуватися не можна, але й  викорінити 
злочинність неможливо, допоки людство не дасть відповідь на 
основне питання: звідки зло? До тих пір ми будемо наштовху-
ватися на безліч мотивів, які будуть нас виправдовувати. Адже 
людина, у  більшості випадків  — без високих філософських 
роздумів, здійснюючи прості житейські вчинки, думає дуже 
просто: я хочу і так і буде. Хочу і можу. А якщо хочу і можу, то 
чому не здійснити? А можливо, це погано? — закрадається інша 
думка. — Та якось воно буде! — провокує інша. Минеться! Не 
помітять і вкрасти можна. Та й взагалі — хіба мало чого можна?

Як слідчий, я  це фіксував у  протоколах допиту не лише 
злочинців, а й свідків. Мені це підказувало власне відчуття, бо 
часто настільки сильними психологічно були перемовини між 
мною і злочинцем.

Достоєвський, величчю свого таланту, продумав і  психо-
логічно сильно описав муки Розкольникова, а  мені подібних 
«розкольникових» доводилось допитувати в  буденно-звичай-
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ній, слідчій роботі. Кримінальний процесуальний кодекс не 
вимагав розкривати морально-психологічного стану злочин-
ця, а лише чітко встановити місце, час, спосіб, мотив, пом’як-
шувальні та обтяжуючі обставини. Та мимоволі і  струн душі 
торкатися доводилось. Це був хоча і  не дуже приємний, але 
по-своєму унікаль ний досвід.

І після слідства, будучи вже на прокурорській роботі, фах 
змушував мене спілкуватися з людьми, яких я волів би не зна-
ти — тими, кому смертну кару замінили довічним ув’язненням.

— Ти кажеш, що спілкувався з  людьми, яких волів би не 
знати. А як ти до них взагалі ставився?

— Нормально ставився, без людиноненависництва. Як було 
сказано: «Людиноненависництво виникає тоді, коли ми щиро та 
беззастережно віримо комусь і вважаємо його людиною вельми 
чесною, здоровою, гідною довір’я, а згодом переконуємось, що 
людина підла й підступна, а ще згодом нам зустрінеться інший 
такий самий негідник. Якщо хтось розчарувався так не раз та 
ще й у тих, кого вважав найближчими і найсердечнішими дру-
зями, той врешті-решт від частих розчарувань починає ненави-
діти усіх без розбору і схильний думати, що взагалі немає по-
рядної людини». 

А ще в  житті десь трапиться нам на дорозі звір, а  десь-ін-
де — людина, небезпечніша від будь-якого звіра. ...Помиляєшся, 
довіряючи виразові обличчя зустрічних: з виду вони люди, з но-
рову — звірі; різниця хіба в тому, що зі звіром небезпечно зустрі-
тися віч-на-віч; кого ж він омине, того вже не шукає, бо лише не-
обхідність спонукає його завдавати шкоду. Звіра жене до нападу 
або голод, або страх. Людина ж убиває людину з різних причин.

Для багатьох із них як побутовий, так і загально-криміналь-
ної спрямованості злочин, і навіть найтяжчий з його проявів — 
убивство — найпростіше і найприродніше в світі діло, і часто 
вони не менше втішаються своїми ганебними вчинками, аніж 
чесні — видатними ділами.

Наведу один із прикладів, може, надто конкретний, що ви-
кликав у мене не так відразу до злочинця, як людське співчуття 
до його матері.

Той випадок мав значний громадський розголос. Звільне-
ний лише декілька днів тому з колонії злочинець скоїв убивство 
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хлопця, якого проводжали в армію. Родина і гості сиділи за сто-
лом, бажали вірної служби й  повернення додому. Призовник 
приймав побажання. Та прямо з-за столу його покликав сусід-
ський хлопчик, мовляв, його зове на вулицю якийсь дядько.

Нічого не підозрюючи, призовник вийшов і  побачив там 
старшого від себе не більш ніж на десяток років чоловіка. Той 
запитав: 

— Ти мене знаєш?
— Ні, не знаю.
— Я син вчительки...
— А! Чув, що ти звільнився... 
— То винеси мені пляшку горілки і щось із закуски. 
— Чого це я маю виносити тобі, як жебраку якомусь. Заходь 

у дім і будь, як усі. 
Чим могли образити ці слова звільненого з колонії, я так і не 

зрозумів, допитуючи злочинця, але у відповідь той ударив при-
зовника ножем у серце. Тяжко поранений, він ще встиг зайти 
в дім і впав там закривавлений. Викликали швидку допомогу, 
та не врятували. Злочинця — розстріляли. З Верховного Суду 
СРСР прийшло повідомлення про те, що вирок виконано. Про-
куратурі було приписано оголосити про це рідним страченого. 
Сам я був не в захваті від такого доручення. Місія не з приваб-
ливих. Крім того, в дорученні було приписано повідомити, що 
одяг, взуття — черевики та речі, які належали тому, рідні мо-
жуть забрати, надіславши заяву за вказаною адресою.

У кабінет до мене зайшла вбита горем жінка. Вона дуже змі-
нилася з часу, коли я допитував її безпосередньо після затри-
мання сина з приводу його характеристики. Від психологічно 
неприємного діалогу з нею мене врятувало те, що вона вже чула, 
що сина розстріляли, але ще не вірила в це. Та не офіційне по-
відомлення, в якому їй потрібно було розписатися, найбільше 
вразило її, а те, що можна забрати речі.

— Які речі? Хто ж зможе ходити в тих черевиках?.. Він же не 
винен, — у заціпенінні довго повторювала жінка. — Я не вірю 
цьому! Цього не може бути!..

Ще кілька разів бачив цю нещасну й  самотню жінку, що 
приходила до прокуратури і з німим докором дивилась на мене. 
Було видно, що вона вже несповна розуму. Але хіба можна було 
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пройти повз той погляд? Мимоволі теж думав, що вона пере-
живає. Але що я міг їй сказати? Що у мене така робота? Люди ж 
навіть у гадці не мають, як то тяжко стояти на сторожі закону.

Не кожному вбивці чується віщий голос з неба, що питає: 
«Каїне, де брат твій Авель?» А Арістотель писав: «Навіть біль-
ше, Сократ передає погляд, ніби природа у певний час народ-
жує непридатних людей, котрі не піддаються ніякій культурі. 
Можливо, тут Сократ має-таки певну слушність: справді, трап-
ляється, що на світ з’являються такі люди, які не піддаються ні-
якому вихованню». Тисячі років пройшло, а життя людське, на 
жаль, ще багате на такі випадки.

Мені довелося розслідувати кримінальну справу про зґвал-
тування. На мій погляд, саме вона показала, що на світ з’явля-
ються такі люди, які не піддаються ніякому вихованню. Я б їх 
назвав істотами, яких не торкнувся вплив культури, і  діють 
вони або під впливом зовнішньої спонуки, або внаслідок еле-
ментарних тваринних потягів.

— Виховання і статеві злочини. Ми, справді, перестрибуємо 
з однієї теми на іншу.

— Це справа про зґвалтування сином своєї матері. Працьо-
вита сама, вона його виховувала, як могла. Виростила, та не для 
себе і не для людей, а для тюрми. Вже будучи двічі судимим, по-
вернувся в материнський дім. Марно сподівалось материнське 
серце, що, відбувши покарання, можливо, жениться, порозум-
нішає і їй на старість буде радість онуків доглядати. Та той зно-
ву почав випивати, ображати матір, ніби вона була винна в його 
невдачах.

Якось сусіди побачили, що син кинувся геть від свого дому, 
і запідозрили щось недобре.

Зайшли до хати і  побачили, що старенька, з  божевільним 
виразом в  очах, з  розпатланим сивим волоссям, у  роздертій 
нічній сорочці вже прилаштувала мотузку... Кинулися знімати 
з криками:

— Що ж ти робиш? Це ж такий гріх!..
— Може, й гріх, та я... після такого не можу жити... Просила 

його, молила... що ж ти наміряєшся робити?.. Не чув... не хотів 
чути. Важко такого бажати своїй дитині, та... щоб він дзвону не 
почув... Як так міг змінитися в тій тюрмі, що вона йому рідніша 
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за рідну матір стала? Руки на себе хотіла накласти, щоб не жити 
з відчуттям такої ганьби, такої наруги й неслави... І від кого? Від 
сина! За що, за що? У чому провина моя, чим завинила, у чому 
тяжкий мій гріх, чому саме мені такою міркою відміряно?! Зла-
малась опора життя... Як же тепер жити?

— Твій приклад жахливий, — вислухавши, сказав мій спів-
розмовник, — але жити потрібно, життя триває, не зважаючи ні 
на що. Навіть на тих, хто не піддається ніякому вихованню.

— Коли я вже згадав цю справу, то не можу не розповісти 
про те, що почув від тієї жінки. Не дивуйся з того, що я так від-
верто про це скажу. Під час слідчої роботи доводилось бути 
в ролі довіреної особи, вислуховувати і сокровенне, і таємниці, 
зізнання і визнання, сповіді й вести відверті бесіди. Та, зґвал-
тована власним сином, матір сказала: «Пробачте, мені аж якось 
ніяково про це говорити. Я жінка, природно, що була з чолові-
ками, це цілком житейське діло, та не знаю, чи оце говорити вам, 
чи ні, але у нього, якось язик не повертається сказати, щось не 
так, як у всіх чоловіків, у крайню плоть статевого органу у ньо-
го, мабуть, вставлені металеві кульки з шарикопідшипників».

Під час судово-медичного огляду покази жінки про те, «що 
у нього щось не так, як у всіх чоловіків», підтвердились. Навіть 
у  суто медичній термінології такі прояви з  розряду «первер-
зій» — ненормальностей, які розповсюджені в закритих колек-
тивах, до яких належать і місця позбавлення волі.

— Сексуальні ненормальності. Про це ми, можливо, ще по-
говоримо. 

— Звичайно, ми можемо говорити на різні теми. На тій ро-
боті доводилось розбиратися з  різними сторонами приземле-
них життєвих задач. На мій погляд, під час слідства найбільш 
виразно, як ніде в інших випадках, можна спостерігати різних 
покидьків суспільства, вивчати справжнє дно людської натури. 
І ось тепер, згадуючи, робиш ніби осмислення свого колишньо-
го «Я».

Розслідуючи цю та інші справи, що вирізнялися своєю амо-
ральністю та жорстокістю, часто подумував: не кожна людина 
є насправді людиною. Мене не потрібно в цьому переконувати, 
а іншим раджу дотримуватись поради Ліни Костенко: «Тут го-
ловне — дивитись в очі звіру і просто — залишатися людьми».
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Мені не потрібно пояснювати, що люди погані, чи тверди-
ти, що вони добрі. Завдячуючи роботі, через свій окомір, бачив 
їх такими, якими вони є. Бачив трудівників і ледарів, багатих 
і бідних — цих побільше. Дещо знаю про взаємини між людьми, 
добрими й  поганими, такими, що нічого не вміють, і  такими, 
що щось уміють. Я знаю це не з книжок, не з чужих мудрих сен-
тенцій, а зі свого досвіду, зі своїх власних спостережень. Хоча 
і мудрі сентенції не потрібно відкидати. На тій службі, за сло-
вами Сократа, повинен був «спускатися в оселю інших людей 
і звикати споглядати темні сторони життя». Розслідувати зло-
чин — це розглядати чуже життя й бачити його зсередини, без 
жодних прикрас. Мені здається, що за своєю вдачею я схильний 
до спостережень і  в кримінальні справи, які мені доводилося 
вести, крім встановлення доказів, необхідних для винесення 
вироку в суді, вносив дух аналізу.

— Ти сказав, що коли працював слідчим, ще не було мора-
торію на смертну кару. Як вважаєш, це правильно, що її скасу-
вали? — запитав мене співрозмовник.

— Коли йдеться про життя, дароване нам з небес, то і смерть 
найогиднішого злочинця викликає трохи співчуття. Як прак-
тик, скажу, що переважна більшість рідних і близьких жертви 
смертельного злочину вважають це несправедливим. Для них 
той, хто умисно вбив, теж має бути страчений. А  для інших 
страх перед смертною карою не гарантує особистої безпеки 
в сучасному суспільстві. У багатьох країнах смертну кару ска-
совано, але злочинців там не менше. Хоча визнаю смертну кару 
як ганебний захід в  сучасному суспільстві. У  ньому нема вже 
ні сили, ні дієвості. В суспільстві вже зовсім інші уявлення про 
справедливість і право. Не уявляю, щоб у цивілізованій країні 
сьогодні на площі урочисто стинали голови чи вішали.

— Так, це було б поверненням у минулі часи.
— Мопассан писав: «Життя, що не кажи, ніколи не буває ні 

таким добрим, ані таким поганим, як думають». Від себе додам: 
а є таким, як є! Не скажу, що аж надто вмію розпізнавати люд-
ське «я» в усіх його проявах. На слідчо-прокурорській роботі 
бачив, що дійсність іноді виявляється іще потворнішою, аніж 
це можна уявити. Та не отримую задоволення від критики жит-
тя взагалі. Я його сприймаю так, як сприймаю, і бачу та відчу-
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ваю, що хтось може бачити й відчувати його інакше і, можливо, 
краще, ніж я.

Скажу лише про кримінальні справи. Це ж тепер у моїй кра-
їні широко висвітлюється кримінальна хроніка, а раніше вона 
була майже закритою. Мені доводилось спілкуватися з жінкою, 
яка вбила чоловіка і тіло, як консервацію, закрила в трилітрові 
банки. Потім, відбуваючи покарання, вона, стоячи в шерензі на 
плацу колонії, з ненавистю дивлячись на представника адміні-
страції, своїм «товаркам» говорила: «З цього “оперка” закрила б 
п’ятнадцять банок тушонки». 

— Це ж канібалізм!..
— Хоч це й не по-людському, але в житті трапляється й таке. 

Можу тільки поспівчувати слідчому, в провадженні якого була 
та справа.

— Жахливий приклад ти навів.
— Можу й  «веселіший». Громадянка телефонує до мілі-

ції:  —  Я  тут чоловіка з  коханкою застукала, приїжджайте.  — 
Громадянко, — відповідає черговий, — чому ви з такого приво-
ду до нас телефонуєте? — Так до смерті ж застукала.

— І жарти в тебе незвичайні.
— Авжеж, тут жахливе змішання трагічного й  комічного, 

і  коли ти питаєш, чому я  сміюся, ти ніби питаєш, чому я  ра-
дію? Відповім: доводилось жити між сміхом і плачем. Я бачив 
зблизька ті злочини, які тебе засмучують. Звичайно, такими 
розповідями людину легше залякати, ніж розсмішити. Що ж до 
мене, то я сам не знаю, сміятися мені чи плакати. Але, — за по-
радою Сенеки, — краще на ті людські звичаї і пороки дивитися 
спокійно — ані сміхом не вибухати, ані слізьми не проливатися. 
Бо то одвічна мука — перейматися чужими бідами чи, навпаки, 
що геть не по-людському, втішатися ними. Один філософ тіль-
ки-но опинявся серед люду, одразу плакав, а інший — сміявся. 
Цей, щоб ми не робили, в усьому бачив щось жалюгідне, той — 
безглузде. Все треба полегшувати й  не так близько брати до 
серця. Розумніше насміхатися з життя, аніж його оплакувати. 
Врешті, більше прислужився людському роду той, хто з нього 
сміється, аніж той, хто плаче над ним.

Мабуть, найрозважливіше буде самому визнати, що такі 
приклади — зайвий відступ. Одне лише скажу: цим завдячую 
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своїй роботі. Я б, напевне, не згадував її із стількома подроби-
цями, але ще Бернард Шоу писав: «Мій спосіб жартувати — це 
говорити правду. На світі немає нічого смішнішого». Скільки 
ще людей стикається з людською жорстокістю. Жахливі цифри 
скоєних злочинів і осіб, які за це відбувають покарання. У кож-
ній області десятки пенітенціарних установ і тисячі осіб, що но-
сять погони, охороняючи злочинців.

— Не всіх же карати стратою?
— Звичайно, гуманність і  тут потрібна. Але спробуймо 

зрозуміти осіб, які охороняють злочинців. Англійський філо-
соф і правознавець Джеремі Бентана ще 1785 року розробив 
проект досконалої в’язниці  — паноптикуму. Будівля скон-
струйована у формі кола, всередині якої — вежа, що має ши-
рокі вікна, котрі виходять на внутрішню сторону кола. Будів-
ля розбита на камери, кожна з яких має по два вікна. Досить 
лише помістити у  вежу одного наглядача, а  в  кожній камері 
ув’язнити одного засудженого, і  один охоронець зможе спо-
стерігати за всіма. Ув’язнені не бачитимуть охоронця, утім ці-
лодобово відчуватимуть тиск нагляду — його пильний погляд. 
Сам Бентана описував паноптикум як «новий спосіб отриман-
ня влади одного розуму над іншим, без прикладів застосуван-
ня понині». Задумував його, як «млин, що перемелює злодіїв 
на чесних людей». Та на практиці цей «винахід» здійснити не 
вдалося. Адже немає в’язниці без наглядача: одне без одного їх 
годі уявити. Вони із тих людей, про яких ми кажемо: «Нічого 
не вдієш! Адже потрібні й  такі!» Мій погляд на їхню працю 
не веселіший. Позитивних вражень від спілкування з особами 
негативного спрямування вони не набираються. А ще й мала 
заробітна плата. Потрібно бути справді морально стійким, 
щоб після роботи у спілкуванні з дружиною та дітьми не ба-
чити в їхніх вчинках своїх підопічних. Мимоволі я їм співчу-
ваю. Що вони вчинили, щоб дивитися на це? Адже йдеться не 
про те, яким злочинець був під час злочину, а  про те, яким 
він є нині. У реальному житті ми й дотепер досить-таки часто 
ставимося до інших людей так, як вони ставляться до нас (а не 
так, як ми б воліли, щоб до нас ставилися), на образу відпові-
даємо образою, на неприязнь — неприязню. Це ще природно 
залишається у світі сущого.
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— Але ж ті, хто охороняє злочинців, самі вибрали собі таку 
роботу чи службу?

— Звичайно, самі. Але скільки ще в житті ми робимо доб-
ровільно-примусово, через різні обставини. Тому люди й при-
звичаюються до всього. За родом служби мені доводилось бути 
в камерах засуджених до довічного ув’язнення і в компанії, за 
столом в ресторані, де святкували день народження начальни-
ка управління пенітенціарних установ області. Незабутнє вра-
ження, коли сивочолий генерал та його підлеглі — начальники 
тюрем, проникливо, з усією свідомістю значення тексту, співа-
ли відому в злочинному світі пісню «Таганка». Слухаючи їх, по-
думав, що вони самі в цій системі «незмінні арештанти».

— Загальновідомо, що суспільство захищається від злочин-
ців, психічно хворих і взагалі незручних людей. При облашту-
ванні місць поселень часто насамперед поряд із житлом копали 
арештантські ями та будували приміщення для їх ізоляції.

— Погоджуюся з тобою, але вважаю Одесу містом, яке мож-
на виключити з «насамперед».

— Цікавий хід твоєї думки!
— Одеса — одне із перших міст, де театр був побудований 

раніше від тюрми і  назвали її «Тюремний замок». У  кожній 
камері були туалети, водяне опалення та система вентиляції. 
В замку також були кухня, лазня, кузня, лікарня і церква.

— Тобі це щось пояснює з особливостей характеру жителів 
Одеси?

— Звичайно. Мабуть, розуміли, що «весь світ  — театр, 
а люди в нім актори».

Хоч в життєвому спектаклі, який ми називаємо життям, тю-
ремники добре знають, що тюрма в цьому театрі — місце, де пла-
тять не за вхід, а за вихід. В одній із піднаглядній мені, як проку-
рору, колонії самі засуджені втовкмачили це звичайному папузі.

— До чого тут папуга?
— Начальник колонії завів собі папугу. Вдень той папуга 

був у його кабінеті, а на ніч його передавали днювальним з чис-
ла засуджених, які співпрацювали з  адміністрацією. Яким же 
було моє здивування, коли, зайшовши до кабінету, почув від 
папуги: «Што, УДО (условно-дострочное освобождение — рос.) 
хочєш? Хєр тєбє, а нє УДО. Начальство нада слушать».
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— Ну й жарти у тебе! 
— Це не видумане. Такі жарти моєї пам’яті! А для тих, хто 

охороняє, також «згинули юність і  талант у  стінах тюрми». 
Адже і той, хто охороняє, і той, хто там перебуває за ґратами, — 
фактично, сидять спільно в тюрмі. Ще Сенека натякав на те, що 
в’язень з охоронцем пов’язані одним ланцюгом; у в’язня при-
кріплений до правого зап’ястка важкий ланцюг, а в охоронця до 
лівого зап’ястка — легший. 

У місцях позбавлення волі далеко не всі засудженні дотри-
муються кримінальної романтики та правила: «Не вір, не бійся, 
не проси», і не з переказів знаю, що деякі з тюремників, дбаючи 
тільки про винагороду, зв’язану з  охороною в’язнів, мають їх 
за основу своїх прибутків, і живучи з їх частки, потай радіють, 
дивлячись на свою вдавану «зверхність» над ними.

— То ти вважаєш, що вже все знаєш про людей?

ЯКБИ МИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА

— Складне питання, не з тих, на яке зміг би відповісти за 
мене хтось інший. Звичайно ж, ні! Ні, я не з тих, для кого жит-
тя вже не має таємниць. У ньому я й собі поводир був ніякий, 
а щоб людям — то вже й поготів... Добро і  зло не можна оці-
нити, описуючи діяння людей. У дитинстві до восьмого класу 
я  вже перечитав сільську бібліотеку. Кажу це не задля пустої 
хвали, але тепер розумію, що прочитане лише переобтяжило 
мою пам’ять, не систематизувалось, не засвоїлось глибоко. Важ-
ко назвати це освіченістю. Але озброєний літературними при-
кладами — я вже з юності відчував, що мене нічого не дивує.

Звичайно, потрібно було б, як казав чеховський герой, учи-
тись уважно й старанно, щоб пуття було. Що напам’ять треба, 
те вчи напам’ять, а де треба розказати своїми словами внутріш-
ній зміст, не торкаючись зовнішнього, там своїми словами. 
І старайся так, щоб усі науки вивчити. Дехто математику знає 
чудово, а про Петра Могилу не чув, а інший про Петра Моги-
лу знає, а не може про Місяць розказати. Ні, ти так учись, щоб 
усе розуміти! Вчись латини, французької, німецької... вивчай 
географію, звичайно, історію, богослов’я, філософію, математи-
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ку... А коли всього навчишся, не поспішаючи, та з молитвою, та 
з щирістю, тоді й ставай на службу. Коли все будеш знати, тобі 
на всякій стезі легко буде. Ти тільки вчись та благодаті набирай-
ся, а вже Бог покаже, ким тобі бути. Чи лікарем, чи суддею, чи 
інженером....

Та не було в моїм дитинстві можливості вивчати ні латину, 
ні французьку, ні богослов’я, ні філософію. Звичайна сільська 
восьмирічна школа. Про вчителів лише приємні враження, 
адже вони таки вклали в наші голови ази науки. Та що я тоді міг 
знати? Лише те, що мені дозволяли знати з шкільної програми, 
яка була чітко спрямована «лінією партії».

Гуманітарні предмети мені давались набагато легше, ніж 
прикладні. Особливо любив історію, а її викладав директор шко-
ли Микола Кузьмович Довжук. Згадую, як якось запізнився на 
урок, заходжу після дзвінка, слідом за директором. Думав, про-
шмигну на своє місце, та де там! «Щоб не запізнювався, будеш 
відповідати. Що було задано?» Стою, не можу згадати. Та й нічо-
го пригадувати — не знав... та й забувся. «Сідай. Два». І виводить 
жирну двійку в класному журналі. Я вже не пам’ятаю тему уро-
ку, але пригадується, що однокласники на основні питання від-
повіли, а на його додаткових застопорились. Якщо відповіді на 
питання ніхто не знає, то саме тоді починається урок як такий. 
Зацікавивши дітей, ініціативу в свої руки повністю бере учитель. 
Потоком полилися питання, проте клас мовчить. Тоді несміливо 
піднімаю руку. Учитель здивований, оскільки я навіть не знав 
теми домашнього завдання... Я ж, прослухавши тему, на уроці 
згадав те, що читав з  цього приводу в  літературі. Хвилин де-
сять Микола Кузьмович ставив мені запитання, а я відповідав, 
тож вийшли, як мовиться, далеко за тему. «Сідай. П’ять». У ту ж 
клітину, де двійка, ставить п’ятірку. Так я отримав одразу 2 і 5 
і здобув повагу до себе у директора школи. З того часу я ходив 
у нього в любимчиках. Але директор не давав жодних поблажок. 

— Мабуть, директор школи був послідовником Сковороди, 
у якого була своя, власна система оцінювання. У Харківському 
колегіумі Сковорода був викладачем піїтики і відзначився тим, 
що замість оцінок писав: «вельми тупий», «сущий бестолковщі-
на». Розумників оцінював званнями: «вельми гострий», «зверок 
вострое» (тобто знання ловить на льоту).
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— Дещо і  я ловив на льоту. Та потрібно згадати той час. 
Шістдесяті роки минулого століття. Колгоспники, як кріпаки. 
Без паспортів. Пригадую, як, закінчивши вісім класів, голова 
і директор школи зібрали нас, випускників, у конторі колгос-
пу і, піднімаючи кожного, вирішували: кому йти вчитись до 
середньої школи за дев’ять кілометрів від села, кому в колгосп 
телятницею чи в бригаду, або навчатися в профтехучилищі на 
тракториста. Мені випало продовжити навчання. У  середній 
школі селища Удич з навколишніх восьмирічних шкіл сформу-
вали класи. Закінчивши школу, ми, не маючи паспортів, виму-
шені були «вербуватись» на заводи, фабрики. Я — до технічного 
училища № 80 міста Родинське Донецької області, де менше ніж 
за рік здобув спеціальність машиніста шахтного електровоза. 
Так, у сімнадцять років, пішов у самостійне життя, ще не вмію-
чи поставити над житейською суєтою оті, надбані мною самим, 
книжні скарби. Одне слово, мої знання були недосконалі, і мені, 
як і всім, довелося вчитися у життя. У вісімнадцять — спустив-
ся в шахту. Далі — армія, завод. Лише через сім років після за-
кінчення школи вступив до юридичного інституту. 

Не хочу бути хвалькуватим, та на зустрічі випускників 10-Б 
класу Удицької середньої школи на честь 50-річчя її закінчення 
з’ясувалося, що з 28 учнів лише я один спромігся здобути вищу 
освіту.

Нині, згадуючи, як ходив до школи і ще тільки починав чи-
тати серйозні книги, дивився на людей мого теперішнього віку 
і думав, що вони всі дорослі й розумні. Як же я помилявся!

Сковорода в  листі до Ковалинського, посилаючись на Те-
ренція, вказує: «Бо якщо б ми учились на досвіді інших, вино-
сячи з нього корисне нам, і якщо б ми вдивлялися в життя ін-
ших, наче в дзеркало, то значно менше стосувалися б нас слова: 
досвід — наставник дурнів».

— Виходячи на життєву дорогу, навіть люди найупевненіші 
у собі нерідко розгублюються. Вичитуючи в дитинстві та юно-
сті, ти вчився не для майбутнього свого ремесла, а заради за-
гальної освіти, як це личить приватній особі й вільній людині. 
Формальна освіта має колосальне значення, але духовні, душев-
ні якості — чи не більше. Саме вони становлять суть пізнання, 
задля якого маєш прожити все життя своє.
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— Так, але мені здавалося, що всі люди, виконуючи навіть 
звичайні свої обов’язки, живуть глибоким і  змістовним вну-
трішнім життям. Мені здавалося, що вони знають більше за 
мене. Та з роками з деяким розчаруванням відчував і бачив, що 
люди дещо гірші, ніж мені здавалося. 

Виявляється, що часто люди лихословлять, глузують одне 
з  одного, непристойно лаються, незалежно від того, п’яні 
вони чи тверезі, і, взагалі, яких лише огидних вчинків не ко-
ять вони як на словах, так і на ділі між собою і стосовно інших 
людей. Та ще й пишаються своїми поганими манерами, своєю 
убогою освітою, своєю хитрою націленістю на практичну, 
корисливу мету, що вони не такі розважливі і не всі можуть 
бути взірцем.

— Звичайно, не всі.
— Проте, завваж! Я зовсім не стверджую, начебто на влас-

ному досвіді переконався, що сам можу ним бути. В Одесі ка-
жуть, що коли ти вважаєш себе розумнішим за інших, ти пере-
стаєш розумнішати.

— Правильно кажуть.
— Ще в дитинстві мати розповідала, що в селі був якийсь 

чоловік, котрий обіймав не таку вже й високу посаду, але дуже 
чванився своїм розумом і казав: «На мій вік дурнів вистачить». 
Тож мати попереджала мене: «Якщо вийдеш у люди, то, борони 
тебе Боже, цуратися і зневажати людей з тієї причини, що вони 
дурніші за тебе! Не легковаж нікого, не став себе нікому за при-
клад, не вихваляй свого, не нехтуй чужим, не дивись на інших 
зверхньо».

А батько, коли я став слідчим прокуратури, радив працю-
вати так, щоб люди не кляли. Радив дивитися на того, з  ким 
розмовляєш, з трьох точок зору: вважати його вищим за себе 
за розумовим розвитком, або нижчим, або рівним собі. Якщо 
прийдеш до висновку, що він розумніший тебе — слухай і на-
слідуй його, дурніший — сам дай йому пораду; якщо він рівний 
тобі за розумом — погодься з ним. Пам’ятаючи це, ти ніколи не 
звикнеш сперечатися.

Тоді я вважав ці поради мудрістю моїх батьків і лише в зрі-
лому віці дізнався, що то мудрість філософів стародавнього 
світу. Те, що казав батько, є афоризмом древнього римського 
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мудреця Епіктета. Дозволь тут ще й додати трішки єврейського 
гумору.

— Додавай.
— Мудрі люди цього народу кажуть, що дурних на світі не-

багато, але розставлені вони так уміло, що трапляються на кож-
ному кроці. Вони не хочуть, не сприймають правди дійсності, 
бо від неї ще більше здуріють.

— Дотепно,  — засміявся мій співрозмовник. Було видно, 
що це його неабияк розвеселило.

— Не скажу, що тільки те й робив у своєму житті, щоб без-
умовно дотримуватися цих порад. Бувало, що й розумніших не 
слухав, і  з рівними за розумом не погоджувався, і  з дурними 
сперечався. Часто з ними через те тільки починаєш сперечати-
ся, що не хочеш поступитись. 

— В Епіктета є цілий розділ «Про те, як переконувати ін-
ших». Він писав: «Якщо ти дійсно віриш у справедливість твого 
розуміння життя і бажаєш добра людям, то при нагоді ти будеш 
виказувати його іншим так, щоб, по можливості, переконати 
твоїх співрозмовників в справедливості твого розуміння жит-
тя. І в таких випадках, чим більше твій співрозмовник помиля-
ється, тим важливіше і бажаніше, щоб він зрозумів і оцінив, те, 
що ти хочеш йому довести». 

— Але ж як часто ми діємо якраз навпаки. Ми добре вміє-
мо розмовляти з людиною, згідною чи майже згідною з нами; 
коли ж ми бачимо, що співрозмовник наш не вірить в ту іс-
тину, яку ми визнаємо, або й не розуміє її, то ми, правда, на-
магаємося пояснити йому цю істину і запевнити його в спра-
ведливості, але коли він продовжує не погоджуватися з нами 
і, як нам здається, вперто заперечує чи перекручує наші слова 
в  інший бік, то як легко ми втрачаємо наш спокій і  роздра-
товуємося! Ми або починаємо сердитися і  говорити нашому 
співрозмовнику неприємності, або закінчуємо розмову, дума-
ючи, що з таким незрозумілим і впертим чоловіком не варто 
й говорити.

Подумати тільки, що цим словам уже дві тисячі років! Але 
й досі, за виразом того ж Епіктета: «Одній людині здається хо-
рошим одне, а другому — друге, якраз протилежне. Але ж оби-
дві протилежні думки не можуть бути справедливими.
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— Я, — скажеш ти, — вважаю справедливим своє тверджен-
ня і несправедливим чуже твердження.

— А з чого ти дізнався, що твоє твердження справедливе, 
а чуже несправедливе? Для цього ж недостатньо того, що ти сам 
себе вважаєш правим. Коли нам потрібно, наприклад, виміря-
ти яку-небудь відстань, то ми не покладаємося на слова тієї чи 
іншої людини, а виміряємо відстань надійною міркою — арши-
ном, сажнем.

Якщо для таких простих справ є своя правильна міра, то не-
вже ж для більш важливіших справ життя такої мірки немає? 
Якби знайшлась така мірка для уникнення помилок, то ми, зви-
чайно, не стали б робити жодного кроку без того, щоб не виві-
рити нею. Така мірка розкрила б очі всім тим, хто ошукується, 
приймаючи за очевидне те, що їм тільки “здається”.

Мірка ця існує. Для того щоб оволодіти нею, потрібно перш 
за все добре зрозуміти, в чому наше істинне добро, в чому при-
чина зла і в чому їх основні ознаки.

Коли ми це з’ясуємо і ясно зрозуміємо, тоді у нас уже буде 
в руках та мірка, яку ми шукаємо».

Платон теж запитував: «Де той дороговказ, якого потре-
бують люди впродовж цілого життя,  — якщо вони тільки 
по-справжньому хочуть гарно прожити свій вік?»

— І як ти вважаєш,  — запитав мене співрозмовник,  — 
знайшли таку мірку?

— Можливо, ті хто вважає себе щасливими, і знайшли, але 
впевнений, що більшість усе ще шукає. Хоча і  в цьому сум-
ніваюсь.

— У тому, що шукають?
— Ні! Сумніваюся в  тому, що більшість шукає ту мірку. 

Слідча та прокурорська практика дещо трансформували мої 
погляди на правосуддя «тітки з  зав’язаними очима», і  я, як 
той герой Анатоля Франса, можу повторити, що порядні люди 
в  житті переважають, бо їх більше. А  втім, не набагато... і  не 
завжди. По суті, вони становлять незначну більшість. 

— Якщо ти починаєш розчаровуватися в людях — не ля-
кайся, ти на правильному шляху. Ти ставиш до них більші 
вимоги.
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КОЛИ Б МУДРІСТЬ ДАВАЛАСЯ 
ЛИШЕ З УМОВОЮ

— Скажу за Сенекою: «Ніяке знання  — хай і  незвичайне, 
рятівне — мене не втішатиме, якщо ним володітиму тільки для 
себе. Коли б мудрість давалася лише з тією умовою, щоб я три-
мав її, мов у клітці, й нікому про неї не говорив, — я б одкинув 
її. Ні з ким не поділене добро, хоч яким було воно, радості не 
приносить. ... Та й пощо маю жадати від фортуни, щоб дала те, 
що готує мені непевний жереб у майбутньому, якщо можу за-
жадати від себе самого — не мати взагалі ніяких жадань? І чого 
тут жадати?.. Чи візьмусь до накопичення, забувши про марно-
ту людського життя?.. Та ось же він, останній день! Ну, хай не 
останній — поряд з останнім».

І про багатоликість мені теж відомо. Це ж лише уявіть собі, 
що сталося б із звичаями, якби багато людей твердо повірила, 
ніби вони володіють істиною, якби,  — припустимо неможли-
ве, — вони однаково її розуміли.

— Не думай, що вона так одразу і  одкриє свій лик, проте 
шляхи до бачення покаже.

— Через яку таку науку?
— Ту, що становить основу.
— Мене вчили, що філософія відповідає на питання най-

більш загальних основ розвитку науки, суспільства і пізнання.
— Правильно вчили.
— Так вчили в радянській школі та в інституті, хоча що таке 

філософія, ніхто точно й досі не скаже. Вона теж не може все 
пояснити. Те, що пропонують філософи, також є тимчасовими 
варіантами відповідей на вічні питання. Тепер я  дотримуюсь 
вислову, що любов до мудрості — це точний переклад слова фі-
лософія. Але це ще не означає мислити! Та, й крім усього — не 
можна мислити «взагалі», мислити абстрактно, мислити за ін-
ших. Пробую мислити «за себе», мислити особисто. Від цього 
виникає ціла низка запитань. Хто я? Який я? Навіщо я? В чому 
сенс мого (саме мого) життя? Та й чи є взагалі в житті сенс? Чи 
варто про це думати?

Але чому ж письменники, поети, в більшій мірі, ніж хто ін-
ший, так замислюються, дошукуються істини, Абсолюту!?
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— І як ти вважаєш: чому?
— Бо розвиток людства ще не в  такому ідеальному ста-

ні, щоб істина була доступна більшості. Дотримуюся думки, 
що саме найбільш обдаровані письменники, поети в яскравих 
і  красномовних книгах розкрили світові більше політичних 
і  соціальних істин, ніж усі професійні політики, публіцисти, 
філософи і моралісти разом взяті, дали найбільш зрозумілу ха-
рактеристику всіх верств суспільства та й самого життя.

Бальзак зумів так всеосяжно описати пристрасть до грошей, 
так змалював Гобсека, що під якою б личиною політик не ховав 
свою сутність, народ навіть у малих проявах це бачить і, якщо 
хоче змінити, реагує.

— Ти хочеш сказати, що письменники в навчанні людей ро-
зуму досягли більших успіхів, ніж філософи?

— І так, і  ні. Філософи, а  за ними і  письменники, намага-
ються пояснити, — перші в науковій, другі в популярно-літера-
турній формі, — людям, якими вони повинні бути, щоб жити 
краще, змістовніше, осмислено. Наскільки це їм вдалося, суди-
ти важко. Проте факт, що філософію як науку вивчає далеко не 
переважна більшість людства. Ця наука ще не прямо прикладна 
для повсякчасного життя, як, скажімо, математика.

— Вважаєш, що математика більш прикладна наука, ніж фі-
лософія? 

— На це питання важко знайти однозначну відповідь. 
Але  ж вона є. Ще Платон писав: «Чи вже помітив, що люди, 
від природи здібні до рахунку, виявляють, так би мовити, тя-
мущість у всіх науках? Навіть тугодуми, якщо їх навчати цього 
й відповідно вправляти, то хоч і не мають для себе жодної іншої 
користі, проте всі хоч трохи чогось досягають і стають якимись 
меткішими у сприйнятті, ніж були раніше?». 

Звичайно, не потрібно зводити духовне життя до чотирьох 
дій арифметики, але коли вмієш не лише відняти та додати для 
себе, а ще й спроможний примножити та поділитись з іншими, 
це вже прояв психіки цивілізованої людини.

— Он як ти пов’язуєш філософію і математику!
— Та все в житті взаємопов’язане! За Сенекою: «Є ще й та-

кий вид взаємозв’язку, коли одне щось може існувати без дру-
гого, але те друге — не може без першого.
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Що кажу, те спробую вияснити. Можу, скажімо, перебирати 
ногами, але не бігти, та не можу бігти, не перебираючи ногами. 
Перебуваючи у воді, можу не плавати, але плавати, не перебува-
ючи у воді, — не можу. З цього ряду й те, про що ведемо мову». 

Математика, особливо вища, перебуває у сфері високої, чи-
стої абстракції. Тому ніхто не вимагає, щоб усі люди опанували 
таблицю логарифмів, розв’язували рівняння другого ступеня, 
знаходили піднесене у ступінь невідоме (до речі, й сам цього не 
вмію), але рахувати вміє переважна більшість.

Математика — найбільш універсальна мова світу. В ній теж 
не все так просто, як двічі по два — чотири. В житті вона посі-
дає значне місце між гуманітарними і природничими науками. 
Проте й вона не може вважатися наукою наук. Пересічний гро-
мадянин не завжди бере на віру, що двічі по два — дорівнює чо-
тирьом. Він знає, що дві курки і два півні, чи два барани і дві вівці 
в кінцевому рахунку дають те, що їм призначено природою.

— Ти і математичні істини переводиш у жарт.
— Аж ніяк. Математичне доведення неможливості квадра-

тури круга не заважало багатьом ентузіастам витрачати роки 
на розв’язання проблеми. Марність досліджень з  розв’язання 
задачі квадратури круга перенесла цей вираз у багато інших га-
лузей, де він просто позначає безнадійне, безглузде або марне 
починання.

Ейнштейн на запитання: «Як йому вдалось створити теорію 
відносності?» відповідав жартом: «Нормальна доросла людина 
взагалі не задумується над проблемою простору і часу. На їхню 
думку над цією проблемою вже думали в дитинстві. Я розви-
вався інтелектуально помалу і ці запитання прийшли до мене 
вже в дорослому віці. Відповідно я глибше і детальніше проана-
лізував проблему». Але...

— У тебе й відносно Ейнштейна є якесь заперечення, — іро-
нічно мовив співрозмовник.

— Ще Арістотелю приписують вираз, що «в окремих випад-
ках корисно сумніватися». Сумнівність  — чудове слово. Воно 
одночасно закликає приймати і не приймати, і якщо приймати, 
то принаймні з великою обережністю. А сам Ейнштейн сказав: 
«Відтоді, як вчені взялися трактувати мою теорію відносності, 
я сам її не розумію!»
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— Загадково сказав.
— Та все в житті загадкове! Ляйбніц, який обдарував люд-

ство диференційним численням, у своїй праці «Теодицея» твер-
дить, що існування зла на світі не повинно нас дивувати, що 
воно не протиставляється справедливості, мудрості й Божому 
благу. Що створено не тільки світ, у якому ми живемо, і що Тво-
рець створив і інший світ, де будуть виправлені наші хиби.

— Але ж не всі вірять у силу Творця.
— Блез Паскаль математично довів, що коли ви вірите в іс-

нування Бога, то програєте небагато, якщо його нема. А от коли 
не вірите, а Бог є — то втрачаєте все.

Не можу сказати, що сам глибше і детальніше здатен про-
аналізувати проблему, та як би далеко не підносилась і високо 
не шугала філософська думка, вона ніколи не повинна забува-
ти про те, заради кого вона б’ється над розв’язанням складних, 
хитромудрих питань буття, — про людину, реальну, земну, сьо-
годнішню. Філософія не менш давня наука, ніж математика, 
але чи більшість навчилася відрізняти добро від зла, правду від 
брехні? На жаль, ні математика, ні філософія в повній мірі не 
розв’язують проблем життя.

— Чому?
— Бо життя — це задача, яку ще ніхто не розв’язав без по-

милок.
— А як ти думаєш, хто чи що може навчити відрізняти доб-

ро від зла, правду від брехні?
— Тут, по-моєму, може допомогти лише література, що вчить 

гуманізму, проголошує ідеал вільної, досконалої людини. Пись-
менники в навчанні людей навряд чи дошукуються Істини — цю 
тему вони відображають лише художньо. Серед них, як і серед 
філософів, хтось став у більшій, а хтось у меншій мірі знамени-
тим чи впливовим у цій справі. Але, як на мене, то одна з най-
головніших 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 задають собі клопоту замислити-
ся над тим, аби сказати людям, якими вони є насправді.

Філософи повчали людей, якими вони повинні бути, вважа-
ючи, що ті, як і вони, знають, якими вони є. Проте вони й до 
сьогодні себе не знають. Тому й досі актуальне: «Пізнай себе...»
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— А як пізнати?
— Лише через життя, спілкування з собі подібними. І як ра-

див Сенека, робити це без метушні, бо метушня — ознака хворої 
душі. Перший доказ доброго ладу в ній — це, гадаю, вміти зупи-
нитись і побути з самим собою. Зваж і на те, що читання бага-
тьох авторів, гортання найрізноманітніших книг теж має у собі 
щось від тих блукань та непостійності. Набагато краще довіри-
тися лише декільком авторам, аніж блукати серед багатьох. Лише 
з окре мими, найобдарованішими, слід залишатися якомога дов-
ше, їхнім розумом живитись, коли хочеш винести щось таке, що 
надовго б осіло у твоїй душі. ... Тому-то ненастанно читай лише 
визначних авторів, а  коли й  заманеться розважитись іншим, 
одразу повертай до попереднього. Щоденно черпай собі щось по-
мічне проти вбогості, смерті й інших напастей. І хоча багато чого 
пробіжиш оком, зупинись на чомусь одному, що в цей день мо-
жеш перетравити. Саме так чиню і я: читаю багато — беру дещо. 
Мені здається, що я лише тепер цим займаюсь. 

— Саме тому мені хотілось поговорити з тобою.
— Чому зі мною? Я досить пересічна людина.
— Це за життя не кожен може знати.
— Дійсно. Як довго Демокріта вважали божевільним! Люд-

ський розголос не так легко віддав належне Сократу. А як довго 
громадськість не визнавала Катона! Відкидала його, не розумі-
ла, поки не втратила. А Фрідріх Ніцше? Стверджують, що він 
іноді вловлював примхливі відблиски істини, але врешті-решт, 
заплутавшись у лабіринтах людської думки, дорозумувався до 
цілковитого божевілля. Помер, гавкаючи в залізній клітці.

Простому смертному, і навіть не кожному вченому, вдаєть-
ся потрапити в загальну історію людства — тут потрібен збіг 
якихось незвичайних обставин. Не вважаю, що володію універ-
сальними знаннями, які перетворюють людину на виразника 
поглядів, на символ своєї епохи.

— Не всі, хто потрапив в історію людства, за життя знали, 
що такими будуть. Великі люди не вмирають цілковито, а ли-
шають по собі живу й плідну думку.

— Цікавий вираз — «плідну думку»! Вона спонукала Сене-
ку сказати: «Усе життя бреше мені». Проте, змушувала до дії: 
«От і злови його на тій брехні й наверни, раз такий гострий на 
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думку, до правди. Адже воно (життя) вважає необхідним навіть 
те, що чи не більшу половину — зайве. То хіба не варто зосере-
дитись на одному: показати всім, скільки часу йде на придбан-
ня зайвого, скільки людей, поки здобувають засоби для життя, 
втрачають за тими клопотами саме життя?» Вже майже два ти-
сячоліття зійшло з часу, коли ці слова були висловлені...

На жаль, мені доводилось мати справи в більшій мірі з тими, 
хто опускався нижче ідеалів, прийнятих відповідно до даного 
часу і суспільного уявлення. Бачив їх усяких. Бачив і навіть знав 
таких, які не хотіли жити.

ЛАНЦЮГ, ЩО ТРИМАЄ НАС НА ПРИВ’ЯЗІ 

— Дивно...
— Мені зовсім не дивно. Для більшості людей є тільки один 

ланцюг, що тримає нас на прив’язі, — жага життя. Про самогуб-
ства, з огляду на важливість цієї теми, написано дуже мало і це 
явище ще мало вивчене. Адже така хвороба майже недоступна 
для спостереження. Ще навчаючись в інституті, я писав рефе-
рат на тему «Самогубства та їх інсценування». Серед матеріа-
лів для реферату зустрічав дані, що цим страждає сім відсотків 
людей. Потім працював слідчим прокуратури в  приміському 
багатолюдному районі. Це ж тільки згадати, скільки їх, складе-
них особисто, протоколів про смерть, великої юрби самогуб-
ців! На той час до посадових обов’язків входили перевірки за 
фактами смертей людей, що сталися в  умовах неочевидності. 
Навіть коли смерть ставалася через природні умови, лише слід-
чий давав направлення для судово-медичного дослідження тіла 
та, отри мавши його акт, робив висновок щодо природної чи 
насильницької смерті. Скільки викликів та протоколів огляду 
місця подій, пов’язаних з фактами смертей! Серед них і за фак-
тами самогубства. Їх у житті ще досить багато. І це не нове, не 
характерне лише для нашого часу. Це засвідчую я і, сподіваюсь, 
дещо в цім тямлю. Сам бачив, що дехто з більшим запалом по-
ривається до смерті, ніж звичайно хапаються за життя.

Потяг до самогубства описував Сенека: «Є в  людській 
душі незалежний од наших намірів потяг до багатьох речей, 
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а серед них — і до смерті. Не одні з нас піддаються тому потя-
гу — як серед людей сильної, благородної вдачі, так і з-поміж 
слабких та ницих: ті  — зневажаючи життя, ці  — вгинаючись 
під його тягарем. Є ще й такі, кому набридає щоденно те саме 
робити, те саме бачити,  — от їх і  проймає не так вже нена-
висть до життя, як огида, до якої, врешті, схиляє сама філо-
софія, адже говоримо: “Де ж бо межа тій одноманітності? Так 
ото день у  день: прокидатимусь і  засинатиму, їстиму і  голод-
нітиму, мерзнутиму і зогріватимусь?.. Ніщо не має своєї межі, 
все крутиться, сплетене в одному колі, тікаючи — наздоганяє 
одне одного. Ніч наступає на п’яти дневі, день ночі; літо по-
ступається місцем осені, зима — налягає на літо, її ж — про-
ганяє весна. Все минає з тим, аби повернутися. Нічого нового 
не роблю, нічого нового не бачу, — то чи не доведе все це до 
нудоти?”

...Отож, чимало на світі таких, котрі вважають, що жити — 
не так, може, обтяжливо, як просто непотрібно. 

...Кажу так не тому, що раптовий відхід від життя вважаю 
злом, — просто той шлях, який виводить нас із життя непоміт-
но, видається мені лагіднішим».

Для тебе було б дивним, що я бачив і знав таких, які не хо-
тіли жити?

— Не таким дивним, як цікавим.
— То знай же, який я щирий до тебе: поділюся навіть по-

дробицями. Розповім один випадок. Я  тільки-но перший рік 
працював прокурором. Посада на той час була значна для райо-
ну. Хоч як применшуй себе у своїх очах, нині ти у провінції — 
велика постать. Усяк там розпитує, вивідує, що поробляєш, як 
обідаєш, на чому, а то й з ким спиш. У тій роботі потрібно було 
вибирати, з ким ти на «ти», і навіть відваджувати тих, хто дарма 
намагався перейти зі мною на «ти». 

— Похвально, що тут ти, мабуть, дотримувався порад Ско-
вороди: «Уникати людей, які, бачачи твої вади і  недоліки, ви-
правдовують їх або навіть схвалюють. Такі люди або підлабуз-
ники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги 
ні в якій біді чи нещасті».

— Навряд чи в  повній мірі дотримувався цих порад, бо 
в житті — поради це теж багато, але ще недостатньо. Найважча 
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школа — це школа життя. В ній навіть списати не зможеш — бо 
ні в кого немає подібного до твого варіанту.

Ще тривала справа Великобурлуцького сирзаводу, за якою 
під час горбачовської перебудови та боротьби з  нетрудовими 
доходами 1985 року потрапив під нещадне колесо тогочасного 
правосуддя й отримав дванадцять років позбавлення волі єди-
ний на терені всього СРСР перший секретар райкому партії та 
опинилися за ґратами виконувач обов’язків директора заводу, 
управитель банку, голова райспоживспілки, чотири керівники 
господарств...

— Ти про це вже описував у своїх попередніх книгах, — не-
сподівано для мене нагадав співрозмовник.

— Так от, влітку, проїжджаючи службовим автомобілем, по-
бачив, що жінки на полі збирають огірки. А дома дружина вже 
декілька разів нагадувала, що й собі потрібно заготовити їх на 
зиму. Через декілька днів зателефонував голові того господар-
ства. Він був мого віку, справляв враження вмілого керівника, 
і я навіть мав намір з ним заприятелювати. Тож попрохав у ньо-
го дозволу приїхати на поле і зібрати для себе трохи огірків. На 
що голова відповів: мені досить лише сказати, скільки потрібно 
тих огірків і куди їх привезти. Мовляв, як це сам прокурор буде 
збирати, хай і для себе, огірки? Та все ж я наполіг і домовився 
в обідню перерву зустрітися з ним на полі. Я сам сів за кермо 
службової «Ниви», а він — своєї. Невимушено спілкуючись про 
те про се, вибрали кілограмів п’ятнадцять тих огірків, по-друж-
ньому розпрощались і роз’їхалися.

Який же я  був здивований, коли через декілька годин ді-
знався, що його знайдено повішеним на горищі власного бу-
динку. У  передсмертній записці вказав, що зважився на цей 
крок через якісь (як на мене, незначні) сімейні негаразди. 

Це лише один приклад, коли люди не цінять життя або роз-
чаровуються в ньому. Але хай і ця оповідь не залишається без 
користі. Часто сама необхідність потребує таких прикладів. 

Сумні це факти, але водночас вони досить звичайні. Мені 
дивовижними видаються безапеляційні твердження, що іноді 
чую їх по радіо чи телебаченню після чергового самогубства 
якогось високопосадовця, нібито він не міг сам... А люди, слу-
хаючи, дивуються, мов чомусь неможливому і небувалому.
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Тоді, на слідчо-прокурорській роботі, стикаючись з випад-
ками самогубства, думав: а може, то їм так судилося? Ні. Ніко-
му ніщо не судилося. Людина, що заміряється на власне життя, 
виявляє не душевну міць, а природну ваду. Мабуть, її душа не 
впоралася з тими вимогами, які випали на її долю.

Кожен чинить, що хоче, з  власної волі й  веління. Хоче 
жити — живе, хоче померти безглуздо, як той керівник госпо-
дарства, помирає. Для того, хто вирішив померти, не повинно 
бути жодної затримки; йому залишається одне — захотіти. Як 
хто хоче, хай так і судить про вчинок. Скільки не вартих світ-
ла — проте день настає, скільки скаржиться на те, що вони на-
родились, проте природа відтворює нові покоління і  терпить 
наявність тих, котрі самі краще б не бажали зовсім жити! ... Усі 
ми — на прив’язі в долі. Для одних той ланцюг золотий і дещо 
вільніший, для інших — залізний, бридкий. Втім, яка різниця? 
Всі ми — в одній в’язниці. На прив’язі навіть ті, хто пов’язав 
інших... Того в’яжуть почесті, а цього — багатства; тих обтяжує 
знатність, цих — безвісність. Одні вгинаються під чиєюсь тира-
нією, інші — під своєю ж.

Раз почав уже послуговуватися такими низькими прикла-
дами людського нехтування життям, то й продовжу: я просто 
гублюся, коли бачу людську обмеженість, що не дає мені змоги 
охопити проблему в  усіх її аспектах, надто, коли йдеться про 
найсуттєвіші проблеми життя.

— Тобто цінність життя є найсуттєвішою проблемою само-
го життя і потяг до самогубства та страх перед смертю важко 
приборкати.

— Складно, але приборкати можна. Леонід Ушкалов писав: 
«...запримітивши, що юного Ковалинського мучить страх смер-
ті, Сковорода почав давати йому книги, годні розвіяти нав’яз-
ливі образи, часто заводив розмову про вічність, тобто про те, 
що кінець і початок перебувають, зрештою, в одній і тій самій 
точці, і ця точка — не що інше як Господь Бог, а основою Божого 
творива є ніщота, з якої воля Творця, прагнучи втілити власну 
довершеність, виліпила, немов якийсь гончар, усі форми види-
мого й невидимого світу. А щоб остаточно розвіяти страх юна-
ка, Сковорода пізніми літніми вечорами запрошував його на 
прогулянку й ніби ненароком вів за місто, туди, де був цвинтар. 
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Там він залишав свого вихованця самого-самісінького і  йшов 
до сусіднього гаю, де починав грати на флейтузі. Це він робив 
нібито задля того, щоб Ковалинський зміг відчути всю чарів-
ність музики. І за якийсь час філософові таки вдалося звільни-
ти душу юнака від гризотного страху».

— Тобто — ліки є!
— Звичайно є, та це не значить, що я собі вже зарадив, уже 

полікував себе й маю тепер час займатися чужими вадами. Ні, 
не такий я вже негідник, аби, хворіючи сам, брався оздоровлю-
вати інших. Я допускаю тебе до моїх найпотаємніших сховків 
і в твоїй же присутності картаю себе. Сам собі кидаю докори: 
«Подумай, скільки тобі років, — і соромно буде, що й досі маєш 
ті ж самі, що й хлопцем мав, забаганки, ті ж самі громадиш по-
милки, сам собі створюєш проблеми».

ЖИВУТЬ НЕ ТАК, ЯК ХОЧУТЬ, 
А ТАК, ЯК ПОЧАЛИ ЖИТИ

— А які проблеми ти вважаєш найсуттєвішими?
— Мені чомусь хочеться відповісти жартом. Одного чолові-

ка попросили: назвіть ваші вади.
— Лінь, — відповідає той.
— І все?
— Лінь називати їх усі.
— А якщо без гумору, — відреагував мій співрозмовник, — 

то ліниві через своє лінивство живуть не так, як хочуть, а так, 
як почали жити.

— Ледачі люди завжди вміють знайти відмовку. Я  добре 
знаю хитрі способи виправдань і не лише тому, що працював 
слідчим, а й тому, що й сам не без цієї вади. Зрештою, хіба є на 
світі хтось без вад? Скільки-то всього і в’яже нас, і  знесилює! 
Надто довго ми купались у своїх пороках — важко відмитися. 
Ми ж не тільки забруднені, а й пройняті ними.

Не можу торкнутися змісту всіх людських вад, проте вони 
ті самі, що хвилювали ще Сенеку! Добро і  зло, правда і крив-
да та ще безліч усяких дрібниць, про які тут не варто й згаду-
вати. Почавши писати, хотів би, як і він, займатися справами 
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нащадків: записувати все, що могло б їм допомогти. Викладати 
в листах рятівні настанови, начеб то були складники помічних 
ліків... Правильну дорогу, на яку, втомлений блуканнями, я так 
пізно натрапив, показувати іншим; гукати їм: «Уникайте всього, 
що так вабить юрбу, всього, що подає нам випадок. З острахом 
та підозрою зупиніться перед будь-яким несподіваним добром. 
Та ж і звір, і риба ловляться на якусь ласу сподіванку. Вважає-
те це дарами долі? Ні, це пастки. Хто з вас хоче мати спокійне 
життя, хай докладе всіх сил, аби не потрапити на ті гачкуваті, 
намазані пташиним клеєм добродійства. Бо до того додається 
ще один, чи не найгірший обман: гадаємо, що ми впіймали, а то 
нас упіймали. Така стежка веде до прірви. Єдиний вихід підне-
сеного до висот життя — падіння. А ще, коли щастя, підхопив-
ши, зіб’є нас із прямого шляху, то годі опертись тій бистрині — 
треба плисти навпростець або ж одразу йти на дно. Фортуна не 
просто перевертає — вона кидає стрімголов, несе на стрімчаки. 
Отож дотримуйтесь розумного й рятівного способу життя...»

На жаль, вже продовж двох століть, в  яких я  жив і  живу, 
а можна сказати, і друге тисячоліття нової ери, людей ще май-
же нічого не навчили. Не кожен слідує цим порадам, тому, за 
словами Григорія Сковороди: «Хто соромиться визнавати хиби 
свої, той з  часом безсоромно виправдовуватиме своє невігла-
ство, яке є найбільшою вадою».

— Так вже й нічого не навчили!?
— Ще Сенека писав: «Отож і  діти, й  дорослі  — однаково 

хиб лять, з  тією лише різницею, що в останніх ті хиби поваж-
ніші й спрямовані на інше». Продовжу його ж словами: «Втім, 
бачу помилку: помираємо гіршими, ніж народжуємось. І  тут 
наша провина, а не природи. Їй випадає ставити це на карб нам, 
людям, дорікаючи: «Як же ж то? Я привела вас на світ чисти-
ми — без пристрастей, без страхів, без забобонів, без лукавства 
й інших болячок; якими увійшли, такими й виходьте!»

— Справді, збагатився мудрістю той, хто помирає таким же 
безтурботним, яким народився.

— Якби  ж то!.. Нині кожен із нас тремтить, тільки-но на-
ближається якась небезпека: розгублюється, блідне, намарне 
ллє сльози. А що може бути ганебнішим, ніж такий неспокій на 
самому порозі спокою? Причина тут одна: немає, кажу, нічого 
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доброго в нас за плечима; ми порожні, от і мучить нас постійна 
жага життя. Ні однісінька його частка в нас не осідає: прохо-
дить крізь нас, пропливає. Всяк дбає не про те, щоб жити добре, 
а щоб довго жити. А тим часом кожна людина владна жити доб-
ре, а щоб довго жити — над цим уже не владний ніхто».

— Ти просто обожнюєш Сенеку. Але він сам покінчив жит-
тя самогубством, при цьому велів записувати його останні від-
чуття.

— Ця людина була великою в житті, такою ж лишилась на 
порозі смерті.

Адже й  до Сенеки, ще Платон часто згадував про людські 
пороки, про те, що людям загрожують ті  ж таки людська ту-
пість і вади нашого часу. Я раніше над цим і не замислювався, 
та все ж я бачив зблизька ті злочини й тупість, які й мене засму-
чували.

— То що, тільки людські пороки, тупість і вади часу не да-
ють жити добре?

— Ні. Розумна людина знає, чого хоче, розуміє, як це вті-
лити в життя і робить це. Та навіть розумна людина не завжди 
добивається життєвого успіху. Бальзак у  «Шагреневій шкірі» 
писав: «Людина виснажує себе двома несвідомими діями, що 
вичерпують джерела її життя. Усі форми, яких набирають ці дві 
причини смерті, виражають двоє дієслів: хотіти й могти. ... Хо-
тіти — спалює нас, могти — руйнує...»

У радянські часи діяло загальнопросвітницьке товариство 
«Знання». Сам, після строкової служби в армії, ходив на лекції, 
які організовувало товариство в  Харкові. Не знаю, як для ін-
ших, а у мене залишились приємні враження. Зовсім безоплат-
но організовувався цикл загальнопросвітніх лекцій. 

Знання та вміння! Важливо, коли в житті є таке сплетіння. 
Але й цього недостатньо. Замполіт військової частини, в якій 
я служив і був секретарем комсомольської організації, говорив, 
що крім знання та вміння ще потрібно могти і хотіти. Можна 
знати, вміти, могти, але не хотіти. Можна й хотіти, та не знати, 
не вміти і не могти. Але треба справді хотіти, а не тільки думати, 
ніби хочеш. Якщо хоча б один компонент, з різних причин, буде 
з додатком «не», — життєвий успіх людини під сумнівом. Знан-
ня та вміння потрібно реалізувати і для цього свої дії сприйма-
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ти як шлях від становлення до буття, від можливого до дійс-
ного. Інакше людина завжди намагатиметься балансувати між 
бажанням і обов’язком, мріями і дійсністю і не досягне успіху 
ні в чому. Бо, — як писав Сковорода — «Без бажання все важке. 
Навіть найлегше».

— Мотивація — дуже важлива компонента.
— І про це є одеський анекдот. Керівник каже підлеглому: 

«Ви сильний, ви справитесь із завданням». Той відповідає: «Ні. 
Я розумний, я навіть не візьмусь».

— А як у твоєму житті складалися ці компоненти?
— По-різному складалися. Щось залежало від мене, щось не 

від мене. Часто сам собі дивувався і думав: хай йому грець, як 
воно так сталося, що я, соромлячись свого збентеження перед 
старшими, авторитетнішими, на мою думку на той час розум-
нішими, не міг відповісти, не можучи сказати жодного слова — 
промовчав або сказав дурницю, чи більше або менше, ніж хотів 
сказати? Думаю, що не я один, сам із собою, багато разів про-
думував десятки відповідей розмов, які так і не сталися в ре-
альності.

— Мудрі кажуть: мовчання — золото.
— Французький лексикограф і  поет П’єр Бауст стверджу-

вав, що мовчання не завжди доводить наявність розуму, зате 
завжди доводить відсутність дурості. Тоді таке мовчання варте 
й  наймудрішої мови. Не буду сперечатися з  мудрістю, але бу-
ває й так: промовчиш, а тебе одразу неправильно зрозуміли. Не 
завжди дотримувався принципу слухати і, по можливості, вті-
лювати в своє життя те, що говорять розумніші й досвідченіші 
за мене. Не завжди дотримувався звички: перш ніж щось вирі-
шити, добре подумати.

— За цим завжди шкодуєш...
— Про це добре сказав Сенека: «Якби наш дух мав вільну 

хвилину, щоб і подих перевести, й зібратися з собою, то, озир-
нувши все те, чим так себе вимучив, — певно, собі ж зізнався б 
у правді, таке ось з гіркотою кажучи: “О, якби я хотів, щоб усе 
те, що я зробив, було незробленим! Як заздрю німим, коли зга-
дую те, що я колись казав! Усе, що бажав собі, — нині побажав 
би своїм ворогам, а чого боявся — о добрі боги! — наскільки б 
легше переніс, аніж те, чого прагнув!..”»
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— Легше б переніс, якби знав...
— Хоча на слідчо-прокурорській роботі і мови не могло йти 

про те, щоб не знати, не вміти, не могти чи не хотіти. Дотри-
мувався поради, що не треба складати собі якоїсь упередженої 
думки, поки в руках не буде всіх фактів, що допоможуть зроби-
ти правильні висновки.

Кожен з нас, озирнувшись на свій більш-менш багатий жит-
тєвий досвід, може розказати, що він уник би багатьох непри-
ємностей і розчарувань, якби мав досить сміливості й рішучо-
сті зробити чи діяти інакше, ніж зробив чи діяв фактично.

— То виходить, що рішучість і сміливість допомогли б уник-
нути неприємностей і розчарувань?

— У деяких випадках допомогли б.
— Чому тільки в деяких?
— Народна мудрість каже, що добре все вміти, але, не при-

веди Господи, робити все самому! А  ще не потрібно забувати 
про його величність — випадок. Ми ж — поза шаленим виром 
тих випадковостей, що звідусіль налітають на людину.

— Дійсно, випадок може все переінакшити.
— Переінакшити так, як про це вдало сказав одесит Михай-

ло Жванецький. До речі, мав честь з ним розмовляти і навіть 
цокнутись келихом вина під час зустрічі в літературному музеї 
Одеси.
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— І що він таке сказав про випадок?
— Не так про випадок, як про те, що може бути навіть 

і тоді, коли ти знаєш, умієш, хочеш і можеш. Він сказав: «Коли 
знаєш як, умієш, але вже не можеш — ти тренер. Коли знаючи 
як, не умієш, не можеш сам, але можеш навчати — ти профе-
сор. Коли не знаєш як, не можеш сам, не можеш навчити, але 
можеш наказати, якщо ці неуки зроблять не так,  — ти пре-
зидент.

— Президент... — задумливо мовив мій співрозмовник. — 
Та скажи, чи допомагає ця посада вашій країні рухатись демо-
кратичним шляхом? Чи може «наказати, якщо ці неуки зроб-
лять не так»?

— Складне питання... Всі вони нібито й дотримуються де-
мократії, та все  ж кожен намагався і  намагається трактувати 
Конституцію на свій лад.

— Чому?
— А що  ж залишається робити гаранту законності, коли 

більшість, того з чим він стикається очоливши владу, вже відбу-
лося поза рамками закону? А він, як відомо dura lex? І про грубе 
нехтування законом нема мови. Він знехтуваний цілком і,  як 
кажуть, оскарженню не підлягає. Питання лише в  тому, кому 
його можна порушувати?

— Тобто — демократія з елементами авторитаризму.
— Ти дивишся в  корінь. А  така демократія, за М. Жва-

нецьким, це як «понос с элементами запора».
— А за Плутархом: «Адже на те і є переможець, щоб влада-

рювати й повелівати, а не для того, щоб бути рабом і рахувати-
ся з пустою думкою людей. Хіба ти не знаєш, — продовжував 
він, — що Справедливість і Правосуддя сидять поруч з Зевсом 
тільки для того, щоб усе, вчинене цим володарем, вважалося за-
конним і справедливим?»

— Я не знаю. Та вважаю, що ми лише тішимо себе ілюзією, 
що живемо в більш-менш упорядкованому суспільстві і не хо-
чемо самим собі зізнатися (визнати), що в ньому панує повер-
хова розсудливість і дріб’язковий егоїзм. 

Та все ж про випадок. Це непередбачувана, ніким не конт-
рольована велична сила, яка часто змінює найретельніше про-
думані й підготовлені плани.
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— А як ти ставишся до виразу Вольтера про те, що випадко-
вості не існує — все в цьому світі або випробування, або пока-
рання, або нагорода, або передвістя?

— Його вираз ще раз підкреслює те, що абсолютно вичерп-
ної відповіді на будь-яке явище в  нашому житті людина не 
в змозі дати, бо вона більшістю цих явищ не керує.

Саме тому й буває таке становище в житті, коли все пройня-
те гіркотою. В такі хвилини все викликає біль, і є слова, яких 
не можна висловити. Тоді людину опановує те про що писав 
Е.М. Ремарк: «Найсильніше почуття — розчарування. Не обра-
за, не ревнощі і навіть не ненависть. Після них залишається хоч 
щось в душі, після розчарування — порожнеча». В моєму житті 
це також було.

— Іноді потрібно просто відпочити від розчарувань. Зали-
шити в минулому людей, які приносять в життя все більше пе-
чалі та образ, згадати, про що ти мрієш насправді, і починати 
іти назустріч до свого щастя!

— Та що тепер про це розводитись! Найактивніша фаза 
життя вже позаду...

— Як ти можеш казати, що це позаду!? Серйозна література 
потребує серйозної праці.

— Тому в своїй літературній діяльності намагаюсь дотриму-
ватися порад Плутарха: «А щоб мені не дорікали за недбайли-
вість і лінощі, я прагнув зібрати те, на що багато письменників 
не звернули уваги: принагідні згадки в  різних творах, написи 
на стародавніх пам’ятниках, постанови народних зборів тощо. 
Я поставив перед собою завдання не нагромаджувати непотріб-
ного історичного матеріалу, а викласти те, що конче потрібне 
для розуміння способу мислення і характеру людини».

— Звертай, звертай увагу на позиції древніх! Це конче по-
трібне для розуміння способу мислення і характеру людини.

— Звертаю увагу не лише на це. Одначе, якщо оцінювати 
світ достатньо тверезо, не дуже далеко ми відійшли від їхніх 
уявлень. «Набір» людських вад християнський теолог Фома Ак-
вінський злегка переписав і вони стали всім відомі як сім смерт-
них гріхів  — гординя, жадібність, заздрість, злоба, хіть, лінь, 
обжерливість. Усі їх знають і відчувають як на собі, так і в собі, 
але й досі актуальні слова Сенеки: «Такими ми вже народились: 
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тварини, підвладні душевним хворобам ще більше, ніж тілес-
ним; і  хоча гострота нашого розуму від природи не тупа і  не 
лінива, ми погано нею користуємося, стаючи один для іншого 
прикладом пороку».

Як на мене, то усе те пов’язане з пороками, які варто виста-
вити на світло денне, щоб кожен міг там щось своє побачити. 
Адже це ті пороки, що ніколи не вичерпуються лише на одній 
якійсь людині. За Сенекою: «серед різних наших зол чи не най-
гіршим є те, що ми навіть пороки чергуємо, бо ж нездатні й на 
те, щоб якогось одного, вже звичного, триматися: впадаємо то 
в один, то в інший — страждаємо не лише від того, що наші су-
дження хибні, а від того, що вони мінливі. Хитаємося, беремося 
за різне; чого прагнули — те занедбуємо; до занедбаного — зно-
ву повертаємось. Так і живемо: то прагнення нас мучить, то ка-
яття. Повністю залежим від чужих суджень; найкращим вважа-
ємо те, яке обстоює загал, а не те, яке справді гідне того, щоб 
його й обстоювати, і хвалити».

— А чи є серед них головні?
— Григорій Сковорода вказував: «Найголовніша з усіх згуб-

них пристрастей є заздрість — мати інших пристрастей і без-
законь». Та й Сенека, значно раніше за нього, наголошував, що 
заздрість: «...вкрай ворожа до чиїхось успіхів, адже знудьгована 
бездіяльність — то її годувальниця».

— Ти вважаєш, що заздрість проявляється від роздратуван-
ня чужими успіхами?

— Відповім словами Фрідріха Ніцше: «Заздрісні люди часто 
засуджують те, чого не вміють, і критикують тих, до рівня яких 
їм ніколи не дотягнутися».

— А що поряд із заздрістю?
— Зловтіха!
— І що ж то таке?
— Це нічим не викликане бажання заподіяти зло іншій осо-

бі, щоб шляхом порівняння з власним становищем відчути за-
доволення. А коли зловтіха стосовно іншого викликається за-
подіяною шкодою або образою, то вона переходить у мстивість.

— То ти вже всі людські пороки перерахував?
— Та де там! З людської колотнечі визріває і той найогидні-

ший порок — звичка підслуховувати, розвідувати про негласні 
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суспільні й приватні справи, що їх і розголошувати небезпечно, 
й слухати. Звідси появляється вже не порок, а проста банальна 
людська хвороба  — оцінювати все виходячи з  свого власного 
судження щодо окремих людей чи суспільства в цілому.

— Чому ти говориш про це як про хворобу? Якщо твоє 
власне судження сприймається іншими...

— Я не про те, що сприймається, а про вперте відстоювання 
того, що не варте зусиль, які на те витрачаються.

— Вчіться під час обговорення ставити себе на місце дру-
гої сторони. Якщо ви навчитеся уявляти, які погляди, почуття 
чи бажання мала б інша особа у вашій ситуації, і відповідно до 
цього пристосовуватимете свою поведінку, то вирішувати будь-
які питання вам буде набагато легше.

— Вже давно добре відомо, що загальну популярність у різ-
них колах суспільства мають ті люди, у  яких високий рівень 
пристосовуваності і  які вміють коригувати свою поведінку 
залежно від того, з ким вони спілкуються. На жаль, більшість 
людей не вміють цього робити. Такі люди в стосунках зі своїм 
оточенням постійно наражаються на конфлікти саме через те, 
що на все дивляться зі своєї власної точки зору. Вони навіть не 
можуть собі уявити, що інші також мають свої погляди, почут-
тя й бажання, які можуть бути відмінними від їхніх.

У житті ще дуже часто буває так, що жодними аргументами 
ви не примусите співрозмовника змінити свого погляду. 

— Чому?
— Самолюбство часто не дозволяє людині зізнатися в тому, 

що її переконали, і вона змінила свій погляд. Для неї її погляди все 
одно, що особиста власність, якої не можна втратити без втрати 
престижу. Чим завзятіше ви її переконуєте своїми аргументами, 
тим більше вона злоститься. Поразка викличе в неї неприязне до 
вас ставлення, і вона захоче колись відплатити вам.

— Навчіться правильно дискутувати, і зміна поглядів у світ-
лі переконливих аргументів сприйматиметься як необхідність.

— Слушна порада, але крім академічних бесід-діалогів, 
майстром яких вже більше двох тисячоліть тому був філософ 
Сократ, дискутувати ми не навчились. У кожного з нас якийсь 
ґандж переважає інші. Ми його можемо й недооцінювати, а ко-
ли задумаємось над ним, то, можливо...
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— Невже немає позитивної людської якості, котра могла б 
стримувати наведену тобою категорію гріхів? — перервав мою 
думку співрозмовник.

— Звісно, є! Достойні люди добровільно встановлюють собі 
такий закон.

— І який саме?
— Совість. Як писав Салтиков-Щедрін, це той процес само-

суду, якому людина добровільно піддає себе, який б’є її незрів-
нянно болючіше і  суворіше, ніж найсуворіший людський суд. 
Але: «Совість пропала раптом... майже миттєво! Ще вчора ця 
набридлива дармоїдка так і мигтіла перед очима, так і марилась 
збудженій уяві, і раптом... нічого! Зникли прикрі примари, а ра-
зом з ними вляглася і та моральна смута, яку приводила за собою 
викривальниця-совість. Залишалося тільки дивитися на божий 
світ і радіти: мудрі світу зрозуміли, що вони, нарешті, звільнили-
ся від останнього ярма, яке ускладнювало їхній рух, і, зрозуміло, 
поспішили скористатися плодами цієї свободи. Люди осатаніли; 
пішли грабежі й розбої, почалося взагалі розорення. ... І довго та-
ким чином тинялася бідна, вигнана совість білим світом, і пере-
бувала вона в багатьох тисяч людей. Але ніхто не хотів її прихи-
стити, а кожен, навпаки, тільки про те думав, як би позбутися її 
і хоч би й обманом збути з рук. ... якщо зайві думки і зайві почут-
тя без потреби ускладнюють життя, то зайва совість і тим паче не 
до діла. Зайва совість наповнює серця боязкістю, зупиняє руку, 
яка готова кинути камінь, шепоче судді: “Перевір себе!” А якщо 
у  кого совість, разом з  іншими тельбухами нутра, вичистили, 
у  того боязкості і  в заводі немає, а  натомість каменів  — повна 
пазуха». І якщо ви маєте совість, то вас мають ті, які її не мають.

— А тобі доводилось відчувати свою совість?
— Розповім і про своє відчуття совісті. Особливо запам’я-

талась кримінальна справа про побутове вбивство. Два моло-
дих хлопці в компанії добряче випили, вийшли з-за столу на ву-
лицю і, посварившись, один другого штрикнув ножем у серце. 
Сталося так, що затриманий за вбивство був такий п’яний, що 
детально не міг пригадати, як і за що він убив свого товариша. 
Безпосередніх очевидців убивства не було, але затриманий не 
заперечував своєї вини, і справа в розслідуванні не викликала 
якихось труднощів.
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Для призначення судово-психіатричної експертизи, така ви-
мога закону, допитав маму підозрюваного. Питання для слідчо-
го звичні: як ріс, розвивався, чи не було психологічних відхи-
лень, ненормальностей у поведінці?

Мати, проста жінка, до сорока років віком, розповіла про 
розвиток сина без будь-яких прикрас. Він  — старший у  сім’ї, 
є ще менша донька. Виховувала їх сама. Батько сім’ю покинув. 
Чим я міг дорікнути матері, допитуючи її? Не допит, а проста 
розмова про життя. Розчулена таким незвичним для неї допи-
том, жінка почала просити мене не тримати сина під вартою, 
а випустити його на підписку про невиїзд. Як міг, пояснив їй, 
що злочин тяжкий і за це законом передбачено арешт. Зміни-
ти йому міру запобіжного заходу я вже не можу. «Можете, все 
ви можете, лише не хочете,  — плачучи, вмовляла мати ареш-
тованого, — а мій син не вбивця, просто так сталося. Повірте, 
у мене немає грошей, щоб вам віддячити, але можна, я завтра 
прийду?»  — «Прийти ви, звичайно, можете, але це нічого не 
змінить. І, я вас прошу, не здумайте влазити в борги, позича-
ти у родичів, близьких та знайомих гроші, я їх просто не візь-
му». — «Я все-таки прийду!» 

Другого дня, близько обідньої години, мати, запитавши 
доз волу, знову зайшла до кабінету. «Можна, щоб зайшла і моя 
донька?» 

Даю згоду, і до кабінету зайшла дівчина років сімнадцяти. 
Мати сіла на стілець, а я жестом показав дівчині, що вона може 
сісти на диван. Поглядом порівняв дівчину з  її затриманим 
братом, намагаючись уловити схожість і несхожість між ними. 
Прихід матері з донькою мене не здивував. Припустив, що, мож-
ливо, сестра дещо більше дізналась про обставини вбивства і її 
теж потрібно буде допитати. Тож запитую у матері: «Вона щось 
може пояснити у справі?» — «Ні, — з якимось особливим вира-
зом обличчя і незвичною інтонацією в голосі відповіла мати, — 
я привела її для вас, вона вже доросла і все розуміє...» 

Погодься, що тут потрібно зробити не ліричний, а  дещо 
психологічний відступ. Мені тоді виповнилось тридцять три, 
і, навіть на той час, я вже багато набачився у житті. Здавалося, 
що вже дещо знав, був готовий до найнесподіваніших життєвих 
поворотів, вчився передбачати події і зумів би поставитись до 
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цього зверхньо і спокійно, але тут, мені здається, я почервонів. 
Дуже вже, мабуть, важко не почервоніти, коли на тебе пильно 
дивляться, очікуючи відповіді. Певна річ, не вперше бачив, як 
пропонують хабара, але такої пропозиції і  від кого? Від мате-
рі! І  ким? Власною донькою. Це не вкладалось у  моїй голові. 
Я дивився на них обох, і в мене на деякий час неначе потерпнув 
язик. Жодне слово не спадало на думку. Відчував себе ні в сих 
ні в тих, ніяк не змірковуючи, що говорити. Кілька секунд роз-
гублено лише кидав погляд то на матір, то на дочку.

І що ж донька? Не знаю, чи зараз доречно говорити про це, 
але мені так хотілося б передати свої тодішні враження. Ще зов-
сім молоде дівча, але вже на порі. Під одягом у всій своїй звабі 
вгадувалися дівочі принади. Сиділа, опустивши низько голову 
на груди, а вони в неї вже доволі сформовані, цілком визрілі. Від-
чувалося, що в ній уже прокидалася жінка, котра пізнала першу 
близькість із хлопцями, але ще не позбулася соромливості ви-
являти свою власну волю. Глянув і на матір: проста, бідна жінка, 
знесилена важким тягарем, який випав на її долю, вона намага-
лася врятувати свою старшу дитину. Випадок довів її до відчаю. 
Кабінет слідчого завширшки не більше трьох метрів, то ж мати 
і її дочка одночасно були в полі мого зору. Не повертаючи голо-
ви, я міг лише очима споглядати їх обох. Дівчина. Вона ж, ідучи 
до кабінету, не могла не знати про намір матері використати її 
для мене як наложницю, і зрозумів, що мати має над нею цілко-
виту владу. Але вона ще в такому віці, коли пам’ятають про те, 
що дочка не має права судити матір. Уже підвела очі і вивчала 
мене. Це був погляд, властивий тільки дорослим людям. Відчу-
валось, що за брата вона була готова віддати всю себе, готова 
піти ради нього на безчестя, сором і гріх. Така б не боронилась. 
У ній була водночас чарівність дівчини і звабливість жінки. Та 
все  ж у  сімнадцять років дівчина не здатна правильно мірку-
вати ні про майбутнє, ні про минуле, ні про деякі вимоги, що 
їх ставить перед нами суспільство. Вона помітила мій погляд. 
У  свою чергу її погляд, кинутий на мене, був надто промови-
стий. Вона знала про випробовування, якому збиралась піддати 
її мати, і це був не сором’язливий погляд учениці, що боїться 
вчителя: вона прицінювалась і чекала моєї відповіді. Дивна річ! 
Як слідчий, я мав бути готовим до всього, але мені ніколи нічого 
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схожого й на думку не спадало. Скажу більше: навіть не уявляв, 
що таке може статися. Той, хто не потрапляв у подібне стано-
вище, як я, не спроможний собі його уяви ти. Але тут погляд... 
І  я,  мовби ждав того погляду, перехопив його, мерщій сховав 
у собі, нікому не дав, не показав, тільки собі, тільки для себе. Той 
погляд і щось у самій дівчині змусило мене особливо пожаліти її 
в цю хвилину. Хоча тоді я був ще досить молодий, якось відчув 
себе старшим, на багато років старшим від друзів своєї юності. 
Вже дещо набрався тієї мудрості, яка віддає перевагу тверезому 
розуму над чисто інстинктивним поривом. А він, той природ-
ний інстинкт, схований у кожного із нас, і я хотів би, щоб кожен 
чоловік сам вирішив, як би він повівся за подібних обставин. 
Саме в ті хвилини відчув значення своєї професії слідчого і що 
я не можу робити того, що мені заманеться, що повинен обмір-
ковувати кожен свій вчинок. Погляд знову перекинувся на ту, 
що понуро, очікувально сиділа на стільці. Не хотілося образити 
в ній жінку-матір. Розуміючи, що той, хто потрапив у безвихідь, 
усе сприймає серйозно, зваживши все, я сказав якомога спокій-
ніше: «Жінко! Я розумію ваше горе. Ви вже на довгі роки втра-
тили сина, але не втрачайте й дочки. Вона лише починає жити 
і, не маючи за душею власного досвіду, ще не обмірковує своєї 
поведінки та підкоряється вам».

Мати пильно подивилась мені в обличчя і, зрозумівши, що 
я кажу правду, ніби видавила з себе: «Простіть мені!» 

Відверто кажучи, я  здавався собі в  цю хвилину кращим 
і шляхетнішим, ніж будь-коли, і сказав: «Я вже простив. Легко 
простити, коли прощати нічого. Ви не вчинили нічого такого, 
за що треба прощати. Кожен, особливо в скрутний час, чинить 
так, як підказують йому його погляди. Так само я міг би проси-
ти у вас вибачення за те, що не зумів одразу пояснити марність 
зусиль щодо зміни міри запобіжного заходу сину. Сталося не-
поправне — він скоїв убивство. Тут уже діє закон, а не я. Просто 
не знаю, як вам допомогти, і зізнаюсь у власному безсилі».

Не промовивши більше ні слова, мати з  дочкою вийшли 
з  кабінету, а  я не без моральної утіхи відзначив, що вона по-
червоніла — отже мої слова дошкулили їй. Але хіба я мав право 
її судити? Та що вдієш — на тій роботі я міряв своєю міркою 
і вважав, що необхідно! А ще подумалось: це ж треба було тобі 
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стільки прожити, щоб дізнатись, якою сліпою та безрозсудною 
іноді буває материнська любов. Зате тепер ця прогалина в моїх 
знаннях заповнилась. Тут переплелися таке соціальне явище, 
як хабарництво, і моральність. Отак тоді вийшло зі мною, і ти 
бачиш, до чого доходить моя відвертість, хоча мені й  досі ще 
трохи соромно говорити про це. 

Мабуть, я уже непристойно розбалакався...
— Я б не сказав, що це, зрештою, погано. Адже життя таке 

бурхливе, що тільки після якоїсь незвичайної події може зали-
шитись більш-менш тривале враження.

— Мені неприємний сам собою цей епізод, і  я навряд чи 
присилував би себе завести тут про нього мову, якби саме він 
таким приголомшливим чином не відкрив мені таємницю люд-
ських стосунків. Сприйми наведене як доповнення мого погля-
ду до загальної картини життя. А в очах слідчого вона не завжди 
в райдужних тонах. Доводилось стикатися з почуттями людей, 
з  усіма їхніми помилками й  обмеженістю, сумнівами, страха-
ми, хибними уявленнями, з їхньою, часто безглуздою, мораллю. 
Але що я міг вдіяти? У них інші критерії істини, кожен зверта-
ється тільки до власної свідомості, щоб у ній знайти пояснення 
себе самого й цілого світу... А мати? Вона намагалась врятувати 
свого сина, і цей материнський інстинкт у неї став сильніший за 
будь-яку моральність! 

Це тільки оди із прикладів, може, надто конкретний, того, 
що стосується такого явища, як хабарництво. Хоч як би ми вва-
жали, що перебуваємо на високому щаблі розвитку, людство 
все ще живе інстинктами. А жіноча краса чи чоловіча принад-
ливість — то як розмінна монета і в цьому явищі суспільства. 
Я тоді, як і тепер, вважаю, що вчинив чесно, не піддався спокусі, 
яка споконвіку штовхає чоловіків на тілесну близькість з про-
тилежною статтю. Чому штовхає? Та тому, що в ній закладено 
інстинкт продовження роду людського. І марно людей звинува-
чувати в їхній слабкості щодо сьомої статті Заповіді Божої: «Не 
перелюбствуй». Не кожному вдається дисциплінувати свою 
грішну природу, успадковану нами всіма від Адама. І якщо вже 
вивертати душу, як кожуха на морозі, коли хочуть витріпати 
з нього всіх бліх, то й рукава треба потрусити. В них багато чого 
ховається. 
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— Про що це ти? 
— Та про те, що слідство  — дуже важливий інструмент 

у  системі правосуддя, і  велике значення має, в  чиїх воно ру-
ках. Насамперед, чи чесні, а вже потім — чи професійні люди, 
що чинять його? Професіоналами народжуються дуже рідко. 
Здебільшого ними стають після навчання та кропіткої роботи 
як з людьми, так і над собою. А коли ним став, то один і  той 
самий факт слідчий може подати правосуддю «під різним соу-
сом». Я вже вказував, що вбивство сталося під час сварки, без 
очевидців того смертельного поранення. Адвокату така ситу-
ація найбільш сприятлива для захисту. Варіантів безліч. Від: 
«Він перший на мене кинувся з  ножем» до: «Він смертельно 
мене образив, сказавши щось про мою сестру або матір». А це 
вже зовсім інша кваліфікація злочину і міра покарання за ньо-
го значно м’якша. Тим більше, що й сам потерпілий був у стані 
алкогольного сп’яніння. Але адвоката у справі на початку слід-
ства не було. Та чи міг слідчий, саме на початку розслідуван-
ня, дбаючи за свій інтерес, — а що мені пропонувалось, ти вже 
знаєш, — стати одночасно і адвокатом? Для тих, хто навіть не 
може припустити, що таке можливе, скажу: міг! У деякій мірі 
я ним і став. Закон зобов’язував з’ясувати, чи не було в затри-
маного хуліганського мотиву вбивства. Я не знайшов обставин, 
які збільшують провину, бо й не хотів цього і ніхто від мене їх 
не вимагав, і  виніс постанову про відмову в  порушенні кри-
мінальної справи за статтею 93 Карного кодексу, санкція якої 
передбачувала смертну кару. А уяви собі, якби потерпілий був 
сином якогось високопосадовця?! Тоді б і від слідства вимага-
ли «за всією суворістю закону». Та тут було просте, побутове 
вбивство. І  я інших пом’якшувальних мотивів для обвинува-
ченого не пропонував. Все це теж — моменти слідства. І якщо 
ось так, прямо зараз, заглянути у свою душу та озирнутись на 
життя і запитати себе, чи воно справедливе? Чи багатьох турбу-
ють потаємні докори сумління, що їх рідко коли вміють оцінити 
люди, судячи собі подібних? Варіанти відповідей — за тобою! 
А я скажу, що коли слідчий із зіпсутою мораллю усвідомив роль 
свого ремесла, дивлячись на нього як на можливість особистої 
вигоди, то й «правосуддя» перетворюється на «кривосуддя».

— А що поряд із совістю?
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— Співчуття та жалісливість. Як би там не було, ми ще 
здатні співпереживати навіть незнайомим і  зовсім байдужим 
нам людям. Жалість є співчуттям до нещастя інших. Та як не 
прикро, той, всезагальний порок аж ніяк не зменшується. І, за 
твердженням Плутарха, — вина не повинна падати на наш вік. 
І предки наші скаржились, і ми скаржимось, та й нащадки наші 
будуть скаржитись на те, що норов розбещений, що панує зло, 
що люди стають все гіршими й беззаконними. Але всі ці пороки 
залишаються такими  ж і  будуть залишатися. ... тому, що чис-
ленність винних в якому-небудь пороці зніматиме ганьбу з цьо-
го пороку і порок перестає бути ганьбою, бо стає всезагальним. 

— Якщо стає всезагальним, то це й тебе стосується? — до-
питливо глянувши у вічі, запитав співрозмовник.

— У мене самого багато вад; я їх знаю й не стараюсь виправдо-
вувати, бо наші пороки з природи своєї підступні, вони не дають 
нам спокою. Якщо ми поступилися перед ними вчора, вони ви-
магатимуть того самого і сьогодні, і завтра, і завжди; вони укріп-
люються на завойованих теренах і  намагаються їх роз ширити.

За свій вік я  теж зробив чимало поганих вчинків. Життя, 
коли глянути на нього, таке, що будь-які зауваги на адресу ін-
ших однаково стосуються і мене самого. Ні! Я не якийсь негід-
ник, не думай про мене такого. За порадою Сенеки: «Пильно до 
себе приглядаючись, я зауважив, ... що деякі пороки постають 
переді мною мовби на видноті, рукою сягнути, інші — якісь не 
виразні, наче приховані, а ще інші — не сталі, що час від часу 
повертаються...» Я  звичайнісінький грішник і  нічого дивного 
в цьому немає. Адже без пороків ніхто не вродивсь іще, і той 
з нас найкращий, в кого найменше їх є.

У своїй роботі більше стикався з поняттями «не убий» і «не 
вкради» із десяти заповідей, даних Богом Мойсею. Та продовжу 
словами Демосфена: «Що стосується мене... я досить пізно, вже 
на схилі віку, почав читати римські книги. Тут зі мною трапи-
лось, на перший погляд, щось дивне, але насправді правдиве. 
Річ у тім, що я розумів і пізнавав, про що йдеться, не стільки із 
самих слів, скільки з предметів, про які я мав певне уявлення, 
і  завдяки цьому міг схоплювати значення слів. Але відчувати 
красу і  стислість ... мови, метафори та милозвучність слів  — 
узагалі все, що є окрасою мови, я вважаю справою приємною 
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і  привабливою, проте вона потребує впертої праці і  під силу 
лише тим, у кого більше вільного часу і чий вік не стоїть на за-
ваді таким похвальним старанням».

— Таж тепер у тебе і «більше вільного часу», і твій «вік не 
стоїть цьому на заваді».

— І сам вважаю, що не стоїть, та все ж лінь не дає. Хоча ка-
жуть, що ліниві все роблять швидко. Щоб скоріше позбавитись 
роботи. І роблять це якісно. Щоб потім не переробляти. Хай би 
як там говорили, але в «певних дозах» саме лінь дозволяє не-
квапливо обмірковувати важливі рішення і зберегти сили для 
їх втілення в життя. Людині просто необхідно час від часу балу-
вати себе неробством. А плідні ідеї та рішення часто приходять 
у голову, коли ми цілком відмовляємося від напруженої роботи, 
щоб їх знайти.

ЗОВСІМ ІНШИЙ НАПРЯМОК ДУМОК

— Ти все ще цікавишся правом?
— Лише цікавлюсь. Та й далекий я від усього цього. Зовсім 

інший напрям думок.
Звичайно, мене ще цікавлять витівки Феміди, яку ми сьогодні 

знаємо як Жінку із зав’язаними очима. Від громовержця Зевса 
народилась їхня дочка Діке — хранителька справедливості. Мій 
інтерес до цих двох міфологічних персонажів зрозумілий — це 
синдром професії юриста, який за багато років став тією лінзою, 
крізь яку я сприймаю світ. Однак після відходу від своїх профе-
сійних обов’язків я зрозумів, що є й безпосередній погляд на світ 
з усіма його принадами й проблемами. Тому мої очі поступово 
почали звикати до природного денного світла. Як то записано 
в псалмі: відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива Закону Твого!

Коли ти перебуваєш «всередині «законодавчо-наглядової 
системи», ти беззастережно користуєшся «лінзами» цієї систе-
ми. З одного боку, ці лінзи роблять зображення дійсності чіткі-
шим, а з другого, не уникнути спотворення — аберації зору. Це 
схоже на зір досвідченого грибника, який безпомильно бачить 
замасковану під листям шапку боровика, але не може одночасно 
побачити дерево, крона якого вивищується в небо. І тоді добре 
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розумієш громовержця Зевса — верховного олімпійського бога, 
який обрав хранительку світового порядку Феміду. Справді, 
верховній владі без Феміди ніяк не обійтися, оскільки порядок 
на Олімпі, де живуть безсмертні боги, і порядок на землі, де зму-
шені жити прості смертні, — це частини одного цілого. Не варто 
дивуватись, що Феміда мала в Дельфах свого оракула, який ві-
щував майбутнє. Отже, екзотична дама міфологічного грецько-
го пантеону мала безпосередній вплив на тільки на закон, а й на 
майбутнє світового устрою. І цей світовий устрій мав бути ро-
зумним. Не раз Жінка із зав’язаними очима, відклавши терези, 
на яких вона зважувала добро і зло, зверталась до дельфійсько-
го оракула. Чи міг він передбачити, що на зміну грецькій демо-
кратії, яка тільки-но почала ставати на ноги, прийде світ «заліз-
ного Риму», славнозвісний pax romana. Чому  ж римський світ 
поширився на всю «ойкумену», як тоді називали всю населену 
частину планети? На сьогодні мені видається головним те, що 
Рим владарював не тільки зброєю, а й законами, які діяли одна-
ково й беззастережно на всій величезній площі Римської імперії. 
А закони римлян, крім формальної ознаки волі й веління влади, 
мали ще й моральний зміст, як вираження зв’язку законодавчої 
норми з постійними природними основами суспільства. 

У державі, де діє ефективний державотворчий механізм, усі 
чиновники повинні, як спиці в колесі, рівномірно сходитись до 
центральної зафіксованої осі. Громіздка, але на той час досить 
ефективна система колишнього СРСР працювала саме за таким 
принципом. І  всі «спиці» мали підлаштовуватись під єдиний 
стандарт. Я  це відчув на власному досвіді. Часто моя вродже-
на толерантність заважала цьому, доводилось змінювати влас-
ну «спицю» до потрібної твердості й довжини впливу. Через це 
інколи потрапляв у ситуацію, описану Джеком Лондоном, коли 
судді за всіх обставин примарювався Закон — могутній і нещад-
ний, неперебутній і грізний, сильніший, ніж ті жалюгідні люд-
ські істоти, які діють його іменем або гинуть під його вагою — 
сильніший, ніж той суддя, чиє серце просило про милість.

А тим часом велетенське колесо тоталітарної держави рап-
том розвалилося, з нього в усі боки полетіли «спиці» — орга-
ни забезпечення його життєдіяльності. Світ «розвинутого со-
ціалізму» виявився колосом на глиняних ногах, проіснувавши 
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менше, ніж століття. Чому ж римський pax romana існував не-
зрівнянно більше? СРСР діяв перш за все зброєю, знехтував-
ши багатьма міжнародними законами й  обов’язками. Жінці 
із зав’язаними очима в  комуністичній імперії зв’язали також 
руки, оскільки діяв принцип «пролетарського права й револю-
ційної доцільності». Але, як виявилося, той, хто зв’язує закони, 
розв’язує руки соціальній анархії й загниванню.

Одним словом, наш людський розум не все винаходить сам, 
і  для того щоб зрушити з  місця, йому необхідно мати в  собі 
дещо ним самим не створене  — силу руху. Розум і  рух  — це 
головні рушійні сили особистості, яка є незмінною у  змінах. 
І головне — відкрити в собі оті саморушійні сили, що виводять 
особистість з болота втрат і беззаконня. Якщо б ми добре роз-
пізнали себе, то були б непідсудні.

Але правом цікавлюсь, бо ще не перестав вірити, що прав-
да перемагає кривду, а справедливість — беззаконня, бо все ще 
є поборником розуму й права, гуманізму і свободи особисто-
сті. А от щось змінити не можу. Не можу тому, що суспільний 
устрій пристосовує людей до своїх потреб і нівечить їх так, що 
вони перестають бути схожі на самих себе.

Ще до мого народження, та й під час мого життя, суспіль-
ство з  методичною послідовністю привласнило собі стільки 
прав над особистістю, що особистість все своє свідоме життя 
змушена шукати способу відвойовувати свої ж таки права. Суть 
у тому, щоб уміти пристосуватися до умов суспільства, в якому 
доводиться жити. Бо ще ж Плутарх вказував, що влада, прибор-
куючи громадян, робить їх надзвичайно слухняними закону 
і порядку, подібно тому, як коня з самого початку привчають до 
вузди. І лише найбільш настирні й кмітливі відвойовують свої 
права, знаходять місце під сонцем.

— Дивно слухати, що ти на своїх слідчо-прокурорських по-
садах «відвойовував свої ж таки права».

— Звичайно, багато отих чисельних законів, спрямованих 
проти мене задовго до мого власного рішення, я  зумів обми-
нути. В першу чергу завдяки тому, що вступив до юридичного 
інституту. А от давай поміркуємо. Сподіваюсь, розповідь ніко-
му не видасться надто довгою, і зайвий раз буде доведено оче-
видну істину: нічого ми не знаємо так погано, як те, що кожен 
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із нас повинен знати — ЗАКОН! Але ж закони мало знати — їх 
потрібно вміло застосовувати! А це далеко не всім вдається. На 
життєвому шляху зіткнення інтересів держави і окремо взятої 
людини, (здебільшого через слуг) домінує знання закону, дове-
дене до віртуозності, вміння ним користуватися, трактувати 
його так як це на даний момент вигідно.

Хоч як би не вважав, що ти не такий, як усі, але в цьому ко-
ловороті нібито й правового життя використовувати тебе бу-
дуть також. Одвічне питання: як забрати в долі, яка замкнула 
нас у встановлених законодавством межах і укорінених, майже 
незалежних від тебе правових умовах, бодай частку її влади над 
нами? Якщо говорити про відчуття незалежності, то, насампе-
ред, потрібно відповісти, чи дістає новочасне суспільство від 
людини більше, ніж дає їй?

— Ти живеш в новочасному суспільстві, тобі на це й відпо-
відати, — переклав на мене відповідь співрозмовник.

— А все-таки за Гераклітом: народ повинен боротися за свій 
закон, як за свої стіни. І  хоча сьогодні справедливість визна-
чається як те, що вигідно найсильнішому, існує писаний люд-
ський закон, якому я служив, як міг, і неписаний — Божествен-
ний. І я поділяю думку античних авторів, що всі людські закони 
тримаються єдиним божественним, який поширює свою владу, 
скільки бажає, всім керує і над усім отримує перевагу. На мій по-
гляд, я, як міг, зважував постулати Закону власним сумлінням.

— Власне сумління далеко не завжди правильно зважує. 
Про це мовиться в Платоновій «Державі». Поділяєш цю думку?

— Вважаю, що це романтика вільного розуму, не обмежено-
го звичаями, не скутого людською глупотою й свавіллям, здат-
ного спрямувати навіть сили самих звичаїв і глупоти по шляху 
раціонального творення. «Держава» буде вічно живим голосом 
вченого, проповіддю віри мислячої людини, яка вбачає у знан-
нях і просвіті основу суспільного прогресу. 

— А тим часом це могло  б стати життєвим правилом, до-
тримуючись якого, кожний жив би найвигіднішим для себе 
життям. То ж яке застосування його повчань на практиці?

— Дуже мале. Ще Сенека вказував: «Але хай мені хтось назве 
державу, чиїми справами мав би зайнятися мудрець ... Стільки б 
тих держав не перераховував  — не знайду такої, яка терпіла  б 
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муд реця, чи мудрець — її терпів би». Не знайдеш, бо жодна істо-
рична держава не надала відповідних природі мудреців умов.

Жодна держава ніде й ніколи не прийняла ні Платонових чи 
Арістотелевих законів, ані Сократових принципів. За іронією 
долі ідеальна держава стала казкою, далекою від застосування. 
Непорозуміння народу з державою залишаються і часто приз-
водять до трагічних подій. Досить сказати, що більше ніж за 
два тисячоліття на троні управління державами, як про це мрі-
яв Платон, так і не стали філософи. Адже, на його думку, саме 
вони повинні думати і повчати інших.

— Чому філософія не стала панівною в управлінні дер жавами?
— Бо й досі, поряд з передовими філософськими міркуван-

нями, завжди значною мірою діє політична доцільність поточ-
ного моменту. Почнемо з того, що демократія п’яніє свободою 
у нерозбавленому вигляді і з неї виростає її продовження і про-
тилежність — тиранія. 

— Про це сказано у «Дігестах» часів римського імператора 
Юстиніана. Дозволь ще одне запитання. Ти був прокурором?

— Так, але я ж не завжди, а лише вісім років працював про-
курором району. Можна сказати, що то була в значній мірі само-
стійна посада. Та, граючи за посадовими правилами, ніколи не 
належав до тих, хто «завмирає від непевності на своїх підвищен-
нях, коли перший обіцяє гроші, другий діє через довірену особу, 
третій виціловує руку тим, кому поталанить на виборах. ... Хоч 
би з ким вони спілкувались, то або вимагають від інших підла-
бузництва й готовності до всіляких послуг, або, якщо в комусь 
мають потребу, самі стеляться тому під ноги, щосили вдаючи щи-
рих друзів, а коли досягнуть свого, відразу ж стають як чужі».

Чи не про кругову поруку, кар’єризм і кар’єристів, корупцію 
говорить тут прозірливий Сенека? Наскільки розумним відтак 
має бути пошукувач посади? І  на мій погляд, щоб досягнути 
певних владних вершин, не потрібно надто великого розуму. 
Ось нас на низові рівні державної машини призначають чи оби-
рають, але яка в  нас влада? Нами керують згори, а  ми маємо 
підкорятися. І tercium non datur — третього не дано. Службова 
ієрархія в прокуратурі часто породжує сліпу покору, спустошує 
людину і  поступово перетворює її на якусь гайку чи гвинтик 
у машині державного управління.
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Певна річ, і я на своїй прокурорській роботі день при дні, 
безліч разів на день ухвалював рішення й діяв за вільним ви-
бором або гадав, що ухвалюю рішення власною волею. Одначе 
не вільний вибір, не власна воля визначала цю службову лінію 
мого життя, її визначала повинність — повинність, що слугува-
ла державній політиці. Тут два варіанти: тебе або цінують, або 
використовують. Головне зрозуміти це одразу. Тебе використо-
вували як придаток до лопати, як того, що може копати. Мені 
судилося взяти в  руки лопату і  не помітити навіть, що згаяв 
роки. Тут як не крути, а «роби те, що зобов’язаний», не означає: 
«роби те, що хочеш». Треба, отже, мати непереборний потяг 
до діяльності, щоб оточення це бачило, відчувало, і, звичайно, 
певну сміливість і безоглядність у виборі шляхів до успіху. 

Я, може, й  мав і  діяльний потяг, і  сміливість, і  навіть бе-
зоглядність кинутися стрімголов у  прірву справ  — молодість 
усе-таки! — але... не бажав так чинити. Хоча той-таки Сенека 
вказував, що природа народила нас водночас і для споглядан-
ня, й для дії, для мене намагання зрозуміти, споглядаючи, було 
важливішим за дію. Роль свідка, отже, мені ближча? Хоча й ро-
зумію, що homo aсtivus, людина діяльно-втручальна, значно ці-
кавіша за свідка, пасивного очевидця. Але як я міг примирити 
свою споглядальність із посадою слідчого, прокурора? Попри 
те, попри потребу втручання в  саму суть злочинних (!) люд-
ських справ, я у виборі засобів і методів досягнення мети, отже, 
й суспільного успіху, не докладав надмірних зусиль, щоб виді-
литися з когорти працівників, зблиснути якимось хистом. А що 
осягнув у своїй професії, то намагався бути якомога делікатні-
шим, чинити правосуддя максимально компетентно, що озна-
чало: доброзичливо й  справедливо. А  відтак аж ніяк не хотів 
панувати над людськими долями, бо це не було моєю душевною 
потребою. Так, мені зовсім не подобалося віддавати накази під-
леглим. Тоді як посада вимагала опанувати обома здібностями: 
керувати й коритися. 

Як тоді, так і тепер я розумів, що сам іще міг би працюва-
ти, але — знову звертаюся по допомогу до Сенеки в осмисленні 
своїх посадових почуттів і відчуттів — «часто, коли нас здолає 
нехіть до громадських справ, коли набридне невдячна й клопіт-
на посада, махнувши рукою на все, відступаємо в тінь».
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Так, порівняно недавно я сидів у слідчому, потім прокурор-
ському кріслі, вів як кримінальні, так і цивільні справи, аж поки 
мене не спеленала по руках і  ногах нехіть до такої праці. Хоч 
у моїй посаді приховувалися, за прозірливим Сенекою, й «пере-
ваги, але такі, що будять заздрість, такі, що хутко проминають, 
а ще, коли справедливо їх оціниш, — попросту брудні». У пра-
вочинній діяльності потрібно бути чесним і  неупередженим. 
Я й намагався ним бути. Але, який би результат своєї роботи я б 
не поклав на «терези правосуддя», оцінювала їх «богиня Право-
суддя з зав’язаними очима». Та чи може вона, за такої прозірно-
сті, бути неупередженою і справедливою?..

— Чи не надто позитивно ти тут себе оцінюєш?
— Принаймні, оцінюю правдиво. Хай підтвердять це ті, хто 

працював зі мною. Маю надію, вони підтвердять і те, що я — 
один із небагатьох прокурорів, котрий залишив посаду справді 
за власним бажанням.

Та до і  після неї доводилось працювати під керівництвом 
семи прокурорів районів, шести прокурорів області. Бачити та 
самостійно оцінювати їхній рівень знань та досвіду, людських 
якостей.

У прокуратурі такі ж люди, як і повсюди. Надійні й так собі, 
чесні і принципові, щедрі і жадібні, поступливі й сутяжні, ро-
зумні й  обмежені, добросовісні й  кар’єристи. Знавав тих, які 
з шкіри пнулися, та не стали прокурорами, знавав і тих, хто від-
мовлявся від такої посади. 

Перебираючи в пам’яті своїх колег і знайомих по тій робо-
ті, порівнюю їх, роздумую. Бачив багато таких, що працювали 
з душею. Але попадались і ті, які, здається мені, працювали так 
собі, і в голові у них була не ця робота, а щось інше. Наче для 
них це лише тягар, який вони взяли на себе і намагалися бадьо-
ро його нести, бо, зрозумівши дію закону, добре засвоїли, що 
його можна обійти.

— Як це можна було — обійти закон?
— Дуже просто! Адже суворість законів пом’якшується не-

обов’язковістю їх виконання.
Знавав і азартних гравців людськими долями та маніпулю-

вання нормами законів. На кого діяли моральні запобіжники, ті 
не переступали, не зловживали. Але були й такі, які й незаконні 
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вказівки керівництва «брали під козирок». Такі, яким подоба-
лось усвідомлення влади, якої вони не вміли виявляти інакше, 
як суворістю.

Бачив і чинуш, був з ними і на «ти», і на «ви». Пам’ятаю їхні 
прізвища і навіть більш-менш фізіономії, знаю, хто з них і яку 
роль відіграв у моєму житті. Не кожен був наділений здатністю 
дивитися на себе критично й  ніби збоку, і  не всі з  них добре 
засвоїли найперше правило праматері наук — уміння орієнту-
ватися в людях. Я належав до одного з ними братства і, хоч іноді 
мені й кортить пожартувати, не можу сміятися з них, не смію-
чись трошки і з себе.

— Мені не важко собі уявити, як людина може бути прокуро-
ром. Їй потрібно жити з того, щоб звинувачувати інших людей...

— Посада, на якій хтось запобігає у тебе ласки, хтось під-
носить до неба твою могутність, але водночас і посада, на якій 
не доводиться втішатися загальною любов’ю. Посада, де мало 
кому вдається уникнути ненависті. Так, це була моя праця, 
і я весь той час мав справу з почуттям обов’язку. Я виконував 
обов’язок, та нині почуття того обов’язку мені справді не відо-
ме, вже не відоме... Те, що мені здавалося моїм обов’язком і що 
мені наказували авторитети й начальники, за більш ніж десяток 
років перебування на пенсії...

— Переосмислив?
— Переосмислив і віддаю перевагу жартівливій манері. Вва-

жаю, що володіння почуттям гумору допомагає легше перено-
сити відсутність всього іншого. Десь тут у мене, на книжковій 
полиці, серед творів Салтикова-Щедріна є оповідання «Гегемо-
нієв». Суть його зводиться до того, що новий генерал-губерна-
тор Зубатов задумав реформи, застосовуючи закон на власний 
розсуд, вирішив позбутися серед своїх чиновників так званих 
«законопротивних фізіономій». Вважаючи, що він окрім інших 
власних доброчинностей, мав дар з першого погляду вгадува-
ти людей, призначив на посаду станового, молодого колезького 
регістратора Потанчикова.

Новопризначений становий, який до цього і уві сні не бачив 
себе на такій високій посаді, пішов за порадою, як себе вести, до 
вигнаного зі служби тим же Зубатовим лише за те, що був вигляду 
худого, маленький і від нього на підлеглих надходило «униніє».
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Той, повчаючи станового, порадив запам’ятати, що тепер 
він не просто чиновник, а — нематеріальних відносин, матері-
альне відображення. ... «Тобто, істинну віру охороняєш, повагу 
до влади сієш. ... Мало того: потрібно буде начальству птицю 
Фенікс знайти — ти і птицю знайдеш! Знадобиться статистику 
придумати — ти і статистику створиш!» Це, як він висловився: 
«тобі філософія, а ось і практика. Перш за все пам’ятати ти по-
винен, що всяка стаття (закону) повинна, в міру можливостей, 
сік давати, щоб жадобу твою задовольнити і голодного тебе на-
годувати. Спочатку воно нібито боязно, а з часом так розсма-
куєш і в такий азарт увійдеш, що ніби соловейко: співаєш і сам 
себе не відчуваєш».

Сказане можна в повній мірі віднести і до посади прокурора 
як у колишньому СРСР, так і в незалежній Україні, бо не само-
стійна то посада, а посада з обслуговування Закону. Тут, як мо-
виться: «У деякому царстві, у деякій державі жив-був Прокурор, 
і було у нього два ока: одне — дріманне, а інше — недріманне. 
Дріманним оком він анічогісінько не бачив, а недріманним ба-
чив дрібниці». Посада, котра так деформувалась, що змушена, 
у більшості невгамовних життєвих проявів, підозрювати щось 
лихе швидше, ніж хороше. І при цьому бути, як Пілат, що вмив 
руки на знак своєї непричетності до Христової смерті. А як би 
хотілося, щоб саме Право, а  не Закон керували суспільними 
відносинами. Адже Право в вищому своєму значенні вказує, як 
треба втілювати в  життя високі принципи порядку, політики 
і моралі. На жаль, закони пристосувались до обставин, замість 
того, щоб ними керувати. А труднощі, які виникають у влади, 
ті ж владні обминають шляхом законодавчого викруту. 

— Якщо влада обминає труднощі шляхом законодавчого 
викруту, то й ти міг би...

— Міг би ще бути юристом-практиком, та не захотів. Не 
вбачаю в нинішніх законах чогось універсального, такого, що 
я міг би сприймати як належне для захисту прав можливих клі-
єнтів. Я  кажу, «можливих», бо їх завжди предосить, а  я юри-
стом-практиком не став.

— Чому?
— Не тому, що адвокатам часто закидають двоєдушність.
— У чому двоєдушність?
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— Адвокат має право і обов’язок негідника від відповідаль-
ності захищати. Тому вони ладні захищати і невинного, й вин-
ного. Особисто я цього їм не закидаю, та знаю, що успішному, 
впевненому у своїй правоті юристу, щоб досягти справедливо-
сті, навіть професійно обходячи хитросплетіння законодавчих 
актів, у  переважній більшості випадків обов’язково потрібно 
когось фінансово мотивувати, а по-простому — давати хабарі.

— Якщо, за рахунок клієнтів, є що давати і частину залиша-
ти собі, то можна було б...

— Я до такого не готовий. Звичайно, міг би дати оголошен-
ня на зразок: «Юридично підкутий, з  досвідом слідчо-проку-
рорської роботи пенсіонер доведе до істерики будь-яку органі-
зацію чи її керівника, письмово чи телефоном» і таким чином 
практикувати. 

— Дотепно.
— Життєвий досвід поглибив іронічне ставлення до дійсно-

сті, бо, якщо тверезо дивитись на речі, відразу хочеться випити. 
А хіба сміх — перешкода до серйозності? Я гадаю, веселою до-
рогою до серйозності йти куди краще.

— Бачу, доведеться мені уважно слухати, щоб ти, бува, не 
перевів усе на жарт.

— Не те мене лякає, щоб не наговорити чогось смішно-
го! Тобі, мабуть, буде дивно таке чути, але вважаю, що права, 
в нормальному визначенні цього слова, у нас немає. Ні, закони, 
кодекси були і є, а от Права немає ще з часів будівництва кому-
ністичного суспільства. Щоб тобі було зрозуміліше, згадаю те, 
що залишилося уже за плечима, і спочатку розповім найкорот-
ший прокурорський анекдот.

— Дістань, дістань те, що у тебе уже за плечима, і якщо той 
анекдот найкоротший, то розповідай.

— Відвідувач заходить у кабінет і запитує: «Товаришу про-
курор, я  маю право?»  — «Маєте».  — «Товаришу прокурор, 
а я можу?» — «Ні, не можете».

— Справді, коротко і  зрозуміло,  — задумливо сказав мій 
співрозмовник.

— Рівні права ще не означають рівні можливості. Бальзак 
вказував, що загальна рівність, можливо, і  стане коли-небудь 
правом, але ніякі сили людські не можуть здійснити її насправді. 
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— Але ж спроби були.
— Звісно, були, є і будуть. Більшовики свою некомпетент-

ність у галузі загальнолюдського права компенсували жорсто-
кістю практики виконання партійних настанов. Після розвалу 
СРСР настав період роздержавлення соціалістичної власності. 
Хто б там що не говорив, а перерозподіл власності йшов і ще 
й досі йде хаотично. Насамперед на користь тих, хто ближче до 
влади. Не дуже велика різниця між нинішнім станом і описа-
ним класиками марксизму-ленінізму періодом первинного на-
копичення капіталу, коли закони не діють або діють лише на 
користь певного прошарку суспільства. Сказане класиком — це 
й про нас: «Ще далі йде; чує: «Добро казенне і суспільне нарізно 
тягнуть! чого ви, Прокуроре Куралесичу, дивіться! он вони хи-
жаки-то, геть!

— Де хижаки? хто казенне добро тягне?
— Он хижаки! он вони! Он він який будинок на крадені гро-

ші відбудував! А той он — бач, скільки десятин землі у скарбни-
ці вкрав!

— Брешеш ти, такий-сякий! Це не хижаки, а власники! Вони 
своїм майном спокійно володіють, і всі документи у них в наяв-
ності. Це ви навмисне, нероби, кричите, щоб принцип власно-
сті підривати! Взяти його під арешт!». А в наш час ще й добав-
лять: «Відчепіться від нас зі своєю соціальною справедливістю. 
Справжня соціальна справедливість  — це охорона багатства. 
Час уже забезпечити порядним людям спокій».

— А можливо, охорона багатства і справді — головна мета 
справедливості? Адже залишити багатство без охорони...

— На теренах колишнього СРСР це вже проходили і відо-
мо, що через сімдесят років сталося із загальнонародною влас-
ністю.

Тяжко хворе суспільство. Дуже важко знайти порядну лю-
дину, щоб вона чесно виконувала покладені на неї обов’язки.

— То хто ж передусім хворий — влада чи суспільство?
— Вибрана суспільством влада передусім хвора на жадіб-

ність збагачення. Лише у владі можна збагатитися насамперед 
і без особливих заслуг та зусиль.

— А це геть невтішно, — сказав мій співрозмовник, — бо 
що тут може бути втішного, коли гніваються на того, хто добре 
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радить? Мені тоді жаль вас, бо гадаєте, що робите щось путнє, 
а насправді гайнуєте час. Кажеш, що ти тепер не юрист-прак-
тик, тож не буду тебе запитувати про особливості права і пра-
восуддя твоєї країни. А як ти взагалі до них ставишся?

— Що тепер мене запитувати, як я до них ставлюсь? Я був 
і  слідчим, і  прокурором, тобто сам розслідував кримінальні 
справи та затверджував і підтримував державне обвинувачення 
по тих, що розслідували інші. Міг порівнювати те, що я робив 
як слідчий, і те, що подавали до суду інші. Міг оцінювати свої 
і  їхні помилки в  процесі слідства. Так, слідчий сформулював 
обвинувачення в відповідності до того, як цього від нього ви-
магало процесуальне законодавство, доказове та внутрішнє пе-
реконання вини підслідного. Але ж не слідчий і не прокурор ви-
рішує вину, а потім і долю підслідного. Далі суд. Там підсудному, 
за словами Сократа: «...не личить просити суддю й проханнями 
звільняти себе від відповідальності замість пояснювати й пере-
конувати. Адже суддя засідає не для того, щоб милувати, як йому 
заманеться, а для того, щоб судити по правді. Він-бо присягав не 
на те, що буде милувати того, хто йому до вподоби, а на те, що 
буде судити за законами». Суддя повинен дотримуватись букви 
і  духу закону. Коли суддя зважає на обидві складові, то закон 
застосовується більш-менш справедливо. А  коли тільки букви 
чи духу, то це вже різні погляди на справедливість».

Як не прикро, але я в тій роботі бачив такі різні погляди.
Одні стверджували, що правосуддя бездоганне, коли воно 

додержується букви закону, бо, мовляв, буква  — непорушна, 
а дух — мінливий. Суддя, мовляв, не повинен дошукуватися, чи 
справедливі закони. Ми — судді, а не законодавці чи філософи. 
Істина для нас є закон, а закон — істина.

Інші, на жаль, таких меншість, переконані, що слід додер-
жуватися духу закону, а не його букви, бо буква мертва, а дух — 
живий. Це ж як у природі! Адже і світ, що нас оточує, має дві 
форми — матерію і дух.

— Про це не будемо сперечатися.
— Платон писав: «Адже ніхто не карає злочинців, звертаю-

чи увагу лише на те, що вони скоїли злочинство, хіба хтось хоче 
помститися нерозумно, мов дикий звір. Але хто старається ка-
рати з глуздом, той не за минуле злочинство буде відплачувати, 
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бо перетворити вчинене в неіснуюче він нездатен, — а робитиме 
це заради майбутнього, щоб не скоїв лиходійства вдруге ні сам 
злочинець, ні хтось інший, хто стане свідком його по карання». 

Правосуддя, яке вершать без співчуття до людей, — це най-
жорстокіша несправедливість, і  коли правосуддя забуває про 
дух закону, воно стає безглуздим.

— Вважаєш, що дух і буква закону — основне? — запитав 
співрозмовник.

— Не зовсім. Ще дуже багато чого залежить від людей, які 
законом оперують. Бо, як писав ще більш як сто років тому 
А.П. Чехов: «...хіба важко зробити злочин випадково, мимоволі, 
і хіба не можливий наклеп, нарешті, судова помилка? Недарма ж 
віковічний народний досвід навчає жебрацької долі та арештант-
ської неволі не зарікатись. А судова помилка при теперішньому 
судовому розгляді дуже можлива, і нема в ній нічого дивного. 
Люди, які по-службовому, по-діловому ставляться до чужого 
страждання, наприклад судді, поліцейські, лікарі, з часом при-
звичаївшись, загартовуються в такій мірі, що хотіли б, та не мо-
жуть ставитися до своїх клієнтів інакше, як формально; з цього 
боку вони нічим не відрізняються від мужика, який на задвірках 
ріже баранів і телят і не помічає крові. А при формальному, без-
душному ставленні до особи для того, щоб невинну людину по-
збавити всіх громадських прав і засудити на каторгу, судді треба 
тільки одного: часу. Тільки часу на додержання де яких формаль-
ностей, що за них судді дістають платню, а потім — усьому кі-
нець. Шукай потім справедливості й захисту... Та й чи не смішно 
думати про справедливість, коли всяке насильство сприймаєть-
ся громадянством, як розумна й доцільна необхідність, і всякий 
акт милосердя, наприклад виправдувальний вирок, викликає 
цілий вибух незадоволеного, мстивого почуття?».

— То, можливо, і ти, як ті судді і «мужик, який ріже баранів 
і телят»...

— Я добре бачив і залишаюся при своєму переконанні, що 
в нашому суспільстві винних не завжди можна відрізнити від 
невинних і тисячі злочинців гуляють на волі.

— Чому?
— Навіть пропрацювавши на цьому поприщі, не можу ска-

зати, що знаю правильний спосіб, як відрізнити злочин від 
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невинності. Мабуть, через наше загальне неуцтво в  питаннях 
справедливості. Проте, аби належно служити закону, треба 
мати досвід того, хто його переступив. В усякому разі, совість 
говорить мені, що я виконав свій обов’язок і за вислугою років 
вийшов на пенсію. Повертаючись до часу мого чиновницького 
правління, я бачу, що наміри мої були чистими, проте і надто 
глибоко усвідомлюю свої недоліки, щоб не підозрювати, що та-
кож припустився багатьох помилок. Промахів не виключаю, бо 
в деяких випадках теж міг призвичаїтись. Павло Загребельний 
писав: «...що таке людина? Це передусім тіло, сутність її земна 
і доля. А дух віддано Богові й дияволові, і б’ються вони за нього 
тисячі літ, і  ніхто не може перемогти так само, як чоловік не 
може ніколи перемогти ні свого духу, ні свого тіла».

— Б’ються і ніхто не може перемогти, а життя йде, — задум-
ливо мовив мій співрозмовник.

— Дозволю собі дещо вільне трактування філософських тер-
мінів, бо часто чув від підслідних: «Не очікуй від життя спра-
ведливості». Працюючи, намагався їх переконати в  тому, що 
моя робота — це пошук справедливості. А тепер, роздумуючи, 
схиляюсь до того, що, справді, не слід очікувати від життя спра-
ведливості. Адже воно, за твердженням філософів, в  єдності 
й боротьбі протилежностей, як вічний компроміс живого з не 
живим. Сенека вказував, що справедливість не може зазнава-
ти нічого несправедливого, адже протилежності не сходять-
ся. Протилежності завжди будуть протилежностями. Лише на 
де який час вони врівноважуються, стають ніби в  єдності. Це 
тільки про Святу Трійцю сказано: несполучна єдність. Саме ця 
єдність і  є відчуттям справедливості. Злочинець скоїв злочин 
і за це він поніс покарання. Але яке ще кволе, яке безпорадне 
людське правосуддя! Воно судить лише явні злочини. А скільки 
у нас непокараних убивць!?

— Чому?
— Питання не стільки риторичне, скільки не позбавлене 

звичайної цікавості людини, яка не переймалась відправлен-
ням правосуддя. Та тому, що вбивства, не кажучи вже про інші 
злочини, скоюються як в  умовах очевидності, так і  поза нею. 
Намагання обманювати і втаємничувати злочини, виставляти 
їх перед очима людськими неабиякими чеснотами теж одна із 
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вкорінених у життя вад. Як і за часів Сенеки, ще й досі «перед 
очима постає безліч безкарних злочинів, коли подумаємо, що 
то за дивина тепер — щира душа, і якою чужинкою стає невин-
ність, як рідко, хіба що задля користі, спромагаємось на правди-
вість». Поки люди лишатимуться скупими й жорстокими, вони 
зроблять жорстокими найм’якші закони й грабуватимуть своїх 
братів із словами любові на устах. ... Закон — цілком і повністю 
творіння людини, і він був безглуздим і жорстоким при своєму 
зародженні, коли людський розум тільки почав розвиватися. 
Та якби навіть його сутність і була божественна, все одно слід 
було  б дотримуватися духу закону, а  не його букви, бо буква 
мертва, а дух — живий.

Звичайно, без Закону не обійтись. Але потрібно пам’ятати, 
що він є породженням людей, він недовершений, хисткий, не-
певний і мінливий, як і люди, і так само, як і люди, повинен вдо-
сконалюватися.

— І на скільки, ти гадаєш, він вдосконалився?
— Безумовно, нинішні закони, хоч їх і нелегко осягнути ро-

зумом, набагато кращі, ніж, скажімо, середньовічні. Не берусь 
дати вичерпну відповідь, та все ж спробую окинути аналітич-
ним поглядом, що ж то воно таке правосуддя, як явище.

В ЦІЄЇ ЖІНКИ ЗАВ’ЯЗАНІ ОЧІ

Ще в  позаминулому столітті Сухово-Кобилін описав, як 
син, підійшовши до скульптури правосуддя, запитав у батька: 
«А чому в цієї тітки зав’язані очі?» Батько відповів: «Це не тіт-
ка, це Феміда правосуддя, яка судить всіх по справедливості». 
А сам подумав — очі їй зав’язали, щоб вона не бачила, хто конк-
ретно її ґвалтує!

І далі, в його ж «Справі» є діалог:
— Ось це саме і називається терезами правосуддя. Богиня 

то — Правосуддя. Феміда то, адже вона так і пишеться: “Терези 
і меч!”

— Терези і меч... ну мечем-то вона, звичайно, січе, а на тере-
зах чи зважує? 

— І на терезах, варварка, торгує».
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Не намагайся в наведених мною висловах класика вловити 
лише один глум над колишньою і нинішньою правовою систе-
мою. Повір, я віддав цій справі двадцять сім років свого жит-
тя і  мені болить за наругу над народом, за його безправність 
і  ганебне довготерпіння, очікування влади закону, а  не мож-
новладців. Очікування, коли ж, нарешті, головним пріоритетом 
стане людська Гідність, де права й свободи, дані людям від наро-
дження, будуть захищені, наука та освіта шановані, а добробут 
кожного визначатиметься за його працею, і діятимуть праведні 
закони соціальної справедливості.

Про це більше сорока років тому мені проголошували в сту-
дентській аудиторії юридичного інституту, і я й сам стільки на-
дій покладав на верховенство закону, і щоразу сподівання були 
марними.

— Чому?
— Розумієш, реальність не виправдала надії. У коловороті слу-

жіння праву я й не помітив, як вийшов на пенсію. Та вже на по-
чатку своєї служби в прокуратурі дізнався, що існує інше право — 
право, яке ні я, ні будь-хто інший не вивчав у навчальних закладах.

— І яке ж то таке право?
— Право реальності життя. З чисто людського погляду воно 

більш близьке до правди, ніж об’єктивна і холодна істина.
— І що ж для тебе головне в праві реальності життя?
— Не заплутатися в своїх ілюзіях відносно нього. Бо майже 

на все, з чим людина стикається, — докладне правило, і за неви-
конання кожного правила — погроза. Але то лише здається, що 
законом кожного начебто введено в межі покори.

Гулівер у Ліліпутії сказав мешканцям, що в нас закони під-
тримують тільки за допомогою кар і ніде не згадується про на-
городи за його додержання, вони визнали це за величезну ваду 
нашого устрою. Через це статуя Правосуддя в  їхніх судових 
установах має шестеро очей — двоє спереду, двоє ззаду і по од-
ному з боків (що символізує пильність), у правій руці в неї — 
розкритий мішок золота, а в лівій — меч у піхвах, і це означає, 
що правосуддя з  більшою охотою нагороджує, ніж карає. ... 
Шахрайство вони вважають за тяжчий злочин, ніж крадіжку, 
і  тому рідко карають за неї смертю; а  пояснюють це тим, що 
дбайливість та пильність, разом із звичайним здоровим глуз-
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дом, можуть уберегти майно від злодія, але проти спритного 
шахрайства чесність не має чим боронитись.

Саме чесність нині, в період ще не повністю і справедливо 
розподіленої колишньої соціалістичної власності, не має чим 
боронитись.

— Чесність повинна боронитися справедливістю.
— Може видатися дивним і  навіть незрозумілим, що вже 

скільки віків діє юриспруденція, а  немає такого юридичного
терміну «справедливість», але протилежний стан «несправед-
ливість» народ відчуває дуже конкретно. Якесь фаталістичне 
чекання, чергова віра, що справедливість от-от прийде, як Божа 
благодать. А вона все не йде. Десь забарилась у дорозі. А люди 
її шукають. Герої твору «Золоте теля» теж дошукувались. Не на-
важусь присмачити літературну мову сміливим народним ви-
разом і лише наведу діалог героїв:

«— Шуро! І де вона справедливість? Я вас запитую, де?
— Я б відповів, Михайле Самуїловичу, але, як сказав знайо-

мий гінеколог, там її також немає».
— То що ж, не потрібно й шукати?
— Хіба це можна заборонити? Всі шукають істину і  спра-

ведливість! Хто їх не шукає? Може, не шукають її мудреці, дер-
жавні діячі, вчені, письменники, простолюд? Та, як писав Павло 
Загребельний: «Справедливість — це термін радше емоційний, 
моралістичний і  риторичний, ніж науково-корисний. ... Коли 
видавництво «Енциклопедія Британіка» у  своїй серії «Великі 
ідеї» спробувало сформулювати поняття справедливості, то 
йому довелося наводити понад тисячу визначень, і жодне з них 
не могло задовольнити науковий світ.

Ніхто не сказав краще за стародавніх греків: справедли-
вість — це стримування сили мудрістю. Але в державі мудрість, 
як правило, на боці сили, вони нероздільні. Тому судова влада 
і має свою точку на справедливість.

— Тоді хто ж кого спроможний стримати?
— «Багато слів потрібно, щоб сказати все», — писав Есхіл 

(525—456 рр. до н.е.), автор давньогрецької трагедії «Прометей 
закутий».

Чи ще довго богиня правосуддя та справедливості Феміда 
буде «тіткою з зав’язаними очима»? За автором трагедії — вона 
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мати Прометея, борця за Правду і Справедливість, який, щоб 
врятувати людський рід, викрав у богів вогонь і передав його 
людям. Він, єдиний із богів, не тільки прийшов на допомогу 
людям і врятував їх від загибелі, але й дав їм вогонь пізнання, 
розум і кмітливість, писемність і рахунок, щоб вони могли про-
тистояти дикому варварству минулих епох. Він мав надію, що 
вогонь навчить їх багатьох умілостей, бо цього вони раніше 
й  дивлячись не бачили і  слухаючи не чули, але натомість по-
збавив смертних прозріння долі та їх сліпими наділив надіями.

Одначе, то був лише перший крок, і як прикро відчувати, що 
з того часу минуло стільки тисячоліть, а людство ще й не сту-
пило другого. Не досягло справжнього поступу до рівноправ’я.

— Зробило лише перший крок...
— Офіційно вважається, що таким чином Феміда судить 

неупереджено. Мовляв, перед нею всі рівні.
— Кажуть, ця богиня поблажлива.
— Навпаки, ніхто від неї не страшніший і не безпощадніший 

у гніві. Багато, дуже багато, особливо постраждалих від такого 
сліпого правосуддя невинно, чи навіть справедливо, але надто 
суворо, стверджують, що Феміда, залежно від обставин, — то 
втілення сваволі, то сама справедливість. Особливо сваволю, 
а не справедливість відчутно, коли правосуддя захищає інтере-
си влади. Тоді відповідає не той, хто дійсно винен, а той, хто, на 
думку влади, повинен нести відповідальність. Покора більшо-
сті владній меншості переповнюють перших ситою тваринною 
втіхою. На докази безневинно затягнутих в колесо правосуддя 
вони реагують з образливою поблажливістю людей, які все ро-
зуміють, але нічого змінювати не бажають.

Проте, скривджена людина завжди викликає до себе більше 
співчуття, ніж та, яка живе в розкоші. Відомі приклади з жит-
тя, коли, знаючи, що перед вами найчесніша людина, ви марно 
сушитимете собі голову, чому суд виніс такий суворий вирок, 
і жертва «правосуддя» лише відчуває на собі співчутливі погля-
ди, затьмарені виразом сумного примирення з  долею. Прості 
люди ніби відчувають, що таємнича Феміда чатує і на них, від-
слідковує кожну дію, ловить їхнє кожне слово і може покарати, 
якщо вони перестануть чекати своєї долі в передбаченому влад-
ними приписами тупому й покірливому задубінні. Їм втокма-
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чують, що вони повинні виявляти терпеливість, примушують 
занепокоєно питати себе, чи немає й за ними якихось гріхів, що 
заслуговують на кару. «Сліпим» правосуддям вони вже так на-
страхались, що навіть здатні зневіритись. 

Саме таких безневинних доля руками Феміди із зав’язани-
ми очима часто обирає своїми жертвами, і  вони збільшують 
численне плем’я її жертв. Отак і виходить, що в чесної людини 
немає ніяких доказів, крім моральних. Парадоксально, але не-
досконалість законодавства дає можливість обґрунтувати будь-
що. І це будь-що буде вважатись законним.

— А як же довести, що законодавство недосконале?
— На жаль, це доводиться лише життям. А допоки що юри-

дична мудрість каже: «Чого не можна доказати, того і не було».
І ми, людство, таким правосуддям ситі по саму зав’язку. Бо ж чи 
далеко таке «правосуддя з зав’язаними очима» відійшло від своєї 
первісної форми: «око за око і  зуб за зуб». До речі, ти, мабуть,
знаєш, чому відмовилися від принципу таліона — око за око?

— Цікаво почути від тебе.
— Та тому, що, як говорив великий Ганді: «Око за око зро-

бить весь світ сліпим».
— Ніхто не заперечує мудрості його слів, але не всі здатні 

себе стримувати.
— Хоч скільки разів стримувався, не дозволяючи розумо-

ві заводити себе занадто далеко, все ж таки думка, — вона ж бо 
вільна і  скрізь витає,  — підказує, що Феміді вже пора зірвати 
пов’язку з очей і побачити відкритим, неупередженим поглядом, 
як часто люди, «наділені сліпими надіями», недолуго, ніби «весь 
труд їх був без тями», і навіть зі шкодою для себе, використову-
ють світоч знань, за які безневинно, прикутий «в путах міцних 
на скелі стрімчатій», страждав її син. І дивно, як за світоч знань, 
що дав їм син, вона людей карає наосліп. Необхідно зняти полуду 
з очей, оцінити всі здобутки людства свіжим поглядом і дати їм 
нового Прометея-визволителя, котрий «в прості слова загадок не 
вплітаючи, як личить перед другом відкривать уста», вкаже нам 
шлях до Правди і Справедливості. Бо й досі ми з вами — жертви 
якоїсь страшної облуди, що натягла на себе маску істини.

Люди найпевніше почуваються тоді, коли всі стоять за одно-
го, а один — за всіх. «Якщо ж людина, що, ніби опинилась серед 
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диких звірів, не захоче разом з  ними примножувати неспра-
ведливість, їй просто не вистачить сил одній протистояти всім 
здичавілим супротивникам, і перш, ніж вона встигне на щось 
придатися державі чи своїм друзям, загине без користі для себе 
й для інших».

Допоки ж нас привчають до того, що в суспільстві панує непи-
саний закон: «Кожен за себе!» і «Кожному — своє». На цих заса-
дах, домагаючись справедливості, ми дійшли до того, що умисне 
сприяємо розвитку цієї напасті «правосуддя з зав’язаними очи-
ма», і в час загальної скрути керуємось принципом «рятуйся хто 
може!». Неможливо збагнути, чому Добро так часто дає здолати 
себе Злу. Потрібен «Прометей прозорливий!». (Прометея древ-
ні так називали тому, що йому були відкриті таємниці минулого 
й майбутнього.) Щоб він від вогню знання кинув світло на ту див-
ну таємницю Справедливості, якої досі ніхто не зміг розгадати.

— Але ж намагаються розгадати.
— Людство йде за світлом, яке Прометей викрав у Богів, але 

в повсякденному житті здебільшого веде себе як його брат — 
Епіметей. Як указують самі наймення, Прометей — «Передбач-
ливий», «той, що думає наперед», Епіметей — «той, що думає 
після», «нерозумний».

Не можна сказати, що не намагаються розгадати, але й досі, 
за словами Еразм. Роттердамського з  його «Похвали Глупо-
ті»: «Найчільніше місце серед учених займають правознавці, 
і з того вони дуже гнуть кирпу. Але, правду кажучи, я не заздрю 
їхній сіфізовій праці, коли бачу, як вони одним духом цитують 
по шістсот законів, жоден з яких не стосується справи. Нагро-
маджуючи одні застарілі слова на інші, а тлумачення на тлума-
чення, вони роблять правознавство найважчою із наук. Та ще 
й пишаються, вважаючи, певно, те славнішим, що важче». 

— І це між ученими буває тим частіше, чим вони вченіші.
— Сократ казав це про софістів та любителів гріховної при-

страсті, але його слова з  повним правом можна віднести і  до 
правотворців, про яких він казав, що вони такі впевнені в своїй 
мудрості, що можуть напустити туману в найпростіших речах 
і  ще й  цим хизуватимуться. ... до того  ж їх глупота настільки 
хвалькувата, що хоч у  них не було нічого здорового чи прав-
дивого, проте вони самовпевнено заявляли про важливість, 
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аби тільки збаламутити людців і прославитись серед них. Такі 
добре вивчили поради з «В’яленої вобли «Салтикова-Щедріна:
«На світі існує безліч всяких слів, але найнебезпечніші з них — 
це слова прямі, справжні. Ніколи не треба цих слів говорити, 
тому що з-за них вади визирають». 

Вважаю, що не конче-бо наслідувати чи таки в чужій формі 
переносити слова: про що мова — те й маємо називати так, щоб 
у тій назві сила була.

У законодавстві зі словами потрібно чинити особливо обе-
режно, вдосконалювати їх спокійно, тримаючи рівновагу. Тоді 
слова не будуть розбігатися з  життям. А  нині  — одне чуємо, 
інше  — розуміємо. Ловимо вухами лише звучання слів, а  яке 
їх значення — не розуміємо, або кожен розуміє по-своєму. За 
кожної нагоди мусимо уточнювати значення слів, інакше не 
дійдемо розуміння.

Стільки понаприймали законів, право вже так заплутали, 
що більшість своїм простим, здоровим людським розумом не 
може в цьому нічого збагнути. Правові засади так зле протлу-
мачено й кривдно зневажено, що вони й наполовину не викону-
ють своєї ролі. Їх не шанують ні ті, хто їх приймає, ні ті, для кого 
вони написані. А хто ж, як не посвячені, це можуть знати на-
певно? Характерно, що, оцінюючи дію закону, не дошукуються, 
чому він не виконується, а йдуть шляхом найменшого супроти-
ву — приймають нові. І чим гірші справи в державі, тим більше 
ухвалюється законів, які обмежують, втинають, вкорочують, 
звужують, урізають, зменшують, скасовують колишні права та 
пільги народу, створюючи йому чисельні та прикрі незручності.

— Від чого все це?
— Звісно, від чого — від надмірного мудрування. Найдурні-

ша — нетямка мудрість, нічого нема більш нерозсудливого від 
поганої розсудливості.

— Отже, ви стаєте тлумачами нерозсудливих тлумачів?
— Тут ти слушно кажеш. Багато є такого, що нормальним 

людям і з тлумачами не зрозуміти. Вже давно не дотримуються 
поради римлян, що чим менше записано в законі, тим краще він 
буде виконуватись.

— Виходить, що, забувши про свої обов’язки творців зако-
ну, ці люди взяли на себе кумедну роль академіків?
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— Цю кумедну роль вони грають після часів Юстиніана 
(842—565 рр.), який у  «Дігестах» провів роботу з  системати-
зації, що відповідала не лише суто практичній меті упорядку-
вання існуючого закону його всеохопної християнської імперії, 
а й стала основою правової традиції континентальної Європи. 
Тоді більш як 1600 книг було розібрано сорока юристами, які 
зробили витяги уривків, корисних для тлумачення та застосу-
вання в чинному праві.

В Англійському королівстві правотворчість було доруче-
но в першу чергу суддям, які, ухвалюючи рішення, диктували 
закон  — той, який можна було застосовувати не лише до су-
перечливих питань, що розв’язувалися на той момент, але й до 
кожного подібного випадку з  тими самими об’єктивними ха-
рактеристиками.

Нинішні тлумачі теж щось промовляють...
— Складається враження, що чим більше юристів, тим мен-

ше справедливості й добробуту.
— А повинно бути навпаки. Саме юристи повинні забез-

печувати здійснення верховенства права і  рівності всіх перед 
законом. А щодо нинішніх тлумачів права: ну то хай собі про-
мовляють — а ми посміємось досхочу! І можна було б посмія-
тись, яки не було так сумно. Простій людині хоч-не-хоч дово-
диться бути обачній у кожному вчинку й дотримуватися вимог 
правових приписів. Доводиться, бо ж скільки бачено вироків, 
що юридично були начебто достатньо обґрунтовані, але супе-
речили елементарним поняттям про справедливість! Скільки 
випадків з практики юриспруденції, які свідчать що вона, юрис-
пруденція, поступово із захисту перетворилася для простої лю-
дини в пастку! Пастку, опинившись у якій, народ не знає, що 
сильніше — закон чи таїнство беззаконня. Скільки жорстокості 
криється у жахливому слові: законність! Твориться беззаконня, 
і всі терпляче мовчать, усі приховують його.

— А ти намагаєшся все це винести на світло людське?
— Ні! Я  не збираюсь писати «Історію беззаконня». Хоча 

доволі з  цим знайомий, не буду розворушувати прихований 
смітник людських злочинів. Я б ніколи її не скінчив, якби хотів 
розповісти про всі ті махінації, до яких вдаються заради влади 
і грошей. Люди інстинктивно відчувають, що є інше правосуд-
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дя і треба переробити світ так, щоб подібні «судилища» стали 
в ньому неможливі. У Святому Письмі сказано, що Син був по-
сланий тоді, коли «прийшла повнота часу». На мій погляд «пов-
нота часу» для загальнолюдського правосуддя без «зав’язаних 
очей» вже прийшла!

Потрібен, ой як потрібен новий Прометей! Бо людям самим 
борня — то незборена, невихідна путь. Вони ж бо «недовгоден-
ні», смертні, і «біда, блукаючи, одних сьогодні, других — завтра 
здибає. ... То нездоланна сила Неминучості». 

Для тих, хто не любить категоричності, славнозвісний бай-
кар Езоп натякав про те, що кожна людина носить перед собою 
сумку з чужими вадами, а ззаду — сумку із своїми, через те ба-
чить хиби інших, а не помічає власних.

Людство ж бо дійсно живе, не знаючи дійсності. А, можли-
во, не знати цього краще, ніж довідатись? Чого не вистачало 
Адамові та Єві, коли вони жили в раю? «Книга Буття» свідчить, 
що в саду едемськім росло Дерево життя. Небагато про нього 
сказано, оскільки воно так і не послужило меті, яку для нього 
визначив Бог. Живучи там, Адам і Єва, ще не пізнавши дозрілих 
плодів життя, спокусились скуштувати з Дерева пізнання добра 
і зла. Чому Творець їм це заборонив? Не забрав у людей цікаво-
сті до пізнання — заборонив і все!

Скуштувавши заборонений плід, люди здебільшого пізнали 
лише, що таке зло, адже добро вони мали. І як не філософствуй, 
гірко й прикро визнавати, що життя скінчиться не нагородою 
за страждання, не апофеозом, як в опері, а смертю.

Вже скільки віків минуло, та, здається, що перша провина, 
за яку люди з раю відправлені на Землю, неминуче плодить нові 
й  нові, громадить насильство на насильство, жорстокість на 
жорстокість. Таким чином, одне веде за собою друге, і те, що ми 
намагаємось відвернути, робиться часто неминучим.

— Це потрібно весь час мати на увазі, коли хочеш зрозуміти 
життя, яке завжди складається з видимої і невидимої частин.

— За Верґілієм, саме невидиме окутує правду темнотою, хоч 
би бозна-як ми над нею ламали собі голову.

Вже скільки віків пройшло, а й досі майже нічого не зміни-
лося в судовій системі. Діалог Сократа і Федра актуальний і сьо-
годні:
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«Сократ. Скажи мені, що роблять на суді позивач і відпові-
дач? Хіба не сперечаються вони один з одним, чи назовемо це 
якось інакше?

Федр. Саме так.
Сократ. Сперечаються про те, що справедливе, а що неспра-

ведливе?
Федр. Так.
Сократ. І той, хто це робить вміло, зможе домогтися, що та 

сама справа одним і тим же людям видасться то справедливою, 
то, якщо забажає, несправедливою?»

Адже на суді, — як казав Сократ, — ніхто анітрохи не дбає 
про істину, а  лише про переконливість. А  вона залежить від 
правдоподібності.

Далі Сократ дуже вдало наводить приклад: «Так от, Тісій, зда-
ється, дуже розумно й  дотепно придумав і  написав таке: якщо 
хтось слабосилий, але відважний наб’є сильного, але боягузливо-
го, забере в нього плащ або щось інше, то, коли справа дійде до 
суду, ні один з них не буде говорити правду — боягузові незручно 
признатися, що його набив тільки один відважний. А той мусить 
доводити, що не було нікого, крім них двох, а також буде відстою-
вати такий доказ: “Як я, такий слабосилий, міг би напасти на тако-
го силача?” Сильний не признається у своєму боягузтві, натомість 
намагатиметься вигадати нову брехню, що, очевидно, дозволить 
його супротивникові викрити його в неправдомовності».

Це приклади того, як поводяться в суді позивач та відпові-
дач. Тому для багатьох людей правдоподібним є те, що схоже на 
істину. Докази, навіть коли вони неправдиві, бувають сильніші 
від правди. На жаль.

— Дійсно, жаль.
— Про стан доказів у сучасному правосудді є характерний 

анекдот, хоча й допускаю, що таке дійсно могло бути.
— Вже зацікавився. Розповідай.
— Після судових дебатів прокурора і захисника підсудний 

у  своєму останньому слові каже: «Оце я  послухав прокурора 
і відчуваю так, що ніби він разом зі мною крав. Послухав захис-
ника — так ніби мене там і не було...»

Жаль, бо далеко не всі, хто, приходячи в судову залу за іс-
тиною, здатні бачити наскрізь учасників процесу, щоб довіряти 
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їм пошук справедливості, як це описано в одній із публікацій. 
Інтернету: колись у суді в маленькому містечку прокурор ви-
кликає першого свідка — стареньку бабусю. Він починає допит:

— Місіс Джонс, ви мене знаєте?
— Ну звичайно я  знаю вас, містере Вільямс. Я  знала вас 

ще маленьким хлопчиком і, чесно кажучи, ви мене дуже роз-
чаровуєте. Ви брешете, зраджуєте свою дружину, маніпулюєте 
людьми та говорите гидоту за їхніми спинами. Ви думаєте, що 
велика людина, тому що у вас не вистачає мізків, щоб зрозумі-
ти, що ви — всього лише невеликий бюрократ.

Прокурор був шокований. Не знаючи, що робити далі, він 
вказав в інший кінець судової зали та запитав:

— Місіс Джонс, чи знаєте ви адвоката? 
— Ну, звичайно, знаю. Я знаю містера Бредлі теж з його ди-

тинства. Він ледачий, нетерпимий й у нього проблеми з алко-
голем. Він не може побудувати нормальні відносини ні з ким, 
а  його адвокатська контора — одна з  гірших у нашому штаті. 
Не кажучи вже про те, що він зраджував своїй дружині з трьо-
ма різними жінками. До речі, одна з них — ваша дружина. Так, 
я знаю його. 

Адвокат стояв, ні живий, ні мертвий. Суддя був збитий з пан-
телику таким початком процесу, але добре розуміючи, що в очах 
публіки суддівська мантія має бути бездоганною, попросив обох 
юристів підійти до нього та дуже тихим голосом сказав:

— Якщо хто-небудь з  вас, ідіотів, запитає її, чи знає вона 
мене, я відправлю вас обох на електричний стілець. 

А що вже говорити про самих суддів, про їхню чесність 
і справедливість!? Правду кажучи, я не дуже боявся б поганих 
законів, якби їх застосовували добрі судді. 1498 року художник 
Жерар Давид намалював картину «Здирання шкіри з продаж-
ного судді».

Історія картини така: у VI столітті до нової ери суддя Зі-
замній узяв хабара від однієї зі сторін на судовому процесі та 
виніс несправедливий вирок. Перський цар Камбіс дізнався 
про хабар, заарештував Зізамнія та наказав повністю здерти 
з  хабарника шкіру. Цією шкірою цар Камбіс наказав оббити 
суддівське крісло, на якому раніше сидів Зізамній під час су-
дових засідань.
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Продовження історії ще повчальніше: на місце судді-хабар-
ника Камбіс призначив новим суддею сина Зізамнія. Він мав 
вершити правосуддя, сидячи у кріслі, що було оббите шкірою 
його батька!

— Мабуть, недоречно запитувати, чи такий приклад навчив 
усіх суддів? Чи перестав глумитись над людьми Суд?

— Не хочу видатися тобі песимістом чи таким собі добряч-
ком-оптимістом. Волію бути більше реалістом. Бо коли погля-
нути на світ перед собою у всіх періодах його давньої історії, то 
побачимо, що люди вже давно навчились точно розраховувати 
затемнення сонця, але не відають, як ті затемнення впливають 
на їхню психіку і суспільний розвиток. Ще не знають, які при-
пливи і відпливи будуть в їхній свідомості. І все ж таки вірю, що 
люди здатні створити на Землі гідні умови життя для більшості, 
а не лише для грошовитих, котрим гроші дають владу «в’язати 
й розв’язувати». Досі ж бо закони не перешкоджають задумам 
можновладців та багатіїв і завжди карають слабких, які, навпа-
ки, потребують захисту.

— І ви називаєте це правосуддям? — приголомшливо спи-
тав співрозмовник.

— Так як є... Те, що древнім філософам здавалося зовсім 
простим, і нині аж ніяк не просте. Добрий суддя мав би поєд-
нувати в собі філософський розум з природною добротою. А це 
надмірна вимога до людини, яка, як і всі, живе в недосконалому 
суспільстві і, починаючи кар’єру хоче висунутися. Тому недові-
ра до суду така, що яке б рішення він не прийняв, значна части-
на населення його не сприйме.

Прикро, що за зовні гуманними ознаками соціального уст-
рою це нікого не обходить — ні людське правосуддя, ні Боже. 
Терези такого людського правосуддя висять на волосині. По-
вільно коливається їхня стрілка — то в один бік, то в другий. 
Від подиху примхливого фатуму подається вниз одна шаля, 
піднімається вгору друга  — рідко відмічаючи сталість. І  я не 
хочу, щоб вони обірвалися, а лише сколихнулись до морально-
го і чесного слова, віддавши їм перевагу перед часто супереч-
ливими доказами. Оскільки, як казав Арістотель, «в окремих 
випадках корисно сумніватися». Особисто я віддав би перева-
гу моральності перед доказами, незважаючи на те, що я юрист. 
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Віддаю цю перевагу ще й тому, що з закритими очима Феміда не 
тільки судить, а й дозволяє владним приймати закони, за яки-
ми простолюду жити. А як же жити, коли незнання законів не 
звільняє від відповідальності? Тож і виходить, що мораль, а не 
закон в житті первинні.

Є правда людська і праведність Божа. Правда людська — це 
лише правдоподібність. 

— А праведність Божа?
— Бог вимагає праведності від кожної людини. 
— Та чи можна її досягнути навіть найкращими людськими 

зусиллями?
— Потрібно пам’ятати, що найвищі й  найчистіші істини 

осягаються не розумом, а почуттям. Воно дає приємну надію на 
видужування, на те, що з людей, нарешті, звалиться нестерпний 
тягар «сліпого правосуддя», який тисне їм на спину, не даючи 
випростатись та йти до щастя на повен зріст. Адже й досі пра-
восуддя керується принципом, висловленим давньоримським 
юристом Папініаном: краще судити помилково, ніж не судити 
зовсім, бо люди, які не знають правосуддя, житимуть, як лісові 
звірі. Потрібно, ой як потрібно, щоб закон був не «тягарем не-
легким», а вільно прийнятим правилом життя.

— Ще Солон доречно поєднав право з насиллям, і ви в цьо-
му насиллі живете нині, підкоряєтесь йому, шануєте його, хоч 
і не радо. Невже грішні людські створіння не вчинять тут нічого 
корисного?

— Дуже мала надія, що хтось, немовби для загального ща-
стя, внесе пропозицію про зміну існуючих законів, і коли зако-
ни стануть справедливими, то стануть справедливими і люди.
Якщо і є надія на вирішення даної проблеми, то цей засіб має 
походити ззовні, як колись це зробив вогонь Прометея! Він, 
за словами Г. Броха, з його «Смерті Верґілія»: «...на землі спо-
родитися має від неземного зачаття, бо лише той, хто вже від 
джерела свого випадковості непідвладний, здатний і випадко-
вість знов поєднати із дивом законності найвищої, яка владна 
навіть над долею, бо лише тому, хто сам приходить зі сфери, 
що стоїть понад долею, й усе ж випиває до дна чашу нещасли-
вої долі, — лише тому й даровано ласку знов обернути нещас-
тя на щастя, тому даровано ласку, о, йому й тільки йому, цьому 
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герою в людській подобі, герою Богом зачатому...» Бо ж, як би 
не намагалась людина, ніхто і ніколи не мав сили Прометея, 
щоб ступити за власну, відведену долею, межу. Ніхто і ніколи 
за неї не ступить...

— А якщо й  дійсно це прийде ззовні?  — запитав співроз-
мовник.

— То перше, що потрібно, це влаштувати багаття з мотлоху 
непотрібної мудрості, щоб згоріло сміття безглуздих знань, за-
знайства та дурості, весь той віковий досвід, який не дає людям 
добра...

Отакими запитаннями я, буває, сушу собі голову, так само, 
як і ті, хто не звик судити, не подумавши. Це тільки спроба ніби 
збоку глянути на роль правосуддя та його перспективу. Можли-
во, я ще не досить вправний у такій умілості, проте, як повчали 
ще древні, «тільки в декого є здатність до всього». Вже на пен-
сії я дозволяю собі дивитися на Право так само... як і «наліво». 
І якщо ця спроба здається не дуже вдалою, я не наполягатиму 
на нагальній його зміні.

— Не переймайся! Все це муки розуму. Можливо, вони 
й жорстокі, але знайомі небагатьом. Ніхто б не був таланови-
тим, коли б мислив, як усі. У тебе зароїлися напівфілософські, 
напівіронічні думки, властиві людині, яка, з огляду на свою ко-
лишню професію, намагається проникнути в  суть речей. Вті-
шайся тим, що уява, яку ти, звичайно, ставиш вище навіть за 
закон, має велику свободу дій.

— Дійсно, уява має велику свободу дій і  її треба радше 
стримувати, ніж підштовхувати. А  щодо напівіронічних ду-
мок, то не вважай, що бачиш перед собою колишнього про-
курорського працівника, безмежно втомленого життям, який 
переконаний, що прагнення до справедливості  — то цілком 
марна й  обтяжлива річ. За двадцять сім років роботи я  так 
і  не побачив постійності й  непохитності юридичних засад. 
Досить лише згадати, скільки змін було внесено до Кримі-
нального кодексу з  1961  року до часу незалежності країни. 
А про нинішню правотворчість і говорити не хочу. Не тому, 
що у нас погані закони. У нас абсолютна безвідповідальність 
влади перед тим же Законом і  мала громадська активність 
у бажанні це змінити.
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— По-перше, я не вважаю тебе стомленим життям. Ти ж сам 
казав про бажання ще не вичерпаного і, певне, по-справжньо-
му не заспокоєного життєлюбства. А щодо Справедливості, то 
вона веде до Істини.

— Але ж ти кажеш, що вона відкривається перед відходом 
у світ інший.

ПАРОСТКИ ДОБРОГО І ВІЧНОГО 
ПРОРОСТАЮТЬ РІДКО

— Тому й любить, пошановує народ лише окремих, найоб-
дарованіших, їхнім розумом живиться, коли хоче винести щось 
таке, що надовго б осіло у його душі, — сказав співрозмовник.

— Не вважаю себе таким вже обдарованим, щоб і з мого до-
робку хтось міг винести таке, що надовго б осіло в його душі. 
Те, що пишуть, безумовно, осідає, та, на жаль, паростки добро-
го і вічного дає рідко. Питання в тому: чому ж лише письмен-
ники, поети, я вже не кажу про слабких, зовсім не думаю про 
них, я звертаюся тільки до тих, що гідні цієї справи і можуть 
її сповнити, — у більшій мірі, ніж хто інший — замислюються, 
дошукуються істини, Абсолюту?

— А філософи — не дуже їх шануєш?
— Дійсно, не дуже, бо вони ж свою науку довгий час ви-

вчали лише для себе. Дозволю собі використати слова Плу-
тарха: «Александр дізнався, що Арістотель деякі галузі науки 
опублікував у книгах, і тоді написав йому листа, сміливо ви-
ступаючи на захист філософії. Зміст листа такий: “Александр 
Арістотелю шле привіт! Ти вчинив неправильно, опублікував-
ши дещо з  наук, призначених лише для усного викладання. 
Чим ми тоді будемо відрізнятися від інших людей, якщо ті самі 
науки, на яких ми виховувалися, стануть доступні всім без 
різниці? Я  волів би перевершувати інших не стільки владою 
й  могутністю, скільки знаннями того, що в  житті найкраще. 
Будь здоров!”»

Заспокоюючи ображене честолюбство Александра, Арісто-
тель виправдовує себе, що ці науки і поширені, і разом з тим 
не кожному доступні. І справді, його метафізичні дослідження 
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були з самого початку призначені винятково для вчених і зовсім 
не годяться ні для викладання, ні для самостійного вивчення.

Нині філософія призначена не винятково для вчених, ви-
кладається в навчальних закладах та доступна для самостійно-
го вивчення. Проте, хіба мало зайвого у філософів? Хіба в них 
мало такого, на що й не зіпрешся в житті? Хоч вона і є наукою 
наук, проте не в повній мірі довела це на практиці. У погоні за 
красномовністю вона так і  не набула прикладного значення. 
А  Сенека попереджував: «Красномовність у  суспільних спра-
вах, як і будь-яка інша, покликана збуджувати пристрасті люду, 
має своїх ворогів. Філософія, навпаки, лагідна, віддана своїй 
справі, тому й не може викликати зневагу, її шанують люди різ-
них занять, навіть найгірші з них. Зіпсуття ніколи не набере аж 
такої сили, ніколи так не озброїться у змові проти всіх чеснот, 
щоб ім’я філософії перестало бути шанованим і  священним. 
А втім, самою філософією треба займатися спокійно і зважено». 

— На це ти правильно звернув увагу.
— Він же й попереджав: «Філософія — не таке собі, для люд-

ної площі вигадане штукарство; не у словах — у ділі її вияв. ...Та 
й не з тим до неї звертаються, аби мило провести день, аби не 
нудьгувати на дозвіллі. Ні! Філософія ліпить, вивершує нашу 
душу, впорядковує життя, керує нашими діями, вказує, чим 
треба займатися, що — відкинути.

...Докладаймо зусиль, щоб ми йшли кращою, ніж люд іде, 
стежкою, а не протилежною, інакше відстрашимо й проженемо 
від себе тих, кого хочемо виправити, а доможемося хіба того, 
що вони, боячись, аби не довелося наслідувати нас у  всьому, 
взагалі не схочуть наслідувати. Перше, що обіцяє нам філосо-
фія,  — це відчуття здорового глузду, людяність, уміння жити 
в  суспільстві. Але ми самі позбавимо себе тих переваг, коли 
намагатимемось бути не подібними до інших людей. Тож, аби 
все те, чим хочемо викликати подив, не виглядало смішним та 
осоружним».

— І як, на твій погляд, багато в філософії смішного та осо-
ружного?

— Історія показує, наскільки правий був автор цих на-
станов. Скільки ідей стало осоружними. А  все тому, що ми 
не пристосовуємося до теперішнього, а шлемо свої думки ген 
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поперед себе. Отож передбачливість, те, що випало на долю 
людини, справді велике добро — обернулося злом. Мільйони 
людей загинули, так і не домігшись тріумфу жодної з філософ-
ських ідей.

Доречно, на мій погляд, сказав Джонатан Свіфт, вклавши 
в уста Гулівера слова: «Ці невдахи вишукували спосіб переко-
нати володарів, щоб ті вибирали собі фаворитів з числа людей 
розумних, здібних та порядних; навчити міністрів зважати на 
загальне добро, винагороджувати людей за їхні чесноти, великі 
здібності та видатні заслуги, навчити монархів, що їхні інтереси 
повинні збігатися з  інтересами народу, і що на урядовців слід 
призначати осіб, гідних своєї посади. Вони плекали ще багато 
інших нездійсненних та диких химер, які ніколи доти не спада-
ли на думку нікому з мислячих людей, і я ще раз пересвідчив-
ся в справедливості давнього спостереження, згідно з яким на 
світі немає нічого настільки незвичайного або безглуздого, щоб 
його дехто з філософів не обстоював як істину».

Дотримуюся думки, що саме найобдарованіші письменни-
ки, поети в яскравих і красномовних творах розкрили світові 
більше політичних і  соціальних істин, ніж усі професіональні 
політики, публіцисти і  моралісти, разом узяті, дали характе-
ристику всіх верств суспільства.

А щодо твого запитання, відповім словами А. Франса, що 
ще за «часів Платона — коли спалахувала блискавка, — лише 
філософи могли її пояснити: приписати просто хмарі, чи бого-
ві-громовержцю. В наш час над цим уже не замислюються, та 
чи ближче ми до пізнання істини!? Деякі вчені стверджують, що 
уже тоді були притаманні думки про єдиного Бога. В початку 
нової ери на цій планеті зародилися нові релігії, що і нині во-
лодіють нашим розумом. Ми віруємо, що Господь створив нас. 
Та все більше стає скептиків, що створюючи світ він виявив 
більше добрих намірів, ніж уміння, вибрав для цього речовину 
крихку, непіддатливу, і матеріал підвів майстра».

— То ти думаєш, що «матеріал підвів майстра» і перспекти-
ви немає?

— Ні, не відношу себе до безнадійних скептиків. Людина 
створена із глини, де таїться стільки золота. Потрібно вміти 
його викристалізувати собі і людям на користь.
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— Тож користуйтесь порадою Сенеки: «Тому-то шукаймо 
чогось такого, що не лише виглядало б добром іззовні, а щоб 
було цілісним, незмінним прекрасним — ізсередини; видобудь-
мо його». А  втім, воно недалеко, та й  віднайти його неважко, 
лише потрібно знати, куди сягнути рукою.

— Потрібно знати, куди сягнути рукою, і  сам розумію, як 
багато чого ще людині потрібно. А поки що природна недоско-
налість перешкоджає досягти довершеності. Бог створив люди-
ну з глини (матеріал недосконалий, якщо її не опалити, як гон-
чарний виріб), а коли сира чи надто суха, вона — прах. З праху 
взятий і перетворюється на прах. 

Більшість над цим не замислюється і досі, як ті гончарі, що 
знають тільки глину у себе в майстерні, а про ту, з якої зліплені 
самі, й уявлення не мають.

Лише душа безсмертна. Проте протягом земного життя 
перебуває в  тілі з  праху. Тож якою поживою живиться, так її 
і  оцінює Творець на своєму суді, не покладаючись на Феміду 
із зав’язаними очима, бо його суд — людському непідвладний, 
оцінює істинну цінність людини. 

— Це щось таке, чого я ще не чув...
— Мені й самому дивно, але розмова стимулює думку. Ти ж

сам сказав, що людина пізнає Істину і правду життя лише пе-
ред відходом у світ інший. Можливо, й пізнає, та чи здатна сама 
себе оцінювати? Тут можна лише з гумором констатувати: коли 
ти дійдеш до мети, не забудь себе запитати  — чого ти до неї 
йшов? Але я не думаю, що без Абсолюту люди не здатні зробити 
кращим життя на Землі. Тим, хто стверджує, ніби без пізнання 
істини таке неможливе, скажу, що це ілюзія, в якій немає й на-
тяку на правду, — це очевидний обман, і саме так я дивлюся на 
сенс людського життя. Якби я мав сумнів щодо цього, то й не 
брався б писати.

Вважаю, що письменництво — це щось зрідні слідству. Той 
же безперервний роздум. Можеш допитувати десятки людей, 
вони тобі будуть розповідати, ти слухаєш, записуєш, а шука-
єш головне. Копіткий, доволі буденний процес виплавлення 
крупинок істини з руди фактів, стану людських взаємин. Об-
думуєш, зіставляєш і ось він — результат. Вхопився за ниточ-
ку і повів.
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— Це може бути нитка Аріадни, яка виводить з лабіринту 
оман, або мотузка, сплетена із сірої буденності.

— Дозволь мені відповісти словами Платона, бо здається, 
я теж належу до тих, хто «Перебуває десь посередині між муд-
рістю і невіглаством, і ось чому. Богів не приваблює філософія, 
в них немає прагнення стати розумними — вони є такими. По-
дібно й серед людей — якщо хтось розумний, філософія йому 
непотрібна. А  втім, нерозумних теж не приваблює філософія, 
бо в них відсутнє саме бажання набратися розуму. В тому, влас-
не, і найбільша вада невігластва, що чоловік, який не може по-
хвалитися ні вродою чи доброзвичайністю, ані розумом, вида-
ється собі бездоганним, хоч насправді таким не є. Якщо ж хтось 
не відчуває потреби, то в нього немає й прагнення здобути те, 
чого, на його думку, він не потребує».

— Але цим ти підтверджуєш, що цікавишся філософією. До 
речі, це й відповідь на те, чому я тебе вибрав у співрозмовники.

— Дякую. Не хотілося, щоб після нашої розмови ти зараху-
вав мене до всіх тих невігласів, що краще б дали філософії спо-
кій, ніж вільно, як я, її трактували. Дотримуюсь думки, що ро-
зум учить нас щось заперечувати чи стверджувати лише тоді, 
коли ми впевнені, а  коли нема певності, то ми не можемо ні 
стверджувати, ні заперечувати.

— Не забувай, що філософія нікого не відкидає й не виби-
рає  — кожному світить. Платона філософія не прийняла бла-
городним, а зробила таким. Чому ж тобі зневірятися, чому не 
мати надії дорівнювати їм?

— Облиш, мені досить того, що ти сказав про інтуїцію. Без-
умовно, були відомі філософи. Їхні імена записані на скрижалях 
історії. Спіноза, Геґель, Фома Аквінський. Вони теж пояснюва-
ли й досі багатьом пояснюють світ, усі взаємозв’язки в ньому, 
аналізували їх. Не беру під сумнів, чи забагато вони свого часу 
знали. Про це можна посперечатися. По правді кажучи, вони не 
знали всього того, що знаємо ми. Проте й ми не знаємо того, що 
знали вони. Але, як би там не було, філософи так і не приходять 
до спільної думки про початок світу і  полишають нам тільки 
здогадуватись про це. Перед ними, як і  в часи Сенеки, стоїть 
дилема: шукати істину і здаватися божевільними або не шукати 
істину і здаватися мудрими.
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— Та якесь це дуже вже складне для загалу мудрування. 
— Загал думає, що краще займатися будь-чим, аби не філо-

софією. Моє враження таке, що філософи взяли весь складний 
механізм світобудови і відношень у цьому світі, розібрали його 
на найдрібніші складові, пояснюючи, як, що і до чого. Розібра-
ли і пояснюють — і не так легко спростувати їхні висновки. Та 
одна прикрість: зібрати знову з цих деталей висновків діючий 
механізм світобудови і самі не змогли, і послідовникам ніяк не 
вдається. Не говорю вже про якусь модернізацію чи конструк-
тивні зміни. Тупцюють на місці, а то й повертають суспільний 
розвиток назад. На мій погляд, цим і  пояснюється те, що від 
демократії людство дуже часто повертається до автократії, де 
вища державна влада належить одному суб’єктові.

— Дивне в тебе пояснення повернення від демократії до ав-
тократії. 

— Чому дивне? Це  ж як і  в новітній техніці. Сталася ава-
рія. На серйозному рівні інженери і техніки вирішили розібра-
ти, знайти причину зупинки, відремонтувати, щоб, можливо, 
вдосконалити і  знову запустити до роботи. Акуратно, не по-
шкоджуючи, записуючи і описуючи кожну дію, її черговість, — 
розібрали. Ніяких видимих ушкоджень, що могли б бути причи-
ною зупинки не знаходять. Паралельно відтворюють всі деталі 
і конструюють точнісінько такий самий і обидва намагаються 
запустити — не працює. Не має в тих механізмах живого духу. 
Як не б’ються — не працює. Викинули непрацюючий на сміт-
ник. Але те, до чого не змогли додуматись інженери, з’ясува-
лося саме завдяки щасливому випадку. Там його підібрав «умі-
лець» — практик, без освіти яку мали всі вчені. Знову зібрав та 
бачить, що поруч з  механізмом зайві деталі від того першого 
механізму. Запускає — працює. Навіть краще і економічніше за 
сконструйований перший пристрій. А чому? Та тому, що багато 
чого і при вдосконаленні є непотрібним. Так і при демократії — 
багато чого стає зайвим, непотрібним, заважає рухатися впе-
ред. І коли помилки не передбачаються, то й демократія повер-
тається до автократії.

— Вважаєш, що можна передбачати помилки?
— Переконаний у  цьому. Та деякі кажуть так, ніби їм усе 

відомо, і морочать голову іншим своїми мудруваннями. Кожен 
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«пошуковець» вченого ступеня вбачає своє і видає те як перед-
бачення древніх. Та все ж усі вони, за виразом Платона, одержи-
мі тим вакхічним божевіллям, ім’я якому — філософія.

Вчені люди часто сперечаються про це, інші, обережніші, не 
кажуть нічого, бо, на їхню думку, все, що говорять про помер-
лих, непевне або й зовсім вигадане; а декотрі — правду кажу-
чи, не наймудріші — твердять, ніби те зовсім не варте уваги. До 
того ж більшість людей зовсім не вміє пристосовувати до життя 
абстрактні повчання.

— Не всі ж філософи.
— Справді, далеко не всі. Ще Сенека повчав: «Вже саме сло-

во “філософія”, навіть якщо ним послуговуватися розважливо, 
дратує людей. ...Дехто скаже: “Що мені з тієї філософії, коли іс-
нує фатум? Яка з неї користь, коли всім керує божество? Чим 
вона допоможе, коли повеліває випадок? Адже призначеного 
не зміниш, а на невизначене й засобу нема. Отож, або заздале-
гідь передбачивши мої наміри, божество вирішило за мене, що 
маю робити, або випадковість просто посміється з мого намі-
ру. ...Ми ж — поза шаленим крутежем тих випадковостей, що 
звід усіль налітають на людину”».

Не читає простий, пересічний громадянин філософські 
трактати, вважаючи, що вони збивають його з пуття хитромуд-
рими вченими розумуваннями. Їхні наукові праці присвячені 
темам, які пересічний громадянин не те, що зрозуміти — вимо-
вити не в змозі. Навіть у нас в інституті не кожен міг без замин-
ки вимовити «Матеріалізм і емпіріокритицизм». 

...ТО Й МУДРІСТЬ БИ БУЛА СВОЯ

Самі ж філософи пояснюють це невіглаством юрби, що ті, 
мовляв, дурні. А коли сходяться в діалозі, то простий громадя-
нин запитує філософа:

— Ось ти все зводиш до того, що ми дурні. Поясни, хто ж 
такий дурень?

— Дурень,  — береться пояснювати філософ,  — це людина, 
яка не може співрозмовнику викласти свою думку аргументова-
но, просто, доступно, так, щоб той її зрозумів. Ти мене зрозумів?
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— Ні, не зрозумів, — відповідає той, хто запитував.
— Новий час, — з усмішкою на вустах сказав мій співроз-

мовник, — нові визначення.
— Твого часу теж були знавці говорити так, щоб збити су-

противника з  пантелику, або сказати так, щоб одразу сказане 
було незрозумілим. Для мене ще й  досі забавними є діалоги 
древності. Нині їх трактують як пізнавальні та аналітичні здіб-
ності людини.

— Наведи приклади.
— Будь ласка:
«— Чи знаєш ти те, про що я хочу тебе запитати?
— Ні.
— Чи знаєш ти, що доброчинність є добро?
— Знаю.
— Про це я і хотів тебе запитати. Ти, виходить, не знаєш те, 

що знаєш».
Або ще:
«— Ти впевнений, що не рогатий?
— Цілком!
— А як щодо того, чого ти не втрачав?
— Те, що я не втрачав, залишається при мені. 
— Рогів не втрачав?
— Ні!
— Виходить вони в тебе і залишилися...»
Своєрідна гра слів, коли, як кажуть, і не брехав, а обдурив. 

Таке словесне штукарство до певної міри навіть цікаве. Адже 
дійсно забавно доводити те, що свідомо парадоксально. Тож спів-
розмовнику варто подивитись уважно, може, все-таки є роги.

— Були, були свої мудрагелі,  — погодився мій співроз-
мовник.

— Знаю, знаю, що були. Бо сказано: «Ну, а коли запитаєш 
когось, “чи є в нього роги”, то він не буде аж такий наївний, щоб 
тут же обмацувати своє чоло, не буде настільки дурним чи не-
доумкуватим, аби не доглупався, що ти лише найтоншими сло-
весними хитрощами зробив його рогатим. Усе це хоч обман, та 
нешкідливий. Тим, хто не знає, вони не шкодять, а тих, хто знає, 
не розважають». Ще кажуть: мудрецеві багатство слугує, дурне-
ві — наказує.
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До Сенеки, Арістофан у своїй комедії «Хмари», висміюючи 
софістів, до яких, до речі, відносив і  Сократа, казав, що вони 
вчать, як праве діло зробити неправим і навпаки.

У комедії йдеться про те, що по-своєму кмітливий Стрепсіад 
просить Сократа, щоб той навчив його сина Федіпліда за одним 
разом обох мов — і правдивої, і брехливої, а якщо не можна обох 
відразу, то хоча  б тільки брехливої. Щоб найкращим вважати 
тільки одне, як і личить порядній людині, всіх долати на зборах, 
нарадах, в судах, вміти скрізь язиком воювати. Щоб той законом, 
як дишлом, вертіти б хотів, — кому винен, усіх ошукати.

Але, вивчившись, син використовує своє нове знання й про-
ти батька, доводячи йому, що він має таке само право вчити його, 
батька, биттям, яке батько використовував у дитинстві. Федіплід 
вважає, що старі — подвійно діти, їх суворіше, ніж молодих, ка-
рати треба, бо помилятись — це для них річ зовсім непростима.

У розпачі Стрепсіад проклинає день, коли він надумав звер-
нутися до такої науки, і кидається підпалювати вогнище брех-
ливої освіти — школу Сократа.

І справді, якщо уважно читати «Хмари», то мимоволі стаєш 
на позицію розумного, хай трошки смішного, але разом з тим 
дуже простого і по-своєму кмітливого старого Стрепсіада, і од-
ночасно з цим усе, що робить, говорить і про що думає Сократ, 
викликає якщо не роздратування, то, принаймні, сміх і єхидні 
усмішки у читачів. Бо саме такими здаються в розумінні про-
стого люду ті, що дарують нам розум і мислення, і вміння сло-
весно змагатись, балакучість, плести небувальщини, хист пере-
конувати, зваблювати словом. 

— Арістофана, як ти висловився, дійсно, — сказав мій спів-
розмовник, усміхнувшись чомусь незримому, що бачив тільки 
він, — потрібно уважно читати. У цій комедії Сократ виведе-
ний як головний софіст, хоча він, насправді, до софістів не на-
лежав. Сам, маючи іронічний та насмішкуватий розум, особ-
ливого розуму він в  них не вбачав. Їхні помилки розважали 
і смішили його.

— Не буду сперечатися — тобі видніше. Хоча і мені комедія 
та образ Сократа в ній видався дивним. На мій погляд, Сократ, 
користуючись методом запитань і відповідей, був далеким від 
практики софістів і був людиною глибоко моральною. Це під-
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тверджує Сенека в своїх «Діалогах», вказуючи, що Сократ про-
голошував із в’язниці: «Що то за шал такий, що за така приро-
да, і людям, і богам ворожа, — неславити чесноту і злобливими 
язиками оскверняти святиню? Якщо можете, то хваліть добрих 
людей, а ні, то просто оминайте їх. А якщо вам так уже подо-
бається ваша розбещеність, то нападайте один на одного, бо ж 
гавкати на небо — то, скажу, не лише блюзнірство, а й марна 
трата часу. Та й сам я свого часу став ласою поживою для жар-
тівника Арістофана, а  далі й  інші сміхотворці посунули лай-
ливою зграєю, проливаючи на мене свої сповнені отрутою на-
смішки. Але те, чим хотіли заплямувати мою чесноту, — додало 
їй ще більшого блиску. Корисно ж для неї, коли її виставляють, 
наче на огляд, коли випробовують її на міцність».

Як на мене, то в  своїй комедії Арістофан, не акцентуючи 
на цьому уваги, доторкнувся проблеми батьків і дітей. А вона 
й досі не вирішена. Хоча ще Арістотель радив: «Все виховання 
треба поділити за віковими особливостями на два класи: 1) від 
семирічного віку до статевої зрілості і 2) від настання статевої 
зрілості до 21 року. Звичайно, поділ вікових груп на седмиці, 
можливо, й  непоганий, однак і  цей поділ треба узгоджувати 
з природними особливостями. Всяке-бо мистецтво, в тім чис-
лі мистецтво виховання, має на меті заповнити те, чого людині 
бракує від природи.

...Законодавець мусить брати до уваги той час, коли діти 
мають заступати батьків, і не допускати надто великої різниці 
в  роках між батьком і  дітьми; інакше, з  одного боку, почуття 
вдячності від дітей до своїх батьків утратить практичний сенс, 
а з другого боку — батьки не зможуть стати своїм дітям у при-
годі. Але й не слід допускати, аби батьки й діти за віком були 
дуже близькі між собою: ця вікова близькість викликає неаби-
які складнощі, бо, з одного боку, в такому випадку діти, майже 
ровесники своїх батьків, ставляться до останніх з меншою по-
шаною, а з другого боку — і в домашньому спілкуванні часто 
виникає багато приводів до сварок».

— То ти думаєш, що в цій справі виховання дітей потрібно 
наслідувати Арістотеля?

— Ні. Сліпо наслідувати нічого не потрібно. Восьмидеся-
тилітній професор Тартуського університету Юло Вооглайд 
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стверджує, що важлива не педагогіка, а андрагогіка — робота 
з дорослими, вчителів з батьками.

— Такого визначення, як андрагогіка, за моїх часів не було.
— Але потреба вчити і дорослих завжди залишається. Ка-

жуть, що з літами приходить мудрість, та, на жаль, у більшості 
випадків приходять лише літа. Людство споконвіку поділено на 
дві статі — чоловічу і жіночу. Та чи кожна жінка знає, що, по-
годжуючись завести знайомство з аморальним чоловіком, стає 
його жертвою. Розповім тобі про одну справу, яку мені довело-
ся розслідувати.

— Конкретні справи мені завжди цікаві.
— Залишившись з  дівчинкою-підлітком удвох, нібито і  не 

з забутого села, жінка теж хотіла простого жіночого щастя. Тож, 
не задумуючись, зійшлася для спільного життя з раніше судимим.

Допускаю, що проста жінка могла не знати, що в середовищі 
засуджених, які вийшли на волю, побутує поняття: «піджени-
тися», тобто прикріпитися до жінки на якийсь час. Мати з нею 
спільну їжу, постіль, поки не набридне. Могла не знати, тому 
й погодилась. Є господар у домі. Ні вона, ні сусіди не скаржать-
ся. Може, і справді знайшли одне одного.

Аж раптом  — заява про зґвалтування дівчинки. У  довір-
ливій розмові з матір’ю з’ясовую, що співмешканець займався 
з нею сексом на очах у дочки, мотивуючи це тим, що хай, мов-
ляв, бачить, а то виросте і не знатиме, звідки діти беруться.

Отакий «педагог». А як назвати матір? Запитую її, чи ж на-
справді вона не розуміла, що такими діями він просто готу-
вав дівчинку до того, щоб займатися тим самим уже не з нею, 
а з донькою?

У відповідь оте просте, що часто страшніше за злочин: «Не 
знала, не подумала».

А треба було б думати, ой треба! Тільки дурні тішать себе 
думкою, ніби знають усе про людей. Людина  — незбагненна. 
Недаремно древні вперто повторювали: пізнай самого себе, пі-
знай себе!

На мій погляд, у цій ситуації розумнішою виявилась потер-
піла дівчинка, яка не змовчала. Уже не тільки дитячим розумом, 
а й усім своїм єством відчула, що відносно неї вчиняють неспра-
ведливо, неприродно.
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Та не будемо віддавати дитині роль судді в справах дорослих.
— Не будемо, — погодився співрозмовник.
— Але ми відхилилися від нашого завдання  — визначи-

ти, чи панує над людьми розум, і  згадав я  про це, як один із 
варіантів відповіді на це запитання. Той же Арістотель писав: 
«Люди стають заповзятими й  чеснотливими завдяки трьом 
чинникам: природі, звичаям і  розуму. Передусім треба наро-
дитися людиною як такою, а не якоюсь живою істотою, і мати 
притаманні людині фізичні й психічні риси. Але за певних умов 
не буде ніякої користі від природних даних: звичаї змінюють 
людську природу, і внаслідок набуття звичок деякі з природже-
них якостей людини розвиваються або в кращий, або в гірший 
бік. ...У людини всі три чинники життя повинні узгоджуватися 
між собою. Тому часто люди чинять всупереч набутим звичкам 
і природі, прислухаючись саме до розуму, коли вже вони пере-
конані, що чинити так, а не інакше, буде для них краще».

— Розум саме для цього й слугує — робити в житті людей 
так, як буде для них краще.

— Можливо, хтось би й сперечався, а я не буду. Та поверні-
мось до розмови про софістів. Вони ж нібито теж послуговува-
лись розумом. «Софізм» означає міркування, побудовані таким 
чином, що містять навмисне допущену помилку і, звичайно, 
приводять до хибних висновків. Часто диспути софістів пере-
творювалися на безрезультатні суперечки.

— Мені цього пояснювати не потрібно, — спокійно, як про 
щось абсолютно незаперечне, зауважив мій співрозмовник.

— Тоді тобі повинен бути відомим і вислів Протагора, що 
людина є міра всіх речей?

— Звичайно, мені відомий такий вислів.
— Тоді це має деяке відношення і до нашої розмови, точні-

ше, до моїх запитань про істину і Абсолют.
— Яке саме?
— Софісти вважали, якщо всі думають по-різному, то й іс-

тина в  кожного своя, і  уявлення про прекрасне й  потворне 
в кожного своє, і взагалі всі поняття як філософії, так і мораль-
ності відносні.

Мені здавалося, що в  сучасності софістики, як вчення, не 
існує і, здається, вона вже не становить ніякої цінності. Але, 
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працюючи в «тюремній прокуратурі» з підопічними «на зонах», 
впевнився — зовсім ні. Один з них у довірливій розмові, на мій 
погляд, з повною серйозністю, аргументував: «Ось ви впевнені, 
що крадіжка — це злочин, а попи навіть кажуть — гріх. Хочете 
доведу, що це не так? Немає нічого простішого! Ви ж не будете 
сперечатися, що кожен хоче давати собі задоволення? Ви ж собі 
їх даєте і вважаєте це добрим. Я теж хочу давати собі задово-
лення. У цьому ж нічого поганого і, тим більше, злочинного, не-
має. Я йшов на крадіжку для того, щоб отримати задоволення, 
зробити самому собі подарунок. Відповідно, красти — це добре, 
принаймні нічого поганого в цьому не бачу».

— Тобі не спало на думку, що той, відбуваючи покарання 
за скоєний злочин, був з тих, що не обманюються, а навмисне 
не сприймають істини, навіть і тоді, коли вона розкрита перед 
ними до повної очевидності. Вони не сприймають її не тому, що 
не можуть її зрозуміти, а тому, що вона викриває їхні злі діяння, 
відбирає у них виправдання своїх пороків, і, отже, тому вони не 
сприймають істини? — запитав мене співрозмовник.

— Безумовно, я це розумів, але, що я міг йому відповісти, 
окрім того, що з такою філософією «тих, хто відрізає гаманці», 
йому буде важко жити на волі. Хоча користь дають і такі речі, 
поки їх не виявлять. Але вони не гідні нашого слова. Адже отак 
мимохідь не можна допомогти людині, яка сама цього не хоче. 
Вона вже геть зіпсута і ти своїми нотаціями їй не допоможеш.

Та засуджений провадив далі: «Не страхайте. Я вже знаю, як 
рипить лава підсудного. Веду до того, що я краду таємно, а не 
відкрито, не насильно грабую. То чим моя філософія різнить-
ся від тих, хто солодкими обіцянками народу, добравшись до 
влади, в  першу чергу, і  теж не завжди відкрито, задовольняє 
свої потреби, а тому ж таки народу від них перепадають лише 
крихти з панського столу? Тільки вони вважають, що зна йшли 
спосіб красти чесно і безкарно. Справедливо це чи ні, я не знаю. 
Світ жорстокий, от і  все. А  ще багато залежить від випадку. 
Кого посадили, той сидить, а  кого не посадили, той гуляє, от 
і все. Життя поєднує тебе з тим, що неминуче. Воно вчить доб-
ре вивіряти людей і, якщо ти не надто сильний, то одним слід 
догоджати, а інших уникати. Одним воно велить переслідувати, 
іншим — утікати.
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Знаю, що ви вивчали таку науку, як кримінологія. Ця нау-
ка вивчає злочинців, що попалися. Тепер я серед них. Але є ще 
й така наука, як політологія. Вона вивчає вдатних злочинців...»

Звичайно, можна сказати, що він нічого не знав і не хотів 
нічого знати, не силував себе перенапружувати свої скромні 
здібності і звик оцінювати свої дії з погляду, вигідні вони йому 
чи ні, але я не берусь бути безапеляційним суддею в такому ділі. 
У мене не склалося враження, що переді мною людина несер-
йозна, людина котра, як кажуть у народі, просто меле язиком 
і якій багато чого в людських взаєминах невтямки.

Можливо, він дав відповідь, як йому заманулось, незалеж-
но від того, заборонено щось чи ні. Але серйозність обвинува-
чення відчувається. Використавши пораду Сенеки про те, що, 
вступаючи з кимось в суперечку, ми прирівнюємо себе до су-
перника й нічим од нього не різнитимемося, навіть досягнувши 
свого, я не став входити з ним в дискусію. Не кожен же любить, 
щоб із нього витягували все, що він має у собі, а тим паче вади, 
які він ховає від чужого ока. Не входив, бо від таких почуєш те, 
що сказав герой роману Достоєвського — Раскольников слідчо-
му Порфирію Петровичу.

— А що сказав Раскольников Порфирію Петровичу? — за-
питав мене співрозмовник,  — бо я  так одразу й  не пригадаю 
тих слів, написаних великим знавцем психології людської душі, 
а ти, як колишній слідчий, звернув на них увагу.

— Він сказав: яка ваша посада комічна!.. 
— Своєрідна філософія, — усміхнувся співрозмовник і про-

довжив, — а посада дійсно багато в чому комічна. 
З виразу обличчя було видно, що це його неабияк розвесе-

лило, і я відповів:
— Безумовно, багато в  чому і  комічна, але гумористи і  ті, 

хто не дуже вдається по пізнання психології людської душі, — 
змінюючи лише одну букву «о» на «а» в прізвищі письменника, 
кажуть: «Як він нас дістав своєю психологією!»

А для того засудженого, як і  для Раскольникова, всі люди 
діляться на два розряди: «тварі тремтячі» і «ті, хто право має». 
Він вважав, що зараховуючи себе до останніх, реалізує по-
чуття власної гідності. Не бажаючи бути схожим на тих, хто 
«дорвався до влади», він мав одну мрію і мету: без особливо-
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го напруження для цього всіх розумових здібностей не те, щоб 
розбагатіти, а просто мати безбідне існування, тому всяке інше 
ремесло, крім злочинного, він вважав принизливим. Саме цим 
і  визначалась специфіка його поведінки і  зухвалої розмови зі 
мною, прокурором.

У нього, як у Гофманового кота Мура, своя житейська філо-
софія і він її протиставляє світу людей, які при владі. Тим біль-
ше — тюремній. Для них вони всі — одного поля ягоди, тому 
що всі вони — злі, мучителі, катюги й тюремники людської долі. 
Тут можна почути що завгодно, тут розум не панує.

Відомо, що на кожного із засуджених ведуться книги обліку 
проведеної з ним соціально-психологічної роботи. Її результати 
враховуються при можливому застосуванні умовно-достроко-
вого звільнення. Часто там бачив запис: «Став на шлях виправ-
лення, але брехати не припиняє».

А у мене на той час і дійсно була філософія правоохоронця, 
що прагне до морального розв’язання проблем.

— Гофман свої філософські погляди зображував у казково 
саркастичній манері,  — несподівано сказав співрозмовник  — 
виявляється, це і йому знайоме.

— Я так на світ не дивлюсь. Саме на слідстві, скоріше за все, 
ти зрозумієш ту істину, якщо приглянешся до несправедливості 
в її найповнішому вигляді, коли вона робить того, хто чинить 
несправедливо, успішною людиною, а найжалюгіднішими тих, 
які терплять несправедливість і все ж не відважуються на жод-
ну дію всупереч справедливості. Це і є так звана тиранія, вона 
потай чи силоміць захоплює чуже добро.

Не випадково в  латинській мові серед синонімів слова 
«страх» загальновідомий  — terror. Завдяки йому запроваджу-
ється повна безправність населення, свавілля влади, беззміс-
товність громадського життя і втрата будь-яких орієнтирів се-
ред загального зіпсуття й розгубленості. Таким я бачу те понуре 
тло нинішнього стану речей.

— Та повернімося до софістів.
— На мій погляд, їх доволі й  сьогодні. Адже за висловом 

Платона, який він вклав в уста Гіппократа, софіст — це, як пока-
зує саме значення цього слова, — знавець мудрих речей. Полі-
тики користуються цим мистецтвом, як прикриттям. Вони і ті, 
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«що мають владу», дуже швидко зметикували, для чого служать 
ці прикриття. А  юрба, прямо кажучи, нічого тут не тямить, 
і якої пісні ті заведуть, таку й вона тягне.

Він вважав, що з діяльності софістів почалася загальна за-
розумілість і  беззаконня. Всі стали безстрашні, безбоязність 
у  свою чергу породила безсоромність. Софістів він називав 
найманими мисливцями за багатими юнаками, торговцями 
наук, борцями, що займаються словесними змаганнями й спе-
речаннями. Вказують, що Протагор одного разу вимагав плати 
зі свого учня Еватла, а коли той зауважив, що ще не виграв спра-
ви у суді, Протагор відповів: «Якщо ми подамо в суд, і справу 
виграю я, то ти заплатиш, тому що виграв я; якщо виграєш ти, 
то заплатиш, тому що виграв ти». Арістотель також вважав, що 
софістика є мудрість гадана, а не справжня, і софістів тими, хто 
вміє наживати гроші від вигаданої, але не справжньої мудрості.

— Софістами називали себе багато тих, хто дійсно були 
знавцями мудрості.

— Знаю, що діалектиком у твої часи називали людину яка 
вміє ставити питання і давати відповіді. 

— Я б ще додав — правильні, корисні відповіді.
— Ще не оцінюю себе таким чином і  боюсь бути збитим 

з пантелику там, де ти — сократівським взірцем діалогу, в якому 
втілена воля до істини, — дуже сильний у суперечностях. Я ще 
тільки ставлю сам собі запитання: «Де ж вона, та істина!?»

— Я вже казав, що це похвально.
— Розповідають, що Сократ у  юності був непересічним 

скульптором, і  коли він лише  б захотів, то зміг би бути най-
уславленішим серед цих митців. Але він облишив те ремесло 
і присвятив себе пошукам мудрості. Зазначу: мудрості, а не іс-
тини. А  це, як кажуть у  нас в  Одесі,  — дві великі різниці. Як 
на мене, то він не був філософом у тому розумінні, в якому її 
бачать, як науку. 

— А кого ти вважаєш філософами? — запитав мене співроз-
мовник.

— Ціцерон у  «Тускуланських бесідах» переказує історію 
про те, як на запитання фліунського правителя Леонта, хто такі 
філософи й чим вони відрізняються від інших людей, Піфагор 
відповів: наше життя нагадує святкове торжище; одні люди 
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прагнуть отримати на ньому вінок слави, другі приходять сюди 
заради того, щоб розбагатіти, а треті, найрозумніші, не шука-
ють собі ані оплесків юрби, ані прибутків, а  приходять лише 
поглянути, що та як тут діється, тобто, відкинувши всі справи, 
уважно придивляються до природи речей, — от саме їх і нази-
вають філософами.

Як на мене, то Сократ «уважно придивлявся до природи ре-
чей» і Платон в «Діалогах» доніс до нас лише його мудрі мислі.

— Чи допомагають вони нині?
— «Діалоги», інші античні трактати з  їх філософськими 

думками є неоціненним документом історії людської думки. 
Читаючи, багато хто сподівається (і не без підстав), що знайде 
у цих текстах тверді правила й справедливі закони. Я теж споді-
ваюсь, але з осторогою.

— Чому?
— Їхня філософія не враховувала інтересів пригноблених — 

рабів. А нова релігія ці інтереси врахувала — пообіцявши цар-
ство небесне. Вона втішила тих, кому потрібна втіха. Це була 
релігія найбільш пристосована для управління, і вона швидко 
поширювалася разом з формами управління до найдальших ку-
точків землі.

— Не відкидай рабство і філософію, яку воно мало, як щось 
зовсім ганебне й  непотрібне. Воно теж відіграло свою роль 
у розвитку суспільства.

ВИЖИВАННЯ МАЛО ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ВІД РАБСТВА

— Погоджуюсь. Не вірив сліпо комуністичній пропаганді, 
яка намагалась показати переваги свого ладу, порівнюючи його 
з рабством. Якщо дивитися в корінь, то рабство спочатку було 
патріархальним, пов’язаним з  натуральним веденням госпо-
дарства. Раби входили до складу сім’ї, яка володіла ними, жили 
під одним дахом з  господарем, але виконували важчу роботу. 
Вже потім, у Давній Греції та Римі, рабство мало масовий ха-
рактер, а рабська праця стала основою господарства. Афінська, 
або аристократична демократія, існувала за рахунок широкого 
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використання рабів та перекладання на них усього тягаря гос-
подарської, будівельної діяльності та підготовки до воєн. Вони 
використовувались не тільки для роботи, а й для розваг: як гла-
діатори чи для сексуальних послуг. Лише в інституті дізнався, 
що законодавство Римської республіки забезпечувало особу 
раба від посягання на його життя і честь, від жорстокого з ним 
поводження, забезпечення цілісності його сім’ї, недоторкан-
ність його особистого майна. Принаймні, це те чого мене вчили 
і що я сам для себе з’ясував.

— Це дуже і дуже неповне пояснення рабства.
— Погоджуюсь, що далеко не повне. Але такий період люд-

ство вимушене було пройти. Пам’ятаю анекдот моїх студент-
ських років. Йдуть раби у древньому Римі і несуть транспарант: 
«Хай живе феодалізм — світле майбутнє людства!»

— Як очевидець, я міг би розповісти більше, та не на часі. 
Скажу лише, що рабство в  його класичній, узаконеній формі 
практично не трапляється в світі, одначе це не означає зникнен-
ня проблеми утримання людей в рабському стані взагалі.

— Як глибоко ти бачиш і  правильно оцінюєш! Хіба ни-
нішній олігарх з його мільярдними статками і працівник з мі-
німальною заробітною платнею не подібні до рабовласника 
і раба? За Сенекою: «Треба шукати щось таке, що не потрапляє 
з дня на день під владу, якій годі опертися. ...Бо що таке рим-
ський вершник, вільновідпущеник, раб? Імена, породжені мар-
нославством, несправедливістю. ...Покажи мені, до речі, хто не 
раб, не слуга. Один слугує хіті, другий — жадобі, третій — мар-
нославству, а вже всі — надії, всі — страхові».

— Страх... Людині властиво боятися.
— Не буду заперечувати. Природний страх, що був порад-

ником наших пращурів, є і нині. Але рабство — це коли люди 
бояться виступати проти здирників, проти неправди. Раб-
ство — це коли тебе роблять дурним, а ти мовчиш, погоджуєш-
ся з таким станом справ.

Як стверджує викладач Кембріджа Джеррі Тонер у  своїй 
книзі «Як керувати рабами», де він веде розповідь від імені рим-
ського патриція Марка Сидонія Фалкса, між управлінням раба-
ми і підлеглими працівниками в наш час немає такої аж вели-
кої різниці. Та й по суті корінь слова «раб» — робота, робітник, 
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один і той самий. А навички управління, за своєю сутністю, ті ж 
самі, що й дві тисячі років тому.

— Мені дивно таке чути. Невже навички управління?
— Впевнений, що не лише для тебе, а й для багатьох це не-

зручна істина, та істиною вона від цього бути не перестає.
— Цікаво почути про твоє поняття цієї істини.
— Скільки  б ми не намагались замаскувати суворі реалії 

найманої праці красивою риторикою взаємного співробітни-
цтва і  дружніх стосунків у  виробничих відносинах, як древні 
рабовласники, так і  сьогоднішні промисловики та управлінці 
намагаються максимально використовувати людський ресурс. 
Зокрема він вказує, що кожен раб повинен мати чіткі обов’язки. 
Це створює прозору систему звітності і забезпечує стабільно на-
пружену роботу, тому що раби знають: якщо якась частина ро-
боти не буде виконана, за це відповість цілком конкретна особа. 
І якщо для досягнення своїх цілей їм доводиться з кимось обі-
йтись жорстко, то що ж — така сувора життєва необхідність. 

Той, хто бере у  когось гроші, змушений робити те, за що 
йому заплачено. Чи може це не так?

— Цілком так, — погодився мій співрозмовник.
— Як на мене, то різниця лише в тім, що ті, хто отримують 

мінімальну чи лише в декілька разів більшу за неї платню, не 
носять ланцюгів на руках і ногах та радіють, що вони вільні, бо 
у них є вільний час. Але коли весь заробіток людини витрача-
ється на придбання їжі, одягу, взуття та оплату комунальних 
послуг, за дах над головою, то її праця більше не стає процесом 
економічного розвитку, а  — актом виживання, що мало чим 
відрізняється від рабства.

Чому люди, у своїй більшості, відкрито не крадуть, не гра-
бують?

— Цікава твоя точка зору як колишнього прокурора.
— Та тому, що можуть спіймати і покарають. Тільки тепер 

покарає не Господь на небі, а Держава з її поліцейсько-бюрокра-
тичним апаратом. Будеш законослухняним — отримаєш своє. 
Неслухняним — теж отримаєш своє.

За радянських часів людей провокували запитанням: «Ти 
живеш, щоб працювати, чи працюєш, щоб жити?»

— І як би ти відповів? 
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— Схиляюсь до того, що може сказати більшість із того пе-
ріоду: «Все життя пішло на те, щоб на нього заробляти. Та всіх 
грошей не заробиш! Алкоголь у цьому допомагає».

— Яким чином?
— Кажуть, що всіх грошей заробити не можна... а  пропи-

ти... можна...
— Теж філософія...
— Хто як живе, той так і філософствує. На жаль, переважна 

більшість людей у моїй країні і до цього часу належить до катего-
рії тих, хто добре подумає, перш ніж дістане гроші з гаманця. Для 
них: не працюєш — жити немає за що! Працюєш — жити ніколи! 
Чи залишається у тебе час на те, заради чого ти працюєш?

Сенека писав, що всяке життя — рабство. Тож мусимо зви-
кати до своїх умов, якомога менше на них нарікаючи, а якомога 
більше користаючи з буд-яких наявних там переваг.

— І як звикають до своїх умов та користають з наявних там 
переваг? — знову запитав співрозмовник.

— Звичайно, користають, хто і як, з більшим чи меншим успі-
хом. В Одесі кажуть: «Щоб жити — потрібно працювати, а щоб 
жити добре — потрібно таки придумати щось інше». На жаль, 
за словами Бернарда Шоу: «Світ складається з нероб, які хочуть 
мати гроші, не працюючи, і придурків, які готові працювати, не 
багатіючи». Простолюд і досі стогне під гнітом злиднів і платить 
податки з тієї мізерної платні, яку одержує від хазяїв. Скромність 
за умов сучасної демократії вважається недоліком. Тому простий, 
як нині заведено казати — пересічний народ, оцінює мінімальну 
зарплату, як покарання за невміння красти. Його, народ, обплу-
тують законами, називаючи їх демократичними. Самим же си-
лою закону попущено віжки для розкоші та насолод. 

— То ти що, проти демократії і законів?
— Ні, я ні в якому разі не проти демократії! Їй теж уже тися-

чі років, але добре бачу, — професія навчила, — як під виглядом 
демократії тягнеться великий шлейф пустопорожньої брехні.

У Черчилля є твердження, що той, хто змолоду не вірить 
в ідеали Братства, Свободи й Рівності, — негідник. А той, хто 
у зрілому віці продовжує вірити в ці ідеали, — ідіот.

Поки хтось бажає добра лише собі, то яка ж тут може бути 
справедливість? Ми це тільки проповідуємо, а самі чинимо інакше.
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Розумію, що потрібно поважати закон, але, віддавши йому 
двадцять сім років свого життя, бачу, що і він недосконалий. Бо 
хіба він може бути досконалим, коли його берегиня — Феміда із 
зав’язаними очима? Та то окрема тема.

Знаючи, як мислили в  античності, ми здатні порівнювати, 
додавши, звичайно, дещо від себе. Проте, як перейти з однієї іс-
торичної епохи в іншу? Тим паче, в нашу сучасність, через таку 
насиченість безліччю подій. Випадає тільки просити вибачення 
у тебе, якщо я не перелічуватиму всі визначні події і не розгля-
датиму кожну з них окремо, а про все розповім коротко.

— Не марнуй часу, все те, що стало мені відоме, нагадаю ще 
раз своє питання: скажи лишень, чи панує нині над людьми ро-
зум? Скажи, не обманюючи себе, і не прикрашай правди.

— Не ображаюсь за нагадування і не прикрашатиму досте-
менної правди. Ти бачиш, що я часто цитую древніх. А ще Ці-
церон вказував, що при обговоренні треба, певна річ, надавати 
більшого значення силі доказів, аніж авторитетові. Тому тим, 
хто бажає навчитися, авторитет учителя здебільшого завдає 
навіть шкоди, бо вони перестають самі міркувати і  вважають 
безперечними тільки судження тієї особи, яку шанують.

Як колишній слідчий, особисто я не з тих, кому здається, що 
нічого немає правдивого, але з тих, хто стверджує, що до всього 
правдивого приєднано дещицю неправдивого; воно так подіб-
не до правдивого, що не має жодної ознаки, за якою їх можна 
було б розрізнити. Я ж хотів би бути неупередженим, щоб міг 
вільно міркувати і  не бути пов’язаним потребою хоч-не-хоч 
приставати до якоїсь певної думки.

— Я відчуваю те, де ти міркуєш сам.
— Та коли навіть моя позиція і справді складається з ідей, 

які погано узгоджуються між собою, то, як я вже казав, не до-
коряй мені, а похвали за те, що, викладаючи свої погляди, я не 
уникаю суперечностей. Коли б я не мирився навіть із якимись 
власними думками, коли б підганяв їх під одну-однісіньку си-
стему, я взагалі не зміг би терпіти свободи поглядів і, знищив-
ши її в самому собі, не брався б за перо. Точніше: не сідав би за 
клавіатуру комп’ютера.

Мені здається, що Творець, опустивши людей на Землю, не 
дав їм змоги діяти в повній мірі самостійно. Наче, за якимось 
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великим законом природи, потужнішим і  таємничішим, ніж 
саме всесвітнє тяжіння, над людьми панує його воля.

— Ти назвав новий термін — «комп’ютер», для мене це не но-
вина, але скажи, як він допомагає людям керуватися розумом?

— Виникнення Інтернету по праву вважають великою пе-
ремогою демократії у всьому світі. Інформація стала дешевшою 
і доступ до неї спростився. Нові можливості надають людям не-
чуваного обсягу свободи.

Нове, якщо воно не відмирає зародившись, входить в наше 
життя і, безумовно, багато в чому допомагає. На жаль, ті, хто 
придумує нове, а точніше, ті, хто володіє правом на нове, впро-
ваджують його в  життя, не завжди керуються загальнолюд-
ськими інтересами. Як на мене, то особисто мені допомагає.

— Чим саме?
— Все прочитане я  намагаюсь порівнювати з  особистими 

відчуттями. Я не можу бодай пристойно писати навіть для са-
мого себе, й іноді, надряпавши абияк що-небудь, волію писати 
те саме заново, ніж розбирати свою базгранину. Тепер все чіт-
ко набираю на клавіатурі комп’ютера. Допомагає ще й тому, що 
мій мозок намагається фільтрувати інформацію. Комп’ютер — 
на шляху до комунікації людей в  усьому світі  — безумовно, 
прогрес. Проте бачу, що Інтернет  — це всезагальне отупін-
ня  — інформація, але якась вседозволена і  не завжди сприяє 
загальнолюдському розвитку. Допитливі люди розуміють, що 
інформація  — це продукт, який потрібно споживати свідомо. 
Здається, Альберт Ейнштейн сказав: «Я боюся, що обов’язково
настане день, коли технології переможуть просте людське спіл-
кування і Світ отримає покоління ідіотів».

— Є й такі думки!?
— Безумовно, є. Погоджуюся з  Платоном, що властивість 

пізнання всього, здається, має в  собі щось божественне, і  те 
«щось» ніколи не губить своєї сили, лишень залежно від скеро-
ваності буває то придатним і корисним, то непридатним і на-
віть шкідливим.

— Отже, ти думаєш, що грамотність може бути й  шкід-
ливою?

— Так розмірковував ще Сенека, розповідаючи про Тевта, 
який винайшов число, лічбу, землемірство і зорезнавство, від-
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так гру в шашки й кості, а також літери. Він прийшов ознайо-
мити із своїми винаходами тамтешнього царя. «Коли ж нареш-
ті черга дійшла до літер, Тевт сказав: “Ця наука, царю, зробить 
єгиптян мудрішими та пам’ятливішими, бо винайдено засіб для 
запам’ятовування й  мудрості”. На це цар відказав: “Найвчені-
ший Тевте, одна людина здатна виконувати твори мистецтва, 
інша — оцінювати, якою мірою вони шкідливі або корисні для 
тих, хто буде ними користуватися. Як творець літер, ти з бать-
ківської любові приписав їм протилежне до того, що вони на-
справді можуть учинити. Бо цей винахід вселить у душі учнів 
забудькуватість, внаслідок занедбання вправ для вироблення 
пам’яті. Адже, покладаючись на письмо, вони будуть пригаду-
вати за допомогою зовнішніх знаків, а не завдяки внутрішній 
силі. Отже, ти винайшов засіб не для запам’ятовування, а для 
пригадування. Своїм учням ти даси лише видимість мудрості, 
а не справжню мудрість. Вони будуть багато пізнавати з чужих 
уст, але без глибокого засвоєння, і їм буде здаватись, ніби вони 
багато знають, натомість здебільшого залишаючись невігласа-
ми, ще й нестерпними в спілкуванні. Тож вони стануть не муд-
рими, а лжемудрими”».

— Що ж іще перешкоджає людям керуватися розумом?
— Та тут всього й не перелічиш! Якщо говорити про при-

роду людську, то в  своїй колишній роботі я  мусив торкатися 
неправди і обману. Здатність брехати ще дуже поширена серед 
людей. Брехня завжди солодка. Правда — гірка і вона, за сло-
вами Вінстона Черчилля, встигає обійти пів світу, поки прав-
да одягає штани. Так і  живемо в  королівстві кривих дзеркал, 
кривизну яких виявляють наші все більш частіші розходження 
з дійсністю і з бажанням знати правду.

А ще вважають, що коли збрехав лише наполовину, то це 
вже зовсім не брехня. І на службі спостерігав, що не достаток 
професіоналізму, компетентності, волі в боротьбі зі злочинні-
стю в кінцевому підсумку призводять якщо не до брехні, то до 
напівправди. У  всіх структурах систематично напівбрешуть 
начальству. А начальство напівбреше своєму начальству. В ре-
зультаті рівень компетентності начальства не дає можливості 
зрозуміти, коли його обманюють. А тут ще й Феміда із зав’яза-
ними очима! Вважаю, що в суспільному житті така напівправда 
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шкодить найбільше. І, мабуть, правий Альберт Камю, який ка-
зав, що вільний той, хто може не брехати.

— Дійсно, справжня проблема — не сама брехня, справжня 
проблема — напівправда, яка прикидається правдою. Ви ніко-
ли не зможете її виявити, думаючи, що це істина. Правдоподіб-
ність охороняє брехню від неприємних наслідків, оскільки не 
викликає ніякої потреби що-небудь перевіряти.

— А ще не раз помічав, що найнеймовірніші, найбезглуз-
діші аргументи, як правило, майже не викликають заперечень: 
вони просто приголомшують супротивника.

— Невже сам вдавався до брехні щодо підслідних?
— До цього не опускався. Вважав це нижчим своєї гідності. 

Адже підслідний, особливо коли він арештований, має значно 
менші можливості, ніж слідчий. У руках у слідчого весь репре-
сивний апарат влади, а у підслідного, для збору доказів своєї не-
винуватості, особливо, коли злочин очевидний, значно менші.

Звичайно, використовував весь доступний мені арсенал 
слідчої тактики та звичайної хитрості. Адже працівники право-
охоронних органів постійно зіштовхуються з різними категорі-
ями злочинців, які діють не лише кваліфіковано, а й творчо та 
нестандартно. Навички здійснення деяких видів злочинів вони 
відшліфовують роками.

Ще в інституті навчали, що часто не слід ставити запідозре-
ному прямі запитання, що запитання, які здаються тому дале-
кими від суті справи і не вимагають зізнань, насправді є найпід-
ступнішими для нього, бо присипляють пильність і кожне може 
стати пасткою. Не вдаватися до цього — однаково, що битися 
без зброї зі злочинцями. Якщо в тебе є докази і ти впевнений 
у них, як у самому собі, то не «розколоти» — змусити зізнати-
ся в цьому злочинця — це зазнати поразки у психологічному 
двобої. Коли в тебе абсолютна впевненість, то обстоюй її, пере-
конай, що твої докази сильніші за чиюсь упертість. Але до об-
ману... Так, я дещо навчився вміння допиту злочинців, свідків, 
потерпілих, проте це вміння не дає мені ніякого задоволення. 
Крім колишньої службової необхідності, я ним не користуюсь.

— Невже зовсім не користуєшся?
— Звичайно, я б покривив душею, коли б таке стверджував. 

Люди ж прекрасно розуміють, коли вони брешуть. Особливо, 
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коли хочуть чогось домогтись від іншої людини. І часто та інша 
людина обманюється, особливо, коли вона бажає обманювати-
ся. А себе ж не обманеш! Єдина порада, яку я можу дати самому 
собі й іншим, — це не обманювати хоча б самих себе.

— Не обманювати хоча б самих себе...
— А якщо вам вдалося когось обманути, то не думайте, що 

людина дурна, зрозумійте, що людина довіряла вам більше, ніж 
ви того заслуговуєте.

— То виходить, що довіра сприяє поширенню брехні?
— Не лише довіра. Гомер з  приводу брехні говорив, що 

ніжні ноги її, і навіть не ходить ними вона по землі, по голо-
вах людських прямує. Вміє вона скрізь проникати — спочатку 
входити потаємно в кожну душу, а потім, закублившись, ніяк 
не хоче з неї виходити. Адже якраз найменші подробиці спри-
яють правдоподібності, а  правдоподібність охороняє брехню 
від неприємних наслідків, оскільки не викликає ніякої потреби 
що-небудь перевіряти.

Влучно написав про це Д. Свіфт. На його думку, мова для 
того й існує, щоб можна було порозумітися одне з одним та ді-
знаватися про те, що є. А коли хто-небудь почне говорити те, 
чого насправді нема, то яке тоді пуття з мови? Адже в такому 
разі той, до кого звертаються, не може зрозуміти співрозмов-
ника; далі, він не тільки ні про що не дізнається, а навпаки, кра-
ще б йому лишитись у невіданні, бо ж його запевняють, що чор-
не — це біле, а довге — це коротке.

Послуговуючись брехнею, люди так і не можуть дізнатися, 
чого, власне, одне від одного хочуть. А хто не відрізнить того, 
що говорить погано, той, ясна річ, і не розпізнає того, хто гово-
рить добре, коли вони говорять про одне і те саме.

Ми вже вели мову про софістику...
— Так, вели.
— То розумієш, у чому трагізм ситуації. Нині формується, 

і вже майже сформована, ситуація періоду «вавилонської вежі».
— Ти знову повертаєшся до тієї «вежі».
— Повертаюся. Всі говорять різними мовами. Наведу для 

прикладу те, що сказав Конфуцій: «В епоху занепаду в першу 
чергу потрібно все називати своїми іменами, і суть явищ, і ре-
чей повинна прийти в повну відповідність з  їх визначенням». 
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Це він називав виправленням імен. Нехай батько буде батьком, 
син  — сином, держава  — державою. Підданий повинен бути 
підданим, і тоді все в цьому житті стане на свої місця. Всі будуть 
знати свої права і обов’язки. 

Не хочу сказати, що на це не звертають уваги. Звертають. 
Сенека за кожної нагоди зазначав: мусимо уточнювати значен-
ня слів, інакше не дійдемо розуміння. Рене Декарт, трактуючи 
подібні проблеми, радив: «Уточнюйте значення слів — і ви по-
збавите світ половини його помилок та блукань».

— Невже не уточнюють?
— Звичайно, уточнюють. Та чи можуть ті уточнення бути 

еталоном?
— То, може, все-таки поділишся тим, що знаєш?
— Залюбки. Є такий собі «Європейський словник філо-

софії. Лексикон неперекладностей». У  ньому кинуто «виклик 
традиційним поглядам на історію філософії та, ширше, тради-
ційному розумінню філософії як такої. Для авторів «Словника» 
філософія не є розумовою діяльністю, яка лише зовнішнім чи-
ном пов’язана із мовою — а з другого боку, не є й діяльністю, 
монопольно пов’язаною лише з певними «обраними» мовами, 
які одні лише мусять вважатися по-справжньому «філософ-
ськими». Навпаки, кожна мова надає її носіям унікальні та не-
повторні ресурси філософування — певна річ, бувши при цьому 
сама продуктом унікальних та неповторних умов суспільного 
життя, історичних обставин розвитку певного народу тощо».

— Цікаве видання.
— Але...
— У тебе і до цікавого заперечення?
— Як виявилося, — а власне, як і слід було очікувати, — «лек-

сикон неперекладностей» у  жодному разі неможливо просто 
«перекласти»: адже в кожному конкретному випадку вихідний 
текст опиняється у новому для нього мовному та культурному 
середовищі, з  притаманними лише йому презумпціями та са-
моочевидностями, світоглядними настановами та історичними 
традиціями, спектрами знаного та незнаного, знайомого та не-
знайомого тощо.

На жаль, сьогодні загублено першовитоки тлумачення слів 
і їх визначають, хто як може, не уточнюючи понятійно — тер-
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мінологічне їх значення. Жонглюють словами і  роблять уза-
гальнення, виходячи з слів, а не фактів. Подібно до того, коли 
описувати стілець і не сказати про це, то у читача може статися 
враження, що це ліжко.

Сенека, підкреслюючи тим своє особливе ставлення до пи-
саного слова, завважував: «Ганебно, коли ми одне говоримо, 
інше  — думаємо, та наскільки ганебніше, коли одне пишемо, 
інше — думаємо!»

В житті ми ще й досі беремо правдоподібне і відкидаємо те, 
що, на наш погляд, таким не є. Олесь Ульяненко, талановитий, 
з трагічною долею український письменник, писав, що принада 
людського щастя у спілкуванні. Часто це обертається крахом. 
Тисячі людей падають у цю пастку, надаючи словам непотрібно-
го змісту. А ще, наша мова чудово пристосована до натяків, до 
висловлювання подвійного змісту.

Вже згадуваний мною Д. Свіфт вклав в уста одного з персо-
нажів такі слова: «Ми — особлива порода тварин, не знати че-
рез яку випадковість обдарованих невеличкою часткою розуму, 
і той розум ми використовуємо лише на те, щоб розвивати свої 
природні хиби та набувати нових, яких не дала нам природа. 
Ми самі позбавляємо себе небагатьох здібностей, якими нас об-
даровано, дуже вміло вигадуємо собі нові потреби і, здається, 
витрачаємо все своє життя на вишукування різних способів за-
довольнити їх».

Закличу собі на допомогу і послугуюсь словами людини, яка 
вже після Сократового земного життя, ще не з  християнської 
позиції, але теж була ніби провісником нинішньої релігійної 
моралі, маю на увазі Сенеку, який сказав, що найганебнішою 
є втрата, якої зазнаємо через власну недбалість. Приглянься — 
і побачиш: величезна частина життя пропадає у тих, хто робить 
щось не так, як треба, чимала — у тих, хто взагалі нічого не ро-
бить, а вже все життя — у тих, хто робить не те, що треба. Вкажи 
мені людину, котра бодай трохи цінувала б час, дорожила днем, 
котра  б розуміла, що вмирає, власне, щоденно? А  коли згада-
ти ще й Сократа, то його шанувальники повідають, що в нього 
було особливе мистецтво — софросюне — мистецтво чинити 
все розважливо, знати ціну часу й ціну розвитку подій — ось 
що головне для кожного з нас.
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— Даруй мені, що втручаюся, наважуюсь закінчити за 
тебе твою думку, висловлену філософами, моїми сучасниками: 
«Вони навчились пізнавати себе й навчати цього інших, а це, — 
навчати інших бути провісниками,  — що і  є поширюванням 
людської свідомості все далі й далі...»

— Не берусь заперечувати оригінальність цих думок. Все, що 
ми знаємо про античність, ми завдячуємо таким великим людям, 
як Сенека. Не можна не захоплюватись їхнім прагненням пошири-
ти свою універсальну допитливість на всі аспекти людського бут-
тя. Не хочу повертати проти них того, чого саме вони нас вчили, 
щоб уже ніколи не лякатись того, з чим неодноразово стикалися. 
Адже на великих іменах не могла закінчитися мудрість пізнання.

На початку нашої розмови ти прохопився висловом, що
лише на основі ідей та рушійних сил історії побудувати фун-
дамент, а  тим більше всю будову суспільства, його щасливого 
життя — неможливо.

— Так, маю в цьому впевненість.
— А ми  ж то будували, на одній шостій земної території, 

в колишньому СРСР — будували.

НЕВДАЛИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

— Невдалий експеримент. Як іноді мало здатні на передба-
чення розумні люди!

— Бачиш, для тебе це лише невдалий експеримент. А  він 
мені болить, бо там, у цьому жахливому експерименті, долі моїх 
дідів, бабусь і батьків. Він і мене зачепив, крутив у своєму кри-
вавому коловороті. Та й не тільки мене! Весь обрій двадцятого 
століття нашої ери для всього світу зайнявся загравами пожеж, 
викликаних революціями, двох світових (не берусь перелічува-
ти міждержавних) воєн. Саме через філософські ідеї головною 
чумою століття стали комунізм і фашизм.

— Ти в цьому звинувачуєш філософів?
— Пробач, можливо, я  поспішно так висловився. Ще раз 

скажу, що ти ведеш розмову не з ученим, який філософії при-
святив життя. Я роблю свої висновки лише з того, що вкладало-
ся в моїй голові.
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Філософи — володарі своїх думок, а думку заборонити чи 
вбити неможливо. Філософія древніх породила Платона та 
його «Державу» в уособлені грецького міста-поліса. Далі пі шли 
«Утопія» Томаса Мора, «Місто Сонця» Томазо Кампанелли. 
На той час їхня фантазія була утопією розуму, не пов’язаного 
з реальністю. Але зерно було кинуте і воно проросло. Пророс-
ло в ідеологію комунізму і фашизму. Залишалось лише чекати 
моменту, коли знайдуться ті люди, котрі мають занадто тверду 
волю перебудувати суспільний устрій так, щоб він відповідав 
вимогам їхньої психіки, видаючи це за вчення філософів. Вони 
й  знайшлися. Філософію на теренах колишнього СРСР підмі-
нили марксизмом-ленінізмом, або простіше — більшовизмом, 
марксизмом російського розливу.

За двадцяте століття відбулися неймовірно страшні події. Їх 
з тупим фаталізмом витримував народ, у більшості своїй нічого 
не здатний зрозуміти, лише навчився стійко терпіти неминучі 
страждання. То хіба ж тоді над людьми панував розум? Хіба фі-
лософія винна?

Сенека попереджав: «Один намір у тих, хто полює за визнан-
ням слухачів, виголошуючи перед ним свої промови, інший — 
у  тих, хто, хвацько перестрибуючи у  своїх диспутах з  одного 
предмета на другий, приковує до себе увагу легковірної моло-
ді та всяких нероб; однак філософія вчить нас не промовляти, 
а діяти, вона вимагає, щоб кожен жив згідно з її законами, щоб 
життя не розбігалось із словами, щоб воно було цілісним і не 
рябіло від різноманітних дій, що б’ються одна з одною. У тому, 
власне, найвищий обов’язок філософії, її визначальна ознака — 
домагатися, щоб слова були у  злагоді з  ділами, щоб людина 
скрізь і завжди дорівнювала собі, була сама собою».

— Нелегка справа.
— Але марксисти-ленінці взялися. Російська імперія була 

найбільш богомільною. Релігія стримувала бажання людей, по-
переджаючи стерегтися хотіти чого-небудь, навіть загального доб-
ра, надміру сильно і пристрасно, щоб у їхнє хотіння не долилося 
ані краплі жорстокості. Та революція починалась маніфестація-
ми з хоругвами, а закінчувалась руйнуванням храмів тому ж таки 
Богу. А чому? «Люди ж на загал знають, чого вони бажають, хіба 
що саме в ту хвилину, коли бажають: ніхто не визначив для себе 
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наперед, чого він має бажати, а що — відкидати. Тому-то людська 
думка з дня на день міняється, обертається на протилежну. Так 
і збігає життя для багатьох — стає грою випадку».

Епікуру приписують слова: «Бог або хоче перешкодити злу, 
але не може, або може, але не хоче, або не може й не хоче, або 
може й хоче. Якщо він хоче, але не може, — він безсилий; якщо 
може, але не хоче, — він недобрий; якщо не хоче й не може, — 
він безсилий і недобрий; якщо ж хоче і може, то чому він цього 
не робить?»

— Ти посилаєшся на Епікура, на той час, коли нової віри не 
було, та теж з усього цього найдивніші ті думки, які люди ви-
словлюють про богів і доброчесність: начебто боги уготовляють 
біди й погане життя багатьом добрим людям, а лихим визнача-
ють протилежну долю.

— Вже за християнської доби, безпосередньо не відчуваючи 
за собою гріхів прародителів наших, люди виказують, що не за 
нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за 
провинами нашими.

— Бо не його наслідують, а оманливі ідеї.
— Тут теж потрібно визначитися з  термінами. Сенека усе 

те, що існує у власному розумінні слова, незчисленне, але недо-
сяжне для нашого зору назвав Платоновими винаходами. Він їх 
називає ідеями; з них постає все те, що ми бачимо; для всього 
вони служать зразком. Вони непроминальні, незмінні, незни-
щенні. А тепер послухай, що таке ідея, тобто як її уявляє собі 
Платон. «Ідея — це одвічний зразок того, що творить природа». 

Але те, що творять люди на Землі  — далеко не природне! 
Хіба люди твоєї юності так уявляли собі прийдешнє і майбутнє, 
як ми тепер?

— Звичайно ж, ні!
— Але й ті ідеї, що хвилювали їх і хвилюють нас, не мають 

ніякої реальності поза нами. Кожна наша думка сильна лише 
настільки, наскільки сильна та увага, яку ми їй приділяємо. 
Що б не відбувалося — це просто те, чому ми приділяємо увагу.

— А як же з ідеями?
— Для мене ідея — це не просто думка чи мрія про що-не-

будь. Це збагнення в думці явищ реального життя і постанов-
ка мети для практичного його зміни. Але сам-один, самотуж-
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ки, живучи серед людей, його змінити не можеш. Тобі потрібні 
спільники чи однодумці...

— Нехай буде і так, є й інші визначення.
— Звичайно, є! Енгельс, який теоретично започаткував той 

експеримент, писав, що всі ідеї добувають з  досвіду. Вони  — 
віддзеркалення дійсності, правильні або спотворені. На жаль, 
у нас спотворені.

А які закличні та привабливі були ті ідеї? Хіба рівність — 
це не початок справедливості? Хоча Сенека радив: «Мова у фі-
лософа, як і  все його, повинна бути впорядкованою, а  де вже 
говорити про якийсь порядок у тому, що стрімголов поспішає, 
поривається! ... То як, скажи, можна скерувати когось тим, що 
саме позбавлене керма?»

Поспішали, дуже поспішали послідовники Маркса, який ка-
зав, що філософи пояснювали світ, а йдеться про те, щоб його 
змінити.

Дивну силу має думка чи бажання. Все їм вважалося мож-
ливим  — навіть коли їм і  не доведеться дожити до часу ре-
альної зустрічі з  предметом своєї мрії. Проголосивши гасло 
«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», комуністи прагнули царю-
вати над усім світом, бо нібито Маркс, Енгельс, Ленін зрозу-
міли закономірності історичного процесу і відкрили їм істину 
в законах розвитку суспільства. Казали, що досить вам збаг-
нути вчення про додаткову вартість, про нагромадження капі-
талу й основи матеріалістичного розуміння історії, і пізнаєте 
справжні закони, що керують людським життям. Запевняли: 
досить зрозуміти ці закони, як ви побачите сенс і мету своїх 
власних вчинків і  або змиритесь, або станете на боротьбу зі 
своєю долею. 

Але зрозуміти й  одразу втілити в  життя задумане  — дві, 
як кажуть в Одесі, великі різниці. І ось, за висловом Салтико-
ва-Щедріна, сама собою напрошується думка: чи не краще по-
класти надію на майбутнє? Ця думка теж не вельми розумна, 
але що ж робити, якщо ніяких інших думок ще не виробилося? 

Більшовики добре розуміли, що суспільство є не що інше,
як розпорошений і безхарактерний агломерат різних віянь і на-
шарувань і  що з  успіхом діяти на цей агломерат можна лише 
тоді, коли різноманітні елементи, його складові, будуть по-
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передньо приведені до одного знаменника. Закликали пролета-
рів об’єднатись і зробити власність всенародною.

— І що ж у цьому було поганого?
— Ідеї, як я  вказував, завжди привабливі, приваблива 

і всенародна власність. Вона не тільки не заслуговує осуду, але 
навіть може бути названа цілком благонадійною. Але справа 
не в  доктрині та її положеннях, а  в  тих жорстких прийомах, 
які вживалися для її здійснення. Прийоми ці були позитивно 
непридатні, як це вже і виявилося одразу ж після взяття вла-
ди. Знехтували порадою Арістотеля: «До того, що становить 
предмет володіння дуже великої кількості осіб, докладаєть-
ся найменше турбот. Люди турбуються передусім про те, що 
належить їм особисто, і меншою мірою про те, що становить 
предмет спільних інтересів, тобто належить їм усім; коли  ж 
вони й турбуються про нього, то остільки, оскільки це стосу-
ється кожного індивіда. ... Люди понад усе турбуються і люб-
лять, по-перше, те, що їм належить, і, по-друге, те, що їм до-
роге. Але ні того, ні того не можна припускати серед людей»... 
тодішньої, неосвіченої Росії.

Оскільки неможливо провести рівність між результатами 
роботи й самою роботою, неминуче виникають звинувачення 
проти тих, хто користується і споживає значну частину плодів. 
А ту «значну частину», як і завжди, споживають ті, хто при вла-
ді. Лише репресивним апаратом можна було це регулювати.

— Але ж не лише репресії були в той час.
— Безумовно, за час перебування при владі комуністів ба-

гато чого було зроблено. Проте, як і попереджав Арістотель: 
«Ми  ж бачимо, що й  ті, хто користується спільним майном, 
сваряться між собою, незгірше тих, хто володіє власністю. 
...А ще люди схильні радше нехтувати спільними інтересами 
і  через те, що кожен з  них собі думає: “Про це подбає хтось 
інший”».

І що, побудували комунізм? Ні, все закінчилось, як і з вави-
лонською вежею.

— То ти вважаєш, що ідеї Маркса не змінили світ?
— Змінили, безумовно, змінили. Але якою ціною? Ціною 

незліченних людських жертв.
— Чому ціною незліченних людських жертв?
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— В першу чергу тому, що Ленін і Сталін були цинічними 
утопістами, і людські долі їх не хвилювали. Була мета — світле 
майбутнє.

Дотримуюсь слів Леона Фейхтванґера, що єдиний спосіб 
змінити світ — це його пояснити. Переконливо пояснюючи, ти 
вже змінюєш його. Причому тихо й мирно, самою дією розуму. 
Змінити світ силою намагаються лише ті, хто не спроможний 
переконливо пояснити його. З гучних спроб немає ніякого пут-
тя, я більше вірю в тихі. 

— Я вже казав, що самої ідеї недостатньо...
— І ти знаєш!? Я теж вірив у ту комуністичну ідею. Наро-

дившись після війни, я ще бачив і відчував на своєму голодному 
дитинстві її наслідки, але вірив. Основою тієї віри була пропа-
ганда і не тільки вона, а й той факт, що ми в тій війні перемогли. 
Це ж мені тепер зрозуміло, що війна не буває переможною ні 
для тих, хто її розв’язав, ні для переможців. Бо в основі не сила, 
а розум. Його, на жаль, у обох воюючих сторін не було. Життя 
помалу відновлювалось, але такого лихоліття людство ще ніко-
ли не переживало.

Перемогли і будували комунізм, а він узяв та й розвалився.
— Чому?
— Краще, ніж жартома, не скажеш! Тут, як у  того героя 

оповідання Остапа Вишні, що взявся будувати хату. Його запи-
тували:

— Дядьку, що то ви будуєте? 
— Та щось воно буде...
Самостійно, не зважає ні на які поради, будує. А  та, вже 

майже побудована, взяла й завалилась. «А коли побачив, що на-
робив, аж пальці знати, тоді:

— Я так і знав!
— Що ви знали?
— Та, що отак буде!
— Так навіщо ж ви робили?
— Як би ж знаття...
— Так ви ж кажете, що знали?
— Так я думав, що якось-то воно буде».
— Але ж ти, — усміхнувшись, сказав мій співрозмовник, — 

відійшов від тієї комуністичної ідеології.
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— Ти усміхаєшся, а мені пригадався афоризм Сенеки про те, 
що справжня радість — річ сувора. Не хочу лише ганьбити той 
час, бо й я в ньому жив, але не сумую за минулим і не впевне-
ний, що майбутнє виправить усі вади суспільства і його помил-
ки. Хочу бути відвертим і по змозі щирим не тільки з  тобою, 
а  й  перед самими собою. В  юності я  багато читав. У  студент-
ські роки почав збирати власну бібліотеку. Збирав і  пишався 
першою сотнею зібраних книжок. Тепер пишаюсь тим, що маю 
близько сотні книг з підписами письменників, яких знаю осо-
бисто. Те, що ти бачиш на полицях у цій кімнаті, а тут десь май-
же тисяча примірників, лише частина моєї книгозбірні. Якось 
закарбувався ленінський вислів про те, що справжнім комуніс-
том можна стати лише тоді, коли збагатиш свою пам’ять знан-
нями всіх багатств, які напрацювало людство. Хотів збагатити 
себе, та потім засумнівався: хіба  ж то під силу одній людині? 
А ідеологи продовжували кидати ідеї на зразок: «Немає таких 
вершин, які б не могли подолати комуністи!» В чистому вигляді 
не збагатив і не долав я тих вершин. Але все ж якось ніби відчу-
вав, що такі універсальні знання є і що вершини долати можна.

— А чому ж не став долати?
— Ще навчаючись в інституті, задумувався, а потім, працю-

ючи слідчим та прокурором, безпосередньо стикаючись із за-
стосуванням права, все більше переконувався в неефективності, 
а то й у шкідливості комуністичної ідеології. Безумовно, я слу-
жив законам і вважав, що роблю те добровільно. Та вже в перші 
роки роботи, побачивши законність зблизька, у дії, збагнув, що 
насправді воно не так, треба не грати вигадану тобі владою роль, 
а бути самим собою. Звичайно, перебуваючи на прокурорській 
посаді, говорити про це відкрито не наважувався, ризикуючи 
накликати на себе підозру в політичній неблагонадійності. Адже 
в ті часи, якщо оживити їх у пам’яті, для багатьох таке було ве-
ликою мужністю. Від мене, як і від інших керівників, правлячій 
партії тоді було мало, що ти не проти, їй потрібно, щоб ти був — 
за і вмів демонструвати належні почуття. Але поступово, пере-
конуючись у цьому, не міг не політизуватися. 

Цьому сприяли й окремі кримінальні справи. Розповім од-
ну, що виринула з глибин пам’яті. Вона залишила помітний слід 
як у  професійному зростанні слідчого, так і  цілою галереєю 
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характерних персонажів, з якими тоді зустрівся. Ніби показала, 
що в житті треба чітко розрізняти біле і чорне, а разом з цим 
відчувати радість нашого буття в барвистості світу. Вона — між 
цими кольорами.

1985 року в лісосмузі біля села Кицівка, тепер Печенізького 
району, було знайдено тіло молодої людини з ознаками насиль-
ницької смерті. Його побачив місцевий житель, проїжджаючи 
на велосипеді. Кремезної статури чоловік буквально весь був 
поштриканий: більш як двадцять ножових ударів  — на шиї, 
спині, грудях, порізи на долонях рук. А крові не видно. Оскіль-
ки кілька днів тому пройшов дуже рясний дощ, припустили, що 
вбивство скоєне до того дощу. 

Кілька днів не вдавалося з’ясувати особу вбитого, тож було 
вирішено показати по обласному телебаченню фотографію по-
терпілого. Мовляв, карним розшуком встановлюється невідома 
особа, просимо всіх, хто може мати дані про неї, повідомити до 
міліції. Спрацювало. Один із таксистів повідомив, що розшуку-
ваний схожий на хлопця, який нещодавно придбав автомашину 
«Волга» і займався таксуванням. Це одразу ж підтвердило пока-
зи ще одного із місцевих жителів села про те, що якраз перед 
дощем він на своєму мотоциклі з люлькою їхав накосити сіна 
і бачив, як біля лісосмуги стояла автомашина «Волга» — ГАЗ-24. 
Побачивши мотоцикл, чоловік, що стояв біля машини, швидко 
сів у салон і, розвернувшись, поїхав, але не в бік автодороги Чу-
гуїв—Печеніги, а в напрямку полігону. Номера автомашини він, 
звісно, не міг розгледіти, вказав тільки колір. 

Одразу ж припустили, що мотоцикліст міг не побачити тіла, 
що лежало біля лісосмуги, бо «посадка» мотоцикла низька, а ве-
лосипедист, який їхав тут через кілька днів, сидів вище, тому 
й  побачив. Це мало неабияке значення. Літньої спеки, якби 
минуло ще кілька днів, тіло почало б розкладатись і тоді особу 
могли б узагалі не встановити.

Незабаром з’ясували, що вбитий — мешканець Харкова, без 
певних занять, незадовго до цього у якогось професора в Мо-
скві придбав «Волгу». За місцем проживання в  Харкові, біля 
Центрального ринку, його не бачили уже з тиждень.

Проживав у  батьківському будинку разом з  братом, років 
на 15—20 старшим, членом якоїсь релігійної секти. Навіть хо-
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лодильники у них були окремі, і небіжчик свій закривав лан-
цюгом, протягнутим крізь ручку, на замок. Коли ще живий 
менший брат приводив до себе в кімнату жінок і з ними роз-
важався, старший малював на дверях хрести і  молився. Вони 
так і залишилися на дверях, коли проводили огляд помешкання 
потерпілого.

Брат, хоча й справляв враження недолугого, надав мені своє 
бачення й  оцінку тогочасного буття. Я  дуже детально розпи-
тував про брата, його зв’язки, і  хоча було зрозуміло, що той 
не дуже ділився з ним подробицями свого життя, ставив іно-
ді й незручні запитання. Той дуже скептично ставився до них 
і все перепитував, а навіщо це вам: Я відповідав, що, можливо, 
з незначних для вас деталей можна буде вийти на вбивцю. «Та 
хто там шукатиме, кому він потрібен? Це ж якби він був яки-
мось великим начальником, то вже знайшли б, і на другий день 
хтось би зізнався». — «Чому ви так не вірите?» — «А як же мені 
вірити? Хіба начальник міліції чи й той таки прокурор — ха-
барники, зацікавленні в розкриті цього злочину?» — «Можли-
во, я допускаю, що й начальник може бути хабарником, але є ще 
Закон, радянська влада. Владі ж ви довіряєте?» — «Владі! Та цій 
владі я не довіряю ще більше, ніж керівництву...» І видав мені 
цілу низку доказів, які не так то й легко можна було б розбити, 
переконати його в неправоті.

— Подивіться, яка та влада насправді, — провадив далі брат 
загиблого, — вона ж захищає інтереси лише панівної верхівки 
та найбільш наближених до неї. Для Сталіна мільйони людей 
були лише знаряддям досягнення свого хворобливого месіан-
ського призначення. Він тільки й прагнув узаконити свою волю, 
витворити власний авторитет. З релігійної освіти він узяв лише 
те, чим можна держати в покорі народ. Я вже не кажу про ма-
разматика Брежнєва, про Андропова, який спирався на штики 
партії, та про Черненка, який навіть бюлетень для голосування 
не міг опустити до урни. Хоч як би вони старалися втовкмачу-
вати народу віру в їхнє справедливе правління, то марні потуги. 
Подумайте, чи ця влада варта стількох жертв простого народу, 
цькування геніїв, що кінчали життя божевіллям або самогуб-
ством? Хіба відповісте! І вам не дозволено цього питати!.. Ще 
побачите, як це все розвалиться...
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От тобі й  відлюдкуватий! Хоч він і  незвичайна людина, 
а є в ньому щось таке... Мабуть, не треба вважати, що самотні 
душі нічого не знають про світ: вони вміють судити про нього. 
Хоч би як ми вміли відгороджуватися від їхнього світу, цілком 
сховатись від нього не можна. Чи цікаво було б викладати тут 
думки, які нині стали майже загальноприйнятими, але тоді, та 
ще в устах самітника, могли видатися незвичайними. Я на той 
час все ще вірив у силу та й у деяку справедливість влади і та-
ких, як брат загиблого, вважав фанатиками розуму, котрі не-
навиділи свій час у  всіх його політичних формах. А  він мені 
намагався довести, що є пропагандистом своєї релігії, «релігії 
розуму», і  в  розмовах намагався показати нікчемність усього 
того, що подавала, як досягнення своєї величі та могутності, 
тодішня влада. Звичайно, можна було просто іронічно поста-
витись до всіх його балачок, але хіба та влада у  своїх словах 
і вчинках не була спотворенням надій простого народу, який за 
будь-яких історичних викликів вручає керманичам владу ним 
керувати? Чому народу, коли він оговтається від революційного 
піднесення, дістається та сама свита, та не так зшита? Ми не 
знаємо того, що сховано в глибині людських душ. Брат загибло-
го висловлював мені стільки справедливих, жорстоких істин, 
що можна цьому повірити. Можливо, тому, що, на мій погляд, 
я сам не був сліпим знаряддям розправи силою Закону над іна-
комислячими, такі розмови не забуваються, вони змушують 
задуматися і пильно вдивлятися в те, що діється і між парагра-
фами Закону. Тепер уже можна признатися, що мене після та-
ких розмов дедалі більше огортала впевненість, що існує інший 
світ, існує цілком реально. Та я тоді ще сприймав лише офіцій-
но-правову доктрину. Відчував, бачив інші настрої, але не надто 
задумувався, ніби ухилявся від цих думок, гадаючи, що влада 
міцна і все якось влаштується. Але тріщина в офіційно втовкма-
чуваній свідомості вже з кожним днем ширшала. Після години 
такої розмови забував партійні настанови, бо знаходив підтвер-
дження тому, що я вже знав, і воно ставало ніби новонабутим 
знанням, яке не можна було ігнорувати. 

Невдовзі вбивцю було затримано аж у  місті Георгіу-Деж 
Во  ро незької області. Знайдено й  автомобіль. Завжди в  основі 
будь-якого діяння, а особливо злочинного, слідчий вишукує при-
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чини і мотиви. Тут їх можна охарактеризувати одним сло вом — 
жадоба. Звичайна людська жадоба. До глибинних психологіч-
них тонкощів скоєного ним я тоді не докопувався, та й тепер 
не хочу говорити про них. Лаврів письменника Достоєвського 
досягти не беруся. Він, звичайно, великий психолог людських 
душ і вчинків, а я, як слідчий, погоджуюсь, що весь його пси-
хологічний роман «Злочин та кара» можна звести до діалогу 
слідчого та злочинця: — Навіщо ти бабцю вбив? — «Бабки» по-
трібні були.

Як слідчий, ти можеш зробити висновок, що, властиво, не 
має значення, все буде чорне чи біле, і якщо воно чорне, то ні-
хто не знає, чи воно й не повинно таким бути насправді! Світ 
і  життя  — різнобарвні. Коли дивитися і  сприймати лише два 
кольори — чорний і білий, то, в кращому разі, життя тобі зда-
ватиметься сірим. Сіре життя й проживеш. Мені здається, що 
я тоді починав відрізняти чорне від білого і вже бачив той кра-
сивий колір — білої ночі! Американський психолог Карл Юнґ 
вважав, що в сорок років людина зустрічається зі своїм підсві-
домим і нарешті починає оцінювати те, що відбувається.

На цьому можна було б і поставити крапку в історії про вбив-
ство, але тебе, мабуть, цікавить, чим же закінчилася справа?

— Авжеж, цікавить.
— Повір — навіть не знаю. Оскільки вбивство було скоєне 

з корисливих мотивів і злочинцеві світила смертна кара, за кри-
мінально-процесуальним законодавством такі справи були під-
слідні слідчим прокуратури області та підсудні обласному суду. 
Справу закінчував мій однокурсник, слідчий обласної прокура-
тури Олександр Пашинін. До речі, Олександр написав книгу 
«Важняки! (Как ими становятся)». А тоді я зробив свою справу 
і передав її за підслідністю. Знаю тільки, що смертного вироку 
не було. Та я особисто і не хотів би бути суддею, тут потрібне 
інше налаштування душі! Хоча, до речі, мені двічі пропонували 
стати суддею, але я сумнівався в тому, що мені було б до душі 
чинити правосуддя. Те, що люди пишно величають такою на-
звою, насправді дуже часто далеке від істини. 

Так, поступово переконуючись у цьому, не міг не політизува-
тися. Мої політичні ілюзії розвіялись, як солодкі мрії, і я не міг 
не зайняти певну позицію до того, що відбувалося в суспільстві.
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Зрозумів, що, зруйнувавши вівтарі храмів, перебудувавши 
деякі з них на клуби та Будинки культури, люди втратили віру 
в Бога, і їх примушували вірити в комунізм. А ця віра непевна. 
В релігії — рай, а тут і не рай, а якесь світле майбутнє. Та й те 
кожен бачив по-своєму. Не маючи чіткого плану побудови та 
твердого ідеологічного підґрунтя, кожен тягнув у свій бік, а ре-
зультату — катма. Весь світ жив своїм життям, не сприймаючи 
цієї ідеології. А  раз не сприймаєте  — значить вороги. А  щоб 
з ворогами боротись і одночасно будувати світле майбутнє, по-
трібна дисципліна. Нічого іншого народу не могли придумати, 
як віри в  тверду владу. І  вона прийшла в  особі Сталіна який 
добре розумів, що іменем народу і  революції розстрілювати 
просто.

Прямо якесь отупіння! У захваті перед сильною владою на-
род вважав, що загине, коли ним не правитимуть рішуче, і на-
віть під час Голодомору і  мільйонних репресій боготворив 
керма нича. Послугуюсь словами Сенеки про те, що хіба можна 
отямити тих, кого ніхто не стримує, а штовхає — ціла юрба? На 
це, вибач мені, здатні лише божевільні або дурні.

«А втім, — попереджав Арістотель, — зайве говорити про 
все це з подробицями. Мета усіх цих дій зрозуміла: тиран в очах 
своїх підданих не повинен бути тираном, а господарем і царем; 
не узурпатором, а дбати й піклуватися про загальне благо; ти-
ран мусить жити помірковано, не впадати у розкіш. А ще ти-
ран повинен прихиляти до себе визначних осіб своїм зичливим 
ставленням до них, а народом керувати з удаваною прихильні-
стю. Відтак його влада неодмінно матиме не тільки прекрасний 
вигляд, а й буде бажаною...»

А тепер, коли, недавно ще таке монолітне й  цілісне, все 
полетіло шкереберть і  розсипалось на друзки, представники 
системи, вважаючи, що вони все втратили, вибухають гнівом 
і  стають непримиренними, коли зачеплено їхні переконання, 
а розібратися в них немає ні бажання, ні вже й розуму. Такі гра-
ють уже зігране, точніше, дограють драму особисту, бо епоха 
свою вже відіграла. Фазіль Іскандер сказав: «Бувають такі часи, 
коли люди сприймають колективний сморід за єдність духу». 
І тут не потрібно недооцінювати можливостей тупих людей, зі-
браних у великі групи. 
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ПЕРЕМОГА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

Я б хотів пом’якшити занадто різкий вираз, але не знаходжу 
іншого, ніж «недоук — семінарист Сталін», який став месією. 
Він нічого іншого й не бачив, як зіграти роль того сподівано-
го рятівника. Що для цього потрібно? Звичайно, команда, яка б 
продукувала плани, виконувала і  контролювала рішення. Та-
кою командою і стала партія більшовиків-комуністів, як вони 
себе називали.

— Так і ти ж себе теж так називав.
— Тоді я не відчував такого сорому і теж називав себе кому-

ністом, бо іншого способу, легального, щоб впливати на життя, 
не бачив.

— І що ж, впливав?
— До певної міри. Я ж був секретарем комсомольської ор-

ганізації військової частини, секретарем партійної організації 
суду та прокуратури, членом районного комітету партії. Пар-
тії, яка за Конституцією була керівною і направляючою силою 
в державі. І ти знаєш, я раніше якось не задумувався над цим, 
але нещодавно мені подарував свою книгу Володимир Бонда-
ренко. Її назва «Стальной бог», документально-публіцистичний 
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роман. Є в ній розділ «Комунізм як релігія». Наводиться вислів 
релігійного філософа М. Бердяєва «Марксизм-комунізм — ре-
лігійна секта», що сила впливу комунізму — в його релігійній 
природі. Як тонко підмічено, що аналогом хрещення мож-
на вважати прийняття в  партію, після чого починається нове 
життя, пов’язане з обов’язковою, активною участю в діяльно-
сті партійних осередків, свого роду аналогу громад віруючих. 
Член партії повинен був нічого не втаємничувати від своїх од-
нопартійців, а ті, в свою чергу, слідкували за моральним станом 
товаришів, втручаючись навіть у їхні суто особисті проблеми. 
Написала дружина до парткому і тому «вкажуть», поставлять 
«на вид». Спочатку «без занесення», а потім і «з занесенням до 
особової справи».

На тих, хто здійснив серйозний аморальний поступок або 
злочин, накладалось стягнення  — виключення з  партії, щось 
подібне до церковної епітимії. 

З’їзди партії, на яких вироблялись статути та програми, по
суті були дуже схожі на церковні собори, на яких узгоджувались 
та приймались певні церковні рішення. Свого роду іконостасом 
були портрети членів ЦК і Політбюро з обов’язковим портре-
том вождя в  центрі. Демонстрації з  портретами членів партії 
та уряду стали аналогом хресних ходів з іконами та хоругвами.

Тож я і сам був під впливом, і на інших впливав, допоки не 
зрозумів, не відчув, що все це — бутафорія. Але перш ніж я це 
збагнув, минув якийсь час. Це було маленькою радістю, перемо-
гою місцевого значення над самим собою. А зрозумівши, нама-
гаюся переконати й інших.

Така наша історія. Навіть помолитись Богові було ніде, 
церк ви, храми, собори зруйнували чи закрили.

Якось був у  місті Павлограді Дніпропетровської області 
у  свого товариша Павла Малишевського. Ще в  юності разом 
розпочинали трудову біографію в  шахті на підземних гори-
зонтах. Він на тих горизонтах отримав свій іконостас повного 
кавалера орденів «Шахтарська слава». Проходячи з ним через 
сквер, на місті зруйнованого більшовиками храму, вперше по-
бачив незвичну стелу. На ній викарбувані прості слова: «Церква 
вірує, що на місці зруйнованих олтарів завжди невидимо при-
сутні ангели». Слова схвилювали мене і піднесли руку на чоло 
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в святому знаменні. Подумалось: скільки ж таких стел потрібно 
встановити на цій, скропленій потом і кров’ю, землі? Скільки 
ангелів витає над місцями зруйнованих храмів нашої віри? Самі 
собою вихопилися слова: «Господи, допоможи нам зуміти обла-
городити своє життя!»

Не нав’язуючи свого погляду, запитую: чому б нам не бла-
гати про це частіше? Сміливіше звертаймося до Бога: ми ж не 
чуже в  нього випрошуємо. Споконвіку у  людей до небесного 
Владики є прохання земного добра.

Та чи щирі ми в своїх бажаннях, чи багато людей нині стали 
вільними, залежними лише від власного сумління, чи навчило, 
передало їм досвід життя попередніх поколінь? Особисто я не 
можу однозначно відповісти «так» чи «ні». І досі, як про наш 
з вами час, актуальні слова філософа: «Знай, — пише він, — що 
лиш тоді будеш вільний від будь-яких пристрастей, коли про-
хатимеш у богів лиш того, про що можна прохати вголос, при-
людно». А нині, глянь, до якого безглуздя доходять люди! Потай 
нашіптують богам найганебніші свої бажання. А тільки хтось 
нагострить вухо — замовкають. Богові розказують те, що при-
ховують од людей! «Роблячи лише Його свідками і очевидцями 
таких вчинків, які ми звичайно здійснюємо в самоті, уникаючи 
чужих поглядів».

Чому живемо так, що зненацька побачити нас — значить за-
стукати на гарячому?

— Добре, що ти своїми знаннями і  життєвим досвідом це 
засвідчуєш.

— На жаль, вважаю, що більшість цього не відчувала, бо 
не мала до тих знань, до правдивої інформації доступу. Та й не 
кожен здатен оцінити, висловити, навіть самому собі, невдово-
лення тим, що раніше було для його почуттів та думок важливе 
й гідне уваги, таким, що є банальним і нікчемним.

Двадцяте сторіччя для народів колишньої Російської ім-
перії та СРСР було, мабуть, найбільш випробувальним і в мо-
ральному плані. А ще Шолом Алейхем попереджував: «...жар-
тівників, які хочуть мене переконати, що незабаром настане 
час, коли багатій із злидарем будуть рівні, моє — твоє, твоє — 
моє, гуляй, голото! Здається, розумний світ  — а  скільки ще 
йоло пів є! ... Людина з розумом не має права все брати близько 
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до серця і повинна зрозуміти, що як воно ведеться на світі, так 
і мусить бути. Бо коли б мало бути інакше, то все було б не так, 
як воно є!»

«Бог схожий на багатий фонтан, що наповнює різні посу-
дини за їхньою вмістимістю. Над фонтаном напис: “Нерівна 
всім рівність». Ллються з різних трубок різні струмені в різні 
посудини, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має 
менше, але в тому є рівна більшій, що вони обидві однаково 
повні... Менша посудина має менше, але в тому є рівна біль-
шій, що вони обидві однаково повні”. І що є глупіше, як рівна 
рівність, яку намагаються даремно ввести в світ дурні?» — пи-
тав Сковорода.

Неможливо насильницьким шляхом обновити світ, ввести 
абсолютний порядок, бо ніякий володар не може мати влади 
над думками і почуттями людей. Трагедія тут ще й в одвічній 
невідповідності між висотою настроїв того, хто бажає бути бла-
годійником людства, і буденністю наслідків.

— Благодійники людства і буденність наслідків... — задум-
ливо промовив мій співрозмовник.

— Саме так! Аврелій вказував: «Як варті жалю всі ті пере-
повнені самовпевненістю люди, вважаючи, що вони по-філо-
софськи ведуть справи держави!.. Чого ти хочеш, людино? Роби 
те, що від тебе вимагає в даний час природа. Не надійся втілити 
в життя республіку Платона і будь задоволений шляхом вперед 
хоча б на один крок — і не вважай цей успіх незначним. Хто може 
змінити образ думок людей? А  без такої зміни що може бути, 
окрім рабства, стогонів і лицемірного упокорення?» А Фрідріх 
Ніцше у  своєму філософському творі «Так казав Заратустра» 
писав, що нема пастиря, є лише отара! Кожен хоче рівності, всі 
рівні — хто має іншу думку, той сам іде у божевільню. 

Мені особисто прикро, що колишні співгромадяни СРСР, 
люди мого і старшого покоління, так тяжко розлучаються з по-
глядами і  звичаями минулої епохи. Застійність своїх політич-
них поглядів вони вважають вірністю. У них ще є переконання, 
які вони вважають непохитними, бо ніколи глибоко не замис-
лювалися над ними. Адже як тільки почнеш думати про свої 
переконання, під ними завжди знайдеш щось інше і помітиш, 
що це зовсім і не були переконання.
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— І як ти вважаєш, чому?
— Незліченні, глибоко вкорінені сили, що в’яжуть людину 

з минулим, змушені її чіпко триматись за свої помилки, забо-
бони, марновірство, бо ще в них, а не в нових суспільних відно-
синах, вона бачить запоруку власної безпеки. Але те, що вони 
шукають у минулому, кануло у небуття, і не треба його шукати, 
бо те, чого не можна знайти, з нас лише поглумиться.

— Те, що кануло в небуття, не треба шукати...
— Особливо те, що призвело до людських жертв. Сенека 

радив: «Отаке мало би піти у  непам’ять, щоб у  майбутньому, 
довідавшись, не позаздрив тій нелюдській винахідливості ще 
якийсь можновладець».

— Але ж і нові суспільні відносини в’яжуть людину з мину-
лим. Скільки церковних споруд вже відновлено.

— Безумовно. В  моєму рідному селі на місці зруйнованої 
в роки войовничого атеїзму теж відновлено церкву Святого Ди-
митрія Солунського.

На жаль, не всі вміють черпати силу у визнанні своїх поми-
лок. Марк Твен напрочуд влучно сказав, що легше обдурити 
людей, ніж переконати їх у тому, що вони обдурені. Я схильний 
вбачати в цьому особливий, небачений досі трагізм, хоча знаю, 
що невтомна офіційна пропаганда СРСР глибоко вкоренила 
в  їхню свідомість потребу в  щось вірити й  комусь коритися. 
Але розум повинен брати гору над почуттями. Не треба марно 
побиватися за минулим і тужити над перемінами, навіть при-
крими для нас, бо вони основа самого життя.

Як тут не згадати Платонове: «Говорять, що з  дитячих літ 
і  аж до старості вона (людина) залишається тією  ж самою. 
Але  ж вона ніколи не має тих самих якостей, хоч і  вважаєть-
ся тією самою особою: завжди оновлюється і, водночас, щось 
втрачає — волосся, плоть, кості, кров і, взагалі, все тілесне. Та 
й  не лише тілесне  — також і  те, що стосується душі. Звички, 
думки, бажання, радощі, смутки, страхи — хіба хоч щось із на-
званого залишається в комусь без перемін? Завжди щось з’яв-
ляється, щось зникає. А ще важче збагнути, що відбувається зі 
знаннями. Одні з’являються, інші забуваються і  ми ніколи не 
залишаємося тими самими, навіть стосовно того, що ми знаємо, 
і в кожній царині знань відбувається щось подібне».



256

Життя настільки цікаве та різнобарвне і  ... який тут ко-
мунізм! Але сучасна історія й досі конфліктна. Задумуюсь і я: 
чому, власне, люди так нехтують уроками, досвідом минулого, 
повторюють ті ж помилки, віддають себе під владу уже знайо-
мих ілюзій і  оман? Чомусь ми не вчимось на своїх помилках, 
а постійно повторюємо пройдений матеріал.

Тепер через Інтернет, через цю «всесвітню павутину» доступ 
до більшості історичних документів минулого відкрито. Але 
дивуюсь від усвідомлення того, як ще глибоко сидить у нас те, 
від чого ми, здавалось би, так далеко відійшли. Не сприймаю, 
коли сімдесятирічний у дискусіях чи в розмовах про сьогодення 
повторює те, що йому казали, коли він був вісімнадцятилітнім 
хлопцем. Та що ж тут поробиш?! Не кожен керується повчан-
ням про те, що минуле потрібно пам’ятати, але жити лише ним 
неможливо. Минуле минуло. Залишається лише сподіватись 
на час, на те, що все уляжеться, заспокоїться, як заспокоюється 
з часом стояча вода, в яку кинули камінь.

РЕАЛІСТ З ОПТИМІСТИЧНИМ НАХИЛОМ

— Але ж ти вважаєш, що Інтернет — «це всезагальне оту-
піння»?

— Стоїкам приписують вислів: «У суперечці народжується 
істина», — а ти зі мною не сперечаєшся, ти лише запитуєш. Та 
не важливо, сперечаєшся ти зі мною чи ні. Важливо, що ставиш 
запитання. А  коли запитання розумне, то на нього потрібно 
найти адекватну відповідь.

— Мені здається, що, поки ти говорив ці слова, у твоїй голо-
ві формувалась відповідь.

— Не думай, ніби тобі вдалося захопити мене зненацька, 
хоча зробити це тобі не так-то й  важко. Я  ж не автомат, щоб 
давати моментальні відповіді. Хто мені по-філософському по-
яснить, як відчуття переходить у думку, думка — у слово?

— Складне запитання.
— Я й сам це відчуваю, та розумію, що думки вимірюють-

ся словами і  проявляються словами. Вони пов’язані з  мовою, 
з  органом, який відтворює мову  — язиком. Мову, слова, які 
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ми вимовляємо, набагато легше контролювати, ніж думки. Яс-
ність мислення і швидкість лаконічного висловлювання думки 
властиві далеко не кожному. В розмові з тобою мені ще дається 
взнаки недостатньо швидка реакція й відсутність практики фі-
лософського диспуту.

— Вони набуваються саме в таких диспутах. Думки можна 
контролювати через мову. Коли доб’єшся успіхів у роботі зі сло-
вом, зможеш контролювати і процес мислення.

— Погоджуюсь. Хоча думка і миттєво виникає, все ж, піс-
ля неї, відшукуєш їй словесну оболонку. Навіть геть несміли-
ве, зовсім неповне пояснення вселяє надію, несе спасіння сві-
домості. Людина, котра каже одразу все, що думає і як думає, 
немислима. Я ж не вивіряю того з приписами діалектики й не 
вдаюсь до найпустішого мистецтва словесної плутанини. Вва-
жаю, що треба відкинути весь цей спосіб доведення,  — коли 
той, кого запитують, гадаючи, що його збили з пантелику, щось 
одне відповідає, інше — думає. Навіть у тому ж таки комп’юте-
рі питання потрібно спочатку «завантажити» і дати хоча б се-
кунди на відповідь. Для себе я її знайшов: всезагальна грамот-
ність, тобто вміння читати і  писати, радіо, кіно, телебачення, 
а  нині комп’ютер, це лише ознаки розуму, але не сам розум. 
Хоча на нинішньому етапі розвитку світу бути без комп’юте-
ра — це ніби поза межами сучасного часу. Але ж головне, що 
ти з цих здобутків береш. Нині більшість активного населення 
Землі живе в смартфоні. Людей об’єднують лише функціональ-
ні зв’язки, і майже повністю зникла громадська єдність. А крім 
того важливо, хто, з чого, з якою метою готує цю поживу для 
тебе. Ще не вважаю, що людство, навіть з універсальними засо-
бами комунікації, вже знає шлях до істини. Можливо, це лише 
ще один щабель до неї, а можливо, це той же щабель вже відомої 
вавилонської вежі.

— То ти прогнозуєш результат вавилонської вежі?
— Я вже казав: достовірно прогнозувати тут неможливо, 

поміркувати  — можна. Давай подивимось, скільки за історію 
людства було подій, подібних вавилонській вежі. Маю на ува-
зі, скільки раз людство, лише з часу зародження християнства, 
було на межі майже повного знищення через свої пороки. Тому 
що, за А. Франсом, «створюючи світ, Він виявив більше добрих 
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намірів, ніж уміння, вибрав для цього речовину крихку, непід-
датливу, і матеріал підвів майстра».

Люди не завжди вміли визнавати свої гріхи. А Боже право-
суддя зовсім не схоже на наше і шляхи його невідомі. За гріхи, 
з метою вдосконалення, залишаючи лише тих, хто вірив у Його 
Істину, на Землі були Потоп, вавилонська вежа, Содом і Гомор-
ра. Проте тепер, але не знаю, коли саме, мені здається, Творець 
хоче, щоб люди самі себе покарали. Та хто знає, чи після цього 
на Землі ще будуть люди? Хто знає, чи не зникнуть вони, здійс-
нивши (або так і не здійснивши) своє призначення на ній!?

— То ти — песиміст?
— Я б так прямо не ставив запитання, бо Бернард Шоу ска-

зав, що у оптимістів збуваються мрії, а у песимістів — кошмари. 
Мені здається, що я — реаліст з оптимістичним нахилом та ве-
ликою долею самоіронії. Але розумію, що найважче бути реа-
лістом, мислити, спираючись на реальність. Поділяю думку, що 
світ належить оптимістам, песимісти — лише глядачі.

— Це про те, що все життя — театр і люди в нім актори?
— Актори і глядачі. Навіть коли у оптимістів все буде пога-

но — вони самі цього не побачать. У песимістів все буде добре, 
але це їм знову не сподобається.

Я реаліст і не бачу особливого сенсу бути кимось ще! Якщо 
розуму дано розвиватися, то мозок людини має ще досить неза-
діяних для цього клітин. 

А втім, не знаю, як тебе, а мене дискусія на цю тему може 
завести у  непрохідні нетрі сумнівів. Адже я  вже згадував, що 
знаю те, що нічого не знаю.

— Але ти ж хочеш знати?
— Так, дотримуюсь думки нашого мандрівного філософа 

Г.С. Сковороди, про те, що дурень не той, хто не знає, а той, хто 
знати не хоче. Звичайно, мені хотілося б удосконалювати свої 
знання й показати власний хист.

Адже, за його  ж висловом: «Нам недобре від того, що ми 
знаємо багато зайвого, а  не знаємо найпотрібнішого: самих 
себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам’ятали 
те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б зовсім інше».

— То ти вважаєш, що попереду ще один результат вавилон-
ської вежі? Звідки такі припущення?
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— Як завжди у таких випадках буває, одне запитання по-
роджує інші, ще складніші. Ой, на багатьох, на дуже багатьох 
озна ках! Розпочну з  того, що не берусь навіть уявляти: якби 
Адам і Єва не згрішили, то чи були б у них діти? Бо, як казав 
Сократ: «...двох подібних чи більше Бог не створював і не ство-
рить ніколи».

Про це можна лише фантазувати, але відштовхуюсь від хрис-
тиянського світогляду. Перші люди були створені для безсмер-
тя. Творець, за подобою своєю, лише вдихнув у них душу. Най-
більш вірогідно, що дуже б швидко вони досягли Божественної 
мудрості й  були  б рівними  — Йому, Творцеві. Та первістки 
людства, не діждавшись її досконалості, спокушені — згріши-
ли і були відправлені на Землю, щоб там, у муках народжуючи, 
у поті свого чола добувати хліб, аж поки не вернешся в землю, 
бо з неї ти взятий. Бо ти порох, — і до пороху вернешся.

Звісно, Він мав право вчинити, як Йому хотілось. Він вва-у
жав необхідним і наклав Своє, дисциплінарне стягнення, Його
«епітимію». І все ж нам гірко визнавати, що ми й досі розплачу-
ємось за той гріх прародителів наших. Розплачуємось, роблячи 
нові гріхи. 

Це я так спрощено пояснюю християнське вчення в цьому 
питанні. А якщо я в чомусь не правий, то все таємне для мене 
проясниться в день Страшного суду. Але ще не всі дотримують-
ся думки, що ми тільки дістаємо по заслузі. Багато не розуміє, 
а часто й не хоче розуміти, чому розплата за гріх страшніша за 
сам гріх? Більшість схильна ставити питання на кшталт: «Чи 
справедливо чинить Бог, коли гнівається однаково на всіх лю-
дей?» Не всі здатні вистояти проти такого присуду. Тому й ді-
ляться щонайменш на три категорії. 

Першу релігія називає відкритими безсоромними грішни-
ками.

Друга група — це ті, чиї моральні стандарти є більш-менш 
пристойними. Їх можна назвати моралістами, тобто людьми, 
котрі вважають, що ведення морального способу життя надає 
їм підстави очікувати від Бога більш прихильного вироку.

Третьою групою є ті, хто певні себе, ніби завжди мали пра-
ведність і  вважають, що вони вже перебувають на шляху до 
небес.
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— А до якої категорії ти відніс би себе?
— Я ж сказав, що діляться щонайменш на три категорії. Та 

без зайвої скромності відніс би себе до тих, чиї моральні стан-
дарти є більш-менш пристойними.

— І як християнство пояснює наявність усезагального зла?
— Стверджують, що претензії християнства на поняття 

добра значно перебільшені, і не релігії, а філософам належить 
першість в  утвердженні його значення та цінності. Хоча вче-
ні-експериментатори кажуть, що негативний результат  — це 
теж результат. А  допоки що негативного результату більше, 
ніж позитивного. Найголовніша особливість людської природи 
у тому, що люди ладні вірити у казна-що. У постійній боротьбі 
за життя людина створює вигаданий світ, тому що світ справж-
ній перетворив її на вбогу й розчаровану істоту.

Тож повернуся до вавилонської вежі. Те, що Він зробив ко-
лись, Він може зробити ще не раз. На мою думку, до тих пір, 
поки люди своїм еволюційно-революційним шляхом не дійдуть 
до Його образу і подоби. Напевне, ти заперечиш мені?

— Ні, я ні в чому не збираюсь заперечувати тобі. Ти ж твер-
диш, що в дискусії зароджується істина, але не хочеш її пізна-
ти «перед відходом у світ інший». Тож я лише вислуховую тебе, 
ставлячи деякі навідні запитання. То не біда, коли чоловік не 
сперечається з іншим; біда коли він перестає сперечатися з са-
мим собою. У  людини, яка впевнена, що все знає, запитання 
виникати не можуть.

— Але ж вони не можуть розтлумачити все так, що читачеві 
просто не треба буде думати. Істина, яку можна знайти в їхніх 
філософемах, хоча й  не відкриває нам справжньої суті речей, 
часом наближає й показує, якою ця суть може бути.

— А релігія, що панує вже понад два тисячоліття, хіба не 
вказує цієї суті?

— По-перше, вона ще не панує на всій Землі. Я особисто ві-
рую, що вказує. Для мене: «Спочатку було Слово. Слово було 
у Бога. І слово було Бог!»

— І як ти це сприймаєш?
— Сприймаючи ці слова, я розумію, що Слово Бога не якесь 

одне його слово, а те, чим Він творить, змінює і зберігає світ. Без 
цього народ опинився б аж так далеко поза межами будь-яких 
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законів. Допускаю і  знаю, що багато-хто думає по-іншому, та 
я вірю в те, у що вірили і мої батьки.

— Ти не допускаєш, що вони могли помилятись?
— Ми можемо скільки завгодно шукати справжню сутність 

речей серед досить великого різноманіття давніх і  сучасних 
вчень. Древні її відобразили в своїх трактатах. Нова релігія має 
своє вчення — теологію.

— То ти і її вважаєш за науку наук?
— Якщо бути чесним перед самим собою, то ні, не вважаю. 

Джордано Бруно приписують вислів: «Релігія — спрощена вер-
сія філософії». Вона не претендує на роль науки, реалізує себе 
в духовній сфері.

— Чому не вважаєш?
— Тому, що її створили люди, а  їм властиво помилятись. 

Хоча теолог, філософ і  видатний учений Микола Кузанський 
(1401—1464) стверджував, що «усі народи дотримуються єди-
ної віри під виглядом різноманітних культів».

— Та все  ж про варіант вавилонської вежі. Він можливий 
лише тому, що люди й досі здатні збиватися з шляху добра на 
шлях зла?

— Якби ж то лише збиватись. Якби ж то, збиваючись з вір-
ного шляху, вони могли самостійно це усвідомлювати і  знову 
повертати на цю дорогу! Свята Тереза Авільська (1515—1582) — 
іспанська черниця, авторка творів «Шлях до самовдосконален-
ня», «Цитадель душі», писала: «...Тобі добре відомо, Боже, що 
ми не розуміємо самих себе і не знаємо, чого хочемо, і самі лише 
безмежно віддаляємося від того, чого прагнемо». 

СВІТАНОК АНТИЧНОСТІ І ВТРАЧЕНИЙ РАЙ

— Що отримали люди, опинившись на Землі? 
— Цікаво, що ти про це думаєш?
— Зовсім інше, ніж у раю життя. Тут, на Землі, за Арістоте-

лем: «Перш за все, необхідність змушує сполучатися попарно 
тих, хто не може існувати одне без одного — жінку й чоловіка, 
аби продовжити рід, і це сполучення — не від свідомого рішен-
ня, а  зумовлюється природним прагненням, що притаманне 
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й решті живих істот та рослин. — залишити після себе подібну 
істоту».

В муках народжуючи і в поті чола свого добуваючи хліб на-
сущний, пізнавши страждання, вони відчули, як у них пробу-
дилися нові почуття, не знані на небесах. Саме ці нові почуття 
примусили людей думати безнастанно, дошукуватись таємних 
причин сущого. Християнське вчення через Старий і Нові заві-
ти дають нам опис розвитку людського суспільства. 

Бо в людей не виробилося вміння діяти спільно... тільки-но 
вони зберуться разом, як зразу один одному капостить.... через 
що знову доводилось їм знову розпорошуватися й гинути. Ан-
тична міфологія пояснює це так.

Отож, Зевс, боячись за долю людського роду, аби він не 
пропав дощенту, посилає Гермеса вселити в  серця людей со-
ром і справедливість, які мали стати основою суспільного ладу 
і об’єднати людей узами дружби. 

Питає тоді Гермес Зевса, як дати людям сором і  почуття 
справедливості: «Чи так їх розподіляти, як були розподілені 
вмілості? А розподілені вони були таким чином; одного, хто во-
лодіє мистецтвом лікування, вистачає для багатьох, які не тям-
лять в лікуванні, подібно з іншими умільцями. Отже, як розпо-
діляти мені сором і справедливість серед людей: у такий спосіб 
чи наділити ними всіх?»

«Всіх, — наказав Зевс, — нехай усі беруть у цьому участь. 
Інакше не постати державам, якби це було приступне лише не-
багатьом, як то сталося з умілостями. І від мого імені встанови 
там закон, щоб кожного, хто не зуміє мати в собі сором і почут-
тя справедливості, вбивали як виродка суспільства».

— Це досить цікава історія, яка має драматичне продовжен-
ня й досі.

— Безумовно, ці почуття притаманні людям, але коли вони 
для них самих стають обтяжливими, їх обходять брехнею, бре-
шучи при цьому безсоромно і хитромудро. Ще в Платонівських 
діалогах Сократ запитував Гіппія, чи може бути так, щоб одна 
людина була і правдива, і брехлива? Наведу фрагмент із діалогу:

Гіппій. Як же інакше, Сократе?
Сократ. Як по-твоєму, брехуни не здібні до дії, подібно хво-

рим, чи вони все ж на щось здатні?
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Гіппій. Я вважаю їх навіть дуже здатними і вельми на багато 
що, особливо на обман людей.

Сократ. А хитромудрі, вони крутії через тупість і нерозу-
міння чи ж завдяки виверткості й розуму?

Гіппій. Безумовно, завдяки вивертам розуму.
Сократ. Отже, схоже, що вони розумні.
Гіппій. Присягаюсь Зевсом, навіть дуже.
Сократ. А бувши розумними, вони знають, що роблять, чи 

не відають?
Гіппій. Вельми навіть відають, тому й замишляють зло.
— Безумовно, повчальні «Діалоги» Платона,  — сказав мій 

співрозмовник, — але чому ж «замишляють зло»?
— Почну із себе. Працював на такій роботі, де результат дуже 

часто показував, що справедливість, як відплата не тільки за те, 
«що один одному капостять», а за злочин, — торжествувала. Та 
все ж, як і раніше, коли мова заходить про справедливість або 
котрусь іншу громадянську доброчесність, то тут навіть якщо 
людина, явно несправедлива, раптом почне сама про себе гово-
рити правду всім і  кожному зокрема, то таку правдомовність, 
яку в першому випадку визнали б проявом розсудливості, тут 
усі визнали б божевіллям, бо усталився погляд, що кожний по-
винен називати себе справедливим, все одно, є він ним чи не є, 
а хто не видає себе за справедливого, той не при своєму розумі.

— То що, і досі лише називають себе справедливими?
— Епіктет казав: «Але буває так, що люди не помиляються, 

а  навмисне не сприймають істини навіть тоді, коли вона роз-
крита перед ними в своїй повній очевидності. Вони не сприй-
мають її не тому, що не можуть зрозуміти її, а тому, що вона ви-
криває їх злі справи, відбирає в них виправдання своїх пороків, 
і, значить, тому вони не сприймають істини».

А ще деякі «вдають із себе неуків, щоб часом не здалося, 
ніби вони перевершують усіх мудрістю.... А роблять вони так, 
бо думають, що коли б виявилось, у чому полягає їх сила, то всі 
почали б цим же займатися. Тобто мудрістю. А так, приховавши 
правду, вони обманули прихильників....»

— Тобто, приховуючи правду, і досі обманюють?
— Обманюють, ще й як обманюють! Макіавеллі писав, що 

люди такі щиросердні і так поглинуті своїми найближчими не-
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статками, що дурисвіт завжди знайде того, хто дозволить себе 
обдурити.

— Тобто, дозволяють себе обдурювати!?
— За взаємною згодою.
— Як це так?
— Одні чогось не розуміють у житті, а інші... Мене завжди 

дивує, як вдається людям з подвійною мораллю завідому брех-
ню видавати за істину і правду, і тим самим виправдовувати всі 
свої дії? Вони ж завідомо знають, що брешуть?

— Чому ж їм це вдається?
— Бо те, що властиве нам, далеке від звичаїв Бога. ...Примі-

ром, гроші та почесті.
— І що ж то за низькі насолоди? 
— Найперша з них — жадібність.
— Чому ти її ставиш на найперше місце?
— На найперше і найважливіше! Тому що від неї походять 

усі інші пороки. Жадоба, незважаючи на значну полегкість 
життя в фізичному його вимірі — зростає, як усі давні людські 
пристрасті.

— А які пристрасті ти називаєш давніми?
— Заздрощі, марнославство, пиха, егоїзм — тобто первісні 

людські емоції, які люди рідко виставляють напоказ. Більшість 
стараються прикрити їх принадною оболонкою.

— То, на твій погляд, вони теж зростають?
— Безумовно! Арістотель стверджував: «...людська жадіб-

ність ненаситна: спочатку (вони кажуть) їм досить і двох обо-
лів; тільки-но отримавши їх, вони хочуть більше, і так до без-
межності. Річ у тому, що бажання людей за природою безмежні, 
і більшість живе, задовольняючи тільки їх».

Розпочну з того, що Земля — це планета, де всі живі види, 
між якими на ній розподілено життя, є невичерпними джерела-
ми, взаємопов’язаними між собою. В кожного своє спеціальне 
призначення. Живучи сам, вид є одночасно поживою для іншо-
го виду. Творець чомусь не подбав про особливу поживу для 
всіх видів тварин і цим змусив їх поїдати одне одного.

Людина теж бере на харч інші види. Харчується сама, але 
й годує інших людей. Усіх нас голод штовхає до їжі. Та її Тво-
рець примусив добувати в «поті свого чола». І, навіть здобувши 
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достатньо їжі, ти не довго нею володієш. Можеш одразу набити 
шлунок, а залишок має властивість псуватися і не довго збері-
гатися. Та ще й потрібно завжди остерігатись, щоб її у тебе не 
відібрав тобі ж подібний. Тому, подібно до звірів, люди на землі 
від початку вимушені були бути жадібні й люті.

— І що, природжене не виправити?
— Сократ казав, що бажання хліба необхідне з двох причин: 

перша  — воно корисне нам, друга  — воно не може припини-
тись, поки людина живе. Він же й продовжував: «А як бути з ба-
жанням надмірної їжі? Якщо його стримувати від юних років 
і  відвертати себе від нього цілеспрямованим вихованням, то 
більшість може позбутися його, адже воно шкодить тілу й зав-
дає шкоди душі, якщо йдеться про розум і розсудливість...»

— І як ти думаєш, розум і розсудливість перемогли бажан-
ня надмірної їжі?

— Звичайно, ні! Хоч би скільки ти з’їв зараз, однаково скоро 
знову зголоднієш. У мене на холодильнику прикріплена магніт-
на наліпка «На ніч не їсти!» Думаю, що не лише у мене висить 
така пересторога. І що ж думаєш: вона допомагає? Гумористів 
і на цю тему вистачає. Придумали відповідь: «Якщо на ніч не 
їсти, то навіщо в холодильнику вмикається світло?»

— Знову жарти.
— Про проблему боротьби з  голодом і  з надмірною вагою 

тіла краще за Сенеку не скажеш: «Коли наше переконання про 
доброчесність розсудливо веде нас до неї і своєю силою бере гору, 
то це називають здоровим глуздом, нерозумна ж пристрасть до 
насолод, яка опанувала нас своєю владою, зветься нестрима-
ністю. ...Так, пристрасть до їжі, яка взяла гору над розумінням 
добра й  над іншими захопленнями, називається ненажерливі-
стю, а той, хто нею опанований, одержує відповідну назву. Не-
поборна  ж пристрасть до пияцтва, яка пориває опанованого 
нею, дасть йому відповідну назву. Взагалі за відповідними при-
страстями закріпились відповідні назви; від тієї пристрасті, яка 
постійно панує, походить і назва». Не тобі про це запитувати! 
Адже ти бачив обшир віків. Звичайно, розвиток цивілізації за 
багато століть вніс корективи в міжлюдські стосунки.

Жадібність, у її відкритій формі, суспільство прикрило мо-
ральними принципами. Письменник-мораліст, філософ і лікар 
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Б. Мандевіль вказував, що за допомогою моралі людина при-
мушується зрікатися свого приватного інтересу. Він зробив 
висновок, що, тільки дбаючи про свої власні інтереси, людина 
дійсно виявляється здатною на велике.

Поряд з тим, що людина — істота суспільна, жити в спільно-
ті вона так і не навчилася. 

— З чого ти робиш такий висновок?
— Я теж вважаю, що людина здатна на велике, але, в біль-

шості своїй, прикриваючись моральними принципами спра-
ведливості, боротьби за загальне благо та щастя, дбає про при-
ватний інтерес і правду та брехню виголошує завжди з наміром. 
Тому в  житті ми ще довго будемо бачити добро і  зло, правду 
і кривду, чесність і ницість. Вони існують поряд, і так ведеться 
споконвічно. Справа сильного і справа слабкого, те, що ганеб-
но, і те, що прекрасно. Тут всі в одному сплетінні: і ті хто умисно 
шкодить, здійснює несправедливо, бреше, обманює і ті, хто все 
це здійснює мимоволі.

Найбільша біда заклопотаної, обтяженої своїм майном лю-
дини в тому, що вона вважає своїми друзями тих, кого сама не 
любить, бувши певною, що достатньо слави добродійника, аби 
оточити себе друзями. Хоча, як то буває, що більше комусь зо-
бов’язаний, то більшу злобу до нього чуєш: небагато позичив — 
маєш боржника; багато — ворога.

— То люди й досі живуть так, як їх змушують до цього влас-
ні потреби?

— Лише якщо надати кожному індивідові розумно дба-
ти про свій інтерес, свою вигоду, то це буде сприяти багатству 
і процвітанню всього суспільства. А це, знову ж таки, можливе 
лише за умови, що жити потрібно, керуючись розумом. Судя-
чи з того, що я вже бачив у людському товаристві, мені важко 
уяви ти, що це буде з ним завтра...

— То що  — жадібність веде до результату вавилонської 
вежі?

— Не вона одна, але на ній, чи навколо неї, на догоду власній 
гордині, злості, впертості чи амбітності, люди вперто накопичу-
ють. Не пригамувавши жадібності та скупості, брехні, в житті 
не варто покладатись на справедливе майбутнє. Через них і досі 
нездоланна різниця інтересів бідних і багатих. Один хоче необ-
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хідного і як може його здобуває, а інший трактує, що красиво 
жити, тобто бути багатим, не заборониш, бо всього на всіх не 
вистачає і вистачити не може.

ЛЮДИ ГИНУТЬ ЗА МЕТАЛ...

— А що  ж накопичують? Чи й  зараз актуальна арія Ме-
фістофеля — «Люди гинуть за метал!..»?

— Хотілося, щоб то був розум! Та він, якщо й осідає в зака-
пелках душі, то десь ніби на дні. Гроші — відколи почали бути 
в шані, відтоді занепала шана до всього, що тієї шани заслуго-
вує: по черзі, то набуваючи щось, то збуваючи, ми не питаємо 
«що то таке?», а «в якій ціні?». «Відповідно до плати ми поряд-
ні, відповідно до плати — непорядні. Йдемо за чесністю, поки 
вбачаємо в  ній якийсь зиск, готові одвернутися від неї, якщо 
злочини пообіцяють нам щось більше». 

Мені доводилось розслідувати кримінальні справи і про за-
мовне вбивство, і коли людину вбивали за три карбованці, під-
тримувати обвинувачення по справах вбивства за картярський 
борг, з банківськими маніпулюваннями грошима і навіть, у деякій 
мірі, відчути правдивість древнього виразу: «Гроші не пахнуть».

— Цікаво!
— Вважаю, що не зможу тобі розповісти, як це вдалося Золя 

в «Грошах», про всю міць і владу грошей, та маю про них власні 
враження. В інституті нас вчили, що ця крилата фраза належить 
римському імператору Веспасіану, який запровадив податок на 
громадські туалети. Однак син Тит дорікнув за це батькові. Тоді 
Веспасіан підніс до носа сина гроші й запитав, чи пахнуть вони. 
Той відповів заперечливо. Тоді імператор вимовив: «Адже вони 
від сечі...»

— Походження цієї фрази мені відомо, а що ти хотів розпо-
вісти таке, що пов’язане з нею?

— Розслідував кримінальну справу про замовне вбивство. 
Співвласник мережі платних туалетів Харкова замовив убив-
ство своєї компаньйонки, пообіцявши виконавцям, як плату за 
цей злочин, автомобіль. Врешті і організатор, і виконавці зло-
чину дістали реальні строки покарання. Та головне — мотив!
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— Ті самі гроші,  — сказав, скрушно хитнувши головою, 
співрозмовник.

— Ті самі! Потрапляючи правдами і неправдами з рук до рук, 
ними оплачують усяку несправедливість і  жорстокість у  світі. 
Всі хочуть грошей, тільки для різної мети. Жадоба, закорінив-
шись, розросталася разом з нами. Незгідливий щодо всього ін-
шого, народ одностайний в одному: на гроші дивляться, мов на 
якісь святощі, багато грошей зичать своїм близьким; гроші, наче 
вони є найціннішим надбанням людини, приносять у дар богам, 
коли хочуть засвідчити їм свою вдячність. А далі звичаї докоти-
лись до того, що вбогість викликає у людей хіба що прокльони 
та погорду: багаті її зневажають, убогі ненавидять.

...А тут і поети зі своїми віршами — ще й жару підкидають 
до наших пристрастей: так уже вихваляють багатства, начебто 
в них — єдина окраса й оздоба життя. Питають, що ти маєш, 
а не звідки взяв?

— Достаток і зумовлене ним дозвілля, безперечно, визнача-
ють певний спосіб життя й особливі звички.

— Але є ті, чиєї жадібності, що зростає в  міру її насичен-
ня, не вдовольнить ніяка щедрість. Раби речей не можуть бути 
вільними. Хто тільки й думає про те, якби-то отримати, той за-
буває про отримане. Звідси найогидніша риса жадібності — не-
вдячність. Навіть коли жадоба розкошів не залишила їм нічого, 
чого  б вони ще не торкнулися, їх лякає думка, що з  усім цим 
доведеться розлучитися, якщо не примножувати тих-таки роз-
кошів. Древні вказували, що, примноживши, власники скарбів 
передусім вишукують, на що б їх можна витрачати, і з цією ме-
тою перекручують закони на свій лад, не дотримуючись їх так 
само, як не дотримуються і їхні жінки.

— Що вказували древні, мені відомо. Скажи: як воно тепер?
— Думка древніх проливає жахливе світло і на сучасну епоху, 

в яку більш ніж будь-коли гроші панують над законами, політи-
кою та мораллю.

Добре розумію, що гроші — це матеріальна основа життя, 
в них нема нічого ідеального, і все, що їх стосується, пов’язане 
з твердим розрахунком. Відомий бальзаківський персонаж Гоб-
сек запитував: що таке життя? І відповідав — це машина, яку 
приводять у  рух гроші. Він же вважав, що гроші  — це товар, 
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який з чистим сумлінням можна продавати дорожче або дешев-
ше, залежно від обставин. На мій погляд, це найбільш вдало вті-
лили в життя американці. На їх грошових одиницях — доларах 
США — є девіз: «На Бога сподіваємось». Та позаочі вони завжди 
додають: «Все інше — чистоганом».

А от комуністи колишнього СРСР, обіцяючи побудувати 
«світле майбутнє» до 1980 року, казали, що скоро грошей не 
буде у  вжитку, що працюватиме принцип: «Від кожного  — за 
здібностями, кожному — за потребами».

— І як, їм це вдалося?
— Особисто я в те не дуже вірив, бо коли різні здібності, то 

різні й потреби. Та й хто і як це буде справедливо визначати? 
Мені, як і Вольтеру, не траплялося живої істоти, чиї бажання 
дорівнювали б її справжнім потребам, а потреби — можливос-
тям їх задоволення.

Думаю, що не я один був такий. Це найбільш вдало поясню-
вав один анекдот.

— Пояснюй, — уже з усмішкою на вустах сказав мій спів-
розмовник.

— Коли проголосили, що при комунізмі не буде грошей, Ра-
бинович вирішив їх закопати у себе в городі. Його сусід запи-
тує: «Міша, що ти робиш? Адже скоро настане комунізм, і гро-
шей зовсім не буде»! — «А у мене будуть...»

— Значить, ще довго будуть? — запитав співрозмовник.
— Вважаю, що будуть. Хоча багато країн відмовляється від 

готівки і переходять до електронних платежів. Пояснюють, що 
це істотно знижує обсяг незаконно прихованих доходів. Але 
щоб покласти гроші на електронний рахунок — потрібно їх за-
робити. Хоча погоджуюсь, що життя й так має вдосталь усьо-
го; це ми постійно жадібні до його достатків: нам здається, та 
й завжди здаватиметься, що чогось таки не вистачає.

— А особисто тобі грошей вистачає?
— Дякувати Богу, я не у відчаї чи за межею існування, хоча 

в моїй країні є й такі. Розумію твоє запитання. Бо хіба не сміш-
но, що людина, яка висловлює такі гострі критичні думки про 
всіх навколо, про їхні справи, про лад у державі, хіба не смішно, 
що ця людина не може дати лад своїм власним справам і в гро-
шових питаннях ледве зводить кінці з кінцями.
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— Зовсім не маю наміру сміятися.
— А я посміхаюсь, згадуючи, що в перші роки незалежно-

сті, як і  більшість громадян України, мав на руках мільйонні 
купюри. Та що з тих грошей, коли вони були в ціні, як та поло-
ва в жнива, — нічого не варті. Хотілося б, щоб я міг не просто 
процитувати, а з повним правом відповісти словами Сократа: 
«Багатством я вважаю мудрість, а золота нехай би я мав стіль-
ки, щоб ні винести, ні вивезти не було б під силу нікому, крім 
людини, яка в усьому знає міру». Як і в твоєму земному часі, 
так і  нині в  суспільстві відправна точка для всього  — гроші. 
Гроші потрібні навіть на те, щоб обходитись без них. Я теж не 
можу обходитись без них. Пенсії сяк-так вистачає. Якщо у мене 
крім неї нічого немає, то, принаймні, я досі нічого нікому не 
заборгував.

— Я поставив тобі це запитання лише тому, що ти, здається 
мені, не надто любиш гроші. А такими, зазвичай, є ті, котрі самі 
не нажили маєток, той же, хто набув його самотужки, тішиться 
ним подвійно. Тому як поети люблять свої витвори, а батьки — 
своїх дітей, так само й ті, що доробились грошей, прив’язують-
ся до них, передусім, як до витвору своєї працьовитості, а вже 
потім, як і  інші, в  міру потреби. Тож спілкуватися з  такими 
людьми неприємно, вони нічого іншого не бажають схвалюва-
ти, лише багатство.

— Відповім тобі словами Сенеки: «Багатство не вважаю до-
бром; було б воно добром, то й людей робило б добрими. Від-
мовляюсь, отже, назвати добром те, що може перебувати й у по-
ганих людей. З  іншого  ж боку, я  визнаю, що й  володіти ним 
корисно, й що є воно джерелом неабияких вигод у житті».

Не те, щоб мої статки мене дуже засмучували. Та я б збрехав 
тобі, якби сказав, що відмовився б від благ, якими тішаться ба-
гатії. Іноді теж мрієш про те, що було б добре, якби і сам мав їх 
хоч частину. Адже, коли гроші є, якось легше погодитись, що не 
в них щастя. Та допоки що життя влаштоване так: щоб забезпе-
чити собі старість, потрібно угробити свою молодість.

Сьогодні я, як і більшість прокурорських працівників, кот-
рі вийшли на пенсію на початку нового тисячоліття, вимушено 
стали на місце відвідувачів чиновницьких кабінетів. Ми запи-
туємо про наше законне право на підвищення пенсії, та нам, не 
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прямо, а шляхом законодавчого викруту, одним духом цитую-
чи по десятку законів, жоден з яких не стосується справи, нама-
гаються пояснити, що наше конституційне право не порушене. 
Утім, неспроможність держави втілити положення Конституції 
у життя свідчить, що сьогодні в Україні не реалізовано прин-
цип верховенства права. Законодавці в  законах вже стільки 
термінологічного туману напустили, вже такі тонкі мережива 
виплітають, забуваючи просте народне: де тонко, там і рветься. 
Рветься на очах у всього світу. Рветься, бо Європейський Суд 
з прав людини, після поневірянь по наших судових інстанціях, 
приймає до розгляду справи, які, як на мене, ображають уже 
своєю назвою, бо називаються: «Справа громадянина Н. проти 
України». Я б не хотів бути тим громадянином, не хотів би йти 
проти своєї держави. Я б не хотів, щоб мене, прокурорського 
працівника, захищав міжнародний суд, а не Закон рідної краї-
ни, Закон, служінню якому я віддав роки свого життя.

Для тих, хто намагається відмову в підвищені пенсії поясни-
ти відсутністю в державній казні грошей, скажу словами героя 
роману Ільфа і Петрова: «Гроші є, але вони в обігу». Але ж ми, 
як ніхто інший, знаємо, що значна, дуже значна частина держав-
них грошей — в незаконному обігу. Туди, перш за все, потрібно 
спрямувати законотворчу і правоохоронну діяльність. Нам же 
залишається боротись не проти держави, а проти її чиновників, 
які, ще за словами древніх, вважають, що хоч би що вони вста-
новили, іншим людям слід цього дотримуватись, і саме це буде 
справедливим. Схоже, що наша Феміда в цьому питанні не те, 
що із зав’язаними очима — вона ще й глуха. На жаль — маємо 
те, що маємо!

— Коли ти бачиш, що людина досягла важливої посади чи 
надбала велике багатство, то пам’ятай, що замість цього ти во-
лодієш умінням обходитися без всього того і що твоя доля ща-
сливіша, ніж її доля. 

— Чия доля щасливіша, не відаю, але погоджуюсь, що воло-
діння багатством чи не найцінніше від усього іншого, звичайно, 
не для кожної, а лише для порядної людини. 

— Ти вважаєш, що це входить у протиріччя?
— Ні, не вважаю, бо ж якось миряться, співіснують. Сенека 

писав, що багаті нічим не відрізняються від нуждарів, та навіть 
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нужденніші від них, бо тим мало що потрібно, а цим — багато. 
І тут не допомагає проповідь байдужості до багатств.

— Чому?
— Бо вона не зрозуміла для величезної більшості. Ця біль-

шість ніколи не знала багатства і воно для неї є невиліковною 
хворобою.

— І, як зветься їхня хвороба?
— Бідність. Звичайно, є вислів — бідність не вада. Та все ж

вона порочна і принизлива, вбиває в людини відчуття власної 
гідності, штовхає на зраду і злочини. Бідним легше керувати — 
він завжди залежний від багатого і сильнішого. Але й виходяче 
за  межі розумного багатство ще гірше, ще ненависніше: воно 
позбавляє людину совісті, співчуття, доброти і  взаємоповаги. 
Задовольнити багатого практично неможливо, відчуття міри 
в нього відсутнє. Скільки б грошей він не мав, все одно у когось 
їх більше. Та псує людей не бідність чи багатство, а  заздрість 
і жадібність. Навіть філософи античності, вирази яких ми звик-
ли брати за взірець, не були позбавлені цих вад.

— Можеш навести приклади?
— Їх більш ніж досить! Сократ, повчаючи інших, не нажив 

великих статків, а Сенека, як про це писав Тацит в «Анналах», 
за роки зближення з Нероном нажив триста мільйонів сестер-
цій, тож справді мав на чому випробовувати свою чесноту. Але 
й він писав: «Я не мудрець і (підживлю твою неприязнь) ніколи 
й не буду ним. Тож не вимагай, щоб я дорівнював найкращим, 
хіба — щоби став кращим од поганих. Мені досить того, коли 
я  щодня позбуватимусь бодай якоїсь своєї хиби й  картатиму 
себе за свої пороки».

— Та чи завжди картав?
— Слушне запитання. Якщо поглянути на відомого мисли-

теля не лише з філософської, а й з моєї власної слідчо-проку-
рорської точки зору, то як оцінювати те, що Нерон під диктовку 
Сенеки написав Сенату послання, в якому вихвалялось убив-
ство Агріпіни? Сенатори в захваті обсипали словами подяки ве-
ликодушного сина, який не убоявся ради блага народу піддати 
себе несамовитому випробуванню і  вчинити матеревбивство. 
Мабуть, тоді Сенеку не бентежила проблема добра і зла, бо він 
не відрізняв, або й не хотів відрізняти, одного від іншого.
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— У цьому ти бачиш розбіжність між його особистим жит-
тям і філософськими настановами?

— Звичайно, і мене не дуже переконують слова: «Великим 
є той, хто глиняним кухлем послуговується так, мовби він був 
срібний. Та не менш великим є і той, хто срібним кухлем послу-
говується так, начеб він був із глини».

— Там є продовження: «Над ким бере гору багатство — того 
вважай слабодухом».

— У діалозі «Про щасливе життя» він же вказує: «Мудрецеві 
багатство слугує, дурневі — наказує»; «Мудрець серед найбіль-
ших достатків — про вбогість найбільше думає».

— І ти не поділяєш його думку?
— І думку, і вислів поділяю. Це він відповідав тим, хто дорі-

кав йому його величезними статками: вчиш, мовляв, обмежува-
тися достатнім, жити чесно, а маєш всього без міри. Відповідав 
вдало, аргументовано. Ці аргументи неможливо спростувати, 
вони переконливі...

Дивуюсь його винятковій письменницькій активності, 
трактатами-діалогами з етичних питань: «Про гнів», «Про ко-
роткочасність життя», «Про милосердя», «Про стійкість мудре-
ця», «Про щасливе життя», але хто мені скаже: чи не брало ба-
гатство гору над самим філософом?

— Надаремно намагаєшся викривлено тлумачити чесні, 
сміливі, пристрасні слова тих, хто став на стежку мудрості.

— Знаю ці слова самого Сенеки. Та він же й продовжив: «Але 
добре зважте: йти до мудрості — ще не означає прийти до неї».

— Тобто ти стверджуєш, що філософи минулого, перед муд-
рістю яких схиляєшся, не маючи реальної змоги змінити сус-
пільство, віддавалися і створювали філософські системи, уто-
пії, говорили не про те, як живуть, а як мали б жити.

— Та про це ж прямо писав Сенека: «Я ж розмірковую про 
чесноту, а не про себе, а якщо й борюся з пороками, то переду-
сім із власними. Коли зможу, тоді й житиму, як належить».

— Чи сумніватимемось, що не вбогість, а таки багатство дає 
мудрецеві ширші можливості для розгортання спроможностей 
свого духу?

— Не сумніваюсь і продовжу його ж словами: «Адже вбо-
гість гартує чесноту лише в одному — в умінні не гнутись і не 
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занепадати. Багатство  ж розкриває розлоге поле, де  б могли 
проявити себе і поміркованість, і щедрість, і дбайливість, і па-
радність, і великодушність».

Погоджуюся з древніми, що для людини із здоровим глуз-
дом багатство надзвичайно корисна й необхідна річ.

Дуже повчальним, на мій погляд, є діалог, описаний Епіктетом:
«— Але ж на долю інших дістається багатств і почестей біль-

ше, ніж мені!
— Ну й що ж? Адже ж справедливо, щоб люди мали більше 

того, чого вони добивались. Вони трудились, щоб стати багати-
ми і досягти влади; а ти трудився, щоб правильно думати і доб-
ре жити. Вони отримали те, чого шукали, а ти отримаєш те, чого 
прагнеш.

Вони начальники, а ти ні; вони багаті, а ти ні. Але ж ти і не 
домагався того, щоб бути начальником чи багатим? Не буває ж 
так, що той, хто не турбується про що-небудь, досягав би біль-
шого від того, хто турбується про це. Адже загублену річ нахо-
дить той, хто шукає, а не той хто зовсім про неї не турбується.

— Це, припустимо, так, але по-моєму, більш справедливіше, 
щоб той, хто думає і живе праведно, був попереду всіх.

— Та він і так попереду в своїй справі: в правильному мис-
ленні, в праведному житті. А ті люди попереду від тебе в своїй 
справі: в багатстві і в почестях. Невже ти вважаєш, що якщо ти 
добре думаєш і  вчиняєш, то на цій підставі можеш вимагати, 
щоб і стріляв ти краще лучників, і кував залізо краще ковалів, 
хоча ти цією справою і зовсім не займався? Звичайно, якщо ти 
будеш бажати мати і те, чого ти не прагнув, то тобі неодмінно 
прийдеться багато плакати і страждати.

Хто тремтить над своїм майном, той не може втішитися 
ним, а хто прагне ще й додати що-небудь до нього, той, пам’ята-
ючи про відсотки, забуває з нього користати: отримує рахунки, 
вичовгає торгову площу, гортає календар — із господаря стає 
управителем».

Сократ теж казав, що існує лиш одна правильна розмінна 
монета, якою треба оцінювати все, — це розум. І істинне тільки 
те, що дістається в обмін на неї.

Думаю, що це розуміють і багаті. Ще Арістотель так на це 
вказував: «Зайвину з  цих доходів роздають народові, немов 
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платню. А той, беручи такі подачки, через певний час знову ви-
магає їх, тому така допомога нагадує діряву бочку».

Він повчав, що справжній прихильник народу повинен сте-
жити за тим, аби простолюд не відчував надто великої скрути, 
оскільки злигодні народу зовсім псують демократичний устрій. 
А  на мій погляд, саме демократичний устрій, пригамовуючи 
приватні інтереси можновладців, дає можливість розвиватися 
так званому «середньому класу». І він у всьому світі збільшу-
ється. За останні століття найбільш розвиненими були країни 
Європи та США. Але вже на моїх очах їх не тільки за промис-
ловим розвитком, але й за рівнем життя наздоганяють раніше 
відсталі країни Азії, особливо Китай. Жаль, що моя Україна ще 
тупцює на місці в затяжній кризі.

— А чи міг би ти мені розтлумачити, що ж то таке — затяж-
на криза? Бо сам я щось і не дуже розумію, що воно означає.

— Якщо до цього підходити з  філософськими поняттями, 
то це можна дуже довго пояснювати. Проте для простого наро-
ду, який, як ніхто інший, відчуває її на собі — це період, коли, 
повіривши реформаторам, очікуєш, що ось-ось почнеш жити 
краще, але потім розумієш, що краще ти жив раніше, і те, що ба-
чив перед цим, значно правдивіше від того, що тобі показують 
тепер. Народ вже більш ніж за чверть віку незалежності опану-
вав тривожний страх, бо вони не бачать кінця-краю своїм не-
щастям, їм здається, що вони даремно страждають і помирають 
без надії на краще. Поневіряння, які випали на їхню долю тепер, 
здаються їм легкими порівняно з тим, що чекає їх попереду. Бо 
й на кризі хтось таки та наживається. Заробляють на біді, а не 
борються з бідою.

Народу залишається лише дивитись телеканал «Ностальгія» 
і згадувати краще із того «гіршого», ніж тепер. Йдеться не про 
істину й пізнання, а про дійсність, про те, як її пережити й ви-
тримати.

— А керманичі? Як вони пояснюють цю затяжну кризу?
— Як той герой з «Дон-Кіхота», де Санчо Панса ремствує, 

що на нього невпинно падають тяжкі нещастя, а простодушний 
рицар відповідає йому, що ці тривалі лиха — ознака близького 
щастя. Бо доля мінлива, — каже він, — а наші злигодні тривали 
надто довго, щоб не поступитися місцем блаженству.
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Становище справді таке, що, не маючи впливу на верхівку 
влади, пересічному громадянину принаймні не випадає займа-
ти щодо цього якусь іншу позицію, крім вичікувальної і терпля-
чої. Ще дуже значна частина населення країни оплакує минуле 
своє життя, нарікає на теперішнє, зневіряється в майбутньому.

І все ж, вважаю, що головний урок всього пострадянського: 
народ повинен навчитися розуміти, а не любити чи ненавиді-
ти. Так, це здається жахливим, а проте, ми бачимо таке щодня. 
У світі немає ідеалу, але до нього йдуть через порівняння мину-
лого з нинішнім і поглядом у майбутнє. Але чому ж у нас — хо-
тіли, як краще, а трапилось — як завжди?

— Я не можу що-небудь радити — осмілюсь тільки спита-
ти, а чому ж у твоїй країні, де народ здобув незалежність, «тра-
пилось  — як завжди»? Адже незалежність сама собою ще не 
є доб ром. Однак залежно від того, як воно буде зроблене, таким 
і стане. Зроблене гарно й належно, стане прекрасним, зроблене 
погано, таким і буде.

— На жаль, у моїй країні цього дотримуються далеко не всі.
— Чому?
— Мабуть, такий менталітет.
— А що воно таке?
— Це своєрідна особливість. В Одесі кажуть: це те, що одним 

передається з  молоком матері, іншим  — з  портвейном батька.
Щоб тобі було краще зрозуміло, передам діалог двох українців. 

Перший: 
— Розумні люди придумали бумеранг. Кидаєш його в ціль 

і,  якщо влучив,  — маєш результат. Не влучив  — стережись, 
інакше отримаєш тим же бумерангом у лоб.

Другий вислухав і каже: 
— А навіщо нам бумеранг? У нас граблі є...
— Ти знову робиш гумористичний відступ, — з усмішкою 

відповів мій гість.
— Роблю, бо в  житті завжди спрацьовують два закони  — 

«Закон бумеранга» і «Земля кругла». 
— Та чи всі це відчувають?
— Тим, хто стверджує, що бумеранга не існує, відповім: ще 

не долетів. Але на слідчій роботі дотримувався правила, що на 
серйозне запитання завжди потрібно відповідати з аналізу при-
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чинно-наслідкових зв’язків. Не претендую на вичерпну відпо-
відь, бо я не політик.

— Чому?
— Не тому, що є послідовником Епікура, який рекоменду-

вав утримуватися від політичної арени як джерела неприєм-
ності й небезпеки. Після розвалу СРСР виникло багато партій, 
та я не схильний котрійсь віддати перевагу і вагаюсь визначити, 
яка саме з них поводилась найбезглуздіше серед того загально-
го безглуздя, що охопило всіх і ще й досі тримає в своїх тенетах.

— Твій улюбленець Сенека у праці «Про душевний спокій» 
виступає проти Афінодора, стоїка, який жив у І ст. до н.е. і, хоча 
й високо оцінював зусилля на благо співгромадян, стверджував, 
що в умовах деградації, розбещеності, зіпсуття моралі в державі 
краще відмовитися від усіх державних посад і суспільної діяль-
ності, бо мудра людина завжди знайде спосіб діяти відповідно 
до принципів справедливості, як це доводить приклад Сократа. 
Про нього ми вже вели мову.

— Хіба його приклад дав відповідь на основне питання — 
що робити? Вичерпної відповіді він не дав, і досі воно залиша-
ється відкритим.

Політикою потрібно займатись серйозно. Важливо володіти 
відповідним світоглядом, комплексним баченням процесів і фа-
ховою підготовкою, крім юриспруденції розуміти політологію, 
соціологію, економіку, виборче право, взаємодію різних рівнів 
і щаблів влади, комунікацію між ними. Не хотілося б, щоб ти 
сприйняв мене за чеховського героя, але й  мене досвід пома-
лу навчив, що поки з обивателем граєш у карти або закусуєш 
з  ним, то це мирна, благодушна і  навіть недурна людина, але 
досить тільки заговорити з ним про щось неїстівне, наприклад, 
про політику чи науку, як він заходить у безвихідь або заводить 
таку філософію, тупу і злу, що залишається тільки рукою мах-
нути та й відійти.

— Продовжуй, я не відійду.
— Як свідчить мій скромний досвід керівництва на середній 

ланці управління, для сприятливого впливу на суспільні проце-
си недостатньо мати ініціативу, енергію і вільний час.

— Невже твій «скромний досвід» не свідчить, що далеко не 
всі політики володіють «відповідним світоглядом»?
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— На жаль, і мій досвід про це свідчить. Та на своєму рівні 
поки що не готовий дати вичерпну відповідь на питання «що 
робити», але, як і більшість, прекрасно відчуваю і усвідомлюю, 
хто винен.

Я і не економіст, але думаю, що при перерозподілі соціаліс-
тичної власності не дотримались порад Арістотеля: «Помилки 
припускаються ще на самому початку справи, а початок, як мо-
виться, половина усякої справи, так що сама по собі незначуща 
помилка на початку рівнозначна усім помилкам, яких припус-
каються згодом.

...Благо скрізь і  повсюди залежить від дотримання двох 
умов: 1) правильного визначення кінцевої мети всякої діяльно-
сті і 2) вишукування відповідних засобів, що ведуть до кінцевої 
мети. Може трапитися, що обидві ці вимоги суперечитимуть 
одна одній, і може статись так, що вони узгоджуватимуться між 
собою. Іноді-бо мету окреслено правильно, але засоби для її до-
сягнення шукаються помилкові; іншого ж разу в розпоряджен-
ні є всі засоби, що ведуть до здійснення мети, але сама мета 
визначена невдало».

Звичайно, неприємно визнавати, що не можна навести 
в цьому світі остаточний лад, назавжди позбутися давно відо-
мих помилок. Що знов і знов доводиться боротися з тими сами-
ми хибами!

— Як це зрозуміти, що знов і  знов доводиться боротися 
з тими самими хибами?

— Щоб відповісти на це запитання, звернусь по допомогу 
до Остапа Вишні. Прикро визнавати, але він в  одній із своїх 
гуморесок назвав українців  — чухраїнцями і  написав: «Коли 
чухраїнці, було, починають якусь роботу, хоч би в якій галузі 
їхнього життя та робота виникла, і коли хто-небудь чи збоку, чи 
може трохи прозорливіший зауважив:

— А чи так ви робите?
Чухраїнець обов’язково подумає трішки, почухається і не-

швидко прокаже:
— Та! Якось то вже буде!»
Навів цю цитату не тому, що самокритики забажалось чи 

з почуття меншовартості, а як тверезий погляд на обговорення 
достоїнств і  недоліків свого народу. Колишній голова Націо-
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нальної спілки письменників України Віктор Баранов, якого 
мав честь знати, у своєму вірші «До українців» писав: «Як гір-
чать мені власні слова... Знаю добре, що й вам вони теж — не 
солодкі гостинці. Але мушу сказати...»

Справді, дивна ми нація, але іншої нам Бог не дав. Нічо-
го, ми такі, як є і Україна, так,а яку ми здобули ціною великих 
жертв після довгих років її поневолення.

— Хіба ж ви не знаєте, що відповідно до того, в якому стані 
держава і як розпорядилася доля, маєте рухатись, а не ціпеніти 
в путах страху? — запитав співрозмовник. 

— Я б не сказав, що народ ціпеніє в путах страху, але ще не 
перестав жити у світі завищених очікувань. Знаємо, і в якому 
стані держава, але передусім мусимо себе ж оцінити, бо частень-
ко нам здається, що ми спроможні на більше, аніж можемо.

— Маєте чітко з’ясувати для себе, куди і якою дорогою тре-
ба йти. І найголовніше — не уподібнюватися до отари, де вівця 
біжить за вівцею не туди, куди треба, — куди всі біжать.

— Дійсно, ніщо не накликає на нас гірших бід, ніж оте, що 
нам про те чи про се говорить люд, ота впевненість, що най-
кращим є те, що схвалює більшість. Та все ж  — уже є досвід 
державотворення. Ми вже багато заплатили за прозріння. Саме 
це дає впевненість, що, як писав Віталій Коротич: «...відновить-
ся в Україні власна гідність у всьому діапазоні — від княжої до 
козацької».

А Й.В. Ґете колись дотепно сказав: «Якщо я перший ґудзик 
застебну неправильно, то й  далі застібатиму неправильно». 
У моїй країні на шляху справедливого роздержавлення колиш-
ньої соціалістичної власності спіткнулися уже на першому кро-
ці і, треба сказати, впали на всі чотири. Як не дивно тобі це буде 
почути, але те, що в моїй державі допустилися помилки ще на 
самому початку незалежності, я  особисто зрозумів у  лютому 
1994 року. Тоді я відпочивав у Криму. Там якраз вирували сепа-
ратистські настрої щодо незалежності й відокремлення півос-
трова від України. Тоді їх ще вдалося вгамувати рішенням про 
статус Автономної республіки Крим, але відчувалось, що то не 
надовго. Додому повертався в плацкартному вагоні потяга. Мо-
лодий хлопець заніс і розмістив на верхніх полицях два теле-
візори виробництва Сімферопольського радіозаводу «Фотон». 
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На той час там виробляли принципово нові кольорові телеві-
зори четвертого покоління, що забезпечували прийом телеві-
зійних програм у метровому і дециметровому діапазонах хвиль 
і здатні були обробляти сигнали двох систем кольоровості.

— Навіщо ти мені вказуєш такі технічні подробиці? — зди-
вовано запитав співрозмовник.

— Тому що тоді це був дефіцит, тобто товар, якого не до-
статньо у  продажу. Я одразу зрозумів, що хлопець везе їх 
у Харків на продаж і щось заробить на цьому. В розмові він це 
підтвердив. Розповів, що працював кваліфікованим токарем 
на одному із заводів Харкова, отримував, на його погляд, нор-
мальну заробітну плату. Та, у  зв’язку зі зменшенням випуску 
продукції, попав під скорочення. А сім’ю потрібно годувати. От 
і підрядився зайнятися комерцією з продажу телевізорів. Пере-
продавши один телевізор, він відшкодовував оплату на проїзд 
і мав «приварок», що дорівнював майже половині своєї місяч-
ної платні на заводі. Офіційно тоді він ще не зареєструвався, 
як приватний підприємець, але сказав, що на завод більше не 
повернеться, навіть якби йому там платили і вдвічі вищу, ніж 
до цього часу, заробітну плату. Я спробував закинути йому про 
робітничу гордість, та він тільки усміхнувся і відповів, що гор-
дість була, коли завдяки своїй кваліфікації отримував більше 
за рядового токаря. А тепер, зробивши дві поїздки з Харкова до 
Сімферополя, він має більше, ніж за місяць роботи на заводі. 
І при цьому він — вільний. Він сам розпоряджається своїм ча-
сом. А ще й мене запитав:

— Де ви бачите солідарність робітничого класу? Її розпоро-
шили не одномоментним, а  поступовим скороченням штатів, 
видачею ваучерів та акцій, зацікавивши тим, що нібито вони 
і є співвласниками підприємств. Немає і, мабуть, не буде най-
ближчим часом згуртованості робочого класу. Мабуть, не скоро 
розігнеться «мускуляста спина робітничого класу».

Думаєте ті, що затівали роздержавлення соціалістичної 
власності, не розуміли, що потрібно нейтралізувати робітни-
чий клас, як найбільш революційний? Розуміли і свого добили-
ся! Де він тепер, той пролетаріат, той гегемон, та рушійна сила, 
що підкорює все на свою користь, на користь робітничого кла-
су, як про це нас вчили в школі?
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— Тепер, — продовжував новоспечений комерсант, — з ме-
не такий пролетар, як із некваліфікованого працівника, котрий 
прийшов найматись на роботу. Його запитують: 

— Що ви можете робити?
— Можу землю копати.
— А ще що можете?
— Можу і не копати...
Така тепер ситуація в  країні, де все сумнівної чесності, де 

все продається, все купується, все влаштовується з допомогою 
хитрощів. Народ змушують підкорятись розрахункам людської 
корисливості. Закінчився один період історії і починається ін-
ший, докорінно відмінний від попереднього. Це лише на пер-
ший погляд, здається, що та, втовкмачувана нам, радянська 
ідеологія ще має в собі багато життєвих сил. Вона дуже скоро 
відійде. Люди, які вміють і не бояться працювати, не пропадуть. 

— А решта? — запитав я його.
— Це вже питання до установ соціального забезпечення і до 

вас, правників. Тут уже ви повинні показати, яка вона дійсна 
роль права в державі. Бо навіщо та держава, коли вона байдуже 
спостерігає за процесом, не маючи уявлення, куди й на що по-
верне. Народ завжди був, є і буде багатоликим. Народна стихія 
уже вийшла з-під комуністичних догм і протилежно змістила 
соціальні полюси. Безкорислива й  добра людина неодмінно 
здаватиметься смішною й недоладною в світі егоїстичних гро-
шових відносин. Життя мусить увійти в інший правопорядок, 
і це має статися якомога скоріше. Нормальних, цивілізованих 
плодів ринку одразу не слід очікувати. Це ще тільки незапилені 
квіточки, з  яких визріють гіркі плоди тих відносин, які скла-
дуться в сфері економічних відносин після падіння СРСР.

Слухаючи його, сам ловив себе на думці, що ніби передчував 
значення цих факторів, але був ще далекий від того, щоб оціни-
ти їх у повному обсязі. Розумів, що з наскоку в усій суті того, що 
відбувається, не розберешся, якраз головне й випустиш. У той 
час я, певно, ще не все розумів. У всякому разі, великої політики 
не знав. Але вже тоді були ознаки нового соціального повороту, 
тільки я їх не так собі уявляв, бо вірив у здоровий глузд і демо-
кратію. Чи міг я тоді думати, які ще політичні інтриги, грандіоз-
ні за розмірами й цинічні за своїм змістом фінансові махінації 
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очікують мою країну? Хоча вже тоді неважко було припустити, 
що перерозподіл власності спричинить чималі суспільні й при-
ватні біди. Як усе те, що примарному комуністичному життю 
слугувало і сутність його становило, безповоротно щезне, так, 
мовби ніколи його й не було? Це бачили всі, але далеко не всі 
розгледіли справжній смисл подій.

Бажай, не бажай, та життя не прокрутиш назад! Ось так 
простий робітник утовкмачив мені, тоді ще прокурору, просту 
правду життя. Він краще за мене вмів заглянути в  глибину 
явищ і, тверезо їх оцінивши, сподіваючись лише на самого себе, 
шукав свій шлях у новому життєвому вирі. Шкода, але я в той 
час ще не зумів ляснути себе по лобі за те, що не помітив цього 
хтозна-коли.

— А яка ж вона, на твій погляд, та правда життя?
— Жорстока!!! Одну правду говоримо, другої правди — бої-

мося. Як відповідь, продовжу висловом Арістотеля: «Зрозуміло, 
що всі прагнуть до благ і щастя в житті, але одні мають змогу 
досягти його, іншим певна випадковість чи сама природа пе-
решкоджає цьому. Адже для доброго життя необхідні ті чи ті 
зовнішні сприятливі обставини — меншою мірою для осіб, що 
перебувають у кращих умовах, більшою — для тих, кому діста-
лися гірші. Нарешті, декотрі, хоч їм дано можливість досягти 
щастя, шукають його від самого початку неправильно».

— Якщо я тебе правильно зрозумів, то у вас «є всі засоби, що 
ведуть до здійснення мети, але сама мета визначена невдало».

— Я б не сказав, що вона визначена невдало. Мета для всіх 
одна — краще життя. А ось здійснюють її невдало якраз ті, хто 
при владі, куди вони прийшли псевдодемократичним шляхом.

— Дивно, добиваються влади демократичним шляхом, але 
здійснюють її невдало. Чому так?

— Думаю, що моя особиста відповідь не зможе стисло це 
пояснити. Вдамся до слів Оксани Пахльовської з  її інтерв’ю до 
виходу книги «Гармонія крізь тугу дисонансів». Вона наводить 
слова своєї мами  — Ліни Костенко про те, що та вже на два-
дцятиліття Незалежності, коли всі «знаки біди» матеріалізували-
ся, саркастичними мазками малювала шарж святкового параду, 
де на трибуні гордо стоять чотири президенти «з вивісками на 
шиях, — хто що здав за ці 20 років. Хто — флот і ядерну зброю, 
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хто — промисловість і стратегічні об’єкти, хто — помаранчеву 
революцію, хто — взагалі Україну». А вітають очільників держа-
ви представники силових відомств, які крокують із портретами 
вбитих ними журналістів, а також владні злодії та корупціонери 
всіх мастей. І Конституційний Суд дефілює в червоних мантіях, 
несучи «перекинуту догори дриґом Конституцію, інтерпретова-
ну в різний спосіб залежно від поточних потреб влади».

ЕЛІТНІ МИШІ

Нерв цих рефлексій  — погляд на події, що ось уже понад 
чверть століття розхитують основи нашої державності.

Згадуючи «шестидесятників», Оксана Пахльовська вказує, 
що довелось їм бачити підмінену державу в руках злочинців — 
привидів комуністичної системи, відчужене від своєї культури 
і держави суспільство, занепад усіх форм національного існу-
вання. ...Живемо в каламутний час неправди, яку не витісни-
ла навіть драма Небесної Сотні. Неправди — і комерціалізації 
всього живого і справжнього.

— А чому ж, коли бачили, що «знаки біди» матеріалізували-
ся, не вжили заходів?

— Я не державний діяч і, дивлячись на речі, намагаюсь дати 
їм просте пояснення. На мій погляд, тому, що немає в  країні 
розвинутого громадянського суспільства. Ще досить значна 
частина людей не може зізнатися самим собі, що вони травмо-
вані радянською дійсністю. Думаю, що ще довгий час потрібен, 
аби з них утворити поняття «співгромадяни». Вони й не проти 
демократії, але самі в ній залишаються пасивною масою. А де-
мократія, як я її розумію, це, крім загального розвитку, розви-
ток і особистості. Це добре розуміли ті, хто на момент розвалу 
СРСР стояв біля керма влади в нашій країні. Отримавши в свої 
руки колишню соціалістичну власність, вони придбали узако-
неним порядком, хоч і  не зовсім законно, найкращі об’єкти. 
Скористалися з моменту й приватизували те, що їм не належа-
ло, і роблять гроші на людській недосвідченості, патріотичній 
демагогії й своєму нахабстві. Приватна власність вже стала до-
мінуючою, але набула олігархічної форми. Тож яка різниця між 
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соціалістичною і  олігархічною власністю, коли для простого 
люду залишаються крихти з «барського» столу?

— Як це розуміти: приватизували узаконеним порядком, 
хоч і не зовсім законно?

— Та дуже просто: коли законодавча влада лише формально 
в руках депутатів, то вони, щоб і собі урвати від тієї соціалістич-
ної власності, так можуть обговорювати заповідь «Не вкради», 
що уже в першому читанні внесуть сорок сім поправок. Зако-
нодавство застрягло в політичному болоті. Такий нині «період 
корупційної складової», коли навіть закони ухвалюються з по-
рушенням законів.

Ця «еліта» стала думати і діяти так, щоб усе те не роздати 
народу, а привласнити собі й захистити від свого ж народу. Що-
правда, демонструючи тому ж народу удавану поблажливість, 
що насправді являла, та й досі являє собою, витончену неспра-
ведливість і лицемірство, яким надають силу законів.

Внаслідок дії цих хитродумних грабіжницьких заходів, у кін-
цевому підсумку сталося те, про що писав у  давнину Арісто-
тель: «Одні з громадян стали власниками незвичайних багатств, 
іншим випало надто мало».

Пригадую, як 1994 року працював прокурором відділу на-
гляду за дотриманням законів про національну безпеку про-
куратури області.

— Мабуть, така праця пов’язана з таємницею?
— Хтось розумний сказав, що таємницю може зберігати 

лише той, хто нічого про неї не знає. А Сковорода стверджував: 
«Хіба може говорити про біле той, кому невідомо, що таке чор-
не?» Безумовно! Мав до неї допуск. Готував матеріали, які збе-
рігалися в  особливих папках з  червоною поперечною смугою 
та грифом «Таємно». Знаю чимало історій та справ, про які вже 
можна розповісти.

— Вони вже перестали бути таємними?
— Можна сказати, що вони і тоді були не так таємними, як 

не для широкого доступу до дійсної правди. Влада добре розу-
міє, що людям не можна говорити неправду, але можна говори-
ти не всю правду.

На службі, та й як письменник, зустрічав і таких, що геть не 
підпускають до себе, і як на глуху стіну натикаєшся, коли лиш 
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пробуєш заглянути їм в душу. Вона в них — шухляда за сімома 
замками. Приховують її з розумним виразом так. ніби в них на 
обличчях написана не виказана думка.

— А як ти думаєш, чому?
— Мабуть, тому, що велика політика має великі секрети. 

Безпосередні гравці кажуть: як воно робилося, коли, ким, за 
чий рахунок, на користь кого та чому, я знаю дуже багато, бо 
сам був причетний, але ще довше буду мовчати. Мій язик не ви-
каже жодної таємниці. А від тієї таємниці мало що залишилося, 
а якщо й залишилося, то вона вже не здатна впливати на сус-
пільний розвиток так, як впливала досі. Проте твердять: я знаю 
все — і я нічого не знаю. Вони ще й досі вважають себе цегли-
нами тієї державної стіни. Стіни, яка вже давно завалилася. Ча-
сто такі люди безжально-суворі, недалекі, а погляди на людське 
суспільство мають абсолютно дальтонічні, ніби крім чорного та 
білого кольорів у своєму житті вони нічого не бачили.

Такі і за демократії додержуються правила: говори, що хочеш. 
Тільки мовчи про те, що знаєш. Так заганяють себе (свідомо чи 
підсвідомо) у рамки, що неймовірно важко відкритися для лю-
дей, поділитися, врешті, з  іншими своєю незвичайністю. А  це 
означає  — виборсатися із самого себе, розірвати, бодай на ко-
ротку мить, пута власного буття. Я міг би тобі розповісти багато 
такого зі своєї слідчо-прокурорської практики, чого пересічні 
громадяни не знають і не розуміють, а якби знали і зрозуміли, то 
вжахнулися б. Скільки всього ще від них криється не те, що під 
грифами «Таємно» чи «Цілком таємно», а й  за зовні невинним 
«Для службового використання». І тут, як кажуть, складно роби-
ти вигляд, що ти нічого не знаєш, коли тобі відомо навіть більше, 
ніж потрібно. А ще багато чого навіть такого, що не заборонено, 
багатьом просто не відоме, тому що широко не розголошується. 
Здається, ще Арістотель казав: «Навіть відоме відоме не всім».

Та хоч як би я закликав до відкритості, добре розумію, що 
реальна влада завжди покрита таємницею. Після розпаду СРСР 
у мене, як у колишнього прокурора району, залишився «Збірник 
наказів та інструкцій Генерального прокурора СРСР» з грифом 
«Таємно» Екз. № 7479, видавництва Міністерства оборони 
СРСР, Москва, 1978 рік. У ньому зібрані засекречені документи 
з 1950 року. Чого там тільки немає! Найперше — вимога засек-
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речення реального стану злочинності, кількості засуджених та 
тих, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Але повернімося до моєї роботи у відділі прокуратури об-
ласті. Тоді йшло перетворення «силового» обличчя спецслужби 
у правовий формат деполітизованої структури демократичного 
суспільства. У більшості своїх функцій відділ мав відношення 
до слідства в системі СБУ. А слідство — це той відділ, у якому 
змикаються основні результати роботи всіх підрозділів щодо 
протидії розвідувально-підривній діяльності, тероризму, ко-
рупції та організованій злочинності, іншим протиправним діям, 
що створюють загрозу життєво важливим інтересам України. 
І якщо виявлення таких фактів здебільшого ведеться таємними 
методами, то розслідування кримінальних справ, а тим більше 
їхній судовий розгляд — це вже публічний результат.

На мій погляд, саме тоді я  зрозумів масштаби розкрадань 
держмайна України, що бюджет розкрадають ті, хто його фор-
мує і приймає.

Восени 1994 року проти виконуючого обов’язки Прем’єр-мі-
ністра України Юхима Звягільського було порушено криміналь-
ну справу за «фактом перевищення службових повноважень» 
при передоплаті 19,9 мільйона доларів швейцарській компанії 
за постачання нафтопродуктів держконцерну «Украгросервіс» 
на підставі нібито фальшивих документів. За підозрою Генпро-
куратури, Звягільський був засновником банку-гаранта угоди. 
Трансфер $19,9 млн. йому інкримінували як розкрадання дер-
жавних коштів у  особливо великих розмірах. У  зв’язку з  цим 
Звягільського позбавили депутатської недоторканності

Тоді ця справа набула широкого громадського розголосу 
і  обговорювалась у  суспільстві. Я  не випадково беру в  лапки 
те, що справу порушено «за фактом», а не безпосередньо про-
ти Звягільського. Небагато громадян розуміють таку юридичну 
тонкість. Це ніби сам факт злочину був, але хто його скоїв, ще 
не відомо. До 1997 року Звягільський переховувався від слід-
ства в Ізраїлі, і коли правоохоронні органи не знайшли в його 
діях кримінальної складової, повернувся в Україну.

— Ти до таких справ мав відношення?
— Ні, безпосередньо до цієї справи я  не мав службового 

відношення. Проте, саме тоді підтримував державне обвинува-
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чення в суді по справі про хабарництво та зловживання служ-
бовим становищем, де серед чотирьох одним із підсудних був 
заступник голови Держкомрезерву України. Лише йому одно-
му на слідстві було обрано запобіжний захід — тримання під 
вартою. Інші — відповідальний працівник Міністерства охоро-
ни здоров’я України, заступник директора заводу «Автрамат» 
в  Харкові, голова товариства з  обмеженою відповідальністю 
підприємства інвалідів  — були на підписці про невиїзд. Хоча 
справа не мала відношення до Держкомрезерву, вони придума-
ли оригінальну схему розкрадання державних коштів, виділе-
них Кабінетом Міністрів України на реконструкцію заводу.

Справа розглядалась уже декілька днів. Зазвичай, арешто-
ваного до судової зали заводять до появи судді. Інші учасники 
процесу і свідки заходять з дозволу конвою. Як прокурор, я за-
йшов до зали, де вже був підсудний, і сидів, готуючись до засі-
дання. Несподівано підсудний запитав, чи може він мені поста-
вити запитання. Я дозволив із застереженням, що запитання не 
стосуватиметься доказів по справі.

Заохочений дозволом, він запитав, чи знаю я, що по справі 
Юхима Звягільського серед інших обвинувачень є епізод про 
незаконне виділення із Держкомрезерву бензину?

Зав’язалась розмова, у  ході якої я  поцікавився, що собою 
взагалі являє цей орган і який стан резерву України.

— Громадянине прокурор! Якби ви знали.... Гірше, якби ко-
лишнє і нинішнє керівництво дбало про той резерв. Це ж дер-
жавна комора, де зберігається продовольство, нафтопродукти, 
промислові товари та сировина на випадок критичних ситуа-
цій. У складі СРСР Держкомрезерв України підпорядковувався 
Москві. Це було Українське територіальне управління Комітету 
з  державних матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР. 
Напіввійськовий орган. Ще тільки Україна заявила про на-
мір самостійності, з її складів на Росію постійно формувалися 
й відправлялися ешелони. В першу чергу стратегічно важливої 
продукції. Вивезли все, що можна було вивезти, не викликаючи 
особливої уваги Кабміну і засобів масової інформації.

А коли Україна проголосила незалежність, то з  військо-
вої техніки не змогли перебазувати п’ять важких стратегічних 
бомбардувальників, здатних нести 16 крилатих ракет і вражати 
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цілі на відстані 2500 км. Вони не могли злетіти за відсутності 
пального. Тепер розглядається питання про передачу їх Росії, 
як плату за постачання газу. Тож про стан резерву судіть самі...

Незважаючи на очевидність злочину відповідальними пра-
цівниками тодішнього Кабінету Міністрів, прізвища яких і досі 
на слуху, до суду було направлено клопотання про взяття підсуд-
них на поруки. Я не підтримав того клопотання, і справа завер-
шилась обвинувальним вироком з реальним строком покарання.

— Та чи змінили реальний стан боротьби з привласненням 
державного майна правоохоронні органи твоєї країни? — запи-
тав мене незнайомець.

— Коли у «верхів» для цього немає політичної волі, то бо-
ротись неможливо. Боротьбу імітують, вдаючи що її активно 
проводять.

Пам’ятаю, як із перевіркою у відділ приїхав представник з Ге-
неральної прокуратури. Разом з  ним та співробітниками СБУ 
поїхали на так звані ліцензійні склади, де саме розвантажили ба-
гаж із затриманих двох літаків, що перевозили контрабандний 
товар — одяг з Китаю. Ніби й невеликі літаки, а товару — ніде 
повернутися в приміщені складу. Дивуюся: оце гора товару! 

Усміхнувшись, киянин відповів:
— Ти б побачив, що коїться на кордоні України в Чопі. Там 

під’їзні й запасні колії забиті вагонами контрабандного товару!..
На жаль, і сьогодні не перевелись охочі залізти в державну 

комору. Про це свідчать періодичні скандали. Останній з  них 
про те, що перевірки запасів, влаштовані на складах Держре-
зерву України, виявили не лише нестачу зерна на 800 млн гри-
вень, а  й  масштабні схеми розкрадання пального. Документи 
свідчать, що зерно є, а склади порожні. Миші не тільки зерно 
з’їли, але ще й пальним запивали.

— Елітні миші...
— Погоджуюсь, але слово «еліта» має в собі щось шляхетне, 

величне, найкраще, вибране, по-людському здорове. Безумов-
но, на чолі будь-якої нормальної держави повинна стояти еліта. 
Її завдання — чітко формулювати основні для розвитку держа-
ви речі  — національну ідею, моральні цінності, перспективи 
руху. І  ці ідеї та ідеали еліта повинна не лише формулювати, 
а й прищеплювати суспільству. У нас же її неначе і нема.
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Чи можна назвати тих, хто при розвалі СРСР опинився біля 
керма влади, в  значенні «вищості» чи «кращості»? Президент 
Л.М. Кравчук в  одній із телепередач навів цифру, що за два-
дцять вісім років незалежності з України вивезено і розміще-
но в офшорах 130 мільярдів доларів. Вони ж не без надійного 
«даху» туди вивезені, і на не безіменних рахунках осіли!? Ма-
буть, ждуть свого часу у вигляді чергового дефолту чи інфля-
ційного « кидка зверху».

Іронічно про елітарність таких «діячів» сказала Оксана За-
бужко на одній із зустрічей в Одесі: «Слово “еліта” я б залишила 
лише в тваринництві».

— До елітних можна віднести і посаду прокурора.
— Звичайно, можна. Особливо посаду прокурора радян-

ських часів. Я ж був і депутатом і членом райкому партії. Тільки 
тоді це називалось не елітою, а партійно-господарським активом.

Горбачовська «перебудова» хотіла внести зміни і я покладав 
на неї великі надії. В ті часи прокурор області Геннадій Костян-
тинович Кожевников зібрав районних прокурорів і, за своєю 
ініціативою, продемонстрував нам знаковий фільм «Покаяння» 
Тенгіза Абуладзе. Насправді з нього почалася перебудова кри-
тики Сталінізму. Основне значення цього фільму не сприйма-
лося, здавалося, занадто радикальним і  навіть нігілістичним. 
Син викопує труп батька тирана з могили і викидає його з гори 
десь у світ — на вітер, на вічний сором.

Тоді, дивлячись на своїх колег, відчував, як по різному, але 
виразно мовчазно, сприйняли його «стражі закону». Фільм став 
таким собі тестом для випробування готовності суспільства до 
змін, до переродження. На жаль, повного покаяння — а саме це 
було повідомлення фільму — не сталося. Фільм почули і вірно 
сприйняли далеко не всі, а слово — каяття — почало викликати 
подразнення і навіть гнів.

Пригадую, як після проголошення незалежності України 
1991 року Г.К. Кожевніков, а  він довгий час був начальником 
відділу кадрів, проводячи нараду апарату та прокурорів райо-
нів, сказав, що тепер піде інша кадрова політика. А вона в Укра-
їні специфічна. Боюсь, сказав він, що піде ера блату, кумів, 
сватів, свояків. І  все це переплететься бізнес-партнерськими 
зв’язками.
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Як у  воду дивився! Еліта. Вона в  нас ніколи не формува-
лась сама по собі і  підпорядковувалась під режим. Тому-то 
й пішли ті, хто був пов’язаний з колишніми комуністами, ви-
хідцями з  Дніпропетровщини, «любими друзями», донецьки-
ми, а нині — зі свого кварталу. До влади та її обслуговування, 
приваблені віянням часу, крім патріотів, — жадобою швидкого 
збагачення, політичної кар’єри, особистого успіху, слави, — сті-
калися представники всіх прошарків суспільства з усіх куточків 
країни. Поширилась і розвинулась практика цинічного та хит-
рого пристосуванства.

Через блат, кумів, сватів, свояків, майже за тридцять років 
незалежності, значна кількість «окремих осіб» створили цілу 
«павутину» кругової поруки, до якої входять олігархи, політи-
ки, владна верхівка і виконавці їхньої волі. Це зв’язки, які не ма-
ють ні ваги, ні маси, ні температури, але є реальним фактором 
системи. Саме так здійснюється на практиці відома приказка 
«рука руку миє». Скажу, що ця система ідентична криміналь-
ній, тюремній ієрархії, де кожен «тягне мазу» за співучасників, 
інакше, коли співучасник сяде, сядуть і інші. До того ж замість 
кожного звільненого чиновника комусь доводиться терміново 
підбирати заміну. А це неминуче тягне за собою адміністратив-
ну боротьбу угрупувань, потім — зведення особистих рахунків, 
нашіптувань, інтриганства, непродуманих кадрових рішень.

— Тут, дійсно, прокурорських міркувань не бракує. Та чому 
це так?

— Тому що від низу до верху влада пов’язана ще й з криміна-
лом. Так і живемо в круговій поруці, де представники влади вою-
ють між собою виключно у різних шоу на телевізійних каналах. 

— А роль народу?
— Він залишається бідним родичем у такої еліти.
— Тобто до перемоги ще далеко?
— На жаль, перемагають демагоги. Пояснити народові вони 

могли абсолютно все, а вирішити — нічогісінько. Зате, де тільки 
було можна, вони гребли собі, як і всяка інша погань, що вири-
нула тоді на поверхню.

— Спорожнілу сцену зайняли у свою чергу інші актори...
— Саме так. Тих, хто нині на вершині влади і  бізнесу,

я сприймаю як ознаку їхньої — з тих чи інших причин — актив-
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нішої ролі в суспільних процесах саме того періоду соціальних 
потрясінь. Відомо ж бо, що суспільством править не весь народ, 
не «демос», а саме еліта. Вона формується роками, а в роки соці-
альних потрясінь до влади різними шляхами приходять «акти-
вісти», і вже з цього прошарку суспільства формується «еліта». 
Якби у нас до влади тоді прийшла справжня еліта, то чи допус-
тила б вона такий хижацький розподіл «серед своїх», «активіс-
тів» та криміналітету соціалістичної власності? Як на мене, то 
еліта — це ті, хто бере і несе відповідальність за свою державу.

— Але ж то ваша, так би мовити, своя еліта. У вашій країні 
вирощена.

— Дійсно, вирощена у нас. Мене й досі дивує, що комуніс-
тичні принципи свободи, рівності, братерства, культивовані 
радянською пропагандою, в  особах «еліти», яка прийшла до 
влади, майже зовсім не вкоренились, не проросли. Якось одра-
зу вони збагнули, що боротьба за комуністичне світле майбут-
нє закінчилась, що надійшов їхній час великих спекуляцій, на-
стала золота доба «дикого капіталізму». Усі немов збожеволіли 
і при розподілі громадського пирога стали схожі на собак, що 
гризуться за кістку. Гроші набрали такої ваги, як ніколи. Наро-
дився культ ситості, зручності, вигод, навіть розкошів. Крама-
рі та лих варі, вони поневолили простих, довірливих громадян 
своєї ж країни, але не одверто, як це зробили б сміливці твер-
дою рукою, а нишком, підступами, хитрощами, підлещуванням 
і  брехнею. А  ще є зовсім не європейська традиція: кумівство 
як джерело кадрів. Відбір на керівні посади все ще відбуваєть-
ся з огляду на належність певної кандидатури до відповідного 
клану або її готовність беззастережно служити господарю, не 
переймаючись будь-якими міркуваннями про руйнівні наслід-
ки своїх дій або порушення законів. Народ усе це бачить.

— А якщо бачить, то чому ж мовчить?
— Він не мовчить. Він їм каже, що потрібно по можливості 

жити чесно!
— А ті що?
— Відповідають: погоджуємось, але у нас не має такої мож-

ливості.
І це  ж не нове явище! Платон, описуючи діалог Сократа 

з  Алківіадом, вказував, що зверхники зневажливо ставляться 
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до народу, переродилися в політичних авантюрників і від своїх 
попередників перейняли тільки те, що допомагало їм підривати 
народну владу. Вони паплюжили народ, називали його зграєю 
нахаб, підляків і дурнів.

— А як же сам народ?
— Наведу лише одну характеристику, яку дав Джордж Ору-

елл: «Люди, які голосують за злодіїв, зрадників і шахраїв, не є їх 
жертвами. Вони співучасники».

— Дуже жорстка оцінка.
— На жаль, така дійсність.
— Але ж не всі беруть участь у виборах.
— Нині це право мають майже всі. Та тут доречно згадати 

слова Вінстона Черчиллля: «Погану владу вибирають хороші 
люди, які не ходять на вибори».

В результаті, здобувши досвід у фінансових справах, не бо-
ячись ступати ще по гарячому попелу Майдану, владні добре 
знають, що існує багато способів так стригти платників подат-
ків, щоб вони не зчиняли галасу і не бунтували. Зрозуміло не 
пояснюючи, на чому ґрунтуються правила, яких вони дотри-
муються. Вони так обкладають податками, ніби впевнені, що 
в народу існують якісь потаємні фінансові джерела, які не під-
лягають визначенню економістів. Для цього навіть придумали 
такий термін, як прожитковий мінімум.

— А що це означає?
— Це коли людина ще дихає та іноді їсть.
— Тобто стрижуть платників податків і  дають лише ви-

живати?..
— Безумовно, у  боротьбі за існування виживають дужчі 

й їхнє потомство, а кволі приречені на загибель. Через те кож-
не нове покоління і сильніше за попереднє. Звичайно, за Пла-
тоном, вельми щасливою була  б держава, котрою керували  б 
віддані мудрості люди, або коли б її правителі були схильні до 
мудрості. Необхідність того, в чому саме мудрі повинні займа-
тися державними справами, в тому, щоб нечестивці й негідни-
ки, взявши полишене їм після розвалу СРСР державне кермо, 
не стали б грабувати простих людей.

— Але ж капітал примножується...
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У КОЖНОГО СВІЙ КАПІТАЛ

— У країнах розвинутого капіталізму можливості жити ба-
гато, примножувати капітал не стримують. Але системою опо-
даткування багатства олігархів забезпечують і  життя бідних. 
Проблема моєї країни не в тому, що вона не може нагодувати 
бідних, а в тому, що багаті ніяк не можуть нажертися. Чверть 
віку правлять благодійники народу, однак не поворухнули 
й пальцем, щоб йому допомогти. Зате язиком — ого-го! Весь час 
тільки й чуєш: «Свобода, свобода» Для кого свобода?

— Так і ви законами створюйте таке оподаткування!
— Законами? О, та в нас тих законів — хоч греблю гати! Але 

в них лише юридична обгортка — правова, а реальність — тіньо-
ва. Парламентарі ні на що інше не здатні так добре, як плодити 
безглузді закони, що доводять до згуби народ і його державу.

— Яка підлість, яке лицемірство!
— Та зі свободою все життя лицемірство!
— Поясни?
— Все осмислене людське життя постає питання — наскіль-

ки можлива свобода в  світі, де існує причинна зумовленість 
явищ? У  природі, суспільстві діють об’єктивні закони, що не 
залежать від волі людей. Єдина свобода, яку дарували народо-
ві, — найпідліша з усіх тих «народних» свобод — це право слу-
хати, як безсоромно й цинічно приймають закони, щоб ними 
гнобити народ.

— Чому закони приймають цинічно?
— Стан нашого нинішнього законодавства ніби передбачав 

Арістотель: «Коли ж законодавча влада в усіх державних спра-
вах зосереджена в руках тільки декотрих осіб, то це характерна 
ознака олігархічного устрою. ... Все це олігархічні хитрощі в ца-
рині законодавства.

...Багато законодавців, котрі прагнуть установлення арис-
тократичного устрою, зазнають невдачі не лише тому, що на-
діляють великими привілеями саме заможних, а й через те, що 
випускають з уваги простолюд (його інтереси) і з плином часу 
через хибне тлумачення поняття блага виникає справжнє зло: 
державу більшою мірою руйнують надмірні бажання замож-
них, ніж (бажання) простолюду.
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...В олігархічному устрої приховуються зародки майбутніх 
чвар, причому двоякого роду: по-перше, незгоди між самими 
олігархами, по-друге, чвари олігархів з народом».

— То ти вважаєш, що нині у вашій країні при владі олігархи?
— Не очікуй від мене відповіді згідно з чинним законодав-

ством, бо закон — одне, а життя — зовсім інше. Олігархія — тер-
мін, що використовується для позначення системи управління, 
у якій невелика кількість дуже багатих людей здатна контролю-
вати чи серйозно впливати на державну політику. Продовжу 
словами того ж Арістотеля: «Розкриття цього питання викликає 
труднощі, до того ж воно належить до царини політичної філо-
софії. ... Доказом цього є те, що одну й ту саму форму державно-
го ладу можна вважати і демократією, й олігархією, ... всі вони 
(олігархи й демократи) спираються певним чином на справед-
ливість, але при цьому зупиняються на тих міркуваннях, які, на 
їхню думку, й визначають поняття «справедливість». Насправді 
ж, коли такі міркування розглянути з усіх поглядів, вони не з’я-
совують цього поняття. Здається справедливість полягає у пев-
ній нерівності, і насправді так і буває, але це стосується не всіх, 
а тільки нерівних. Тим часом дехто полишає без уваги питання: 
для кого? — а тому судить хибно. Причиною цього є те, що вони 
спираються на судження про самих себе. Більшість же людей, 
коли судять про власні справи, — погані судді.

...Де влада — чи більшості, чи меншості — спирається на ба-
гатство, ми називаємо її олігархією. Там де правлять бідняки, — 
це демократія. А та ознака про більшість чи меншість вважа-
ється випадковою, оскільки значним статком володіє небагато 
осіб, свободою ж користуються всі громадяни. Отже виходячи 
саме з таких засад (багатства і свободи), і ті, й інші (олігархи та 
демократи) обґрунтовують свої претензії на владу в державі».

— Важливо як і перед ким обґрунтовують?
— Звичайно  — перед народом! Та чи завжди справедли-

во? Про це писав ще Плутарх, вказуючи що: «Фукідід визначає 
державний лад при Періклі як аристократичний, який лише на 
словах називався демократичним, а, по суті, було це правління 
одного, першого в  державі громадянина. Багато інших пись-
менників твердять, що саме Перікл привчив народ до клерухій, 
до одержування грошей на видовища та до винагороди за ви-
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конання громадських обов’язків, внаслідок чого народ засво-
їв погані звички і  став під впливом цих заходів із скромного 
й працьовитого марнотратним і розбещеним».

Питання в тому, щоб обґрунтовували «свої претензії на вла-
ду в державі» цивілізовано, не через чвари.

— Все ті ж, одвічні чвари.
— Як би ж то лише дрібні чвари — суперечки та сварки на 

незгодах у чомусь несуттєвому, дріб’язковому. Доходить до не-
примиренної ворожнечі. Я цитую древніх, хоча ти їх знаєш кра-
ще за мене. А наш український письменник Панас Мирний хіба 
не про те саме писав: «Поверни свої очі назад у  свої прожиті 
віки, у свої минулі століття... Що ти там бачиш? Бої та січі, зма-
гання та чвари...»

Питання: чому? Чому така ворожнеча в  суспільстві, що 
позбулося тоталітарного режиму СРСР? Відповідь дає древній 
Арістотель: «Прагнення отримати прибуток і пошану взаємно 
дратує людей — не тому, що вони бажають мати їх.., а тому, що 
вони бачать, як люди — одні справедливо, інші несправедливо, 
порівняно з ними, — користуються привілеями. А ще рештою 
причин для взаємного роздратування людей бувають: нахаб-
ність, страх, зверхність, презирство, незмірне вивищення тих 
чи тих прошарків населення у державі; з другого боку, приводом 
для обурень є: підступи, що чинять одні іншим при заміщенні 
посад, презирливе ставлення до тих чи інших осіб, нерішучість 
у проведенні реформ, несхожість у характері».

— Тобто рівності ви ще не досягли? 
— Законом її проголосили. Проте й досі дивуюсь щодо рів-

ності, яка стосується людей, сперечаються найбільше, і голов-
ним чином через щойно вказану причину, а саме: через хибне 
судження про самих себе. Зрештою, і  олігархія, й  демократи, 
вважаючи, що вони дійшли згоди у відносному розумінні спра-
ведливості, переймалися тією думкою, ніби вони розуміють її 
абсолютно. Олігархи міркували так: коли в чомусь — скажімо, 
у володінні рухомим майном — громадяни не рівні, то це озна-
чає, що вони нерівні і в решті. Демократи ж міркують по-своє-
му: мовляв коли вони в чомусь рівні, приміром, відносно сво-
боди, то, значить, рівні у всьому. Однак вони й тут випускають 
з уваги найголовніше.
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Бо ж справді: коли громадяни вступили до об’єднання задля 
набування майна, то могли б брати участь у державному управ-
лінні такою мірою, якою володіють майном. У цьому випадку 
твердження олігархів мало б під собою підстави, адже олігархи 
не вважають справедливістю, коли, приміром, хтось уніс би до 
якоїсь справи одну гривню, а вимагав сто, нарівні з іншими, що 
внесли решту суми.

Держава створюється не задля того, аби жити, а здебільшо-
го для того, щоб жити щасливо. 

... Люди обурюються, бачачи, як вони самі не можуть здобу-
ти собі почестей, інші ж, навпаки, користуються ними. Неспра-
ведливість тут полягає в тому, що одні, маючи всілякі достоїн-
ства, не обіймають посад, а інші, без певних достоїнств, посіли 
високі посади. Справедливо було б у цьому випадку, якби поче-
стей удостоювали кожного на підставі його заслуг. 

...Зверхність і корисливість державних урядовців виклика-
ють обурення в  народі як проти них, так і  проти державного 
устрою, що дає їм можливість так чинити.

— То робіть державний устрій таким, щоб не давав можли-
вості так чинити!

— Дуже важке питання ти ставиш! За нашим найвищим За-
коном — Конституцією, такий устрій записано, як демократич-
ний. То й же Арістотель зауважував, що демократію не треба, 
як це нині робить дехто, визначати надто спрощено, — мовляв, 
це така форма, за якої влада належить народу. На жаль, немає 
прошарку суспільства, який би слідкував за тим, що записано 
в конституції.

— І який же це, на твій погляд, прошарок мав би бути?
— Так званий середній клас. За Арістотелем: «Найкращий 

устрій, де середній прошарок становить значну кількість і  ко-
ристується більшим впливом порівняно з обома крайніми вер-
ствами населення, принаймні дужчий від кожного з них, взятого 
окре мо. З’єднавшись із тим чи тим складником, середній склад-
ник набуває впливу і перешкоджає виявам протилежних край-
нощів. Тому дуже бажано для держави, аби її громадяни володіли 
середньою власністю, що є достатньою (для існування); а в тих 
випадках коли одні володіють незмірним багатством, другі — ні-
яким, виникає або крайня демократія, або крайня олігархія, або 
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тиранія  — саме внаслідок протилежних крайнощів, що мають 
місце у  майнових відносинах (між громадянами) адже тиранія 
утворюється як із надто свавільної демократії, так із олігархії.

...Вкрай важливо якимось чином зблизити багатих із бід-
ними або збільшити в кількості середній прошарок у державі; 
остан ній засіб припиняє внутрішні суперечності, що виника-
ють на підставі нерівності».

— То збільшуйте «середній прошарок»!
— Легко сказати! Різниця між 7% самих багатих українців 

і 80% які борються за виживання і лише 13% середнього кла-
су саме по собі свідчить про серйозну загрозу нашої держав-
ності. Все це широко відомо, у всіх на виду. Але більшість моїх 
співгромадян, розуміючи це, фактично позбавлені можливості 
щось змінити.

А був же час, коли середній клас називали інтелігенцією! Та 
нині середній клас — це ті, які намагаються хоча би щось вхо-
пити в той час, коли верхній клас грабує низький клас.

— Тобто питання корисливості й почестей знову на часі?
— Не думай, що я  відповім, ніби це і  є одна із головних 

причин, що заважає людству йти до щасливого життя. Одвічне 
питання: як можна впорядкувати життя для більшості людей? 
Причому без огляду на чесноти, що перевершують чесноти зви-
чайних людей, без огляду на виховання, яке вимагає природних 
здібностей і зовнішніх обставин. Без огляду на той устрій, про 
який мріють, а зважаючи на той стан справ, з яким пов’язане 
життя більшості.

Адже бідняки, хоча й позбавлені привілеїв, усе-таки не зчи-
няють ніяких бунтів, коли їх ніхто не дратує і не відбирає у них 
того, що їм належить. Однак уладнати цю справу нелегко, бо не 
завжди ті, хто стоїть біля керма влади, бувають м’якосердими 
й людяними. 

— Дійсно, уладнати це нелегко.
— Нелегко. Німецький вчений Герман Оберт запитував: 

«Є ситуація, коли на ту саму посаду претендують двоє — кришта-
лево чиста, чесна людина й сучий син. Хто переможе?» І відпо-
відав: «Сучий син! Бо він для досягнення своєї мети зробить те, 
що порядній людині навіть до тями не прийде. Підлота у такий 
спосіб накопичується й нічого тут не вдієш...»
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— Так уже нічого й не вдієш?
— Впливати на процес, щоб до влади не приходила підло-

та, — можна і навіть потрібно. Але досягти стовідсоткового ре-
зультату в цьому просто неможливо.

— Чому?
— Підлі люди не змінюються. Якби вони, за словами Ско-

вороди, а він прозваний «українським Сократом»: «в ганебних 
справах були такі ж соромливі і боязкі, як часто ми буваємо бо-
язкі і хибно соромливі у порядних вчинках», то було б інакше. 
А так вони лише тимчасово грають потрібну роль заради сво-
їх інтересів. З часів єгипетських фараонів існує крилата фраза 
про те, що порядних, чесних людей у владу потрібно заганяти 
силою. Тому що крім втрати здоров’я порядні люди у владі ні-
чого не отримують. Та й  не багато їх  — порядних. Світ  — це 
маскарад, де успіх сприяє пройдисвітам яким політика є лише 
декорацією для прикриття бізнесових інтересів.

Ще Конфуцій радив: «Тому, коли багатства скупчуються 
у правителя, народ розходиться від нього, а коли багатства роз-
ходяться серед народу, він гуртується довкола правителя».

— Цього не всім правителям вдається добитися!
— Погоджуюсь! Сенека писав, що «краще вести рахунок 

власному життю, аніж запасам державного хліба... ти ж мати-
меш справу з людським шлунком, а голодного люду ані тобі пе-
реконати не вдасться, ані виправдатися перед ним, ані жодним 
благанням його не влагіднити».

— Не думай, ніби я хочу тобі заперечити, але коли б я й хо-
тів, то не зумів би нічого сказати, навіть якби для мене щось 
і прояснилось про події в вашій державі, тож це ваші проблеми 
і розглядайте їх самі.

— Твоя правда. Весь пострадянський період  — то наші 
проб леми і розбиратися з ними нам самим. Та коли б була мож-
ливість розібратися самим, то якось би впорались.

— А що ж іще заважає вам поратися в своїй державі?
— Україна порівняно молода держава. Самосвідомість укра-

їнців, як нації, будили Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, 
Тарас Шевченко, Михайло Грушевський. Будили, розбудили 
і,  нарешті, вже більш ніж чверть століття розбудовуємо свою 
самостійну державу. Взялися за це з певною надією і гордістю, 
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які в  нас викликає прояв національної свідомості. Та сталося 
зовсім не так, як гадалося.

Як писав Павло Загребельний: «Ось ми вибороли свободу. 
А  чи вільні ми в  своїх учинках? Одразу помічено нас навіть 
тими, хто й не знав про наше існування, і вже просять, обіця-
ють, вимагають, погрожують, ставлять умови». Звичайно, за 
стільки років боротьби за незалежність мали б уже навчитись 
розпізнавати ознаки напруженості, що передують нападові, 
і остерігатися їх. Адже, як радили древні: «Добрий вождь про 
небезпечне післязавтра думає ще вчора». Та, власне, у нас і доб-
рого вождя не було.

— Чому?
— До цього часу, не зважаючи на зростання частоти вибо-

рів і нібито збільшення впливу громадян на політичні процеси, 
що мало б привести до підвищення відповідальності політич-
них лідерів перед ними, зростання очікувань людей значно ви-
переджало здатність будь-якого уряду задовольнити їх. Народ 
все ще терпляче спостерігає за діями влади і  грає за її прави-
лами, переважно є мовчазним свідком вершення влади, а не її 
повноцінним учасником. Тому й перебуваємо в тому місці, яке 
соромно назвати нормальною мовою, а подеколи й крутим слів-
цем покрити, бо не все так добре, як того хотілося б.

Але хто б міг подумати, що братня країна, яка теж, здава-
лося, вже була вирвалася з-під імперської ідеології комунізму, 
змінить ту ідеологію на «духовные скрепы руського мира»? На 
лихо, виявилося, що таки може замінити, і  та ідеологія стане 
агресивною саме до української молодої держави. Що керівни-
цтво сусідньої держави розв’яже війну, яку, на погляд тямущих 
людей, уже не можна виграти. Хто цього не зрозумів одразу, не 
зрозуміє ніколи. У кращому разі вважатимуть війну помилкою, 
а не злочином.

Триста п’ятдесят років ідея братніх народів знаходила вті-
ху в тому, що вдавала цю єдність уже досягнутою і непоруш-
ною. Але якою короткою і залежною від керманичів буває саме 
пам’ять! Саме війна лише довершила, виявила, брутально уна-
очнила те, що давно вже подавало голос.

А керівник цієї держави! Думаєш, він не розуміє свого ста-
новища? Не розуміє, що несправедлива війна робить з  людей 
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негідників? Ні, він це добре бачить, але, щоб утримуватись при 
владі, обирає тільки один шлях: насильство. Винищити, виби-
ти, вигубити все, що озветься проти нього. Від усього він має 
тільки одні ліки: війну. Але воєнні дії, хоча й за кордоном влас-
ної держави, не лікують, не поліпшують стан народу. Війна ні 
в чому не допомагає, ніщо не поліпшує.

— Але ж війни закінчуються!
— Закінчуються там, де керівництво не збуджує даремні на-

дії на її продовження.
Філософ Берґсон коментуючи Першу світову війну, як неспо-

діване лихо, що спіткало мирних мешканців, у полемічній статті 
«Значення війни» стверджував, що війна  — це конфлікт, який 
виник в  результаті розбурханої життєвої сили (тих, хто здатен 
захищати духовну і політичну свободу), є руйнівним механізмом 
(запущеним тими, хто намагається обожнювати людські маси). 
Не думаю, що Путін «обожнює людські маси», але використо-
вує їх у своїх інтересах через віру в правоту «русского мира».

На жаль, духовний стан народу сусідньої держави ще не-
сумісний з тверезою реальністю, ще не дозволяє йому зробити 
тверезі, реальні висновки з низки скандальних поразок і втрат 
та спекатися свого керманича. Я кажу про керманича тому, що 
саме його уява, схильна до авантюрних перебільшень, створила 
цю війну.

Він ладен воювати з усім світом доти, доки весь світ не змі-
нить про нього думки, не почне захоплюватися ним або ще 
й полюбить.

Він  — прихильник золотого теляти, позиціонує себе охо-
ронцем святинь. Якщо ти за ці святині, то зроби так, щоб твій 
народ мав хоча б десятину від твоїх статків. Таж ні! Мені — ба-
гатство, а народу — «скрепи», які мало чим відрізняються від 
кріпосного права, від того, щоб народ любив «батюшку царя». 
Шкода, шкода, що народ одурманений і надає йому 80 відсотків 
підтримки.

Але і там вже чути лемент, там рядова людина питає себе, 
хоч звичайно, таке питати не дозволено: чи те, що сталося, ще 
довго триватиме?

— Якщо народ надає 80 відсотків підтримки, то й він заці-
кавлений у війні.
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— Народ не зацікавлений — він одурманений. Війну, як би 
це не дивно звучало, розпалює багатство. Еразм Роттердам-
ський у розділі «Родовід глупоти» вказує, що Плутос — бог ба-
гатства. «Волею Плутоса (і тільки його), як колись, так і тепер, 
усе — святе й мирське — перемішується згори до низу. Від його 
волі залежать: війна і мир, судочинство і народні збори, прав-
ління державою, шлюби, договори, союзи, закони, мистецтво, 
театральні вистави, свята (ох, аж духу мені забракло), всі, одне 
слово, взаємини людей».

Про роль багатства народ України запитує і  своє керівни-є
цтво. На мій погляд, найбільш вдало це висловила Ліна Костен-
ко: «Вибираємо тих самих і тих самих, а потім жахаємось — що 
це за чудовиська у нас при владі? Та це ж сон нашого розуму їх 
і породив.

Дивлюсь я на цих політиків і думаю. А були ж колись лідери 
нації, такі, як Ганді. Народ назвав його Махатмою, по-їхньому 
це — Велика Душа. Господи! Де ж наша Велика Душа?!

Чи може вже тепер більш цінуємо “Велику Кишеню?”»
— Чому ти так критично про керівництво?
— Тому, що ситуація в моїй країні надто критична, щоб упо-

ратися з нею без критики! Бо що попередники, що послідовни-
ки... Орієнтуємось на світову економіку, а в ній панує долар. На-
род це відчуває на собі. Піднявся долар — піднялись ціни. Упав 
долар — жодна падлюка ціни не знизила. Отже, річ не в дола-
рах, а в падлюках.

— Це вже не лише критично...
— Річ не в тім. Дуже багато тих, хто вчить, як жити, та чо-

мусь мало тих, які живуть щасливо, слухаючи їхні повчання.
Не намагаюся засуджувати чи звинувачувати політику і  дії 

тих, хто нами правив у цей період. Тільки констатую, що, крім 
збереження самостійності, їхню політику не можна назвати хоч 
трохи вдалою. За роки незалежності ми бачимо, що збурює кра-
їну, завдає їй шкоди всередині й зовні не хто інший, як сама ж 
таки влада, бо вона вперто тримається свого власного інтересу до 
збагачення. Встановлена плутократія, і під личиною демократич-
ної влади самодержавно, свавільно владарює фінансова верхів-
ка. Прикриваючи свою жадібність свавіллям і беззаконням, яке 
раз у раз зростає завдяки брехні, що нею силкуються його при-
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крити. Ті, хто живуть не тим, що заробляють, а тим, що вдається 
вкрасти, не дуже націлені на культурне протистояння з тими, хто 
може лише розраховувати на справедливість і законність.

У моїй країні, видаючи закони, олігархічна верхівка, дбаю-
чи в  них про свій інтерес, намагається переконати народ, що 
ті закони демократичні. І коли народ запитує: чому навіть і ці 
закони порушуються?

— І що ж відповідають?
— Говорять не про те, про що їх запитують, а про те, про що 

хочуть збрехати! А народ таку «демократію» розуміє по-своє-
му. Глузуючи, каже, що демократія — це коли тебе посилають за 
конкретною адресою, а ти йдеш... куди хочеш!

— І доводиться ходити?
— Як пенсіонер, я в змозі їх послати — разом з системою. 

Хотілося б послати так, щоб їм таки довелося туди піти. Але як 
послати так, щоб вони і там не споганили місце перебування!?

— Своєчасно послати — це тактика. Послати туди, куди по-
трібно, — стратегія. Своєчасно послати туди, куди треба, того, 
кого потрібно, — це талант.

— На жаль, серед керманичів талановитих обмаль. Народ 
йде куди хоче, а влада ініціює безліч реформ, суть яких розумі-
ють не всі, а власне, їх не розуміє ніхто.

— І що, такий стан нікого не тривожить?
— Відповім словами Салтикова-Щедріна: «Звичайно, ця три-

вога переважно зосереджується на поверхні; однак навряд чи 
можливо стверджувати, що на дні в цей час гаразд. Що відбува-
ється в тих шарах безодні, які слідують безпосередньо за верх-
нім шаром і далі, до самого дна? Перебувають вони спокійними, 
чи й  на них тисне тривога, проявлена у  верхньому шарі?  — 
з повною достовірністю визначити це неможливо, оскільки вза-
галі нас ще немає звички придивлятися до того, що йде далеко 
вглиб. Але навряд чи ми помилимося, сказавши, що тиск відчу-
вається і там. Частково він виражається у формі матеріальних 
збитків і втрат, але переважно у формі більш або менш тривалої 
відстрочки суспільного розвитку. І хоча результати цих втрат 
з  особливою гіркотою даються взнаки лише згодом, проте  ж 
можна здогадатися, що і сучасники без особливого задоволення 
ставляться до тих тисків, які тяжіють над ними».
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У міру того, як розгортається в нас перед очима вже чверть-
столітній досвід, ми пересвідчуємося і твердимо, що революція, 
майдани  — здобутки народу. Безумовно, здобутки, але й  досі 
важко видати добрий закон не для Феміди з зав’язаними очима, 
а такий, що відповідав би намірам більшості, що мав би змінити 
суспільство, його громадське, а не олігархічне право. Сумнівно, 
що носії законодавчої ініціативи, а це Президент, уряд та депу-
тати, мають політичну волю внести такий закон і  щоб парла-
мент за нього проголосував. 

— А, можливо, вони ще не обізнані. Не всі ж юристи?
— Не думаю, що нинішні можновладці і  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. На-
очне цьому підтвердження — разюча нерівність перед закона-
ми, привілеями, особливими правами і  пільгами, обмеження 
громадянської чи політичної свободи. 

Ті, що біля владного корита, використали ілюзії народу 
щодо кращого життя, але, розуміючи, що всіх і зразу щасливи-
ми не зробиш, стали робити щасливими себе і найкращу народ-
ну ілюзію перетворили на брехню.

Мало того, нині політика докотилася до того, що чим пе-
реконливіше викривають дії опонентів у  видимих і  уявних 
порушеннях, тим важче знайти пораду, як бути далі. Закони 
настільки нестабільні, суперечать один одному і навіть прийма-
ються з відтермінуванням у часі, що стають схожі на скоромов-
ку: «Згідно з чинним законодавством, чинне законодавство не 
є чинним у разі, коли законодавство не набрало чинності у рам-
ках чинного законодавства».

— Тому у вас і виникають якщо не революції чи майдани, 
то — скандали?

— Відповім тобі словами Анатоля Франса: «Але насамперед, 
що таке скандал? Скандал, звичайно, буває наслідком викриття 
якогось таємного вчинку. Бо люди завжди приховують свої вчин-
ки тільки тоді, коли діють усупереч звичаям і громадській думці. 
Тому громадські скандали — явище, властиве для всіх часів і всіх 
народів, але трапляється їх тим більше, чим менше здатний уряд 
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приховати свої вчинки. А за демократичного ладу державні таєм-
ниці, зрозуміла річ, зберігаються погано. Велике число співучас-
ників і люта міжпартійна ворожнеча призводять до того, що їх 
виявляють — інколи потихеньку, інколи з галасом». 

З галасом, з  показом затримань на телеекранах, спочатку 
всіх переконують, що такий-то — злодій, а потім рішенням суду 
випускають і  розтлумачують, що він  — найчесніша людина. 
А люди ж бачать, що страшніше законів в Україні є тільки прак-
тика їх застосування. 

— Чому?
— Бо створені такі закони, з настільки розмитими дефіні-

ціями (визначеннями), що навіть коли ви спіймаєте хабарни-
ка за руку, з гарним адвокатом можна відвести покарання. Вся 
правоохоронна система, навіть при найкращих законах, ство-
рених на зарубіжних зразках і схвалених світовою спільнотою, 
не вмотивована на розкриття злочинів.

Треба зважити ще й на те, що парламентська система збіль-
шує кількість службових злочинів, бо дає змогу чинити їх вели-
кій кількості людей. Наполеон вказував, що колективні злочи-
ни ні на кого не покладають відповідальності.

«Власне, це лихо й  не страшне,  — писав Франс.  — У  дер-
жавному апараті багато службовців з  порожніми кишенями. 
Бажати, щоб усі вони були непідкупні,  — означало  б ставити 
чи не надто великі вимоги до людської природи. І те, що тяг-
нуть ці нужденні шахраї, — суща мізерія проти того, що наші 
чесні урядовці розкрадають щодня, щогодини. Треба відзначи-
ти один пункт, найголовніший. ... Всі безсоромні грабіжники 
оббирали Батьківщину; та вони принаймні не тягли руку за во-
рогами держави. А наші парламентські чекохвати продаються... 
чужій владі». У сліпій своїй захланності вони й не розуміють, 
що, продаючи державу, — й себе продають.

— А як народ реагує на ці скандали?
— Ось тут ти й торкнувся найболючішого місця. На це пи-

танні відповідав Платон: «На кару за громадську пасивність 
люди отримують владу злодіїв. ...Люди звикають до ненормаль-
ності і вже не відрізняють добра від зла. Ось де небезпека! Ми 
раз у раз бачимо, як обходять мовчанкою ганебні вчинки. ...була 
громадська думка. Тепер її нема. Наш народ, колись запальний 



305

і схильний до благородних поривань, раптом став нездатним до 
любові й ненависті, до захвату й зневаги».

Спробуйте-но відразу всю цю строкату масу людей на пра-
вовий шлях поставити! Треба домогтися, щоб вони засвоїли 
собі уявлення про своє право на життя, та не машинально тіль-
ки засвоїли, а з тим, щоб у разі потреби і захистити це право 
вміли. А  допоки що спостерігається якесь дивовижне вміння 
жити поза законом.

Усе, як колись, коли мудреці звертались до народу: «О демо-
се, ти маєш велику силу! Перед тобою все схиляється, перед то-
бою все тремтить зі страху, мов перед тираном. Але ти здатний 
піддаватися спокусам, любиш лестощі, і  обдурити тебе дуже 
легко. Тих, хто гарно балакає, ти слухаєш, роззявивши від за-
хвату рота, а розум твій блукає тим часом десь далеко».

Саме невмінням людей захистити своє право користується 
влада. Вона ніби не розуміє, що зробити всіх друзями немож-
ливо, але, як часто наголошував колишній керівник Харківщи-
ни О.С. Масельський, достатньо, щоб вони не були ворогами. 
Влада та її недолугі рішення поглиблюють поділ народу на тих, 
хто «за» і  «проти», на «своїх» і  «чужих». Найнебезпечніше те, 
що такий поділ відбувається і в родинах, між друзями — їхні 
переконання змінюються, вони стають по різні боки барикад 
і в один момент перетворюються на чужинців і навіть ворогів.

Прислужились в цьому і засоби масової інформації. Народ 
добре розуміє, що фінансово вони залежать від їхніх господарів 
і вже не викликають довіри ні тоді, коли хвалять, ні тоді, коли 
паплюжать.

Мене самого вражає ця переміна. Я шукаю причини її і не 
можу знайти. А є ж у світі приклади нормального, щасливого 
життя! Є!

— Ти вважаєш, що є?
— Наведу такий приклад: ми знаємо, що в цивілізованому 

світі існує податок на багатство. Куди ці гроші йдуть? На доро-
ги, школи, лікарні. Так от, уже чверть віку ми країну будуємо, 
а у нас так і не наклали податку на багатих. У нас навпаки — 
бідні все біднішають, а багаті все багатшають.

Не перестаю дивуватись такій країні, як Об’єднані Арабські 
Емірати. Країна, де створено не міфічне, а реально діюче міністер-
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ство щастя. Прем’єр-міністр і віце-президент цієї країни Моха-
мед ібн Рашид аль-Мактум сказав: «У моєму розумінні роль влади 
в державі зводиться до того, щоб створити умови, за яких люди 
здатні здійснити свої мрії щодо нормального життя, а не в створе-
ні умов, які забезпечують владі контроль». Нинішній король Сау-
дівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд заступив на трон 
в січні 2015 року після смерті свого єдинокровного брата і одразу 
видав указ, який здивував не тільки жителів країни, а й увесь світ. 
У ньому йдеться про грошову винагороду державним службов-
цям, пенсіонерам, студентам в  розмірі двомісячної виплати на 
загальну суму в 30 мільярдів доларів. Більш того, в цьому ж до-
кументі заявляється про прощення приблизно 500 тисячам ци-
вільних ув’язнених грошових штрафів у розмірі понад 500 тисяч 
саудівських ріалів (що дорівнює приблизно 133 тисячам доларів). 
Король виділив 20 мільярдів доларів на будівництво нових спо-
руд для забезпечення населення питною водою і електрикою. Це 
ще далеко не все. Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд виділив всім 
літературним клубам, зареєстрованим у  країні, а  також клубам 
суперліги футбольного чемпіонату Саудівської Аравії по 10 міль-
йонів ріалів, командам першої ліги — по 5 мільйонів ріалів, а всім 
іншим клубам — по 2 мільйони саудівських ріалів.

Прикро, що вже за час мого життя лідери не моєї країни, 
а розташованої в пустелі, краще наслідують заповіт нашого лі-
тературного генія Т.Г. Шевченко: «Учітесь, читайте, І  чужому 
научайтесь, Й свого не цурайтесь».

ПО КОЛУ АБСУРДУ Й ОМАНИ

І коли ми бачимо на телевізійних екранах у своїй країні де-
путатів, бізнесменів, політиків, які, даючи інтерв’ю, вчать нас, 
як нам жити, а в самих задекларовані мільйонні статки, то часто 
мимоволі думаємо: краще б ви не демагогію розводили, а по-
ділилися хоча б частиною своїх капіталів з незаможними. Але 
більш ніж упевнені, що через свою жадобу не поділяться.

— Ото таке у вас лихо. Є в держави гроші, та їх не візьмеш.
— Це лихо не нове. Той самий А. Франс, понад століття тому 

писав, що доки держава вдовольняється коштами, які поста-



307

чають їй неімущі, доки їй вистачає податків, що їх з точністю 
механізму постачають ті, хто живе власною працею, доти живе 
вона в щасті, в спокої, в шані. Економісти й фінансисти охоче 
визнають її чесність. Та тільки-но нещасна держава, змушена 
потребами, спробує вдатися по гроші до тих, хто їх має, і стяг-
ти з  багатих якийсь мізерний податок, як їй зразу починають 
дорікати, що вона вчиняє страшний замах, порушує всі закони, 
зневажає священні права, нищить торгівлю й  промисловість 
і, зачіпаючи багатіїв, пригноблює бідноту. 

В додаток до цього всі влади — законодавча, виконавча й су-
дова — перемішані, переплутані, розхитані одна одною. 

— Але ти все ж таки і через людську жадобу пророкуєш ре-
зультат вавилонської вежі? Зроби ласку, не відволікайся, а вво-
ли, врешті, прохання — розкажи, що ти під цим розумієш? 

— Як би тобі відповісти на запитання про вавилонську вежу 
так, щоб, не гублячи основи, перейти до висновку? Так, люди-
на силкується проникнути думкою в непроникне майбутнє, але 
життя примушує її задовольнятись необхідним в  сьогоденні. 
Уже говорив, що на Землі люди вимушені забезпечувати життя 
в поті свого чола. Керуючись цією необхідністю, вони роблять 
вчинки, що, з’єднуючись в  один ланцюг, часто призводять до 
наслідків несподіваних, а іноді й безглуздих. Саме безглузді речі 
і призводять до жахливих результатів. Здорового глузду і не по-
зичиш, і не купиш. А втім, коли б і продавався, то, не думаю, чи 
знайшовся б на нього покупець. А от на добровільне безглуздя 
не бракне попиту.

— Поясни, що ти вважаєш добровільним безглуздям?
— Те, що не узгоджується з людською природою.
— Що ж з нею не узгоджується?
— Багато чого. Платон радив подивитись на людське мар-

нославство і подивуватися з усієї його безглуздості. Ми хоче-
мо зрозуміти Всесвіт, ще не зрозумівши себе. Постійно мучить 
нас або теперішнє, або майбутнє, або одне й друге нараз. Хіба 
не є актуальним, гідним втілення, афоризм нашого мандрівно-
го філософа Григорія Сковороди «Пізнай самого себе!»? Бо, не 
знаючи самого себе, можна бути потворним і не усвідомлювати 
цього. А ще раніше, Сенека хіба не радив: «..відвойовуй себе для 
себе самого, а  час, який досі забирали в  тебе, або викрадали, 
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або сам він утікав, збирай і бережи. Переконай себе в тому, що 
справа стоїть саме так, як пишу: то виривають у нас той час, то 
беруть його потай, то сам він пливе з-під рук».

Скажи, хіба не було серед людей достойних учителів? Та 
чомусь, не сповна цього розуміючи, порівняно з ненавченими 
і  з тими, що нічого не тямлять, люди кожний кожному охоче 
пояснює і повчає, що справедливе й законне. Нам і досі потріб-
но шукати вчителя, який би міг ще чогось навчити таких, уже 
навчених.

Або візьмемо хоча б того ж Сенеку, його «Моральні листи 
до Луцилія»! У них же, раніше нової релігії, вказувалось, якої 
моралі потрібно дотримуватись. Він же сказав і про те, що жит-
тя без навчання  — це смерть. Хіба можливо переконати себе 
в тому, що не треба було робити так, як він вчив?

— Ні себе, ні мене не потрібно в  цьому переконувати. Але 
й те, що не викликає в тебе сумнівів, потрібно зміцнювати що-
денними роздумами, глибше вкарбовувати в душу. Важче дотри-
муватися гарних намірів, аніж просто ставити їх перед собою.

— Про це й  досі нам постійно треба нагадувати, постійно 
втовкмачувати. Та бач, були вчителі, не було достойних послідов-
ників. Матеріал підводить творця. Ким став його учень Нерон? 
Не тебе питаю — ти знаєш! Хіба допоміг йому трактат Сенеки 
«Про милосердя»? Ні! Нерону було дванадцять років і, навчаю-
чи того протягом п’яти років мудрості, якою сам володів, він 
сподівався виховати правителя-мудреця і втілити в життя ідею 
«вселенського граду». Він навіть був автором інавгураційної 
промови Нерона. Та коли той став імператором, головним для 
нього стало жадібне бажання правити, навіть найжорстокіши-
ми методами. І, як пишуть історики, Нерон відчував, що сама 
особа Сенеки, яка завжди втілювала для нього норму й заборо-
ну, є певною перешкодою на його шляху. І коли в 65 році було 
розкрито змову Пірона, Нерон, незважаючи на майже доведену 
непричетність Сенеки, наказав своєму наставнику померти. Ви-
конуючи наказ імператора, Сенека вчинив самогубство.

А ще раніше Сенеки! Арістотель же теж був учителем Алек-
сандра Македонського. І  наскільки йому вдалося виплекати 
у майбутньому завойовникові світу шляхетність? Адже відомо, 
що Александр відзначався не тільки сміливістю, але й безрозсуд-
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ністю, запальною вдачею, упертістю, жорстокістю та неабияким 
честолюбством. На мою думку, ці якості притаманні кожній лю-
дині. І далеко не всі їх можуть стримувати. У німецького проза-
їка Борхерта є цікава думка, що формулюється приблизно так: 
«відчепіться від Нерона, Наполеона, Гітлера; хотів би я бачити, як 
ви повелися б, коли б мали можливість робити що завгодно без 
найменшого страху перед покаранням за свої вчинки».

— Що стосується правління, то людям, як у тій отарі, зав-
жди потрібен пастух.

— Не заперечую. Та якось так сталося, що раніше люди без-
посередньо бачили своїх правителів, а  в  нинішній, глобалізо-
ваний час, вони ніби й виборні, та їхніми діями, з-за ширми, як 
маріонетками, котрих шарпають за ниточки, керують, образно 
кажучи, з «Світового штабу». Звичайно, і там є суперечки. 

— А що тобі до тієї суперечки? Ні одна, ні друга сторона не 
є твоєю: мова лише про вибір повелителя. То яка тобі різниця, 
хто візьме гору? Може перемогти кращий, але хто б із тих двох 
не переміг, той таки напевно не буде зразком чесноти.

— Мене запевняють, що при демократичних виборах ми 
впливаємо на вибір повелителя. Та все більше переконуюсь, що 
народ, у більшості своїй, все ще відсторонений від можливості 
реально впливати на владу. Система виборів запланована на са-
мовідтворення влади. Марк Твен писав: «Якби від виборів щось 
залежало, то нам би не дозволили брати в них участь».

Есеїст, письменник і  композитор, член італійського ма-
сонства, на жаль, не пам’ятаю прізвища, зазначав, що головна 
мета  — правити світом так, щоб ніхто про це не підозрював. 
У політиці все стає ясним, коли врахувати, що роблять її не ті, 
хто офіційно нею керує.

Хто входить до того штабу, неважко догадатись. Чому? Від-
повідь тепер знають навіть діти в початкових класах — у них 
дуже багато грошей!

— Та чи здатні вони...
— В тім то й річ, що за своєї жадібності вони здатні лише 

примножувати капітал. Безумовно, примножуючи капітал шля-
хом розвитку промисловості та науково-технічного прогресу, 
вони сприяють розвитку суспільства. Більше того, вони не ви-
ступають проти релігії й будують нові храми. Та чи в повній мірі 
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вони відійшли від софістів, які в суперечці з Сократом вважали, 
що неправедний (як на мене — жадібний) багач, що приносить 
богам щедрі жертви і  роздає жебракам багату милостиню, ба-
жаніший Богові, ніж убогий праведник, який нічого не може за-
пропонувати ні Богові, ні людям. Лишень зачепіть їхні грошові 
інтереси, вказуючи на не зовсім законні способи їх здобуття, як 
одразу почуєте: «А самі спробуйте! Ви ж за своє життя самостій-
но собачої будки не побудували, а я даю людям роботу...»

— Але вони ж, дійсно, дають людям роботу?
— Дають, та якось дуже зверхньо до них ставляться, вва-

жаючи, що той, хто сам собі не може дати ради, не вартий, щоб 
йому допомагали. А якщо й допомагати, то лише безкоштовни-
ми обідами та одягом із секонд-хенду. Ще й досі сперечаються, 
що краще давати бідному  — рибу чи вудочку, щоб він міг ту 
рибу ловити сам.

— Але ж є такі люди, котрі не можуть самі собі дати ради 
і потребують...

— Безумовно, є. Не будемо окремо зупинятись на пробле-
мах людей хворих та з вродженими фізичними вадами.

— Не будемо.
— Але не гуманно вважати, що не такі вже й  погані люд-

ські справи, якщо кожен, коли він нещасний, то нещасний хіба 
що з власної вини, що лише той, хто сам намагається дати собі 
раду, заслуговує, щоб йому допомогли.

— Але ж багато і справді з власної вини?..
— Не вимагаю, щоб багаті жили безкорисливо, а хоча б вга-

мовували жадобу. Але як можуть замислитись над цим ті, хто 
своїм бажанням не може покласти кінця? Дають роботу бідним, 
але не бажають усвідомлювати, що ї їх в тому провина.

Не тішу себе надією, ніби на цьому питанні розуміюся кра-
ще за всіх, та ще древні казали: «Жадобу розпалює багатство, 
розкіш наперед смакує незчисленні, різноманітні насолоди, 
марнославність — пурпурову одежу, оплески й здобуту завдяки 
їм могутність і все, що ця могутність може. Пороки зваблюють 
тебе нагородами».

І це  ж стосується не тільки найбагатших, олігархів. То не 
дрібниця — жити поряд з багатством і не зіпсуватися від того 
сусідства!
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— Справді.
— Так було і є. Мабуть, жадібність — одна із особливостей 

характеру, що передається спадково.
— Невже всім?
— Не скажу тобі за всю Одесу, але коли Абрам почав помі-

чати у підростаючого сина потяг до безкорисливості, то вирі-
шив перевірити свій тест ДНК на батьківство.

— Знову ти переходиш на жарт.
— Від жартів до висновків. Сенека писав: «Або он той, за-

розумілий, кого так і  розпирає од зухвальства та впевненості 
у свої сили. ...та що там розводжусь про інших? Хочеш оцінити 
сам себе? Відкинь гроші, дім, почесті  — зазирни у  себе! Бо  ж 
нині ти ціниш себе думкою інших.

Якщо чесні твої вчинки, то хай про них знає увесь світ; якщо 
ганебні, то яка з того втіха, що про них ніхто не знає? Ти знаєш!.. 
Нещаслива ж ти людина, раз не зважаєш на того свідка!»

Але й на цю тему є старий єврейський анекдот.
— Я вже звик їх слухати, розповідай.
— Рабинович запитує в ребе, чому люди з грішми не помі-

чають інших. «Глянь у вікно, — каже ребе, — й скажи, що ти 
бачиш». — «Ну, жінка йде, діти біжать, старий шкутильгає...» — 
«А тепер подивися в дзеркало, що ти там бачиш?» — «Себе са-
мого...» — «Зрозумів? Скло те саме, але додали трохи срібла й ти 
вже бачиш тільки себе самого...»

Прагнення багатства — це надто потужний стимул. Силою 
він не поступається багатьом іншим пристрастям, а часто-густо 
навіть більший від них. Такий егоїстичний розрахунок може 
робитись і несвідомо, проте найчастіше він буває добре обду-
маний, і це не повинно дивувати нікого. Альтруїзм — не найпо-
ширеніша риса характерів багатіїв. Такі люди, коли вчепляться 
за свою ідею, то вже не відстануть. Вони тоді не зважають ні на 
перешкоди, ні на небезпеки, їм скрізь ввижається лише грошо-
витий успіх.

— А чи є межа багатству?
— На це запитання відповів той же Сенека: «Знаєш, яка 

все-таки межа багатства? Найближча — мати необхідне; далі — 
мати достатнє. ...Мірою необхідності є користь, а  в  яку мірку 
вкладеш надмірне? ...Одне слово, надмір у них перетворюєть-
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ся у необхідність. Хто може бути нещаснішим од таких людей? 
Вони ж не втішаються насолодами — служать їм, а крім того, — 
верх всіх зол!  — вони ще й  люблять своє зло. ...Думка надто 
ясна, щоб її тлумачити, надто промовиста, щоб її доповнювати. 
На одне звертаю тобі увагу: не думай, що ті слова — лише про 
багатство. Ні, вони матимуть таку ж вагу, хоч би до чого ти їх 
застосовував».

Тут, на Землі, істина ходить в  терновому вінку. Трагедія 
Сократа і  взагалі всякого стражденного праведника пояснена 
в діалозі Платона «Держава»: «Найвища несправедливість — це 
коли праведником виглядає той, хто не є праведним».

— До чого ти ведеш?
— До того, що бідний з необхідності стає творцем чеснот, 

борцем за справедливість, але йому не вистачає знань. Олігар-
хи, мільярдери  — не дурні. Вони дуже добре знають чого хо-
чуть. Вважають: «Нехай балакають, що завгодно, адже в  них 
немає всього того, що вони прагнуть мати. Нам те нічого не 
шкодить: вони кажуть таке із заздрості». Олігархи, сильні сві-
ту цього з особливою чутливістю тримають руку на пульсі часу 
і з того, що він показує, висновують свої плани. На противагу 
чистій філософії розуму вони, «скуповуючи уми», розробили 
цілу теорію маніпулюванням суспільством. 

— І що ж то за теорія?
— Не берусь її розкривати на вченому рівні, та вона багато 

в чому схожа на ту, яку в соціалістичному суспільстві відігра-
вала комуністична ідеологія. В  капіталістичному суспільстві 
вона залежить від власників грошових коштів. Вони не тільки 
через фільми та книги, які є джерелом інформації, впливають 
на людей, а й діють через підсвідомість. Безліч речей, що не вва-
жаються джерелами інформації, насправді несуть величезний 
інформаційний потік. На підсвідомість, без нашої волі, впливає 
не тільки пряма реклама, але й будь-яке зображення, звук і на-
віть дизайн, змушуючи робити певні вчинки, включаючи купів-
лю товарів і вибір політиків, котрі тим же народом правлять.

Наукові досягнення призвели до величезної дистанції 
в  знаннях між основною масою суспільства і  тими, хто нале-
жить до правлячих еліт і можуть користуватися цими знанням. 
Завдячуючи розвитку біології, нейробіології і прикладній пси-
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хології, «система» використовує передові знання про людську 
особистість, має можливість розуміти звичайну людину краще, 
ніж людина знає себе.

Великий капітал, насамперед захищаючи свій інтерес, веде 
проти громадськості цілу стратегію відволікання. Вона направле-
на на те, щоб постійно відволікати населення від дійсних соціаль-
них проблем, тримаючи їх у полоні питань, які не мають реаль-
ного значення. Зробити так, щоб пересічні громадяни вважали, 
що вони самі винні в своїх бідах та невдачах через недостатність 
інтелекту, здібностей чи зусиль. Таким чином, замість того, щоб 
повстати проти діючої системи, люди відчувають себе безпоміч-
ними, займаються самоїдством. Це призводить до депресивного 
стану, ефективно сприяє стримуванню діяльності людини.

І ця система стримувань не нова. У наведеному мною раніше 
прикладі з Плутарха, де Александр докоряє Арістотелю, дізнав-
шись, що той опублікував у книгах деякі галузі науки філософії, 
«призначені лише для усного викладання»: «Чим ми тоді будемо 
відрізнятися від інших людей, якщо ті самі науки, на яких ми 
виховувалися, стануть доступні всім без різниці?»

— То ти вважаєш, що науки ще не доступні «всім без різ-
ниці»?

— Безумовно.
— А чому?
— Мабуть, тому, щоб не тлумачити предмет філософії кож-

ному цікавому дурневі. Передусім тому, що це  — філософія. 
Вона адресує свою розраду лише тому, кому вона конче потріб-
на. Марно очікувати від неї втіхи тому, кому не до снаги муд-
рувати з  її філософськими абстракціями. Адже й  досі якість 
освіти, доступної нижчим соціальним прошаркам суспільства 
і вищим, величезна і цей бар’єр майже неможливо перебороти. 
Ще й досі в наших публічних бібліотеках існують категорії до-
пуску. Це ж не самі працівники бібліотек їх придумали?

— А хто ж придумав?
— Ті, хто зневажає маси, ті, хто хоче тримати їх у  рамках 

безглуздої, але жорстко обумовленої покори. Тому в житті, як 
кажуть, потрібно ризикувати, щоб знати більше. Здатність ді-
стати дійсно вищу освіту може стати елітарним привілеєм, 
доступним лише «вибраним». Станеться те, що пропонував 
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Умберто Еко — пускати до бібліотеки лише тих, хто вміє, хто 
здатний сприймати складні знання. Станеться розподіл на тих,
хто вмітиме читати складну літературу, і тих, хто читає вивіски, 
хто таким кліповим шляхом вихоплює інформацію з Інтернету.

Фредерік Беґдеберґ у своїй книзі «1,499 €» написав: «Дозволь-
те нагадати вам, що рекламу — цей засіб промивання мозку — 
винайшов у 1899 році американець Альберт Девіс Ласкер, а такий 
собі Йозеф Ґеббельс блискуче удосконалив її у 30-ті роки, аби пе-
реконати німецький народ винищити всіх євреїв. Ґеббельс був 
видатним винахідником концептуальних слоганів: «Німеччи-
на понад усе», «Єдиний народ, єдина країна, єдиний фюрер», 
«Праця робить вільним» (гасло на воротах Освенціма). Такі 
кліше блокують мислення. Найжорстокіші з них стиснуті в ко-
роткі фрази, позбавлені сенсу, категорично звучать і легко за-
пам’ятовуються.

Можу дозволити собі ще три цитатки? «Ми шукаємо не 
правди, а  ефекту», «Пропаганда втрачає свою ефективність, 
коли стає неприхованою», «Що більшою є брехня, то більше їй 
вірять». Усі вони належать Йозефу Ґеббельсу (що вдієш, знову 
він). ... Чудова приказка: «Не майте людей за дурнів, але не забу-
вайте, що вони дурні». «Дайте їм стільки інформації, щоб вони 
заплуталися і не знали, як реагувати».

Ті, хто володіє капіталом, готують перемогу цинічної та 
прорахованої тупості над простим і наївним прагненням люд-
ства до прогресу.

В ідеалі, за нинішньої демократії, неймовірна сила мас-медіа 
повинна розбурхувати розум людства, а не трощити його. ... Їм 
не потрібно, аби ваш мозок працював, вони прагнуть перетво-
рити вас на баранів  — я  не жартую, ось побачите, як одного 
дня вони поштампують магнітні коди на ваших зап’ястях. ... 
Їм необхідно відібрати у вас право вибору. ... Надійде час, коли 
в школах вивчатимуть, як демократія сама себе зруйнувала. ... 
І  ця війна  — не безкоштовна забаганка, не дилетантська гра. 
Вона ведеться на повному серйозі. ... Чому америкоси правлять 
світом? Бо вони контролюють масові комунікації.

Мабуть, не треба розводитися про те, як у наш час гроші роб-
лять дива, коли творять, важко працюють одні, а нагороди і пла-
ту одержують інші, коли перетворюють посередності на мудрих 
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політиків, злодіїв у  безкорисних меценатів, безголосих дівчат 
і юнаків на кумирів натовпу, коли в будь-якій галузі культури, на-
уки, мистецтва штучно створюються кумири і їм присвоюються 
звання, лауреатства тощо. Чи комусь ще потрібно пояснювати, 
що таке куплена преса, телеканали і реклама, що таке піар?

Наша допитливість невгамовна й безмежна. Людину розпи-
рає гордість від того, що вона освоює космос, обплутала всю 
Землю Інтернетом, але про саму себе проста людина не знає 
майже нічого. Майже нічого або катастрофічно мало.

— Чому?
— В наш час якраз великі обсяги інформації заважають лю-

дині адекватно сприймати реальну картину світу. Уривки нау-
кових даних, відверте шарлатанство і неправильне трактування 
фактів створюють такий собі інформаційний безлад, у  якому 
нелегко розібратися.

— Як це зрозуміти?
— Це — бути завжди винним і підконтрольним. У рамках 

Всесвітнього економічного форуму в Давосі виступив ізраїль-
ський історик, медіаспеціаліст Юваль Ной Харарі. Він заявив, 
що на протязі чотирьох мільярдів років правила існування 
життя на планеті не змінювались, все живе підпорядковувалось 
законам природного відбору й  органічної біохімії. Але тепер 
наука підмінює еволюцію за допомогою природного добору 
еволюцією за допомогою розумного задуму. Задуму не Божо-
го, а  людського. Якщо не врегулювати це питання, невеличка 
група людей, еліта, отримає до нього доступ і буде вирішувати 
майбутнє життя на Землі. Якщо демократія не пристосується до 
нових умов, нові люди житимуть при цифровій диктатурі. Вони 
носитимуть, скажімо, спеціальні біометричні браслети. Коли 
людина зайде в кімнату і побачить портрет чергового великого 
вождя, браслет зчитає її емоції, тиск і передасть дані у відповід-
ні органи — так буде виглядати цифрова диктатура.

Вважаючи, що добре знаються на всіх людських речах, мож-
новладцям уже немає потреби пам’ятати вислів «Я знаю, що 
нічого не знаю», над ним замислюватися. Їх задовольняє ро-
зуміння становища і саме становище «господарів життя». Але, 
як кажуть в Одесі: «Коли ви вважаєте себе розумнішим за ін-
ших — ви перестаєте розумнішати».
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— Що ти цим хочеш сказати?
— Лише те, що яким би чином не обмежували доступ до 

знань різними грифами на зразок «Таємно», «Цілком таємно», 
«Для службового використання», умільці завжди знаходять 
шлях їх обійти. Світ змінюється. Змінюється швидше, ніж змі-
нюється свідомість тих, хто керує цим світом. Дехто із самоуків 
здатен довідатися про певні речі не менше, а в деяких випадках 
і більше, ніж випускник університету чи академії.

Пам’ятаю, як ще на початку 80-х років минулого століття на-
вчався на курсах підвищення кваліфікації слідчих прокуратури 
в Ленінграді. На одному із занять нам видали дві купюри вар-
тістю по двадцять п’ять карбованців. Сказавши, що одна з них 
фальшива, дали завдання встановити, яка саме — підробка.

Як ми їх не обмацували, роздивлялись на світло, не могли 
розрізнити.

Викладач розповів, що один самоук, зібравши розрізнені 
дані з книг загального користування, на примітивному облад-
нанні виготовив папір, зробив кліше і почав друкувати гроші, 
які майже неможливо було відрізнити від справжніх. Лише на-
клавши одну банкноту на іншу, можна було побачити в одному 
із кутів розбіжність в елементах малюнка.

Розповів, що в кінці 1970-х років по всій країні колишньо-
го СРСР було виявлено фальшиві купюри номіналом 25 та 
50 карбованців. Фальшивомонетника довго не могли виявити 
і навіть припускали, що то могла бути фінансова диверсія за-
рубіжних країн з метою підриву економіки СРСР. Якість ви-
готовлення грошей була такою високою, що навіть вносились 
пропозиції виготовити новий їх зразок, а старі поступово ви-
лучати з обігу.

Те, що купюра фальшива, виявили після того, як один із від-
відувачів зайшов випити пива, кинув барменші на стіл 25-руб-
льову купюру. Купюра потрапила на вологу від пива поверхню 
і  в одному місці «розпливлась». Барменша, підраховуючи ви-
ручку, це помітила. Лише через декілька років вжитими опера-
тивно-розшуковими заходами фальшивомонетника виявили 
в Ставропольському краї.

— Випадок фальшивомонетництва не новий, але цікавий. 
Та все ж, ми вели мову про олігархів.
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— До певної міри цей приклад теж про олігархів, про те, що 
і вони не всемогутні.

— Але ти вважаєш, що справедливість їх не обходить?
— Мені здається, що олігархи взяли від Сенеки лише те, що 

одне благо, одне добро є джерелом і запорукою щасливого жит-
тя — це впевненість у собі. Ти сам себе зроби щасливим!

— То, можливо, вони, завдяки своїй впевненості в  собі, 
й зробили себе щасливими?

— Можливо. Дещо знаючи людей, допускаю, що на публі-
ку вони й виставляють своє багатство — як щастя, забуваючи, 
що на це спроможешся тоді, коли зрозумієш: благо — це те, що 
пов’язане з чеснотами; а що пов’язане зі злом — те ганебне. Що 
розум — частка божественного подиху, що проникла в людське 
тіло. Що найвище благо для людини — прислужитись тому, за-
для чого народжена.

— А як ти вважаєш, задля чого людина народжена?
— Якби я  знав це достовірно! Вже казав тобі, що людину 

проти її волі покликано якоюсь випадковою необхідністю з не-
буття до життя. Навіщо? Вона й хоче дізнатися про зміст і мету 
свого існування, та їй не кажуть або кажуть нісенітниці. Примі-
ром, гинуть люди — а суспільство, на зразок якого створюється 
людина, залишається, і не завдає їй жодної шкоди те, що ті люди 
страждають, гинуть.

Та попри все це, людина — розумна істота. Той же Сенека 
писав: «Природа зробила нас сприятливими до науки й наділи-
ла розумом, хоча й недосконалим, але таким, що може вдоско-
налюватися. ...А чого вимагає від людини розум? Найлегшого: 
жити згідно зі своєю природою. Але цього нелегко домогтися 
через наш спільний безум: один одного штовхаємо до пороків».

ЛАБІРИНТИ ФІЛОСОФІЇ

І, на жаль, філософи тут теж прислужилися.
— Яким чином?
— Не можу сказати тобі нічого такого, чого б ти не знав сам. 

Ще Сенека вважав, що скільки часу вони прогайнували на хи-
тромудрі плетива слів, на такі ж химерні, підступними стежка-
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ми спрямовані роздуми, що лиш вигострюють марний дотеп! 
Затягуємо вузли, надаємо словам подвійного значення, а  тоді 
все це розплутуємо. Чи так уже в нас багато вільного часу? Вже 
ми навчилися жити?.. Весь наш хист, усю передбачливість му-
симо спрямовувати на те, щоб уникнути обману на ділі, а не на 
словах. Навіщо мені ті тонкощі у розмежуванні подібних між 
собою висловів, якщо вони можуть стати пасткою хіба що для 
тих, хто пускається у заплутані роздуми?

Платон заснував свою школу. Її ще називають Академією, 
бо заняття в ній проходили в гаю Академа біля Афін. Історичні 
джерела вказують, що вона проіснувала близько восьми сторіч. 
Поряд з філософією академія культивувала математичні, астро-
номічні й музичні студії (за переказом, над її входом було на-
писано: «Хай не входить сюди той, хто не вивчив геометрії»), 
а також аскетичний спосіб життя: споглядання ладу в співвід-
ношенні чисел і  в рухові зірок мало навчити впорядковано-
сті духу.

Я, мабуть, не зміг би бути слухачем тієї академії. Не знаюсь 
на геометрії і вважаю, що розвиток людства завжди йде по колу, 
чи по еліпсу, чи по спіралі, чи як там іще, тільки не по прямій 
лінії, бо прямі лінії, певне, існують лише в геометрії, а не в при-
роді і в житті.

Вісім віків проіснувала школа. І що, які результати?
— Вважаєш, що результатів немає?
— З мого боку було  б несправедливо так погано про тебе 

думати, щоб дати однозначну відповідь. Я вже навів тобі безліч 
цитат древніх філософів, і, як на мене, вони дуже перегукують-
ся з  моїм сьогоденням, допомагають мені особисто розуміти 
цей світ.

— І наскільки ти його розумієш?
— Не берусь навіть оцінювати ступінь свого розуміння. 

Тому й  досі лише цікавлюсь, роблю перші кроки в  філософії. 
Цікавлюсь тим, що про неї кажуть самі філософи.

— І що ж вони про неї кажуть?
— Якось побував на літературно-філософському диспуті 

в Одесі.
— Якщо ти ходиш на такі диспути, то ти вже не просто ціка-

вишся.
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— Ця цікавість все більше й більше захоплює мене. До речі, 
ти згадував про мою інтуїцію. Так от, саме на одному з таких 
диспутів відкрив для себе, вже згадуваного в  контексті про 
війну, французького філософа Анрі Берґсона. Він один із тих, 
хто професійно вивчав філософію як науку і 1927 року за книгу 
«Творча еволюція» був удостоєний Нобелівської премії в галузі 
літератури. Він трактував життя як деякий метафізично-кос-
мічний процес, як «життєвий порив», як могутній потік творчо-
го формування. Людина — творча істота, і через неї проходить 
шлях життєвого пориву. Великий дар творчості, за Берґсоном, 
органічно зв’язаний з ірраціональною інтуїцією, а вона є боже-
ственний дарунок і належить лише обраним.

— Саме за це я й обрав тебе у співрозмовники.
— Облиш!
— Чому? Всім же відомо, що письменники мають одну дав-

ню ваду — скромністю напрошуватись на похвалу.
— Інтуїтивізм Берґсона — складна, суперечлива теорія, своє-

рідним фундаментом якої є думка філософа про визначальну 
роль інтуїції в науковому та художньому пізнанні світу. Витоки ж 
інтуїції — в інстинкті й інтелекті. І справді, те, що споглядається 
чистою інтуїцією без понятійного оформлення і логічного осмис-
лення, власне кажучи, виявляється навіть невимовним. Вважаю, 
що інтуїцією є здатність людини передбачати явища виходя-
чи з власних знань і досвіду, набутих шляхом спостереження за 
системністю певних явищ чи причинно-наслідковими зв’язками. 
Не вважаю себе досить вправним у  такій умілості, тому іноді, 
можливо, марнуючи час, ходжу послухати ті диспути, і де в чому 
вони впливають на мої відчуття та погляди на практичний бік 
буття. Часто вони вражають силою свого слова, своєю аргумента-
цією. Але повністю мною не оволодівають. Я вже переріс той вік, 
коли захоплюєшся всім. У мене на все свій, з філософським при-
цілом, погляд. А цей диспут зацікавив уже самою своєю назвою.

— Якою саме?
— «Чи може бути філософія практичною».
— І що ж, дізнався?
— Від філософів, які цією наукою займаються серйозно, ді-

знався, а точніше, впевнився, що література, в поєднанні з фі-
лософією, дає можливість доторкнутись до глибинних відчут-
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тів, що слово завжди мудріше за людину, котра його висловлює. 
Мислимо, думаємо ми усно, те, що пишемо, — вторинне. Ніко-
му не заборонено сприймати і розуміти так, як він це сприймає.

— А що ж до практичної філософії?
— Практична філософія розширює життєвий і  сутнісний 

горизонт, у якому людина існує. Без неї цей горизонт обмеже-
ний. Практика життя — це наш рух у перспективі. Філософія 
дозволяє і дає можливість цю перспективу побачити. 

— І ти її побачив?
— Лише обрій.
— Для філософа бачити горизонт  — то вже велика наука. 

Не можна уявити світ без горизонту. Без нього це був би не світ, 
а хаос...

— Так, це величезне поле, і я не хочу його спрощувати. Всі 
мої починання в цій галузі закінчуються питанням: «Для чого?» 
Для того, щоб тебе зарахували до лав мислителів чи особисто-
стей історичного масштабу? Ми вже, здається, говорили, що 
манією величі не страждаю. Не можу сказати, що вже осягнув 
сутність життя, що піднявся над грубою скороминущістю, над 
оманами почуттів у сферу цілковитої певності. А без неї якою б 
була моя філософія?

Знаю, що нічого не знаю, бо все, що відбувається, в суті своїй 
заплутане, повне невизначеності. Події такі ускладнені, що серед 
них можна й розгубитися. Єдине, що рятує, це особисто для себе 
виробити систему дій, серед яких тобі більш-менш комфортно йти 
разом з усіма. Добре розумію, що «філософствувати» і бути «філо-
софом» — не одне і те ж. Далеко не кожен, хто професійно займа-
ється філософією, є філософом, мислителем за покликанням.

— З цим не буду сперечатися.
— А ще вважаю, що коли хочеш займатися філософією — їй 

потрібно присвятити все життя. А присвятивши життя — ви-
робити своє вчення. Та й навіть виробивши своє вчення, воно 
залишається вченням, допоки філософ, тобто вчитель, — жи-
вий. Як тільки він помирає, — то вже інтерпретація.

Тепер, маючи за плечима життєвий досвід, не можу нака-
зати собі віддати перевагу і пишатися тією чи іншою філософ-
ською думкою.

— Чому?
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— Тому, що якою б вона не була сміливою і закличною, як би 
не піднімалась до сфери, де владарюють високі уми, відчуваю: 
все одно це не довершеність. Філософія впродовж усіх віків, як 
по спіралі, «кружляє» безкінечними колами і різною терміноло-
гією розмірковує про одні й ті самі проблеми. 

— А хіба можна однією, якоюсь єдиною для всіх терміноло-
гією, розмірковувати про одні й ті самі проблеми?

— Можливо, моє пояснення буде надто спрощеним, та мені 
здається, що єдина термінологія застосовується в  математиці. 
Математичний знак єдиний для всіх. І  лише безумці можуть 
намагатися довести що 2+2=5. Якби в математичні знаки трак-
тувалися по-різному, то чи сягнули б ми космосу? Не берусь су-
дити, як у філософії, а про право можу з впевненістю сказати, 
що тут поняття термінів трактується по-різному. Одному лиш 
незмінно дивуюсь, хто їх научив так штукарськи перекручувати 
і спотворювати прості істини?

Не хочу, щоб ти сумнівався в моїй глибокій пошані до фі-
лософів, до них самих і  їхніх творів. Та, здається, Рене Декарт 
сказав, що ніхто не зможе намудрувати нічого настільки ж ори-
гінального і  неймовірного, чого  б уже колись не намудрував 
хто-небудь з філософів. Та й серед них не надто багато тих, які, 
не розмінюючись на дрібну монету, виплекали у серці й голові 
власний світ думок, чим збагатили людський розум. Звичайно, 
мій мозок ще захоплюється, цікавиться філософською думкою, 
але не завдає собі непереборного клопоту витлумачити щось 
величне, так заглибитись у його суть, щоб збагнути безмежне, 
так піднести свою думку на доступну людям височінь, звідки 
і вони могли б її відчути. Тут, як у поезії: хіба можна щось від-
творити, якщо ти сам глибоко цього не відчуваєш?

Все, що можу собі дозволити в період ще не заспокоєного 
життєлюбства, — це цікавитись.

— І це похвально, бо багато хто дивиться лише під ноги.
— Не кожна людина — сучасник. Вона ніби є, але їй відмов-

лено в  сучасності. Якщо людина приходить до філософії для 
того, щоб отримати готові відповіді на ті питання, які в неї є, то 
вона не отримає нічого, тому що філософія радше навчає пору-
шувати і формулювати нові питання, в тому числі й стосовно 
нашого повсякденного життя.
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Під час диспуту почув і намагаюсь зрозуміти ці філософ-
ські істини. Та для більшості вони, як то кажуть, лежать мерт-
вим вантажем. Навіть у суто земних справах людина губиться 
і втрачає орієнтири для виважених рішень, не кажучи вже про 
осмислення вищих чи навіть найвищих істин, що становлять 
основу її буття, окреслюють земне призначення і прокладають 
шлях до жаданого щастя. Людство, мабуть, більше засвоїло 
пораду Платона з  його діалогу «Бенкет», у  якому описується 
порада, як позбутися гикавки: «Намагайся якомога довше за-
тримати віддих, аби позбутися тієї гикавки, а ні, — то сполощи 
горло водою. Якщо й це не зарадить, — то полоскочи в носі та 
чхни — раз-другий, і гикавка перейде, хоч би якою була силь-
ною». Ніби й добра порада, та на собі випробовував — не зав-
жди допомагає.

До чого це я веду?
— Справді, до чого?
— Спробуй стежити за моєю думкою, як це тобі вдасться. 

Ні від чого немає якогось універсального рецепту. Правиль-
ного чи неправильного — не існує. Є лише наслідки дій. Ще 
й досі актуальні слова Сенеки: «Якби ж то в людській мудрості 
все вже було досконалим, очевидним і ніщо з її рішень не по-
требувало змін! А поки що правди шукаємо разом із тими, хто 
її навчає».

Ось перед цим ти запитував про справедливість. Справед-
ливість теж кожен розуміє по-своєму. Перефразую того ж таки 
Платона: ми настільки далекі від того, що стосується «справед-
ливого», «справедливості», «несправедливого», «несправедли-
вості», що навіть не знаєш, що справедливість і справедливе — 
це, по суті, чуже благо, вигідне для сильнішого й можновладця, 
а для підневільних і попихачів — шкода, тоді як несправедли-
вість — якраз навпаки, вона владарює над справді добродуш-
ними і  тому справедливими людьми. Підлеглі  ж виконують 
усе, що вигідне тому, хто має силу, отож, прислуговуючи йому, 
вони прислуговують його процвітанню, а своєму власному — 
анітрохи!

Та і бідний, і багатий вважають себе праведниками і не помі-
чають у своїх суперечностях, як неприродні людські пристрасті, 
добровільне безглуздя ведуть їх до прірви. У мене складається 
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враження, ніби вже не існує ніяких моральних цінностей і всім 
ницим людським пристрастям дано повну волю.

Я веду до того, що не схвалював Сенека, обурюючись роз-
путним життям своїх співгромадян. Нині я б назвав це анти-
чною вільністю в  питаннях статі. Йдеться про мужолозтво, 
по-грецькому — педерастія.

Не схвалює цього й християнська релігія: «Не лягай з чоло-
віком, як із жінкою — це мерзота », — повчає Старий Завіт, ля-
каючи нечестивців долею жителів Содому і Гоморри.

І хоча мені доводилося розслідувати справи цієї категорії, 
я не з тих, хто з піною біля рота доводить, що «голубим» у нор-
мальному суспільстві місця немає. Вважаю, що людину не мож-
на до чогось примушувати  — можна тільки давати їй поради 
або умовляти, а  ті, хто не скоряються розумові, позбавляють 
себе права називатися розумними створіннями.

Не я один вважаю, що гомосексуалізм — це різновид психіч-
ного захворювання чи снобізму. Люди традиційної сексуальної 
орієнтації не намагаються виставляти свою орієнтацію напо-
каз, демонструвати, агітувати, примушувати — бо це неприрод-
но. Помірковані люди вважають: як хочеш, з ким хочеш, з тим 
живи і займайся сексом — ніхто ж не забороняє. Я ж не закли-
каю їх спалювати, як робила це інквізиція, не бажаючи мири-
тися з іншою точкою зору. Але прагнути якихось статусів? Для 
чого? Щоб стати відомим? Показати, що ти плюєш на загально-
людські норми, щоб привернути до себе увагу? Якщо «так», то 
це почуття меншовартості або шиза! І хоча одна розумна люди-
на сказала, що демократія — це коли цікавий кожен, для мене 
вони нецікаві і не потрібно гей-парадами мене зацікавлювати, 
пропагувати й визнавати гомосексуалізм за найбільш природ-
ний поклик людської істоти.

Характерний анекдот.
— Знову хочеш перевести все в гумор?
— Гумор лише підкреслює ситуацію і своїм веселим словом 

змушує сміятися над дійсністю.
— Розповідай. Сподіваюсь, ти знову висловиш речі украй 

несподівані, кумедні та дивовижні.
— Це вже хто як оцінить! 
Рабиновича запитують: чому ви хочете виїхати з країни?
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— Мене не задовольняє ваше ставлення до гомосексу-
алізму!

— А що вам не подобається?
— За Сталіна за це розстрілювали, за Брежнєва від цього 

примусово лікували, зараз з цим нормально. 
— То чому ж виїжджаєте, коли з цим все нормально?
— Боюсь, що це скоро стане обов’язковим.
А щодо життя у  злагоді з  призначеним природою, то тут 

люди ще не дійшли згоди. Та й коли з тих чи інших причин від-
сутній сексуальний партнер, замість здорового сексу займають-
ся мастурбацією — онанізмом.

— Свого часу були широко поширені думки: мастурбація — 
це погано, від мастурбації можна зійти з розуму.

— То можна вважати, що Діоген міг зійти з розуму?
— До чого тут Діоген? 
— Цей давньогрецький філософ у четвертому віці до нашої 

ери намагався по можливості якомога більше зменшити залеж-
ність від благ цивілізації і наблизитись до природного стану. Він 
відпустив на волю свого раба і жив у бочці, проте був щасливі-
ший за всіх царів земних. У такому спрощенні життя доходив 
до повної безсоромності. Мастурбував на очах у  людей. Тим, 
хто з нього насміхався, казав, що таким чином задовольняє сам 
себе, відмовляючись від жінки. При цьому ще й  додавав, що 
якби отак, як мастурбуючи, можна було б, погладжуючи собі 
живіт — відмовитись і від їжі...

— Знову в тебе жарти. Безумовно, все живе — живе інстинк-
тами. Лише людина послуговується ще й розумом.

— Цими словами ти й  сам відповідаєш на запитання, по-
ставлене мені: чи панує над людьми розум? Людина тільки 
послуговується розумом, але ще й у владі інстинктів. Мабуть, 
тому і неоднозначні наші думки щодо гомосексуалізму.

— Якби я й не вірив, як розумні люди, то в цьому не було б 
нічого дивного.

— Було  б дивно, якби ти за стільки років не перестав ди-
вуватися. Мені чомусь пригадалось неодноразово бачене в сту-
дентські роки на бійні м’ясокомбінату.

— Яке відношення бійня м’ясокомбінату може мати до пи-
тання гомосексуалізму?
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— Вислухай мене, а тоді думай про це, що захочеш. Там, на 
м’ясокомбінаті, влітку 1978 року працював наш студентський 
будівельний загін. У загінці перед приміщенням бійні завжди 
було із сотню молодих бичків віком від року до трьох. Корів чи 
телиць на бійню майже не завозили. Мабуть, відчуваючи свою 
земну кончину, не виконавши своїх природних обов’язків щодо 
продовження роду, некастровані бички ходили зі збудженими, 
часто майже до землі висуненими статевими органами і безпе-
рестанно плигали одне на одного.

Годі не всміхнутись, повертаючись до нашої розмови про 
гомосексуалізм, бо подібність до тварин тут така виразна. Про 
подібну пристрасть Сократ казав, що спраглий насолоди, немов 
чотиринога тварина, намагається залізти на неї і  запліднити. 
Він не боїться, не соромиться грубо й зухвало ганятися за насо-
лодами, навіть несумісними з природою.

Виникає запитання: невже люди в своїй одностатевій хіті не 
відрізняються від тих бичків, приречених на забій? Адже вони 
найближче стоять до тваринного, до голого інстинкту.

— А де ж пропагована толерантність? — вислухавши, дещо 
іронічно запитав співрозмовник.

— Не іронізуй. З такою толерантністю можна дійти до того, 
що заборонять розумним думати, щоб не ображати почут-
тя дурнів. Домагаючись рівності і справедливості для всіх, ми 
дійшли до того, що умисне сприяємо розвитку цієї напасті.

У питаннях сексуальної орієнтації мене нічим не здивуєш. 
У своїй слідчій практиці стикався і з гермафродитами — людь-
ми, які володіють статевими ознаками як чоловічого, так і жі-
ночого організму. Тож варто задуматися над словами Арісто-
фана з «Бенкету» Платона, бо, можливо, і справді давно колись 
первісна наша природа була не така, як тепер — вона була інша. 
Передусім, існувало три роди людей, а не два, як маємо тепер — 
чоловічий і жіночий. Колись був ще й третій рід, що поєднував 
у собі обидва начала. Був, але вже нема — лишилося від нього 
саме тільки ім’я, та й те звучить непристойно. 

Думаю, що потрібно перевести розмову на інше, бо такі дис-
кусії заводять на слизьке.
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СКАЧУТЬ У ГРЕЧКУ

— Хай буде так, — відповів мій співрозмовник, — вважаю,
що ти дуже ясно висловився з  цього темного й  важкого пи-
тання. Час перейти до розгляду питання, чи впорядковані між 
людьми природні, статеві, а не гомосексуальні зв’язки? 

— Відповідаючи на це запитання, потрібно бути обереж-
ним. Законом вони впорядковані, та, якби це сказати необраз-
ливо: люди і в шлюбі скачуть у гречку.

Розпочну відповідь словами Анатоля Франса: «Птах... коли за-
бажає пташки, він достеменно знає, чого хоче, і це накреслює чіт-
кі межі його бажанню... он дві чи три пари кохаються на сонечку. 
Глянь, як невинно це в них виходить. Ніхто на них не звертає ува-
ги, та й самі вони, як видно, не так то дуже захоплені своїм ділом».

Підійшла пора і пташина, кожна на свій лад, співає: «Бажаю 
кохання, бажаю!!!»

У природі розмноженню видів покладено циклічну, відпо-
відну до природних умов, залежність. Людина цієї циклічності, 
залежності від сприятливих природних умов для продовження 
свого роду не дотримується. Люди бавляться тим, чим тварини 
займаються тільки в певну пору.

Здавалося б, що, займаючись цією справою, дано вже по-
ра дійти до досконалості. Проте, словами того  ж А. Франса: 
«...а люди одягнені... ховають свої тілесні, дані природою при-
нади... дивляться на одяг і вже не розуміють так чітко, що саме 
вабить стать до статі... одне до одного... тоді невиразні, а іноді 
й  недоступні через різницю в  одязі, бажання розпливаються 
в усяких мріях та ілюзіях, і врешті спізнають усі кохання люті 
муки. ...А жінки тим часом опускають очі, підбирають губи 
і вдають, ніби ховають під своїм убранням бозна-який скарб!.. 
Аж злість бере!» Чоловіки знають, яке відчуття збуджують жін-
ки, коли їх бажають, а ті примхливо кажуть: «Дарма! Не вірю...» 
А буває, що скромничають навіть у саму мить насолоди.

— Цього не заперечуватиме, гадаю, ніхто з чоловіків: кожен 
знає, скільки нісенітниць треба наговорити жінці (і якого дур-
ника із себе грати), аби вона вволила волю твою.

— Іноді й  жінкам доводиться в  цій справі брати ініціати-
ву в свої руки. Та й узагалі, в цьому ділі жінки мають більший 
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вплив, аніж заведено думати. Вони починають свою гру, в ході 
якої, за словами Бальзака в його «Людській комедії»: «...змушу-
ють чоловіка пробивати хід у більш або менш майстерно спо-
рудженій фортеці своєї вдаваної неприступності». Їм легко все 
пояснити сміхом і жартами.

Та й чоловіки, навіть подорослішавши, часто залишаються 
шістнадцятирічними хлоп’ятами, сором’язливими й боязливи-
ми перед жінками. У слідчій практиці був один випадок. Мені 
частенько стає смішно, коли я згадую про це.

— Розповідай, можливо, і мені буде смішно.
— Теплої весняної днини, гуляючи на сільському весіллі, 

батьки побачили, що десь поділася п’ятилітня дівчинка. Не 
здіймаючи галасу, понишпорили по кущах, аж бачать: п’янень-
кий парубійко, місцевий житель, який недавно прийшов з ар-
мії, поклав дівчинку біля себе і, знявши з неї трусики, руками 
маніпулює там, де, як висловлюються літератори, перо відво-
дить від слів, яких соромиться відвертість.

Дісталося тому хлопчині добряче. Спершу на нього накину-
лися жінки. Потім перцю всипали чоловіки. Подряпаного, по-
товченого так, що й рідна мати не впізнала б, доправили його 
до міліції. 

На ранок із райвідділу затриманого привели до мене в ка-
бінет. Одразу впало в  очі, що з  наведенням «макіяжу» на об-
личчі рідні дівчинки перестаралися, та не подаю вигляду. Ви-
проваджую з  кабінету міліціонера і  залишаюсь один на один. 
Хоч і важко в таких випадках буває пробити лід стриманості, 
спокійно запитую: «Хлопче, що ж ти накоїв і чому? Невже тобі 
дівчат мало, що ти зазіхнув на малолітню?» Відповідаючи, па-
рубок спочатку зважував кожне слово, та не відчуваючи упере-
дженості з мого боку, виклав, як мені здавалося, все, мов на спо-
віді. Прості нехитрі відповіді, підкріплені плачем, переконали, 
що він не мав наміру ґвалтувати.

Виявляється, простий хлопець, одинак у скромних батьків. 
Ті люди зовсім не були темні й неотесані, проте якось не склало-
ся, чогось не додали синові. Вчився посередньо. Не мав сестер 
і у взаєминах з дівчатами був досить несміливим. Вже й в армії 
відслужив, а дівчини так і не мав. За своєї сором’язливості не 
знав, що таке позалицятися до дівчат. Ще не торкався він при-
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ваб жіночих, не відчував, як то «можна втопитись в дівочих очей 
глибині», не мав, як тепер кажуть, сексуального досвіду. Чоло-
віки, хлопці, його ровесники, веселяться, танцюють з красиви-
ми дівчатами, а він... Він теж оцінював їхню вроду, бо ж не був 
сліпим. А чому б і ні? Він жив у реальному світі і серед людей, 
але був ще не втаємниченим у сексуальні взаємини. Та нелег-
ко стримувати свої бажання й перемагати природні інстинкти, 
особливо, коли вони захопили зненацька, у  хвилину сп’янін-
ня. Тоді розум працює не як наш найвищий дар, а піддається 
пристрасті, і  людина охочіше відкидає розум, ніж пристрасті. 
Склалося так, як склалося... Мабуть, зачепило за живе, а може, 
відчув, що з кабінету слідчого дорога може вивести його пря-
мо... «на Магадан», адже тоді, в часи Союзу, це було можливим, 
схлипуючи, запитує: скільки ж тепер йому дадуть років тюрми? 
Роз’яснюю, що на словах я йому повірив, але ж потрібно й іншу 
сторону вислухати.

Поки відбирав пояснення, лікарі вже провели медич-
ний огляд дівчинки. Ніяких пошкоджень не виявили. Мабуть, 
і  батьки вже між собою переговорили. Тож працівник міліції 
заносить висновок лікаря і довірливо шепоче, що батьки проха-
ють кримінальну справу не порушувати. Не потрібен їм широ-
кий розголос. Ознайомившись з висновком лікарів, дізнавшись 
про позицію рідних дівчинки, залишивши міліціонера в своєму 
кабінеті, не кажучи, куди йду, прямую до прокурора доповісти 
та узгодити подальші дії. Те, що вчинив дещо загальмований 
у своєму статевому розвитку юнак, звичайно, не морально, але 
робота наша давала таке право — карати чи милувати. Коротко 
доповів, що хлопець, як кажуть у народі, без сьомої клепки в го-
лові, та ламати йому життя не бажано. Знаючи, що у мене в про-
ваджені і  так вистачає справ, прокурор погоджується з  моєю 
пропозицією і пропонує: 

— Ходімо разом, я хоч подивлюсь, який він із себе.
Заходимо до мене в кабінет. Поглянувши на обличчя паруб-

кове (а воно в того, я вже казав... самі синці), прокурор аж ру-
ками сплеснув:

— Та хто ж це тебе так, хлопче, і за що?!
Я вже зайшов за свій робочий стіл і ніби з боку відчув та по-

бачив, як раптово може мінятися людина, пристосовуючись до 
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ситуації, якими винахідливими бувають ті, у кого нібито й не-
багато розуму, але свої здібності звикли ставити нарівні з хи-
стом до практичного життя. Випадок просто курйозний, інак-
ше його не сприймеш. Хлопець, бровою не зморгнувши, ніби 
він оце випадково опинився у мене в кабінеті, відповідає:

— Ніхто і ні за що. Це я з власної необережності. Витягував 
картоплю з погреба, а щабель у драбини обломився, так ото ж... 

Ошелешений такою «правдоподібною відповіддю», я  сам 
з  несподіванки аж рота роззявив і  ледве стримав сміх... Пе-
реглянувшись зі мною багатозначним поглядом, прокурор біль-
ше ні про що не запитував і, з усміхом на вустах, повернувся до 
свого кабінету. Звідти телефонує по внутрішньому зв’язку та 
жартома до мене: «Відпускай, бачу, він своє вже дістав, думаю, 
що скаржитись не буде... До речі, не забудь сказати йому, щоб 
іншим разом по драбині лазив обережніше».

Вибач мені. Сам не знаю, навіщо я згадую про такі дурниці, 
але не можу не розповісти анекдот на цю тему. Чи, можливо, 
тебе це не цікавить?

— Якщо він до теми, то розповідай. Я вже звик до таких тво-
їх відступів, — сказав співрозмовник.

— Платон писав, що в розмові, хоч би про що в ній ішлося, 
обов’язково мусить бути дещо для розваги.

— Платонові слова і для мене незаперечні.
— Так от, купив чоловік молодого папугу і став учити його 

розмовляти. Та той нічого не сприймав, а  з  часом, хоча його 
того і не вчили, сам почав вимовляти: «Сексу хочу!. Як не вчив 
господар інших слів — не сприймав. Поніс його тому, в кого ку-
пив папугу.

Вислухавши претензії, продавець його заспокоїв. Порадив 
понести папугу до іншого покупця, якому він теж продав двох 
осіб, тільки жіночого роду. Ті самочки такі богомільні, тільки те 
й роблять, що моляться і щось прохають у Бога. Мовляв, твій 
папуга, побувши з ними, швидко навчиться інших слів.

Приніс папугу до тих самочок, запустив у клітку, а той знову 
за своє: «Сексу хочу!» Почувши це, самочки одразу: «Слава Все-
вишньому, почув наші молитви!»

— Анекдот ніби в тему, але як же у людей нині справи з од-
вічним, з продовженням роду людського?
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— Зваж, для чого я розповів анекдот, бо хочу наголосити, 
що і у людей, як у тих папуг, на думці одне — секс, а через нього 
і продовження роду людського.

Але ти запитував про те, чи впорядковані між людьми при-
родні, а не гомосексуальні зв’язки?

— Так, запитував.
— На жаль, абсолютно стверджувально відповісти тобі 

«так» не можу. Мудрі кажуть, що чоловік і жінка ніколи одне 
одного не зрозуміють, але саме це їх завжди тримає разом.

— Якщо не розуміють одне одного, то й довіри між ними не 
може бути?

— У мудреця запитали: якій жінці можна вірити — білявці, 
рудій чи чорнявій? Мудрець відповів: жінці можна вірити, коли 
вона вже посивіла, а  чоловікові не можна вірити, навіть коли 
він лисий.

Звичайно, для впорядкування природних статевих відно-
син люди придумали законодавство про шлюб та сім’ю. Але 
щоб після шлюбу подружжя проживало свій вік, ніколи не чу-
ючи про зраду і  розпусту, щоб ставилися одне до одного так 
само приязно й доброзичливо, як і до інших людей, котрих зу-
стрічають у житті, не знаючи ні ревнощів, ні палких любощів, ні 
суперечок, ні невдоволення, — сказати не можу. Панас Мирний 
писав, що шлюб — це не святе, а розпрокляте таїнство, котре 
іноді з’єднує дві людини на вічні муки.

— Якщо сваряться, а  потім миряться і  вже через день не 
пам’ятають, через що сварилися — це і є любов?

— Хто його знає, склероз починається так само. Й до сих 
пір, за Арістотелем: «Стосовно  ж побіжних зв’язків чоловіка 
або дружини, то такі зв’язки ніде не вважаються пристойними, 
поки існує те, що називається законним шлюбом». Але в народі 
кажуть, що перший місяць є медовий, а другий полинний.

Церква не так легко давала згоду на розлучення. Характер-
ний діалог: 

— Батюшко, дайте мені дозвіл на розлучення з чоловіком!
— А в чому річ, дочко моя? 
— П’є! Не працює! Мене б’є! 
— А що ж ти за такого заміж виходила?
— Дурна була!
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— От бачиш, а він тебе, дурну, заміж взяв. 
— То що ж, — запитав мій співрозмовник — якщо дурепа, 

то на все життя?
— Не скажи! Усі жінки, навіть невеликого розуму, вміють 

хитрувати, щоб досягти мети. Я ж не тільки філософією цікав-
люсь. Ще й не бувши слідчим, любив читати детективні романи. 
В одному з них Агата Крісті висловилась: «У дев’яносто дев’яти 
випадках жінки поводяться як дурепи, але на сотий виявляють-
ся хитрішими, ніж чоловіки».

Нині інакше. Тих, хто в  законному шлюбі вже не можуть 
терпіти одне одного, держава зі своєї ласки розлучає. І тоді вони 
відчувають щастя, куплене за гроші.

— Як це зрозуміти?
— Ця процедура не безоплатна. Люди, які стверджують, що 

щастя за гроші не купиш, ніколи не платили судовий збір за ро-
зірвання шлюбу.

— Бачу, що ти й на це дивишся з гумором.
— Тут Закон вважає, що було б надмірним жорстоко подвою-

вати тягарем такого довічного шлюбу страждання тих, хто й так 
безневинно, добровільно його уклав. Адже в шлюбі головне...

— Цікаво, що ти вважаєш в ньому головним?
— Погодься, що не всі, укладаючи шлюб, збираються шука-

ти в нім філософський камінь щастя.
— Хоч тут ти аж надто схильний до жартів, та з цим пого-

джуюсь, але що ж є головним?
— Я б не сказав, що головним, але суттєвим є — статеве за-

доволення.
— Хто  б подумав, що тільки заради любовної втіхи вони 

роб лять все, що в їхніх силах, аби бути разом!
— Не лише заради любовної втіхи.
— А заради чого?
— Банальної вигоди.
— Поясни.
— Дозволь пояснити анекдотичним випадком.
— Він щось пояснює з філософії природних статевих відносин? 
— Пояснює, ще й  як пояснює. Здається, Сократ казав, що 

потрібно пройти через трагедію розуму і відчаю, щоб дійти до 
сміху, до гіркого сміху. Якщо зможеш дійти!
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— Спробую.
— Випадок дуже простий: ніч, яку Абрам провів у  ліжку 

з Сарою, за його враженнями, не надто відрізнялась від раніше 
проведених з іншими жінками. А ще, коли та в любовному ек-
стазі шепотіла йому, що він кращий за всіх, подумав: скільки ж 
тих «всіх» у неї було? Але коли побачив, що ранком Сара за ціну 
більшу, ніж купив, вигідно продала букет квітів, який він пода-
рував їй увечері, зрозумів: це та жінка, яка йому потрібна.

— Трагедії розуму й гіркого сміху в цьому випадку не має, 
а здоровий сміх...

— Звичайно, є і любов, але коли її немає, то до послуг проце-
дура розлучення. Статистика розлучень набула масштабів ката-
строфи: кількість офіційно зареєстрованих шлюбів майже дорів-
нює кількості їх розірвання. Але й там суд з’ясовує причини, бо 
не всі жінки дотримуються заповіді: «Хай приліпиться жона до 
мужа свого». Часто там доходить до анекдотичних ситуацій.

Йде судовий розгляд справи про розлучення. Суддя:
— Чому ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком?
— Він мене в ліжку не задовольняє!
Жіночі вигуки з зали:
— Всіх задовольняє, а її не задовольняє!
Чоловічі вигуки:
— А її взагалі ніхто не задовольняє!
— Ти знову зводиш все до жартів,  — усміхнено зауважив 

мій співрозмовник. Але скажи, хіба чоловіче плем’я краще? Хто 
задовольняється меншим, ніж має й може мати?

— Це не жарт, бо так воно й буває в житті. Мабуть, та жін-
ка, що розривала шлюб, зраджувала своєму чоловікові з надмі-
ру життєвої снаги та природних потреб здорового організму. 
Адже і  в статевих стосунках хтось залишається задоволений, 
а хтось — ні.

Платон згадував про це в  іншому контексті: «Але я  кажу, 
загалом, про всіх чоловіків і жінок, тому що лише в такий спо-
сіб  — у  досконалій любові  — якби кожен із нас зумів знайти 
свою половину, щоб повернутися до первісної природи, наш рід 
став би щасливим. Якщо це найкраще, то з  усього, що маємо 
тепер, найліпшим треба визнати те, що найближче до найкра-
щого, а це означає, що треба знайти свою половину».
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Проте, пристрасті залишаються пристрастями за будь-якої 
епохи. Тема подружнього життя та  ж сама, що й  тисячоліття 
тому. У  книзі «Історія європейської цивілізації» вказані деякі 
приклади (літературні, але не менш показові): у другій половині 
І століття, розповідає Марціал, дівчина Левіна купалася у водах 
озера Аверно, або в теремах; потім «вона впала у вогонь кохан-
ня: кинула чоловіка та пішла за молодиком»; дружина Авлада 
скаржиться, що чоловік кохається з рабинями, а вона це робить 
з носильниками — ось що означає «рівність» між подружжям; 
Прокулея покинула чоловіка, тепер уже старого і не надто щед-
рого на слова, які колись промовляли чоловіки, тепер лише — 
«займись своїми справами». Там же вказано, що ще й досі, як 
і в Ювенала, є теми, суто показові для цієї епохи: перелюб, жі-
ноча звичка легко позбуватися плоду. Водночас — марнослав-
ство та прагнення не обмежувати свої нестримні сексуальні 
бажання. Цього, вочевидь, достатньо, щоб мати уявлення, як 
переживали жіночу емансипацію чоловіки. Ось інтерпретація 
відомої фрази Катона: жінкам не треба дозволяти бути рівними 
з чоловіками, адже тільки-но вони отримають рівність, то бу-
дуть нами командувати.

— Ще з  часів заснування Риму затверджені норми, які 
дозволяли розлучення у випадках, якщо жінка зробила аборт, 
а  також коли жінка забирала ключі від винного погреба або 
вчиняла перелюб.

— Тут ти і сам примушуєш мене усміхнутися. Не можу уяви-
ти процес розлучення з причини того, що жінка забирає ключі 
від винного погреба.

— Ні, це не для сміху! Пояснення цієї заборони полягає 
в тому, що вино схиляє до перелюбства: володіння ключами від 
винного погреба і заборона позашлюбних стосунків насправді 
тісно пов’язані. Жінкам у ті часи заборонялося споживати вино 
і звичай римських жінок цілувати в губи своїх родичів мав пе-
ревірити, чи споживає жінка вино.

— Цікаво ти розповів про походження поцілунку! Вже дав-
но кохання пропагується як найвищий прояв життя. Кажуть, 
що починаючи з сьомого століття нової ери, кохання чоловіка 
і жінки стало віссю, довкруг якої обертається література і по-
езія. Саме вони найбільш окультурили схильність людини до 
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фізичної близькості, внаслідок реалізації якої «забезпечується 
набуття індивідом стану внутрішнього задоволення, або дося-
гання низки цілей, у  тому числі керованого процесу продов-
ження людського роду».

Для муз кохання — це захоплення, яке ніколи не знає втоми 
через зображення таємних любострасних жадань, заборонено-
го кохання і прихованих від людських очей любовних насолод.

До нього додається трепетна любов до всього живого, до барв, 
звуків, всіх найкращих відтінків та ароматів життя. На відтворен-
ні цього почуття поетам хоч і достатньо, та іноді й бракує слів. 
Але ці вияви нашої природи такі ж прості, як і звичайні явища, 
що потрапляють у поле нашого зору. В них немає нічого дивного. 
Тварини й рослини завжди невинні, бо вони підлягають природ-
ному законові. Вони не мають душі, яку треба спасати, а людина...

— Твоя правда, це зовсім інша річ,  — погодився співроз-
мовник.

— Дарвін, оприлюднивши теорію походження людини від 
мавпи, дуже своєрідно, з позиції вченого, описав те, що поети 
та письменники називають таким красивим і ніжним словом — 
любов.

Не маю змоги точно зацитувати, та це почуття він просто 
назвав механізмом, який створила природа для того, щоб ми не 
могли ухилитись від обов’язків продовження роду людського. 
І природа так задумала, що ми маємо отримувати від цього за-
доволення. Саме ця одвічна сила продовження роду не залежить 
ні від яких інших законів і настанов. І, як та невідома сила, що 
змушує світи тяжіти один до одного, статевий потяг притягує 
чоловіка до жінки. І тоді кажуть, що кохання — це мозок бере 
перерву. Часто пробуджена статева тяга бере гору над будь-яким 
осмисленням та здоровим глуздом, і  тоді людський розум не 
може змагатися з надприродною владою, яка підкорює їх. 

— Чому?
— Та тому, що коли настає час статевої зрілості, то хочеться 

тілесних утіх так само, як колись хотілося цукерок.
— Знову у тебе жарти.
— Таке життя. Чи є що солодше й дорожче за нього? А при-

ємне його зачаття? У кожній людині духовне співіснує з фізич-
ним. Тому не варто нехтувати повчанням матері доньці перед 
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весіллям: «І запам’ятай, доню, подружній секс, він такий — хо-
чеш не хочеш, доводиться іноді хотіти, навіть коли борщ ки-
пить на плиті».

— Подружній секс — то окрема тема.
— Вже більш ніж п’ятсот років пройшло з часу, коли до кни-

ги «Похвала глупоті» Еразма Роттердамського ввійшли його 
«Домашні бесіди». Та хіба й досі буде зайвою порада: «...в пер-
шу чергу бережись (так мені думається) вступати в суперечки 
у спальні або в ліжку: там усе повинно бути приємне і радісне. 
Бо це місце призначене не для припинення всілякого ворогу-
вання і злостивості, а для утвердження сімейної злагоди. Якщо 
воно оскверняється сваркою або злобою — це доказ, що зник 
останній засіб відновити взаєморозуміння і  доброзичливість. 
Є  деякі жінки настільки вередливої вдачі, що, навіть влягаю-
чись, не перестають бурчати й нарікати і через те зводять нані-
вець розкоші від тілесного зближення, яке виганяє з душі чо-
ловіків будь-яку прикрість, і псують ті ліки, з допомогою яких 
вони могли б вилікувати всі непорозуміння».

— Вилікувати всі непорозуміння... — задумливо мовив мій 
співрозмовник.

— Кохання, як би не називали це почуття, справді існує, як 
може засвідчити багато людей, байдуже, зробило воно їх ща-
сливими чи нещасними. Та чи в повній мірі його означення до-
помагає впорядкуванню природних сексуальних відносин?

Християнство освятило шлюб і  ніби перелицювало при-
родно-гріховне в найсвятіше. Серед десяти біблійних заповідей 
є 7-ма: «Не перелюбствуй». Хтось її дотримується, а хтось ста-
вить під сумнів. Мовляв, спочатку Господь цю заповідь влас-
норучно накреслив на кам’яних скрижалях під цифрою 7 без 
рисочки посередині. Потім його стали просити, що це дуже су-
вора заповідь, мовляв, будуть складнощі та труднощі з розмно-
женням людства. Господь послухався і перекреслив рисочкою 
посередині цифру 7, як таку, що скасовується, але сам текст не 
викреслив. От і досі сперечаються — вважати дійсною цю запо-
відь чи можна велелюбно дивитися на жінку сусіда.

— А жінки?
— Краще, ніж Анатоль Франс, не скажу: «Жінки звіряють Бо-

жій матері свої любовні прикрощі. Вони слушно вважають, що 
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і мадонна жінка, тож знає, як воно буває в коханні, і її можна не 
соромитись. Вони ніколи не бояться здатись нескромними, і це 
зайвий раз доводить, що благочестя їхнє не вдаване. Як, напри-
клад, не захоплюватись молитвою, з якою звернулася до мадонни 
одна дівчина з генуезького узбережжя: “Свята мати Божа, ти, що 
зачала без гріха, даруй мені ласку згрішити без зачаття”».

— А як ти сам на це дивишся, оскільки знову переводиш 
дискусію в гумористичну площину?

— Вважаю, що не за сам гріх фізичної близькості Адама 
і Єви їх було вигнано з раю, а за непослух своєму Творцеві, за 
передчасне, поспішне, необдумане скуштування плоду з Дерева 
пізнання Добра і Зла. Адже в Едемі, згідно зі Старим Завітом, 
росте і Дерево життя. Плоди з нього надають тому, хто скушту-
вав їх, безсмертя й досконалість. Якби ці плоди скуштували, то, 
можливо, люди досягли хоча б досконалості. А без неї мораліс-
ти завжди стикалися й досі стикаються з великими трудноща-
ми в питанні про певні функції людського організму. Сексуаль-
ність є специфічним атрибутом існування людини, таким, що 
визначає особливості існування людини на землі. Без перебіль-
шення, гадаю, що все існування людини, якщо й не цілковито 
обумовлене, то наскрізь пронизане сексуальністю. Проблемою 
сексу та сексуальності так чи інакше переймаються практично 
всі, незалежно від статі, віку, виховання і всього іншого. Це, до-
ступна практично кожній людині властивість, реалізація якої 
не потребує жодних додаткових зусиль або якихось спеціаль-
них умінь та навичок, окрім тих, що даровано кожному від са-
мого його народження.

Пригадую, як на комісії у справах неповнолітніх райвикон-
кому розглядали справу щодо п’ятнадцятилітньої дівчини. Та, 
як-то кажуть, «пустилася берега» і, без перебору, вела активне 
сексуальне життя. Завданням комісії було поставити її на «пра-
вильний шлях». Дівчина, більш розвинена фізично, ніж розу-
мово, не заперечувала своєї легковажної поведінки і стверджу-
вала, що не бачить у цьому нічого поганого, адже, мовляв, всі 
цим займаються.

Секретар комісії, жінка, опонує їй: «Що ти ще можеш розу-
міти в цьому ділі, що можеш відчувати під час статевого акту? 
Підрости, закінчи школу, змужній, тоді й займайся...»
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Дівчина, яка під наївним виглядом ховала чималий, хоч 
і дочасний життєвий досвід, зрозумівши смак статевого життя, 
простодушно відповіла: «Чого ви думаєте, що я нічого в цьому 
не розумію? Зовсім це не така важка наука, щоб для неї був не-
обхідний атестат зрілості. Я, якби знала, що це так приємно, то 
раніше почала б...»

Фізіологічні потреби важко підпорядкувати чітко визначе-
ним правилам. 

— Погоджуюсь лише з тим, що фізіологічні потреби важко 
підпорядкувати чітко визначеним правилам, — сказав мій спів-
розмовник.

— Не хотілося, щоб у тебе склалась думка, ніби я безсором-
но висловлюю все, що спадає на думку, але й  про те, що тіло 
може піддатися хіті без участі душі, розповім досить курйозний 
випадок, який стався з моїм товаришем. Він серйозно займав-
ся спортом. Розповідав, що поїхав у відпустку до батьків у село, 
а там помер дідусь, який жив по-сусідству. Довелось йому під-
ставити своє плече під домовину і проводжати дідуся в останню 
путь. Літня пора, тож він у легких спортивних штанях і безру-
кавці. Розповідав, що вже занесли домовину на цвинтар. Сумна, 
тиха, без похоронного оркестру процесія.

Вже майже доходячи до підготовленої для похорону могили, 
побачив односельчанку його віку. Вона прийшла на цвинтар рані-
ше і, поки йшла процесія, вирішила впорядкувати могилу когось із 
своїх рідних. Нічого не підозрюючи, нагнувшись, зривала порослу 
там траву. Та тут грайливий вітерець підняв вище пристойності 
її плаття і окреслив такі спокусливі для чоловічого ока форми.

Дивну силу має думка чи бажання! Чоловіки знають, що 
серце не єдиний орган, якому не накажеш. Є такий вираз: «збу-
дження на наготу». Воно, як правило, з’являється неконтрольо-
вано. Мить — і збурилася плоть, і те збудження не в змозі стри-
мати спортивні штани.

Похорон, труна з  померлим на плечах... Чи можна було  б 
у  цьому, такому сумному, останньому для людського приста-
новища місці розбудити почуття, про які, як він гадав, тут не 
можна було й думати. Та який розум це приборкає, і якщо ба-
жання, хіть миттєво підняли «грішне тіло», то «миттєво падає» 
воно лише в імпотентів.
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Хоч виходь з-під ноші...
— Переконав, що тіло може піддатися хіті й  без участі 

душі, — сміючись, відповів співрозмовник.
— Нема нічого понад людську зіпсованість, і всього можна 

чекати, коли наша грішна природа бере гору над нами. Сексу-
альні людські пристрасті підвладні не так розуму, як поклику 
природи, і нічого дивного в тому не має. Ці пристрасті не зали-
шають людину і уві сні.

— Як це — не залишають?
— Є таке явище, як полюція  — сім’явиверження під час 

еротичних сновидінь. Не буду розводитись, що це таке, а краще 
розповім анекдот.

— Не заперечую.
— «Сара:  — Ох, Яшо, Яшо! Ти мені сьогодні приснився 

в еротичнім сні.
— І що ж я там такого витворяв?
— Ти прийшов і все зіпсував!..»
Як практик, за плечима в якого десятки розслідуваних кри-

мінальних справ та добра сотня вирішених матеріалів по заявах 
про зґвалтування, скажу, що ніде між законом і життям не було 
більшого розходження, ніж у питанні статевих стосунків.

Ти, мабуть, випустив з  уваги, що запитуєш колишнього 
слідчого прокуратури, до обов’язків якого входило розсліду-
вання злочинів щодо зґвалтувань. А злочин — це порушення 
того, що законом впорядковане. Крім розслідування злочинів, 
проводив перевірку та приймав рішення по заявах про зґвалту-
вання, що в більшості випадків закінчувалися так званим «при-
миренням».

— Якщо закінчувалось «примиренням», то навіщо було 
звертатися із заявою?

— У моїй книгозбірні є книги серії «Вершини світового 
письменства». В одній із них, під назвою «Листи темних людей» 
вказується: «...що дівчата, які втратили незайманість, звичайно 
кажуть, що сталося те через насильство. Але проповідник ска-
зав: “Ох, облиште те ваше «через насильство»! Я питаю: якщо 
хто-небудь буде тримати оголений меч в  одній руці, а  піхву 
в  другій і  весь час рухатиме піхвою, хіба він зможе вложити 
меч у піхву? Достоту так стоїть справа з дівицями”». Чи кожна 
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з них, даючись лапати себе за коліна, думала, що може сказати: 
«Досі можна, а отут — зась!», і це його зупинить?

У деяких випадках «примирення» відбувалося шляхом 
укладення шлюбу, але здебільшого стимулювалось матеріаль-
ним заохоченням потерпілої та її рідних. Така вже людська сут-
ність — і з цього мати вигоду. Думаю, що вигода тут обопільна. 
Матеріальне стимулювання до примирення вчить і ґвалтівни-
ків. А тих, хто не зміг примиритися, вчить тюрма.

Не хочу, щоб ти подумав, ніби всі жінки лише вдавано опи-
раються сексуальним домаганням чоловіків. Брутальні випад-
ки насильства були знайомі, але цей випадок із слідчої практи-
ки зовсім інший.

— З особистої?
— Звичайно.
— Тоді розповідай.
— Дівчина, хоч і  не повнолітня, але вже досить сексуально 

сформована, під час літніх канікул відпочивала у  бабусі в  селі. 
І потрібно було такому статися, що бабуся кудись поїхала, а дів-
чина пішла на танці до клубу. Там, на її «задастість» кинув оком 
один із сільських, не надто обтяжений моральними принципа-
ми, старший за неї хлопець. Хоч вона й не бажала, але той узявся 
провести її додому. А коли дізнався, що вона ночуватиме сама, 
з нахабством зайшов до хати і там намагався зґвалтувати її.

Фізично сильна, дівчина вчинила активний спротив, і ґвал-
тівник побив її. Вже не маючи змоги опиратися, вона пішла на 
незвичний, але, я вважаю, дійсно правильний, з християнської 
моралі, крок. Вона сказала: «Я бачу, що ти мене вб’єш, а від сво-
го не відступишся. У мене немає сил опиратися. Дозволь мені 
помолитись, і роби що хочеш...»

Мабуть, ґвалтівник теж уже підупав на силі, тому й  пого-
дився. Не стану дослівно наводити її молитву, але там були сло-
ва про те, що вона вже не має змоги опиратися і просить за це 
прощення у Бога. Почала читати: «Отче наш...»

Для мене не було нічого дивного в тому, що молитва впли-
нула на ґвалтівника так, що той покинув свою спробу і пішов 
з  хати. Та дівчина все  ж таки заявила до міліції про побиття 
і спробу її зґвалтування. Матеріали передали до прокуратури. 
Як не дивно, але такі юридичні тонкощі, що порушити справу 
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за намагання зґвалтувати не було можливості. Замах на зґвал-
тування є злочином, коли зґвалтування не сталося з  причин, 
незалежних від волі нападника. Він же нібито й сам відмовився 
від своїх подальших дій. Не міг я оголосити йому обвинувачен-
ня, посилаючись на молитву, як на незалежні від його волі об-
ставини. Та дівчина йому не простила і те, що він відмовився 
від зґвалтування, анітрохи його не виправдовувало. «Ґвалтів-
ник» був засуджений за спричинення тілесних ушкоджень.

— Незвичний моральний бік справи...
— Хіба вона була одна? Якось мені довелося розслідувати 

справу щодо розбещення неповнолітніх. Обвинувачений, до 
цього чотири рази судимий за різні злочини, переживаючи, що 
за такою ганебною статтею буде «чалитись», прохав мене зміни-
ти йому статтю на хуліганство. Мене це здивувало, бо за стат-
тею за хуліганство покарання до п’яти років, а за розбещення 
неповнолітніх тільки до трьох. Він мене «просвітив»: «Ви ще, 
мабуть, не розумієте значення статті. Це  ж я  тепер, дякуючи, 
що за плечима «чотири ходки в зону», в камері, на «общаку», 
пояснюю, що це там жінка мене оббріхує. Тож мене поки що не 
чіпають. А як отримаю «оббрехалівку» — так називають обви-
нувальний висновок, то ж не врятуюсь, «закукурікаю». 

Тоді я зрозумів, що переді мною майбутній «опущений».
Люди, яких не поважають самі засуджені, викликають якесь 

подвійне відчуття. Серед них  — почуття найнижчого ступеня 
людської гідності. Навіть засуджені для осіб за такою катего-
рією справ вважають ганьбою не покарання, а сам злочин. На-
віть «зеки» вважають їх злішими й дурнішими, ніж решта людей. 
І щоб не робило тюремне керівництво, така вже їхня ідеологія.

Я в свою чергу запитав його, чому в тюрмах таке ставлен-
ня до засуджених за статтями про зґвалтування. Його відпо-
відь запам’яталась, бо вона проста, як саме життя. Він відповів: 
«Що  ж ти за мужик, якщо бабу не зміг вмовити на звичайну 
в природі справу! Вона теж одна з дочок грішного кодла жінок, 
яких так полюбляють чоловіки. Вона не вродливіша й не брид-
кіша за інших, якщо вже не дівчина, то далека від невинності 
і, як і ти, а по природі навіть і більше, ніж ти, цього хоче. А якщо 
вона думає, що не хоче, то це не так, бо все одно хоче, так як це 
закладено природою. Вона й віддасться, як усі інші, з тією лише 
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різницею, що зробить це вдавано неохоче. А він, безмозкий, ви-
рішив, що сила є — розуму не потрібно».

— Похвально, що і в тюрмах розуміють значення розуму.
— Не скажу, що той мій підслідний аж надто цінував зна-

чення розуму  — інакше він не скоїв би того, за що був засу-
джений. Сказане ним з  приводу зґвалтувань, то лише слабкі 
проблиски чогось схожого на людські почуття. Справжня лю-
дяність і доброта несумісні зі злочином.

— Погоджуюсь.
— Мої приклади можуть бути цікавими і, можливо, тут не-

має сенсу про них розповідати. Але! Ой-йо-йой! Це  ж тільки 
згадати про той масив розгляду звернень про посягання на ста-
теву свободу жінки, який мені довелось вирішувати! Не втри-
маюсь, розповім про ще один епізод. І досі сміюсь, коли згадаю. 

Троє, вже досить дорослих чоловіків та одна жінка на лузі 
біля річки, між містом Чугуїв та селищем Кочеток, пасли корів. 
В обідній час хтось збігав і приніс трилітрову банку самогон-
ки. А  в  літню спеку пити горілку склянками! Наливай!.. Так 
і «вмовили» посудину. Дядьки здоровіші, випили, покупались, 
сидять, курять цигарки, грають у карти. А жінка не купалась, бо 
пасла корів, не взявши з собою купальника. 

Випите й сонце геть її «відключили». Лежить, розкинувши 
ноги. Вітерець закотив плаття і...

Вибач, ще один відступ. Письменник Андрухович, з яким, 
до речі, мав приємну нагоду спілкуватися і  отримав від ньо-
го книгу «Лексикон інтимних міст» (прошу звернути увагу на 
«міст», а  не «місць»), використав  — «міжніжжя». Так ось те 
«міжніжжя», прямо провокує чоловіків. Уже  ж з  сивиною на 
головах, та з бісом в ребрах! Додумались: тліючим вогнем ци-
гарки обережно обпалили їй волосяний покров «міжніжжя». 
А та спить п’яна і вухом не веде. Прокинулась, коли череду гна-
ли додому. Але що йде вже «безволоса», не підозрює. Лише вдо-
ма чи то сама, чи то чоловік, задумавши виконати «подружні 
обов’язки», угледіли!..

Ситуація! В сімейному житті більш серйозна, ніж комічна. 
Не стану заходити в  подробиці цієї сцени, бо безпосереднім 
учасником тієї сімейної розбірки не був і  чоловіка заявниці 
з цього приводу не опитував.
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На погляд жінки, виправдати її перед чоловіком могла тіль-
ки заява про зґвалтування. У ній вона вказувала, що всі троє не 
тільки зґвалтували, а ще й «обсмалили»...

Тепер разом з вами можу посміятися з цього. А прийнявши 
заяву, в думках (і цього словами не скажеш) я був стурбований, 
кому доручити і як провести обстеження та зафіксувати як ре-
човий доказ оте «обсмалення». Це ж, мабуть, і сфотографувати 
потрібно. Адже волосяний покрив, природно, відросте і нічого 
буде демонструвати, коли справа дійде до суду. При зґвалтуван-
ні предмет чоловічого посягання, за звичай, у слідчій практиці 
не заведено фотографувати. Але в цьому випадку, найбільш ві-
рогідно, необхідно буде зафіксувати...

Далі, як завжди пишуть у кримінальних новинах, оператив-
но-розшуковими заходами злочинці встановлені і  того  ж дня 
були в кабінеті слідчого. Можете собі уявити опитування слід-
чим тих чоловіків...

Спочатку я повівся з ними трохи суворо. Та коли побачив, 
що всі вони з однаково винним виглядом почали розповідати, 
як те сталося насправді, і що зробили вони це, не подумавши 
про наслідки, — ледь стримував сміх.

Така от справа — одна з численних у моїй слідчій практиці, 
і коли згадую їх на схилі літ, то кажу: «І веселі були часи».

— Тут і я додам з рядків «Поетики» Горація: «Хто ж то, по-
бачивши це, од сміху б утримався, друзі?»

— Чого коштувала жартівникам та витівка, не скажу, але 
помирились.

Не знаю, чи зумів тебе зацікавити такою історією з практи-
ки? — запитав я у свого співрозмовника.

— Ти весь час намагаєшся перевести надзвичайно серйозну 
розмову в царину жарту, — з усмішкою відповів мій незнайомець.

— Ні, я  лише з  філософською усмішкою намагаюсь диви-
тись на проблему сексуальних відносин чоловіка і жінки. Часто 
вони не відають, що творять, чим це може закінчитись.

— До чого це ти ведеш?
— До того, що мені доводилось проводити дослідчі перевір-

ки за фактами смертей, які ставалися під час статевих зносин.
— Мого часу процес злягання з коханою людиною вважався 

священним таїнством. Смерть під час такого таїнства (точніше, 
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під час оргазму) вважалась як особливий дар богів. Адже перед 
моментом такої смерті, коли вже ось-ось кінець, відбувається 
оргазм, який відрізняється від звичайного оргазму тим, що ви-
ходить абсолютно вся життєва енергія, разом з  якою вилітає 
душа. У  цей момент людина отримує ні з  чим не порівнянне 
задоволення, забуває про всі життєві негаразди. Це є ніби про-
щальним подарунком від життя.

— Не беру на себе сміливість розмірковувати про перева-
ги або недоліки цього «подарунка». Смерть є смерть. Вона така, 
як є, бо приходить до кожного, незалежно від його достоїнства, 
роду занять, обставин. Я, як слідчий, з’ясовував лише обстави-
ни, котрі їй передували і, поряд із серйозністю такої роботи, ви-
кликали ще й усмішку.

— Чому викликали усмішку?
— Кажуть, що то дуже легка і приємна смерть. Вважають, 

що «відкинути коньки» під час сексу було б круто. Спочатку на-
веду промовистий факт: «Нельсон Рокфеллер, віце-президент 
США (1974—1977) помер під час “сексуального акту” зі своєю 
помічницею Меґан Маршак. Саме так було записано в його сві-
доцтві про смерть. Стався цей казус прямо на столі в робочому 
кабінеті, який тут же наповнили “люди в цивільному” — приве-
ли Нельсона в божеський вид, тобто одягли і посадили в крісло. 
Але одне: прибулий на місце лікар встановив у колишнього вже 
віце-президента посмертний пріапізм. Простіше кажучи, у ньо-
го стояло, як у живого, і списати смерть на випадковий серце-
вий напад не було ніякої можливості».

Бачиш, у США списати смерть на випадковий серцевий на-
пад не було ніякої можливості, а в нас списували.

— Поясни?
— Старшому поколінню відомий вираз про те, що «сексу 

в СРСР не було». Мабуть, не знав цього темношкірий студент од-
ного із харківських вузів. А коли воно хочеться, то, кажуть, що 
це гірше, ніж болить. Сексу не було, але процвітала проституція. 
Мати з донькою у власній квартирі робили свій бізнес на інозем-
цях. І потрібно ж такому статися, що від довгого стримування 
студент помер під час статевого акту з молодшою партнершею.

— Ти вже розповідав, що це непоодинокі випадки.
— Комічні не так часто трапляються.
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— Що ж тут комічного?
— Помер той темношкірий студент прямо на доньці. Від-

чувши, що клієнт «відключився», та покликала матір, щоб 
допомогла його зняти з  себе. Але цікава реакція матері. Вона 
веліла доньці так і  лежати на дивані під клієнтом, допоки не 
приїдуть працівники міліції., Мовляв, це  ж тягне на міжна-
родний скандал. До честі міліціянтів, ті прибули оперативно 
і склали протокол, додавши до нього фото події. Та думаєте, що 
одразу з прибуттям працівників міліції дівчина була звільнена 
з смертельних обіймів клієнта? Де там! Допоки описували і фо-
тографували, була в «робочій позі».

Якщо до цього додати ще й  зміст протоколу огляду, який 
склав дільничний інспектор міліції, то сказати, що там допуска-
лися висловлювання лише літературною мовою, це суперечи-
ло б правдоподібності й істині. Не всі ж можуть чітко вислов-
люють свої думки, і було б недостойно правосуддя записувати 
неправильні вирази, вульгарні й часто грубі, коли в цьому не-
має ніякої потреби. Письменникові рідко трапляється досягти 
такого вислову.

При описі ймовірної причини смерті декілька разів були за-
креслені слова, котрі починалися на «за...». Та все ж таки зна-
йшов і констатував: «Замахався».

— Випадок, дійсно, комічний.
— Розповім тобі і  про свої дослідчі перевірки за фактами 

таких смертей.
— Слухаю уважно.
— Представник «кавказької національності» продавав на 

базарі цитрусові. Познайомився з  жіночкою і  привів її у  свій 
готельний номер. Звісно ж, відомо, для чого. Привів, бо людям 
подобається секс, його вони зводять у ранг найвищої насолоди. 
Та, мабуть, до кавказького темпераменту жіночка була не гото-
ва. Померла прямо під ним. Готель у центрі міста. Нічого не схо-
ваєш. Слідчий описує місце події. Приїхав і чоловік померлої. 
Придивившись, одразу заявляє: «Це він її задушив!» — «Як так 
задушив?» — «У неї були золоті сережки, а тепер їх немає?» — 
«Так, дійсно, були сережки,  — підтверджує продавець цитру-
сових. — Вона їх зняла під час любощів, коли я зубами ніжно 
перебирав мочку її вуха».
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Починаємо шукати сережки  — знаходимо під ліжком. Як 
туди потрапили — можна лише здогадуватись...

Інший випадок. Агроном на своєму службовому «газику» 
вивіз у лісосмугу працівницю бухгалтерії. Розташувалися на за-
дніх сидіннях. І треба ж такому трапитися — той на ній поми-
рає. Звільнившись від обіймів, жіночка вийшла на дорогу, зу-
пинила зустрічний транспорт, сказавши, що неподалік мертвий 
чоловік, а сама назад у контору.

Опитую ту жіночку. Вона нічого не приховує, а потім каже: 
«Та щоб я більше з ким!...» Подивився на неї. Ще молода, кров 
з молоком, і подумав: «Ні, недовго втримаєшся...»

— Справді, такі випадки викликають лише усмішку...
— І навряд чи сприймались, як особливий, прощальний по-

дарунок від життя. Такі відступи здалися мені необхідними, щоб 
пояснити тобі, чи панує над людьми розум в так званій ниж-
ній частині суспільства, тобто серед простого народу. Віддавши 
слідчо-прокурорській службі багато років життя, здебільшого 
користувався діловою мовою, висловлюючи нею невимушену 
розмовну стихію народу. І якби я не був уже в досить зрілому 
віці, я почервонів би від самої думки, що повинен описати це 
словами учасників, їх розмовною мовою.

«Встановив» і «Постановив» — такий результат розмовних 
діалогів слідчого та прокурора з людьми. Звичайно, їх не порів-
няти з улюбленими мною «Діалогами» Платона, з його власною 
думкою, чіткістю і глибиною висловлювання, проте ставлю собі 
за мету не вигадувати теорій, що збивають людей з пантелику, 
або пояснювати те, що не вимагає пояснення.

— Інакше яку б вартість мали слова?
— Безумовно, слова мають вартість, але не всі знають цю 

вартість.
— До чого це ти?
— До того, що кохання — найегоїстичніше з усіх почуттів. 

Якщо ми вже завели мову про те, чи впорядковані між людьми 
природні статеві відносити, то не можу не згадати про таке яви-
ще, як ревність.

— А що, від неї залежить впорядкованість між людьми ста-
тевих відносин?

Можна відбутися жартом:
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«— Науме Абрамовичу, а  що ви можете сказати про рев-
ність?

— Ойц, Мойша, ревність — це підозра, що дружина здатна 
на те, що й ти...»

Але, як каже мудра Сара Абрамівна: «Ревнує  — отже, лю-
бить. А не ревнує — отже, таки нічого не знає, ідіот!»

А якщо серйозно, то вона — одна із найсильніших емоцій, 
яка стоїть в  одній шерензі поряд з  любов’ю і  ненавистю. Тут 
Феміда із зав’язаними очима справедливості не шукає. Навіть 
комуністи, які, будуючи світле майбутнє людства, намагалися 
все регламентувати, визнавали, що й при комунізмі залишати-
меться відчуття нерозділеної любові.

Людина сліпа у  своїй ревності і, як правило, ні перед чим 
не зупиняється, щоб знову «завоювати» об’єкт своєї любові, 
своїми ревнощами вона нищить іншу людину, що в більшості 
випадків закінчується сумно. Двадцять відсотків побутових 
убивств скоюється на цьому підґрунті.

Не можу, так як Л.М. Толстой у  своїй «Крейцеровій сона-
ті», описати це відчуття, та мені довелось розслідувати декілька 
справ про вбивства, скоєні «в пориві ревнощів». Одне розсліду-
вання дуже наочно підтверджує, що не всі знають вартість слів, 
не думають, «як наше слово відгукнеться». 

В одному із селищ хлопець прийшов зі школи і  побачив 
убитим свого батька. Ще не встигла приїхати слідчо-оператив-
на група, як у  сусідньому будинку знайшли бездиханне тіло 
жінки.

Допоки я в протоколі описував трупи у будинку жінки, там 
же на горищі знайшли вішальника — її чоловіка — з посмерт-
ною запискою, що то він скоїв убивство сусіда і своєї дружини.

Ще до закінчення огляду місця події оперативники з’ясува-
ли, що самогубець був надто ревнивий. Знаючи про ревнивість, 
колеги по роботі замість того, щоб якось применшувати підоз-
ри, постійно його під’юджували. І того дня, коли він зібрався 
йти додому на обід, теж підкололи: «Іди скоріше, а то сусід твій 
раніше за тебе пішов...»

Розслідуючи, впевнився, що необдумані слова колег по ро-
боті розбудили підозри ревнивця, обернулися в певність у його 
розпаленому розумі, і тоді він уже сам себе не тямив. 
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— У тебе випадки  — один жахливіший за інший. Але ти 
розповідаєш лише те, що було з іншими, а про особисті стосун-
ки з жінками замовчуєш.

— Григорій Сковорода, хоч і  відомий своїм зневажливим 
ставленням до жінок, таки закохався і, скорившись почуттю, 
навіть запропонував дівчині вийти за нього заміж, та в остан-
ній момент утік просто з-під вівтаря, вибравши особисту сво-
боду, писав: «Любов з’являється з любові. Коли хочу, щоб мене 
любили, я сам перший люблю».

Не буду розповідати, кого я перший любив, бо є вираз, скіль-
ки про себе не розповідай — все одно за спиною розкажуть ці-
кавіше. І щодо любовних походеньок письменників є анекдот.

— Розповідай!
— А ранком вона вийшла з квартири письменника і поду-

мала: «Книга — краще».
Не можна ставитися байдуже до того, що збуджує в нас най-

жагучіші бажання, що хвилює плоть і кров. Навіть споглядання 
вродливої жінки є великою втіхою. Як і кожна порядна людина, 
я, бувало, переступав, ні, образно кажучи, через голу не пере-
ступав... Та далі й промовчу, бо це не лише у мене, а й у кожно-
го, дуже особисте. І тут, вихваляючись, можна перебрати міру 
й наговорити такого, про що краще промовчати. Мені справед-
ливо дорікнули б за таку нестриманість, бо то була б інша, не 
філософська, а  інтимно-біографічна розмова. Джакомо Каза-
нова, який свого часу спокусив 132 жінок, приписують вираз: 
«Не вміти ласкати жінку — гірше, ніж не вміти писати». Це тема 
надто слизька. Позашлюбне, чуттєве, статеве життя майже зав-
жди має гіркий присмак провини — солодкий, але небезпечний 
смак забороненого плоду. Хоча сам факт того, що ти переспав 
з особою протилежної статі, завжди доповнюється ще якимось 
враженнями. Кожна з них мала свої таємниці, цілувала, сміялася 
інакше, по-своєму була сором’язлива і по-своєму безсоромна.

— Навіть спускаючи на звичайні чоловічі вихваляння, в це 
можна повірити, — усміхнувшись, сказав мій співрозмовник.

— Не відкрию нічого нового, коли скажу, що до найулюбле-
ніших справ свого життя, часто жартома або й всерйоз, виму-
шено чи добровільно, потайки від інших або й  привселюдно, 
більшість із нас зараховують секс. А, як колишній слідчий і про-
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курор, додам: особливо, якщо з  цього процесу виключаються 
примус, насилля чи наруга. 

Не хочу уподібнюватись тим, хто добре погуляв, а тоді одру-
жився, захопився благодійністю й публічними виступами про 
мораль.

Дозволю собі ще раз сказати, звичайно, не для того, щоб по-
хвалитися.

— А є чим похвалитися?
— Інтимне життя потрібно прожити так, щоб було сором-

но розказати, але дуже приємно собі згадати без соромливого 
рум’янцю. Хоча й не вважаю, що сенс життя в підкоренні цих, 
зовсім не високих вершин. Ми різної статі й однаково безглуз-
до пишатися тим, що є в кожного чоловіка, і соромитися його. 
«Грішне тіло» розумний чоловік не буде ні пихато виставляти на 
показ, ні ховати, наче щось ганебне. Констатую як факт: було, 
чого тільки не було, і воно ще не зовсім відгуло, та роки беруть 
своє. Не скажу, що я вже переріс вік, коли людина може залиша-
тися байдужою до знади жіночих чарів, але за тим же Платоном: 
«...хтось запитав: “Як ти ставишся до любовних походеньок? Чи 
ще можеш, приміром, зійтися з жінкою?” А він відповів: “Не ви-
плітав би ти ліпше дурниць чоловіче, адже я з великою радістю 
відійшов від цього, так ніби вирвався з-під влади якогось на-
віженого і жорстокого деспота ”. ... відповів добре, і тепер його 
відповідь заслуговує на пошану. Адже в старості з’являється ве-
ликий спокій у тих справах і людина дістає звільнення від них. 
.... пригасання статевої спроможності видається йому чарівним 
порятунком від докучливих пристрастей». Але гумору і тут ви-
стачає.

— Знову у тебе якась весела історія?
— А що ж залишається робити!? В муках матері, з плачем 

ми народжуємось, помираємо зі стогоном — залишається лише 
жити зі сміхом.

— Розповідай.
— Наведу діалог: 
— Семене Марковичу, що мені робити? Моя Сара, хоче від 

мене сексу кожен день. А я ж таки в літах!
— А що я  вам говорив, Науме Ароновичу, не женіться на 

некрасивій жінці. Ніхто і ніколи вам з нею не допоможе.
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Є й чеховський варіант.
— Що ти маєш не увазі? — запитав співрозмовник
— У славетного письменника Антона Павловича Чехова є 

оповідання «В поштовому відділенні». Там йдеться про те, що 
підстаркуватий поштовий працівник Сладкоперцев мав молоду 
дружину і, щоб до неї ніхто не залицявся, розпустив побрехень-
ку про те, що місцевий поліцмейстер, котрий, якщо щось не по 
його, відразу «зуботичиною запевняв, що він правий», був її 
коханцем. Хто ж з місцевих ловеласів, знаючи його цю «весе-
лу вдачу», захоче з ним конкурувати? Так бідна жінка померла 
не знаючи ласки ні від підстаркуватого чоловіка, ні від охочих 
його в цьому ділі, замінити.

— А охочі завжди знаходяться!?
— Знаходяться. Сам Чехов в  цьому оповідання резюмує, 

що вислухавши таке було сказано: «Дасть Бог ти другий раз же-
нишся!?...»

Прагнення до бесід про любовні походеньки і тієї розкоші, 
що вони дарують, не минулось і, можливо, ще й ляжуть на папе-
рі. З роками щем душі через настирне «а молодість не вернеть-
ся» надає любовним пригодам особливого звучання. Але про 
це, звичайно, доречно говорити в творі іншого роду. Спеціаліс-
ти (вважаю, що в цій темі їх вистачає) встановили, що сексу-
альний інтерес у людей за 50 років далеко не завжди знижуєть-
ся, а в окремих випадках навіть підвищується. Дозволь додати 
одеського гумору?

— Якщо він про підвищення сексуального інтересу...
— Тут і  про підвищення, і  про пониження. Товариш за-

питує:
— Абрам, тим мав секс з жінкою за 50?
— Таки мав, Семене. Але вона спочатку хотіла за 100.
Вчені заявили, що жінки у  віці від 50 до 70 років можуть 

отримувати від сексу більше задоволення, ніж 20-річні дівчата, 
що необхідність в ньому не зникає і після 70 років.

— Необхідність не зникає, а задоволення, мабуть, зменшу-
ється?

— На цю тему характерне оголошення в  одеській аптеці. 
«Хочете зробити свій секс незабутнім? — Купіть наші таблетки 
від склерозу».
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Любовна тема невичерпна. Віками письменники брали мате-
ріал для своїх творів як і з власного досвіду, так із контрасту між 
природним потягом та загальноприйнятою практикою, з одного 
боку, і законодавством та офіційною мораллю — з другого.

— Законодавство та офіційна мораль. Понад четверть віку 
праці в прокуратурі...

— Не будемо торкатися любовної теми в цій правоохорон-
ній структурі. У ній теж деякі посади передаються лише стате-
вим шляхом.

Незважаючи на те, впорядковані чи ні між людьми природ-
ні статеві стосунки (бо  ж вагітного чоловіка, хоча гомосексу-
алізму, ніби того сміття, розвелося як не скрізь, то всюди, ще 
не бачили),  — розмножуватись люди навчились. Якщо брати 
статистику, то рід людський кількісно збільшується, і  доволі 
успішно. Рахунок на мільярди.

Станом на січень 2016 року чисельність населення Землі 
становила 7,3 мільярда чоловік. У  рік мого народження вона 
була близько трьох мільярдів. Тобто виросла більш ніж у  два 
рази. Раніше цього не було так помітно. Але тепер, коли кожен 
хоче не лише дихати і  їсти, а ще й мати дім, машину, це зразу 
впадає в око.

— Чи не вважаєш ти, що колись людству доведеться навчи-
тись розумніше стримувати свій приріст?

— Безумовно, доведеться! Та поки що можна вважати, що 
планета переживає демографічний вибух. І це поряд з тим, що 
поширене таке явище, коли жінки так дорожать струнким ста-
ном, чарівною фігурою, бояться невигод материнства, не хо-
чуть дітей, а чоловіки не хочуть сім’ї. 

Про подібне писав ще Плутарх: «Коли Цезар одного разу 
побачив у  Римі, як якісь багаті іноземці носили за пазухою 
щенят і мавпочок і пестили їх, він, кажуть, запитав, чи жінки 
тих іноземців народжують дітей. Ось у такий гідний правителя 
спосіб він присоромив тих, хто природжену нам потребу в лю-
бові й ласці витрачає на тварин, замість того, щоб віддавати її 
людям». Але, як бачимо, населення Землі збільшується і, на мій 
погляд, могло б бути більшим.

Не володію статистикою, але знаю багато випадків убивств 
матерями своїх новонароджених дітей. Пригадується один, 
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коли молода мати-одиначка, народивши, одразу спалила своє 
дитя в плиті, на якій варила собі ж їсти. 

При огляді місця події довелося зняти металеву основу пли-
ти і з попелу витягувати обгорілі останки новонародженого —
скелет хребта, кісточки грудної клітки та голівки. 

Молода мати була присутня при огляді і, вже відійшовши 
від скоєного, стала пояснювати, що народила мертве дитя і ви-
рішила його спалити. На моє запитання, навіщо ж було спалю-
вати, коли народила мертвим — відмовчувалась.

Дивився я на неї, а сам думав: «Дівчино, тобі ж доведеться 
і надалі готувати їжу на цій же плиті. Невже вогонь у ній не буде 
тобі нагадувати?..»

А щодо відповідальності тієї горе-матері, то в  криміналь-
ному плані її не було. Судово-медичне дослідження, за остан-
ками обгорілого тільця, не змогло встановити причини смерті. 
А якби й встановило, то покарання за вбивство матір’ю свого 
новонародженого дитяти каралося незначним строком позбав-
лення волі і могло бути альтернативним, тобто м’якшим.

На мій погляд, законодавець, встановлюючи покарання за 
цей вид злочину, врахував біблійне: «У муках народжувати-
меш...» А медична практика свідчить, що безпосередньо під час 
та після народження жінка може не давати ради своїм діям.

І, щоб завершити цей важкий у психологічному плані спо-
мин, скажу, що та мати виїхала на нове місце помешкання.

Але ти запитував не про статистику народжуваності, а про 
те, чи впорядковані між людьми природні, а не гомосексуальні 
зв’язки?

— Так, запитував.
— На жаль, абсолютно стверджувально відповісти тобі не 

можу. За більш ніж чверть віку своєї роботи набачився стільки 
сімейних чвар, конфліктів і навіть злочинів, у тому числі найтяж-
чих із них — убивств, як в офіційному, так і освяченому шлюбах.
Мабуть, обопільна недовіра між чоловіком і жінкою йде ще з ча-
сів вигнання з раю — виясняючи, хто кого підбив на гріх.

— З тобою на цю тему неможливо говорити серйозно.
— Від того, що я  мовчатиму, дійсність не зміниться. Як 

можна серйозно говорити про те, що називають інтимом? 
Адже це те, про що не заведено говорити, але одночасно — це 
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і  прагнення до близькості, бажання, потяг. Людина відчуває 
природну потребу у всьому цьому. Їй подобається займатися 
сексом. Під час нього вона отримує відчуття повного захоплен-
ня і задоволення. Церква і узи шлюбу схиляють людей до того, 
щоб вони це відчували в подружньому житті. То ж хіба можна 
бажання цього окреслити якимись моральними чи законними 
рамками? Не багато знайдеться тих, хто, аж надто ревно ви-
конуючи заповідь «Не перелюбствуй», не шкодували б, що не 
спізнали всіх розкошів гріха. Тут, як у тому анекдоті, де одна 
жінка каже іншій:

— Ти знаєш, я своєму чоловікові не зрадила жодного разу.
— Я чогось не розумію, ти цим пишаєшся чи скаржишся? 
— А як ти думаєш, — запитав мене співрозмовник — скар-

житься чи пишається?
— Як би там не було, кожна жінка  — навіть найневинні-

ша — хоче, щоб їй заздрили, а не співчували. Не одна з них шко-
дує, що не спізнала всіх розкошів гріха, якщо вже доводиться 
терпіти за нього покуту.

В коханні людиною оволодіває нерозумна пристрасть, яка 
бере гору над розсудливістю. Любов, за словами Сократа, є не-
стямою, а  вона не завжди є злом, бо може приносити велике 
доб ро. Він характеризував різні види благородної нестями як 
божественного дару, одним з яких є любовна нестяма, подаро-
вана людям як велике щастя. Тому в житті й відбувається таке: 
якщо у  вас з  партнером теплі й  ніжні відносини, які можуть 
виникнути і спонтанно, коли хочеться сексу за взаємною зго-
дою, — то будь ласка! Але на загал це не виноситься.

І ВСЕ Ж ТАКИ — ДУША!

— Не будемо і  ми в  цю тему заглиблюватися. А  ось про 
душу — поговорімо. Сам ти віриш в існування душі?

— Тут теж потрібно визначитися з терміном.
— Мене не цікавить внутрішньо-психічний стан людини, 

з  її настроями, переживаннями та почуттями. Тут письмен-
ники мають можливість себе показати і вдовольнити бажання 
читачів.
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— Зрозумів. Тебе цікавить, чи вірю я в безсмертну немате-
ріальну основу в людині, в те, що відділяється від плоті, коли 
людина відходить у світ інший.

Дійсно, кожен сам має своє уявлення про те, що таке душа. 
Кожен робить це, зважаючи на своє виховання, релігію, освіту 
й особисті переконання. 

Ось як описував те, про що ми говоримо зараз, філософ 
Вольтер. Наведу лише фрагментарно відповіді, вкладені ним 
в уста героїв свого твору: «Душа — це чистий дух, який дістає 
усі метафізичні поняття ще в утробі матері, а вийшовши з неї, 
мусить іти до школи і  знову вчити те, що він уже добре знав 
і чого більше не знатиме». — «Який же сенс, — заперечила вось-
мимильна істота, — бути таким ученим в утробі матері і стати 
невігласом, коли на обличчі виросла борода?.. Тоді ... звернувся 
до іншого філософа... і спитав у нього, що таке душа і що вона 
робить. «Нічого, — мовив філософ, — Усе за мене робить Бог; 
я все бачу і здійснюю через нього, він вершить усі діла, а я ні 
в що не втручаюся». — «Це те саме, що не існувати взагалі, — 
заперечив мудрий сіріусянин».

Його візаві сказав: «Я не знаю, як думаю, але знаю, що зав жди 
думаю у зв’язку зі своїми відчуттями. Не сумніваюся в тому, що 
є субстанції нематеріальні й наділені розумом; але дуже сумні-
ваюся, чи Бог може наділити розумом матерію. Я шаную одвіч-
ну могутність — не мені обмежувати її; я нічого не стверджую; 
я задовольняюся тим, що вірю: на світі куди більше можливих 
речей, ніж нам здається».

Тож, навряд чи коли-небудь буде отримано відповідь, яка 
задовольнить усі погляди. Як на мене, то душа — це мій вну-
трішній, духовний світ. Вона панує над нами і, можливо, лише 
перед відходом у світ інший ми побачимо, як вона зіграє остан-
ній в нашому житті акт судженої їй комедії. Але це ще не зна-
чить, що цю тему не потрібно обговорювати.

— Лише обдумуючи й обговорюючи, можна щось зрозуміти.
— Саме щось, та не все.
— Це ти так вважаєш?
— Я вже не раз згадував Сенеку, що в його думках, у його 

світобаченні, у світовідчутті — чимало такого, що перегукуєть-
ся із християнською мораллю. Він вважав, що лише після смерті 
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душа отримує дійсне життя. Що, проходячи своє земне життя, 
людина лише готує свою душу до її дійсного проявлення.

Як християнин я вірую, що душа є і що саме вона пов’язує 
нас з Богом. Звичайно, я не вчений і, можливо, скажу таке, що 
не зовсім відповідає християнській теорії. Християнське вчення, 
як відомо, не сприймає ідеї переселення душ, реінкарнації, пе-
ревтілення душі — релігійно-філософській доктрині, яку визна-
ють інші релігії. Вони трактують, що народження — не початок; 
смерть — не кінець. Проте, наскільки мені відомо з Книги Буття, 
Творець вдихнув подих життя в людину і тварин. Якщо тварини 
мають «душу» або інший нематеріальний аспект, то це має бути 
іншої або меншої «якості». Ця відмінність, можливо, означає, 
що існування «душ» тварин не продовжується після смерті.

— До чого це ти ведеш?
— До того, що душу тварини я бачив на власні очі.
— Цікаво, як і коли?
— Цього я  нікому досі не розповідав, а  тобі відкриюсь... 

Я  вже був повнолітнім, коли довелося стати свідком дорож-
ньо-транспортної пригоди. Ні, мене не викликали на допит як 
свідка, бо ніякої справи про ту пригоду не могло бути. Та я став 
свідком, коли душа однієї з  тих, кого ми називаємо «друзями 
нашими меншими» — дворової собаки, розлучилася з її тілом. 
Розумію, що це, як мені здається, треба ґрунтовно довести, щоб 
хто-небудь у це повірив, але розповім, як можу.

Стоячи на узбіччі дороги в рідному для мене райцентрі, од-
ночасно почув скрегіт гальм легкового автомобіля і  побачив, 
що під колеса попав дворовий пес. Він по інерції відскочив від 
коліс, заскавчав, але був уже в передсмертній судомі. Смикнув-
ся замертво, і я побачив на власні очі, як з його тіла вихопилась 
легка сиза хмаринка, як цигарковий дим. Піднялась над загиб-
лим псом і  за мить розтанула. Спочатку я  не дуже цим пере-
ймався, проте бачене доволі чітко закарбувалося в пам’яті.

Вже потім, працюючи слідчим прокуратури, описував місця 
подій, пов’язаних зі смертю людей (а набачився їх доволі), я чо-
мусь пригадував душу того дворняги.

Ні, над мертвими людськими тілами я не бачив ореолу їх-
ніх душ. Згідно з церковним ученням, душа після смерті люди-
ни відділяється від тілесної оболонки і ходить по землі до того 
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часу, поки не вирішена наперед її доля. З цим існує багато еле-
ментів культурної спадщини, пов’язаних з третім, дев’ятим та 
сороковим днями після смерті. Лише потім душа може зустрі-
тися з Богом на небесах.

Тема душі й тіла, на мій погляд, досконало описана в діалозі 
«Федон»: «Якщо душа розлучається з тілом чистою і не захоплює 
з  собою ні крихітки тілесного, оскільки вона протягом усього 
життя свідомо уникала будь-якого спілкування з  тілом, цура-
лась його, силкуючись якомога більше удосконалитися, — хіба це 
озна чає щось інше, як не те, що вона по-справжньому займалась 
філософією і, по суті, готувалася вмерти легко. ...Душа з такими 
властивостями лине в країну, подібну до неї самої — невидиму, 
божественну, безсмертну, розумно налаштовану, де вона почуває 
себе щасливою, звільнена нарешті від блукань, нерозсудливості, 
страху, дикої хтивості та інших людських напастей, і, як кажуть 
про посвячених у таїнства, навічно оселяється серед богів. ... І нав-
паки, якщо душа розлучається з тілом заплямована і споганена, 
оскільки перебувала у повсякденному спілкуванні з ним, любила 
його, зачарована його пристрастями й насолодами до такої міри, 
що лише тілесне їй здавалось істинним, лише те, чого можна тор-
катись, що можна побачити, випити, з’їсти або вжити для любов-
ної насолоди, а все доступне для очей і невидиме, але збагненне 
розумом і  філософським розміркуванням, звикла ненавидіти, 
боятися його, уникати... Тим-то душа проникнута тілесним, важ-
чає і через те знову тягнеться у видимий світ. У страху перед не-
видимим... вона блукає, як кажуть поміж могилами й склепами, 
де не раз люди помічали схожі на тіні примари душ. Ці примари 
належать таким душам, які звільнились від тіла нечистими: вони 
причетні до видимого й через те доступні зорові. ... Очевидно, це 
душі не добрих, а поганих людей, які змушені блукати по кладо-
вищах, відбуваючи покарання за гріхи в минулому».

Так стисло я розповів тобі, чи вірю в безсмертя душі. Знаю, 
що твого часу в це теж вірили. Віримо і ми. Як і древні, не мав 
би запитувати себе, яким є початок всесвіту? Чи один лише раз 
мені озирати цей світ, чи маю народжуватися знову й  знову? 
Куди піду звідси? Яка оселя чекає душу, звільнену від її рабсько-
го існування в людському тілі? Забороняєш цікавитися справа-
ми небесними, тобто велиш мені жити з  опущеною головою? 
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Ні! Я вищий, бо й народжений для чогось вищого, ніж для слу-
гування своєму тілу.

— Кожен народжений для вищого...
— Та не кожен це знає, а  тим більше розуміє, намагаєть-

ся ним стати. Я сам для себе відкрив, у чому те вище полягає. 
А це — душа, яка, вдивляючись у правду, знає, чого треба уника-
ти, а чого домагатися, яка оцінює речі, виходячи з їхньої приро-
ди, а не з загальної думки про них; душа, яка проникає в кожен 
закуток Всесвіту, споглядає кожен його порух, однаково пильна 
як у помислах, так і в діях, однаково велична й могутня, нездо-
ланна ні горем, ані насолодою, непідвладна як лихій, так і при-
хильній фортуні, вища від усього, що може спіткати нас чи стати 
нам у пригоді; душа прекрасна й бездоганна і своїми чеснотами, 
і своєю могутністю, здорова й твереза, незворушна та безстраш-
на, — її не зламає жоден натиск, а ніщо випадкове не звеличить, 
ані не принизить; така душа — це сама доброчесність. Ось та-
ким було б її обличчя, коли б можна було окинути зором усю її 
водночас, коли б вона зринула перед нами в усій своїй поставі. 
Але ж вона багата розмаїттям і може виявитись чи такою, чи ін-
шою відповідно до різноманітності життєвих обставин та вчин-
ків. Проте жодного разу не стає ні меншою, ні більшою. Адже 
найвище благо не відає спаду, а доброчесність — відступу: вона 
лише може поставати в тій чи іншій якості, змінюючи свій ви-
гляд, залежно від того, що їй належить чинити. З чим тільки б 
вона не стикалася, все робить подібним до себе, всьому вділяє 
своєї барви: вчинкам, товариським зв’язкам; навіть оселі, куди 
вона ввійшла, які обладнала, стають оздобнішими від її присут-
ності. До чого б лише не взялася, скрізь милує зір, викликає по-
див. Отож ні її сила, ні величина зростати не можуть: для того, 
що є найбільшим, немає приросту; не знайдеш нічого прямішо-
го від самої прямоти, правдивішого від правди, поміркованішо-
го від поміркованості. Цей погляд Сенеки цілком поділяю.

Бачу, що я вже втомив тебе відступами, та все ж додам від 
себе: без душі все людське в житті було б банально простим — 
прийти, бути і піти назавжди...

— Ні, не втомив, хоча почути вже чуте, коли воно доладно, 
вчасно сказане — добре. Не буду вдаватися в обговорення тако-
го неосяжного питання — про душу.



357

— Дійсно, воно неосяжне. Я  вірю, що вона є, і  додам: «Та 
й про одну тільки душу не злічиш питань: звідки вона, яка вона, 
коли починає існувати, як довго існує? Чи перемандровує, змі-
нюючи оселі, втілюючись у щораз інші живі створіння, а чи слу-
гує лиш один раз, щоб потім, вихопившись на волю, блукати 
у  всесвіті? Тілесна вона чи ні? Що робитиме, коли перестане 
діяти через нас? Як використає свою роботу, звільнившись із 
тієї в’язниці? Чи забуде про своє минуле й почне пізнавати себе 
відтоді, коли, розлучившись з тілом, полине у високість?» Усе це 
теж, на мій погляд, має стосунок до твого запитання: чи панує 
над людьми розум?

— Яким же чином?
— Дослідники Сократа стверджують, що він вважав люд-

ський розум недосконалим. Підставою для такої думки був 
для нього власний його досвід самопізнання і  проникнення 
з  дослідницькою метою у  вигляді бесід у  внутрішній світ ін-
ших людей. Внаслідок цього досвіду Сократ дійшов висновку, 
що всі наші знання беруть свій початок у  несвідомому. Душі 
залишається саму малість — згадати. Що згадати? Той досвід 
і  ті знання, що були придбані душею колись  — у  попередніх 
народженнях: «...раз душа безсмертна, — говорить Сократ, — 
часто народжується і бачила все і тут і в Аїді, то немає нічого 
такого, чого б вона не пізнала; тому нічого дивного немає в тім, 
що і щодо чесноти, і щодо всього інші вона здатна згадати те, 
що колись їй було відоме». Недосконалість же розуму полягає, 
на його думку, в тім, що не кожна людина і не завжди здатна 
згадати забуте знання. 

— А яка людина здатна згадати?
— Та, душа якої не вперше вселяється в людське тіло.
— А як дізнатися, що вона не вперше вселяється?
— Я не маю дивовижного хисту ясновидіння, щоб відпові-

сти, чи моя душа вже жила в іншому тілі, чи ні. Кажуть, що цьо-
му є щонайменше чотири ознаки. 

Перша з них така: коли вашій душі тисячі років, то вам не 
потрібно спілкуватися з  іншою людиною довгий час. Досить 
поспілкуватися кілька хвилин, і  ви вже розумієте, чи добра 
і порядна перед вами людина, можна їй довіряти чи ні. З таким 
питаннями ваша інтуїція вправляється дуже швидко.
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Друга ознака: ви любите самотність. Вас не тягне спілкува-
тися з людьми лише для того, щоб задовольнити своє «Я». Вам 
не потрібно експериментувати для того, щоб розуміти, який 
спосіб життя для вас комфортний. Ви завжди знаєте, коли ціка-
вішим буде перший варіант, а коли другий.

Третя: вам не подобається усталеність цього світу. Ви дуже 
часто задумуєтесь над тим, що люди діють нерозумно. У житті 
вам часто доводиться робити вигляд, що вам цікаво, хоча на-
справді це не так. Ви дещо більше за інших цікавитесь такими 
речами, як сновидіння, поведінкою тварин, духовністю.

Четверта: ви маєте дещо незвичайний вплив на людей. Вони 
можуть приходити до вас за порадою, навіть коли ви молодші 
них на 10—20 років. Здається, що у  вас особливий філософ-
ський погляд на життя. Ті речі, на розуміння яких інші можуть 
витратити десять років, ви здатні розгадати моментально. Вам 
простіше, ніж іншим, впоратися з життєвими негараздами. Вас 
не турбують питання слави, посад, багатства. Головне для вас — 
рости і розвиватись духовно.

Такі ознаки вказують, що ви на цій планеті живете вже не 
першу тисячу років і знаєте справжню цінність таких речей, як 
терпіння, впевненість, чесність і самоаналіз.

Останнє життя, те, в якому акумулюються всі інші життя, 
де збираються всі сили, й заслуги якого повинні відчинити свя-
щенні ворота, для подальшого вдосконалення душі, коли вона 
розлучається тілом. Ці ворота можуть і зачинитися.

— Чому? — запитав мій співрозмовник.
— Тому, що їхні душі не були готові цілком засвоїти власти-

вості цього Життя, вони тільки володіли тим, до кінця невираз-
ним сприйняттям його.

— Досить цікаві ознаки. І як ти їх приміряєш до себе?
— Приміряти все до себе було б ознакою самовпевненості. 

Я б не хотів бути схожим на пацієнта психіатричної лікарні.
— Не можу вловити хід твоєї думки.
— До палати психіатричної лікарні заходить новий пацієнт 

і каже: «Я посланець з небес!», а один із тих, хто там уже був 
тривалий час, заперечує: «Я нікого не посилав!»

— А якщо без самовпевненості, притаманній пацієнтам 
психіатричної лікарні?
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— Ф.С. Фіцджеральд стверджував, що кожна людина при-
писує собі принаймні одну з основних чеснот. От і я особисто 
вважаю себе одним з небагатьох відомих мені порядних людей.

— Та як би ти себе не оцінював, істинну ціну тобі дають інші. 
— Ти сказав, що у мене розвинута інтуїція, то й я можу сказа-

ти, що деякі з ознак душі є і в мене. Але, навіть коли я знаю напев-
не, що моя душа існувала задовго до мого теперішнього життя, 
я не можу знати, яких вона набирала форм у минулому і набере 
в майбутньому. За порадою Сенеки, потрібно, щоб душа, відсто-
ронившись од усього зовнішнього, повернулась до себе самої, до-
віряла собі, раділа собі, дбала про своє, відступаючи, наскільки 
це можливо, від чужого; щоб опиралася на себе, не переймаю-
чись втратами, добром для себе обертаючи навіть щось супро-
тивне. І хтозна, може, дорога майбутнього життя пронесе мене 
на собі ще раз, щоб усе, хоч і видозмінене, повторилося знову.

Бальзак писав: «Рай  — це, зрештою, тільки потойбічне іс-
нування наших удосконалених здібностей, а пекло — небуття, 
в якому зникають здібності недосконалі».

Можливо, я, як вічний мандрівник, щоразу народжуюсь для 
іншого, більшого життя. Бо ж стверджують, що душа — це той 
дух, який націлений на безкінечне, безсмертне, до того, що не 
вмирає. 

На мою думку, дуже проникливо про це сказала Ліна 
Костенко:

Душа — як храм з очима древніх фресок.
Все бачить. Все мовчить. Все далі понесе.

Тіло для душі — лише ув’язнення в конкретній особі, і її виз-
волення з тілесної оболонки після смерті — щоразу лиш нове 
ув’язнення в новому тілі. Вона повсякчас стоїть лише на своєму 
початку, стоїть, приготувавшись до великого пробудження сво-
го початку, і для неї навіть кінець не менш гідний, аніж початок.
Та чи буду тоді пам’ятати, що народився знову, на зорі нової 
доби науки, що, можливо, настане після тисячі років мороку, 
невігластва й ще не викоріненого дикунства!?

А ще, на власному слідчо-прокурорському та й життєвому 
досвіді, впевнився, що в більшості випадків людська душа по-
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таємна і, як на глуху стіну, натикається кожен, хто пробує туди 
заглянути...

— А як ти міг туди заглянути?
— Допитуючи як свідків, так і злочинців, намагався бачити 

не лише зовнішність, а й внутрішнє єство. Не завжди це вдава-
лось, але іноді відчував, що переді мною відкрита, чесна людина. 
Навіть серед злочинців. Таким не потрібно було пояснювати, що 
щиросердне зізнання пом’якшує, і таке інше. Каяття вловлюва-
лось з першого погляду. Не в змозі передати такий погляд свої-
ми словами, але він відчувався. Мій товариш, відомий художник 
Микола Захарович Власенко, розповідав, що в  портреті, окрім 
рис обличчя, найважче відобразити очі. Недарма їх так часто на-
зивають «дзеркалом душі». Лише обдарований художник у зов-
нішньому вигляді, на портреті може показати внутрішній світ 
людини. Дивлячись на майстерно виписаний портрет, ти ніби 
бачиш душу тієї людини. Хоча не кожен здатен і на портреті це 
побачити. Хтось пройде і, кинувши побіжний погляд, не зупи-
ниться, а інший стане як укопаний... А ще, вже як батько дорос-
лих дітей і дід для онуків, скажу, що чисті й відверті очі у дітей. 
У них немає злоби, брехні й ненависті. Вони ще чисті і світлі, не 
спокушені цим життям, де скрізь і поряд обман, зло, завидки.

— То душу тварини, ти кажеш, що бачив. Бачив, як вона ві-
дійшла у високість. Хай так — що бачив, те бачив, що знаєш, те 
знаєш.

ВЕЛИКЕ ЗМІШАННЯ

Проте, ти декілька разів згадував про вавилонську вежу. Що 
ти мав на увазі? Можливо, сам ти й розумієш, а ось я збагнути 
ніяк не можу.

— Чи потрібно тобі пояснювати, що то було в історії людства?
— Ні, не потрібно.
— Мій здогад про те, що все може закінчитись результатом 

вавилонської вежі, не новий. Вже згадував, що вчені й досі не 
знайшли пояснення світобудови. Тобто, з  чого, як і  коли по-
явились Світ і  Всесвіт. Суперечка про це між ученими буває 
тим частіше, чим вони вченіші. Чи далеко вони відійшли від 
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пояснень Феофана Прокоповича (1681—1736), який писав: «Усі 
тео логи й філософи... створення визначають так: «Створення — 
це утворення чогось з нічого, де це «з нічого» звичайно можна 
розуміти, як «з нічого свого», і не з жодної субстанції. З «нічого 
свого» означає те саме, що і заперечення свого особистого, тоб-
то, очевидно, виникає річ, якої перед тим не було».

Не буду дискутувати на цю тему, бо вона для пересічних лю-
дей зводиться до того, що з’явилося першим  — яйце чи кур-
ка? Чи яйце з курки, чи курка з яйця? Про це сперечалися ще 
з часів Арістотеля. Він вважав, що курка і яйце з’явилися одно-
часно, бо міркував таким чином: яйце не могло бути першим, 
щоб дати початок курці, бо саме повинно бути знесено нею, 
і не може бути першою курка, бо сама з’явилася з яйця — отже, 
вони з’явилися одночасно.

— А як вважають тепер? — запитав мене співрозмовник.
— Не вміючи знайти відповідь — заперечують і яйце, і кур-

ку, бо самі по собі вони не змогли б появитись із нічого.
Не берусь і я дати вичерпну відповідь на, здавалося б, про-

сте питання: що було першим? Але доказів про те, що все змі-
нюється, достатньо.

— Мені не потрібно пояснювати, що все змінюється. Сам ти 
віриш у результат вавилонської вежі?

— Мабуть, ти вже зрозумів, що я йду крізь своє життя, див-
лячись на нього з філософською усмішкою. Тож спочатку відпо-
вім тобі одеським анекдотом:

— Абраме Мойсейовичу, чи вірите ви в кінець світу? 
— Вірю — не вірю, а таки спостерігаю.
Тож я теж спостерігаю. 
— І що ж твої спостереження підказують?
— Не вбачай у мені, ніби то я зі своєю інтуїцією зроблю з по-

баченого в сучасному житті точні прогнози на майбутнє. Думаю, 
що коли й буде кінець світу, то людство все ж таки не зникне. 
Завжди є люди, які спостерігають і роблять висновки. На цю тему 
є характерний анекдот. Господь Бог вирішив влаштувати потоп, 
бо грішне людство вже набридло йому своїми витребеньками 
Викликав представників усіх релігій і повідомив їм своє рішен-
ня. Ті вклонилися, розійшлися по церквах, щоб попрощатися 
й  востаннє помолитися з  одновірцями. Рабин зібрав євреїв до 
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найбільшої синагоги й почав проповідь так: «Євреї, я закликав 
вас сюди, щоб порадитись — як житимемо під водою?»

— Своєрідна нація!
— Дуже своєрідна. Панує думка про Богом вибраний народ. 

На все у них є своя думка, і часто вони висловлюють її безапе-
ляційно.

— Поясни.
— Мойсей сказав: усе від Бога, Соломон сказав: усе від ро-

зуму, Ісус сказав: усе від серця, Маркс сказав: усе за потребами, 
Фрейд сказав: усе від сексу, Ейнштейн сказав: усе відносне. І на-
віть коли їхні твердження помилкові, ніколи не скажуть: «Я по-
милився», а скажуть: «Ти диви, як цікаво сталося!»

— З твердженнями багато цікавого стається.
— Безумовно! Цікаве в житті стається і тому, що вони ма-

ють дивовижну хитрість вчитися на помилках тих людей, яким 
вони надавали поради.

— А як ти ставишся до таких, хто вчиться на помилках тих, 
кому дають поради?

— Признаючись у  своїй прихильності до євреїв, зауважу, 
що мені в  житті траплялися й  досить неприємні взірці цього 
плем’я. Але про це... не на часі.

Та як би не було цікаво в житті, поки що людська жадібність
є одним із вагомих чинників, які теж ведуть до результату ва-
вилонської вежі.

— Поясни.
— Розвиток науки і техніки дають можливість людям жити 

щасливо. Земля, з пануванням на ній розумної людини, може 
бути оброблена однаково для пожитку і для втіхи кожного так, 
щоб корисне скрізь єдналося з приємним. Та розрив між най-
багатшими і  найбіднішими людьми у  світі сягнув рекордного 
рівня: вісім найбагатших мільярдерів мають стільки ж грошей, 
як і 3,6 мільярда бідняків. Тобто їхні статки дорівнюють капі-
талу біднішої половини людства. Один відсоток найбагатших 
людей світу володіє 50,8 відсотка світових статків, зазначаєть-
ся у доповіді міжнародного об’єднання організацій у боротьбі 
з бідністю. Все, що нас оточує, — це вже чийсь бізнес. Про яку 
рівність, братерство та дружбу народів може бути мова?

— Тобто, ти в них не віриш.
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— Ні! В ці ідеали я вірю, але до повного утвердження їх на 
Землі ще далеко. Світ досить багатий, щоб кожен став багатим. 
Бідність — творіння людське. Люди хворі на одну із найзараз-
ливіших хвороб — жадібність, і допоки хтось бажає добра лише 
собі, то яка ж тут може бути справедливість? Майнова нерів-
ність і  несправедливий розподіл ресурсів можуть погубити 
нашу цивілізацію вже в досить короткі терміни.

Кілька десятиліть тому в  планетаріях демонструвались 
швейцарські фільми з парадоксальними назвами — «Спогади 
про майбутнє» і  «Назад до зірок». Ці фільми, на думку бага-
тьох, радикально змінюють усталене уявлення про світобудову. 
Стверджується, що людина — істота космічна, і життя вочевидь 
посіяне із глибин галактик якимось космічним розумом, який 
ми називаємо Богом. Наводяться факти на користь ідеї пан-
спермії, реальних земних, а не віртуальних доказів, — це і єги-
петські піраміди, і малюнки в пустелі Наска, й ідоли на острові 
Пасха, існування гіперборейців і атлантів на нашій землі, і ка-
лендар майя, і космічні вімани із «Махабхарати», зрештою, іс-
нування високорозвиненої цивілізації шумерів десь чотири ти-
сячі років до нашої ери, — прямих нащадків анунаків із далекої 
планети Нібіру. Тож, виходить, гіпотеза про існування на нашій 
землі чотирьох цивілізацій, які загинули від ядерного апокаліп-
сису, не така вже й фантастична.

Якщо ми п’ята цивілізація, то не треба бути Нострадаму-
сом, аби передбачити долю земної цивілізації. Коли розгляда-
ти науку як сферу, що поступово збільшується, то ми просу-
ваємося вперед із дивовижною швидкістю. Людина за останні 
століття значно прискорює уповільнений круговорот природи. 
А прискорення, тут мені хотілося б помилитися, без надійних 
гальм. Ніхто не може завдати людині стільки шкоди, скільки 
завдає вона сама собі.

— Більш аніж прозорий натяк! — із сумом сказав мій спів-
розмовник.

— Можу оперувати не лише натяком, але й цифрами.
— Оперуй.
— Земля величезними темпами втрачає рослинний, тва-

ринний світ та чисте довкілля. За останні 50 років людина зни-
щила 90% усіх світових запасів великої риби, 70% світових лі-
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сів, знищила чверть усіх видів птахів, 11 відсотків інших — на 
межі вимирання. Вимирання крім того загрожує 18 відсоткам 
усіх видів ссавців, 5 відсоткам риб і  8 відсоткам видів росли. 
У цілому 30% відомих ресурсів планети витрачені, тим часом 
населення Землі неухильно зростає.

Для мене вавилонська вежа — це сумний приклад того, як 
часто людські діяння зводяться нанівець. І коли подібне ще не 
трапилося, ніхто не може бути впевненим, що це не станеться 
в майбутньому.

Стверджують, що роду людському близько ста тисяч років, 
і  він у  наш час переживає унікальний момент в  історії свого 
розвитку. Йому дуже скоро, на протязі майбутніх поколінь, ви-
рішувати, чи буде експеримент так званого розумного життя, 
тривати й далі, чи самі люди вирішать його знищити.

Якщо повернутись до твого запитання: чи панує над людь-
ми розум? — то належу до скептиків, які стверджують: «У зем-
лян немає грошей, щоб забезпечити водою засушливі райони 
Землі, але є гроші, щоб шукати воду на Марсі».

На цю тему є сьогочасний анекдот про роль грошей у нашо-
му суспільстві. Він же й дає відповідь на питання, чи панує над 
людьми розум.

— Бачу, що ти не можеш без гумору, та я вже звик до твоїх 
веселих відступів, розповідай.

— Прилетіли на Землю інопланетяни, щоб вияснити, чи 
можна внести землян до «Каталогу розумних цивілізацій», і за-
питують:

— Чому при достатній кількості плодючої землі, води і світ-
ла багато людей голодує?

— Грошей немає.
— Чому при ваших можливостях так багато безхатченків?
— Грошей обмаль.
— Чому ви так свою планету засмічуєте?
— Грошей немає, щоб прибрати.
— Чому так багато хворих, яких можна ж вилікувати?
— Грошей мало.
— Що  ж то за ресурс такий дефіцитний, який вам не дає 

нормально жити? Може, вам допомогти його з інших планет за-
везти? Та й взагалі, де ви його видобуваєте?
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— Завозити не потрібно, ми їх самі друкуємо.
Вислухавши таке, інопланетяни викреслили землян зі спис-

ку розумних істот.
— Вважаєш, що не потрібно шукати воду на Марсі?
— Все ми можемо пояснити, зрозуміти не можемо! Ми вза-

галі-то плануємо на цій планеті жити чи вже всі позиції здаємо? 
Всіх же не переселиш на Марс. Століттями всі великі досягнення 
в науці і промисловості здійснювалися шляхом поступового на-
громадження досвіду, повільно, майже так само, як відбуваєть-
ся поступ у природі. Нині — небачений прорив. Наука рветься 
в космос. Не можу сказати, що людині туди ще рано, але вона ще 
не пізнала себе. Необхідно по-іншому, з більшою скромністю зро-
зуміти місце людини у всесвіті. Насамперед, — радив Платон — 
треба пізнати людську природу та її слабкості. І як тут не погоди-
тися з Григорієм Сковородою, який теж писав: «Я не раз дивуюся, 
що ми в просторонних справах занадто цікаві, добачливі й про-
никливі: Змірили море, землю, повітря, небо, вдерлися в надра 
землі, шукаючи металів, розмежували планети, дошукалися на 
місяці гір, і рік, і садів, знайшли світів незчислиме множество, 
будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні..., що день — то 
нові досвіди і подиву гідні винаходи. Боже мій! Чого лиш ми не 
вміємо! Але при всім отім бракує нам щось велике».

Темп життя, який ми обрали, вимагає дедалі більшого пси-
хологічного напруження, і немає гарантії, що людство його ви-
тримає. Особисто я скептично ставлюсь до наївного ентузіазму 
людей з приводу того, що наука спроможна розв’язати всі за-
гадки світу і  що вона приведе їх у  ближньому часі до ідеаль-
ної форми суспільної організації. До того ж науково-технічний 
прогрес на нашій планеті все ще розвивається нерівномірно.

Крім того вважаю, що від людини Всесвіт не залежить. Те, 
що людина робить і  планує, може змінитися в  один момент. 
Проте, слід зважити і на слова вчених про те, що рухатися з ви-
сокою ефективністю в неправильному напрямку ще гірше, аніж 
взагалі нікуди не рухатися.

Британський науковець, астрофізик Стівен Гокінг перед-
бачав кінець світу. За його словами, причиною можуть стати 
ядерна війна, глобальне потепління і створені генетичною ін-
женерією віруси.
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— Створені самими для себе віруси!?
— Ти не даремно запитуєш про це. Адже сьогодні в засобах 

масової інформації все частіше з’являються повідомлення про 
те, що вірус корони не є природнім.

— Мабуть тому Гокінг радить скоріше створювати техноло-
гії для далеких космічних перельотів, щоб розпочати колоніза-
цію інших планет, тому що «кінець світу» все-таки настане. 

— Давай не будемо про сумне.
— Не будемо. Адже це все в майбутньому, а я людина сьо-

годнішнього дня. А він, якщо його розумно використовувати, 
ще може принести багато чого доброго. Щоб я  не думав і  не 
говорив тобі про людську недосконалість, у  мене є світло на-
дії на те, що людина і створене нею суспільство можуть стати 
кращими. Нам під силу продовжити історію людства на Землі, 
використовуючи як її енергію, а вона не безкінечна, так і енер-
гію Сонця. Рослини ж її використовують, а люди ще тільки по-
чинають.

Вибач, та ми весь час кружляємо навколо того самого, знову 
повертаємось до істини. Та я, здається, втомив тебе своїм мо-
нологом?

— Ні, часу і втоми для мене не існує. Порівняно з вічністю 
часовий відтінок — це тільки швидкоплинна мить. Мені важ-
ливо знати лише ціну часу й ціну розвитку подій. 

— Про розвиток подій я  не берусь прогнозувати. Тут по-
трібне інше налаштування душі. Тим більше щось казати про 
ціну їх розвитку. Вважаю: якою б не була ціна — розплачува-
тись будуть своєю долею бідні люди. Долею і, як завжди, гроши-
ма. Грошей у них, правда, небагато, але ж і бідних незліченно.

— Відповім і я словами твого улюбленого Сенеки: «Ні, я не 
вимагаю від тебе, щоб ти став чи то більшим, чи кращим, ніж 
ти сам намислив. Але підвалини ти заклав на вільному місці — 
зводь же й відповідну будівлю, аби дорівнювала твоїм намірам, 
залучи до тієї роботи все, що ти виплекав у своїй душі. Досі ти 
не барився, але й поспіх тут не завадить. Скільки-то всього тре-
ба зробити! Скільки мусиш докласти зусиль, скільки безсонних 
старань, коли зичиш собі успіху в тій справі! Її на чужі плечі 
ніяк не перекладеш. На чиюсь допомогу можна розраховувати 
в іншому роді вчених занять».
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Я ж бачу, як багато ти осягнув. Знаю, звідки походить те, що 
пишеш: воно не надумане, не прикрашене. А  попри те скажу 
відверто, що думаю: я покладаю надію на тебе, але ще не впев-
нений у тобі... 

У КРИНИЦІ СВОЄЇ СУТІ

Приглянься з усіх боків, добре з’ясуй кожну подробицю, але 
передусім те, в чому ти добився успіхів. Не дозволь, щоб ослаб-
нув, охолов твій душевний порив! Підтримуй його, доклади зу-
силь, щоб той порив став звичним станом твоєї душі!

Але тут не пора міркувати над тим, на що може спромогтися 
людина. 

— Міркувати, мислити... Сократ подає таке трактування 
слова «мислити»: «Я називаю так розмисл, який душа веде сама 
із собою про те, що вона спостерігає... Мислячи вона робить не 
що інше, як розмірковує, сама себе питаючи й  відповідаючи, 
стверджуючи і заперечуючи».

— Якби ти був побіч мене, то я б охоче з тобою порадив-
ся, що, на твою думку, слід робити: взагалі не порушувати своїх 
щоденних занять чи, може, — аби не кидати виклик загально-
прийнятому,  — робити те  ж саме, що всі, але не так само, як 
усі. Хоч би як глибоко ти поринув у  самотність, у  яку нору  б 
не забився, — тебе виявить те, що ти зробив досі. Тобі вже не 
вдасться побути у темряві: хоч би куди ти тікав.

— Знаєш, твоє лице з першого разу, коли я тільки глянув на 
тебе, викликало в мені дивні думки і сподівання...

— Думки і сподівання завжди дивні. Часто життя буває су-
цільним сподіванням, і часто людина, від постійних сподівань 
й сама вже не знає, на що вона сподівається. У глибинах люд-
ської душі найрізноманітніші почуття і враження сплітаються 
в тугий клубок, який вона і намагається розплутати.

— Ти запитував, чи панує над людьми розум, то я з сумні-
вом констатую, що навряд чи всі «намагаються розплутати».
Я  сподівався у  цій розмові дещо розплутати, адже ти знаєш 
більше, ніж кажеш, багато замовчуєш, і мені це не подобається.

— Даремно тобі це не подобається. Всі люди, принаймні всі 
розумні люди, знають більше, ніж говорять. Якщо ти уважно 
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читав Сенеку, то не міг не зробити висновку, що він вивів фор-
мулу «розуму» і  «глупоти», яка до сих пір є неперевершеною: 
«Я  знаю, що нічого не знаю, а  інші навіть цього не знають». 
А Арістотель додав: «Однак людей, що керуються такими мір-
куваннями, знайдеться зовсім небагато».

Те, що він сидів тут край ложа, було зрозуміліше, ніж те, про 
що він казав, та я відповів:

— Так, я  знаю цей вислів Сенеки. Але  ж тільки життєвий 
досвід може навчити. Він і вчить. Та коли ми набираємось до-
свіду й могли б діяти мудро, ми вже надто старі, щоб споживати 
плоди своєї життєвої мудрості. Пенсійний вік більш придатний 
для роздумів, ніж до дії. Я й досі гублюся в недоречних здогадах 
і  сушу собі голову тим, що я  знаю не більше, ніж знаю. Реш-
та — здогадки або припущення. Я їм не дуже довіряю. Мимово-
лі напрошується крамольна думка: може, розум просто не може 
бути досконалим з усіх поглядів? Може, ми надто покладаємо 
на нього надію?

Проте не можу не сприйняти думку Стіва Джобса: «Все, що 
ми бачимо довкруг, зроблено людьми, не розумнішими за нас 
самих. Ми здатні змінювати речі, впливати на них і створювати 
нове». І це не марна хвала силі людського духу, не перебільшен-
ня чогось неіснуючого, ні, — якими ми є, такими й потрібно нас 
сприймати. Навіть тоді, коли робимо те що можемо, а не те, що 
потрібно.

— Чому?
— Тому, що ніхто «тут і зараз» краще нас все рівно не зро-

бить. Стається те, що стається. І, по великому рахунку, немає 
ніякого сенсу обговорювати, як могло б іще статися..

— Створювати нове — це вже поступ...
— Безумовно, поступ людства в його розвитку не зупинити. 

Все сказане — це мій погляд на життя, право, владу і свободу, 
на те, що може дати людям лише вміння керуватися розумом. 
Можливо, про розум багато чого сказано в  дещо песимістич-
ній манері, бо влада, «гвинтиком» в  механізм якої вбудовано 
27 років мого життя, ще й досі стримує свободу, до якої прагне 
людство в своєму розвитку. Звичайно, влада, з правом Феміди 
із зав’язаними очима, еволюціонувала спочатку від влади сили 
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до влади грошей. Але й гроші дедалі більше втрачають свої пе-
реваги перед владою знань та інформації.

Свобода може тимчасово відступати, але від її кінцевої 
перемоги залежить перспектива людства. Спрямувати право 
і владу на служіння цінностям свободи — центральна пробле-
ма сучасності.

— Так спрямовуйте, адже єдиним джерелом влади є народ!
— Я  б додав  — народ, керований розумом. Конституція 

моєї країни була ухвалена понад двадцять років тому, але май-
же весь цей час норма про народ як джерело влади існувала 
тільки на папері. Демократію і свободу слова владні розуміли 
як неприємну необхідність, яку вони вимушені терпіти, допоки 
реальна влада ще не вся знаходилась у них в руках.

Нині вселяє надію розширення можливостей індивідів 
впливати на владу — навіть незалежно від їхньої участі у полі-
тичних і  громадських організаціях. Вже вчать приклади коли, 
маючи кошти для підкупу виборців, це не рятує від нещадної 
поразки тих, хто таким чином розраховує на скупку голосів.

Сьогодні вибагливість до влади стала глобальним явищем. 
У більшості країн, навіть у тих, у яких усталена демократія, спо-
стерігається зростання частоти виборів. Це означає збільшення 
впливу громадян на політичні процеси, що мало б приводити до 
підвищення відповідальності політичних лідерів перед ними. 
Бо ж не одразу второпаєш, де злочинець, а де чесна людина.

Дочасне припинення повноважень виборної влади як світо-
ва тенденція спостерігається і в моїй країні.

— І який результат?
— Скільки вже було виборів-перевиборів!? Після них на-

род знову, як той покупець, прийшовши з базару, оглянув крам 
і зрозумів — переплатив.

— Чому?
— Відповім афоризмом Сковороди: «Хіба може людина, слі-

па у себе вдома, стати зрячою на базарі?» Передвиборчі та ви-
борчі технології такі, що, як не вибирай, але все ж таки, кінець 
кінцем, помилишся і купиш зовсім не те, про що мріяв.

— То що ж веде тебе і народ на такі вибори?
— Мабуть, веде туди, та химерність нашої душі, що спону-

кає шукати надію навіть там, де сподіватись безглуздо. Голосу-
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ють більше на емоціях, на чутках, дослуховуючись до тих, хто 
авторитетніший і переконливіший. Часто вважають, що не свя-
ті горшки ліплять — нові швидко навчаться. Зате вони не бу-
дуть красти, як це робили попередники. Доволі наївна позиція. 
А що коли вони швидше всього навчаться саме красти?

Тому, в захоплені перед новим претендентом, кричать «Осан-
на!», а після виборів зневажливо констатують: «Ну й що!»

Від народу в повній мірі ще так і не залежить зміна кадрів 
у верхах. Йому, основному носієві влади в країні, відведена роль 
уболівальників чи то за одного, чи іншого лідера. А  яка роль 
уболівальників — відомо. Головну роль грають гравці, тренер 
та власник команди. Уболівальники навіть не можуть вплива-
ти на «трансферт» — перекупку гравців. Але саме вибори дали 
змогу масам швидко мобілізуватись проти авторитаризму під 
час Помаранчевої революції та Революції Гідності.

— Тобі це вселяє надію?
— Велику! Хоча у мене перед виборами з’являється відчуття 

не контрольованого мною оптимізму і надії, що стане краще, — 
надіюсь. Ми вже говорили про комп’ютеризацію. Свобода ін-
формації в умовах розвитку можливостей цифрового світу вже 
дозволяє більшості громадян впливати на суспільно-політичне 
життя навіть без членства у політичних партіях і громадських 
організаціях. Вільні засоби масової інформації обмежують сва-
вілля політиків і бюрократів, організовують, проводять і опри-
люднюють дані про опитування соціальної думки. Вони все 
більше чинять ефективний тиск на владу, зокрема, оприлюдню-
ючи результати розслідувань у справах порушення прав люди-
ни, викриваючи скандальні випадки корупції.

Непорушна, здавалося б, влада «великих» і грошовитих, ста-
ла більш вразливою. У  результаті дострокових виборів народ 
уже сказав кільком президентам тільки одне: гайда з посади, ви 
нам тут уже очі намуляли! Їхній ореол всевладності, могутно-
сті й престижності меркне перед силою й відвагою новачків, до 
яких я зараховую і новообраного Президента моєї країни.

— Знову сила і відвага?
— Не лише вони. Розум починає панувати, робить конкурен-

цію визначальною силою у питанні виживання будь-якої влади.
— Нарешті дійшов, що розум все ж таки починає панувати!
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— На це сподіваюсь. Сподіваюсь, як і академік Володимир 
Вернадський. Він ще на початку ХХ ст. надав людському інте-
лекту ролі продуктивної сили глобального масштабу.

— Можливо, саме глобальність масштабу і  торує шлях 
у космос?

— Можливо, цілком можливо.
Ти навідав мене в моїй самотині, з’явився, коли я серед роз-

маїття думок намагався вловити невловиму істину.
— Самотність  — це частина твоєї зрілості і  духовного 

зростання.
— На жаль, лише частина. Як герой книги Германа Гессе 

«Гра в  бісер», я  теж можу сказати: «Ох якби можна було хоч 
щось знати! Якби існувало якесь учення, щось таке, щоб у нього 
можна було вірити! Все суперечить одне одному, все розбігаєть-
ся врізнобіч, ніде немає нічого певного. Все можна тлумачити 
так, а  можна й  навпаки. Можна витлумачити світову історію 
як розвиток і поступ, а можна й побачити в ній лише занепад 
і безглуздя. Невже немає Істини? Невже немає справді мудро-
го, неспростовного вчення?» Одначе, в нашій розмові ти мене 
лише запитуєш, а я хотів би чути від тебе повчальне для мене. 
Я мав зухвалість на це сподіватись! До того ж я не звик вважати, 
начебто я заслуговую на щось погане.

— Ти хочеш знати більше, ніж я сам знаю, — з усмішкою, 
яка означала, що він чудово знає собі ціну, відповів співроз-
мовник.  — Сократ,  — продовжив він,  — у  розмові з  Главко-
ном сказав: «Коли ж хтось розповість нам, що зустрів людину, 
яка розуміється на всіх ремеслах і  обізнана в  усьому іншому, 
що приступне лише поодиноким людям і що взагалі немає ні-
чого такого, чого б вона не знала краще від будь-кого іншого, 
то треба заперечити такому розповідачеві, бо він сам виявився 
якоюсь наївною людиною, що натрапила на звичайного чаклу-
на й наслідувача, який, обвівши його довкола пальця, виявився 
йому надзвичайно мудрим, тому що він, той розповідач, не вміє 
відрізнити знання від невігластва й наслідування».

При цих словах — спочатку він, а за ним і я — підвелися. 
Мені здалося, що він уважно, з  більшою цікавістю, ніж досі, 
подивився мені в обличчя. Видно було, що я трохи збентежив 
його, бо він сказав:
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— Пробач і мені за довге цитування того, що ти вже й сам 
читав. Я не входив з тобою в суперечки, в довгі дискусії, хоча 
в них, як ти правильно зазначив, народжується істина. Наголо-
шу на тому, що тільки народжується. Її можна було б тобі від-
крити. Проте, крім того, що ти сам цього не хочеш знати «перед 
кінцем свого життєвого шляху», це було б діло довге й нелегке. 
Та й навряд чи ти хотів би її лише для себе, не маючи можливо-
сті передати іншим.

— То хто  ж відповість про істину? Чи є про неї відповідь 
узагалі?

— Звичайно, є! Вічним є лише прагнення до істини.
— Однак реальність через своє, лише своє її споглядання, 

відчуття чуттєвого і  надчуттєвого, я  можу намагатись зрозу-
міти. Але й наша щонайреальніша істина, якої лишень можна 
досягти  — всього-на-всього звичайнісінька картина-спогад. 
Миттєвість у житті людини — і вона змінилась...

— Власне «я» породжує простір думки, думки, яку всю, 
через її демонічну стихію, повністю не відтворити, не описа-
ти, все ж таки відтворює реальність, бо реальність символізує 
лише реальність. Миттєвість змінилась, але вона та істина, яка 
зачерпнута із земних і небесних глибин, вічна, бо вона лиш — 
незмінна, остаточна реальність поцейбічного світу.

— Реальність поцейбічного світу... Воно, може, й розумно, 
але більш незрозуміло.

— Не іронізуй, цитуючи Булгакова з його «Майстра і Мар-
гарити». Я не про містику, хоча вона іноді приголомшує. В ній 
одна містична душа зустрічається з другою містичною душею 
і  словами передається те, що вираженню не піддається. А  ти 
в реальності, в ній нині живеш, тобі й розуміти її істину. Але 
пам’ятай, що життя змінюється і людство завжди буде вимуше-
не шукати більш високих істин, ніж сьогодні.

Я не встиг ще обдумати сказане, як мій співрозмовник не-
сподівано промовив:

— Поклич мене, коли я буду тобі потрібен. А зараз тобі вже 
час спати, синку. 

— Мабуть, я  не такий уже й  молодий, щоб ти казав мені 
«синку», — усміхнувся я.

— Але все-таки молодший за мене майже на тисячі років!
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— Саме тому зараз, здається, я вже виглядаю доволі смішним.
— Чому? — здивовано запитав мій співрозмовник.
— Бо забув, — відповів я, — що це в нас тільки входжен-

ня в дискусію, а я почав розмовляти надто поважно й занадто 
серйозно, виклавши тобі все, що думаю, а насправді це лиш пу-
стопорожні балачки, ми лиш пускали слова на вітер. Чи, може, 
всі наші судження таки справедливі? Скажи, бо, слухаючи твої 
слова, я вагаюсь і думаю, що ти говориш до діла, адже в тебе, 
гадаю, величезний досвід, ти багато дечого навчився від інших 
і сам чимало відкрив. Отже, якщо можеш ясніше показати...

— Ти гадаєш, я розмовляв тут із тобою заради розваги? Ні! 
Я не пошкодував часу, щоб про все побалакати з тобою, — ду-
маю, ти визнаєш це.

— Визнаю.
— То не пустопорожні балачки. Я дуже серйозно обмірковую 

усе почуте від тебе про самого і те, що ти кажеш про себе само-
го, більш важливе для тебе, а не для мене. Мені цікаво почути 
твої погляди на взаємовідносини між людьми, події та урядуван-
ня в твоїй країні, судження щодо досягнень культури, науки та 
техніки. Цікаві думки про те, який той розум, що людство ним 
вихваляється. Знадобилося тисячі років, аби дійти до цього.

Ти говориш напрочуд гарно. Все почуте розвиднює і мій сві-
тогляд. Нинішнє життя людства я почав бачити в дещо іншому 
світлі і  ще більше утвердився у  своїй думці, що вам, як і  нам 
раніше, бракує справжнього розуму, а  отже й  доброчесності. 
Люди не змінюються, вони лише з часом грають потрібну роль 
заради своїх інтересів...

— Не подумай, ніби я хочу сказати, що розумові здібності 
занепали. Епіктет стверджував: «Наділивши нас розумом, Бог 
дав нам в володіння те, що нам потрібне більше всього і з чим 
ми можемо справитись. Він не дав нам в розпорядження того, 
з чим ми справитись не в змозі». На жаль, людство все ще вдо-
вольняється лише невеличкою часткою розуму, і той часто ви-
користовує лише на те, щоб розвивати свої природні хиби та 
набувати нових, яких не дала їм природа. Все ще позбавляє себе 
небагатьох здібностей, якими їх обдаровано, дуже вміло вига-
дує собі нові потреби і, здається, витрачає своє життя на вишу-
кування різних способів задовольнити їх.
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— Як на мене, з того, про що ми говорили, і так усе зрозу-
міло, однак варте більш ґрунтовного вивчення, адже йдеться не 
про будь-що, що навернулось під руку, а про те, як слід жити. 
А той, хто в цьому нічого не розуміє, звичайно ж, вважатиме, 
що ти плів усілякі дурниці, від яких він не бачить жодної кори-
сті чи бодай чогось гідного уваги.

Власне, я  нічого нового тобі не сказав, хоча й  бачу, що ти 
слухаєш дуже уважно, і тобі лише кортить узнати якнайбільше.
Не забувай, що така наука, як філософія, належить до тих, які 
провадять людину до розумового пізнання, тобто до того, що 
люди шукають, тільки ніхто не послуговується нею по-справж-
ньому, хоч вона й усіма силами пориває нас до суті справи. До-
могтися цього ніхто не зможе без великих зусиль. Тим-то не 
дивуйся, якщо шлях довгий: заради високої мети треба його 
пройти, причому не так, як ти це уявляєш. Але, як показує наше 
розміркування, якщо хтось захоче, то він зможе осягнути на 
цьому шляху таку високу мету. І  треба квапитися, бо можна 
й проґавити той короткий час, який тобі на це відведено.

— Все це також загальні слова про те, що потрібно трудитися 
невтомно, шукати наполегливо. Це ж сказано і в Євангелії: просіть 
і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам...

— Ти мені не настільки байдужий, щоб я  був радий, аби 
ти здійснив учинок, у якому потім розкаювався б. Тільки гля-
ди, мій друже, коли б ти не програв те, що найдорожче, бо гра 
тут ризикована. Адже багато більший ризик буває при купівлі 
знань, ніж при купівлі харчів. Пам’ятай також, що наука й муд-
рість — тільки перші сходинки пізнання і що вічні істини ося-
гає лише натхнення. Відчуваю, що воно в тебе є.

— Я вже віддавна, повір мені, мовчки сушу собі голову, 
з чим би то порівняти свій стан душі в ловитві невловимої Істи-
ни та Сенсу життя!

— Потрібно те, що приходить наостанку: віра в самого себе, 
впевненість, що ступаєш належною дорогою, з якої не зіб’є тебе 
своїми перехресними слідами люд, що снує туди-сюди, а бува, 
блукає-таки при самій дорозі.

Берися за те, що можеш чи довести до кінця, чи принаймні 
з впевненістю на це сподіватися. Те, до чого стремиш, є справді 
чимось величним, високим...
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— Близьким до самого Бога?
— Не попереджатиму тебе про труднощі, які стануть перед 

тобою, щоб ти не падав духом і щоб перспектива праці та три-
валої залежності від неї не послабили твоєї енергії, не відсила-
тиму тебе до майбутнього: хай справа стосується сьогодення. 
Осягни його. Виходь зі своєї самітності і покажи на ділі те, чого 
навчився в житті, тому що прийшов час і тобі, і людям відчути 
користь того, про що ти читав і думав. Ти на шляху прозірливо-
сті, яка відкриває тисячі відмінностей там, де інші бачать тільки 
одноманітність. До цього зводилось все наше з тобою нинішнє 
розміркування.

— Я не утаїв од тебе ні доброго, ні лихого, ні наших досяг-
нень, ні невдач, і, здається, нічого не перебільшив. Тішив себе 
надією ще трохи поміркувати з тобою. Але якщо до цього зво-
дилось все наше з тобою розміркування, то скажи мені тепер 
те, про що я хотів тебе раніше запитати, і не приховуй від мене 
того, про що я тебе прошу: чи ти вважаєш, що...

— Ти знаєш, що ні я тобі, ні ти мені нічим не зобов’язаний, 
і саме тому ми залишимось найкращими друзями. Гадаю, я до-
статньо обізнаний з тим, що тобі цікаво було б довідатись від 
мене. Розумію, що хочеш запитати про вічне, що не родиться 
й  не вмирає, не зростає й  не загибає, те прекрасне, що пре-
красне у всьому, завжди, всюди і для всіх, і майже готовий тобі 
пояснити, що це, на мою думку, значить. Хоча не знаю, чи ти 
міг би дійти в цьому розуміння, навіть якби хтось уміло тебе 
провадив. Детально викладати їх було б занадто копіткою спра-
вою, але вміти користуватися ними дуже важливо. Бачу, бачу, 
що тобі ще загадкою слова мої, вони на тебе не подіють. Якщо 
вважаєш, що в цьому немає ані правди, ані доброти, ані необ-
хідності, то залиш це! Не говори і не обтяжуй цим ані мене, ані 
себе. І хочеш, я дам тобі пораду, добру дружню пораду!

— Зробиш мені велику честь. Ти так премудро говориш, що 
тебе б довіку слухати: було б і корисно, й приємно.

— За людським віком ти уже й сам повинен бути б учителем, 
але потребуєш, щоб хтось навчав. Запам’ятай, що тільки в тобі са-
мому живе та інша дійсність, якої ти прагнеш. Ніхто не дасть тобі 
нічого іншого, крім того, що вже існує в тобі самому. Не відки-
дай і того, що багато чого ще тобі відкриє мовчання. Тільки будь 
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собою! Тобі, я гадаю, не важко мені це пообіцяти, коли я прошу 
тебе. У житті кожній людині відведено свою роль. Завдання — 
зіграти її якомога краще. Але суті в  ній не дошукуйся, а  якщо 
і зрозумієш у чому річ, то сховай свій здогад у найпотаємніший 
закуток своєї душі. У тебе ж іще стільки часу, море часу, і тебе ще 
хвилюватиме стільки подій. Я не відмовляюся відповідати тобі. 
Але хіба тебе може справді непокоїти те, до чого ще так далеко?

— Пообіцяти не важко — важче бути самим собою. Ні, я не 
забуваю і ніколи не забуду свого обов’язку перед самим собою, 
перед тими принципами, поглядами, засадами, які поважаю, які 
мені дорогі. Проте, одночасно надіюсь і  сумніваюсь, що як би 
я краще не зіграв свою роль, — мовчання не відкриє сенсу життя.

Мабуть, мав рацію лікар, розмістивши на дверях свого ка-
бінету в Одеській поліклініці оголошення: «Всіх, хто зрозумів 
сенс життя, психіатр приймає без черги».

— Здоровий гумор допомагає в житті. З психіатром важко 
сперечатись. Ти йому — думку, а він тобі — діагноз.

— Діагноз не завжди може бути правильним. Психіатри 
і психоаналітики, як правило, самі обтяжені певними зрушен-
нями у психіці.

— Погоджуюсь, але навчись ставитися поважно до того, до 
чого варто ставитись поважно, а з усього іншого сміятись. Сміх 
тут теж допомагає. Ще Демокріт, Аристофан, Лукіан визначали 
світ як константу світорозуміння і вказували, що потенціал сміхо-
вої вольності виставляє на загальний огляд недосконалість світу 
й громадського порядку, закликаючи до поліпшення світоустрою.

— Нібито так і  я намагаюсь, та спробуй розбери, в  чому 
тут річ? Так ось скажи мені тепер, про що я хотів тебе раніше 
запитати, і припинимо судження: чи правильне моє критичне 
мислення щодо визнання того, що єдиний вимір, до якого може 
наблизитися людина, — це «припущення», а отже, істина є не-
досяжною?

— Розумію, друже, в чому річ, і готовий тобі пояснити, що 
це, на мою думку, значить. Твоє «припущення» від того, що ти 
сам такий, як ті, з ким спілкуєшся.

— Та як же мені знайти інших для спілкування? Мабуть, 
правильно писав наш Сковорода: «...нащо питаєш про те, чого 
великі мудреці не змогли вирішити і розійшлись у своїх гадках, 
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як подорожні на шляху? Адже те, що найкраще, — те й найви-
ще, а що найвище — всьому голова і кінець. Се найкраще доб-
ро звалось у  стародавніх філософів завершенням усіх доброт 
і верховним добром; хто ж тобі дасть відповідь, що таке є край 
і пристанище всіх наших бажань?»

— Хто ж дасть відповідь — це теж запитання. Та вибач, — 
несподівано для мене твердо, як таке, що не підлягає сумніву, 
сказав співрозмовник, — ми вже достатньо порозважалися роз-
мовами. Отож іншим разом при нагоді побалакаємо досхочу.

Він замовк, а я, наче загіпнотизований його мовою, все дивив-
ся на нього, чекаючи, чи часом він не скаже ще що-небудь, бо хо-
тів далі його слухати. Та, сказавши це, він, видно, вже втратив ці-
кавість до нашої розмови, бо байдуже зітхнув і зробив намір піти. 

Побачивши це, я спробував був утримати його:
— Зажди! Не виходь! Дозволь і мені закінчити свою думку!..
— Думка ніколи не закінчується. І, якби ти сказав, що це 

«все», то я б порадив тобі ставити крапку і зайнятись чимось 
іншим. Знаю, що вас непокоять ті самісінькі проблеми, що й нас 
непокоїли. Одні з вас ганяються за багатством, другі — за сла-
вою, треті — за владою. Для вас всі засоби добрі, щоб досягти 
свого. Ви все ще відбираєте, крадете, вбиваєте, заздрите, про-
клинаєте, перелюбствуєте. Вас багато чого навчили страх, нуж-
да й смерть, та ви все ще одне зло протиставляєте іншому злу. 
Проте, велич вашої доби, як колись і моєї, все ще залишається 
невідомою для більшості тих, хто її створює. Ми все ще не мо-
жемо охопити поглядом грандіозне видовище щастя життя, ро-
боту його величезного механізму, який самі ж приводимо в рух.

Але, мені здається, ваша ситуація інакша — краща й гірша 
одночасно. Ви, дійсно, здатні зруйнувати свій Всесвіт, зруйну-
вати життя на Землі. Розум, порядність ще не мають належної 
ціни на вашому людському торжищі. Та ви цього не розумієте 
і робите вигляд, який геть не підхожий до становища, в якому 
перебуваєте. 

Проте, я можу й помилятися, мій друже, змальовуючи все 
в похмурих тонах. На всяк випадок...

Але постає питання: чи людина, як носій розуму, виправдо-
вує себе на Землі? Але це вже інша тема, як мовиться. Сьогодні 
для мене не було нічого приємнішого, ніж балакати з тобою.
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— А я  мушу визнати, що спершу ти показав себе так, що 
справив на мене враження краще, ніж я чекав. Бо, врешті-решт, 
те, що розумію я, гадаю, можуть зрозуміти й інші...

— Не хочу, щоб у тебе залишився хоч який-небудь привід 
на мене скаржитись і... до чого важко говорити «ні», коли дуже 
хочеться сказати «так».

— Хочеться — та не скажеш... Ти вселив у мене надію, що 
знаєш мої найпотаємніші думки, то тобі, певне, легко було  б 
відкрити багато такого, що мене хвилює.

— Так, я достатньо обізнаний з тим, що тобі цікаво було б 
довідатись від мене. Добре знаю, чого ти від мене хочеш, друже. 
Знаю твій стан думок.

— Це ще цікавіше! Я сам не знаю стану своїх думок!
— Чи це не той стан думок, який і можна охарактеризувати: 

ловитва невловимого? Невловне манить, як жар-птах, ти до ньо-?
го — воно тікає-вислизає, ти за ним — і так до нескінченності... 
Хіба можна, озброївшись лише фрагментами думки, створити 
всеосяжне бачення проблеми чи явища? А ловити потрібно, бо 
невловна й туманна думка — чи й не все, що, власне, належить 
нам, конкретно — продуктові власного розуму, і ти, стомлений 
і  мало не спустошений, після тривалих мандрів-пошукувань 
думки як цілісної й  всеосяжної концепції, знову повертаєшся 
до її витоків. 

— Отже, fi nita la commedia (себто крах) чи все ж таки fi nis 
coronat opus (кінець — справі вінець)?

— Аж ніяк не крах! Ви мусите зробити в цьому світі все най-
краще, на що ви здатні, і, якщо навіть вам не вдасться зробити 
це найліпшим чином, все рівно це буде краще, ніж те, що зроби-
ли з ним ті інші за всі ці віки.

Та вибач, але мене кличуть. Якби ти опинився на тому місці, 
в якому я тепер перебуваю, чи краще сказати, в якому я скоро 
опинюся.

— А де ж ти опинишся?
— У тих кришталевих сферах, вищих за будь-яку вченість, 

де холод — те ж саме, що й спека, а спокій — те ж саме, що й екс-
таз, де старе й нове, минуле і майбутнє зливаються в одне.

Я дивився на нього не моргаючи, мов зачарований, все ще 
сподіваючись, що він негайно скаже що-небудь значне, безмеж-
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не своєю важливістю, щось нове, чого раніше не знав. Та тут, 
не договоривши, він підвівся і більше не сказав жодного слова, 
а  тільки скинув на мене поглядом, своїм дивовижним прони-
кливим поглядом, який, здавалося, свідчив, що він володіє да-
ром ясновидіння. Потім прощально махнув рукою і, усміхнув-
шись так, як усміхаються ті, хто вирушає у  свій кращий світ, 
пішов від мене так же тихо і спокійно, як і появився. Ми лишень 
встигли обмінятися мовчазним поглядом, у якому була тисяча 
запитань.

Схвильований і спантеличений такою несподіванкою, я ще 
встиг провести його очима і побачив, як віддаляючись, його по-
стать стала все прозоріша й невиразніша, допоки не розтанула 
зовсім.

З ТИШІ ВІЧНОСТІ 

Він пішов, і  ти прокинувся, збуджений грубим дотиком 
життя, що знову бурхає довкола і в тобі, в твоїй уяві, і нічого 
тобі не залишається, як знову прийняти його таким, як воно є.

За вікном та сама сонячна днина. Глянув на годинника. Зда-
валось, що сон тривав довго, а виявляється — задрімав не біль-
ше, ніж на часину. Короткий сон охопив значну частину твого 
життя. Ти побачив прожите ніби з відстані.

...Я знову сиджу в своїй кімнаті і відчуваю, що живу, живу 
не уві сні, а наяву. Відчуваю, що аж ніяк не став жертвою галю-
цинації, а справді бачив на власні очі й чув на власні вуха свого 
співрозмовника, портрет якого висить у моїй кімнаті. Безумов-
но, то приходив він. Та ж сама на ньому туніка, перекинута че-
рез плече. Та хіба це головне? Головне, що ти в розмові з ним 
виказав те, чого навіть сам собі не говорив. Йому можна було 
розповідати про все, що врізалося в пам’ять. 

Подумалось: «Ти розмовляв зі своїм другим “я”, тим, хто пе-
речитав безліч книг, і тим, хто бачить життя в реальних його про-
явах. Ти ніби порівнював те, що читав, з тим, що бачив у житті. 
І якщо зрідка трапляється людина, що розуміє тебе трохи краще, 
ніж інші, то вона або перебуває в такому самому становищі, як 
ти, або так само страждає в пошуках невловимої Істини».



380

А може, сказати собі: «Дурню, ти шукаєш те, чого в цьому 
світі не можна знайти. Може, за Платоном: справедливість — не 
надто серйозна річ, оскільки вона буває корисною лише тоді, 
коли нею не користуються? Чим більше неясностей, тим зро-
зуміліше, що нам з вами, дітям і онукам нашим лишиться іще 
значна кількість загадок. Адже істина для людей, мов той гли-
бокодумний і нерухомий сфінкс біля єгипетських пірамід, що 
все знає, все бачить і нічого не каже. Не каже і сподіватися на 
те, що скаже, не може жодна людина, хоч би які непомірні були 
її бажання. Її знання незнаюче, тому все питає й питати мусить, 
хоч неспинний коловорот запитань повсякчас замикається 
лише в земній стихії, нерідко, ба й часто висот неземних сягає. 
Чому нам завжди потрібен хтось такий, який би розповідав, як 
нам потрібно жити? Чому ми доходимо згоди в двох-трьох зро-
зумілих для нас проблемах і проводимо нескінченні суперечки 
щодо двох-трьох тисяч незрозумілих?»

Дати таку відповідь він не міг, і  її ще не давав ніхто. А  ті, 
які він давав, мене не задовольнили, бо я, мабуть, вимагав від 
нього того, на що тут, у земному бутті, ніхто не спроможний. 
Та позаяк він цього не зробив, то вже не лишається жодного 
сумніву в  тому, що він не міг бути суддею буття. І  дивна річ, 
тепер, розмови з ним виявилось досить, так ніби для мене це 
і була цілковита втіха. З ним ти висловлювався не словами, до 
яких удаються люди, ділячись думками, а так, як душа розмов-
ляє сама з собою. Це той, сковородинівський «зразок розмови, 
яка мовчки веде бесіду сама з собою, ніби грою втішаючи себе, 
і, як орел, ширяє високими й широкими небесними простора-
ми й ніби бореться. Важко уявити, наскільки це приємно, коли 
душа вільна й відречена від усього...»

...Залишок того дня для мене не виявляв ніякого інтересу. 
Проте, слово честі, цікаво було б з ним знову зустрітись. Як би 
з ним я наговорився!

Та тут же внутрішній голос підказує: «Не став питань, якщо 
не знаєш, що будеш робити з відповідями».

І все ж у бесіді є якась насолода; вона закрадається, зваблює 
нас, от і висновуємо при ній все потаємне, як це буває за ви-
ном або в любощах. А хто почує, той не промовчить, той ска-
же не тільки про те, що почув, а, розголосивши саму річ, назве 



381

й  того, хто говорив. Адже у  кожного є хтось такий, кому він 
настільки довіряє, наскільки довірено йому. Але ж чи є довірене 
істиною? Помовчи — одне із головних випробовувань. Помов-
чи — і в тебе виникнуть нові думки. Вони будуть не з того хаосу 
людських відносин, а із тиші вічності.

ПІСЛЯСЛОВО

Шановний читачу!
Отак поєднав цілу купу тем і всього усякого. Як звичайно 

і буває в житті. Пережив щось особливе і розповів про нього, 
можливо, й дуже розлого, хоча намагався обмежитись найне-
обхіднішими відомостями, щоб бути переконливим. Саме пе-
реконливим, але ніколи — категоричним.

Щоб мені не дорікали за недбайливість і лінощі, прагнув зу-
пинитись на тому, що багато як древніх, так і сучасних авторів 
не звернули уваги. Можу це твердити на підставі свого скром-
ного досвіду в читанні. Але наскільки цей факт може бути пе-
реконливим, хай скажуть інші знавці та любителі книгозбірень 
так, як їм підкаже їхня власна уява. Не буду сам судити, вдалося 
це мені чи ні, полишаючи розважливому читачеві самому до-
шукатися, яка його думка з цього приводу.

Сказав, як умів, пересипаючи серйозні думки жартами. На-
водив їх, сподіваючись, що люди читатимуть з утіхою й не без 
користі.

А втім, якщо ті, кого це ближче обходить, додержуються ін-
шої думки, я, критично оцінюючи свій першодрук як поцінову-
вача мудрості, погоджуюсь з тим, що до мене писав Міґель де 
Сервантес Сааведра: «...одна з найбільших спокус — то вбити 
чоловіку в голову, ніби він може написати й надрукувати книгу, 
що принесе йому стільки слави, скільки грошей, і стільки гро-
шей, скільки слави»

Я довів до кінця розмову зі своїм «альтер еґо», та чи знайшов 
у ньому себе? Мабуть, один одного не впізнали. Та, за порадою 
Сковороди: «Прийми ж, люб’язний приятелю, дружнiм серцем 
вiд твого друга цю небезсмаковиту думок його воду. Не мої це 
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думки, не я їх вигадав, бо iстина безначальна. ..., одна лише iсти-
на вiчна, а ми в нiй, як яблуня в своїм зернi, затаїмося».

Чи була ця бесіда такою, що ґрунтувалась на міцних логіч-
них та раціональних засадах, через які відкривається можли-
вість осмислення всього, що існує, зокрема й сенсу людського 
буття, земного призначення й долі людини?

Відверто зізнаюсь, що не ґрунтувалась. Але вона спиралась 
на основу свого, можливо, й не зовсім досконалого життєвого 
досвіду. Тобі залишається всього лише «приземлити» ці розду-
ми на реальний зміст свого унікального життя.

Бесіда була для мене розрадою, а для читача — випробуван-
ням. Передусім тому, що це хоч і не ідеальна, не пірнаюча в роз-
логі обшири абстракції, та все ж філософія людини з незаспоко-
єним життєлюбством. 

Якщо тобі вистачило терпіння, то, дочитавши, напевне, чес-
но скажеш мені про все, чого я  діждався на старість. Можеш 
прямо говорити про це «письменство» усе, що справді дума-
єш. Бо ж читач не може завжди лишатись безстороннім поміж 
книжкою і письменником. За добре слово ніхто тебе не нагоро-
дить, за лихеє — уже як вийде. Прошу лишень не трактувати це 
писання з  надмірною суворістю й  недостатньою справедливі-
стю. Не вбачай у моїх словах чогось іншого, ніж бажання бути 
тобі корисним. Сподіваюся, що, споглянувши очима премудро-
сті своєї на мої добрі наміри, сприймеш і пошануєш її, як і всі-
лякого роду книги.

Можна було б завершити вже рідко вживаним латинським: 
«Dixi» — я все сказав. Та чи можливо все висловити? Мабуть, 
що ні! Бо завжди шукаєш слова для означення переживань, які 
викликані думками. Сковорода бажав: «О, коли б змога писати
так само багато, як і мислити!» Адже у нас в голові інформації 
більше, ніж ми можемо розказати, і все сказане, то лише те, на-
скільки можна висловити невисловлене.
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