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Анотація 

 

Книга „Тридцять років на Донбасі. 1975 – 2004 рр.” – це хронологічно марковані 

записи „крамольних” розмов у колі друзів чи знайомих, подій, ситуацій свідком чи 

співучасником яких був автор і які, на його думку, заслуговували уваги саме як індикатори 

реального, сутнісного, а не навіюваного офіційною риторикою уявного образу життя 

нашого суспільства за вказаний період. Ці тексти в сукупності певною мірою відображають 

старанно приховувані тоді номенклатурою глибинні процеси, що призвели до розвалу 

системи, дезінтеграції зверхдержави, а не зла воля політичних верховодів. 

Твір розрахований на істориків, краєзнавців, а також широке коло читачів. Обсяг – 

294 стор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступне  слово 

 

Пропоновані увазі читачів записи вражень, думок, асоціацій, викликаних певними 

подіями, обставинами чи особами, робились в умовах, коли необхідно було дотримуватись 

максимальної обережності, не про все можна було міркувати навіть наодинці з собою, 

боячись повсякчасно непередбачуваного випадку, хоч листки мої негайно передавались і 

відтак переховувались у сторонніх осіб.  

Прелюдією мого переїзду на Донеччину, в славне місто Слов’янськ, було моє 

звільнення з роботи в Кіровоградському державному педагогічному інституті в 1972 р. Це 

був рік, коли тоталітарний режим, перед обличчям наростаючого дисидентського руху, 

загрозливих симптомів ерозії фундаменту, на якому трималась імперія страху (за іншим 

визначенням – зла), вирішив вчергове відігратись на інтелігенції – кого „вилучити з обігу”, 

кого залякати. Мені інкримінували зв’язки „с подозрительными личностями”, передусім з 

товаришем моїх студентських років Євгеном Сверстюком, засудженим („дали” йому 7 

років концтаборів і 5 років „поражения в правах”), та поширення самвидавської літератури 

серед студентів і викладачів. Звільнено мене з посади доцента КДПІ згідно з писаним 

радянським правом незаконно, з недотриманням деяких формальних вимог існуючого 

трудового законодавства: під час моєї відсутності в місті в зв’язку з відпусткою і до того ж 

без офіційно сформульованого правопорушення. Висунуті проти мене в стінах КДБ 

звинувачення базувались на показаннях Сорокіна (викладача Вінницького педінституту) та 

Грищенка (випускника цього ж інституту). Парадоксальність ситуації полягала в тому, що 

свідчення згаданих осіб, по-перше, я заперечував, по-друге, вони стосувались того періоду, 

коли я працював ще у Вінниці, звідки переїхав у Кіровоград у 1966 році. Отже, з часу 

інкримінованого мені органами „злочину” пройшло вже 6 років! Справа була дещо 

задавненою, „свіжі” інформації сексотів стосувались дрібних моментів, лише певних 

акцентів моїх навчальних занять. Спочатку моє питання було „вирішене” на партбюро 

(хоча я не був членом партії), затим на Вченій раді інституту. І в які двері я після цього не 
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стукав (в обкомівські в Кіровограді, в міністерські в Києві) – питання працевлаштування не 

вирішувалось. 

Почались гарячково-наївні, марні спроби пройти десь інде за конкурсом. Як тільки 

появлялись у пресі оголошення про конкурс на вакантні посади у вишах, я відразу відсилав 

документи, прибував на співбесіди з керівництвом навчального закладу, які закінчувались 

кінець кінцем безрезультатно (в Донецьку, Ніжині, Бердянську, Глухові). Навіть були 

спроби влаштуватись у Російській Федерації. Кожна чергова невдача посилювала стан 

нервової напруги: адже насувалась нова, цілком реальна загроза – людина, що не 

працювала протягом визначеного періоду, попадала під „закон” про „тунеядство”. Отже, не 

засудили як антирадянщика, засудять вже як тунеядця. 

До речі, так же „танцював на розжареній сковородці” і мій колега по нещастю, 

звільнений одночасно зі мною, – письменник, викладач української літератури КДПІ 

Микола Смоленчук. Він їздив і в Миколаїв, і в Черкаси, де перебували старі його знайомі і 

потрібні були фахівці його профілю, з’являвся на переговори – і фінал був таким же. 

Оскільки він у юності закінчив сільськогосподарський технікум, то зараз, скориставшись 

дипломом спеціаліста із сільського господарства, влаштувався працівником на колгоспному 

складі мінеральних добрив. Коли ж обласне начальство довідалось про це (напевно, з 

подачі „органів”), поступила нагінка голові колгоспу і вимога звільнити М.К.Смоленчука 

„в зв’язку з невідповідністю займаної ним посади рівню і профілю його освіти” (за вищою 

освітою – філолог, ще й кандидат наук). 

Наведу як приклад один із серії сюжетів свого „працевлаштування”. Наприкінці 1972 

р. прийняли мене за конкурсом у Донецький університет. Завідувач кафедри української 

мови Ольга Степанівна Шевчук надіслала повідомлення про це. Телефоную їй, що прибуду 

в січні. Чую її бадьорий голос: приїжджайте, чекаємо, вже вас і в розклад на друге півріччя 

поставлено. До речі, хотілося, щоб про моє  звільнення з роботи не розходився поголос, 

однак моя історія щораз більшому колу осіб, зокрема в Києві, ставала відомою.  

24 січня 1973 р. ранком прибуваю в Донецьк. Заходжу на кафедру української мови з 

почуттям тривоги: чи не накинуться на мене, мовляв, нам не вистачало дисидента! Ні, 

приймають доброзичливо, посміхаються. Пишу заяву, щоб провели за наказом. Заяву 

підписують завідувач кафедри, декан, у відділі кадрів збираються оформляти мою особову 

справу. Все йде добре. Підходить до мене в кабінеті на кафедрі якась жінка, здається, 

викладач української літератури. Бідкається, що на кафедрі української мови лише один 

член партії (Леонова), і це відчувається (слабість партійного керівництва). Як тяжко тепер 

поступити в партію для викладачів вишів, навіть із кафедри політекономії викладачку не 

прийняли, бо „як слід не підготовлена”. Мене підтримають, якщо виявлю бажання 

поступити (вони вже це обговорювали на партбюро). Власне на цій кафедрі більше брати 

нікого, не підходять, а моя кандидатура їх влаштувала б, хоча інтелігенцію зараз неохоче 

приймають у партію. Зауважую, що це здається й дивним, якщо брати до уваги 

всезростаючу роль інтелігенції в науково-технічному прогресі. – „Да, конечно, но 

интеллигенция и коварна”... 

Повертаюсь у Кіровоград за трудовою книжкою. Дружина з порога повідомляє, що 

приходив з КДБ по моїй справі Василь Семенович Чорноморець (мій слідчий і „куратор”): 

„Я аж перелякалась, з’явивсь переді мною, як чорний крук; якраз у день твого від’їзду, 

сказав, щоб ти з’явивсь з приводу своєї заяви. (Десь більше місяця тому я заніс скаргу в 

КДБ щодо незаконного звільнення з роботи на основі лише безпідставних підозр, і ось 

через такий тривалий час саме в такий день він прийшов!) Відправився до них я на розмову. 

В кабінеті зустрічають мене двоє. Результат „співбесіди”: „Оставить жалобу без 

последствий”. Запитую: чи можу я влаштуватись десь на роботу? Чорноморець: „Аякже! І 
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треба. А куди ви хочете влаштуватись?” Мені не було сенсу викручуватись, все одно від 

них цього не приховаєш, тому кажу, що в Донецьк. – „Ну, якщо там беруть, то 

влаштовуйтесь”. Міщенко пішов з кабінету, а Чорноморець трохи затримався: „Василю 

Тихоновичу, від вас усе залежить. Ви повинні чистосердно признатись і засудити все, що 

було, і будете спокійно працювати, ніхто вам не буде стояти на перешкоді”. Потім, ніби 

впівголоса, додав: „А в Донецьк одна приватна особа з інституту вже дзвонила”. Не вірю 

цьому, це він відвертає мою увагу, що нібито вони тут ні при чому. 

На душі тривожно. Вирішив я, не відкладаючи, зібравши всі необхідні документи, 

їхати в Донецьк найближчим часом. Прибувши в університет, забігаю у відділ кадрів. Там 

усе спокійно відмітили, паспорт і військовий білет повернули, а трудову книжку залишили. 

Запитую, коли буде наказ? – „Коли ректор підпише”. У вівторок довідуюсь, що ректор мене 

хоче бачити в четвер, у свої приймальні години. Ясно. Розмова буде непроста! Блукаю по 

місту, нічим не можу зайнятись. Як пережити середу? Телефоную з готелю Шевчук Ользі 

Степанівні: „Не можу придумати, чому це ректору захотілося мене бачити?” – „У нас такий 

порядок. З кожним, кого приймають на роботу, ректор повинен переговорити, особисто 

познайомитись. Крім того, мій строк завідування скоро закінчується, значить, нам потрібен 

зав. кафедри. Мені здається, що ви для цього найбільше підходите, так що будьте готові й 

до розмови на цю тему”. 

Аудієнція. Заходжу в кабінет ректора, пропонує сісти, бере мою папку з 

документами і з ходу різко накинувся: „Какая причина вашего переезда с Кировограда?!” Я 

почав наводити свої аргументи, він не дослухав: «Почему вас не переизбрали по конкурсу? 

Чем вы занимались (подививсь у трудову книжку, з якого числа звільнений) весь этот 

период»? Кажу, що кінчав методичний посібник. «Нигде ни в каком учреждении не 

работает, разъезжает по Советскому Союзу – зачем? (З якого „джерела” він довідався про 

мої поїздки?) С какой целью?! На какие средства вы жили? У вас есть накопления или вы 

имеете какие-то источники дохода? (Кажу, що працює дружина.) Вы нас обманули, 

поэтому мы вас не можем взять! Вы уже нигде не работали, когда оформляли документы, 

но этого вы нигде не указали, этот факт скрыли. Мы наводили справки о вас и получили 

нелестный отзыв. На всех совещаниях, конференциях только и говорят об этом, а тут вдруг 

тебе такое. Откровенно говоря, когда я узнал, то пришел в уныние. У вас много 

опубликованных работ, наши преподаватели столько не имеют – понятно желание перейти 

из пединститута в университет, всем этим вы нас подкупили, и вот на тебе!» 

На кінець ніби примирливо „заспокоїв”: „Если бы мы вас по оплошности и приняли, 

то ученый совет немедленно вынес бы решение исключить с соответствующей записью в 

трудовой книжке. Это для вас было бы еще хуже”. 

Я забрав документи. Вислухав усе це легко, навіть з якоюсь внутрішньою злістю: на 

чорта мені ваш університет! Зайшов на кафедру української мови, щоб віддати деякі 

папірці, але кабінет був зачинений. Подзвонив своєму давньому знайомому Астахову, 

побродили ми з ним з годину по вулиці Артема. Розрахувався в готелі – і швидше на 

вокзал. 

Цікаво було знати, який резонанс викличе ця історія на філфаці та в університеті? 

Ректор, безумовно, торжествує: розпізнав ворога на самому порозі, вчасно проявив 

пильність (що бракує фахівців на кафедрі, склад її слабий – усього два доценти на дев’ять 

чоловік, – усе це для нього „до лампочки”, аби лиш не було загрози безмов’ю, не попала в 

навчальний заклад підозріла особа). Він, напевне, із задоволенням, почуттям 

самоутвердження дасть наганяй винним у політичній сліпоті та за втрату пильності. 

Але кожна моя чергова невдача все ж поглиблювала депресію, відчуття безнадії, 

пастки, з якої нема виходу. 
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Аж ось у цій безпросвітній темряві несподівано замаячів на горизонті Слов’янськ на 

Донеччині. Л.М. Симоненкова, співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки (м. 

Київ), у травні 1973 р. брала участь у роботі науково-практичної конференції, яка 

проводилась на базі Кіровоградського обласного інституту вдосконалення кваліфікації 

вчителів. Лідія Миколаївна знайшла можливість повідомити мені, що мала розмову з 

Д.М.Кравчуком, проректором СДПІ, про моє безробіття, він висловив бажання допомогти.  

З Дмитром Михайловичем Кравчуком звела мене доля кілька років перед цим: я 

виступав офіційним опонентом на захисті його дисертації. Він був вдячний за 

доброзичливий у цілому і написаний без затримки відгук на його дослідження, навіть 

приємно здивований моєю допомогою перед самим захистом сформулювати відповіді на 

критичні зауваження. Більшість людей, у чому мені доводилось не раз переконатись, 

буквально на другий день забувають зроблене їм добро. До іншої категорії належав Дмитро 

Михайлович. Він, користуючись дружніми стосунками з ректором СДПІ доц. І.І. Петриком, 

умовив його прийняти мене на роботу. Був оголошений конкурс згідно з усталеним 

порядком, я надіслав потрібні документи. 

Не буду розповідати про перипетії, деталі цього „процесу”, в результаті якого з 1 

вересня 1973 р., після року безробіття, я був зачислений доцентом „кафедри мови і 

літератури”, що об’єднувала тоді викладачів української, російської та іноземних мов. 

Влітку наступного (тобто 1974) року я перевіз у Слов’янськ свою сім’ю. До цього часу 

дружина захистила кандидатську дисертацію і з 1 вересня 1974 року була прийнята також 

на цю ж кафедру на посаду старшого викладача. До речі, до нашого переїзду на кафедрі 

було лише два україністи з науковими ступенями.  

Поступово ми облаштувались на новому місці, поволі наступало заспокоєння, 

розморожувались душевні зашпори, зменшувалось відчуття загнаного чекістськими 

мисливцями звіра. Одначе так було лише на початку, якийсь рік-півтора. Різні випадки 

стали нагадувати мені про присутність поряд „ангелів-охоронців”, про їх пильне, 

повсякчасне стеження за кожним твоїм кроком, періодично доходили з-за видимого 

горизонту більшої чи меншої сили громовиці, які знову вселяли тривогу, не дозволяли ні на 

мить розслаблюватись, забувати вчинених раніше гріхів, нагадували, в якому суспільстві та 

з чиєї ласки живеш. Усе це певною мірою відображено в щоденникових записах, які 

виносимо на суд читача. 

Нема слів, якими можна виразити вдячність моєї сім'ї Дмитру Михайловичу 

Кравчукові та Івану Івановичу Петрикові, які буквально витягли нас з погибельної ями. Але 

недарма в ходу була тоді радянська максима – „добро наказуемо”. Правда, тоді в інститут 

були прийняті ще двоє не зовсім правильних (напівопальних) кандидатів наук. Педнститут 

кадрово зміцнився, але керівництву це не пішло на користь. Почався „підкоп” партбюро під 

Кравчука. Не залишали відповідні інстанції в спокої також І.І. Петрика. Професор 

І.М. Яровий розповів мені, як одного разу, чекаючи в „передбаннику” прийому в першого 

секретаря міськкому, крізь нещільно зачинені кабінетні двері випадково почув, як „хазяїн” 

зневажливо розпікав ректора: „ряжку наел на государственных харчах”… „потерял 

партийную бдительность” і т.п. (ішлося про „порочный подбор кадров”). 

У серпні 1977 р. відправлено на пенсію ректора І.І. Петрика. Десь наприкінці 

сімдесятих виїхав у Тернопіль і Д.М. Кравчук. 

Однією з характерних рис радянського способу життя було донощицтво (переважно 

у вигляді анонімок), сексотство, які культивувались владою і служили інструментами 

виявлення в умовах усезагальної мімікрії, брехні дійсних настроїв у суспільстві, 

громадської думки, а головне – інакомислячих, щодо яких здійснювались профілактичні та 

репресивні заходи. Як згадує колишній очільник КДБ в Україні Євген Марчук, „була 
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створена система, яка провокувала „доносітєльство” („Інформаційний бюлетень”, 2009, 10 

грудня). Отже, коли чутки про мою „дійсну” причину переїзду в Слов’янськ достатньо 

розповсюдились серед місцевого „громадянства”, то на адресу ректора, партбюро та в інші 

інституції почали надходити анонімки. Деякі з них Д.М.Кравчук мені показував, ми 

намагались розгадати, хто їх автор. Цей епістолярій справляв специфічне враження. Як 

жаль, що тоді нічого подібного до ксерокса не було, їх збірка була б прекрасним свідченням 

про морально-психологічний стан середовища, в якому доводилось жити. 

Подані нижче тексти відображають не тільки окремий відтинок моєї біографії, а й, 

головне, певний період „розвинутого соціалізму”, який уже трухлявів, поступово 

наближався до відомого всім фіналу. Автор плекає надію, що ці замітки, діалоги із самим 

собою можуть знайти свого адресата, викликати інтерес як своєрідні своєю автентичністю, 

безпосередністю документи, свідчення про пережитий моїм поколінням час. 
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1973 рік 

 

Уже майже місяць, як я в Слов’янську. Приїхав сюди 4 вересня, але на роботі 

числюсь з 1 вересня 1973 року. Спочатку поселився в студентському гуртожитку, а ось уже 

з 24 вересня в гуртожитку цегельного заводу (вул. Урицького, 86), у кімнаті №7, де жив 

Іван Іванович Бологов (завдяки його старанням я й попав сюди). З 13 по 16 вересня мав 

відпустку для поїздки додому (в Кіровоград), щоб знятись з обліку, взяти якийсь одяг, а з 

17 по 24 вересня був зі студентами в колгоспі (жили в піонерському таборі в Брусіно). 

Сказати, що оселилась у моєму серці радість, душа заспокоїлась? 

Їхав я сюди, в Слов’янськ, в депресивному стані. Це почуття пригнічення не покидає 

мене досі, правда, навертається вже з меншою силою. Не хотілося навіть записувати свої 

думки, спостереження.  

Можливо, депресія викликана поганим станом здоров’я: болить голова, втомлююсь 

на лекціях, тиск поміряв – 150 на 90! Зараз п’ю різні мікстури. Рік нервового напруження 

дає свої наслідки. 

29.09.1973 р. 
 

Ехо тридцятих. У селі Семенівка в неділю (23 вересня) студенти працювали на 

буряках (недільник у фонд миру). Розговорився я з об’їждчиком – розмовляє гарно по-

українськи (красиво, соковито, правильно). Виявляється, родом він з Білгородщини 

(запитую, як там говорять? – «Розговор такий, як ото в мене, всі так говорять»), переїхав 

сюди вже після війни. Його мова мене зацікавила, але потім його розповідь покотилась в 

іншому напрямку: „Студенти тепер не хочуть працювати, бо не знають біди. От ми горя 

побачили… Сусіднє село Богданівна (він, мій співрозмовник, з Новооскольського району), 

які там сади були! – повністю вимерло з голоду в 33-ому. Ми з жінкою пішли в травні 

відвідати рідних. Один страх: у садах лежать мертві, як попало, малі діти, не було кому 

ховати. Ще перших вкидали в ями, а потім падали, кого де смерть застала. Не було вже 

кому хоронити…, з родичів ніхто в живих не залишився… Тоді народ був заляканий. Отак 

двоє, як ми, не стануть говорити, боялись. Боронь Боже! Встанеш ранком, довідуєшся: того 

нема, того забрали. Брали вночі. Але це вже було в 37-ому. У нашому селі на 250 дворів 

взяли 48 чоловік, повернулись лише чотири, а решта пропали і досі не відомо де. Вивозили 

й сім’ями, отак висадять серед тайги – і все, виживай як хочеш. 

Голодовка була, бо весь хліб викачали. А хто сховав, того без розговору в Сибір або 

виганяли з хати. Якогось куркуля, що сховав хліб, взимку роззули, роздягли й вивели на 

мороз – показуй, де сховав хліб. Будемо водити доти, поки не покажеш. Сім’ю всю вигнали 

з хати – а дітей в сім’ї було багато, четверо синів – у чому хто стояв. І ніхто їх не смів 

брати, бо коли хто прийме, то йому те саме буде. Вони десь найшли навозну купу, 

розгребли її і зробили шалаш. Так зимували». – «Й живі залишились?» – запитую. – «Та де 

там, дві дочки якось вижили, живі й зараз, а решта всі померли». 

Про війну. Він воював десь під Оршею. «Здавались полками. За що воювати? Тільки 

що таке пережили. Але коли попали в полон, то еге-ге! За найменшу провину німець 

розстрілював. От послали одного по хліб, а він взяв і втік. Зібрали всіх на подвір’ї, вивели 

кожного десятого – й з кулемета на очах у всіх. Тоді кожен подумав… Або поранених 

німець не брав, добивав на місці. (Назвав якийсь табір, де появилась епідемія.) Взяли й весь 

табір з людьми, з усім запалили, все знищили. Всі переконались, що тут ще гірше, стали 

втікати до своїх, партизанити. Народ став одчаяний: все одно смерть. Ніхто нічим не 

дорожив. Перестали й здаватись”. 

Про крадіжки. „Тепер кожен намагається вкрасти. І що ти йому зробиш? Піймають, 

висиплять – і все. Начальство крізь пальці на це дивиться. А тоді… Мою сестру на три роки 

посадили: у трьох кишенях найшли насіння соняшникове. А за сумку й розмови не було – 

давали десять – п’ятнадцять років”. 

Підійшла бригадир й перебила нашу розмову. Відправила його кудись. 
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30.09.1973 р. 
 

У п’ятницю (28 вересня) було засідання Вченої ради нашого інституту. Вів засідання 

Нечволод Микола Кузьмич. Спочатку представив зібраним новообраних (моє прізвище 

назвав першим), потім прочитав доповідь про підсумки минулого навчального року, 

нарешті (попередив, що тільки це між учасниками цього засідання, але це зараз всіма 

обговорюється) довів до відома рішення колегії Міністерства освіти УРСР (рішення чи 

наказ), де говорилось про те, що Пінчук Степан у своїй дисертації «Слово…» і українська 

література ХІХ ст.» допустився грубих політичних помилок, скотився на позиції 

націоналізму. В дисертації доводив, що «Слово…» виключно належить українській 

літературі. Ректор Житомирського педінституту Осляк і проректор Голіченко при 

обговоренні дисертації зайняли неправильну позицію. Ректор дав позитивний відгук. За 

примиренське і безпринципне ставлення до ідейно хибних робіт Пінчука, за втрату 

політичної пильності ректора інституту Осляка зняти з посади (проректора також). Ректора 

Львівського університету просити скасувати результати голосування, ВАК просити позба-

вити Пінчука вченого звання доктора філологічних наук, рекомендувати ректорові 

Житомирського педінституту розглянути питання про доцільність перебування Пінчука на 

посаді викладача інституту. Йдеться також про вилучення з бібліотек праць Пінчука. 

Міністерство освіти зобов’язує всі інші ректорати розглянути опубліковані праці 

викладачів за останні три роки з точки зору їх ідейного спрямування. Звернути увагу на 

ідейне й моральне обличчя викладачів (кожен ректор повинен „придивлятись” до своїх 

викладачів). 

Коли Нечволод читав про зняття ректора (і за що) з роботи, якийсь жіночий голос з 

залу: «Правильно!», а коли про ідейні хиби Пінчука – біля мене Переверзєв: «Распоясались! 

Пора прибирать к рукам». 

А я думав: чи не вимете цей наказ, ця хвиля й мене? Скільки залишилось ще мені тут 

працювати? 

Що це значить – переглянути праці за останні три роки? Чи не попаде моя 

«Бібліографія» в розряд ідейно хибних? Як тут легко щось знайти й приєднати все інше! 

Думалось також: періодично якісь кампанії, когось б’ють – то компаративістів, то 

марристів, то космополітів, постійно націоналістів. 

Цікава ще одна деталь. На вченій раді Нечволод виступав по-російськи, але деякі 

офіційні документи зачитував, вибачаючись, що «нема часу на переклад, щоб швидше 

було», по-українськи. 

Після цього відбулася вчена рада дефектологічного факультету, на якому працюю. 

Тут Попович (декан) також по-російськи виступав (хоч йому значно легше говорити по-

українськи), потім зачитував звіт голови ДЕК, на ходу перекладаючи (бо звіт по-

українськи). Усі, хто виступав на обох радах, говорили тільки російською. Гонитва за 

націоналістами дає свої наслідки. 

Образок. Когось «взято на зуби». Там («за бугром») піднялась хвиля протестів. 

Битого тоді змушують дати відсіч «непрошеним захисникам» (цим пояснюється й вірш 

В. Сосюри «Шановний пане Маланюче»). 

30.09.1973 р. 
 

Образки. Недавно відбулись збори студентів деффаку. Розпочав збори Переверзєв: 

«Собрание студентов дефектологического факультета объявляется открытым. Для ведения 

собрания необходимо избрать президиум. У кого какие будут предложения?» (Усі 

«предложения», вся церемонія заздалегідь продумані, вирішені, але тут усе робиться ніби 

вперше). Виступає студентка: «У меня есть предложение в состав президиума избрать 11 

человек» (стала називати прізвища). Переверзєв перериває: «Персонально потом. У кого 

есть другие предложения. Нет. Предлагаю голосовать по этому предложению. Кто за то, 

чтобы в состав президиума избрать 11 человек? Кто против? Кто воздержался? Никто… 
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Принимается единогласно… Тогда прошу назвать кандидатуры персонально… 

Принимается единогласно...» 

Виступали, говорили. Цікавими були гранично чіткі висловлення парторга 

факультету Переверзєва: 

а) Усі повинні займатись громадською роботою, бо дехто за спинами інших нічого 

не робить. Кафедра марксизму-ленінізму розробила «перечень поручений», буде 

оцінюватись громадська активність студента, причому ця оцінка впливатиме на стипендію. 

Всі по черзі повинні випускати стінгазети, бо кожен буде вчителем, а там потрібно буде 

стіннівки випускати (думаю: громадська діяльність як обов’язок; не життя її визначає, а 

кафедра розробляє «перечень», усі повинні вміти випускати стінгазету, бо там у школі 

непотрібне треба буде робити). 

б) «Демократия не должна попираться, чтобы не давать злобствующим товарищам 

высказывать общественно вредные суждения… Есть нормы демократии и никому не дано 

их нарушать! Каждое собрание есть проверка политического облика человека… Это 

правильное, политически зрелое решение». 

Недавно, прогулюючись на вулиці, розмовляв на теми інститутського життя з В.В. 

Семчуком. Він переїхав сюди з Івано-Франківська, каже, що майже закінчив докторську, та 

не довів її до пуття. І ось деякі образки тамтешнього життя викладачів (з його розповіді): 

«Я ні в яких компаніях не бував. Запрошували мене кілька разів, але я не пішов». – А як же 

проводите свято? Адже самотність може стати нестерпною. – «У мене є сім’я. Захочу – 

вип’ю якогось вина, і ніяких компаній. Я ці речі добре знаю. Побув у компанії, а потім 

викликають, цікавляться, хто був, що казав. Нащо це мені? А випивши, буває й не без того, 

що щось і скажеш. А в нас знаєте як – де вже троє, то один напевне донощик. Буває, й 

остерігаючись не встережешся. Ось (називає викладача з кафедри) десь у компанії 

позитивно, власне кажучи, не осудливо відгукнувся про …, через пару годин уже ректор 

знав про це. Його вигнали з інституту. Сиди нишком і роби своє діло. Дім і робота – і 

ніяких знайомств. Добрий день – до побачення… У нас у кожній групі є студенти, які 

зобов’язані слідкувати за викладачами…» Нарікає на свою викладацьку долю: читає 

політекономію, де тобі легко можуть пришити що завгодно. 

28.10.1973 р. 
 

«Но вот какова получается в романе («Марфа-посаднища» Д.Балашова, М., 1972) 

итоговая характеристика Москвы, московской политики и людей, ее осуществлявших: 

«Законы не применяются, а изобретаются когда надо и какие надо, что законность по-

московски в этом-то и заключается, и если применяются какие-то законоположения и 

устраиваются разбирательства, то только между своими и для своих, чтобы не передрались, 

не утопили один другого… высший закон – власть государя… и только она безусловна, а 

чтобы уцелеть, нужно уметь толковать и вкривь и впрямь, применительно к случаю, не 

лезть вперед, и уметь не иметь своего мнения» (ж-л «Москва», 1973, №10, с.216).  

28.10.1973 р. 

 

1. Коротяєв був на науковій конференції й привіз новину: Кіндрата (зав. кафедри 

Ровенського педінституту, що має стільки друкованих праць) звільнили з роботи за 

націоналізм. Його доповідь була в програмі конференції, викреслили, тому це всіх 

зацікавило. Нібито на його машинці надруковані були листівки, а машинку без його відома 

дала жінка комусь із знайомих. 

Бояться про це розповідати. Тільки розповсюджується глухий слух: того звільнили, 

того забрали. 

Кажуть також, що вчена рада Житомирського педінституту проголосувала за 

звільнення Степана Пінчука з роботи. 

2. Олена Петрівна Жмурко писала «тоді» (під час мого звільнення з посади, 

Кіровоград) протокол вченої ради, отже про мене знала все, а ні разу не проговорилась ні 
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словом. Колись зустріла мене й ніби нічого не знає, за що звільнили. «Нічого, 

перемелеться» – сказала. Недавно підійшла до Ліди (знає, що я вже на роботі): «Кожен 

може дурницю зробити, з кожним може таке трапитись. Нічого, добре, що вже на роботі, 

що все наладилось». Чи це не найбільш поширений спосіб сприймання, розуміння світу: 

тебе побили, значить, ти винен. Такі ж думки висловлює і Чернецький, радить: нехай буде 

обережний. 

Яка пустеля оточує отих окремих одинаків! Яка трагедія, коли й ті, заради яких 

живеш, жертвуєш собою, дивляться на тебе якщо не вороже, то осудливо! І якими 

розумними оці бездумні тіла себе вважають! Кожна чергова чистка, з якої вони виходять 

неушкодженими, додає їм самовдоволеності, посилює їх рабські почуття. І ніколи, мабуть, 

вони не впадають у тугу, що життя їхнє проходить марно. 

3. Образок. У гуртожитку по сусідству зі мною в кімнаті №5 живе Винокуров, єврей, 

родом з Житомирщини. Працював років 20 у Мелекесі (Саратовська обл.), там інститут 

закрили, так він тут. Пригадую, в парку зустрілись я, Попов, Винокуров. Зайшла мова про 

події на Близькому Сході. Хтось запитав, які новини? Винокуров: «Там все в порядке. 

Египтяне здорово дают по морде агрессорам. Можно не сомневаться, что на этот раз 

восторжествует справедливость, с Израилем будет покончено!». Попов усе це із 

задоволенням сприйняв. 

Я здивувався (про себе): як єврей може таке говорити! Причому нібито щиро, з 

ентузіазмом, переконливо. Але я з ним часто ходжу обідати, ведемо розмови про різне. 

Виявляється, він добре знає історію створення Ізраїлю, репресії стосовно тих євреїв, які 

хотіли виїхати з нашої країни. Зайшла мова про вождів. Ми, кажу, не спимо, зробили 

якийсь дрібний огріх, відчуваємо докори сумління, а Берія, Сталін спали добре – не 

мучились. „Напевне,– каже, – не мучились. Ці купались у крові по саме горло. І все їм мало 

було. Молох вимагав все нових жертв для того, щоб його ще більше прославляли”. Іншим 

разом заговорили про хисткість нашого (викладацького) положення: сказав щось не так, як 

чекай біди. Винокуров: „У вас ще не так страшно, як у нас (має на увазі мовників і 

марксистів). За найменший промах загримиш і вже ніколи ні при яких обставинах не 

піднімешся. Кінець”. Розповів про якогось «основщика», якого зняли з роботи, виключили з 

партії, і той повісився. 

Не сумніваюсь, що тодішня  його промова, „єгипетська” патетика була чисто 

награною. Ось конкретний приклад трагедії людини, яка повинна бути весь час не тим, ким 

вона є, возвеличувати те, у що вона не вірить, внутрішньо, можливо, й ненавидить. 

Зовсім інший тип – Попов. Якось при мені (я зайшов до нього в кімнату) він 

розгорнув свою геостратегію. Конфлікт на Близькому Сході може перерости в конфлікт 

між нами й Америкою. Жартує: «Наша квартирна проблема (всі, що в гуртожитку, на черзі 

на квартиру) розв’яжеться сама собою. Що й говорити, жертви будуть величезні, мало хто 

залишиться, але остаточна перемога, я глибоко в цьому переконаний, буде за нами. З ходу 

треба зайняти Західну Європу і знешкодити Китай. Нападати треба зразу і рішуче. Досить  

нам оволодіти Західною Європою і Китаєм, як доля світу буде вирішена остаточно. Інші 

країни здадуться без будь-якого опору, крім Америки. Але її подавити можна».  

9.11.1973 р. 
 

1. Образок. Володимир Базилевський нарікає, що Мостовий не хоче його друкувати. 

Мостовий, кажуть, найдальша від літератури людина, він же керівник Кіровоградського 

обласного літературного об’єднання: «Я йому тепер написав цикл віршів про комуністів, 

хай попробує не надрукувати». 

Який зміст у цій фразі! Напишу те, що повинні надрукувати. Не самовиявлення 

людини, її світ, а „соціальне” замовлення. 

2. Вчора, перебуваючи в Кіровограді (з 8 по 11), зустрів  Миколу Смоленчука. Пару 

годин ходили з ним, гуляли вечором. Його песимізму, розпачу нема меж. Розчарована 

людина в усьому. Каже, що «особливо боляче переживати крах віри в те, у що вірив 40 
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років». Бачив недоліки, але в цілому був повністю відданий… Тобі краще, ти був готовий 

до несправедливості, ріс в іншому оточенні, а я ні, я дитина цієї епохи з усіма її 

позитивними і негативними сторонами. 

Уже надходить старість і з нею купа болячок, кожна з яких смертельна. Ось 

поговорив і вже відчуваю себе втомленим. 

Догани не знімають. Колектив у вечірній школі складний. Намагаюсь бути 

нейтральним, це декого дратує. Вже назвали мене безпринципним, секретар парторганізації 

говорила зі мною грубо. 

Нема з ким порадитись. Як бути: не подай заяви на зняття догани, скажуть, що 

ігнорує, подай невчасно – відмовлять. Ще рік висітиме догана. «Тоді» не хотів іти на збори, 

був хворий. Волянський поплескав по плечу по-дружньому: «Не бійтесь, ваша присутність 

необхідна, зовсім по-іншому все буде розв’язано». Обманув. Викликали, щоб боляче бити. 

Садисти. Добра від них не чекай. 

З другого боку, щоб зняти догану, потрібно себе проявити як письменнику. А я 

нічого не написав. Не можу писати – не маю ні фізичних, ні моральних сил. Крім того, й не 

надрукують. А там, в ЦК, розцінять мовчанку як протест». 

Луценко (завкафедрою в Миколаєві) надіслав Смоленчукові недавно грубого листа. 

Видимо, хоче позбутися зв’язків зі Смоленчуком задля власної безпеки, а цьому безмежно 

боляче, що й той, на кого покладав останню надію, грубо відштовхнув. Що це так, Микола 

Кузьмич підтверджує таким випадком: у Черкасах його друга-художника викликали й 

інкримінували йому підозрілі зв’язки: зустрічався із В. Симоненком, І. Світличним, 

М. Смоленчуком. «Тут уже не випадковість, а закономірність… Чого у вас таке оточення?». 

У цього художника робили обшук, виключили його зі спілки. Шукали книжку «Холодний 

яр». Підозрює, що письменник Захарченко, якого в тюрмі ще продовжували допитувати, 

розколюється поволі, бо тільки той знав про цю книжку. Значить, Луценко не хоче 

підтримувати зв’язки, які кинуть на нього тінь, а М. Смоленчук корчиться в муках 

самотності. Всі шарахаються від нього. 

Передав М. Смоленчук чиюсь репліку: «Кого ми виховуємо? У школі виховуємо 

покоління пристосуванців, людей з подвійним  дном». Каже: «Пригадую, ми свято вірили в 

те, що нам говорили».  

3. Сценка. 3 листопада була вечірка в Олега Євгеновича Ольшанського, відмічали 

його успішний захист дисертації. Підвипили, розповідали сальні анекдоти (були одні лише 

чоловіки). Частина пішла. Викладач основ марксизму-ленінізму (не знаю його прізвища) 

запитав про одного з тих, що вже пішов, хто він? Кравчук жартома: «Працює в органах». 

Цей злякано-радісно: «Как хорошо, что я не распустил язык!».   

11.11.1973 р. 
 

1. Оцінка минулого. Нерідко вечорами прогулюємось із І. Бологовим. Інколи 

розповідає й про своє минуле, про враження, які виніс 

а) Оборона Москви. Він там був, там поранило. Солдат розміщали на позиції і 

давали наказ, щоб ніхто не робив ані кроку назад. Кожна наступна лінія повинна була не 

тільки відбивати атаки німців, а й стріляти на місці кожного, хто не витримав атаки й 

намагався відійти в тил. Найменша спроба – й куля від своїх ззаду. У глибині оборони 

розставляють спеціальні заградотряди, а тут, на передовій, один одного повинен стерегти. 

(Ця ідея, мабуть, повинна була дати добрі наслідки: ти, гад, хочеш втекти, оголити ділянку, 

мене підставити під німецькі танки, кулі.) Тому кожен копав окоп і знав, що ні кроку назад 

він не може ступити. Йшов танк, він підривався разом з ним. 

б) Не знаю, наскільки можна йому вірити, – найкращими вояками, каже, були 

українці. Часто залишалися смертниками. Біля Смоленська ціла група не хотіла відступати, 

билися з німцями до останнього. 

в)  «У 33-ому, а потім 37-ому ми копали під собою яму. І тільки крайня політична 

сліпота чи дурнота керівників Рейху не дала їм можливості зіпхнути нас у цю яму». 
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Він вважає, що німці не мають ніякого досвіду управління іншими народами (на 

відміну від росіян, бо ще на зорі їхньої історії до складу їхньої держави входили інородці). 

Германська держава заселена лише німцями [Австро-Угорщина, Англія не зуміли зміцнити 

своєї влади над народами. Просто соціальний лад, мені здається, демократія не дали їм 

цього зробити], вони весь час жили самі. Росіяни мають зовсім інший досвід: поставлять 

начальником найдурнішого туркмена, тоді він тримає своїх краще, ніж будь-який росіянин.  

г) Каже, що в Росії (та інших республіках) записувати українців росіянами – масове 

явище. От і його в Ашхабаді, видаючи паспорт, записали росіянином без його дозволу, хоч 

за документами батьки – українці, сам він написав – «українець», але не став ходити й 

виправляти потім паспорт. 

2) «Изъяли» – яке слово! Попов (марксист) розповів про тридцяті роки (тоді він 

працював у Воронежі). Майже щодня хтось не з’являвся на роботу. Вже один одного й не 

розпитували, де він, що з ним. «Значит, изъяли». [Яка понура, жахлива картина: в колективі 

зникають люди, один одному не тільки не йде на виручку, але й не цікавиться долею свого 

ближнього]. 

До речі, цей Попов – вартий уваги образ. Механічна людина, позбавлена етичних 

нашарувань (чи як їх інакше назвати). У Ростові, розповів, навіть у магазинах продавали 

паску. Він обурюється, що на Великдень дехто їсть паску. Накинувся на одного: «Если тебе 

эта буханка нравится, то купи и съешь ее в другой день…» Ці обряди, пов’язані зі святами, 

сімейним теплом, викликають у нього непідробну зневагу. 

Заходжу якось, а він сидить над картою світу (якраз ішла війна між Ізраїлем і 

Єгиптом). Поділився деякими своїми мріями: куди слід нанести атомні удари – і весь світ 

наш! Скрізь ми поставимо свої уряди. Китай не наважиться виступати проти нас, а як 

наважиться, ми його легко… 

«Які грандіозні жертви будуть!» – кажу. «Без жертв не бывает победы», – і почав 

підраховувати втрати й здобутки.  

Грудень 1973 р. 

 

1) Ася Шмат (з квартири №21 у нашому під’ізді в  Кіровограді) часто зверталася до 

Ліди з проханням позичити грошей, з різними іншими справами. Раптом перестала 

вітатись, перестала помічати. Порівняно недавно Ліда знайшла нагоду й причину 

заговорити з нею, мовляв, що таке? Виявилось, у компанії Ілля Федотов розповідав про 

мене. «Я не возражаю, – каже Ася, – не против, чтобы развивалась культура, украинский 

язык, но самостоятельная Украина – это вообще глупость». Виявляється, в компанії 

Федотов розписував мій націоналізм, Асін чоловік навіть зауважив: «Это она, она ходила к 

ним, пусть расскажет». Вона стала заперечувати свою причетність до нас.  

Яке це все людське і вічне! Івана Франка жахалися, що він соціаліст. А єретики?! 

Психологія забитої, деградованої маси. Муки «відщепенців» або тих, кого хитрі жонглери 

зробили такими. 

А цей Федотов (і його дружина) – теж типові свого роду люди. Він радів з горя, яке 

спіткало Сашу Боровика, їв, пив у цій компанії, тепер його обгаджує. 

2) Сисоліна. Ця постать гідна окремого нарису (теж живе у нашому дворі). Якась 

змучена, худа і зла. Має двох дітей, обоє хворі. Можливо тому вона така недоброзичлива, 

злорадствуюча. Колись у Люби була пожежа, так Сисоліна Ліді з єхидством: «Що там 

згоріло? Хай горить, там є чому горіти. Ха-ха!». 

Коли довідалась, що мене зняли з роботи, то знайшла нагоду єхидно сказати Ліді в 

обличчя: «Колись і ви по цій доріжці любили гуляти (Лагодичі якраз пішли по дорозі на 

прогулянку), чи й тепер ходите?» (Мовляв, нам сталось лихо, то вже не до прогулянок). 

Ліда: «Чому ж? І тепер гуляємо». 

Якось висловилась із презирством: «Димка так по-украински и продолжает 

говорить?!» (мовляв, коли мене зняли за націоналізм, то пора було б відмовитись і від 

української мови). 
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Сисоліна з села, з Харківської області, а видає себе такою росіянкою, що куди к 

чорту! Української мови «нє знаю и нє панімаю». 

Важко серед оцього злобствуючого міщанства! Чи тут виявилась притаманна всім 

нерозвиненим суспільствам риса? В Лукіана («Избранное», М., 1962, с.449): «Стоит грянуть 

беде – станет враждебен любой». 

Правда, багато було таких, які поставились до нас співчутливо й допомогали, чим 

могли. 

3) Про переміщення з одної керівної посади на іншу тих, що з роботою не 

справляються (а la вінницького діяча народної освіти), є стаття в газеті «Правда» (26 ноября 

1973). 

4) Про «громадську» роботу, різні «навантаження», які відволікають від основної 

роботи («на що йде час») – стаття в «Литературной газете» за 21 ноября 1973 (№47) 

А.Левикова «Симуляция деятельности». Цікаві й підзаголовки: «Чудак» – про одного 

суб’єкта, що хоче працювати, але для цього нема часу: «весь день суетится, хлопочет, что-

то пишет, куда-то бежит».  Інші звикають до цієї суєти. «О рыбаке и рыбке»: «… мы порой 

сами не замечаем, как стирается черта между работой и антиработой, деятельностью и 

симуляцией деятельности, часто невольной». «От специалистов самых различных сфер 

народного хозяйства мне не раз приходилось слышать, что для основной работы им не 

хватает времени… Какая знакомая тоска: день промелькнул, а самого главного так и не 

сделал!» „Антиработа”: „Антиделовитость становится преградой на пути наших самых 

хороших замыслов… псевдоработу называют работой, видимость результата – результатом, 

симуляцию деятельности – деятельностью”. 

У різних газетах з’явились статті під досить характерними назвами: «Богатырь в 

бумажном плену», «На бумаге и… на деле» , «Бумаг лавина», «Только обещания»…  

Ідеться про «привычку, породившую своеобразный тип антиделовых людей» и 

«антиделовых отношений». Симуляция деятельности тоже требует изобретательности и 

свежих идей. Инженер вычислительного центра с увлечением рассказывал мне об 

интересной стенгазете, которую они у себя выпускают трижды в неделю. Члены 

редколегии вместе обсуждают заметки, правят их, клеят. Все это происходит в служебные 

часы… невозможно подсчитать всей суммы расходов на антиработу… как измерять 

суммарный ущерб… от пустопорожней болтовни». 

„Бумаготворчество” – яке характерне явище нашої дійсності! Подумати тільки, чим 

зайняті працівники високої кваліфікації. Марія Власівна Бардаш пише протоколи кафедри. 

А скільки я маю роботи, пов’язаної з товариством «Знання», передплатою, 

розповсюдженням періодичних видань. 

Грудень 1973 р. 

 

1. Мітинг солідарності. У грудні на дефектологічному факультеті (в Слов’янську) 

відбувся мітинг солідарності. Аудиторія №13. Підготували кілька лозунгів на зразок: 

«Свободу Луису Корвалану!», «Народ Чили не сломать!»… Зробив вступне слово й відкрив 

мітинг парторг («буржуазия клевещет на нас, будто бы у нас подавляется свобода 

личности… у нас справедливо осуждены лишь отщепенцы и преступники»). Читались 

хороші вірші про байдужість, яка вбиває, говорилось, як фашизм убив Г.Лорку… 

Я думав: чи хтось з цих мав на увазі нашу рідну байдужість? А те, скільки Лорок у 

нас загинуло, скільки спаплюжених замовкло? 

Відразу ж після мітингу в цій же аудиторії мала відбутись лекція з літератури. 

Питаю Євдокію Савеліївну Мірошниченко: – Яка тема? – Микитенко. – Як же ви пояснюєте 

його загибель? Чи не запитують студенти про це, про причини? Трохи запнулась. 

– Та ніяк. Кажу, що помер у такому-то році. Не наголошую на цьому, а вони цього 

не знають і не запитують. Про О. Вишню кажу, що був на засланні, але ж він сам про себе 

сказав: «Були в мене помилки та ще й які». Дзвінок. Наша розмова перервалась. 
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Якось у хвилину відповідного настрою (лише в такі моменти людина стає відвертою, 

ніби на певний момент розгальмується, потім, коли опам’ятається, знову зціплює зуби) 

Є.С. Мірошниченко, нарікаючи, що скрізь неправда, несправедливість, хабарництво, 

пояснила: «Інакше, мабуть, воно й не може бути. От я як фронтовик часто буваю на 

зльотах, з’їздах, зустрічах колишніх учасників війни. І от придивляюсь – хто загинув, а хто 

залишився. Хто був чесний, сміливий, той загинув. Прямих і тоді не любили, їх посилали в 

саме пекло. Позалишались тиловики, ті, що вміли сховатись за чужу спину, вижити за 

рахунок інших. Вони ж позаймали керівні посади, прибрали в свої руки все. До себе стали 

добирати таких же, як самі. Коли це покоління відімре, тоді, може, стане краще». 

Чи не так було в громадянську? Тому цілком логічні наступні роки. 

2. Кажуть, посадили племінника Лариси Марченко. Талановитий юнак. Затримали на 

вулиці, обшукали й знайшли якусь книжку. Так кількох уже піймали. Нова форма обшуку? 

Як же треба слідкувати, щоб так «спіймати на гарячому»! 

3. «Зарусачили весь Донбас» – одна студентка висловилась, маючи на увазі 

русифікацію.  

 Грудень 1973 р. 

 

 

1974 рік 

 

Микола Смоленчук розпочав роботу над повістю про Гіталова: «Афішую це. Нехай 

усі знають». Надіється, що ця тема, цей твір дасть можливість повернутись у нормальну 

колію (зняття догани, яку чомусь уже більше року не знімають, повернутись на роботу в 

інститут, можливість друкуватись). Є вже ніби й домовленість з видавництвом «Радянський 

письменник», ведуться переговори з журналом «Вітчизна». 

Працює в архіві, вишукує матеріали. „Попадаються в руки й такі речі, які кричать: 

комнезами плюндрували населення гірше татар”. 

У газеті було повідомлення про наслідки соцзмагання. Гіталов виявився на енному місці 

(далеко не на першому), потім з’явилось спростування, що неправильно були підбиті підсумки 

з вини NN (що з ним, цікаво?), Гіталов став на перше. 

Страшний факт: знайшов газету за серпень 1933 року, з якої довідався, що тоді був 

хороший урожай, була організована здача хліба в честь «мюду» (міжнародний юнацький 

день). Подумалось: вигадати приключку, щоб мати ще одну нагоду витягнути в дядька хліб. 

З розповідей Смоленчука: 

Пішли в комнезами, стали керівниками, владою на селі самі ледарі, п’яниці, які не 

хотіли працювати, а тепер раптом одержали можливість керувати іншими, жити за рахунок 

інших. 

Якщо в дядька були добрі будівлі, навіть не дай Бог жерстяна покрівля, то його 

розкуркулювали, щоб усе це забрати в колгосп. Усіх розумних, хазяйновитих або знищили, 

або повивозили. А як самі стали хазяйнувати?! У селі N у 1929 році забрали в колгосп 

коней, було більше 300, через рік залишилось лише 25 коней-доходяг. 

У селі Сосівка Компаніївського району після голоду залишилось лише кілька 

чоловік, а до цього було півтори тисячі. Якийсь житель села сховав за портрет Леніна 

торбинку квасолі. Робили обшук, знайшли, пришили диверсію.  

Українців знищили  руками самих українців. Запитував мене, чи мій син знає, що 

придушувати гайдамаків допомагали росіяни. 

Заходив до нього Капустін (восени), висловив таку досить цікаву, як на Смоленчука, 

думку: зараз письменників, яких не так вже й багато, примушують писати нариси про 

передовиків виробництва, а це могли б зробити журналісти, газетярі, яких тисячі. 

Смоленчук зневажливо відгукнувся про безпартійного Моторного, який на 

Солженіцину заробив 10 крб. (антисолженіцівська стаття з’явилась недавно в 
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«Кіровоградці»). «Я не хочу таким способом заробляти реабілітацію… І шлях Шевченка (з 

Павлиша) я не можу прийняти. Що з того, що він вижив?» 

 5.02.1974 р. 
 

1) «Хто – кого». Співзвучну з цією формулою я почув сьогодні сентенцію на 

автовокзалі в Кіровограді. Якийсь «товариш», добре одягнений, щось розповідав своїм 

кільком слухачам, закінчивши такими словами: «Не посадишь – тебя посадят, не 

подвинешь – тебя подвинут, не уберешь – тебя уберут».  Оповідач – досить пристойний і 

навіть добродушний на вигляд чоловік, але, видно, впевнений, що від цього правила ніде не 

дінешся, цього й уникати не можна. 

2) Смоленчук. Я заходив до нього, він до мене (під час мого перебування в 

Кіровограді 8-12 березня). Невеселі в нього справи. Навіть нічого не виходить з його 

книжкою про Гіталова, яка повинна була б бути основою для реабілітації. Мабуть, дійшли 

недобрі слухи до начальства, бо Смоленчук висловлює вкрай крамольні речі. Комусь, коли 

зайшла розмова про Сахарова (за що його лають), відповів: «… за те, що він вступається за 

таких, як Смоленчук і Горбачук». Або ще вчора: «Якою маломасштабною людиною був цар 

Микола! Він просто розмінювавсь на дрібниці – заборонив писати й малювати одній 

людині (мова зайшла про концерт, присвячений Шевченкові, що транслювався по 

телебаченню). Я знаю десятки людей, яким заборонили писати. Замовкли різні 

Вінграновські, Костенки…» 

10.03.1974 р. 

 

1) Антилітература. Сьогодні між 9.30 і 10.30 (ранку), 11 березня, транслювали по 

Київському радіо монтаж з уривків роману Івана Григурка «Канал» (читав Петро 

Бондарчук). Такі круто виробничі сценки! Цей твір –  свідчення знущання над літературою. 

2) «Былое и думы» Герцена. Виявляється, Чаадаєву теж було заборонено писати. 

Засвідчені випадки, коли неугодних оголошували божевільними. 

3) Сни. Вчора Ліда встала ранком і каже: «Снилось мені, ніби я з мамою була в 

церкві». Збиралась вона в поліклініку. І ось в обід приносить результат (рентгенограму): 

«Начальные явления деформирующего спондиллеза пассивного отдела позвоночника». 

Ліда найбільше боялась такого діагнозу (у її знайомого Вовкотруба спондильоз 

призвів до інвалідності). Не тільки ледь прийшла, але й голова розболілась страшенно. 

Побігли ми в обласну лікарню шукати знайомих лікарів. Вони – в медкомісії в 

військкоматі, два місяці їх не буде. Жах! Відчуття безпорадності, катастрофи, яка 

насувається. Де шукати порятунку?!  

Ходив до лікаря Шумила на квартиру. Домовилися, приймуть і оглянуть Ліду в 

військкоматі. 

І мені наснились тривожні сни. То я з дружиною зайшов у якийсь сад і почали ми 

зривати сливи, їсти їх. Вдруге: зайшов я у якесь приміщення, а пальто (ще зимове, в якому 

приїхав у Кіровоград) залишив на лавочці на вулиці. І добре бачу його. Кудись ще я пішов, 

повертаюсь – мого пальта нема. А з другого поверху ніби знайомі студенти окрикують: 

«Василь Тихонович! У вас зимове пальто було? Ось воно» – і висовують з вікна другого 

поверху якесь жіноче пальто. Я кажу, що ні, не моє. А мого таки нема. І відчуття: ось воно 

десь тут близько – тільки його хтось взяв. Пробуджуюсь. 

Приїзд моєї сестри Лєни з Києва майже на цілий місяць у цей важкий час був і 

неоціненною допомогою, і розрадою.   

12.03.1974 р. 

 

1) 8 березня. Цифри, виступи: всі жінки у нас працюють, в освіті їх стало більше, 

ніж чоловіків. А в Америці та ін. країнах працює лише мізерна частина жінок. Яка ж там 

страшенна дискримінація! (Як за допомогою цифр можна представити тих, що займаються 
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нарядами, вихованням дітей, нещасними порівняно з тими, що працюють на роботі і вдома, 

бігають з авоськами). 

По аналогії (чи асоціації) згадалась мені телепередача про шахтарок: мовляв, у 

деяких країнах жінкам заборонено видобувати вугілля, а в нас які щасливі – мають це право 

і користуються ним! 

2) Офіційні закони і практика. Розповідали, що економіст Терещенко, який 

повернувся з Америки, знайомлячись із колгоспами, практикою на підприємствах, 

дивувався: є державні закони, а насправді робиться все інакше («як це так: одно написано, а 

інше робиться»). 

Справді, це цікава практика. Ось оголошення про прийом у Слов’янський 

педінститут. Серед предметів для вступних екзаменів вказана українська мова і література 

(російської не названо), насправді український твір писало менше чверті абітурієнтів. 

3) Вчена дискусія. Недавно в інституті (на психологічному семінарі) під час 

обговорення теми «Мова і мислення» розгорілася своєрідна дискусія: дехто виступає, 

абсолютно не розуміючи, що говорить, вивергає якийсь набір вчених фраз. Дехто мову 

змішує з різними системами письма. Дивно було слухати, як у навіть мовників трапляються 

такі плутані уявлення про предмет розмови. 

Цікаві були репліки й короткі виступи Віктора Миколайовича Філатова (завідувача 

кафедри філософії). Він має добру пам'ять, знає «першоджерела». Все він оцінює з точки 

зору того, чи не суперечить та чи інша думка, вислів певній цитаті з канонізованих 

класиків. Виступи його впевнені, чітко окреслений спосіб мислення: всі факти групує або 

відкидає лише на основі тих чи інших цитат. 

Я сидів і думав: яке було б цікаве оповідання, гумористичне – зразки пустослів’я. 

Але нема сил і часу цю тему трохи глибше опрацювати, бо кішки шкребуть душу. Скільки 

прикрощів на мене звалилося! Якби можна було не переживати. 

Здається, Філатов, якби виступав Маркс чи Ленін на цю тему, заплутав би їх їхніми 

ж цитатами, припер би до стіни. 

 27.03.1974 р. 

 

Українська мова. На днях відбулась учена рада Слов’янського педінституту. 

Виступав проректор з наукової роботи М.К. Нечволод, розповідав про Республіканську 

нараду ректорів, які там питання порушувались і завдання ставились перед вищою школою. 

На цій республіканській нараді виступали Маланчук, Надольний. Наголошували, що 

ідеологічна боротьба загострюється, що в останній час і націоналісти пожвавили свою 

діяльність. Маланчук зазначив, що дана в 1965р. Скабою вказівка про те, щоб у вузах лекції 

читались українською мовою, не була погоджена з ЦК КПРС, була його особистою 

забаганкою, завдала багато шкоди. Маланчук говорив про необхідність кращого вивчення 

російської мови, яка стала міжнаціональною і міжнародною. Надольний називав ряд 

викладачів вузів, які включились у націоналістичну діяльність. Нечволод не називав 

прізвищ, а лише деякі інститути (про Кіровоград не згадав, хоч мені відомо, що Надольний 

назвав моє прівище і Смоленчука, що нас звільняли з роботи за поширення „писанини” 

Дзюби). До речі, перед цим була нарада деканів і зав. кафедр філфаків, де Надольний також 

згадував, за що мене звільнили з роботи. Очевидно, розійшлись  різні чутки про мене, 

виникла в Надольного потреба офіційних роз’яснень суті справи. 

29.03.1974 р. 

 

1) Хто залишився. Якось зайшла розмова про «ті» роки, а потім про діяльність 

«смерша» під час війни, про те, хто ж вижив, залишився. 

Олександра, старшого брата Леніна, засудили до страти за замах на царя. Не 

знайшлось ката, який би виконав рішення суду. Виписали з Варшави. Той перед стратою 

випив спочатку склянку горілки. А в 30-ті роки? З’явились десяки тисяч виконавців (інакше 

як можна було провести таку грандіозну операцію?). 
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Заградотряди, смерш. Вони не були на передовій, майже всі залишились. Стали 

вчителями, науковцями, керівниками. Весь кістяк сучасного життя з них склався. Звідси 

яснішими стають оті масюкевичі, чернецькі і т.п. Цікаво, що й Є.С. Мірошниченко подібну 

ідею висловила. 

Нібито й Дзеверін (з УНДІПу) був у смерші. Людина з риб’ячими очима, безжальна. 

2) Про що говорять. Одного разу під час обіду підсів я в ресторані «Орбіта» в 

Слов’янську до відвідувача, що сидів один за столом. Старий, обличчя хворобливе, 

високий, стрункий, з військовою виправкою. Поволі зав’язалась розмова. Виявляється, був 

військовим, закінчив академію (політичних наук?), під час війни – капітан по політчастині. 

Дивно, і цей завів розмову про те, що його найбільш вразило, запеклось у душі (не про 

фронт, війну, а про „той” час). Тридцяті роки називає «м’ясорубкою». Розповів кілька 

епізодів, які ілюструють деякі звичаї тодішнього «проізволу»: 

а) Начальник «Дальстроя» Нікішов був повним господарем свого краю, ставленик 

Берії. Про його владу і свавілля свідчить хоч би таке. Відмічали (під час війни) день смерті 

Леніна. Доручили секретарю міськкому (в Магадані) зробити доповідь на урочистому 

засіданні. Нікішов жив біля самого клубу, але через якесь захворювання на засідання не 

прийшов. Доповідь підходить до кінця, коли несподівано вискакує на сцену Нікішов, 

п’яний „в дрезину” (видно, вдома по трансляції слухав доповідь), відштовхнув доповідача з 

лайкою: «Что вы все к Ленину?! Почему о Дальстрое ничего не сказали?» – і поніс. 

Доповідь кваліфікував як політично шкідливу, доповідача – «к стенке». На другий день 

доповідача не стало. 

б) Або т.зв. «Ленінградська справа». Туди призначили «особым уполномоченным 

НКВД по Ленинградской области некоего Мидвидя». Що це за людина? Після ХХ з’їзду 

цей мій співбесідник в числі інших був запрошений розбирати справи репресованих. На 

одне із засідань привели й «Мідвідя» – він груба, нерозвинена, неграмотна людина. На всі 

питання, докори відповідав: «Я выполнял поручение партии». Жодної фрази не міг 

висловити грамотно. Показували його резолюції – зразки неграмотності. І він був 

повновладний господар долі стількох людей! І такі ж люди вели справи Якіра, 

Тухачевського! 

При нагоді запитую, як ставились до сімей засуджених? – «К их семьям было самое 

варварское отношение. Я насмотрелся!» 

Розповідав, як «убралі» першого секретаря Свердловського обкому. Приїхав 

Молотов. Той щось сказав невпопад. На другий день розстріляли. Без суду і слідства. 

Розповів, що, наприклад, сьогодні в Хабаровську нарада представників 

Далекосхідного військового округу, виступає Уборевич, начальник округу, а незабаром вже 

в частинах опрацьовували наказ про розстріл начальника округу як ворога народу. 

Питаю, чи вірили цьому, чому не протестували проти репресій? Каже, що всього 

того нове покоління зрозуміти вже не зможе. Страх. Загальний страх. Боялись усіх і всього. 

І навів анекдот про Хрущова, якого запитали (під час критики культу), де ви тоді були? – 

Хто запитує? Пауза. Тиша. – От і ми там були! 

3) Ідея страшного суду, потойбічної розплати – народилась з пристрасного бажання 

істини, людського протесту проти жорстокої несправедливості. 

Неможливо просто стає жити, якщо подумати, що оці «ведміді» насолоджувались, 

топчучи людську гідність, плаваючи в людській крові. І загиблі в страшних муках, і він – 

однаково згниють?! Цей реалізм нестерпний для людини. Разом з тим для нелюда він 

розв’язує руки, робить спокійним сон, посилює насолоду від глумління над людиною. 

Березень 1974 р. 
 

1. Ідея. «…литературное движение первых полутора десятилетий нашего века 

нуждается в более тонкой дифференциации. Это позволило бы не отдавать нашим идейным 

противникам некоторые важные художественные ценности» (проф. С.Машинский. 

Нерасторжимая связь времен. – Правда, 1974, 27.02). 
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Не істина, не об’єктивна правда, а – «не дати противникам когось, кого ще можна 

препарувати», тобто наука повинна служити пропаганді, а не якійсь «абстрактній» правді. 

2. „Як бити ворогів – то до кінця, самі ж бо не впадуть вони під ноги” (П.Тичина). 

Його ж: «Всіх панів до ’дної ями…». Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». 

Цікаво було б усе подібне сколекціонувати. 

3. Іванченко (студент) служив на прикордонню десь у Середній Азії. Дуже важкі 

умови. Каже: «Если сам не озвереешь, то в этих условиях не виживешь». 

Зі спогадів постраждалого: У таборах для військовополонених у Західній Німеччині 

наші представники говорили: «Ваші руки потрібні Батьківщині, вас ждуть рідні, наші 

дівчата залишились без чоловіків, вас ждуть найкращі дівчата…» А хто повірив і 

повернувся, того покарали. 

Ця війна, післявоєнні роки фактично були відлунням ще громадянської війни, ніби її 

продовженням. 

Березень 1974 р. 

 

1. Про що говорять. Одного разу з Краматорська я їхав автобусом у Слов’янськ. Мій 

супутник був чимось незадоволений. Зав’язалась розмова. Не пам’ятаю, з якої нагоди він 

почав розповідати про Терещенка, що повернувся з Америки. Смисл розповіді: який 

зразковий в Америці порядок; там нема черг; їхній робітник у 5-6 разів одержує більше, ніж 

наш. 

Кажу, що в нас теж зараз уже непогано заробляють, особливо якщо порівняти з 

тридцятими роками. І цим я йому підкинув нову тему для розмов. Він намалював кілька 

картин голоду: йдеш ранком вулицею  – лежать то там, то там мертві; за день їх приберуть. 

Розповів про своє відчуття голоду: «які це нестерпні, ні з чим незрівнянні муки!» 

Найбільше враження зробили «ті» роки. Думаєтья: чи не навмисне їх організував 

Сталін для слави? Адже хтось із римських нездар бідкувався, що під час його владарювання 

не було мору, великих пожеж і т.п. масових людських нещасть, які б  прославили його ім’я 

(Светоний. Жизнь двенадцати цезарей). 

Під час обіду в ресторані «Орбіта» випадковий співбесідник (правда, оглядаючись, 

нас за столом було лише двоє) розповів, як колись у Донбас приїхав Каганович. Півтори 

тисячі спеціалістів розстріляв. За шкідництво. Не було кому працювати – забирали 

студентів уже з другого курсу і ставили на посади інженерів. Скільки людей  пропало за 

«неуважение к Сталину»! Приходиш на роботу – нема того, того. Один одного навіть не 

розпитував, де дівся, не можна було й цікавитись. Усі мовчки йшли працювати. Часто 

скликали мітинги, де засуджували ворогів народу, дякували органам, що допомогли 

розкрити замаскованого ворога, який втерся в довір’я нашого колективу. 

2. У Слов’янському педінституті проведено захід, присвячений Дню Конституції. 

Програма була побудована так: хтось розповідав про якусь республіку, потім виконувалась 

пісня (національна). Багато похвального говорилось про Росію, російський народ. Потім 

була виконана пісня «Я люблю тебя, Россия». Далі І.І. Бологов розповів про розквіт 

української мови, культури – і виконано пісню «Дивлюсь я на небо». 

Вибір пісні, напевне, був випадковим, але як вона символічно тут прозвучала! 

Особливо на фоні російської. Я був вражений. 

І ще одне. Бологов так хвалив, так хвалив партію, питається, чому ж сам не вступив? 

3. Моє життя. Ліда висловилась: не живеш, а переводиш день за днем. Приїхав я на 

тиждень додому в Кіровоград (з 1 по 6 квітня). Ліда хворіє, а в мене душа болить: 

проходять роки безплідно, у суєті, переживаннях. Таке жагуче бажання спокою і 

безтурботності! А цього не видно. Страшно стати гнилою колодою, а жити не дають. Нема 

надій на друкування: недавно повернули статтю. Оті виклики, звільнення з роботи висотали 

духовні сили.  



 19 

4. Образок. Бологов І.І. сповідує філософію пристосуванства: «якщо в дисертації ти 

доводиш, що це біле, а хтось впливовий скаже, що – чорне, кажи: «Віноват, ісправлюсь, 

працюючи далі над цим питанням, врахую це». 

Колись на психологічному семінарі Бологов чимось був незадоволений. Кажу, 

встаньте й скажіть про це. «Хай хтось», – була відповідь. Ця фраза була повторена й при 

таких обставинах. Зверху з балкона хазяйка, що живе поверхом вище Бологових, почала 

трусити доріжку, дружина Бологова розсердилась і поривалась бігти висварити сусідку 

зверху. Він: «Не чіпай! Хай хтось інший це зробить, адже сміття сипле вона не тільки тобі 

на голову». 

Цинкіній (яка працює комендантом гуртожитку) обіцяв поговорити з деканом, щоб 

той дав хороше призначення її дочці. Причому сам визвався це зробити, Цинкіна про це не 

просила. Насправді й словом про це з деканом не заїкнувся. Говорив мені: коли треба, 

обіцяй золоті гори, а там видно буде. 

5.04.1974 р. 

 

1. Вигадана дійсність. Хвалять роман Григурка «Канал» (про це, зокрема, в 

«Літературній Україні» за 16.04.1974). Насуваються такі думки: підкинути письменникам 

безпечну тему, відволікти їх увагу від справжніх проблем, задовольнити їх письменницьку 

сверблячку; похвалити, розрекламувати приклад, як з чорного робити біле (справжніх 

неполадок, пороків автор не показав. Смоленчук якось говорив, що хотів написати нарис 

про будівництво Канівської ГЕС, але бачив таке, що можна скласти кількатомовий 

обвинувачувальний акт). От саме вигадана, але майстерно підроблена під реальність 

дійсність найбільше ціниться: її і нащадкам можна показати, й для закордону, і приспати 

нею, дезорієнтувати, відволікти від справжніх проблем своїх співгромадян, прославити себе 

– «організовуючу і спрямовуючу силу». 

Скрізь закликають писати про сучасність. Теж не випадково, бо хто ж брався б за неї 

в такому аспекті. У цьому напрямку літературу допінгують. 

Проблема героя-сучасника. Тут теж зумій з нічого зробити конфетку. Оспівай, зроби 

благородними, великодушними, розумними лицемірів, ханж, пристосуванців. З Логвиненка 

і йому подібних зроби позитивного героя! 

2. Русифікація. Директор однієї школи зауважив: колись з націоналізмом боролись 

зверху, тепер русифікація почалась уже знизу. Батьки ні за що не хочуть віддавати дітей в 

українські школи. 

Досить «из’ять» одиниці, як масу можна спрямувати в потрібне русло. Навіть на 

сучасній поезії різко, рельєфно позначилось це правило: примусили замовкнути чесних, як 

потоком полилось славослів’я, сірятина. 

3. На допиті: «Расскажите все, что знаете, иначе мы не сможем вам помочь» 

(засудити людину, примусити покаятись, тобто поставити на коліна, – означає допомогти 

їй). 

18.04.1974 р. 

 

1. Курйози. Метод. У кінці березня відбулась студентська наукова конференція в 

СДПІ. В аудиторію (де працювала секція методична) заходить хтось від деканату й подає 

Бологову (голова секції) рознарядку: 1 доповідача представити до грошової премії, 1 – до 

грамоти, 5 – винести подяку. Коли той пішов, Бологов іронічно (на вухо мені): „Оце так 

скрізь робиться: дають зверху рознарядку, скількох і як відзначити, не враховуючи, хто 

насправді заслужив, скільки таких”. Ми приблизно прикинули, кому яку нагороду виділити 

(фактично навмання). 

Потім він розповів, що так практикувалось і на фронті: на дивізію приходить 

стільки-то різних нагород, а там начальство відповідно ділить. Часто вказують, 

представникам якої національності скільки і які дати нагороди. От, наприклад, прийшло на 
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полк узбекові присвоїти звання Героя. Почали шукати, знайшли, присвоїли одному ні за 

що. 

Лагодич розповів про курйозний випадок: надійшло з Києва – представити до 

зазначеної нагороди жінку з точно окресленими характеристиками: вік, соціальне 

походження, партійність, професія та ін. Знайшли, але вона ледар, трудові показники 

нікчемні. «Створили їй умови», вона дала хороші показники, нагородили орденом. 

До речі, вибори до місцевих рад, Верховної Ради і т.п. – зверху визначають 

рознарядку: скільки обрати чоловіків і жінок, вік, партійність, селян, робітників, 

інтелігенції. 

Так регулюється й партійний склад. 

Цікаво, чи в цьому всьому закладена якась найвища мудрість (особливо для 

пропаганди), чи фельдфебельська тенденція окозамилювання. В усякому разі якісь дійсні 

заслуги, вартості не беруться до уваги. Чи це логіка диктатури? 

2. Лицемір’я. Лагодич розповідав, що всі документи (протоколи засідань) 

Кіровоградський облвиконком надсилає вверх лише українською мовою. Насправді ж 

майже ніхто не користується українською мовою, а відписки складають по-українськи. 

24.04.1974 р. 

 

1. «Дума про хліб» Гіталова. Стаття надрукована в багатьох газетах, видана окремою 

брошуркою (здається, особливо поширювалась вона рік-два тому). На неї посилаються, її 

цитують. 

А насправді ідея її виникла в якихось партійних надрах. Розповідають, Іван 

Братченко (кореспондент «Правды Украины» по Кіровоградській області) цю статтю 

написав, Гіталов тільки поставив свій підпис. Деякі думки стають набагато 

переконливішими, коли виходять від авторитетів. Та й дуже «політично» підняти певну 

кампанію не зверху, а від імені Гіталова, хлібороба, людини, відданої партії і з народу. 

Кажуть: приносять Гіталову статтю на підпис. Він її не читає, запитує:  

– Там контрреволюції нема? – Нема. – Ну, то підпишу. 

Смоленчук теж від його імені пише книжку. Гіталову залишиться тільки підписати. 

Виявляється нове явище: роздають авторство, як медалі, звання; «створюють 

авторитет». Поряд з цим з’явиться (зрештою, вона вже є) категорія безіменних авторів, 

негрів-інтелектуалів. Грандіозно! З’являється потреба, звичайно, утилітарна (соціальне 

замовлення) в поширенні якогось методу, ідеї, виховного моменту, знаходять виконавця 

(скільки їх на підхваті: одні «чего изволите», інші – ті, що проштрафились), потім старанно, 

з урахуванням оптимальних у даному випадку факторів, призначають автора (дарують йому 

авторство).  

А чи не перекинеться ця практика взагалі на художню літературу? Оцього треба 

зробити автором, можливо й класиком. Напишуть за спецзамовленням йому твори на певні 

теми, висловлять за нього партійні ідеї. Критика підхопить ці твори на щит, їх зроблять 

хрестоматійними. Хоч тут інші методи – як у випадку з Кунанбаєвим. Кажуть, твори 

Кунанбаєва спочатку «перекладають на російську мову, потім роблять з них високохудожні 

оригінали». Хтось же Чендею говорив: я напишу, а ти відредагуй, мене надрукують, а тебе 

ні. 

26.04.1974 р. 

 

1. Минуле й сучасне. У підручнику для 8 класу І.А. Федосова «Історія СРСР» (К., 

1969) на с.52: «… дуже поширився такий підпис під портретом Миколи І: «З ніг до голови – 

людина, а з голови до ніг – скотина. Недовго царював, накоїв же до біса: 125 в Сибір заслав, 

п’ятьох же він повісив». Яка  мізерія у порівнянні з нашими масштабами! 

2. Максим Рильський. Зазнав невигойних ран, але зберіг таку позицію, яка дала 

йому можливість залишитись серед живих, творити, свій доробок дарувати людям навіть 

після своєї смерті! У цьому полягає велика мудрість у такий час. Йому відкрито музей, не 
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ховаючись можна вшановувати його пам’ять. Не підвів друзів і дітей. Хоч у свій час дехто 

був розчарований, що в його архіві не знайшлось нічого «такого». 

3. Образок. Якось між працівниками служби безпеки зайшла мова про свого колегу 

(із заздрістю): «У нього хороший «участок»: там тих інтелігентів «раз-два и обчелся». 

Мовляв, мало піднаглядних і ті плохенькі. Виходить, у них є свої парафії, за які вони 

відповідають, кращі й гірші (більше підозрілих). 

4. Кажу Смоленчуку, що в Слов’янську нема з ким словом перекинутись. – Та це ж 

чудово! Не будуть ходити й присікатись, – відповів. Він каже, що теж розучився говорити з 

людьми. 

І я відчуваю, що тупію, ніби драговиння поволі засмоктує. Коли  й заговориш з ким,  

то розмова виходить недотепна, в’яла, натягнута.  

5. Лікар Лохматов розповідав, що з тих, які відбули ув’язнення, беруть розписку не 

розголошувати таємниць, не говорити про те, що було. Найстрашніша не сама тюрма, а те 

оточення, в яке попадаєш. Там панують закони джунглів, створюється своя ієрархія, зверху 

найбільш хижі, на них працюють інші. Найстрашніше порядному – з нього знущаються, 

його експлуатують, він навіть посилки не одержить. 

Спосіб вербовки в злочинному світі – неофіту дають завдання щораз складніші, аж 

до: ось убий людину. 

6. Образок війни (епізод). Ілля Миколайович Яровий розповідав, що його взвод в 

Білорусії одного разу відбився від своїх (у болотах, лісах), ішли на захід навмання, щоб 

з’єднатись зі своїми. Раптом повідомили, що неподалік велика група власовців (чоловік 

250), але хочуть здатись у полон. Був наказ їх у полон не брати (потрібно було 

розстрілювати). Повестись з ними необережно, зімнуть. Через кількох делегатів Яровий 

запропонував скласти зброю, здатись… Прийняли їх… Вишикували. Домовився з 

підлеглими, що той, хто вишикує, відійде вбік, запрацює кулемет. Хто згоден розстріляти? 

Секретар парторганізації сів за кулемет. Полонені вишикувані, сержант відійшов убік. 

Кулемет мовчить. Стрілець згодом пояснив: «Чекаю, палець на спусковому крючку. Молоді 

беззбройні хлопці в прицілі. Рука задеревеніла. Не можу!» Яровий крикнув: «Отставить!» 

Повели їх, щоб здати вищому начальству. Здали полонених нарешті командуванню своєї 

частини. Невдовзі прибули до Ярового „смершівці”, тут же здерли з нього погони, 

заарештували «за невиконання наказу про розстріл власовців на місці». Іллю Миколайовича 

перевели в штрафники.  

27.04.1974 р. 

 

7 травня їхав я поїздом Адлер-Київ із Красноармійська в Знам’янку. В купе на 

станції Чаплино сіли двоє (чоловік і жінка), колгоспники. Їхали до сина в Білу Церкву 

(служить в армії). Розбалакались. Жаліються на своє важке життя. Він тракторист, але 

заробітки малі: влітку 60-70 крб., взимку 25-30 крб. Тепер грошова оплата в колгоспі, за 

одержані гроші все треба купувати. Молодь в селі не тримається. Сіна нема де накосити, 

корів нема де випасати, то багато сімей мають лише по півкорови. Сьогодні одна сім’я 

доїть, завтра інша. Жінки (щоб зайнятись роботою, мати прибуток) взимку роблять віники. 

Колгосп продає їх по 1 крб., а колгоспницям платить лише по 15 коп. за штуку. За день 

зробиш 10 шт. – 1,5 крб. Хоч би, каже жінка, по копійок 25-30 давали. Зате нема 

експлуатації людини людиною! 

9.06.1974 р. 

 

Я вже майже рік працюю в Слов’янську. Ліда з дітьми ще жила в Кіровограді, в січні 

1974 року захистила дисертацію. Вирішила звернутись до ректора Кіровоградського 

педінституту Овчаренка Федора Гнатовича з проханням дати згоду на обмін нашої 

квартири. 

Він розгнівався, провів з нею «роз’яснювальну» роботу. Говорив тезами: «На работу 

без меня, он (тобто я) не устроился бы. Вы не знаете ситуацию, любая анонимка может 
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испортить положение. Грубо говоря, сматывайте удочки побыстрее. Живите в общежитии, 

снимите угол, что угодно. Мне до сих пор намекают о нем, а тепер за квартиру скажут, что 

разбазариваю жилищный фонд. Поймите сами, мы к вам никаких претензий , но это сверху 

[показав на стелю]. Есть же у него какой-то друг Шерстюк (мав на увазі Євгена Сверстюка), 

который был под следствием. А у нас то письмо в Чешское посольство от Дубовова, то 

психолог высказывает антисоветские тезисы на лекциях, то Смоленчук читает всякую 

чепуху. А теперь еще и Горбачук. Делайте, как хотите, но вы будете пальцы грызть. Я не 

дам ходу этому заявлению, но вам будет дан ответ. Нельзя этого делать, как он не поймет! 

Хорошо, что все сошло. Я за него добивался: и в Нежин, и в Глухов, и в Славянск хорошо 

отозвался. Пусть тихо сидит и не делает глупостей. Это мой совет вам, а вы делайте, как 

хотите». 

30.07.1974 р. 

 

Тіні. Спалахи. Людина з’являється з небуття і йде в небуття. Що там? 

Рух матерії? Хвилі? Як різні частки в синхрофазотронах. Якась мить, хвиля – і 

частка зникла (чи в якусь іншу форму перейшла). 

Сніжинка утворилась і падає – оце її життя. Сніг – це нова форма перебування даної 

субстанції, далі вода, море, звідки якийсь елемент знову здіймається вверх і йде на суходіл. 

Там уже падає дощем. 

А саме в цій комбінації елементи ніколи вже не будуть. 

22.12.1974 р. 

 

 

1975 рік 

 

1. У «Правде» (1975р., 10.01) стаття «Веское слово истории» – про Мао і його 

імперію. Чия сила, того й правда. Знайшлась формула для цієї істини – «веское слово 

истории». 

2. Вірш Кандрата Крапіви «Нас не любяць, нас баяцца». Маяковський: «… день твой 

последний приходит, буржуй!» І в Тичини: «… всіх панів до дної ями…» Виходить, і в 

радянських поетів які ідеї, яка ментальність! 

3. Із ким Семчук почне ходить в обнімку – то так і жди на того анонімку! 

4. «Они не стоят слов: взгляни – и мимо» (Данте). 

5. «Человек человеку – друг, товарищ и брат» у суспільстві, де все навпаки. Сталін 

оточив себе людьми, які один одного ненавиділи. І навіть після його смерті перегризали 

один одному горла. 12.01.1975 р. 

 

Політгодина 15 квітня 1975 на тему: «В человеке все должно быть прекрасно». 

Підготував І курс початфаку, куратор Божко Люба: 

1) грамзапис «С чего начинается Родина»; 

2) розповідь студентки про красу душі; 

3) вірш (декламація) про комсомольця на допиті; 

4) розповідь студентки про працю як про справжню людську цінність; 

5) декламування студентського вірша проти сивини (тоді входило в моду 

надавати волоссю сірого вигляду). 

Думалось: цікава була б розвідка про ужиткову літературу, яка на замовлення 

„суспільства” (партії) веде боротьбу то проти вузьких (чи широких) штанин, то проти 

коротких спідниць, довгих зачісок і т.д. Як назвати цю літературу? Є хайживістська 

література. А ту як назвати, котра лає неугодних? 

Сільськогосподарська література закликає вирощувати високий урожай, поборює 

ледарів. 
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Ширвжиткова література. Літературний цех. Письменники дружать з 

колгоспниками, часто бувають у них, пишуть романи, поеми про методи вирощування 

високих урожаїв, закликають до роботи. Жанрове розмаїття: нариси, оповідання, вірші, 

поеми, повісті, п’єси… Письменники успішно освоюють різні теми, жанри. 

Вечори художньої самодіяльності (ужитково–ідейні: кого з ледарів покритикувати, 

кого з начальників похвалити).  

15.04.1975 р. 

 

Поїздка в Сочі, Сухумі наприкінці квітня 1975 року (я, Ліда й Дмитрик). 

На місці сучасного Сочі жили убихи. На набережній у Сухумі обеліск-пам’ятник 

«Комсомольцам, павшим в борьбе с врагами советской власти в 1924 году». 

У краєзнавчому музеї в Сухумі на одній зі стін табличка з таким текстом: 

«Абхазские племена и после Кавказской войны упорно сопротивлялись царскому 

самодержавию. Царизм принял свои меры: 

«Во избежание событий 1866 и 1877 гг. виновное абхазское население 

сгруппировать таким образом:  

а) чтобы оно было разбросано между поселенцами, имеющими быть призванными 

на свободные земли;  

б) чтобы оно было отделено от берега линией колонистских поселений» (Канцелярия 

наместника Кавказа. Дело №70-61-65). 

В 1841 году генерал Муравьев «очищает Латское от непокорных горцев». В 1860-61 

годах пылают селения Псху и Ахчипсху. В 1862 году генерал Шарапов доносит царю: 

«Занял село Латы, где все предал огню». Тысячи разоренных семейств без пищи и крова… 

Взяв горсть родной земли, абхазы поплыли в Турцию… Цветущие земли превратились в 

пустыню. Царское чиновничество и дельцы жадно набросились на эти плодородные и 

свободные земли. 

Опустевший край начал заселяться вновь». 

Із моєї записної книжки, квітень 1975 р. 

 

Образки, сюжети. 

Ольшанський О.Ю. На нього падає підозра, що він пише анонімки. Восени 

поступила в інстанції й про те, що ректор І.І. Петрик прийняв на роботу Горбачука, якого 

звільнили за розповсюдження антирадянської літератури, його ніде не брали. Записка 

українською мовою. Підозра, що автор – він.  

Прийняли недавно на деффак Хілька, кандидата медичних наук. Поступила в 

міськком анонімка на Поповича й Кудиму. Думали-гадали, досліджували, аналізували і 

схилились до думки, що анонімку написав – Хілько! Як же ж йому дошкулити?! 

Провчити?! І от у когось визрів план: Хілько любить жінок, так от підсунути йому якусь 

повію, напоїти. Буде пізно повертатись, зустрінуть його «хлопці» (їх обіцяє дати отой 

м’ясник, що вчиться на заочному). Буде потасовка, тут же з’явиться міліція і його «з 

фонарями» заберуть у витверезник. 

Коли поступлять матеріали з витверезника, то подивляться, що з ним робити – 

можуть вигнати з роботи, а можуть змилуватись, на перший раз пробачити. 

Диявольськи хитрий план! 

Могло б бути цікаве оповідання про звичаї на деяких рівнях. Тут міг би бути 

динамічний сюжет, можна втиснути також багато матеріалу, зібраного мною в різних вузах. 

20.05.1975 р. 

 

Сиджу в комісії на державному екзамені з основ марксизму-ленінізму (ІV курс 

факультету підготовки вчителів початкових класів). 
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Студентка відповідає: «Вершиной утопического социализма является учение 

русских революционеров-демократов Белинского, Герцена, Чернышевского, Огарева…» 

(Подумалось: який неприхований великоросійський шовінізм виявляється навіть у цьому). 

Друга: «Борьба между кланами неизбежна и осуществляется по принципу кто-кого» 

(тут рій аналогій і образів в уяві виникає). 

Поряд сидить Марк Якович Чернявський, завідувач кафедри марксизму-ленінізму. 

Чи й він, слухаючи все це, згадав, уявив реальне? Мова з ним зайшла (натяками, ніби з 

позицій ортодоксальності й гуманності теперішньої) про «ті» часи. Передаю по пам’яті, 

фрагментарно ним повідане: 

1. Марк Якович у ті часи був членом парткому. Так, у райкомі (на Київщині, 

Іванківський р-н) серйозно обговорювали питання: от у сусідньому районі вже 75 чоловік 

арештували, сидять в ГПУ, а у нас ледь до 50 дотягнули… Негайно посилити боротьбу з 

контрою. 

2. Арештували дружину Будьонного (першу), колись була санітаркою в Будьонного, 

з бідної сім’ї. Ходили слухи, що він ніби заявив, що сам розстріляє своєю рукою, якщо 

правда, що вона шпигунка. Але одного разу (після війни) М.Я. Чернявський був на зборах, 

де виступав Будьонний. Питання подавали в письмовій формі. В одній записці було 

питання – чи правда, що дружина арештована як «враг народа», і Будьонний сам її 

розстріляв. Прочитавши, помовчав, тоді: правда, була заарештована, він добився дозволу 

побачитись з нею, але коли прийшов, то йому повідомили: «Свидание не может состояться, 

потому что ее уже нет в живых». Відповівши, витер сльозу. 

3. Вбили у Львові чоловіка Ванди Василевської, на сходах, вдома, застрелили 

наповал, «прийняли за білополяка» (деякі польські офіцери чинили опір). 

4. Хрущов був у гостях у Шолохова в станиці Вьошенській. Напився, став співати 

непристойні пісні. Народ слухає. «Если бы Хрущов был в каком-нибудь Египте, то еще 

понятно, а то в такой стране. Это удивительно. В Лондоне есть музей восковых фигур. Так 

с одной стороны фигуры Гитлера и Сталина, с другой стороны – Распутина и Хрущева. 

Наши не посылали протеста». 

5. «Это был (про 1937 рік) какой-то психоз. Тогда никто из видных людей не 

уцелел». 

6. Кілька разів повторював, що серед слідчих та інших тоді був розповсюджений 

якийсь садизм, фанатизм. Арештованих ставили в нелюдські умови, і це вважалось 

звичайним, само собою зрозумілим. 

Згадував мемуари Горбатова, там 70 сторінок про табір, арешти. «Куда все более 

мрачно, чем у Солженицина в «Одном дне Ивана Денисовича». 

7. Розповідав про одного чекіста, який допитував рідного батька і засудив його до 

страти. У 1957 чи 1958 роках цього слідчого посадили. Відсидів вісім років. Згодом у 

Москві назвали вулицю іменем його батька, був присутній на мітингу – відкритті 

меморіальної дошки. Після мітингу пішов і з мосту кинувся в річку. Прозрів. 

На столі перед нами лежав журнал «Огонек» (1967, №21) про Шолохова. 

Чернявський дивується, як міг цей письменник залишитись живим. Сталін знав, з ким які 

відносини підтримувати. Була спеціальна постанова уряду не «раскулачивать» сім’ї 

Шолохова (батька). Це був заможний козак. 

Відповіді студентів – і правда в спогадах викладача, який, однак, наповнював 

свідомість студентів саме неправдою.  

6.06.1975 р. 

 

1. Є люди, з якими не можна ставати поряд: хоч у чомусь вони тебе опорочать. 

2. З відповідей студентів на екзамені з наукового комунізму (4 курс початфаку): 

 «Важнейшей задачей диктатуры пролетариата является подавление 

свергнутых классов». 

 «Благодаря заботам партии преодолеваются националистические пережитки». 
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3. Звільнення з роботи. N добивалась правди, не мирилась з егоїзмом і 

несправедливістю начальства (причому в допустимих рамках на засіданні кафедри 

аргументовано критикувала чи висловлювала свою думку). Стали верхи між собою 

говорити: «неуживчивая на роботе». При нагоді звільнили. 

4. Про минуле. Бологов згадує: «Оце купив твори О. Вишні, С. Єсеніна. А тоді (в 

тридцяті), коли працював у школі, хтось з учнів запитує: хто такий О. Вишня? Я не знаю 

такого, – відповідаю. Адже як би я не пояснив учням, хтось може перекрутити мою 

відповідь, завжди в класі хтось є, що донесе. Якось запитали мене й про Єсеніна, кажу, чув, 

що був такий хуліган, а хто він – не знаю. А які ж у нього хороші вірші, але говорити про 

нього не можна було. Якби взнали, що читаєш Вишню чи Єсеніна – заберуть зразу». 

5. Пригадую, розповів я одного разу Анатолію Федю про ректора Кіровоградського 

педінституту Овчаренка: він колишній працівник ЦК, досить владний, кажуть, що в нього 

там, наверху, збереглися зв’язки. Федь відповів: „Е-е, там вже в нього нема друзів. Коли 

був там та якщо мав владу, то зустрівшись, посміхались, кланялись. Але тоді в цьому не 

було щирості, а коли погорів, то кожен намагається відмежуватись”. Мені подумалось: яка 

сувора й страшна правда. 

6. Якби Радянська влада встановилась на років 50 раніше? Не було б Л. Толстого, 

М. Горького, І. Франка… Всі вони були (і в цьому випадку були б) в опозиції до уряду. 

Тепер кожен гордиться цими іменами, вони багато внесли в загальнолюдську культуру. 

Уявити тільки – сидить Л. Толстой з похиленою головою перед Жолдаковою, яка його 

хльостко відчитує. 

12.06.1975 р. 

 

Згадалась розповідь Олексія Івановича Зикіна про «митинг убийц». Було б цікаве 

оповідання про ті часи: президія („почесна” на чолі зі Сталіним), урочисті збори (описати 

всю процедуру з усіма деталями), лозунги, як обставлений зал, портрети. 

За столом президії – ті, які відзначились у боротьбі з контрою. 

Виступають. Перша доповідь – про міжнародне становище, про успіхи в 

промисловості і сільському господарстві, про наступ революційних сил, робітничого класу 

в усьому світі, близьку загибель капіталістичного ладу, його розклад, потім – про запеклий 

опір реакції в міжнародному плані, звірства капіталу. Реакція покладає великі надії на 

внутрішню контрреволюцію. Далі йде опис крамольних подій в області: поширення слухів, 

куркульські пісеньки й шкідництво і т.п. 

План боротьби з контрреволюцією перевиконується. Даємо зустрічний план. 

Почалися дебати: кожен представник району виступає й розповідає про кількість 

арештів, розстрілів і т.д. Б’є себе в груди, що зробив мало, зробить ще більше. 

Тут же й деякі претензії були висловлені: важкі умови праці, не вистачає людей для 

боротьби з контрою, доводиться працювати день і ніч. 

Разом з тим панує ентузіазм, усе йде успішно, розкриваються все нові й нові вороги.

  

15.06.1975 р. 

 

1. Сентенції-жарти (записав від Л.О. Зикіна): 

Много русских – это действующий фронт, много евреев – это крепкий тыл. 

Один еврей – это шахер-махер, два еврея – анекдот, три еврея – государство 

Израиль. 

Один армянин – диктор армянского радио, два армянина – любовь по-армянски, три 

армянина – декада армянского искусства в Москве. 

Один грузин – это культ личности; два грузина – это мандарины на базаре; три 

грузина – асса! (танцуй лезгинку). 

Один русский – это пьяница, алкаш, двое русских – это драка, трое русских – это 

очередь за водкой. 
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Один поляк – это вельможны пан гоноровы, два поляка – это «вальны сеймик 

польски», три поляка – это «вельке войско польске». 

Класифікація євреїв у сучасній Одесі: 

а) уездные (уехали в Израиль); 

б) потомственные (потом уедут); 

в) дважды жиды СССР (уехали и вернулись); 

г) со знаком качества (в паспорте записаны украинцами или русскими); 

д) России верные сыны (не думают уезжать). 

2. Спогад. 19 липня 1974 року перед від’їздом з Кіровограда зустрів у парку 

(центральному) Валерія Гончаренка. Ми з Лідою сиділи на лавці в центральній алеї, що 

веде до пам’ятника Леніну. Гончаренко йшов і не помітив нас (стурбований, зосереджений, 

нікого й нічого не помічав). Ми покликали. Підійшов до нас, присів на лавці. Став 

розповідати про себе: місяців 5 не працює (звільнили в Миколаєві). Причина: зібрались 

компанією у товариша. Читали Шевченка. Всі розмови, все „там” зафіксоване. Почали 

викликати. Кажу, що ніяких крамольних розмов не було, читали Шевченка. «Да, но с каким 

акцентом». Фактично продиктували зізнання. У «Маяку» в Одесі прийняли до друку збірку. 

Як спасти її? Мріє влаштуватись на роботу в якусь районну газету в Одеській області, бо як 

довідаються, що без роботи, збірку знімуть. 

Невимовно боляче було дивитись на нього й слухати розповідь про злидні. 

Каже, що Григурко досить скептично дивиться на свій «Канал», цей твір просто 

потрібен був, щоб утвердитись.  

3. У Фейхтванґера, здається, є опис якоїсь урочистості іспанського короля, який 

любив грандіозні хресні ходи. 

Брежнєв – теж полюбляє пишні, імпозантні паради, ордени, церемонії. Це 

транслюється по телебаченню. А довгий час зовсім його не чути було, потихеньку 

укріплювався, нарешті відчув свою суть у грандіозних імпрезах. 

4. М. Рильський: «Партія наша народу дала силу левину і мудрість орла». Чи просто 

поетичний це образ, чи натяк? Для чого це порівняння з хижими й безжалісними 

тваринами? 

«Коли серця мільйонів злить в одно – твоє це серце буде, рідний Сталін!» 

(В. Сосюра). Як багато асоціацій викликає це речення, як і ота легенда про перстень 

офіцера! Теж винахід: свого безпосереднього начальника, побратима, з ким ділив 

небезпеку, – вбий, якщо хочеш жити, інакше ляжеш поряд з ним. За «Любіть Україну» поет 

сервілістичні твори став писати (згадавсь А. Камю: «целовать бьющую тебя руку»). 

19.06.1975 р. 

 

Л.Н. Сейфуллина. Виринея. – М., 1975. С.90 і до кінця – про передгроззя революції, 

її початок на селі; деякі деталі допомагають зрозуміти популярність лозунгів більшовиків. 

1) Після повалення царя виникли різні партії, розгорілась боротьба між ними. 

Розколовся народ, почалось нацьковування одних на одних. Попередній режим усе-таки 

більше зцементовував різних людей. А тут почалися розпалюватись пристрасті: майнова 

(чого той наживсь, а я ні; тому добре, а мені гірше), національна. Особливо це підкреслює 

картина виборів (с.122-127). 

2) Політична сліпота й дурнота мас. Ніхто ні в яких політичних програмах не 

розбирався й не міг розібратись (не могли второпати, які бюлетені в яку урну кидати, як). 

3) У цьому морі «нєвєжества» найзрозумілішими, найактракційнішими виявились 

лозунги більшовиків (саме лозунги, бо ідеї не доходять до мас): 

а) мир (солдат намучився в походах, окопах, скучив за жінкою, сім’єю, здавали 

нерви ризикувати постійно життям; у тилах – скоріше б прийшли женихи, чоловіки, 

робітники!); 

б) земля (яке палке бажання селянина прирізати клаптик землі та ще й безплатно!); 
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в) у значній частині випадків – можливість відплатити за кривду (хто сидів у тюрмі 

незалежно від причини, хто зазнав приниження, хто міг зайняти посаду, якої бажав і т.д.). 

Коли прочитав цю повість, ніби додав ще одну цеглинку до розуміння суті подій 

революції (сюди ж і відома праця Горького про Леніна, там є слова вождя: «Наші лозунги 

зрозумілі найширшим масам» і т.п.). 

Але ніщо з обіцяного, що виявилось такою привабливою приманкою, не було 

виконане, навпаки, перетворилось у свою жахливу й цілковиту протилежність: 

а) замість сподіваного й обіцяного миру розпалили довгу, жорстоку, криваву 

громадянську війну, ніяка зовнішня війна не забрала б стількох жертв, не зробила б стільки 

кривд, матеріальних спустошень; а її наслідки – десятиліття санації; 

б) земля – відібрали й ту, яку мали! Як у картах – хотів що-небудь виграти, вже й 

виграв, а в кінці залишився без сорочки; 

в) замість свободи – диктатура, така, яка нікому й не снилась; 

г) право націй на самовизначення – нечувані преслідування, асиміляція. 

25.06.1975 р. 

 

1. Спільний політ радянського космонавта й американського астронавта, стиковка 

космічних апаратів «Союз» і «Аполлон», дружні зустрічі, обійми на орбіті. Усі ці матеріали 

не сходять з газет, екранів телебачення. У зв’язку з цією подією подають інтерв’ю. Ось 

шахтар з Донбасу каже, що у зв’язку з цим ми ще краще будемо працювати і т.д. і т.п. Але  

найцікавіше і найдивніше ось що: письменник В.Кожевніков та якась жінка (депутат 

Верховної Ради СРСР) висловили безмежну подяку партії і особисто тов. Брежнєву Леоніду 

Іллічу за їх мирну політику, що завдяки саме його грандіозним зусиллям стало можливе 

таке співробітництво в космосі, такі досягнення. Особливо славословив (учора по 

телебаченню) Брежнєва і партію, кілька разів виражав свої вірнопіддані почуття словесною 

патокою в різних комбінаціях В.Кожевников (письменник! Володіє словом!). Неприємною 

була ця відсутність не тільки об’єктивності, але й елементарної письменницької гідності. 

Думалось також: які комбінації можливі при певних умовах! Адже якби Китай не 

зайняв ворожої позиції, то ще й як наші гризлися б з американцями. 

Тепер потрібно шукати порятунку, союзника перед обличчям китайської небезпеки. 

І от замість дякувати тим, хто штовхнув нас в обійми американців, дякували тим, хто при 

інших умовах і слухати не хотів би про мирне співіснування з «капіталом». 

Спільний політ у Космосі – «торжество радянської програми миру». «Наша заслуга, 

що настало потеплінння у відносинах з Америкою, а от відносини з Китаєм загострилися 

зовсім не з нашої вини». 

2. Нації, національні мови – це природна доцільність. Асиміляція, гігантський ріст 

внаслідок неї окремих народів і держав є причиною постійного напруження, нерівноваги в 

світі. 

Напевне, розвиток мов, національностей, їх культури має глибокий біологічний і 

історичний смисл. Сім’я рівноправних народів спільними зусиллями здатна рухати прогрес, 

з другого боку, приблизно рівні силами нації не можуть одна одній загрожувати. 

Асиміляція, геноцид – страшні явища.  

20.07.1975 р. 

 

1. Мова. Бологов написав план роботи кафедри на 1975-1976 навчальний рік 

українською мовою. Проректор Зайченко загадав перекласти на російську і тільки після 

цього прийняв. Донецький обком добився, щоб з 1975 року вся документація, звіти і т.д. 

оформлялись російською мовою. 

17 липня я, виступаючи на курсах перепідготовки вчителів, заговорив про 

українську мову (її багатство, що за кількістю мовців займає тринадцяте місце в світі), як 

учителі почали висловлювати обурення з приводу того, що українську мову часто-густо 

називають «суконною» (так і кажуть: «этот суконный язык» або «телячий»). 
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Запитую Гребенюк Зінаїду Миколаївну (працює в кабінеті мови і літератури ОІУКУ, 

гарно говорить по-українськи), якою мовою в сім’ї розмовляє? – Чоловік і діти по-

російськи, а я по-українськи. Але коли є гості, то дочки просять говорити по-російськи, 

забороняють говорити по-українськи. 

2. Трюк. Табачникова, студентка 4 курсу заочного відділення початфаку, склала 

політекономію Семчуку, а не Поповичу, якому повинна була складати. Попович підняв 

шум, пішов з претензіями до Дмитра Кравчука, розкричався. Як його втихомирити, щоб не 

ходив і не жалівся? Коротяєв, що підтримує й знає шльондр, підказав їй написати заяву, що 

вона й зробила: мовляв, Попович приставав до неї з пропозиціями, які «унижают мое 

женское достоинство» і т.п.слова про жіночу честь. Поповичу відразу закрили рота. 

Сила цієї байки:  

а) як за допомогою людей, що не мають ані честі, ні совісті, можна зробити що 

завгодно (чесна б не написала такої заяви, якби й було щось подібне, а тут чистісінька 

вигадка); 

б) як дивно в устах такої людини звучать слова високого змісту! 

Щось подібне могло трапитись і з сином Антоненка-Давидовича (маю вирізку з 

газети): підіслати йому повію і розтрубити на весь світ. Дефамація, аліменти.  

21.07.1975 р. 

 

Коли в інституті стряслась історія з деканом дефектологічного факультету 

(заарештували за хабарі), хтось продовжує писати анонімки на ректора, Зайченка та ін. 

Підозра падає і на Мірошниченка, але цей на ректора нібито не повинен писати, це не в 

його інтересах. Хіба що тільки Ольшанський, – міркують. 

Теж цікавий образок: поступила анонімка – хто автор?! Щоб знайти на нього управу. 

Виникають головоломки, над розв’язанням яких б’ються ображені. 

З другого боку, анонімки стали соціальним злом, пошестю, їх безліч. Це теж картина 

суспільства, характеристика взаємостосунків між його членами. Гнойник!   

22.07.1975 р. 

 

1. Бологов, згадуючи існуючі непорядки, зловживання, каже: щось випало з цієї 

системи або не було враховане на самому початку. А зараз уже нічого не можна зробити. 

2. Учителі. Жалілась Мартинова (вчитель СШ №5), що дуже важко працювати в 

школі, що немає сил дотягнути до пенсії. Деякі її подруги покинули школу, порпаються в 

городі. Дочка дуже жаліє, що теж стала вчителькою. Учні ведуть себе нахабно. Деякі 

батьки безтактні, просто дурні, замість того, щоб допомогти учня приструнити, ще можуть 

на тебе поскаржитись. Ніхто вчителя не візьме під захист. Учитель абсолютно безправний. 

Як же він може виховувати?! Його ніхто не слухає.  

Вона пояснює грубість, безкультур’я тим, що в революцію розумних і культурних 

людей придавили, кого знищили, а хто виїхав. Тепер вже скільки не борються, не 

стараються, а культури не наведуть. 

3. Матвієнко – студентка деффаку, на лекції, коли Винокуров розповідав про 

„реальну” суть буржуазної ідеології, „розвінчував” буржуазних націоналістів, які твердять, 

що на Україні нібито проводиться русифікація, з місця напівголосом сказала: «Ну й 

правильно!» Винокуров припинив лекцію, почав допитуватись, хто сказав, доповів декану, 

ректору. Виявили винуватця. Вона викрутилась: з подругою говорила про реакційну суть 

буржуазної ідеології і сказала – правильно, що їх критикують. Але на ректораті (у квітні) це 

питання спеціально обговорювалось, все-таки ухвалили студентку не відраховувати. 

4. Федь А.М. колись (як він каже) в «Известиях» взяв книжку, видану «на Заході». 

Показав одному другові, з яким дружив довгі роки (в Артемівську). Той заявив у КДБ. 

Зчинився шум. Федя зняли з роботи, виключили з партії. І тільки внаслідок довгих і тяжких 

зусиль вдалось поновитись.  
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Анатолій Михайлович розповідав про групу екскурсантів у Югославію. Хтось з 

групи «недостойно себе повів» (тобто «висловивсь»). Коли повернулись, вжили щодо 

«базіки» «заходів». Начальник КДБ м. Артемівська викликав до себе місцевого екскурсанта 

і почав його шпетити: «Ах, как вы меня подвели! Как это так!» Мовляв, чому не доніс йому 

першому, а поінформував обласне відділення.  

5. Династії. Якось Семчук почав на цю тему жартувати. Випустили студента (не 

пам’ятаю, якого факультету), а він уже на керівній посаді, бо мати займає високу посаду, 

хоч він і ледарем був. Мати передасть синові свою посаду в спадщину. На кафедрі 

(марксизму-ленінізму) нещодавно на цю тему жартували: колгоспникам – продовжувати 

династію колгоспників, робітникам…, а наші діти будуть лаборантами (так лаборанти 

висловились). Думалось, а чи справді не виникне каста правителів? Адже діти чекістів 

працюють в органах безпеки, військових – військові.  

22.07.1975 р. 

 

Образ «целовать бьющую тебя руку» згадався мені, коли сидів на лекції, на якій 

розглядалась творчість Яновського (лекцію читала Євдокія Мірошниченко). Ось він у 

«Вершниках» розповідає про жорстокість Оверка (петлюрівця) і  т.д. Є у нього, пригадую, 

захоплений опис Сталіна. 

Ось Вишня, Яновський та ін., яких били страшно, а вони хватали й цілували волохаті 

руки, що їх били, і гризли, висміювали тих, хто цієї руки мужньо цілувати не хотів. 

Рильський усе-таки зумів уберегтись від кидання грязі в жертви. 

22.07.1975 р. 
 

Метод покарання: взяти не тільки „винного”, а й притягнути до відповідальності 

рідних і близьких (тому всі  так шарахаються), покровителів і начальство за втрату 

пильності (тому всі відмежовуються, засуджують, одвертаються якнайдемонстративніше). 

Навіть від Поповича: як тільки арештували, одноголосно виключили його з партії, склали 

клопотання, щоб ВАК зняв науковий ступінь і вчене звання. 

До речі, тут ще одна цікава практика вимальовується: або дуже м’яко карають, або 

б’ють наповал: знімають звання, право займатись інтелектуальною роботою і т.п., 

відрізають від колективу – всі панічно відвертаються. Не можна покластись на найближчих. 

Поповичева дружина занесла деякі речі на сховок до подруги, та ж назад потім повернула: 

„Зачем я буду чужие вещи прятать, чтобы потом отвечать за них?!” Хоч ніхто її не тягнув 

би за язика. А дружили, не розлий вода були. 

Картина: протести, демонстрації, мітинги, виступи на зборах і т.п. проти репресій у 

Чілі – і хто саме це робить! Хто організовує?! Ті, що в себе найменші можливості протесту 

подавили.  

23.07.1975 р. 

 

1. Победит ли советская власть алкоголизм? (питання лектору). – Товарищи, 

алкоголизм существует 500 лет, советская власть 50 лет – силы, конечно, неравные. 

2. У медучилищі думали над назвою стінгазети, щоб і профіль училища відбивала, і 

політично грамотною була. Придумали: «Красный сифилитик». (До речі, біля Слов’янська є 

радгосп «Червоний молочар».) Або: літак, що брав участь у рятівних акціях після 

катастрофи дирижабля «Італія» – «Красный медведь». 

3. Оживили К.Маркса. Он  газеты начал читать, знакомиться с современностью. 

Читал, читал… Как-то репортеры спросили у него: «Господин К.Маркс, чтобы вы хотели 

сказать?» – «Я хочу сказать одну только фразу: «Пролетарии всех стран, извините». 

4. NN, от тебя жена ушла! 

– Да, но я импотент, потому и ушла. 

– Нет, вы в первую очередь коммунист (розмова з секретарем райкому). 
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5. Вирішили за допомогою ЕВМ довідатись, коли буде комунізм. Заклали всі дані й 

одержали відповідь: 28 метрів. Здивувались. Ще і ще раз перевірили. Відповідь та ж. 

Нарешті вдалось розшифрувати: «Каждая пятилетка – это шаг к коммунизму», – сказав 

Брежнев. 

Літо 1975 року 

 

У музеї Микитенка. 27 липня 1974 року побував я в музеї І. Микитенка в Рівному на 

Кіровоградщині. Була субота, автобуси з Кіровограда в тому напрямку вщерть переповнені, 

так що мені і Ліді довелось стояти всю дорогу (виїхали о 13.20). Від автобусної станції в 

Рівному до музею, що знаходиться в колгоспі ім. Ватутіна, 4 км. На щастя, попалась нам 

попутна машина, яка й довезла нас до правління колгоспу, недалеко від якого й музей. 

Досить гарна, недавно збудована (1967) спеціально під музей хата (хата, в якій 

народився І. Микитенко, не збереглась). На дверях висить замок (було пів на четверту), хоч 

у вікні виставлена табличка, де значиться, що музей працює щоденно від 9.00 до 18.00, крім 

неділі. Пішла Ліда шукати, хто міг би показати нам музей, а я тимчасом відправився 

милуватись чудесними краєвидами навколо ставка. Через півгодини чергова контори 

колгоспу відчинила нам музей. 

Чотири великі кімнати. Стенди, як звичайно. У третій виставлені деякі його особисті 

речі, любовно збережені дружиною (навіть дві пачки цигарок), у четвертій – подарунки 

музею. По різних залах виставлені й деякі перші видання творів І. Микитенка. 

У прихожій – столик, на якому лежить книга запису вражень відвідувачів. Я 

прочитав кілька з них. Дуже великий та ідейний запис когось з працівників обкому (підпис 

нерозбірливий). Поряд – півсторінки тексту, складеного О.Моторним, В.Базилевським і ще 

кимсь з кіровоградських письменників. Вони пишуть, що лише завдяки комуністичній 

партії, нашому ладові стало можливим гідно вшанувати пам’ять видатних письменників... 

Біля входу цитата: „Письменником мене зробила пролетарська революція”. 

Перед музеєм на площі горбок, на якому камінь з написом „Тут буде споруджено 

пам’ятник видатному радянському письменнику І. Микитенку”. Та, що відкривала нам 

музей, повідомила, що пам’ятник уже готовий (коштує щось 6 тисяч), що в минулому році 

(тобто в 1973) мали його поставити, але забракували, лежав на складі (в колгоспі), зараз 

вона не знає, де він. Голові колгоспу за це влетіло. 

Шофер же, з яким ми повертались назад, каже, що пам’ятник тижнів зо два вже 

стояв, потім зняли. 

Чи не зв’язане усе це (відсутність працівника в музеї, зняття пам’ятника) з тим, що 

Олег (син І. Микитенка) знятий з роботи саме в минулому році (так говорили), мав якісь 

неприємності.  

28.07.1974 р. 

 

З 1 по 11 серпня перебував у батьків на Берестейщині. З’явилася, між іншим, думка 

зібрати відомості про свій рід – предків батька і матері. Їздили з братом у Зьолово до Івана 

Григоровича Горбачука. 

Мав досить довгу з ним розмову. Фотографувались. Оповів дещо з минулого. 

Коли прийшли «наші» в 1939 році, то пана Сологуба в Зьолові (біля Антополя) зразу 

ж вбили. Про якогось чоловіка, що служив і там, і там, Іван висловився: «Людьми 

торгував». 

Про радянських партизанів: прийшли до нього вимагати костюм і чоботи. Повели 

подружжя за відмову в клуню розстрілювати. Поставив командир обох лицем до стіни, дав 

чергу. Обоє (Іван і його дружина Барбара) відразу ж упали. Потім, коли цей розстрільник 

пішов, Барбара питає: Ти ще живий? – Живий, а ти? 

Якось прийшли. Барбара поставила їм відро молока. Вдарив чоботом об відро, все 

розлетілось. «Коли приходять, я швидше лягаю, а Барбара поїть їх самогоном». 
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– Болєн, старік? – Да, болєн. Беріте, хлопці, все, що бачите, тільки мене не чіпайте.

  

9.08.1975 р. 

 

Поїздка в Ростов. Я й Андрій Глущенко (зав.кафедри педагогіки) були відряджені в 

Ростов для вивчення досвіду організації наукової роботи студентів місцевого педінституту. 

Прибули ми туди вранці 3 вересня нічним поїздом. У Слов’янську взяли білети в купейний 

вагон. Поїзд був майже пустим, деякі плацкартні вагони світилися цілковитою пусткою 

(початок навчального року, так завжди буває), а купейні вагони переповнені (напевне, всі 

командировочні), так що ми змушені були перейти в сусідній вагон. Скоро заснули і спали 

так міцно, що коли вранці прокинулись, то нам здалось, що Ростов проїхали. На щастя, ми 

до нього тільки доїжджали. 

У місті знайшли готель, але там відповіли, щоб ми прийшли пізніше. Коли ж 

повернулись о другій годині дня, то адміністратор за усталеною звичкою: прийдіть увечері. 

На енергійні наші домагання оформила нам місця, але не в одній кімнаті, хоч ми й просили 

про це, а в різних. До речі, в кожній з кімнат були по два вільних місця, а вона твердила, що 

нема. Забігаючи наперед про сервіс, слід відмітити, що в їдальнях готують архіпогано, у 

ресторані подали до шампанського цукерки, мабуть, минулорічні. На вокзалі, коли ми 

повертались назад, Глущенко брав квитки. Підійшла його черга, касирка хлопнула 

дверцятами й кудись пішла, він у другу чергу, аж через кілька хвилин повернулась ця. Він 

назад. У касовому залі крики, сварка, безпорядок. Прибігли ми на перон, бігаємо через 

верхній перехід з колії на колію, ніхто нічого не знає, де буде наш поїзд. Оголошення по 

гучномовцю невиразні, інші інформаційні служби не працюють. 

Місто в цілому справляє приємне враження, але на вулицях багато смітття, 

трапляються п’яниці. 

Ввечері 3 вересня прогулювались на катері вверх по Дону. Гарні околиці, місця 

відпочинку (на лівому березі). І коли на другий день під час автобусної екскурсії по місту 

(до якої ми приєднались після закінчення своєї роботи) екскурсовод сказав, що Петро І 

хотів зробити столицю десь у районі Таганрога – це мене вразило. Я колись думав про те, 

що саме на місці Ростова (чи Азова) було найдоцільніше будувати столицю, а не в усті 

Неви. Скільки тут було б переваг: клімат, сільське господарство, мінеральні багатства і т.д.  

Педінститут. У Ростові є університет (ректор – син Жданова, це, так би мовити, його 

заслання) і педінститут, у якому 10 факультетів, аспірантура, видавництво. У проректора по 

науці (професор Дмитро Іванович Дубоносов) на столі дві великі стопки книг і брошур, 

виданих у минулому році (за останній час). Я розмовляв з аспіранткою кафедри педагогіки. 

Вона навіть не розуміє, як це можна написати роботу й не надрукувати. Як не зрозуміло 

нашому випускникові, що він після закінчення не одержить призначення. А в Україні не 

тільки педінститути, але й університети не мають можливості видавати праць своїх 

науковців. 

Викладачі (доценти) Ростовського педінституту в середньому мають на 100 годин 

менше навантаження, ніж у нас, в Україні (це в цьому році, а в минулому було по 700 

годин, коли у нас по 860). 

Несподівано зустрів там Чорнокозова. Ніхто у Вінниці не знав, куди він поїхав. Тут 

він друкується конвеєром.  

Після 3 вересня 1975 року 

 

1. Образок з минулого. Андрію Глущенкові розповідав один із учасників епізоду: 

Молотов проводив нараду. Зібрались учасники, а його нема. Через годину прибуває, забув 

(чи й не знав), про що йтиме мова. На ходу йому підказали. Сів у президії. Виступають 

оратори й говорять про труднощі, недоліки, хочуть запропонувати заходи, як він на 

півслові обриває оратора (включає кнопку дзвінка): „Следующий!” Так обірвав і посадив 

кількох. Наступний зорієнтувався і почав говорити про успіхи, досягнення, трудовий 
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ентузіазм. Вислухав. Тоді: „Оцей говорив правильно, а решта – ні, зняти їх з роботи”– і 

зняли. 

2. Екскурсовод по Ростову: „Это центральная магистраль, которая протянулась по 

всей нашей стране, через все города Советского Союза – это улица Ленина”. 

3. Зайшла мова про царський уряд, про його безпорадність. Глущенко зауважив: 

„Его погубила бездарность”. Згадав як підтвердження якийсь епізод з фільму (чи не 

„Русское чудо”, де показана трухлява царська верхівка) про отого генерала в Манчжурії, що 

ходив з іконками. 

6.09.1975 р. 
 

Про що говорять. Пробув я в товаристві А.Г. Глущенка (під час поїздки в Ростов 3-4 

вересня) два дні. Якось несподівано зайшла з ним мова про „ті” часи, про Сталіна, цікаво 

було мені слухати його міркування,спостереження, оцінки (знову ж невідомо, наскільки 

відверті, щирі, бо я його остерігався, не говорив того, що думаю, а тільки підкидав окремі 

фрази, які «на випадок чого» не давали підстав пришити крамолу). 

1. Колективізація. Дивується, як можна було в масштабі всієї країни в короткий 

строк зігнати селян до купи, наламати дров, заварити кашу, з якою досі не можемо 

впоратись (поздихала худоба, при тодішній «техніці» Сталін всю країну запріг у плуги, 

підірвав економіку, настав голод), коли в теорії передбачалось проводити колективізацію 

поступово, з тим, щоб селянин переконувався в її перевагах. Потрібно було організовувати 

2-3 колгоспи на область, вивчити досвід і поволі збільшувати їх кількість. Хай процес цей 

зайняв би 50 років. 

2. «Козлы отпущения». В Сталінградській області секретаря обкому розстріляли як 

ворога народу. Під час колективізації селяни порозбігались, не стало кому обробляти 

землю. І от виходить так: погоничі виконували вказівки вождя, коли ж вийшло що не так  – 

їх же розстрілював. І народ вірив: справді було шкідництво, знайшли винуватців, покарали 

їх. Значить, Сталін добрий, але йому не про все кажуть, є шкідники, які пролізли… і т.д. І 

чи це була його підступна хитрість, чи просто переконання в непогрішності власній, тому 

всі промахи вважав справою інших. Карали виконавців волі Сталіна, переконуючи маси, що 

це шкідники, вороги. 

3. Деморалізація. Селянин, який був ощадливим, «прижимистим», став байдуже 

дивитись на продуктивність сільського господарства (мова зайшла у зв’язку із статтею в 

«Известиях» за 4 вересня 1975 «На разъезде», де розповідається про розкрадачів зерна – за 

півлітри висипав комбайнер бункер зерна дідові). Змінилась психологія селян, їх тепер і 

через багато років не перевиховаєш. Селянин став безгосподарним, на все йому наплювати. 

4. Геніальність. Чи вважати Сталіна геніальним? Все-таки підім’яв усіх своїх 

противників, виявився хитрішим, ніж вони. «Для цього потрібні, мабуть, жорстокість і 

підступність, а не розум», – кажу. Погодився. Справді, каже, він ославив Росію. Ще й зараз 

нас бояться. Він надзвичайно нашкодив тій справі, за яку боровся. Наскільки швидше й 

легше наші ідеї пішли б по світу, якби не культ особи. Він перед війною ослабив Росію, 

обезглавив її армію. У Болгарії зустрічали нас радо і водночас з тривогою – що ми їм 

несемо?  

5. Розкуркулювання. У якомусь селі вже не було кого розкуркулювати, розповів 

Андрій Георгійович, а план виконати треба. Давай радитись. Вирішили виселити дядька, в 

якого хоч і багато дітей, але працьовитий і жив добре. Якийсь старий дід почув про це і 

попросив, щоб його розкуркулили замість того. 

7.09.1975 р. 
 

У неділю (21 вересня 1975р.) всією сім’єю ми поїхали в Слов’яногірськ відпочити. 

Правда, збирались у Донецьке, але автобуса не було, таксисти не погоджувались туди 

відвезти, а якщо й погоджувались, то за подвійну плату. Підвернувся автобус зі 

Слов’яногірська. 
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Яке там повітря! Який ліс, краєвиди! Дихалось так солодко, відпочивалось так 

приємно, що ні з чим порівняти. 

Повернулись о 17.00. Автобус був набитий ущерть, люди стояли так тісно один біля 

одного, що не можна було ні нагнутись, ні переставити ноги (крім тих пасажирів, звичайно, 

хто заздалегідь захопив місце). 

Коли їхали туди, трапився якраз цікавий супутник – завідувач кафедри марксизму-

ленінізму Чернявський Марк Якович. Я й зрадів у душі, коли зайшов в автобус і побачив 

біля нього порожнє місце. 

Не пригадую, з якого приводу саме, але почали говорити про безгосподарність, 

крадіжки. Це соціально-повальне зло, його повсюдність така, що про нього тільки й 

говорять. Селяни (колгоспники) вважають, що своє беруть. 

Кажу, що не бачу засобів боротьби з цим злом. Він вважає, що тільки суворе 

покарання здатне викорінити це. Адже в Китаї (наскільки економічно він відсталіший за 

нас) нема крадіжок, там хат не замикають. А в Фінляндії? Правда, в Чехословаччині навіть 

під час німецької окупації не замикали дверей, а коли ми зайшли туди, то чехи 

понавішували замків. 

Кажу, що в тридцяті роки суворо карали, а не викорінили цього зла. Тут він пригадав 

кілька фактів безжального покарання за крадіжки. На заводах не крали. 

Це у свою чергу викликало в нього інші спогади по асоціації. У тридцяті роки їх, 

молодих комсомольців Київщини, послали в Донбас на „прорив”. Відмовитись не можна, 

бо виключали з комсомолу. А виключать – ходу нікуди не було, кінець! 

Їхали в Макіївку 3 доби. Відчуття було таке, що ніби приїхали на край світу, вороття 

звідси вже немає. Вийшли на вокзалі – ніхто не зустрів… 

Стали працювати. Плата була мізерна, зате годували, як на ті часи, добре: повна 

тарілка перлової каші і добрий кусень хліба! Ми аж не вірили спочатку. Їж скільки хочеш! 

(Як мало потрібно для щастя людині! Зробити її голодною, потім нагодувати). 

Розповів про начальника шахти, старого спеца. Тоді секретар парткому мав неабияку 

силу й вагу, наприклад, досить було сказати, що начальника слід прибрати – як того 

прибирали негайно. Фактично те було і в армії. Комісар міг командира частини змістити, 

понизити в званні, віддати під суд, розстріляти. Командирами були в основному старі 

воєнспеци, тому дуже боялись комісарів. 

Про Чапаєва: таких командирів було багато, видатніших навіть. Але йому повезло, 

що в нього комісаром був Фурманов. Фурманов створив Чапаєва. Чапаєва, між іншим, 

кілька разів хотіло забрати ЧК. Він міг дозволити собі вилаяти своїх начальників, був 

грубий, допускав політично неправильні висловлювання. Але Фурманов його захистив, 

потім ще й книжку написав. Зробив його героєм неабиякої популярності. За цією книжкою 

вийшов кінофільм. Сталін висловився, щоб і українці свого Чапаєва зробили (з Щорса). 

Доручили це Довженкові. Вийшов кінофільм, але такої слави не зажив. 

23.09.1975 р. 
 

Організаторська робота. Чернявський, розповідаючи, як він їздив на Донбас „на 

прорив”, зупинився й на організаторській роботі Кагановича, Молотова, яку ті тоді 

здійснювали. Комісії засідали день і ніч, люди падали з ніг – розглядали справи про 

шкідництво. Скільки розстріляли! Тепер в історії КПРС говориться про труднощі, про 

„велику організаторську роботу партії”, але не розшифровується, яка саме робота і як 

проводилась. 

23.09.1975 р. 
 

Сьогодні довідався, що в інституті була парткомісія міськкому партії. В МО УРСР 

послали «ходатайство» про те, щоб ректору винести сувору догану і зняти з роботи за 

неправильний підбір кадрів: Горбачук був звільнений за розповсюдження антирадянської 

літератури, рік не працював, ректор взяв на роботу, не поцікавившись, не подзвонивши 
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„туди”. «Ми побули тут 4 години – і вияснили все, – сказав один з членів, здається, 

секретар парткому якогось заводу. – Ми беремо робітника й то цікавимось його біографією, 

а тут взяли доцента». Прийняли на роботу недавно кандидата наук, фізкультурника, який 

також за щось був звільнений у Києві з роботи. Моя справа (чи справа взагалі 

неправильного добору ректором кадрів) буде розглядатись на партбюро. 

Кажу співрозмовникові: «Диви, які неприємності». – «Для нас у нашому положенні 

лише неприємності – це ще добре». – «Нічого тут не було, просто з нічого зробили історію 

ще в Кіровограді,» – додаю. – «Не говоріть, я це добре знаю, як усе робиться». 

І от зависла наді мною небезпека, яка хто знає, чим може кінчитись. Жалко мені 

людини (ректора І.І. Петрика), яка за добро буде покарана. 

Пригадується, десь ще восени поступила на мене анонімка (писана по-українськи): 

«Горбачука ніде не брали на роботу, він був звільнений за розповсюдження антирадянської 

літератури». Є багато даних (на цьому наполягає Кравчук), що цю анонімку написав 

Ольшанський. Йому дуже хочеться хоч маленької влади. Пішли розмови, що мене 

збираються призначити деканом чи завідувачем кафедри. І от йому трапилась нагода (коли 

почув історію про моє звільнення від Горпинича, з яким він у дружбі і зустрічався на 

науковій конференції в Запоріжжі) пригальмувати справу. В Ольшанського був розрахунок 

нашкодити в основному ректору (між ними люта неприязнь), разом з тим, хоч зі мною у 

нього не було ніяких конфліктів чи неприязні, я став його невільним суперником, значить, 

варто припинити мені доступ до керівництва. Він сам так хотів стати завідувачем кафедри. 

Колись була, пригадую, у нас розмова з ним. Я висловив ідею поділити кафедру з 

прозорим натяком (ніби це само собою розумілось) на те, що він буде завідувати. Це йому 

страшенно сподобалось. 

Очевидно, щось подібне хтось написав і в міські (чи й обласні) інстанції… 

Розповідають, що в міськкомі мали якісь дуже вагомі матеріали проти ректора, але 

не розкривали. Чи не я був їхнім «козирем»? 

Правда, недавно я одержав також інший удар. 18 вересня я дзвонив в Донецьк 

В.І.Овсянику відносно моєї книжки, яку обіцяли видати. Він був у Києві в цензурі, його 

направили до Жолдакової. Та погортала рукопис і заявила, що «ми автору направили цю 

працю на доробку, він цього не зробив. Тут застаріла класифікація, деякі уроки 

перевантажені» і т.д. Хоч я намагався не тішити себе ілюзією, але так хотілось, щоб праця 

не пропала, щоб вийшла як-небудь під яким завгодно «соусом». І ось плавала вона, плавала 

– і попала знову в руки Жолдакової на глум, на її радість, що таки не обійду я її, не обмину, 

принесла їй насолоду влади наді мною, а мені – безсилий відчай.  

2) Будучи недавно в Києві, чув ще одну версію з історії Степана Пінчука. Зі 

звинуваченнями, що його докторська має націоналістичні помилки, виступав десь на активі 

секретар парткому Житомирського інституту (колишній працівник КДБ). Ректор і 

проректор, видимо, бажаючи відвертнути біду в першу чергу від себе, прочитали 

дисертацію і виступили з заявами, що ніяких націоналістичних помилок у ній немає, 

записали це в протокол зборів. Попередній же виступ секретаря був погоджений в обкомі, 

тому виступи ректора й проректора розцінили як антипартійні, зайнялась цим спецкомісія, і 

все набрало такого грізного характеру. Кажуть, якби ректор зайняв більш дипломатичну 

позицію – «побив» і виніс догану чи якесь стягнення Пінчуку, то могло б цим і обмежитись. 

Повертаюсь думками ще раз до того, в чому звинувачували мене, за що ще раз 

можуть покарати. Я багато подорожував по Радянському Союзу, можуть виникнути в них 

підозри, що знаю небажане для них. 

24.09.1975 р. 

 

Лабораторія морального виховання. Така є у Вінницькому педінституті, нею керував 

Водзінський, людина, кажуть, антиморальна, деспотична, підробив диплом (чи липовий 

одержав) та ін. 
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І от образ керівника такої лабораторії можна зліпити з Водзінського, Борщевського, 

Ялового і т.п. Виступають з лекціями – що говорять (про моральні принципи, заповіді), а 

що роблять. 

Про анонімки, систему взаємного стеження, підозрілість, відчуженість і т.п. Оці 

бездарні покручі, які почувають себе в болоті, як у раю. Це були б незвичайні „очерки”.  

28.09.1975 р. 

 

Вчора (у програмі „В мире животных”) показували канадський фільм про вовків. 

Вразили мене подібністю на людське суспільство деякі відносини в зграї. Ця аналогія 

здавна спадала комусь на думку (і не одному) і знайшла своє відображення в мові. Ось вовк 

– вожак зграї. Він ходить з піднятим вверх хвостом, підлеглі (слабкіші) тримають хвіст 

опущеним (деякі аж під живіт загнутим). І в мові існують звороти: „держати хвіст трубою”, 

«хвоста підняв», „йому як всипали, так хвоста піджав”. Правда, можливо, ці звороти 

з’явились як наслідок спостережень над собаками. Коли собака чимось задоволений, нагнав 

кота, тримає хвіст сторч, кинь на нього камінь – хвіст піджимає. 

Гризня. Вовки вбили оленя. Бенкетує найбільш сильний. Слабий жде своєї черги. 

Ось сильний налітає на слабого. Слабий падає на землю в рабській позі і лапками гладить 

шерсть на грудях переможця, що стоїть над переможеним. 

Які аналогії це викликає! Мабуть ті, що ні з ким не рахувались, добре збагнули цей 

закон тваринного світу і тому діяли так безоглядно. 

Кажуть: він його з’їв, там його з’їли, під’їдає (гризе) один одного, дати йому по зубах 

– ілюстрація міжособистісних стосунків. 

Анонімоманія (теж щось із тваринного царства). Кажуть, що у зв’язку з останніми 

подіями в інституті (арешт Поповича, не переобрання Висоцької, іншими дрібними 

дрязгами) валом пішли скарги (від Висоцької) і особливо анонімки. По кілька штук щодня 

(в міськком, обком і хто знає куди ще). Один одного намагається таємно вкусити. Взаємна 

гризня ця, мені здається, проливає світло і на події тридцятих років, допомагає їх зрозуміти. 

Ось на мене (ще восени 1974 року, на початку навчального року) хтось ректору 

(паралельно, мабуть, і далі) написав листа друкованими буквами українською мовою: 

Горбачука за розповсюдження антирадянської літератури звільнили з роботи в Кіровограді, 

його ніде не брали... Кому я перейшов дорогу? Підозра падає на Ольшанського, 

Мірошниченка. Щоб не поставили мене на керівну роботу? (Нібито Кравчук на ректораті 

рекомендував мою кандидатуру на посаду завідувача кафедри.) 

Недавно по пошті я одержав листа, підписаного „Ваш друг Нечволод”. Не виникло 

сумнівів, що його автор – дружина Семчука. Закликає написати скаргу на Анатолія Федя, 

Біушкіна про те, що ті незаконно одержали хороші квартири. Виявляється, на Семчука була 

анонімка, мовляв, по якому праву, їх двоє, отримали вони чотирикімнатну квартиру? До 

того ж він з цієї квартири виписався чомусь. І от у Семчуків виникла підозра, що анонімку 

написав або Федь, або я, але конфіденційні відомості про Семчуків мені дав нібито Федь, 

що був вхожий до них. Галина Антонова одержала теж листа, в якому фігурує Федь, який 

нібито її охаює, в кінці приписка: „Він скритий бандеровець”. Почалось негласне 

розслідування – хто пише? В результаті за почерком встановили авторство: Семчучка! Чи 

не так було в тридцяті роки: заздрощі, підозри, почуття помсти плодили безліч доносів? 

5.10.1975 р. 

 

Довженко. „Поема про море”. Недавно із Семеном Степановичем, що мешкає в 

Марганці, зайшла мова про Каховське море. Він каже, що залито найродючіші землі, 

знищена прекрасна природа, якої вже не відтвориш. У Марганці шахти заливає водою, тому 

великий процент енергії Каховської ГЕС йде на відкачування води. Зараз осушили б море, 

воду спустили б, так по всій площі почнуть розмножуватись хвороботворні мікроби, гниль, 

почнуться епідемії. Повернутись назад – складна проблема. Є проект насипати по обох 

боках старого річища дамби і поволі відкачати воду з залитих місць. 
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Довженко оспівав це гниле море, цей „грозный урок”. Розповідали, що Ничипір 

Тимощук (вже покійний, доцент Дніпропетровського університету) любив говорити: 

„Довженко оспівав у „Поемі про море” інженерну помилку”. 

Важко розгадати, які почуття, наміри керували Довженком. Оспівав витвір 

канцелярського розуму, хворобу – гігантоманію, бездумне руйнування прекрасного. Це не 

була помилка. Одним махом знищили такі площі! Невеликі додаткові затрати дали б змогу, 

побудувавши вздовж ріки греблі, врятувати ці землі. 

Чим керувався Довженко? Чи примусили, чи сам взяв цю тему, щоб довести свою 

лояльність, скинути пута підозр і утисків, розуміючи, що робить? Чи не давала спокою 

слава інших, хотілось ухватитись за виграшну і переспективну тему, виїхати на ній? Адже в 

перспективі планувались моря і моря, готові всю країну  були залити водою, благо 

територія величезна. У Нідерландах відвойовують землю від моря – неродючу, а тут залили 

морями (до того ж гнилими, смердючими) найродючиші у світі землі. У когось з 

можновладних появився своєрідний ентузіазм, натхнення – от де наша сила: шумлять хвилі, 

перекочуються там, де була земля, що тисячоліттями годувала людину. 

Довженко це оспівав. І яка протилежність йому Гончар, який підняв голос осуду і 

протесту (була також його стаття-протест, щоб не робили такого ж біля Канева). Чи тоді 

протестувати не можна було? 

У цій картині „Поема про море” бракує, звичайно, закінчення, кількох кадрів – після 

показу одухотвореної фігури Довженка на фоні хвиль, його захоплених дифірамбів у фіналі 

подати смерть плавнів, гниття, клопоти з шахтами, реальну безглуздість зробленого.  

5.10.1975 р. 

 

Міжлюдські стосунки («межличностные  » – поширений термін зараз).  

Кілька днів тому я зайшов до Анатолія Федя. Він повідомив (у нього це вирвалось, 

мабуть, випадково), що міськком вимагає винести догану ректору за неправильний добір 

кадрів: взяли кандидата наук на кафедру фізкультури (Матлаш, здається), а він два роки в 

Києві вже не працював. Розповідав анекдоти нашим студентам. Ректор, замість вжити 

відповідних заходів, викликав його і порекомендував написати заяву, тепер його звільнили 

за власним бажанням. Як таке можна було допустити – брати таку людину на роботу! За 

таке по голівці не гладять! 

Події розвивались далі. Антоновій хтось написав анонімку про А.М. Федя. В 

Анатолія Михайловича не залишилося сумнівів, що цим займається Семчук. Було б нічого, 

якби в анонімці Антоновій не було приписки: «Федь – скритий бандеровець». Це Анатолія 

стурбувало. Він вирішив дати бій автору. Заніс у партбюро анонімку, щоб там 

розслідували. Анонімка попала в міськком, далі в КДБ. 

Тепер Анатолій Михайлович сам не свій. По-перше, якщо викличуть Семчука, то той 

змушений буде аргументувати свою приписку. Щоб він не наговорив, а тут спрацює логіка: 

на іншого не каже, а на тебе. Ти заперечуєш, але ж диму без вогню не буває. Тут є за що 

зачепитись – були ж уже неприємності, виключали Федя з партії «за хранение и 

распространение» антирадянської літератури. 

Якось Ліда його запитала: чи не дали ви йому пальців у зуби (Семчуку)? – «Було 

таке, в тому-то й біда». Вони жили разом у гуртожитку, дружили, Федь, напевне, розповів 

йому зайве – хоч би про свою історію, про сам факт викликів „туди”, а якщо більше? Тепер 

він зовсім втратив дух. 

Недавно знову зайшов я до Анатолія Михайловича «перекинутись словами». Він 

багатозначно подививсь на стіни. Вийшли на двір. Жартую: «Чи не прийде їм у голову 

думка щось вам вмонтувати?» – «Напевне, так воно і є. Робити ж їм нема чого. А тут явивсь 

підозрюваний. Для них це знахідка». 

Зайшли в посадку. Повертаємось. Він побачив на балконі Семчучку, метнувсь до 

стіни, щоб вона його зі мною не помітила. Мовляв, ми обоє підозрювані, то наше 

спілкування стане ще одним дуже обтяжливим аргументом проти нього (й мене). Ми 
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розійшлись. Тепер уникаємо один одного. Феді вже нас не запрошують у гості, ми – їх на 

прогулянку. Вечором гуляємо самі. 

Ця історія – яка характерна рисочка до розуміння тієї атмосфери, у якій живемо! І 

ще: 

1) Федь демонстративно дружить з Лабуркіним, помагає йому, щоб 

продемонструвати свою приязнь до „старшого брата”, уникнути якихось підозр. 

2) Кілька днів тому Семчук був жовтий і похнюплений. А оце вчора йшов досить 

упевнено. Переживав, а тепер, можливо, відбулась «розмова», йому „там” потисли руку, 

подякували „за допомогу“. Зрештою, хто знає? 

6.10.1975 р. 

 

1. Правда – лжа, справедливість – кривда. Знайшлись сили і люди, які поміняли 

місцями ці антоніми. Прийшла ця ідея під час перегляду фільму про розвідників («Операція 

„Омега”»). Надувають найхитріших німецьких асів розвідки, самого Канаріса. А в дійсності 

все було навпаки – самого Сталіна і всю безпеку німці обдурили, обезглавили армію, війну 

почали, коли росіяни не сподівались, і вивідали все. 

Зрештою, показане могло б бути. Чому б не пофантазувати на цю тему і не подати 

обивателю як дійсність? 

2. Вчора (5 жовтня) в серії «Клуб кіномандрівок» демонстрували фільм (по 

телебаченню) про якесь німецьке місто (забув його назву). Сценка: у великій залі сидять 

ветерани ротфронту, колишні активісти, учасники боротьби з гітлеризмом. І вони лишились 

живі?! Хто у нас з опозиційного руху зберігся? 

3. Зробили гадом повзучим людину й опоетизували зловмисного й безсердечного її 

ката. 

4. Ще про відвідання Слов’янського краєзнавчого музею (5 жовтня 1975р.). 

Придививсь до деяких фотографій. Ось «Члены Военно-революционного центра ЦК 

РСДРП (б) – Ленин (председатель), Бубнов, Дзерджинский, Свердлов, Сталин». Чи всі 

вони? Не пропустили навмисне когось? Якісь несподівано несимпатичні обличчя! Дрібні, 

неправильні. Нічого доброго. 

А ось інший рядок фото – «Члены революционного комитета на станции Славянск». 

Серед них Сурушкін І. (у військовій з кубиками формі). Страшний з фотографії. Видно, цей 

з особливою старанністю, з розмахом російським, безжальністю, безпощадністю, зі 

своєрідним натхненням ліквідовував „контру”. Саме обличчя потворне, на ньому вираз 

рішучості й готовності не розбиратись у тонкощах людської психології, поведінки. Тип. 

Були неабиякі його тріумфи в історії! Варто було б згадати деякі сторінки. 

5. Заговорив з N про мову. Кілька фраз сказав, а відчув біль за тим же. 

Виходить, і ти про це думав? І от усі ми думаємо самотньо, наодинці з собою. 

Робиться усе, щоб ми раптом не зійшлись і не обмінялись своїми думками і болями, щоб 

навіть боялись і цурались тих, чию душевну спорідненість відчуваємо, обходимо їх 

стороною. Посилено вириваються з пам’яті народної кривди і кривдники, натомість 

втовкмачується легенда про блага та благодійників. 

6 Минулої неділі ми їхали з Донецького. В автобусі біля водія – портрет Сталіна. А 

колись, пригадую, бачив це в таксі. За що шофери його люблять? 

6.10.1975 р. 

 

1. Відвідання краєзнавчого музею в Слов’янську (5 жовтня 1975 року). Досить 

велике й хороше приміщення виділили для нього, зі смаком, умінням оформлені відділи, 

стенди. Цікавий краєзнавчий матеріал про природу (є навіть чучела тварин, птахів), історія 

району – лише наші діячі (ніби нікого іншого не було). Мене здивувало, що для музею 

знайшли речі давні (наприклад, деякі зразки виробів дореволюційних майстрів, давні 

документи – похвальна грамота учениці, вид на монастир Святогірський і т.п.). Є гарні 

макети... Але деякі експонати залишають несподіване для організаторів враження. 
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Запам’яталось фото – мітинг з нагоди нагородження заводу орденом: на дворі стоять (їх 

багато) байдужі, покірні долі робітники, вистоюють оцей черговий захід. На трибуні – 

гладкі, пузаті доповідачі, організатори – власне вишибайли. Ніби кажуть: „Ми витиснули з 

вас піт, за те нам почесті, медалі, премії. Радійте, обіцяйте, що виправдаєте високе довір’я і 

будете ще стараннішими. З нашого бенкетного столу об’їдки вам”. Будуть виступати і ро-

бітники, давати ще вищі зобов’язання, прочитають резолюцію, звернення і т.п.  

2. Деякі сучасні максими: „Хто – кого” (вияснити, де, ким уперше сформульовано); 

„не вкрадеш – не проживеш” („не обманешь – не пребудешь“); „кто сумел, тот два съел“; 

„хочешь жить – умей вертеться“; „умри раньше ты, потом я“; про колгосп: „гуртове – 

чортове“. 

3. Унаслідок „жнив смерті” наступило пониження морального рівня суспільства, 

після безжальної боротьби утвердилась мораль виживання. У результаті кожен став 

самотнім, беззахисним і на всіх прошарках піраміди одні смертельно ненавиділи інших, 

страх визначав поведінку людей, запанувала взаємна заздрість і підсиджування. І от усі ці 

бубнови, затонські не могли мати підтримки знизу, ні на кого було опертися, з ними поряд 

були і заздрісники (падіння колеги вивищувало когось або просто задоволення приносило) і 

такі ж безсилі (якщо хто й хотів, то боявся підтримати). 

4. Жарт чи анекдот. Кажуть, над дверима їдальні Дніпропетровського університету 

повісили плакат: Ленін, посміхаючись, махає рукою (посилає „привіт!”), а внизу слова: 

„Правильной дорогой идете, товарищи!” Один студент запитує іншого – де тут їдальня? 

Той показує на плакат: диви, Ленін тобі каже, що йдеш правильною дорогою! 

Який багатозначний, місткий цей лозунг! А в таборі? А скільки може бути ще 

подібних ситуацій!  

8.10.1975 р. 

 

Педагогіка. Вивчення мови у вузі. 

Замість мови – теорія. Студент не вчиться говорити, володіти мовою, а вчить теорію, 

та ще яку. 

1) Ось, наприклад, «мудрствование» про речення: «Діалектична природа речення і 

судження» і т.д. (підручник Доленка) – набір фраз. Чи потрібна така наука? 

«Я иссушил свой ум наукою бесплодной» (Пушкін). Які доречні ці слова в цьому 

випадку! 

Система навчання така, що дає можливість читати  лекції незнайкам. N у Донецьку 

на консультпункті розповів про якісні, відносні і присвійні прикметники. Хтось запитав про 

конкретний прикметник, куди його віднести. Він на те: «Е-е, цього вам не скажу, подумайте 

самі» (бо й сам не знав). 

9.10.1975 р. 

 

1. Петро Микитович Лелик гостював у нас у неділю (13.10). Помітно постарів, 

ослаб. Гуляли по місту. Любить згадувати минуле, але висвітлює його «правильно». 

Наступило повне переродження в великодержавного культовика. Розповідаю про Медведя 

й «Ленінградську справу». Який відсталий і слабоумний той був, а вирішував долю яких 

людей. Згоден, що доручали такі справи людям відсталим («вони ото на революції як 

зупинились, то вище вже не піднімались, не вчились»), неграмотним, але: „Де їх було взяти 

– освічених? Зрештою, такий був кращий – він був відданий, твердо проводив лінію, а 

освічений не виконав би завдання. Отже, це теж було правильно. У той час так потрібно 

було”. 

У процесі розповіді згадує й окремі факти, що промовляють самі за себе. У той час 

вирішувалось усе просто: «свой, не свой, а на дороге не стой» (мовляв, не зорієнтувався, 

заґавився в проведенні лінії – «долой», не міркували, що і як), «лес рубят – щепки летят» 

(це прислів’я він і раніше наводив, додав: правда, тих щепок багато летіло); за зв’язки тоді 

просто брали: N був твоїм начальником? – Був – Давав вказівки? – Давав– Ти їх виконував? 
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– Виконував, як же я міг не слухатись? – Ясно, не потрібні зайві розмови. Ти знаєш, хто він 

такий? (мається на увазі, врєдітєль, якого вже взяли в розход) – Чув… – Все, розмова 

закінчена, підписуй протокол. Зайшла мова про молодь, якій, на його думку, стало добре 

жити, а скільки горя перенесло старше покоління! Йому інколи старі говорять: чого таке 

горе випало на нашу долю? Тепер молодь живе інакше й не хоче розуміти того, що ми 

пережили, вистраждали. Він нібито тішить себе так: ми виконували своє завдання і 

виконали його, а перед сучасною молоддю стоять свої завдання та ще які складні. Нехай 

вона їх виконає. 

2. Розповідав Петро Микитович про громадянську війну в Миколаївці (яка кривава, 

трагічна сторінка!). Запитую, чи й у Сафоновому (населеному росіянами) теж були такі 

міжусобиці? Щось про період громадянської війни відповів невиразне, але вони з Поліною 

Терентіївною погодились на тому, що раніше сафоновці були дуже дружні. Один одного ні 

за що не видасть. А тепер один одному горло перегризуть. І гризуть, не дай Бог! 

Подумалось – чому так сталось! І в моєму рідному селі така картина. Нічийне майно, 

спільна праця, продуктами якої не всі однаково (по заслузі) користуються. Одні працюють 

тяжче, інші ухиляються, знаходять тепліші місця; ділять залежно кому скільки записали, 

тобто знову ж хто як схитрував; крадуть, але не всі однаково. Державі, владі добре, що 

такий розбрат. Крім економіки і соціально-побутових факторів, діє й моральна деградація. 

3. Переглядав я книжку про Довженка. Зустрів цитату Довженка (його запис) про 

колгосп. Похвальна оцінка. Подумалось: з якою метою він її зробив? Щоб у тих, що 

негласно перевіряють папери, не виникло підозри про нелояльність? Чи це був монолог на 

той випадок, коли арештують? А чи справді він так думав? Отже, чи це розрахована 

хитрість, чи сліпа наївність митця? 

4. Пишуть про Китай, Іспанію, з яким благородним гнівом засуджують обмеження 

демократії. І одночасно як старанно тут, у себе, вишукують крамолу!   

15.10.1975 р. 

 

Мої постійні неприємності. В інституті клубочаться за логікою – хто кого. Щоб 

„бити” ректора (чогось міськком лихої волі на нього, тепер трапилась нагода розправитись), 

шукають недоліки в нього. Підбір кадрів. Ухватились за мене як за одну з ректорових 

помилок. Хтось на мене написав анонімку, вирішили перевірити. Кажуть, попали на декана 

філфаку Кіровоградського педінституту й одночасно голову МК Ф.З. Ялового, той відповів, 

що мене навіть з профспілки виключили за розповсюдження антирадянської літератури, що 

приходили на засідання МК двоє з органів. 

Охочі мене з’їсти знайдуться. Кажуть, коли повертались із засідання міського бюро 

(ще на початку цього навчального року), де розбирались інститутські справи, говорилось 

про звільнення Матлаша, Поповича, називали й мене та ще когось. Повертаючись із цього 

засідання, Є.С. Мірошниченко прорекла: «Тепер ще треба було б звільнити Горбачука, 

Кравчука, Семчука – і було б уже добре в інституті». Чого така до мене неприязнь, чим їй 

стало б добре? А Кравчук? Поміг її чоловікові, підняв з багна. 

Добре було Достоєвському, коли він міг не зупинятись, щоб кинути камінь у собаку, 

а тут починають так насідати, що не дають працювати. 

Хтось написав у міськком анонімку, де перераховані «гріхи» Семчука, що в 

характеристиці, виданій в Івано-Франківську, записано про його аморальність. Наш ректор 

цього недодивися. Пишуть і про те, що Семчук отримав велику квартиру… 

Є підозра, що ці анонімки пише хтось або з відділу кадрів, або з КДБ (дуже автори 

обізнані з біографічними даними декого: хто знає, що в Семчука записано в 

характеристиці?). Це ідеальний спосіб вкусити й залишитись невідомим, зіштовхнути 

одного з одним.  

16.10.1975 р. 
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1. Громадська робота. Пішла злива анонімок, кляуз, доносів. Навіть Людмилу 

Олександрівну Ігнатьєву викликала міліція – хтось написав, що вона бере хабарі. 

Колоян Катерина (парторг) приходить пізно ввечері додому, цілий день вирішує 

різні громадські справи. Дехто раніше думав, що їй накинули важке доручення, займатись 

цим їй ніколи. Повертається додому втомлена, але з почуттям задоволення, з відчуттям 

своєї значимості, важливої ролі в суспільстві, виконаного обов’язку. А щоразу нові 

персональні справи розглядають: той до тої пішов, той напився, той розповів анекдот. І 

справжній жах, вкрай скандальна неприємність, якщо хтось ідейно збочив. 

2. Нова форма хабаря. Колгоспниця запрошує бригадира, готує закуску, самогон, 

залишає його на ніч. Інших це заїдає. 

17.10.1975 р. 

 

1. Мій напарник по гуртожитку в Харкові, видно, також переймається долею 

батьківщини. Каже, не однакові долі як людей, так і народів. І скандинави, і англійці не 

зазнали нападів, знищення, а самі, коли відчували сили, нападали на інших. Франція і 

Англія взаємно тузались, поки не захопились розширенням колоній. Каже, що особливо 

нещасна доля України. Я підкинув думку: але ж (на диво!) історія жорстоко покарала всіх 

наших обідчиків по черзі – татар, турків, поляків. Цікаво, чи й далі ця логіка буде діяти? 

Він засміявся: «Мабуть, що так. «Алеет Восток». Уже «заалел». 

У бібліотеці Харківського університету взяв я том Британської енциклопедії, 

прочитав статтю Ukraine. Боляче, боляче. Яка зла доля! Як каже мій сусід по кімнаті: нам 

ще й на завойовників не везло: добрі не доходили до нас, злі топтали як хотіли. Не можна 

спокійно читати про період сталінщини, а потім Другої світової війни. 

Але потім переглянув я й статтю про курдів. Теж одне горе безперервне. Таких вічно 

битих народів є багато. 

Ось дивлюсь з сумом і надією на карту світу: той народ одержав право на свою хату, 

і той. Острови Зеленого Мису. А скільки ще крихіток?! З іншого боку, в Нігерії спроба 

відділитись потоплена в крові, придушена нещадно до геноциду. Весь світ дивився, ніхто 

руки не подав, один одного стримував: „Не чіпай!”. Принцип невтручання чим може 

обернутись. 

2. Учителька в Донецьку на курсах перепідготовки розповіла мені: «Сусідка віддає 

дитину в російську школу. Питаю, а може в українську? – Та, ні, що ви! Ми намучились, 

набідувались у селі, нам довелось витерпіти стільки горя, то нехай хоч наші діти культурно 

живуть». 

3. Дивна почерговість: хто проти Берії – брали, тепер хто за Берію – беруть. Інколи 

думаєш, що зло – вічний і панівний атрибут людського суспільства. Адже Логвиненко до 

революції був би таким же. 

4. «Ті» роки. Винокуров розповідав, як у них в інституті 27-річна викладачка 

повісилась: потрібно було виступити проти наукового керівника – космополіта. Вона не 

змогла цього зробити, а іншого виходу не було, бо інакше її чекала така ж доля. Завкафедри 

з цього приводу публічно заявив: „Собаке собачья смерть». 

5. Бологов каже, що „тоді” вірили, що в партію пробрались шкідники. Зрештою, й 

зараз судять за зв’язки із закордоном – і обиватель вірить. 

6. Розповіли, що недавно І.І. Бологова розпитували за мене, чи чого за мною не 

помітив? Шиють мені націоналізм. Іван Іванович страшно боїться, щоб я чогось не зробив 

(вірить у мою крамолу, теж боїться заходити). Але у зв’язку з цим згадались оті всі мої 

попередні начальники, які нібито (як здавалось мені) безпричинно почали кусати мене (хоч 

би Доленко, Яловий, Чернецький). Для погані відкрилась можливість погострити свинські 

рила. Адже їх теж розпитували про мене, навіть наказали дивитись «в оба!».  

18.10.1975 р. 
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1. На державному екзамені (влітку 1975 року, факультет підготовки вчителів 

початкових класів) студентка буквально таке сказала (предмет – основи марксизму-

ленінізму): „Буржуазні ідеологи твердили, що мова – класове явище. Класики марксизму-

ленінізму дали цьому відсіч”. Із членів комісії ніхто не відреагував. Я думав: може, немає 

ніякого значення справжність чогось, а найважливіше та критика, яка відповідає 

сьогоденним потребам „власть предержащих”. 

Часто студенти говорили абсолютно невідповідне об’єктивній реальності. Було 

дивно слухати ці міфи. Водночас з’явилася думка: а, може, у цьому суть людського 

пізнання, духовного існування людини? Колишні міфи про походження світу, міфи Греції і 

т.п. Адже їм, мабуть, вірили, вважалось злочином не вірити. 

Докопуватись до істини з тисячі стане один. Виходить, у гóлови просто можна 

закласти певну програму, стереотип, вигідний для програмувальників. 

18.10.1975 р. 

 

1. Тривога. Вчора відбулись в інституті закриті партійні збори. Кажуть, повинні 

довести до відома членів партії рішення міського бюро. Там серед ректорових гріхів 

згадується і моє прізвище. Кепська моя справа. 

Я намагаюсь не надавати цьому всьому значення, повністю занурений у розробку 

лекційного курсу – мови (чи він мені знадобиться?). Але іноді охоплює якесь тривожне 

відчуття – а що там? Як буде вирішена моя доля? Кажуть, ректору (якщо не знімуть з 

роботи) поставили в міськкомі важкі умови. Які? Чи не розігнати всіх непевних? Тепер 

будуть уже карати не за провину, а за те, що колись покарали й не добили. 

Чи не так було в тридцяті роки? Там десь ідуть збори чи засідання, а тут людина 

б’ється в чотирьох стінах своєї оселі, чекає вирішення своєї долі. І нема рятунку, не видно 

навіть співчуваючих. А там, де вирішуватиметься доля, верх візьмуть найкровожерніші – 

вони продемонструють пильність, принциповість, безкомпромісність, відданість великим 

ідеалам, задовольнять своє темне мстиве почуття, насолодяться чужим горем. Інші будуть 

байдужими, а ті, хто здригнеться від жорстокості і хотів би допомогти, бояться озватись, 

щоб не подумали, що й вони з ним. 

Яскраво уявився мені образ: людина ламає руки над дітьми, а там безапеляційно, 

безжально вирішується доля жертви (розкуркулюють, висилають у Сибір тощо). 

Прийшла Ліда з інституту. З порога каже: таки бик кромсає нас (натяк на сон). На 

партзборах виступив заворгвідділом міськкому. Про мене: був не переобраний по конкурсу, 

рік не працював і не відомо, на які засоби жив (натяк, що я одержував звідкись допомогу – 

чи не виникне від цього натяку в когось думка, що від іноземної розвідки). Здається, сказав 

і за що звільнили. 

Називали й Анатолія Федя (тепер зрозуміло, чого він один прочитав доповідь 

українською мовою проти націоналістів). Цей зав. згадував також промахи ректора в доборі 

кадрів, запитував риторично: як сталося, що всі вони (тобто крамольники) пролізли в 

Слов’янськ? Ректор відпустив, не передавши справи куди слід, Матлаша (кафедра 

фізвиховання). Нащо відпустив? (А якби перевищив міру покарання, і той добився 

помилування в верхах, то нічого не сказали б). 

2. Наше партбюро. Найактивніші члени партбюро в цьому році – Колоян (секретар), 

Є.С.Мірошниченко, Надія Митрофанівна Корнієнко… Вони подовгу, замкнувшись, 

обмірковують у кабінеті різні справи. Чи не будуть проводити чистки? 

3. Самотність. Чепіги кажуть, що вони зовсім не мають тут друзів, ні до кого не 

ходять, ніхто до них. Зайченко (проректор) комусь розповів: так сталось, що за 4 останніх 

роки нікого, крім ректора, в його квартирі не було. Правда, колись його підвозив 

Потапенко, лише заскочив у квартиру (тепер підозріває, чи не написав на нього анонімку, в 

якій говориться, що його квартира – антикварний магазин, отже, хабарі бере).  

24.10.1975р. 
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1. Термінологія: «решающий год девятой пятилетки» (1973), «определяющий» 

(1974) и «завершающий» (1975). 

2. Розмова з N: 

а) заградотряди; 

б) командиру – взяти село. За невиконання – розстріл, неграмотні повиходили вверх. 

Ніхто не дорожив людьми; 

в) коли займали села, міста і знали, що там підтримували німців, то забирали 

чоловіків призовного віку й, навіть не обмундирувавши, гнали на фронт. Давали на 10 

чоловік одну гвинтівку старого зразка. Зброю треба взяти в бою! Фактично гнали під 

німецькі кулі на ростріл; 

г) як „біснуватий” Гітлер був близький до світового панування! Старий світ зовсім 

прогнив. Найбільш слабке місце – колоніальна система. Жорстокість німців стала 

фатальною. Наші солдати здавались запросто, а коли побачили, що таке німецький полон, 

почалась боротьба. 

27.10.1975 р. 

 

1. Коли з’явилася стаття „Процесс о шпаргалке” в „Учительской газете”, то 

спеціально на цю тему були проведені засідання партбюро, ректорат (куди входять ректор, 

проректори, декани, завкафедрами, секретар партбюро, секретар КСМ), профзбори, вчена 

рада інституту, яка до цього ж винесла рішення обговорити це питання на радах 

факультетів, на зборах викладачів, на засіданні кафедр. 

А Поповича ще не судили й не відомо, чи він буде визнаний винним. До речі, як 

тільки Попович був арештований, то поспішили виключити з партії, зняти з роботи, склали 

клопотання і відіслали в ВАК про зняття вченого звання і наукового ступеня. 

Всі старались один перед одним, щоб не бути запідозреним у співчутті чи співучасті. 

Отже, тут два «видатні» моменти: 1) безконечне по всіх інстанціях товкмачення 

одного і того ж – кожна організація (клітина) хоче показати: а) свою роботу, б) лояльність; 

у цілому вважається, що цим досягається значний виховний ефект; 2) характерна оця 

поспішність, азарт бити наввипередки того, на кого вказано зверху. 

2. Семчук. Аналіз різних фактів не залишає в мене сумніву, що першу анонімку на 

мене ще тоді (як тільки я тут з’явився) написав Семчук. Вигадка, перебільшення, зуд 

повідомляти начальству, бажання зла ближньому – все це його характерні риси. 

Ось кілька рисочок до його образу. 

Якийсь особливий у нього вивих на сексі. Була в деканаті секретарка Надя, скромна, 

сором’язлива, молода дівчина – так він говорив, що з нею живе Коротяєв, такі ж розпускав 

плітки про інших. 

Пригадую, колись зайшла мова про Любу Божко, яку „пропісочили” на кафедрі за 

халатне ставлення до своїх обов’язків. Він: ото візьми протокол, піди до ректора, розкажи 

йому, що так і так, і покажи протокол. Нехай він вживе заходи (звідки це бажання комусь 

зла? Причому Василь Божко допоміг його племіннику поступити в інститут). 

Пригадую, колись запросив мене Семчук на кухню, показував, як він її обладнав («і 

це було дуже просто, бо внизу в магазині майстри працювали»). Вся його розповідь, вид 

говорили: от у  мене є, а в тебе нема, причому я скористався послугами майстрів, які були в 

тебе під нососм, а тепер уже  дзуськи – вони виїхали в інше місто, вже ти так не зробиш. 

Семчук, швидкий повідомляти начальству про «грішки» колег, одного разу в 

гуртожитку так напився, що впав на ліжко співмешканця. Коли вранці прийшов до тями – 

бух Лабуркіну в ноги, стоячи на колінах, став цілувати йому руки (в того викликало це 

почуття огиди) і просити, щоб він нікому про це не говорив.  

30.10.1975 р. 
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1) Вчора під час прогулянки Федь зауважив: «Я знаю, ви мене боялись». А раніше 

бідкався, що після тої доповіді, яку він прочитав про націоналістів, його багато хто став 

боятись, думаючи, що він працівник КДБ. 

І от уявилась картина: сидимо з ним за столом, по-дружньому здоровимо один 

одного, проголошуємо тости, з одної тарілки беремо хліб. І розмови наші – просто так (або 

щоб заповнити час, не будеш же мовчати, або щоб «прозондувати» співбесідника), а 

потаємне на душі в кожного своє. 

І от інша картина. Семчук, який послав «удар нижче пояса», потім просив ним 

оббріханого за свого племінника, запрошував у гості. 

2) Самотність. Пригадую Миколаїв. Подібне і тут. Буває, людині необхідно відвести 

душу. А де? З ким? 

3) Спогад. Недавно мені ще більше прояснилась поведінка Доленка, Ялового, 

Чернецького. Бологов признався, що з ним „була розмова” про мене на предмет, чи я не 

антирадянщик, чи не підведу колектив. Інакше всім біда буде. Так і з тими було, тому вони 

намагались: а) виявити принциповість, непримиренність, відмежуватись і т.д.; б) випхнути 

якось з інституту, нехай іде кудись. 

30.10.1975 р. 
 

По радіо (у зв’язку з ювілеєм) передавали про дитячі роки М.І. Калініна. Він учився 

всього два роки! 

Арешт, суд – і Калініна відпускають побути вдома, відпочити в батьків. Таким був 

«жорстоким» тоді режим.  

16.11.1975р. 

 

1. Семчуки і Федь. Ректор, коли розмовляв з Анатолієм Федем про Семчукові 

анонімки, зауважив: «Хіба про таке говорять кому-небудь? Мабуть, напились добре – і 

розказав». Цей відповів: «А як же жити на світі?!» Мовляв, не можна бути абсолютно 

скритним, замкнутим, буває, що не можна чогось носити в серці, не поділившись. 

Семчучка в пояснювальному листі (у вільному переказі): «Я сожалею о том, что 

писала… Но в анонимке на нас были изложены факты, известные только ему. В последнее 

время Федь завидует нам (работа, квартира, сестра)». 

У цій абсурдності є свій смисл – думка, що їм хтось заздрить, хоч насправді Федь 

часто жалів їх – нема дітей, самотні. І пародокс – при чому тут сестра?  

Чи мучить сумління таких? Напевне, жаліють лише, що так необачно виявили себе. 

Вони ще й зляться на тих, хто хоче постояти за себе. 

Вони відчувають насолоду, невидимо наносячи уколи ближнім. Так вони 

компенсують свої власні обрáзи, невдачі або просто відчуття неповноцінності. Сіють страх, 

недовір’я, ламаючи людські зв’язки, спустошуючи людські душі. Жахливий той лад, який 

став поживним для таких діячів. 

2. Самотність. Викладач нашої кафедри Заряда: «Буває, що сам завив би в кімнаті, 

нема з ким словом перекинутись, тому йдеш до того, хто з тобою заговорить» (пішла в 

обійми до Семчучки).   

25.11.1975 р. 

 

1. Тривога. Не дають мені спокійно працювати. Недавно приїхав ректор з Києва, не в 

настрої. Дорікає Кравчуку, що той ввів його в оману, порекомендувавши мене. Кравчук 

посилається на Ярового, який знав мене ще з аспірантури. Виявляється, інспектор 

Міністерства освіти М.Д. Чебурко лякала мною ректора, казала: «Ви ще з ним хльобнете 

горя». Він, правда, поцікавився, які в неї дані (чи офіційні). Вона послалась на декана КДПІ 

(виходить, тільки Ф.З. Ялового, і знову він тут!). Що він їй таке розповів?… 

Недавно (з 20 по 22 листопада) був я знову в Харкові, жив у гуртожитку (стажуюсь 

при університеті). Одного разу вечором, лежачи в ліжку, розмовляючи з колегами, 
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дивувався, що налякані ще вольнодумствують: «прошла зима, настало лето – спасибо 

партии за это», «при нагревании газы, как учат классики марксизма-ленинизма, 

расширяются». Як Брежнєв, будучи секретарем у Дніпропетровську, любив робити рознос, 

висловлюватись матюками.  

Не віриться зараз, у яких умовах жили селяни, скільки заробляли. Наперекір усьому 

– вижили! 

Наводилась цікава деталь: диктатура має ту перевагу, що просто зовсім ні з чим не 

рахується, коли чогось треба досягти. Скажем, американці могли заявити, що їм надоїло 

вести війну у В’єтнамі. В’єтнамці гинули масово, все було зруйноване, а від війни не 

відмовились. Просто не існують у диктаторів такі категорії, як різні погляди, навіть проста 

втома. А якою була б багата наша країна, якби ресурси не на війну пішли. 

2. Труднощі. Дехто пише й говорить про них з відтінком гордості. Люди часто були 

на грані своїх можливостей. Причому тут цікавий «спектр» цих труднощів: для одних 

важко було захопити владу, потім втримати її, розгорталась боротьба не тільки з 

противниками, а й суперниками, іншим важко було вижити в боротьбі, перетерпіти бурю, 

на третіх, яким однаково, хто пан, звалилось лихо від розрухи, безгосподарності. 

Ленін: «Лишь бы одолеть» («Горький про Леніна»). Не було більшовикам 

альтернативи в громадянській війні. Ленін підкреслював, що важче втримати владу, ніж 

завоювати. Щоб закріпитись і ліквідувати інакомислячих, більшовикам довелось 

працювати вдень і вночі, над людські можливості. Люди на цій роботі справді горіли: 

скількох довелось арештувати, виловити, допитати, знищити! 

Господарювання. Не так просто. Незадоволення, провали – знайти цапів-відбувайлів. 

Колективізація і т.д. 

Нелегко й тепер – казнокрадство, безгосподарність, окозамилювання і т.д. 

3. Семчук, Яловий і подібні – це ж члени партії. Чи не стає партія акумулятором 

подібного характеру осіб? Хто з шукачів істини, поборників добра, справедливості 

вступить? Ці люди залишаються за бортом. Поступають хитрі, кар’єристи, ті, що прагнуть 

добре влаштуватись, або й просто конформісти. 

Заворгвідділом (Слов’янського міськкому) сказав комусь із викладачів: «Коли я 

почув, що він антисовєтчик, то чуть не впав» (мова про мене). Я для них клопіт і обуза. 

Вони дрижать: як без скандалу мене позбутися, бо ану ж я щось учиню, за що по голові їх 

не погладять!  

25.11.1975 р. 

 

1. Не пригадую, щоб Семчук про когось сказав якесь добре слово. Дмитро 

Михайловиіч Кравчук і Іван Іванович Бологов його прийняли тут, запрошували в гості, 

тепер він почав чорнити Бологова. 

Чого поїхав зі Станіслава? «Дуже поганий клімат, – каже. – Так боліло серце, що 

роками лежав. Приїду на Східну Україну – все ніби добре, заїду туди – місця не знаходжу». 

(Вражає подібність версії до версії Ялового, який теж «лежма лежав, поки не виїхав»). 

Розповідав і про «даму з собачкою», яку вигнав з аудиторії, а вона була дочкою 

впливової людини. Були великі неприємності.  

Перед профспілковими зборами 25 листопада 1975 року підійшов до Федя і 

погрожував: якщо виступиш проти мене, то я скажу Інні, що ти гуляв, навіть покажу тих 

дівчат, з якими ти спав, тому все одно в тебе життя сімейного не буде. Федь аж задрижав 

від такого наклепу.  

2. Анонімки. Теж вражаюча картина: одні пишуть їх друкованими буквами, а інші 

складають і склеюють їх з вирізаних у газетах літер. Яка кропітка робота! Добирає, вирізує 

букви, складає текст. Описати б цей кропіткий труд. 

Висоцька, коли ректор на зборах (25 листопада) почав говорити, яку моральну 

шкоду чинять отакі анонімки, несправедливість…, звернувшись до колеги, що сиділа 
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поруч: „А скільки я пережила, скільки потратила нервів, здоров’я! Мені ніхто нічого не 

допоміг. Якби здохла, то ніхто й не гавкнув би. Сама добилась поновлення на роботі”.  

26.11.1975 р. 
 

1. Жив я в одній кімнаті в Харкові з В. Поліщуком. Розмови, асоціації, спогади 

(кінець листопада). 

Зайшла мова про всі ті страхіття. Запитую:  

– Невже отак все й спливе, історія не покарає за все це? 

– Ні, так  воно й залишиться (мовляв, кривдники не будуть покарані, перемога 

залишилась за ними; а душа ж наша, вихована на казках про торжество справедливості, 

протестує проти цього). 

Викликав у нього сміх такий факт: у «Перці» та інших виданнях критикують з року в 

рік доярок, конюхів і т.п. – жертв, а не організаторів цього безладдя. Справді, сцена дивна: 

боги через злу волю або безпорадність чи безвідповідальність створюють безлад, за який 

карають жертв, а самі перебувають у морі хвали.  

Йде дезінтелектуалізація суспільства. 

2. Анекдот з тих часів. Коли „визволили” Західну Україну, то почали до деяких 

офіцерів їх дружини приїжджати. Зупиняється поїзд на першій закордонній станції 

(Волковиськ). До вагонів на перон тітки повиносили різні наїдки. Дівчинка з надзвичайною 

цікавістю у вікно дивилась на чужих людей і вигукнула: «Мама, смотри: тут булки белые-

белые, а у нас черные-черные». Тітка стороння, що чула, на це: нічого, дочечка, скоро і в 

нас будуть „черные”. 

3. «Суд честі». У вестибюлі бібліотеки Харківського університету виставлені на 

стендах книги про Ворошилова, Будьонного, Тухачевського, Уборевича, Якіра і т.д. Убивці 

і жертви на одній полиці! Але не про це тут. Поліщук розповів про суд честі, який відбувся 

над Тухачевським. Судили Ворошилов і Будьонний, обидва, як показала війна, абсолютно 

нікчемні. Яка це картина була – оцей суд честі! 

4. Про заводські порядки: щось хочеш нове запропонувати, запровадити – не дасть 

директор, бо це не він придумав (якщо ти з ним у хороших стосунках, то бери в 

співавтори). 

5. Запитую (мова йшла про підлість, взаємну зраду, особливо на цих східних 

землях), чи в Західній Україні теж так? Подумав: «Трудно сказати… пригадую якісь 

факти… мабуть, люди там дружніші. Хоч би 10 років був опір у таких умовах. Якби народ 

не був дружний, не підтримував, то ніяка сила так довго не змогла б утриматись. Без 

допомоги мас цього не було б. Тут (у Східній Україні) скоро все це закінчилося б». 

Департамент «увезу тебя я в тундру» (тобто „органи”). 

6. На стіні замість Конституції висить карний кодекс. Система готова і має всі 

можливості на нові масові вбивства – і це найстрашніше. Залишились кадри, здобуто 

великий досвід. Математик Плющ знаходиться в психлікарні в Дніпропетровську. 

Як у шекспірівському замку: привиди несподівано з’являються, щось роблять, 

когось душать, хтось непомітно й безслідно зникає. 

Зайшла мова за руїну, повальну денаціоналізацію, такі величезні недавні фізичні й 

духовні втрати. Питаю: „Чи має наш народ якісь шанси вижити, відродитись?” Подумав: 

„Ні, не має”. 

Розповів про Світличного, якого посадили з карними, хтось із них його ножем 

шпортанув. Голодував, щоб визнали політичним в’язнем. Кормили силою, через зонд. Яка 

жорстокість! 5 років тюрми + 6 висилки – за що?! Якесь слово сказав? Таке жорстоке єство, 

що не знає меж. 

Мені згадався епізод, описаний народником Морозовим: він зайшов до свого 

знайомого, який хоче зробити військову кар’єру. Йде дощ. Морозова не затримали на ніч, 

але й не донесли «куди слід». Скільки гірких слів про це! А тепер? Побігли б у поліцію. 

Еволюція інтелігенції.  
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15.12.1975 р. 

 

Поліщук якось послався на думку свого знайомого, що в існуючих умовах ніякий 

радикальний рух неможливий, бо діє інстинкт самозбереження – і біологічний, і 

соціальний. Суворі кари за невинні навіть проступки відлякують біологічно кожного. Крім 

того, голодних нема, кожен якось прилаштувавсь, скрипить, а все-таки роботи, мізерного 

майна втрачати не хоче. 

Каже, що коли Ленін написав «Письмо к съезду», то Сталін, прочувши про цей факт, 

з’явився до Крупської і вимагав не віддавати листа, по крайній мірі затримати. Вона 

протестувала. Тоді він: «Если вы передадите письмо, то мы вынуждены будем поставить 

партию в известность, что не вы были женой Ленина, а коммунистка Стасова». На деякий 

час лист був затриманий, цей час Сталін виграв. 

Чи так, чи не так, а в ЦК точилась гостра боротьба, рівновага між групами весь час 

порушувалась, падіння одного тягло за собою ланцюг наслідків. Вони поборювали один 

одного безжально. 

У нашій кімнаті жив ще якийсь історик із Сумщини. Розповів про такі факти. Ось на 

одному з семінарів у райцентрі він заявив, чого семінар ведуть по-російськи, коли учням 

(працює в селі) доведеться це перекласти по-українськи, причому неграмотно, хто як 

зможе. Викликали в райком, проводили бесіду. Іншого зняли б з посади, а його куди 

нижче? 

Він же про Брежнєва: приїжджав колись у Павлоградський район. Несподівано 

побачив на полі жінку, яка видалась підозрілою. Кавалькада машин по полю погналась за 

нею, ледь сам не роз’їхав її. Спіймав з краденим зерном за пазухою! Судили. Бувало, коли 

проводив збори, то любив уживати міцні слова, круті. Раз (у Павлограді) вдарив кулаком об 

стіл так, що той проломивсь. 

Я не чув, але вже Поліщук переповідав з уст цього історика, що в ті роки й сільська 

інтелігенція доклала зусиль до укріплення лиха. Ось учителька запитує дітей: що ви 

сьогодні їли? Хтось, виявилось, досита поснідав. Вона його розпитає, де батько взяв. На 

другий день приходять і забирають. 

Поліщук розповів, що в їхній інстиут (в Кременчуці) по конкурсу мали взяти 

кандидата наук. На попередній співбесіді він сказав, що читатиме курс по-українськи. «Що 

ви, вас не зрозуміють». І не прийняли. 

Каже, ніби в Солженіцина («Архіпелаг Гулаг») є такий образ. Камери смертників 

були переповнені. Вночі приходили, називали прізвище, забирали на страту. Всі інші глухо 

мовчали. Дотримувались принципу: «умри раньше ты, потом уже я». Не було солідарності, 

спаяності, взаємовиручки. Я згадав народників. Яка порівняно з ними тепер деградація! 

Вийшли ми з Поліщуком на людне місце – площу Тевелєва. Він (вказуючи на 

натовп, що сунув навпроти): «Оце всі твої потенціальні вороги. Кожен з них, якщо 

накажуть, не задумуючись виступить проти тебе». Дійсно, яке трагічне відчуття справляє 

натовп, що рухається, як амеба. 

Ось так ми відводили душу, гуляли по вулиці Пушкіна, площі Тевелєва. Після цього 

кілька днів я тривожився – теж сказав кілька крамольних  думок, зокрема, вичитане в 

«Британській енциклопедії» про Адольфа Гітлера, який закликав своїх однопартійців 

вивчати досвід більшовиків (мій супутник аж зупинився – вразила його ця істина!), про 

«суди честі». Ворошилов любив коней, це коновод, тому природна його ненависть до 

Тухачевського, як людини ерудованої. На лихо, я дав йому свою адресу. Він, мабуть, не 

побіжить стукати, але з кимось буде обговорювати все це й пошлеться на мене. 

Коли поїхав він, я на самоті в кімнаті став читати (взяв у когось) книжку «Держава і 

революція» Леніна. Я був украй здивований кожним абзацем! Це було відкриття! Яка 

дешева демагогія! Диво дивне. Треба ще перечитати зараз. А тоді, в студентські роки, не 

видно було смислу крізь туман фраз. Та й відучували думати.  

15.12.1975 р. 
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1 грудня 1975 року відбулось засідання кафедри української мови ХДУ. Після 

засідання (був якийсь привід) з’явились бутерброди, випивка. І от (і тут!) несподівано 

зайшла мова про «ті» роки. Одна викладачка згадала, що вчилась із сином Любченка в 

Києві; знала дружину Любченка, яка була скромною (тепер жінки начальників як 

несуться!), а у зв’язку з цим згадала і фінал: Любченко прийшов додому (звідкись довідався 

про неминучий свій арешт), застрелив жінку, загорнув у простиню і сам застрелився. У 

нього було двоє дітей – обоє загинули. Зітхнула: які були роки! За столом настала тиша: 

ніби тінь страхіття майнула перед усіма. І що дивно: не було розмов про німецьку окупацію 

і все, з нею пов’язане. 

2. Сюжети: 

а) Дядько-донощик, через нього гине повстанець. Ті якось довідуються, карають 

його. Представники влади організузовують пишні похорони, мітинг, по рознарядці 

виступають односельці, дають клятви помститись. 

б) Толя в школі був забіякою, вигадливий на шкоду. Бувало, виженуть з класу, він на 

порозі школи нагадить. Діти вибігають на перерві – повлазять. Про такого, якщо став 

видатним радянським діячем, пишуть, що ще змалку був протестантом, борцем проти 

соціального зла. 

Всіх їх (більшовиків) об’єднувала спільна небезпека, а коли прийшли до влади, 

стали поїдати один одного. 

3. Одіозність! 2 грудня заходжу до директора ЦНБ Харківського університету: чи не 

могли б вони видати мій бібіліографічний покажник? Йому ідея  ця сподобалась, висловив 

готовність, запитав, за які роки. Каже, що потрібно, щоб переглянув редактор уважно, 

«надо проверить одиозность». (Ах, який вираз! Я не чув раніше. Значить, ідеться про імена 

крамольників). Кажу: «Я зібрав матеріал за останні 10 років, тут не повинно бути таких» – 

«О-о, сколько угодно!» 

4. Ф.П. Медведєв ображений, що його не переобрали на зав.кафедри. Одного разу в 

кабінеті на кафедрі розбалакався при мені і викладав свої жалі, історії. Деякі рисочки цікаві 

для розуміння психологчічного клімату, настроїв, відносин серед науковців, викладчів. 

Негативно відгукується про Леоніда Арсеновича Булаховського: єврей, українських 

мовознавців топтав, не давав їм ходу. Хотів бути єдиною зіркою на темному небі. Кажу, що 

він теж був постраждав за часів марризму. – «Нічого він не постраждав. Ніхто його не 

притісняв, керівні посади займав». Розповів про ту історію з Шевельовим – видав «Просте 

речення» за свою працю. Займалось цим ЦК. Впав в істерику. Виносили. 

Він пропускав у науку тільки тих, кого боявся (до речі, Медведєв дуже високої 

думки про наукові досягнення Шевельова). 

Медведєв пояснив, що не був репресований, не постраждав у ті роки тому, що 

приїхав з Росії (вважали росіянином). Бувало, він один читав українську мову по вишах 

Харкова, бо україністів позабирали. 

Про А. Кримського. Якраз перед війною той поїхав додому. Почалась війна – він не 

зміг повернутися до Києва. Академіків вивезли вглиб Росії організовано, давали їм хороші 

пайки. А його прийшли і забрали як такого, що хотів здатись німцям. Похований у 

братській могилі.  

15.12.1975 р. 

 

1. Ф.П. Медведєв розповів, як він виступав опонентом у Воронежі. «Дисертант добре 

володів українською мовою, бо родом із села, де говорять по-українськи, і на захисті 

заявив, що вдома говорить по-українськи, інакше він не може так вільно, природно 

спілкуватись. І от уявіть, це йому зовсім не зашкодило, проголосували всі „за”. Тут у нас 

могли б знайти в цьому якусь підставу, занадто вже почали б перестраховувати себе». Я 

підкинув репліку: «Тут, в Україні, перегинають палку з цим». Він моментально 

стрепенувсь: «Це не нашого ума діло!» 
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Про І.Г. Чередниченка – про важкі умови, в яких він жив, про хвору дочку, про його 

неймовірну працьовитість. Але й про те, що він був співробітником газети під час окупації. 

«Він повинен був поступити чесно: сказати колегам, що так і так, а то можна попасти в 

неприємність» (мовляв, не знаючи, хто він, можна нав’язати дружні контакти з ним, а там, 

дивись, і тебе запідозрять). 

Зайшов (і скоро вийшов) у кабінет Лимаренко (що був завідувачем кафедри в 

Донецьку, тепер повернувсь у Харків, але назад в ХДУ не приймають навіть доцентом). 

«Оцей доклав зусиль, щоб вижити Чередниченка з Чернівців». Подумалось: тоді під’їв 

колегу, сам дуб дубом, тепер і сам ходить без роботи. 

2. Чаадаєв був оголошений божевільним, але перебував під наглядом лікаря лише 

один рік. 

3. «Русский биографический словарь», т.22. СПб, 1905, с.605 – про Шаха-Алі, 

татарина, що шкодив казанцям, єдиновірцям, вислужуючись перед російським царем.

 16.12.1975 р. 

 

Штампи. По телебаченню виступає перший секретар компартії Грузії (перед ним 

вітійствував інший – Молдавської республіки), схема-план їх виступів абслоютно однакова, 

загальні фрази ті самі, виступи розходяться в деталях – цифрах. Останній виступ: 

«Претворяя в жизнь решения XXIV съезда партии и руководствуясь указаниями 

генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, трудящиеся республики…» далі йде, 

яких успіхів досягли в продуктивності праці, наскільки виконаний план… дехто вказує, що 

деякі галузі ще не виконали план… все буде зроблено, бо в партії нема інших інтересів, ніж 

інтереси народу… «Сейчас труженики республики вместе со всей страной несут трудовую 

вахту в честь XXIV съезда». 

Мене вразила однотипність, однаковість виступів. Жодного слова, по-своєму 

сформульованої думки! Дивовижна відтворювальна здатність! 

20.12.1975 р. 

 

Анекдот. Сміється й плаче дядько (то засміється, то знов плаче, то знову сміється). 

Чого ти? «Плачу, бо моя хата згоріла, сміюсь, бо й у сусіда згоріла». Почув від Бологова.  

23.12.1975 р. 

 

Образок (міг би бути рисочкою до характеристики директора школи типу Кривошеї). 

Ліда розповідала про директора Миколаївської (Казанківського району) середньої школи 

В.К. Молодика, який викладав історію, водячи пальцем по підручнику. Якось учні 

вирішили підсміятись над ним. Загадує розповісти про Карла Великого, а викликаний учень 

говорить про щось зовсім інше. Похвалив відповідь, у журнал поставив п’ятірку. Піднімає 

руку інший учень, відмінник. – «Що ти хотів сказати?» – «Та він же розповів не те – треба 

було про Карла Великого, а він про Пипіна Короткого». – «Колю, ти ж не про те розповів!»

  

29.12.1975 р. 

 

 

1976 рік 

 

В обіймах небуття. Так можна назвати розповідь про Ліну Костенко, Валерія 

Гончаренка  та ін. – отих усіх, що замовкли, хоч боліли творами, як мати дитиною. Голосна 

фразеологія і тихе розтоптування, мовчазне вмирання, бо крику розпачу ніхто не почує. 

Небуття під виглядом піклування, монстр своїм холодним диханням гасить життя. 

XXV з’їзд. Старі вже керівники. Відкрив з’їзд Л.І.Брежнєв. Уважно, по-школярськи 

читав листки, на яких було записано навіть: „Кто за?” „Кто против?” „Кто воздержался?” 

„Принимается единогласно”. Після цього Суслов висловив „приветствие всем гостям”. Так 
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само старечим голосом, майже по складах читаючи текст та інколи збиваючись у вимові 

іншомовних прізвищ, прочитав листки. До речі, він говорить кепеесес. І це головний 

ідеолог! 

Потім слово надано Брежнєву. Леонід Ілліч шамкає, деяких слів вимовити не може, 

читає монотонно. Коли по телебаченню показують в анфас – широке, крупне обличчя (щось 

таке кінське)... Дивиться прямо на глядача і говорить про демократію... і тут щось в обличчі 

ніби неуловиме: чи знущання, чи іронія, чи „вдалбливание” тим, хто в це не вірить, чи 

навіть внутрішнє торжество того, хто наступив впевнено на горло і каже жертві – бачиш, 

який я добрий, розумний, геніальний. Розповідає про небувалий ріст економіки Казахстану 

(неможливий при будь-якій іншій системі). Думалось мені: погибельний ріст. 

Виступав у „прениях” Щербицький – він, ніби дядько, нагнувся над текстом і 

гундосить, пробубонів доповідь. „Прения” справляють дивне враженння: кожен оратор 

звітує про те, скільки чого зроблено (як правило, в %) і вихваляє мудрість Брежнєва. Важко 

збагнути все це, такі грубі лестощі виставляються публічно на весь світ, записуються в 

аннали історії. Брежнєв із видимим задоволенням і вдумливою серйозністю слухає ці 

словоізліянія. 

Всі говорять, скільки вдалось виколотити хліба, і ділились своїми планами в цьому 

на майбутнє. 

А яке враження від Гіталова! Він запинався навіть, коли читав: Леонід Іл.лі.іч. 

Виступає Куньял. У Брежнєва вираз обличчя – співчучуття, бажання допомогти цій 

нещасній дитині. 

Особливо бурхливими оплесками зустрічали представника Анголи. 

Зима 1976 р. 

 

Юрченко розповів про цікавий епізод. На лекції якийсь студент звернувся до 

викладача, висловивши щось про русифікацію. Викладач підняв публічний шум, студента 

не допустили до екзаменів (чи не випускних?). Потім дозвіл був одержаний, зараз цей 

випускник працює в органах. «Життя складне», – завершив розповідь. Очевидно, навмисне 

той підняв це питання, щоб виявити, як зреагують викладач та інші студенти. 

Подібну думку висловив учора Бологов. Попереджав мене, що потрібно бути дуже 

обережним. «Ось читаєш учителям лекцію, а от хтось устане й запитає, задасть 

провокаційне питання. Відповіси й правильно, а він перекрутить, докажи, що це не так. 

Краще в таких випадках: це не моя справа, звертайся до інших установ, які цим займаються 

(про русифікацію). Чому українська мова не викладається в садках? Запитайте тих, хто 

відає садками». 

Якби це так. Тут же ще й відсіч треба дати «нездоровим» питанням. 

15.01.1976 р. 

 

Кінокартина „Ніч над Китаєм”: „Маоисты превратили страну в империю страха; 

„добей собаку, упавшую в воду…”; пытаясь отвести от себя  подозрение в недостаточной 

революционности, каждый яростно набрасывается на...; поколение, духовно ограбленное 

маоистами…; маоизм счет ведет только массами; на службу ему поставлено искусство, 

вернее то, что называется искусством, миллионные тиражи книг на одну тему; как узнать, 

что несло миру свежее дарование, раздавленное маоизмом;  „если бы у нас не было врага, 

его следовало бы выдумать” (Мао Цзедун). 

Про уйгурів, яких винародовлюють. 

У кадрах: ідуть двоє, китаєць весь час спиною до глядача, розповідає, чого він 

розчарувався; оповідач був активним маоїстом („повірив”), щиро боровся під маоїстськими 

лозунгами, але потім його відсторонили, навіть у тюрму посадили (у той час, коли 

випустили гомінданівців). З його розповіді аж пре висновок: коли мені дозволяли гнобити 

інших, я був радий, коли ж не дали такої можливості, я розчарувався. 
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Є прошарок людей, які відчувають високу внутрішню потребу пригноблювати 

інших, їм байдуже, під якими прапорами й лозунгами це робити. Коли ця їх потреба не 

задовольняється, вони негайно стають в опозицію до системи, яка стримує їх дії. „Той” 

закінчив свою розповідь словами: „Но я твердо верю, что смогу отдать свои силы Китаю”. 

Вражаючі картини хунвейбінів – товпища фанатичних підлітків. А „вождь” з жестом 

„суворим і простим” (таким знайомим), з піднятою рукою, що вказує дорогу.  

3.02.1976 р. 

 

1. Недавно в «Литературной газете» читав поему Євгенія Євтушенка. Багато 

патріотичних рядків. 

Яка тема для роздумів, навіть повісті! Уявімо собі: батька висилають з України 

(внаслідок політики винародовлення), сім’я попадає в глибини Сибіру. Скільки страждань! 

І от виростає син (чи онук), який ніби кумулює ці стражданння, трансформує їх у 

пристрасть, помножену на інтелектуальні здібності, успадковані генетично, і стає 

пристрасним і талановитим оспівувачем тих, хто в свій час вирвав його корінь і пересадив 

на чужину. А може ще й ворогом бути тих, з кого вийшов? 

Для ілюстрації цієї розповіді можна підібрати багато фраз, уривків із творів 

Євтушенка. 

2. Доля інтелігенції (читаючи Андрєєва „Литература и революция”, Ленінград, 1974 

чи 1975 рік). 

Народники і потім їх духовні продовжувачі-інтелігенти зробили все, щоб розхитати 

й повалити режим. Але піднята хвиля вихлюпнула їх за борт. Чи не визволяли вони тих, які 

не хотіли визволитись, доносили на народників? Інтелігенція, жертвуючи собою заради 

народу, не підозрювала, що серед нього так багато внутрішніх татар. А вони, відчувши 

слабість старої влади, відвернулись і від інтелігенції, зненавиділи її навіть і приєднались до 

нових диктаторів. 

І парадокс: апостоли йдуть на муки заради людей. Переслідувачі мучать 

праведників. Але нові ідеї ширяться, нарешті переслідувачі беруть ці прапори праведників і 

вже від їх імені б’ють нових правдошукачів і правдооборонців. 

3. Семчук, Логвиненко і подібні – ось стовпи темноти, вічні донощики й 

переслідувачі в усі часи. І наступали епохи їхнього справжнього тріумфу. 

4. Термінологія, а разом з тим методи: в УРЕ, т.15 на с.91-2 розповідь про укапістів – 

«викрити, ліквідувати, рішуче засудити» і т.п. 

5. Остап Вишня – чи не Оверко з хутора? Ганьбити тих, хто став на захист. Чи 

мислимо, щоб Луїс Корвалан виступив публічно з осудом усіх, хто протестує і вимагає його 

звільнення?  

5.02.1976 р. 

 

Загадки, проблеми, трагедії. 

1. Ю. Коцюбинський – хто він? Для тих вдалось прикрити агресію цим прізвищем 

(популярним), створити спектакль визволення. А ширма хто? Заплутавсь просто? Той, про 

яких кажуть: Господи, прости їм, вони не відають, що творять? Перевертень, що не злюбив 

своїх? Чи був захоплений течією, з якої не міг вирватись? А можливо, надіявся своєю 

участю й командою зменшити ексцеси, врятувати те, що вдасться? 

2. Що таке правда? Цікава була б розповідь про двох товаришів (історія Павличка і 

Сверстюка). Один у президіях (навести фрагменти його промов, віршів), піонери вручають 

йому квіти, дівчата (на численних зустрічах, під час поїздок) посміхаються йому; бенкети, 

тости – свято життя. А той, хто хотів утвердити правду, в критичну хвилину бодай 

залишитись людиною, не зламатись, не впасти на коліна, обпльований публічно, 

розтоптаний, животіє в холоді; близькі і знайомі відвернулись, колишні друзі бояться 

признатись. 

5.02.1976 р. 
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Недавно в Слов’янськ приїжджала японська молодіжна делегація. З інституту 

відібрали „представників” для зустрічі (як і з інших заводів, закладів). У міськкомі нашому 

секретарю КСМ сказали: „Выберите таких, чтобы глаза у них были советские-советские”. 

І от йде колона. Перед цим провели бесіду з керівником колони: дивіться пильно, 

несете персональну відповідальність, щоб не було ніяких жартів навіть. Ви ж розумієте, 

буде багато переодягнених працівників безпеки, не дай бог, хтось із наших щось ляпне. 

Думаю: ось мій сусід знизу, другий з першого поверху – оці п’янички – абсурдно 

навіть допустити, щоб їх звинуватили в націоналізмі. Це інтернаціоналісти. Їм наплювати 

на все національне. Не тільки найменшої воно їм ціни не має, а й викликає злобу.  

16.11.1976 р. 
 

Стандартизація. Вчора дивився фільм (єгипетський) «Не оставляй меня одну». В 

деяких кадрах видно нові квартали Каїра, Олександрії, Бейрута. Красиві будинки, не 

подібні один на одного. 

І наші казарми. В усіх обласних центрах нові квартали абсолютно однакові (навіть 

назви районів, вулиць, нумерація). Виявляється, що й міста першої категорії не позбавлені 

цього. Був навіть фільм «С легким паром», побудований цілком на цій особливості нашої 

архітектури: п’яниця-москвич, перебуваючи в Ленінграді, помилившись адресою, 

підходить до чужого будинку, піднімається на поверх, знаходить у кишені ключ і відмикає 

двері. Дивувався лише, зайшовши, що в квартирі хтось меблі переставив. 

25.03.1976 р. 

 

Виступає на з’їзді Єдиної Соціалістичної партії Німеччини Суслов. Старечий 

нечистий голос, якийсь видавлений ніби. Читає текст майже по складах. Жодного живого 

слова: звична, безконечна, всіма повторювана промова: „Империалисты представляют в 

искаженном (відірвав від листка голову, потім, нахилившись, наступне слово прочитав) 

виде”. Чи не вміє добре читати? Каже: «… к шожалению». 

Коли він ішов до трибуни, бурхливі оплески. Не віриться, що так недавно такі ярі 

вороги стали вже такими друзями! 

Суслов на закінчення прочитав речення німецькою мовою – спотикаючись, 

«шиворот-навыворот». У залі ентузіазм!!! Брежнєв слабо виступає, а цей зовсім погано. 

Невже нема кого послати? 

Збір піонерів Москви (у зв’язку з днем народження піонерської організації імені 

Леніна). Величезний зал. Представниця Чілі закликала боротись за звільнення Л. Корвалана 

та ін. Весь зал дружно кричав: «Свободу политическим заключенным!» 19.05.1976 р. 

 

1. Зелена революція. Її «вождь» дав мільйонам людей хліб, спас їх від мученицької 

голодної смерті. Хто знає цю людину? Які почесті їй віддають, які св’яткуються пам’ятні 

дати в її честь? Зате тих, хто угробив мільйони, знають, пам’ятають, святкують їх дні. 

2. Фікція і дійсність. Міф, фікція, плід фантазії може стати більшою реальністю, ніж 

сама дійсність, мало того, може стати призмою, крізь яку сприймається дійсність, 

оцінюється, стає мірилом вартості цієї дійсності. Взяти хоч би міф про Адама і Єву. Сотні 

років мільйони людей не тільки не сумнівались в істинності буття цієї пари, але й у своїх 

вчинках часто керувались засадами цього міфу. 

Деякі літературні персонажі стають активною, діючою дійсністю, фактором 

формування свідомості людей. 12.09.1976 р. 

 

Недавно (14 жовтня 1976 року, є у мене вирізка з «Правды» за 15 жовтня) 

відзначалось 70-річчя Кириленка, вручення нагороди, поздоровлення членів ЦК. Усе 

транслювалось по телебаченню. Я цього не бачив. Дружина Кудими (член партії, в 

найвищій мірі ідейна людина) якось у компанії говорила: «Не могла дивитись, хотілося 
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взяти сокиру й розрубати телевізор, пішла на другий день у школу, там теж про це 

говорили. Було тошнотно слухати, як Кириленко став перед Брежнєвим, протягом усієї 

промови (яку читав, не відриваючись від листка) улесливо хвалив Брежнєва. Що це таке 

робиться? Адже недавно ми критикували культ?! До чого ми докотились?» 

Зараз, як за часів Сталіна, радіо, газети переповнені реверансами на адресу 

Брежнєва. Без згадки його імені не обходиться ні один виступ. Безмежна відданість ідеалам 

розуміється як відданість людям, що у керма, а ті в свою чергу кого милують, а кого 

карають від імені батьківщини і високих ідеалів. Просте «ти мені не подобаєшся» 

оформляється: «тебе не любить батьківщина, народ, ти не відповідаєш ідеалам…» Людовік 

казав: «Держава – це я». Тепер демократично: «Народ – це я». Брежнєв так і каже: «те-то 

радянському народу не сподобалось», виходячи виключно зі своїх власних почуттів, смаків 

і т.п. 

З другого боку, стереотип тоталітаризму оволодіває свідомістю і вождів і мас. Перші 

вже не можуть інакше керувати, інші не мислять інакше бути керованими. 

І ще: на фото (з нагоди вручення нагороди Кириленкові) стоїть збоку Устинов – 

маршал, враження, ніби це услужливий мужичок. 

2. Паралелі. На цю думку наштовхнула книга «Блокада» Олександра Чаковського. 

Використати цю книжку та інші джерела й ознайомитись, які чини (посади) партійні були в 

Німеччині і у нас, який паралелізм (фюрер – вождь і т.д.). 

З другого боку, вражає паралелізм і в методах роботи, фанатизмі, працьовитості 

шефів гестапо і ЧК. 

Можливо, ці люди й не були внутрішньо такі жорстокі, але стали на шлях, з якого не 

було вороття: здатись або хоч би послабити свою роботу значило самому попасти на 

гільйотину. Хто-кого! Ця «Блокада» дає багато матеріалу для роздумів на цю тему. 

3. XXV з’їзд. Дивився по телебаченню. Нагадує розквіт культу. Кожен славословить, 

а Він сидить, слухає, аплодує похвалам собі. Відверті, грубі лестощі… це на весь світ! А 

божище сидить – то уважно слухає, то виражає задоволення від похвал собі. Неймовірно, 

незвичайно! 

«Дебати» – кожен звітує перед богом, що зробив і що ще має намір зробити. 

Помпезна відсутність власних думок, повна безликість не тільки у змісті виступів, 

але й їх побудові, фразеологічному оформленні. Безконечні ура!  

6.11.1976 р. 

 

1. Анекдот. Поступила скарга XXV з’їздові КПРС, що робітники багато п’ють. Як 

оцінити це? Яку дати кваліфікацію? Осуджувати? Заборонити? Чи як? Звернулись до 

Леніна. Відповів: „Нехай п’ють, вони революцію робили, зазнали багато горя”. До Сталіна, 

він на це: „Нехай п’ють, перенесли війну, зазнали горя”. Звернулись до Хрущова. Той: 

«Нехай п’ють, круто піднімали сільське господарство, зазнали лиха, невзгод». До Брежнєва. 

Він розважливо: «Нехай п’ють, скоро закушувати нічим буде, тоді самі перестануть пити». 

2. Диктатура й демократія. Ось перед самим XXV з’їздом з’явились у магазинах 

яблука, лимони, мандарини, апельсини, картопля. Ажіотаж, збудження, люди бігають, 

сітками („авоськами”) несуть усе це. Відчуття свята, щастя, радості. Думалось: дійшло 

колись було до того, що люди мерли з голоду. Нарешті вони наїлись – і сльози радості, 

почуття безмежної вдячності партії й урядові. Але все це можливе, коли є надійна система 

зав’язувати очі тим, хто бачить, затуляти уста тим, хто говорить, бо маса складається з тих, 

які не розуміють того, що робиться. 

З другого боку, створюється повна ілюзія демократизму: надзвичайна увага, 

законність і поблажливість до хуліганів (при надзвичайній пильності й безоглядності до 

інакомислячих). 

3. Образок (поїздка в Одесу). Який забавний це був епізод! Микола Дащенко дуже 

просив заїхати. Натякав, що працює над чимось важливим. Мені здалось, що він написав 

мемуари. Потрібно забрати, зберегти для історії. Ця людина так багато знає, бачила, чула, 



 53 

не можна, щоб усе це забрала в могилу. Написав йому листа, що приїду влітку. Знаючи, що 

він під наглядом і що влипнути – значить втратити все, я довго обдумував, як вихопити з 

полум’я рукопис. Перебрав в умі багато варіантів: запросити в Очаків? Дати адресу Клави, 

нехай завезе туди? Взяти самому, сісти в автобус, а папку покласти ззаду, ніби й не моя. І 

ще безліч.  

Нарешті вирішив поїхати просто до нього додому, прямо в Одесу. По дорозі 

поділився з Лідою, котра також була зі мною, чого до нього їду. Вона не на жарт 

стривожилась, відмовляла: робота, діти. Домовились, що я зайду до нього, виведу з 

квартири, погуляємо, а вона хай здаля, назирці прослідкує, чи нема хвоста. Згодом 

вернемося, я візьму рукопис, а вона назирці йтиме, потім я їй назустріч, а вона, якщо 

помітить небезпеку, буде зачісуватися. 

Тривожно на душі. Заходжу в під’їзд, стукаю у двері його квартири. Відчиняє, 

обнімаємось. Здивований і радий. Розмовляємо. Ніяких спогадів він не думав писати. 

Вийшли ми з ним на прогулянку. Ліда здалека кілька разів вихопила гребінець і зачісується. 

Значить, слідкують! Але хто. Пішли ми з ним вулицями, повертаємось – нема Ліди. А вона 

з переляку звичайних перехожих, що стовбичили, прийняла за сищиків і загубила нас із 

поля зору. Побігла на умовне місце зустрічі й поки дочекалась мене, то ледве не посивіла. 

Чого тільки вона не уявила! Це було в середині серпня 1976 року. 

15.11.1976 р. 

 

1) Анатолієві Федю головний редактор журналу «Донбас» розповів такий анекдот: 

Сталін призначив NN (забув я прізвище) наглядати за письменниками. Той спочатку 

відмовлявся, називаючи прізвища й даючи характеристики: N – п’яниця; А – 

білогвардійський перебіжчик, Б – дурний, В – аморальний. Сталін терпляче вислухав і: «Уж 

какие есть. Других писателей у меня нет». 

2) На одній з нарад перед письменниками виступав Сталін. Після закінчення виступу 

почались невимушені розмови. Корнійчук підходить, стає навколішки, хватає руку 

цілувати, яку Сталін з огидою відсмикнув, і каже: „Отец Сталин, приказывайте, мы все 

выполним!” Хоч Сталіну цей жест і гидким видався, все ж після цього інколи керівників з 

України запитував, як там живе Корнійчук. Це й визначило його кар’єру. Хоч це й 

анекдотично, але по суті схоже на правду. 

3) Одного разу розповів я Анатолієві Федю про Смоленчука, як його секретар 

міськкому купив, запитавши, чи є в нього той „Лист”? Федь махнув рукою: спочатку 

„вони” з відмичкою зайшли в квартиру, зафотографували, а потім вже викликали. І якби він 

не признався, було б ще гірше. Вони просто так, навмання не питають. (Думаю, невже це 

таке поширене явище, що так багато людей саме про цей метод говорять.) Іншим разом чи 

не про Тихого йшлося? Розповідав А.М. Федю голова Костянтинівського (?) райвиконкому: 

„Заходить одного дня вчитель N і починає доводити, що йде русифікація. Я йому 

заперечую, але тут же викликаю секретарку, пишу записку – негайно запросити начальника 

КДБ. Через короткий час той заходить, сідає як відвідувач і слухає нашу розмову. Послухав 

і: „Ну, довольно, идем со мной!” – і повів скаржника”. 

4) Все чесне й розумне було винищене. Хто був хоч елементарно чесний, навіть не 

настільки мужній, щоб заступитись за правду, а просто змовчав там, де слід було гавкати, 

був ліквідований. Щоб знищити тих, хто викликав заздрість розумом, працьовитістю, не 

треба було яду, як для Сальєрі, досить було написати анонімку, залишаючись зовні навіть 

доброзичливим. 

Біушкін, напідпитку, сказав Скибі (подаю в Скибиній передачі): „Якщо засоби 

комунікації (тобто українська мова) виявляться не відповідними політиці партії, зокрема в 

Донеччині (область промислова), то вас і того Горбачука приберуть”.  

15.11.1976р. 
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1. Про пресу. Десь у мене є вирізка із журналу «Perspektywy» про китайську пресу, в 

якій ніщо випадково не появляється, навіть з того, в якому порядку надруковано прізвища в 

якійсь замітці, роблять спостерігачі висновки про внутрішню боротьбу і т.д. 

Пригадую вислів Смоленчука: у нас ніщо не друкується випадково. Як приклад – 

фото в «Огоньке»: хлопці й дівчата розважаються в селі на Смоленщині: художня 

самодіяльність, усі сміються… Насправді там був катастрофічний стан, люди покидали 

села. 

Наша преса – виключно злагоджений, натренований хор, який точно реагує на 

найменші порухи невидимої для публіки палички. Найменша випадкова помилка, навіть 

непомітна для обивателя, коштує роботи винуватцю. Водночас можна знайти багато цінної 

інформації, якщо розумієш, що до чого. Ось, приміром, у Кіровограді „погнали” вартісних 

письменників, місцева ж газета стала приділяти цілі сторінки літературі, поезії, був 

проведений тиждень культури і т.д. Якщо з’явиться велике, кольорове фото (в журналі), як 

продається хліб у якійсь області, можна гадати, що там хліба нема. 

2. Про монголо-татар. Кажуть, у громадянську війну стільки зусиль, жертв було 

затрачено, щоб здобути перемогу! Як було це трудно! 

Як ніби це одне освячує все інше. А монголо-татари хіба менш були переконані у 

своїй правоті? А яких зазнали труднощів і нелюдських зусиль! І все для нищення під 

виглядом перебудови світу. А насправді насичувались людським горем і кров’ю, 

насолоджувались, виміщуючи злобу. 

Й інша картина (й аналогія). Бологов розповідав, як під Москвою закопались у 

землю шеренги солдат. Наказ – ні кроку назад. І ще наказ: того, хто перед тобою почне 

втікати, вбивай без попередження. Отже, смерть, якщо тільки поповзеш назад. І в полон – 

так само. Ось твоє місце, єдиний шанс – перемога! Ні відступу, ні полону. За слово 

«відступ» («за пораженческое настроение») розстрілювали на місці без суду і слідства. 

Бологов про штрафників: ото зберуть чоловік 500 (чи скільки треба для операції): 

ось село, у ньому німці, на таку-то годину їх треба вибити. Посилають на вогонь, на явну 

смерть. Не думають про тактику, обхід, маневр, збереження людей. І виходу нема: ззаду 

частини безпеки, які кожного, хто не пішов у бій, розстрілюють. 

Яка оголена до краю дійсність! Татари із поневолених теж формували відділи і 

давали їм найнебезпечніші завдання – і або взяти, або загинути. 

Які картини! Чи хто їх опише?! Яка трагедія людини, що все це розуміла й ішла під 

ніж! Кого Сталін злісно, підло розтоптав, потім на довершення послав умерти за нього. 

15.11.1976 р. 
 

Перебуваю в готелі в Донецьку. Українська обласна радіопередача з якогось 

районного дому культури. Виступає художня самодіяльність села, яке в соцзмаганні 

зайняло перше місце. Жаль, що я не записав програму, оці вірші, пісні «Приїжджайте до 

нас у село» (як у селі добре); про картоплю, дума про хліб, про шоферів і трактористів… 

Який утилітаризм! Ужиткова література! 

Спостерігаючи людей, інколи думаєш: добром людей ні на що не навернеш. Ніщо 

так не скріплює дружби, як спільно вчинені злочини. 

Чи можна чесно, справедливо жити? Ось навіть попасти до зубного лікаря, і то треба 

мати «блат». Інакше доведеться попостояти в черзі, попомучитись, і зроблять так, що краще 

було б не звертатись до нього. 

Багато для розуміння навколишнього дає Бологов. Його не сприймає кафедра – а він 

керує. І як керує! Робить шкоду тій справі, якій повинен був би служити. Ось він зняв 

факультатив з розвитку мови на четвертому курсі початфаку, виразне читання (десь ІІ чи ІІІ 

курс), аби йому не було клопоту з викладачами. Замахнувсь і на мою стилістику. Тепер 

бере вести українську мову слабака Подобного! Ніякого контролю. Йому і в голову не 

приходить, аби щось зробити для діла, а так, аби все було шито-крито, не було скарг і всі 

його слухались. 
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15.11.1976 р. 

 

Екзамени з марксизму-ленінізму. Будучи членом комісії (ДЕК), чого тільки не 

довелось почути від студентів на екзаменах, особливо з марксизму-ленінізму! Хоч 

фейлетон пиши (літо 1976 р., 4 курс факультету підготовки вчителів початкових класів). 

Ось відповіді деяких студентів: 

Рубан: «Когда капитализм приходит в загнивающую стадию, тогда возникает 

социализм». 

Мошковська: «НТР ведет к загниванню капитализма». 

N: «Общий международный язык – это русский. Необходимо бороться против 

национализма и местничества». 

Питання: Яка мова буде світовою? – Російська. Я.С. Винокуров нічого на це не 

сказав. 

«В буржуазном обществе семья – супружеская неверность. Коренным образом 

меняется семья при социализме (строится на взаимном доверии, любви и верности)». 

Готував до екзамену (і лекції читав) Я.С. Винокуров. Студенти демонструють 

вражаюче начотництво, нерозуміння об’єктивного світу. І все це видається за науку. 

Несуть, здавалося б, явну, нічим не прикриту нісенітницю, всі серйозно слухають (члени 

ДЕК), виставляють хороші оцінки. 

15.11.1976 р. 

 

1) Цікавий маленький епізод трапився в інституті, а такий, що проливає світло на 

великі події, їх смисл. 

Відправляли студентів у колгосп на буряки. Вдарив мороз – буряки померзли, але 

зібрати їх з поля потрібно (кормові). І от високе начальство (колгоспне, інститутське, 

міське, районне) домовляється між собою – послати в неділю всіх студентів інституту, 

одним махом усе зробити. Наказ збиратись (і викладачам, і студентам) на 8.00. День гарний 

видався, хоч і морозний. Прийшло більше тисячі чоловік. Через півгодини приїжджає 

«пазік», потім другий – всього прибуло 4 автобуси, з них один у дорозі обламався. Словом, 

вивезли лише частину тих, хто зібрався, і то остання група виїхала о 13.30. За 5 годин 

чекання багато розійшлось. І на місці ніхто толком не розпорядився, студенти розбрелись 

купками, посідали, тинялись. Дивишся і очам своїм не віриш, що так багато досвідчених і 

великих голів так безголово організували виїзд і роботу. До речі, остання партія заїхала і не 

виходячи з автобуса вернулась, бо час було роботу кінчати. 

І от учинено рознос. Кому? Тим, хто через нерозпорядність начальства протинявся 

день! Покарали не себе, винуватців розгардіяшу, а тих, хто заплутався в цьому розгардіяші. 

Уявились оті грандіозні картини пекельні, коли політикани, що піднялись високо й 

стали вершителями доль мільйонів, карали жертв своєї безтолковості й жорстокості (тих, 

які не виявились настільки підлими й спритними, щоб під ніж підставити когось іншого, 

беззахиснішого чи просто нерозторопнішого), або тих, що намагались протестувати проти 

безглуздя. 

2) Пригадую, не раз думав, чого Скаба затулив уста вченим, заборонивши 

інститутам видавати „Наукові записки”, адже в РСФСР виходять. А може, загадка 

розв’язується просто? Ось Бологов віддає педпрактику кому завгодно (навіть музикантам, 

художникам), аби йому було менше клопоту, через свої лінощі перевантажує викладачів 

аудиторними годинами, все інше, передбачене офіційними інструкціями, що полегшило б 

роботу – консультації, педпрактика і т.п., знімає, ці години пропадають. Познімав 

факультативи з виразного читання, розвитку мови, щоб на кафедрі було менше годин, 

менше клопоту. Йому і в голову не приходить турбота за ту ділянку, яка йому доручена, 

аби було самому зручніше.  
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Так чи не таким був Скаба? Із «Записками» могли бути неприємності, адже він 

відповідав за цю ділянку. А так одним розчерком пера звільнився від найбільш клопітної 

ділянки роботи, в якій він ще й не розбирався. І роботи не стало, і відподальності! 

16.11.1976 р. 

 

Поляризація. Нехтування небезпекою, щоб спасти друга (пригадується американська 

кінохроніка: палаючий літак сідає на авіаносець, готовий от-от вибухнути, двоє сміливців 

скочили, щоб витягнути з вогню льотчика; або розповіді про те, як під час оточення окремі 

повстанці брали вогонь на себе, щоб товариші врятувались) – і, з другого боку, доноси, 

підсиджування, взаємна сліжка, в якій вже нестерпно жити. 

Розповідають, що в Артемівську нібито планувалось відкрити педінститут. 

Шаповалов, від якого це залежало, мав невдовзі йти на пенсію. Він так міркував: відкрию 

педтехнікум в Артемівську – стану його директором, а ось ректором інституту навряд чи 

поставлять. І добився, щоб інститут відкрили в Слов’янську. Ніякими міркуваннями про 

престиж Артемівська та й добро самого вишу, що буде в кращих умовах, ніж у 

Слов’янську, не керувався. 

16.11.1976 р. 

 

1. Розповіли мені, що відбулось якесь засідання слов’янського бюро міськкому, на 

якому був присутній і ректор. Там якась жінка («страшенно активна», на громадських 

засадах займалась мною) доповіла, хто я і що я. Ректор І.І. Петрик був вражений, з ним ледь 

напад не стався. А почалось, нібито, все так: вона виступала на курорті, розповідала про 

ідеологічну боротьбу, після виступу підходить відпочивальниця і розповіла, що в 

Слов’янському педінституті працює такий-то, який був звільнений за те-то. І ось ця дама 

(лектор) зайнялась виясненням моєї особи і зібрала відповідні дані. Це було десь улітку 

1975 року. 

Виявляється, Федір Яловий з Кіровограда дзвонив сюди, «розповів» про мене (чи 

йому телефонували, попали на нього), потім попросили його скласти письмове свідчення. 

Так що про мене є тут письмовий донос Ялового. 

2. Пригадується така деталь. На автобусній станції Покровка (офіційно Покровське) 

всі написи українською мовою, навіть диктор оголошує по-українськи. Мене це теж 

вразило. Значить, місцева влада не побоялась націоналізму (був я там десь у 1974-1975 

роках). 

17.11.1976 р. 

 

1. «Меморіали». Кілька днів тому по радіо передавали про «меморіали», які 

проведено вже у Волинській та ще якійсь області – спортивні масові змагання, присвячені 

пам’яті закатованих українськими буржуазними націоналістами. У кожному районі (чи 

місцевості) свої «меморіали» (такий термін вживав диктор), бо в кожному когось 

замордували (там першого голову колгоспу, там комсомольця і т.д.). Отже, «патріотизм» 

цих, їх «жертовність заради великої справи» й «злочинність» «тих» демонструються на 

конкретному, місцевому матеріалі і в різних формах (лекції, походи до пам’ятників, 

кінофільми, спортивні змагання, інші масові заходи). 

2. Наставники, наставництво. Про це й пишуть багато. Які благородні лозунги! 

Наставник повинен знати духовні запити доручених йому (і вчасно доносити, якщо виявить 

у когось «душок», зобов’язаний це робити, бо особисто відповідає за нього). 

3. Розмова. Брав сьогодні з ремонту взуття у шевця, в якого вся буда завішана 

портретами Сталіна (один з портретів дуже великого формату). Думаю, як зав’язати з цим 

шевцем розмову про вождя, чим його той так полонив. Як розгадати душу цих 

прихильників культу? Адже шевці, шофери стали масово виставляти портрети Сталіна. 

Просто приємно згадати те, що було в молодості? Інерція впоєного культу? Протест проти 

сучасності? Дехто саме цим це явище пояснює. Чи просто якийсь темний інстинкт, душевна 
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потреба відчувати володаря сильного і жорстокого, що викликає страх? Маючи досвід, що 

розпитувати в цих випадках – значить насторожити, зробити  нещирим, я завів абстрактну 

розмову про ті часи. Він немало знає прикладів з життя того царства жахів: «Скільки 

наробив Єжов! От, напрімєр, перший секретар Татарії (Казань) одержав орден Леніна. 

Через місяць його звинувачують у шпигунстві на користь Японії. Присудили «к вышке» 

(розстріл). Він Сталіну посилає листа. А тоді оскаржити вирок можна було протягом 24 

годин. Пройшов цей час – його страчують, а через день відповідь Сталіна – звільнити. А 

того вже нема. І ось після цього Сталін зразу збирає політбюро, викликають Єжова. Всі 

мали право говорити, що про нього думають. Тоді Сталін сказав: „Єжов дальнозоркий, как 

никто другой. Но его дальнозоркость может быть хуже близорукости”. Запропонував зняти 

з усіх посад, виключити з партії. Той впав на коліна, став плакати – просити». 

Зауважую, що і Берія був не кращий? «О-о, скільки він зробив! Ото їде машиною, 

сподобалась йому школьниця, він віддав наказ – щоб в такий-то час була в моєму кабінеті. 

Скільки він дітей отак погубив (з якою тугою це сказав!). А одного разу він так використав 

дочку полковника і відпустив (взагалі-то найчастіше в росход пускав). Вона розплакалась 

перед батьком. Він їй відповів: «Ну, що ж, донечка, якщо я десь про це скажу, то мене зразу 

не стане на світі». 

Кажу далі: обох же Сталін висунув. Мій співрозмовник погодився, хоч перед цим 

говорив, що Сталіна обманювали, потім на нього ж звернули все. Я відчув, що в його уяві 

Сталін – ніби ангел, добрий, справедливий, але й суворий, він жив в оточенні злочинців, які 

його нацьковували, обманювали. Ця людина (швець) бачила навколо себе «вопіющую» 

несправедливість, а в газетах все писалось інакше, і виступи Сталіна були добрими 

(«благими»), крім того, він декого милував, хто зумів пробитись до нього. І ось у душі цієї 

простої людини на місце витравленого Христа оселився образ реального деспота, але в 

ореолі справедливця. 

Феномен сталінщини гідний якнайглибшого дослідження. Чи не були тут вивільнені 

якісь доісторичні інстинкти людини, чи не була очищена від цивілізаційних нашарувань 

природа людини? Кожен малий начальник у своїй вотчині був пан і водночас безмежний 

раб вищого. Це багатьох надзвичайно влаштовувало – бути рабом і деспотом.  

8.12.1976 р. 

 

1. Повертаючись до написаного. Отой швець, що розвісив портрети Сталіна в будці, 

недоброзичливо говорить про Хрущова: «Берія вже хотів розстріляти Хрущова, але той 

«підліз» під Молотова, то Сталін раз тільки люльку об його лисину вибив. Хрущов здав 

Україну німцям. Усе хотів помститися Сталіну, зробив це хоч після смерті». Думаю: чим 

пояснити непопулярність Хрущова? Він провітрив трохи оцю казарму – і це багатьом не 

сподобалось. Багатьом дуже – нащо показав на весь світ беззаконня: зробленого, мовляв, 

уже не вернеш, нащо, щоб усі знали про це. Любителям культу демократія ні до чого. 

2. Айсберг. У пресі часто пишуть, що на Заході зводять наклепи на нас, 

розповідають міфи і т.п. А фактично сталось чисто випадково, що трохи розвіявся туман і 

світ з жахом угледів деякі обриси страховиська. А якби наступив крах і можна було 

провести більш-менш детальне розслідування?! «У нас і світа як на те…» Поросло. Скоро 

зійдуть у могили останні кати й останні свідки. Залишиться в народі лише невиразне чуття 

пережитого страху. Несподівано й тут повезло. Безкарно зробити таке! 

9.12.1976 р. 

 

1. Десь із підсвідомості випливла згадка про Корнійчука. Згадалось, як колись, ще в 

університеті (коли я вчився), викладач розповідав про Корнійчука, що він пише свої п’єси в 

співдружності з артистами Київського драмтеатру. Давав цьому методу похвальну оцінку. 

Напише п’єсу, здасть у театр, її обговорюють, радять, вносять пропозиції, доповнюють або 

щось знімають, деякі дії й переробляють повністю, у результаті п’єса стає невпізнанно 

зміненою. Нарешті виходить на сцену. Тепер уже в процесі гри, громадського перегляду 
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п’єси автор її удосконалював, дотягував і т.п. Я цю історію сприймав як приклад творчої 

співдружності театру й письменника, як вимогливість автора. І раптом без видимої причини 

вчора випливає асоціація: чи не зв’язане це з тим епізодом у Сталіна, чи не просто 

інтелектуально немічного прислужника посадили на плечі розумних людей, щоб з холуя 

зробити класика? І його «актуальному» белькотінню інтелектуальні негри надавали 

мистецької форми? 

2. Недавно я був свідком такої сценки: у нашому інститутському кор.пусі студентка 

звернулась з якимись претензіями до гардеробниці (здається, безпідставними). 

Гардеробниця вибухнула гнівом і лайкою, вживаючи як найбільш лайливе, дошкульне 

слово «грамотная» („ты смотри, какая грамотная! Доложу ректору, и тебя выгонят с 

института!”) Студентка замовкла, пішла. То ця ще кинула вдогонку: «Грамотная!» 

Подумалось, чи не відрижка це тих часів, коли інтелігенцію відверто ображали, знущались 

над нею? „Грамотні” усвідомлювали, що до чого, куди йдемо, і тому їх ненавиділи. 

3. А у зв’язку з цим виникають інші ремінісценції. Ліда каже, що її мама серед селян 

найбільш розвинена: читає книжки, розуміючи їх, дивиться телепередачі. А інші пересічні 

селяни не здатні розуміти, збагнути сюжету п’єси, кінокартини, а тільки якісь епізоди 

викликають у них певну реакцію. Я вчора був у кіно. «Крутили» якийсь примітивний, трохи 

з сексом іранський фільм. Більше спостерігав за публікою, яка голосним „ге-ге-ге” 

реагували на найбільш дешеві сценки. А йде в кіно якоюсь мірою активніша частина 

простого люду. І ось у чому „геніальність” класиків марксизму-ленінізму – повести за 

собою оцей люд доступними для його розуміння обіцянками, висунути саме з його 

середовища тих, які потім стануть ймовірніми сторожами і погоничами. Бідняка зробити 

опорою влади! Це найнадійніша опора. Або дурного поставити керувати розумними. 

Нездару підняти до класиків, а талановитих, хто податливіший, примусити працювати на 

нездару, інших ліквідувати.  

15.12.1976 р. 

 

Д.І. Писарєв за спрямовану проти самодержавства статтю просидів 4,5 роки в 

Петропавловці, зразу ж після виходу із тюрми попав у співробітники журналу 

«Отечественные записки», часто друкувався, його статті мали великий резонанс. Про таку 

можливість у наш час навіть ніхто вже й не мріє, а для багатьох лише така мрія (чи думка) 

здалася б непробачним гріхом. Вже досить лише того, аби розійшлась чутка, що людину 

викликали „туди”. Кришка. 

І от здається неймовірним, як після стількох зусиль, жертв (і різночинців, і 

народників, і інтелігенції та ін.) і значного поступу в світі наступив такий зрив, занурення в 

доісторичне варварство. Мабуть, одним з пояснень цього явища може бути те, що для цього 

народу просто чужий (а для держави неприйнятний) дух демократії. Перемога лютневої 

революції зняла узду, крім того, надзвичайно швидко стали розвиватись національні 

визвольні рухи, що вело до розпаду імперії. Адже саме в Алжирі французи зненавиділи 

демократію. Зрештою, чим Хрущов викликав до себе ненависть? Демократизацією (навіть 

лише тінню демократії). 

25.12.1976 р. 

 

Будні (навколо Бологова). Чим більше придивляюсь до цієї людини, тим більше 

переконуюсь, що під зовнішньою личиною доброти, щирості, незлобивості скривається 

безпринципна, бездушна, підступна людина. І як спеціаліст він слабкий. У цілому на 

керівній посаді він може принести зло. І ось розуміючи, що деякою мірою йому я 

забов’язаний тим, що працюю тут (ні Ольшанський, ні тим більше Мірошниченко мене не 

взяли б), усе ж не можу сприймати окремих його вчинків, миритись з ними. 

З плану кафедри познімав ряд предметів, які давали хоч якісь можливості підтягнути 

студентів з української мови. Педпрактику віддає на інші кафедри, аби не мати клопоту з 

розподілом годин. 
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Мені здається, що йому органічно противні люди, які переймаються справою. 

Тамара Андріївна, дружина Бологова, якось висловилась: «Пусть дураки работают!» І ось в 

силу випадку він керує кафедрою 5 років, мало того, я змушений (теж внаслідок збігу 

обставин) його підтримувати (як і Кравчук), не виступати проти нього. 

28.12.1976 р. 
 

1. Кладовища. Коли їхав я із Запоріжжя в Донецьк – яке гнітюче враження 

справляють деякі з них: могили на голому полі розкидані як попало. 

2. Художня самодіяльність. І тут замість звичаїв, коли кожен брав участь у дійстві, 

яке було спрямоване на те, щоб зближувати людей, викликати почуття взаємності, виступає 

зі сцени групка, актив, а маси безучасно сидять. Це про форму. А зміст – наповнювання 

„актуальними” ідеями, почуттями, потрібними владі  в даній ситуації. 

3. «Хай пише, вона грамотна. Ха-ха!» – це про когось було сказано із злорадним 

знущанням: мовляв, ніде не надрукує.  

4. По радіо передавали, що в якійсь організації всі заяви в комсомол – немов під 

копірку написані. А як же інакше? У якогось комсомольця випав комсомольський квиток у 

помийне відро, фото відклеїлось, квиток розмок. Виключили з комсомолу. 

5. Сторчак мені розповідав, як його книжку затримали, бо не використав цитат з 

творів Хрущова (була постанова ЦК про підняття авторитету його). Обиватель не знає 

закулісних пружин – осуджує автора. 

6. Бологов показував на фото якогось свого знайомого: туркмен, а ненавидить 

туркменів, не дружить з ними. Розповідав про професора Поцілуєвського, якого двічі 

судили: раз за пантюркізм, іншим разом за російський шовінізм. 

7. Страх смерті. Якось у розмові з батьками я звернув увагу на те, що вони про своїх 

ровесників чи старших знайомих кажуть: той відійшов, той відійшов (не помер, а відійшов). 

Запитую, чи страшно? Ні, чого ж, усі відходять. У цьому й глибинний смисл криється: 

справді, прийшов на світ, відійшов. 

29.12.1976 р. 

 

1. «Зелена революція». «Мексиканский селекционер Норман Берлауг удостоен 

Нобелевской премии за создание и внедрение высокоурожайных сортов пшеницы, 

заставившей мир говорить о «зеленой революции». Он начал селекционную работу в 1943 

году. Урожайность пшеницы в Мексике поднялась вчетверо, миллионы гектаров в Индии, 

Пакистане, на Филиппинах… угроза глобального голода, которую еще недавно 

предсказывали эксперты, отсрочилась по меньшей мере на несколько десятилетий». 

2. Неповторність людини. «Генетическое разнообразие человечества огромно. 

Каждый человек по своей наследственной природе неповторим. Неповторим и его 

духовный мир. Уникальность каждого – основное наше богатство, а каждая не 

состоявшаяся человеческая личность – ничем не восполнимая потеря. Вот откуда 

душераздирающий вопль отнюдь не склонного к сентиментам писателя: «Не спрашивай, по 

ком звонит колокол. Он звонит по тебе». 

3. Різні можливості. «Группа видных американских генетиков и биохимиков 

обратилась с призывом к своим коллегам во всем мире – прекратить работы в некоторых, 

чреватых опасностями, областях генной инженерии».  

Негативний генетичний відбір. «Те, кто готов был жертвовать собой, погибали чаще, 

чем себялюбивые эгоисты, но последние хуже заботились о своем потомстве, 

следовательно, отбор способствовал закреплению альтруистических наклонностей».  

Цитати з книжки: С. Резник, Раскрывшаяся тайна бытия, М., 1976. 

1976 р. 

 

 

1977 рік 
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1. Канали русифікації. Недавно по радіо хтось з українських письменників виступав 

зі спогадами про війну. Був командиром підрозділу розвідників. Підкреслив, що підрозділ 

складався з представників різних національностей (як факт дружби, інтернаціоналізму, 

непорушної єдності всіх народів Союзу). Цікаво й несподівано ніби: підрозділ насправді 

формувався з тим, щоб один за одним слідкував, щоб не змовились і щоб нівелювались 

(швидше переходили на мову «міжнаціонального спілкування»). Тепер це подається як 

зворушливий приклад «чуття єдиної родини», братньої взаємодопомоги. 

Так і «будови комунізму». Не забувають підкреслити, що на NN працюють 

представники 30-60 національностей. Як усе це добре обмірковано геополітиками!  

2. Ось стаття про утворення СРСР. Першим поставив підпис від України 

М.Ф.Фрунзе… Могло ж і аналогічне статись: Кох та поліцаї, які особливо відзначились, 

підписують у Берліні від імені «суверенної України» документ про добровільне приєднання 

до великої Німеччини. 

3. Ріст цін. Нема номера газети, де б не йшлося про ріст цін у капіталістичних 

країнах. Між тим неофіційні ціни і в нас весь час зростали, а вчора по телебаченню 

офіційно оголошено про підняття цін на ряд товарів. 

4. 70-річчя Л.І.Брежнєва (широко відзначалось у грудні 1976 року). Недавно я був у 

кінотеатрі «Восток». Перед картиною  кіножурнал, якесь асорті, але й сценка – Брежнєв 

когось приймає. У залі кінотеатру голосно хтось викрикнув Льоха-а! (з іронією). Скрізь 

чуєш про відродження культу, ніхто про Брежнєва нічого хорошого не каже, інколи 

іронізують, чому не йде на пенсію. Непопулярна це особа (і серед інтелігенції, і серед 

робітників). 

4.01.1977 р. 

 

Поетичний цех. Сьогодні вранці уявилась (ніби приснилась) така картина. Великий, 

в претенціозному стилі побудований Палац творчості. Кімнати, зали, коридори. Перед 

входом в один з великих залів напис «Поетичний цех». За столами сидять люди, щось 

пишуть, дехто чухає лисину, інший потилицю, ще інший гризе олівець. Решта, спершись 

ліктями на стіл, тримаються руками за голови, глибоко замислені. Між рядами столів-

килими, щоб ті, які виходять, не перешкоджали іншим. Розмовляю з їхнім бригадиром, 

наглядачем, який скромно іменується «відповідальний за роботу поетичного цеху». З 

гордістю розповідає: наш великий вождь заповідав, що література повинна стати 

гвинтиком… вона виконує замовлення… ми не скаржимось на відсутність замовлень, 

постійно перевиконуємо план. А ось тут недалеко зводиться великий багатоповерховий 

будинок, будівельники просять написати про них пісню, вже наші нарисовці підготували 

книгу нарисів, а ось у колгосп NN попала група молоді на збирання врожаю, пишемо для 

них пісню… у магазинах настали перебої з картоплею, ми включились у боротьбу за 

піднесення врожаїв… ми одержали почесне завдання включитись у боротьбу з 

алкоголізмом, поетам-сатирикам поставлено завдання боротися з усім тим, що заважає нам 

іти вперед, з пережитками проклятого минулого в нашому суспільстві, випадками 

буржуазної пропаганди, з капіталістичним оточенням. 

У прозовому цеху є різні відділи. Майстри спеціалізуються, причому існує й 

градація, що позначається на зарплаті: молодший прозаїк, прозаїк, старший прозаїк, 

заслужений прозаїк, далі йдуть лауреати державних премій. 

Одні добирають тематику, інші складають сюжет, треті – проблематику, проектують 

образи, далі пишуть, кожен спеціалізується згідно з уподобаннями: веселеньке, печаль, 

сучасне, минуле… боротьба з націоналізмом. 

Алілуйники й очорнителі. Командировки творчі. Шестигодинний робочий день. 

Замовлення, виконання, оплата, нагороди, взаємовідносини (анонімки, 

взаємопідозри) і т.д. 
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Тут можна використати усі матеріали про спілку. Підібрати зразки творів – про 

картоплю, овес, приїзд у село, а найбільше про пам’ятники вождям. 

Історія з крамольниками.  

5.01.1977 р. 

 

1. Вчора ввечері зайшла мова про Мішле. Він говорить про Росію як про 

найреакційнішу державу. Подумалось: якою була, стала ще в більшій непорівняно мірі. А 

сьогодні вранці якось мимоволі думки знову зійшли на цю тему. Росія стала в лютому 1917 

р. найдемократичнішою державою в світі (Ленін це відмітив у «Квітневих тезах»), першою 

розпочала процес деколонізації. Зараз лютнева революція гордилася б тим, що 

започаткувала цей величезний рух, що фактично вона його розбудила, подала приклад. І 

так, мабуть, думав би світ. Сталось же інакше: імперія збереглась, повернулись звичаї Івана 

Грозного.  

2. Анекдоти про Чапаєва. Ці анекдоти почали вже гуляти й серед дітей (відповідно їх 

віку). Ось учора Діма приніс з вулиці: До Чапаєва прийшли рибаки зі скаргою: до вашого 

приходу риби було вдосталь, а вчора почала масово здихати. Чапаєв викликає Петьку: „Ты 

стирал что-нибудь в речке?” – „Да, стирал носки. А что?” – „Теперь все ясно”. 

Або недавно Агулов: Налетіли білі. Чапаєв і Пєтька встигли через димар вилізти на 

кришу. Анки все нема. Чапаєв: де вона в чорта ділась? Що з нею? Петька заглядає і 

доповідає: не може вилізти, бо таз не пускає (в значенні, що широка в бедрах). Чапаєв, 

вилаявшись, зі злістю: «Вечно она с этими домашними вещами!» 

3. Вчора послали Діму в магазин (хоч він і впирався, бо всі були вдома). Старший 

брат Коля, пародіюючи наших державців, жартує: «Тобі випала честь піти в магазин! Хіба 

ти хочеш підвести наше довір’я? Це твій почесний обов’язок приносити хліб». 

18.01.1977р. 

 

Кінофільм про Брежнєва: „Если бы народ спросили, хочет ли он идти другой 

дорогой, каждый ответил бы: нет, не хочет… В 1966 году ЦК выполнил единую волю 

партии – избрал Л.И. Брежнева на высокий пост”. Говорилось про заслуги в зміцненні 

миру. «Сделать это явление необратимым». На зустрічі в Гавані вигукував Viva Cuba! (знає 

іспанську мову!). Кадри з Гагаріним – Хрущова ніде нема (повирізали все, зв’язане з ним). І 

от подумалось: з Гагаріним – честь для кожного фотографуватись, а от ці 

„всесвітньовідомі”, заслужені, багаторазові герої, борці і т.п. стають одіозними! І що за 

партія, яка їм беззастережно кориться й прославляє, потім так же несамовито (за вказівкою 

нового вождя) охаює попередника! 

18.01.1977 р. 

 

Періодично по телебаченню демонструється багатосерійний фільм «Наша 

біографія». Здається, кілька років тому всі серії вже йшли, їх я не бачив. А це недавно 

продивився по телебаченню «Рік 1924», а 21 січня 1977 року (19.50) – «Наша біографія. Рік 

1928». Скільки в цих серіях проглядає цікавої і вражаючої інформації! Наприклад («Год 

1928…»): «Нужны были действенные меры, чтобы показать преимущества колхозного 

строя». 

Політбой – виявляється, широко практикувалось змагання (щось подібне до КВН) 

між командами на краще знання політграмоти. Кадр вражаючий: хто знає краще брехню, 

що втелешували в голови (про ворогів народу). 

Виступ знатної колгоспниці Артьомової (колгосп «Гігант»): втратила чоловіка в 

громадянську, троє дітей у 1921 році вмерло від голоду, вона стала трактористкою, як 

неймовірно важко було оволодівати їй, неграмотній, трактором! Оцю безвихідь подають 

зараз у пафосному ракурсі. Нужда і розпач примусили її туди йти, там не раз плакала. 

«Легкая кавалерия». Бригади молоді робили походи проти безпорядків, перевіряли 

магазини (це ж треба було дійти до ручки, щоб створювати ці бригади). А Александр 
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Безыменский написав навіть «Марш легкой кавалерии». Що за система? Періодично 

доводиться вдаватись до надзвичайних заходів, до сили й терору, репресій, щоб втримати 

її! Здається, в цьому фільмі диктор розповів також про те, що стали дорікати революцією, 

грубіянам казали: «Это тебе не 18-ый год!» Довелось вживати термінових заходів і проти 

розповсюдження релігії – росли, як гриби після дощу, секти, релігійні організації, тому в 

Москві організовується з’їзд безбожників, ведеться рішуча боротьба з релігією. 

26.01.1977 р. 

 

22 січня по центральному телебаченню о 18.20 демонструвався документальний 

фільм  «Скупщики душ» про антирадянські демонстрації на Заході. Якийсь із відомих 

журналістів-телеоглядачів зичним голосом (коментуючи кадри): «Массовые антисоветские 

спектакли, разыгранные по тщательно продуманному сценарию», «статисты в сборе, можна 

снимать» (натяк на буржуазних кінооператорів), «это отпетые уголовники». Цікаво, як у 

той же час захлинаються від задоволення, ентузіазму в тих випадках, коли показують 

антиамериканську демонстрацію. 

27.01.1977 р. 

 

1. Оповідки. Вчора був у компанії. Директор заводу напідпитку почав розповідати: 

«Где в Союзе самый лучший дом престарелых? – В Кремле». А.М. Федь енергійно 

запротестував: ніяких політичних анекдотів! І з цього приводу сам же розповів: „Є така гра: 

збираються мужики (скажем 10 чоловік) і, підвипивши, проводять гру на випробування 

мужності. Як вона проходить? У Франції, повечерявши, кожен лягає з дамою, після цього 9 

сміються, а один плаче (одна з жінок венерично хвора). В Америці – організовують 

автомобільні гонки, причому одна машина без гальм, ніхто цього не знає (один з десяти 

зазнає аварії). В СРСР, добре випивши, починають травити анекдоти. У результаті один 

сміється, 9 плачуть”. Слухачі бурхливо зреагували, мовляв, натяк зрозуміли. „Дозвольте ще 

один, – бере слово директор хлібозаводу. – Група грузинів написала листа в ЦК: «Говорят, 

вы завели бардак, правда, мы тоже ананызмом не занимаемся. Вы пообзаводились 

«зилами», «волгами», «жигулями», правда, мы тоже на ишаках не ездим, но нас удивляет, 

как вы при всем этом остались коммунистами?». Анатолій Михайлович протестує 

(підозрює, що його квартира прослуховується, однак тут цього не скажеш. Він бідкався 

мені: раптом підслухають і запитають, чому не доніс?! І все одно будеш винним). Але в 

компанії не витримав ще один гість: „До 70-річчя Брежнєва випустили марки. Виявилось, 

вони не приклеюються до конвертів. Зацікавились цим, провели дослідження і встановили, 

що 90% громадян плюють не з того боку, а 10% лижуть – теж не те місце”. 

2. Буквально на другий день після приїзду Брежнєва в Тулу в Словянську вже гуляв 

анекдот: 

Брежнєв вийшов з поїзда, всі зосереджено стоять, дивляться на нього. Леонід Ілліч: 

«Почему не хлопаете?!»  Всі дружно зааплодували. 

3. Партактив типу пресконференції. Почав Брежнєв: «Я знаю, что вы будете 

спрашивать, почему у нас не хватает товаров первой необходимости, бывают перебои с 

продуктами питания, не хватает мяса, крупы и других продуктов, не хватает мест в 

дошкольных детских учреждениях и многое другое. Но ведь наша страна идет вперед! Мы 

решаем огромные исторические задачи! Поэтому не о недостатках будем говорить, а 

давайте поведем деловой конструктивный разговор о том, как повысить 

производительность труда, бороться с прогульщиками и бракоделами, как дать бой 

пьянству и другим пережиточным явлениям, которые мешают нам идти к коммунизму». 

4. Деякі анекдоти можна почути на дитячому майданчику. На днях Діма (2 клас) 

приніс такий: 

Петька поступав в Академію. Зрізався на екзаменах. От Чапаєв і розпитує його, що 

та як. Петька: «Такі питанння ставили, що й чорт у них не розбереться, нарешті, якийсь 

дідуган запитав: «Что вы знаете про Ньютона?» Я й відповів: «Это лошадь в третьем 



 63 

отряде». Мені поставили „два”. – «Ну, и дурак же ты, Петька, Ньютон не в третьем, а в 

пятом отряде». 

31.01.1977 р. 

 

1. Бухенвальд. Згадалась картина – пам’ятник бухенвальдцям. Виснажені смертники 

«взывают о помощи». І ось рій асоціацій: якщо той, що ходив зі щупом, або той, що 

розкуркулював, чи діяч Катинського лісу випадково попавсь,  стоїть тепер у позі жертви й 

благає допомоги? Зворушливий, розпачливий крик! Чи згадує він свої жертви?! Чи бачить 

дітей, у яких він відібрав хліб? 

2. «Інститут громадської думки». Був би цікавий твір на цю тему (іронія над 

інститутом Геллапа): читання листів, підслуховування, виклики і т.п. методи збору 

інформації про настрої співгромадян. 

Соціологічні дослідження – у свій час яро критикувались як виплід буржуазної 

ідеології. Зараз зрозуміли, що це ще один із засобів контролю думок, виявлення 

інакомислячих, прийнятття своєчасних заходів. Мені все хотілось поговрити з викладачем 

безбожництва Лисенком про релігію. Мій намір не здійснився. Недавно проводилось 

«анонімне» анкетування студентів, виявилось, що деяка частина молоді не вважає релігію 

шкідливою. Про те говорилось як про SOS. Відповідні „товариші” по почерку виявляли, хто 

ці люди, взяли їх на облік і будуть уже пильно слідкувати за їх подальшим просуванням, 

відповідним чином подбають про безпеку державної ідеології. 

3. Біографія Брежнєва. І кінофільм до 70-річчя, і книжка викликають сумні думки: 

ніде нема і згадки про Сталіна, іменем якого Брежнєв як комісар закликав іти вперед, про 

якого стільки потім говорив як про організатора і натхненника перемоги. Ніде й натяку 

нема на Хрущова, який висунув Брежнєва на ту висоту. Все це неприємне, одіозне зараз 

сусідство. Не можна збагнути феномену: партія висуває цих вождів, безмежно 

славословить, приписує їм усе (надприродне й геніальне), потім соромиться цих людей як 

прокажених, зачумлених, аморальних! Кожен вважає собі за честь виставити себе поряд з 

Гагаріним, а не з бувшим вождем. Воістину Леніну повезло, інакше і він попав би в це 

число, якби засидівся у своєму кріслі. А так, фактично, його вороги наділи на нього ореол 

справедливця, гуманіста, великомученика. 

1.02.1977 р. 

 

Про що говорять (згадують що). Ось 2 лютого 1977 року зайшов я у справах у 

Донецький облліт. Довелось чекати потрібну людину. У кімнаті сидів інтелігентної 

зовнішності середніх років чоловік. Зав’язалась розмова, потім ми вийшли в коридор. 

Почалося з погоди і хворостей. Мій співбесідник пожалівся на те, що в таку погоду (було 

волого, туманно) погано себе почуває, і взагалі здоров’я його ніяке, а от батько, такий 

старий, а куди здоровіший. Кажу, що в різних умовах пройшли дитячі роки, молодість, 

тому й заряд здоров’я в того покоління більший. І от ця думка його зачепила. Тут же цей 

служитель цензури («таємниць друку») почав ділитись своїми апокаліптичними спогадами 

дитинства і юності. У 20-х роках голод, нужда і розруха (він із Добропілля), муки і трупи, 

люди поголовно знедолені; колективізація – підмели все дощенту; 30-ті роки – в кого в 

дворі людина вмерла, той має і ховати. Скільки було бродяг! Потім війна, все зруйноване 

(але про цей період, як на диво, розповідав з найменшим трагізмом). Ось деякі картини 20-х 

і 30-х років: сікли зілля (не пам’ятає його назви), варили, а ця «їжа» сильно кріпить, все 

щастя, що були вишні – вони слаблять, люди навчились підтримувати певну рівновагу. 

Коли настала зима, морозно, не було ні дров, ні вугілля. Не можна було збирати вугілля 

біля териконів, стояло оцеплєніє (запитую: воно ж все одно кинуте, пропадало?). Все одно 

не дозволяли. (Вражаюче: Ліда розповідала, як на Миколаївщині карали тих, що збирали 

колоски на полі після жнив, навіть дітей переслідували. Скрізь однакова жорстокість). 

Одягатись не було в що. Всі ходили в лахмітті. Якщо в дівчини була спідниця чи в хлопця 

штани з мішковини й цілі – це вже було дуже добре. Привезуть на село кілька метрів 
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матерії. Черга страшенна, давка. Підходять з боку «партизани», беруть без черги, народ 

мовчить. А потім розібрались: „Які ви партизани?” – „Ми били поміщиків, куркулів!” – 

„Ну, то ви тоді награбувались, досить з вас!” 

Не було часу до кінця вислухати його. Коли ділився спогадами дитинства і юності 

про трупи, голод, оте постійне горе (не було навіть солі, давали по сто грам тільки на сім’ю, 

мати розрізала тюльку на кусочки й ділила, а нутрощі, голову кидала в суп), говорив про це 

все з виразом стражданння і страху. 

І от, пройшовши такий шлях, як же він попав у цю установу працювати? Каже, що з 

усіх його шкільних знайомих тільки один (і той сліпий) уцілів. Усі загинули (хто коли: в 

голод, у війну). Яке, думаю, страхіття ця радянська дійсність! 

І ще одна деталь: у цій установі («літі») віє абсолютною бездуховністю, вивершеною 

казенщиною. Людина, яка повинна була вирішити моє просте питання (про видання 

«Завдань для програмованої перевірки знань з української мови»), відіслала мене до 

начальника Васілія Васільєвіча. Його кімната (двері були відчинені в коридор настіж. Я аж 

злякався, коли це помітив: чи не чув він нашої розмови?) війнула на мене якоюсь духовною 

і чуттєвою пусткою: голі стіни, казенний стіл, кілька стільців, хоч би якась газета де. Хазяїн 

сидів, уткнувшись у якусь інструкцію, але по всьому видно, нічого він не читав, а 

слідкував, що робиться навкруг. За виразом обличчя подібний до Безрукого 

(кіровоградського Логвиненка), але ще більш відлюдькуватий, ніби бовван. Я скоромовкою 

доповів йому суть справи. Показав рукопис – заголовок і кілька сторінок, він на це 

машинально: «Согласно «Общего положения» освобождается от предварительного 

просмотра». – Хто ж дає дозвіл на друк? – «Учреждение» – Яке? – «Которое печатает эту 

рукопись» – ?? – «На местах знают это положение. Все это вы решите на месте». Я вийшов. 

Установа ця називається «Комитет по охране тайн печати». 

3.02.1977 р. 
 

Зараз досить серйозно взялися за справу перепідготовки кадрів, посилають 

викладачів на ФПК, зокрема по черзі наших марксистів направляють у Київ. Виявляється, 

навіть у цьому найідейнішому середовищі (всі ж – викладачі „провідних дисциплін”) 

процвітають і політичні анекдоти,  й історійки «безідейного» характеру. Ось дещо 

привезене звідти:  

1) Нібито в Донецькому торговому інституті трапилась така історія (анекдот про 

анекдот). Двоє викладачів («основщиків») посварилися між собою, один з них пішов з 

доносом на свого колегу. Але секретар партбюро був зайнятий і не зміг прийняти, тому цей 

донощик вирішив написати заяву про те, що N розповів йому про карикатуру на Брежнєва, 

на якій той зображений у вигляді жінки з оголеними грудьми і в широкій довгій сорочці. 

Одну сіську смокчуть країни Латинської Америки і Африки, другу – країни народної 

демократії. А чого ж він у широкій сорочці? Щоб не видно було, як радянський народ члена 

смокче. Заява ця попадає в партбюро, там її читають, звідти передають секретарю райкому, 

той її передає у вищу інстанцію, де повинні винного засудити – скрізь цей анекдот читають, 

обговорюють. Таким несподівано-комічним способом самі фукціонери  анекдот  

розповсюдили. 

2) Наші запустили якийсь супутник. Газета «Социалистический Донбасс» 

подзвонила вранці ректору політехнічного інституту, але його не було на місці, зв’язалися з 

проректором по науці. Кажуть тільки що запустили супутник, ми хочемо дати матеріал у 

газету, прокоментуйте цей факт, яке значення має цей запуск, що з цього буде? Проректор 

відповідає:  візьміть листок паперу (взяли), ручку чи олівець (взяли), тепер намалюйте коло 

(намалювали), напишіть 20 млн.крб. (написали), дуньте на цей листок (дунули), ну й що 

вийшло? 

3) Ці марксисти не слідкують (як потрібно було б) за газетами, новинами (їм усе це, 

мабуть, набило оскому). Але ось діалог на перерві: „Ти чув, новий супутник запустили з 

двома космонавтами на борту?” – „Невже? Ні, ще не чув. Значить, знову м’яса не буде”. 
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11.02.1977 р. 

 

Серія кінофільмів «Наша біографія». 10 лютого 1977 року переглянув «Рік 1930». 

Спочатку показано ветеранів – колишніх активних учасників «тих» років. Вони згадують 

минуле. Один каже: «Мы хотели возможно быстрее бегом бежать от прошлого к 

будущему». 

Парад військ на Красній площі. Промелькнули контури Кремля. Дивно, не показано 

ні портретів Сталіна, ні його самого (а він, напевне, був на трибуні). 

«Тракторстрой» – у Сталінграді. «Энтузиазм… никто не считался с временем». Труд. 

Картини праці! XVI з’їзд партії. Короткий епізод – виступ Сталіна. Промелькнув Скрипник. 

Посилають у село 70 тисяч добровольців. «Партия решительно потребовала 

прекратить практику принудительного вовлечения крестьян в колхозы… Классовая борьба 

становится особенно ожесточенной. Кулаки используют каждый промах, каждую ошибку!» 

«Удивительное время! Мы называем его просто и гордо: тридцатые годы». 

Перший звуковий фільм вийшов у 1930 році. Крики, демострації, радість. 

«Пятилетку в четыре года!» Фильм «об героической борьбе с прорывом, об энтузиазме, 

который спас страну от угольного голода». 

Показано фрагменти «Землі» Довженка (німе кіно, 1930 рік). 

12.02.1977 р. 

 

1. Розмови. Разом з Анатолієм Федем на курсах у Києві був Пахарєв, що раніше 

працював у Донецькому обкомі, здається, спеціально займається нацоналізмом. Пахарєв 

розповів, що розмовляв з Дзюбою: «Відчувається, що це талановита людина. Робота, яку 

він написав, – це, фактично, докторська дисертація. Там свої думки він аргументує, 

наводить цитати… Якби не відкрита форма туберкульозу, його б не випустили. Він написав 

другу книжку, але зробив хитро: цитує попередню роботу. Радянський читач не знайомий з 

попередньою роботою, тому цю (полемічну, побудовану в зіставленні з попередньою), на 

думку ЦК, не слід випускати. Але за кордон ця книжка пішла». 

Розповідав також, що в Донецький обком на ім’я першого секретаря подав лист 

робітник з Костянтинівки (йдеться про Тихого), він у свій час закінчив Московський 

університет. Перший секретар (здається, Гридасов) звернувся: «Хлопці, допоможіть». 

„Викликали цього робітника на співбесіду. Нас було троє: я (тобто Пахарєв), працівник 

КДБ, що трохи знає українську мову, ще один. Цей робітник вів зі мною розмову дуже 

ввічливо, але видно було вогники в очах (мовляв, Пахарєв росіянин, а той націоналіст і в 

очах не може приховати ненависті до нього). Робітник у своєму листі нападає на інтеліген-

цію, що зрікається рідної мови, говорить, чого школи стають російськими”.  

Теж колізія: Ленін проголошував великі лозунги: право на самовизначення, 

демократію, політичну активність, максимум свободи народам. І от вірні ленінці, 

інтернаціоналісти, найпрогресивніші люди на землі переверщили столипінців, найчорніших 

реакціонерів. І їх зовсім не тривожить сумління, що партія одне проголошує, інше робить. 

2. Дехто з хлопців десятого класу СШ№10 (м.Слов’янська) виявив бажання 

поступити у військові училища. Перевіряли їх документи, проводили співбесіду, під час 

якої кожного (індивідуально) запитували, чи не розповідають у класі політичних анекдотів. 

3. Розповідали, як в одному селі після звільнення якийсь тип пішов і доніс, хто що 

говорив на радянську владу під час німецької окупації, «виявив себе». Його не взяли на 

фронт, а залишили головою колгоспу, очевидно, щоб добивав сім’ї тих, кого по його доносу 

забрали. Можна собі уявити характер правління цієї людини, її моральну дію на оточення. І 

ще: доноси як надзвичайно сприятливий фактор просування по службі, надійна гарантія 

безкарності (якщо донощик не одумається і не допуститься ідейних збочень) за 

зловживання владою. 

4. Аналогія. Сталось так, що на поверхню прорвалось усе, що клекотіло внизу 

(деструктивне, асоціальне й агромадське). «Кто был ничем, тот поистине стал всем». 
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Можливо, правомірна аналогія з вулканом, який спопелив, залив лавою місто. Все живе, що 

не встигло втекти, загинуло.  

5. Оті робітники, які були послані в село, – як вони могли керувати сільським 

господарством? Що це були за голови колгоспів? Можна уявити їхнє господарювання і 

методи керівництва. 

13.02.1977 р. 

 

1. Ще до теми про «цех спілки письменників» (літературний цех). Спеціальна 

державна служба слідкує, хто за кордоном негативно висловиться про нашу країну. 

Координаційний центр встановлює, яку дозу і якої консистенції критики він заслуговує. 

Завдання розподіляються: кому фейлетон, кому в’їдливий вірш, кому гумореска, а коли 

треба, то й ціла повість. 

– Чи нема труднощів з розподілом і виконанням замовлень? 

– Нема! Моментально розбирають. 

– Чи живуть дружно між собою? 

– Гризуться. Щодня розглядаємо по 1-2 анонімки. Плата за аркуш мала, от кожен і 

намагається десь щось собі увірвати, а колеги підсиджують і повідомляють куди слід. Є 

привілейовані, їм довіряють читати (щоб прицільніше критикувати) навіть недозволену 

літературу. Це теж у багатьох викликає заздрість. 

2. Як Sicherhеitspolizei міняє свою назву (дуже ж вже закривавлюють свої руки й 

одяг; змінюючи назву, думають, що цим самим вони їх одмили). А як же традиція, історія, 

пам’ять нащадків? – Вони дотримуються лише одної традиції: «Раз-з-орю! Не поте-рплю!» 

А історію, вони думають, можна написати, як хочеш, аби була влада. Пам’ять нащадків? 

Вони гадають, що можна примусити забути небажане, запам’ятати потрібне, зрештою, 

придумати те, що слід залишити в пам’яті мас. 

17.02.1977 р. 

 

1. «Наша біографія. Рік 1932» (17 лютого). Будівництво Магнітки: глибоченний 

котлован, уступами стоять люди і лопатами один одному знизу вверх подають землю. 

Вражаюча картина! Щось запаморочливо нелюдське! 

Спогади сучасників тих подій. Всі говорять про те, як було важко: на будівництві не 

було де жити, чого одягти, їсти. І цим ніби хваляться – бачте, чого ми зазнали, як жили! 

Дуже багато кадрів присвячено підшипникам, маховикам. Яка радість – стали 

робити підшипники! Аварія на доменній печі – в крижаній воді (подія була взимку) більше 

доби працюють робітники, щоб ліквідувати неполадку. 

Сталіна не показано. І це в цьому році! Вгадується і за показом маховиків, 

розповіддю про понаднормову працю безприкладна в історії трагедія. 

2. Вчора по телефону розмовляв зі Швалбом. Питаю, як же мені передрукувати 

рукопис бібліографії, коли не знаю, кого з авторів не можна вводити. Пообіцяв у 

найближчий час вияснити. Пришле мій іменний покажчик і відмітить («по літу») тих, кого 

слід вилучити. Але додав: «Но это еще не все. Если вы слышали о ком-нибудь кулуарные 

разговоры, безжалостно вычеркивайте, даже если они и идут по литу». Нагадав, що треба 

бути особливо пильним по «отношению украинских националистов». Недавно серед 

заборонених з’явилось прізвище Руденка. 

19.02.1977р. 

 

Школа виховання. „Обездолена минула Галичина. Ти віками стогнала під ярмом 

іноземних загарбників, які перетворили тебе в колонію. Українське, місцеве панство та 

буржуазія зраджували інтереси свого народу, продавали його в колоніальне рабство. Вони 

разом з іноземними гнобителями грабували народне добро, душили передову культуру, по-

звірячому експлуатували робітників. Цю політику націоналісти проводили разом з австро-

угорськими феодалами, польською шляхтою, німецькою і румунською буржуазією”. Це 
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цитата з твору Пєвнєвої Лєни (9-Б клас, 24 лютого 1977 року). Тема: „Зростання свідомості 

робітників у боротьбі проти капіталістів (за повістю І.Я.Франка «Борислав сміється»)”. 

Вчителька Желудько Ганна Іванівна, стаж 18 років. Вкрай розчарована своєю 

професією, зневірена, знервована: «Ще російську мову, я розумію, треба вчити, а кому 

потрібна українська? Нащо дітям голови забивають?!» На її думку, Бенедьо Синиця – ім’я і 

прізвище якісь дурацькі. 

Черкаська СШ (селище Черкаське Слов’янського району) з українською мовою 

навчання. Завуч говорить суржиком. Желудько ненавидить свою професію і предмет. У 

коридорі висить багато трафаретів для стінгазет, навіть досить гарно оформлених. 

Заголовки (назви стінгазет) українські, зато жодної стінгазети не було українською мовою. 

Матеріали по-російськи. Коли я звернув увагу завуча, то вона сказала, що хтось уже 

говорив їй про це, тому вони запитували заврайвно, той сказав, що можна замітки давати 

по-російськи. До речі, заврайвно, здоровенний дядя, вгодований (Василь Семенович), 

зовсім не володіє українською мовою, хоч прізвище українське (Грищенко). 

21.02.1977 р. 

 

«Наша біографія. Рік 1933» (25 лютого). Кадри кінохроніки – запуск ракети 

Корольовим (перші зразки). 

Виступ наркома Орджонікідзе. «Введен Беломорско-Балтийский канал». Піднімають 

з дна моря «Садко». Посилають у село «кадры из тех, которые прошли школу классовой 

борьбы». 

Панфьоров описав селянина, котрий спочатку не сприймав радянську владу, сказав: 

«Обезрадили вы всё». «Трудности… опасности, даже смертельные». Один з персонажів 

фільму хвалиться: «тяжелые переживания, трудности, много работали, поэтому мы рано 

делались взрослыми; лишения, было плохо со снабжением». Інший: «Жизнь была нелегкая. 

Была карточная система. Люди понимали, что это временно» (чи не тоді виникла приказка 

«постоянные временные трудности»). 

Кілька кадрів про Димитрова, його виступ на суді. Приїзд у Радянський Союз. Ніде і 

мельком не показано Сталіна. 

«Наша біографія. Рік 1934». „Важнейшее событие года” – XVII з’їзд партії. У 

резолюції: «разгромлено кулачество…». Показано виступ Орджонікідзе, а не Сталіна (хоч, 

здається, він промайнув). Виступ Кірова, до речі, без шпаргалок (хоч проста балаканина за 

змістом), посилено жестикулює. М. Ізотов. Піонери. 

І Всесоюзний з’їзд письменників – виступ Горького, спогади М. Шагінян, почесті 

Горькому. 

Вийшов фільм «Чапаєв». Урожайний рік. Як один колгоспник багато заробив і купив 

„кучу вещей, ему привезли даже обои”. 

Художня самодіяльність колгоспників. Леонід Утьосов. 

«Бить врага по-чапаевски, работать по-изотовски, жить по-корчагински» – ідеали 

молоді цього року. 

1977 р. 

 

«Сказание о жевательной резинке». Не можна було передбачити, наскільки ця 

„повість” стане характерною, типовою, і рівно ж  цікавою для нашої дійсності. 

Був час, коли в газетах, публічних виступах, карикатурах, кінофільмах на тему про 

американців як щось вкрай негативне, осуду і сміху гідне, наголошувалось, що вони жують 

ґумку! Тепер же щораз частіше стали з’являтись статті, що це дуже потрібна, корисна річ! 

Вже налагоджують випуск власної продукції, скоро будуть кричати з виглядом, ніби ми це 

відкрили вперше в світі: «впервые начался выпуск жевательной резинки», «впервые 

мощность завода доведена…», «впервые начали выпускать в красивой упаковке». Нарешті 

з гордістю повідомлять, що порівняно з Монако у нас валової продукції випускається 

більше. 
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У журналі «Химия и жизнь (1973, №7, с.90) говориться вже: „Ребенок жует все, что 

ему попадает под руку. Говорят, что у него растут зубы. (Ніби це неправда, так тільки 

кажуть.) А взрослые? Почему многие из нас грызут кончик карандаша, авторучку, 

сигарету?” Автор розповідає далі, як у Сибіру готують «жевательную серу», навіть на с. 91 

є ілюстрація – як це робиться в домашніх умовах.  

«Неделя» (1970, №30): «А почему бы действительно не организовать у нас 

производство жевательной резинки?» 

Про цю „резинку” писала «Литературная газета» (1977, №3), а «Неделя» (1976, №47) 

с.7: «Жевательная резинка есть!» (назва статті). 

27.02.1977 р. 

 

Безідейність. Оце недавно прочитав промову першої людини в республіці (та якої 

республіки!) – В.В. Щербицькього на ХІІ з’їзді профспілок УРСР 3 березня 1977 р. А хоч 

би тобі одна якась свіжа думка! А хоч би одне живе слово! Кожен агітатор те саме 

говорить, у кожній газеті це пишеться. Ті самі штамповані, мільйони разів повторювані 

фрази, думки, поняття. 

Микола розповів, що в Донецькому інституті  (політехнічному) відбулися недавно 

комсомольські збори. Питання ставиться так: хто складе історію партії на три, той не 

радянський інженер. Навіть до нього пред’явлені претензії – чому склав історію партії 

(взимку) на добре, коли інші предмети на відмінно? Значить, не хоче вчити! Через суспільні 

дисципліни студентам нема часу на математику та інші спеціальні предмети. Масу 

матеріалу потрібно законспектувати. Просто жах! 

8.03.1977р. 

 

1) «Їхні великі міста я завоював. Здобич від них, їхнє майно я забрав собі. Їхні міста 

спалив я вогнем, сплюндрував, спустошив, перетворив на руїни…» – вихваляється 

ассірійський цар Тіглатпаласар І (Паола Утевська. Невмирущі знаки. – К., 1976, с.130). 

І ось самовихваляння про знищення певної групи, класу людей повторююється і в 

ХХ ст. Наприклад, у резолюції XVII з’їзду сказано: «разгромлено кулачество…» 

2) Солідарність, взаємопідтримка (два світи). Пригадується, у зв’язку з подіями в 

Кореї президент США змістив головнокомандуючого. Йому влаштовано населенням 

Штатів усупереч урядові пишну зустріч, вияв  солідарності. І таких випадків немало (Сакко 

і Ванцетті, Анжела Девіс та ін.). Тут Жукова перемістили – абсолютне мовчання 

громадськості. Шелеста (керівника держави) тихо забрали й прибрали – ніхто пальцем не 

кивнув. Хрущова – теж. Зрештою, ці вожді абсолютно непопулярні навіть серед своїх. 

Спостерігається навіть злорадство: давно їх так! А от попадалися серед покараних і ті, хто 

викликав би протест (О.Гончар, деякі російські письменники), – тут визначальними були 

страх і заздрість. Одні, боячись показати, що співчувають, інші ж раді випадку звести 

особисті рахунки, немало в таких ситуаціях знаходиться й просто зловтішників. 

І ось людина попадає в біду за благородний учинок чи просто елементарно 

громадянську позицію. Як важливе було б у ці хвилини розпачу хоча б пасивне співчуття. 

А що ж маємо – одні в очі тішаться, інші одвертаються. Це результат залякування і 

комуністичного виховання.  

8.03.1977 р. 

Образки, сценки. 

1. Недавно я був у Донецькому ІУКУ, зустрів у коридорі Протасову Валентину 

Єгорівну. Привітались. Вона зразу ж відвела мене вбік і запитала: «Все хотіла вас побачити. 

В якій це справі ви були там? Чи не в справі … (запнулась, згадуючи прізвище) … Тихого?» 

Розповіла, що слідчий запитував її за мене – звідки вона мене знає. Я наївно цікавлюсь, хто 

він такий, той Тихий? «Він працював пожежником, – розповідає Протасова, – а всім 

говорив, що вчителем, усе шукав собі однодумців, збирав висловлювання про українську 

мову, одна вчителька теж збирала й передала йому». – Що з ним? – «Посадили. Була 
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обласна нарада активу, там повідомили, що Тихий займався ворожою діяльністю і 

засуджений за вчинені ним злочини». Кажу, що той слідчий мені дещо розповів про нього 

(хоч цього справді не було), що він закінчив Московський університет, викладав 

математику в свій час… – «Він не мовник навіть?» – Ні. – «А, то він націоналіст? Ну, то що 

заробив, нехай одержує». Думалось після цієї фрази: чи це свята простота, чи просто жест, 

який роблять у таких випадках, щоб у співбесідника не викликати якоїсь підозри? 

2. Синонімія. Як у народі колись суєвірно уникали називати деякі речі своїми 

іменами (наприклад, замість ведмідь – він), ми щось аналогічне спостерігаємо зараз: баня 

(установа КДБ, де промивають мозок); там, туди (викликали звідти, він туди писав – усе 

це з відповідною інтонацією): в ту установу бігав; не дай Бог попасти в ту установу; у ту 

хату, з тої хати подзвонили; викликали в ту хату; хлопці сказали (фам.). 

3. Вечори (товариське життя). 7 березня наша кафедра вирішила відмітити свято 

жінок. Організував вечір М. Скиба. Зібрались у кабінеті Сарієнка. Розмова не клеїться, 

Мірошниченко запізнивсь… Розлили горілку. Мірошниченко став відмовлятись випити 

(мовляв, голова болить). Я пожартував: «Хоче залишитись тверезим, щоб потім написати на 

нас, як отой на кафедрі ОТД» – Ха-ха! Випив. Заговорили про те, що дехто знає багато 

анекдотів, зрештою, їх і небезпечно розповідати, бо можеш сказати щось невпопад – 

потягнуть у баню (Мірошниченко: «В оту, де промивають ззовні і зсередини»). Тут вирішив 

і Скиба додати: в Дніпропетровську один аспірант записував анекдоти, але тільки під 

номерами, наприклад, №201 – про зайця. Його видали (Видали? – в значенні надрукували, 

хтось запитав). «Видали? Повідомили в ту організацію. Його негайно виключили з 

аспірантури…» 

І от зібралась кафедра, найменший осередок нашого колективу, всі тягнуть одного 

воза, терплять одні образи і разом з тим один одного боїться. Нема про що говорити. На 

другий день старанно я пригадував, чи не сказав чогось. І коли перебрав у пам’яті кожну 

деталь, фразу, полегшало. Лише Валерій Сиротенко розвеселив компанію: «У Донецьку 

провели серед студентів опитування: хто кого хотів би мати – жінку чи коханку? Студент 

університету відповів, що жінку, медінституту – коханку, а політехнічного – що й жінку, й 

коханку. – Чому?! – Жінці сказав би, що йду до коханки, коханці – до жінки, а сам займався 

б кресленням, а сам займався б кресленням!» 

12.03.1977 р. 

 

1. Стебун. Кажуть, і близький його родич „цим” же займався, тільки на іншій ниві – 

був заступником начальника (чи як там у них називається) ЧК України. Багато видних 

людей знищив. Потім його самого розстріляли десь у 1937р. 

Іллі Стебуну надіслали дисертацію Степана Пінчука, щоб найти у ній націоналізм. 

Найшов. 

2. Асоціації. Сьогодні вранці якось між іншим (збирав Діму в школу) згадались 

рядки «… сто доріг між нами, а печаль одна…». Не чути Ліни Костенко. Погубити такий 

талант! Продумано, підло, злочинно. Виколоти чиїсь очі тільки за те, що в них відчув докір, 

несхвалення чинимих кривд. 

Подумалось – що було б, якби ви прийшли раніше? Не було б (навіть згадки!) 

Добролюбова, Чернишевського, Салтикова-Щедріна, якими так зараз паношитесь. Ми б не 

читали Л.Толстого, бо ви розгадали б його крамолу і примусили б рано замовкнути. 

Зрештою, можна наводити дуже багато аналогій, прикладів, які б могли показати, наскільки 

ви спустошили б світ, духовну культуру людства, якби прийшли раніше. 

Які ж є можливості протесту, оборони істини? У цих умовах виникли й розвинулись 

дві обставини, що підрізають у зародку крила тим, у кого вони можуть вирости: 1) 

безправ’я, відсутність будь-якої опори (економічної, політичної); ти абсолютно, начисто 

залежиш від вершителів долі в певний період, ніхто й ніщо не зможе тебе врятувати від 

них; 2) ті, хто знехтує свою власну долю, готовий іти на жертву як індивід, кому не 

байдужа доля найближчих, заодно ділитимуть сувору долю покараних. Цей фактор є 
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найстрашнішим, саме він паралізує  виконання морального обов’язку як індивіда, бо не дає 

морального права підставляти під удар близьких. Скільки було прикладів, коли батьки, 

маючи можливість уникнути страти, йшли на смерть, аби не знищили сім’ї, а тут і 

потомство зазнає репресій. 

3. Касти («династії»). Якщо наше суспільство устабілізується, мені думається, з 

необхідністю наступить кастова його диференціація. Це випливає з природи системи, 

зрештою, воно служитиме й зміцненню цієї системи. Взаємозалежність 

(взаємообумовленість) між згаданими компонентами. Підтвердження цьому – поняття 

номенклатури, «династії». Існують різні рівні номенклатурності. Хто попав у це коло, 

намагатиметься закріпити в ньому й своїх дітей. Можливість передачі у спадок своєї 

функції примушуватиме з більшою старанністю служити даній касті, захищати її інтереси і 

місце в суспільстві. Так утворяться «династії» партійних керівників, господарських, 

радянських. 

Про «династії» донедавна багато писалось у пресі, правда, про робітничі, 

хліборобські, про інші сором’язливо замовчувалось. Ці розмови показові. В утворенні каст 

будуть брати активну участь і об’єктивні, й суб’єктивтивні фактори. Об’єктивні – батькам 

легше передати професійні навички дітям, діти легше їх переймуть і з більшою в цілому 

ефективністю їх використають (приклад – різні промисли в минулому). Суб’єктивно – 

кожна каста, що здобула, зайняла привілейоване місце, буде його берегти, не здаватиме 

своїх позицій: чекістами ставатимуть сини чекістів, офіцерами – сини офіцерів (каста 

воїнів). А ось хлібороба поставлять у такі умови, щоб його навічно прикріпити до землі. 

12.03.1977 р. 

 

Печалі і муки. Ось уже майже місяць випав з мого життя, сповнений знову почуттям 

тривоги. 

Перед шкільними весняними канікулами (8-13.ІІІ) Ліда їздила до матері в 

Миколаївку, взяла деякі речі і вже листовно домовилась із Сонею, що з початком весняних 

канікул вона разом з Дімою поїде в Київ. І ось у запланований день її від’їзду з’являється 

якийсь чоловік і повідомляє, що мене викликають у КДБ, машина внизу. Я швидко 

одягаюсь, у Ліди на обличчі переляк. «Там» мені вручають папірець: «Повестка. Гр-ну…, 

проживающему… Вы приглашаетесь в Управление Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров УССР по Донецкой области (адреса) на 10.00 в 

качестве свидетеля к товарищу Наговицину». 

24 березня 1977 року виходжу з дому о 4.00, щоб попасти на перший автобус. Всю 

дорогу одна думка: чого? Яка причина? 

Виявилось, ведеться слідство в справі Тихого. «Розмова» відбулась у прийнятних 

межах. Їхав додому заспокоєний. Повертаюсь пізно ввечері. На Ліді нема лиця, вона вже й 

плакала, душею тліла. 

Через день – знову виклик у Слов’янський КДБ. Тепер уже «розмова» пішла взагалі 

про моє минуле, мовляв, тут уже вимальовується закономірність.  

Ліда зовсім перенервувалась. Потрібно їхати в Харків, а у неї нема сил, у другій 

половині дня – температура. 

Перебираю в пам’яті епізоди, пов’язані з Тихим, мої свідчення про нього. Жодного 

слова, за що можна б зачепитись, я не сказав, значить, якщо буде якесь мені покарання, то 

Тихий тільки привід. 

Ліді сни погані сняться: 1) Стоїмо на березі ріки. Ліда внизу, я трохи вище. Аж з 

гори падає камінь (велика глиба), ніби спеціально на мене направлений. Але впав збоку. 2) 

А оце в п’ятницю вранці (15.04) їй наснилось, ніби я і вона по саму шию залізли в 

трясовину. Проснувшись, довго не змогла справитись з хвилюванням. 

Тоді ж, у п’ятницю, мене зустрів Нечволод і дав доручення перевірити три кафедри 

щодо стану наукової роботи, підготувати матеріали до 25.04 на вчену раду (призначив мене 

головою комісії). У суботу (16.04) – суботник (всесоюзний). Випадково заходжу в головний 
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корпус і бачу, що оголошення про порядок денний вченої ради знято, а вивішено 

оголошення, що 21.04 відбудуться відкриті партійні збори. Порядок денний: 1. Про роботу 

з кадрами в світлі рішень XXV з’їзду КПРС. 2. Щось теж у цьому плані. 

Мене не покидає думка: чи буде розглядатись моя справа? І ось я чекаю цього 21 

числа як обуха. Думки б’ються навколо одного і того ж – що буде інкриміновано? Як мені 

виступити, що сказати?  

18.04.1977 р. 

 

21.04.1977 відбулися відкриті партзбори. Порядок денний: Про роботу з кадрами у 

світлі рішень XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду КПУ. (Добре, що хоч цифри з’їздів однакові). 

На зборах був присутній зав.відділом кадрів педвузів МО УРСР Власенко, з доповіддю 

виступив Нечволод (ректор мав виступати, але захворів, ліг у лікарню. Невідомо, чи 

навмисне, чи так склалось, бо це один з прийомів уникнути можливих ударів). 

Нечволод вказав на досягнення, недоліки, резерви, завдання. Почались «дебати». І от 

тут найцікавіше: штатні промовці тут як тут. Є кілька говорунів, які завжди виступають 

незалежно від того, що обговорюється. Проте дехто вміє виступити так, що ніби хвалить і 

не захвалює, критикує й не критикує (Чернявський, Філатов). Виступає Крутогорський, 

колишній секретар міськкому, кажуть, через дружину, яка попала в якусь голосну історію, 

його звідти вигнали. Про що він говорив? Про моральне обличчя викладачів! Згадав факти 

давно-давно минулих років. Виходить, ніби колектив зовсім морально розкладений. У 

кожному слові – єзуїтська бездушність, невиправдана агресивність, щось фанатично дурне. 

Стало страшно, коли уявив, що ці особи були вершителями доль звичайних громадян. 

Виходить Єрицпохов. Про нього говорять: «сачок», «бездєльнік». Пригадую, колись 

він ішов на лекцію, мав прочитати студентам тему «Методи наукових досліджень». 

Випадково мене зустрів: «Що казати? От скажіть, які є методи наукових досліджень?» 

Відповідаю, що я дещо знаю про методи педагогічних досліджень, а про ваші ні (він фізик). 

«Ну-ну, кажіть». Я стисло перерахував, охарактеризував їх у кількох словах. Він зрадів: 

«Тепер уже буде лекція, а то йду й думаю, що студентам казати». Можна уявити, що це за 

лекція буде й після цього. Кажуть, що він халтурник. І от про що ж він говорить? Про себе! 

Правда, свої гріхи приписує іншим! Багато говорив про низьку ефективність наших лекцій, 

про те, що студенти не слухають і на лекціях займаються чим завгодно: лускають насіння, 

читають журнали, розмовляють між собою. З боку керівництва нема контролю за лекціями 

– викладач (особливо кандидат) зовсім безконтрольний: говори що хочеш, займайся чим 

хочеш, ніхто цим не цікавиться. І це при представнику МО говорить! Який гріх відчуває за 

собою, те й приписує іншим. Проекція свого „Я” на зовнішній світ. 

Мене ж очікуваний мною удар нібито оминув. 

24.04.1977р. 

 

1. Хамелеон. Кажу одного разу Анатолію Федю: цікаво, як почуває себе 

А.Іллічевський, який у свій час опублікував зверхпохвальну статтю (можливо, й не одну) 

про Мао (маю на увазі статтю в Наукових записках КДУ, т.Х, вип.ІІІ, 1951р.). Чи не зник 

зараз? Федь посміхнувся: «Навпаки, таких людей цінять. Він, напевне, потім виступив з 

рядом викривальних статей. Як коли треба, так і виступить. От якби він щось у той час 

„неправильне” висловив і воно навіть зараз підтвердилось, усе одно йому і тепер не забули 

б такої крамоли. Ти що?! Людина має свою думку, яка не співпадає з офіційною! От взяти 

Волошка (я його добре знаю) – напише про що завгодно і як завгодно. Скажуть, щоб 

написав завтра про Шолохова, що це  погань – напише та ще й як розпише». 

З цього погляду цікаво було б передивитись писання І. Білодіда, М. Шамоти та ін. 

Виходить, чеховський герой, образ якого став крилатим, є «основою суспільності». 

2. Образки. Заклики бути нещадними, непримиренними до ворогів, 

безкомпромісними (знайти відповідні висловлювання). А коли те ж з протилежного боку?  
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3. Газета «Літературна Україна». Який примітивізм матеріалів! До всього, що 

друкується, легко додати анти: антипоезія, антикритика і т.д. Згадується, як колись 

Смоленчук оцінив «крилаті вислови» О. Вишні (друкувались у журналі «Україна» десь у 

листопаді-грудні 1969 року): «Такий гумор характерний для простого народу, тому твори 

Вишні набули такого поширення» (мались на увазі примітивізм і грубість цих 

«афоризмів»).  

4. Анекдот (із вищих партійних кіл, розповідали на курсах підвищення кваліфікації 

викладачів суспільних дисциплін у Києві): «Усе пішло в свисток». Побудували залізницю і 

поїзд, великими буквами написали «В коммунизм!» Усе готове, все зроблене. Але поїзд 

ніяк зрушити з місця  не може. У чому справа? Викликали Маркса. Подививсь. «Ні, я 

теоретик, не знаю причини». Ленін відповів приблизно те ж. Приводять Сталіна. Той 

перестріляв бригаду – результат той же. Запросили старого машиніста. Той уважно 

обстежив, обдивився: «Поїзд не піде: все пішло в свисток». 

Ольшанський розповів: приходить першокласник і розповідає вдома: «Учительница 

говорила, что у нас очередной спутник запустили». Батько читав газету, уловив слово 

«запустили» й почав, продовжуючи переглядати газету, повторювати: супутник запустили, 

сільське господарство запустили, міське господарство запустили. Дитина підходить на 

другий день до вчительки й каже: «Папа говорил, что у нас не только спутник запустили, но 

и сельское хазяйство». – «Скажи папе, что у нас не только картошку умеют сажать». 

Кінець квітня 1977 р. 

 

М. Рильський. Пригадую, що дехто висловлював розчарування тим, що після його 

смерті не знайшли нічого в паперах «крамольного». Але ж він знав, що за ним слідкують, 

кожен написаний рядок хтось невидимо з-за плеча читав, що будь-яка крамольна думка, 

довірена паперові, може стати не тільки особисто для нього фатальною, а й бідою для 

друзів, рідних і тої справи, якій служив.. 

І ще. Чи його життєвий шлях, лінія поведінки – глибока й далекоглядна мудрість, що 

дала можливість вберегтися в такий час і при таких обставинах пронести полум’я свічки, чи 

звичайна щаслива обережність (адже благородні гинули, а обережні пристосувались, 

залишались)?  

«Хай вітер вічності розвіє наклепника останнього ім’я!». Адже не в наклепниках і 

наклепах справа. Не це корінь зла. Вірш сильний. І знову загадка – чи самих лише 

наклепників бачив і висловив їм прокляття? Чи не маючи можливості говорити правду, 

прокляв руку, а не її власника? 

У книзі Пінта «Это вам, родители» (М., 1971, с.158-159) розповідається про 

макаренковський метод перевиховання «взрывом». Макаренко відкрив і застосував цей 

метод, а чи не міг до нього додуматись «великий учитель» Сталін? Ось Рильський самотній, 

ніхто з ним не говорить, нема порятунку, всі відвертаються, навіть намагаються нашкодити 

публічно, щоб тим самим відвернути лихо від себе. Це діє найгірше. Всі змагаються в 

свинстві перед тобою, ніхто не протягає руки. І ось єдиний порятунок – той, кого розгнівив. 

Падай йому в ноги, проси помилування! Слав його! І несподівано, коли ждеш кожного 

дзвінка, стуку в двері як прихід «хапунів», вручають тобі конверт, в тебе потемніло в очах, 

стало моторошно: ось твій кінець, смерть твоя (а скільки ще ганьбитимуть тебе!), тортури 

твоєї сім’ї – аж виявляється, що тобі дача! 100 тис. Оце справжній вибух! Вість розходится. 

Вже біжать до тебе, тиснуть руки.  

1.05.1977 р. 

 

1. Кара шпіцрутенами. Щось подібне маємо, коли розглядається чиясь «справа» 

публічно, коли на зборах осуджують його. Одні щоб вислужитись, інші з переляку 

(асоціація з картиною Шевченка). 

2. Ідейна переконаність. Приїхавши з ФПК при КДУ (викладачів суспільних 

дисциплін), Анатолій Федь одного разу поділився враженнями. Є професори, що читають 
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на курсах лекції такого низького фахового рівня, що не надивуєшся, як він став доктором, 

професором. До речі, й Винокуров про це говорить (у минулому році там був), ці курси – 

втрата часу, бо на заняття треба ходити обов’язково. Одного з них (лекторів) і називають 

«темная личность из темного леса». Із слухачів («основщики»), каже А.М., ніхто історії 

партії й основ наукового комунізму за науку не вважає. Це ті галузі, де справді «одне 

думаєш, інше говориш, а ще інакше робиш». 

3. Про мій щоденник. Ось кладу ці рядки на папір, водночас не можу позбутись 

відчуття, чи хтось («звідти») не прочитає їх? І дрижати за них доводиться.  

Ось 23 березня викликали мене в справі Тихого. І треба ж такому статись – Ліда 

привезла від мами, де мої записки, сховані в грубці, замуровані, лежали вже 4 чи 5 років. 

Саме збиралась їхати в Київ і відвезти їх родичам. І от на тобі – виклик! Здавалось, ось-ось 

буде обшук! Нерви напружені, кожен стук на сходах, дзвінок у квартиру – спалах тривоги в 

душі. Де це діти? Просто можна з ума було зійти при думці – як так сталось, що привезли їх 

саме на пожежу?! Не тільки безслідно пропаде частина душі, твої роздуми, що так у тривозі 

народились, але й остаточно загубиш себе, сім’ю і ще декого. 

Склав усе в папку. Відніс в інститут, поклав нібито в безпечне місце й так щоранку 

ходив на роботу раніше за всіх, щоб упевнитися, що папка на місці. І тут ненадійно. Де той 

куточок, коли почуватимеш себе вільно? 

25 березня (після розмови в Донецьку 23 березня) у Слов’янськ прибув начальник 

слідчого відділу Мельников: спеціально в моїй справі? При „бесіді” відкрив цілий список 

моїх гріхів (листки лежали в нього на столі). На довершення всього у них зафіксовано, що 

арешт Добоша я розцінив як привід, щоб репресувати українську інтелігенцію. Наскільки 

пригадую, нікому, крім Скиби, такого не говорив. Звідки це? («Это точно зафиксировано, 

есть подписи. Вы настоящий диссидент!»). Кажу, звідки могло таке взятись?! Адже й за 

походженням, і за освітою… не дав доказати: і Тихий син голови колгоспу, брат героя 

Радянського Союзу, сестра член партії, він кінчив МГУ, написав хорошу, ідейно витриману 

дипломну роботу. «А уже один срок отсидел, сейчас отсидит второй. Вы чисто случайно не 

оказались в тюрьме!» 

4.05.1977 р. 

 

1. «Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область» 1971. «Очаківці свято шанують 

пам’ять П.П. Шмідта. Його ім’ям названі вулиця, бібліотека, СШ, в місті й на острові 

Березань споруджено пам’ятник» (с.618). Сказано так, ніби це самі очаківці сотворили, а не 

за вказівкою зверху. І так скрізь (наприклад, зібрались на мітинг; відправили стільки хліба і 

т.п.). Оцей фальшивий стиль. 

«Робітників часто примушували виконувати надурочні неоплачувані роботи» (с.618) 

у минулому. Після революції: «У лютому 1921р… на всіх підприємствах губернії ширився 

рух за те, щоб щодня працювати додатково дві години у фонд відбудови» (с.40). 

Цікаві матеріали про громадянську війну на Миколаївщині (с.25-41) та в розділі 

«Вознесенськ» (події, прізвища, учасники). 

Тривалі й особливо жорстокі міжусобиці. Чи це етнічними особливостями краю 

пояснюється (різне населення), чи генетичними (селились часто бродяги, злочинці). 

2. Бологов розповідав, що всі кінофільми, кіножурнали, книги, де йшлося про 

Хрущова, спалено. Наприклад, з Москви в Ашхабад прибув спеціальний представник, 

уважно переглянув фільмотеку, потім з кіномеханіком переглянув стрічки, вирізали кадри, 

де появлявся Хрущов. Потім склали акт і вирізане спалили. Так по всій республіці. У 

бібліотеках те ж саме. Пригадується, десь читав, як один фараон наказав знищити всі 

написи, у яких йшлося про попередника. 

Каже, був у Криму, цікавився татарами. Місцеве населення нічого поганого про них 

не говорить, у німців на службі їх було не більше, ніж росіян та ін. 

3. Оповідка. Звірі вирішили побудувати міст через ріку. Зібрались на нараду. Нема 

будматеріалів. Послали лисицю в міністерство, повернулась ні з чим. Відмовили. Дефіцит. 
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Тоді визвався осел: я піду, усі там – мої колишні друзі, разом учились, гуляли, байдикували. 

Заїжджає, радо приймають, пригощають. «Усе буде, все зробимо! Скільки ж вам і чого 

треба?» – Не знаю. – «А як ви будете будувати міст – так чи так (вздовж річки чи 

впоперек)?» – Теж не знаю. – «Ну, нічого, бери два ешелони будматеріалів, там на місці 

видно буде». 

Розповідав це залізничник і як на доказ реальності ситуації послався на якусь історію 

з будівництвом об’єкта в Краматорську. Посланців від зацікавленої організації навіть не 

прийняли, тоді з допомогою депутата Верховної Ради вдалось попасти до відповідального 

за цю галузь. Виявилось, що він навіть освіти з цього профілю не має, ні досвіду, ні 

найменшого уявлення у цій ситуації. 

Середина травня 1977 р. 

 

Читаю газету «Сільські вісті» за 18 травня 1977 року (зберіг цей примірник). Цікаво 

читати великі слова (вони якось сприймаються по-особливому) на фоні побаченого, 

почутого за останні дні. 

Зараз я в Миколаївці. Приїхав сюди 18 травня. Дорога автобусом з Слов’янська до 

Кривого Рогу довга, нудна, втомлива. Пасажири їдуть мовчки, кожен зосереджений на 

чомусь своєму. Зрідка спалахують розмови, викликані якимось випадком чи видом чогось. 

Про що? Про безгосподарність. На якийсь взуттєвий завод повернулась продукція на 8 

млн.крб. Замовники відмовились. Недоброякісна. І розраховується за цей брак не директор, 

не керівник заводу, а народ. Ось чому товарів багато, а купити нема чого. 

Пияцтво. У нашому селі (пасажирка розповідає) недавно автобус трьох чоловік-

шоферів роздавив. Йшли п’яні, по цій же дорозі мчав автобус, водій якого теж був п’яним. 

Шофери (оці троє) не зійшли з дороги, мовляв, нехай об’їде (знали ж правила), а той сп’яна 

на них. Насмерть. Самого посадили, а в селі які похорони були! Позалишались сироти, 

вдови (всі були сімейні). Водій нашого автобуса теж історію розповів: під час одної поїздки 

на узбіччі бачу труну, а трохи віддалік – мрець лежить. Аж через деякий час наздоганяю 

машину – борт відкритий, шофер п’яний, з ним ще якийсь чоловік. Кажу їм – так і так. 

Виявляється, вони загубили, причому мрець був батьком одного з них. Поїхали підібрати. 

Такі ж теми і в Миколаївці. Ось біля хати моїх старих велика свиноферма. 

Пригадую, кілька років тому я заходив туди, коли вона будувалась. Конвеєри, автопоїлки, 

збирачі гною. Повна механізація всіх робіт! Монтувала все це якась бригада з Кривого 

Рогу. Останнє слово техніки! Тепер виявляється, що всю ту машинерію, на яку потрачено 

кількасот тисяч карбованців, повикидали, бо вона швидко вийшла з ладу, свині днями 

стояли голодні. Зараз приладнали якось трактора, який розкидає корм. Питаю старого, чому 

так сталось. «Робили так, як там (зробив жест рукою, що означав: «у капіталістів»), але ж 

того не врахували, що там усе інакше, у нас так не вийде (у цих словах, жестах і інтонаціях 

містилось твердження, що там і техніка, і люди працюють інакше, нам же потрібне щось 

примітивне, простіше, але надійне, бо ніхто за машинами не слідкує, ні в кого це не болить, 

усім на все наплювати, роблять щось там, де вже не можна викрутитись). 

Я думав, чому ця техніка відмовила. Причини можуть бути різні: 1) все було погано 

зроблено (погані спеціалісти, до того ж не зацікавлені в добрих наслідках своєї роботи, 

погані деталі, матеріали); 2) непідготовленість й байдужість тих, хто з цією технікою 

працював, тому й найкращі механізми вийшли б з ладу; 3) можливо, й елемент шкідництва: 

той сердитий на керуючого радгоспом, той на бригадира (завідуючого фермою), а то, 

можливо, нижча плата за полегшену, механізовану роботу). 

Каже Іван Архипович, що ніхто не хоче працювати, кожен дивиться, як би 

викрутитись. Зайди на свиноферму й подивись: усе абияк, аби день до вечора. Нікому ні до 

чого нема діла. Кожен дивиться, де можна собі ввірвати. 

Пішли ми з дружиною за село побродити, відпочити серед ланів. Безмежні поля. 

Ніби море, хвилюється безкрає поле густої, зеленої, вирослої в метр пшениці. До горизонту 

тягнуться лісосмуги. Думалось – яка багата земля. Буде вічно годувати тих, що тут 
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житимуть. Свіже повітря і тисячоголосий хор жайворонків. Недавно пройшли добрі дощі, 

тому все буяє, радіє, пишається. 

Повертались додому через територію тракторної бригади. Квадрат гектарів з п’ять, 

обсаджений кругом деревами, захаращений старою, „списаною” технікою. Сотні тонн 

металобрухту ржавіє, поросло травою. Збоку, біля двох будинків стилю «безобразного», під 

відкритим небом стояли нові сівалки, жатки та ін. сільськогосподарські машини. Який 

наочний приклад грандіозної безгосподарності! А діти рученятками визбирують залізяччя 

по містах, а тут стільки металу пропадає. Та й нову техніку годилося б тримати під 

повіткою. Неймовірно! Недалеко вже від гостинця якісь машини (чи трактор) проклали 

дорогу через пшеничне поле. Тут, на краю села, знову гине поле – через пшеничне поле 

проклали дорогу, по якій ходять машини. Нікому не жалко добра, ніхто за нього не 

відповідає. Приходжу додому й ділюсь спостереженнями. Старий дивується: ти хочеш, щоб 

накриття зробили для техніки?! Та готовий урожай гниє, як нападуть дощі, під відкритим 

небом! Ото щоб не елеватор (на залізничній станції), то хліб пропав би. А до металу, 

списаної техніки – кому яке діло? Потім розповів про реорганізацію тракторного парку, 

метою якої було скорочення витрат, кількості «підпанків». «Та якби були хоч пани, а то 

пришлють прохвоста, а ти йому корись. Він розвалює господарство, а ти не смій нічого 

казати». 

Якраз у цей же вечір була по телебаченню передача про династію шахтарів 

(Оберемків). Хтось з виступаючих на мітингу говорив, що шахтар так же береже вугілля, бо 

це ж його труд, як і хлібороб кожен колосок, бо це ж він його виростив. У зв’язку з цим 

уявилась цікава картина – оця харктерна для всіх ділянок двоїстість, протилежність між 

реальністю і глаголами про неї. Ця картина разюча, цікава, грандіозна! 

Сьогодні їздили мотоциклом у посадку косити. Бачив дві великі купи мішків 

міндобрив. Звалені в посадці! Мішки порваті, добрива розсипались. „Залишились, – старий 

каже, – повикидали в мішках!” – «А чому не здали в комору?» – „Хто з ними буде 

возитись? Скинули, де попало, – і все”. 

Спогад. Сьогодні, сапаючи город, старий (мій тесть) згадав минуле. Не хотіли люди 

йти в колгосп. Влада вирішила найзаможніших вислати, господарство їх зруйнувати і цим 

самим налякати народ. Його батька забрали на Соловки. Господарство залишилось Іванові 

Архиповичу як найменшому синові, який жив з батьком. «І от одного разу старший брат 

(грамотний був, працював бухгалтером) зайшов п’яний: «Ти знаєш, чого я до тебе зайшов?» 

– Скажеш. – «От усе порозкидай» (мав на увазі будівлі). Я взяв і порозкидав усе, крім хати, 

понищив. То мене вже не прийшли розкуркулювати». 

В Івана Архиповича було два брати. Одного посадили. За що? – За язик. – Говорив 

щось? – Працював на шахті, приїхав додому, став розповідати про євангеліє двом сусідам, з 

якими випивав. Один заявив. Прийшли на другий день і забрали. Навіть додому 

попрощатись не пустили. Це було перед війною. З тюрми пішов добровольцем на фронт і 

загинув. Виходить, за своїх мучителів. 

20.05.1977 р. 

 

Людина не знає, що творить? Ось на конверті портрет: «Гай – видний военный 

деятель, герой гражданской войны». І 1937 рік – рік смерті. Чи передбачав, усвідомлював 

він, як закінчиться його шлях, від чиїх рук прийме смерть? 

Миколаївка, 22.05.1977 р. 

 

«Село вимирає» (майже за Стефаником). Нерадісну картину являє собою Причепа 

(частина Миколаїки). Ось недавно (під час прогулянки) Ліда показувала хати й розповідала, 

хто в них живе. Крім колишніх садиб, на місці яких залишились погорбки (сім’ї виїхали або 

померли в час голоду), багато хат стоять пустками – в них живуть самотні бабусі. Гнітюче, 

сумне явище – самотні жінки, безпомічні, доживають свій вік. У Сафоновому в 1914 році 
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було 2,5 тисячі населення, в 1920 – 3242, в 1970 – 1600 чоловік («Історія міст і сіл УРСР. 

Миколаївська область, с.502, 504, 505). 

24.05.1977 р. 

 

Португалія. Недавно під час прогулянки із Семчуком і Федем зайшла мова про цю 

країну. Семчук (ніколи не знаєш, чи людина щиро висловлює свої думки, чи просто 

говорить «правильно») висловив щось подібне до того, як колись Смоленчук про 

Чехословаччину, що, мовляв, революція не так зробилась: усі старі елементи, ворожі класи 

лише принишкли, а не були ліквідовані, тепер вони піднімають голову. Не пригадую 

конкретно слів, але смисл той, що революція вимагає корінної ломки, ліквідації буржуазії і 

буржуазної інтелігенції (як у нас), бо інакше контреволюція підніме голову. 

Я вирізки з «Правды» зібрав, що стосуються подій у Португалії. З читання 

повідомлень випливає ідея: поки був стабільний режим (Салазар, Каетану) по крайній мірі 

не було погромів, братовбивств у самій Португалії, не було економічної розрухи, хаосу. В 

Анголі – майже громадянська війна, на о.Тіморі громадянська з великою кількістю жертв, 

до громадянської доходить і в метрополії. Міжусобиці серед верхів, бунт знизу. 

6.09.1977 р. 

 

Передача про боротьбу за високий урожай. Дикторка закінчила, звертаючись до всіх 

трудіників колгоспних ланів, майстрів високих урожаїв, хліборобів: „Ми бажаємо вам 

щедрих урожаїв і великих успіхів у соціалістичному змаганні!” 

З Дніпропетровська була передача про годівлю овець. Диктор надав слово чотирьом: 

відповідальному з обласного віддділу, голові колгоспу, зоотехніку, чабану. По-українськи 

(суржиком) виступав лише останній (крім диктора), причому в усіх типові українські 

прізвища. 

Передача «Нові мелодії року». Транслювали якісь три українські пісні, виконані 

старомодно посередніми співаками, враження жалюгідне, невимовне. Потім виступив 

композитор Філіпенко, але говорив по-українськи, як іноземець. Так виставляється на сміх 

українська пісенна культура. 25.05.1977 р. 

 

Тема. Сюжет. «Сексот» («В паутинні» чи ще як). На цю тему наштовхнула мене 

розповідь Анатолія Федя про Чумака, кореспондента, свого найближчого друга-сусіда, який 

його «заложив». 

Чумак був мастак розповідати анекдоти, на цьому й погорів. От йому сказали: або-

або. Він вирішив рятуватись. 

І ось яка специфічна колізія виникла: ділиться з ним секретом саме Федь – партійний 

працівник! Він показав Чумакові заборонену книжку «Про це варто б знати» канадського 

автора. Той подумав, що це перевірка! Був певен, що його перевіряють! Пішов і заявив. 

У Федя неприємності, крах кар’єри, провал. Болісне здивування (неможливо 

підібрати слова для вираження цього стану), що найближчий друг, сусід його видав! Як 

жити на світі?! Тут не просто крах кар’єри – зневіра в людях, щось таке, що обламується в 

житті назавжди (не ворог, а друг таке зробив!); страх за близьких, яким загрожують 

неприємності; обірване щастя дітей (як дивитись на них?). І за що така кара? На що було 

брати оту біду в руки?! 

Можливі переживання й муки того, хто ненароком видав. Заїдає сумління. Чи не 

щось подібне трапилося з Принцевським, який повісився. Принцевський залишає записку, 

яку, одначе, забирають. Пускається слух, що через тещу. 

Як багато інтригуючого матеріалу в цій колізії може бути! 

5.05.1977 р. 

 

Під час прогулянки біля наших будинків зустрічаємося зі Спічкою. Вона теж на 

прогулянці з дитиною. Розговорились. Син (йому років 4-5) вживає деякі українські слова, 
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мама ж говорить чисто по-російськи. У чому справа? „Батьки мої живуть на Кубані, там 

місцеве населення „балакає” (тобто говорить по-українськи). «Балакати» – це значить, 

говорити по-місцевому. «А там що – українці живуть?» – запитую. – «Нет, нет, там все 

русские». Звідки ж взялась українська говірка? Не знає. І це людина з вищою освітою, 

працівник вузу, філолог. 

Миколаївка 26.05.1977 р. 
 

Характери, образки, мотиви. Директор Слов’янської типографії – з ним вперше я 

познайомився ще восени 1973р., коли звернувся до нього в справі друкування 

автореферату. Приніс йому всі необхідні папірці. Він, миршавий чоловічок, якесь зім’яте 

дрібне лице, безбарвне, неохайно одягнений – сидів за столом у кабінеті, щось міряв 

лінійкою, підраховував. Я зайшов у кабінет, він не звернув на мене уаги, стою, чекаю, а він 

демонстративно заглиблений у своє заняття. Нарешті, подумавши, що вже справив належне 

враження, звернувся (не запропонував сісти): «Вы ко мне?» – Так. – „В чем дело?” Подаю 

йому папірець і кажу, що є прохання надрукувати автореферат – „Ничего не выйдет! У нас 

много работи. А бумага есть?” Довідавшись, що у мене нема паперу, зовсім запротестував, 

відмовив. Довелось знайомитись з кладовщицею, набірником, брати квитанцію, що «здав» 

папір, то на цей раз мовчки підписав, погодився. Його підлеглі: „Та яка робота?! Папір? Та 

що він городить? Це просто щоб помотати нерви”. Недавно (в середині травня) я знову 

заходив до нього, щоб вияснити, чи можуть вони надрукувати мою бібліографію (на 

замовлення ХДУ). Знову він зайорзав, заприскав, ніби й не відмовив, але й не дозволив. 

Коли я запитав, чи не порадив би, в яку з найближчих типографій можна звертатись, то 

сердито, ображено заявив, що до краматорської, наприклад. Співробітники ждуть, коли він 

піде на пенсію. Гидка, вредна, недобра, безтолкова людина. І от з чиєїсь волі такі люди 

керують колективами. 

У зв’язку з цією історією думається, чи нема для системи чогось доцільного в 

цьому? Поставити на якусь командну посаду людину, яка не відповідає цьому місцю, але 

чимось вигідна. 

Дмитро Кравчук розповідав про якогось свого доброго знайомого заврайвно, який 

мав звичку ставити директорами шкіл гарних повій. Він їздив до них як додому, де йому й 

на стіл, і в ліжко подавали усе, чого забажає. Такий директор не тільки матеріально 

корисний для свого зверхника, але й з готовністю, запопадливо виконає будь-яку його 

примху. 

І. Бологов розповів одного разу про такий випадок. Російський генерал Скобелєв 

(визволитель Болгарії) брав містечко-фортецю в Середній Азії. Надіслав парламентарів з 

пропозицією здатися. Їх страчено. Генерал дає наказ винищити всіх жителів до ноги. 

Трапилось так, що через певний час цей воєначальник проїжджав цими місцями. Неподалік 

руїн зустрів якогось дідка. Генерал через перекладача вирішив поговорити з ним, мовляв, 

чи знає ці події і т.д., чи багато людей пропало. Дідок відповів, що пропало всього троє. – 

„Як? Адже всі люди були винищені!” – «Та хіба це люди?! Пройде кілька років, і таких 

стане ще більше, а от (назвав трьох загиблих) таких уже більше не буде». У зв’язку з цим 

подумалось: 1) генерал Скобелєв в одній особі для болгар визволитель, а для туркменів – 

жорстокий поневолювач, одні кленуть його ім’я, інші моляться; 2) справді вартісними є 

одиниці. 

Бологов каже, що покажи туркменові вуса, як він на тебе налетить з кулаками. Так 

ненавидять Будьонного. «Наші» не могли впоратися з басмачами, з боротьбою за 

відокремлення, поки не взявся за це Будьонний, який вдався до тактики випаленої землі 

(там, де опирались, винищував усіх поголовно, оселі спалював). Тільки після цього (вже в 

33 році) вдалося ліквідувати опір. 

Мені згадується фільм, присвячений боротьбі з басмачами. Тут показано, як 

росіянам допомагають свідомі місцеві, як благородні росіяни жертовно рятують 

туркменські сім’ї, обдурених людей, жінок і т.д. 
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26.05.1977 р. 

 

1. Атеїстична робота ось уже 60 років ведеться енергійно, навально, систематично, 

використано багато форм і заходів. А релігійність ще живе, причому зовсім беззахисна, 

безправна, безголоса, систематично висміювана, розтоптувана. І де? Навіть у середовищі 

партійних! Тітка Дуня каже, що «партійні начальники» несуть через підставних осіб 

хрестити дітей. І вона часто виконує такі прохання. Розповіла й про такий цікавий випадок. 

Донесли на N, що охрестив дитину, а його черга підійшла на квартиру. Не дають. Прибіг до 

священика: «Що робити? Викресліть моє прізвище з метричної книги!» Піп порадив: 

«Напишіть заяву, викличте комісію для перевірки, а я все зроблю потрібне». Виявляється, 

він веде кілька книг і для перлюстрації підсуне ту, де нема розшукуваного прізвища. «А як 

же, – каже, – треба ж людей рятувати!» 

Брехня, її необхідність. Виходить, навіть священик вдався до брехні «во имя 

спасения». «Ложь во спасение». Єврей у паспорті міняє прізвище, національність. В Ізраїлі 

цього б не зробив. Значить, складаються такі умови, щоб прожити, мусиш брехати. 

2. Образки трагедії. Запитую Анну Степанівну, чи вірить у сни, чи були коли-небудь 

такі, що справдились. «Були! І добре пам’ятаю. В ту ніч, як німці вбили Дмитра (її 

чоловіка), приснилось, що я в якомусь нічному платті танцюю, але так, що аж підлоги не 

торкаюсь, ніби літаю. Глянула – аж туфель зник, загубила в танці. Ранком пішла в Казанку. 

Аж там запитують: «Ваш у чому був? У кожушку? Вже…» Я заточилась, хватилась за 

огорожу й обомліла… Через кілька років наснилось, що найшла туфлі свої жовті, але ніби 

поморщені, і незабаром вийшла замуж за Івана Архиповича.» 

Ліда тільки що з Кривого Рогу. Гостювала в тітки. Там зайшла мова про минуле. 

Розплакались і тьотя Дуня, і її чоловік. Тяжко згадувати. Залишилась невигойна рана. 

Іван Архипович згадує: «Куркулів повикидали з колгоспу, видали вовчий білет – 

ніде не влаштуєшся. Зробили так, щоб вимерли з голоду». (Пригадалась мені розповідь 

тітки Дуні з Миколаївки: в сільраді працював хлопець, що їй симпатизував. Він порадив їй 

виїхати. Прийшла за документами, а людей багато, стовписько – різні справи! Він крикнув: 

«Ану пропустіть до мене оцю куркульку!» Розступились. Вона підійшла (вся дрижить) до 

столу. Він оформив документ, у якому було зазначено, що середнячка, і це спасло її, 

влаштувалась у Марганці. Потім і звідти робили запит, вона передрижала. Приїхала до 

брата в такому одязі (подерта спідниця з мішковини), що він сказав: не виходь нікуди. 

Купив кофту й спідницю, переодягнув і тоді повів влаштовувати на роботу). 

Розповідали про маєток графа із Сафонового: «Прилетіли якісь, зажадали випивки, 

закуски. Графиня відчула, що хочуть над нею познущатися. Сказала, що піде в погріб, ще 

принесе випивки, наїдків. Кучер за годину завіз її на станцію до Новополтавки (так гнав 

коней) вернувсь і ліг між дітьми спати. Бандити ж згодом кинулись шукати – її нема. Пішли 

до кучера: „Я нічого не знаю, давно сплю”.  

Миколаївка, 30.05.1977 р. 

 

1. Хоч відпустка була до 27 травня (субота), але вже 26 потрібно було прочитати дві 

оглядові пари. І зразу ж з оглядових послали в Сімферополь на консультпункт. Пробув там 

до 30 травня, жив у гуртожитку. Зустрівся там з Василем Хоменком. Ось який випав мені 

маршрут, як не дивно, чому таку відчуваю втому. 

2. «Пытка работой». Пригадується, як Жолдакова все «рекомендувала» – зробіть так, 

зробіть те, наперед знаючи, що не надрукує. Це стосується і диктантів, і бібліографії 

(особливо). 

І от знову проблема: чи це тонкий єзуїтський хід – «пытка работой» (працюй, 

мовляв, хто тобі не дає), чи просто намір позбутися небажаного клієнта під благовидним 

приводом, і цей в основі своїй підступний прийом набирає символічного характеру. 
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Не видати й звинуватити тебе ж у цьому! Щось подібне вимальовується з Швалбом. 

Вже рік, як він тягне бібліографію, все обіцяє. Ясно, хоче щось мати. І от здогадайсь. Дати 

йому хабаря, напоїв би, аби не пропала праця, а що, коли я в списках, – і все марно? 

Кормишева Людмила Вікторівна запитує мене: «Коли ви перестанете гратись у 

науку?» (має на увазі студентське наукове товариство). Подумалось: справді, 

організовуються грандіозні ігрища. А книголюби? А ще різні інші товариства? 

Наша біографія. Рік 1948. «Партия приняла решение посадить мощные 

лесозащитные полосы, названные трассами юности». А тоді говорилось, що це сталінський 

план перетворення природи. Кадри з кінофільму «Молода гвардія». Виступи, промови та ін. 

Не можна нічого скучнішого придумати, ніж цей фільм. Ні в одному кадрі не промайнув 

Сталін (а це ж були роки найвищого культу!). Святкування 100-річчя «Маніфесту 

комуністичної партії». 

Чи, може, вилучили Сталіна з усіх кінохронік? Був би парадокс: так бідолаха 

трудивсь криваво над своєю славою, а його друг узяв і все стер. 

8.06.1977 р. 

 

Колгосп. Було б цікаво вивчити цю структуру з психологічного і соціального боку: 

а) людей, ментально несумісних, різних (чесних і пройдох), насильно об’єднали в 

одну виробничу групу, в середині якої не може не виникнути боротьба за вигідні місця; 

намагання скинути важку роботу на ближнього; нажитись за рахунок громадського добра 

тощо; 

б) оголеність людини (на що звернула увагу Ліда) в групі. Добру осміють (знайдуть 

щось), злу осудять. Все у всіх на виду. Не всі однаково витривалі, не з однаковим темпом 

виконують роботу. Все це робило колгосп особливо нестерпним до війни, коли не було 

сучасних машин. Очевидно, цим пояснюється ота посилена офіційна кампанія, спрямована на 

ідеалізацію цієї форми. 

Ліда розповідає про маму, хвору на астму. Вона не може йти на поле, зате всі 

товаришки недолі кричать, протестують: адже якщо вона не викопає соєї ділянки буряків, 

то більше роботи буде іншим. Один одному ворог, і працюй хоч до смерті, бо недороблене 

тобою повинен доробити інший. 

Знедолені. Колгоспниці-вдови. Нервові. Найменший привід – виходять із себе, 

кричать, як божевільні, лаються. Чув я, як розкричалась сусідка, коли чужа корова зайшла 

на її подвір’я. Скільки їх, самотніх, без сім’ї! Описати б тих, що тільки на Причепі 

(Миколаївка) живуть. 

«Вона як свариться, у роті горить». Зараз помітна інша тенденція – перехід до 

своєрідної найманої праці, фактично невелика група людей виконує всі роботи. 

Ах, який був би цікавий художній твір про дійсний стан речей! 

10.06.1977 р. 

 

Миколаївка. Спогади Анни Степанівни: «Приходили в село різні, влада мінялась (ще 

в громадянську). Якось зайшли в наше село мерзлікінці. Миколаївська «самооборона» всіх 

постріляла, залишився лише отаман Мерзлікін». 

Петлюрівців вона не пам’ятає. Були в селі денікінці. 

Пам’ятає священиків Запольського Микиту («заклúкав австрійців, щоб навели 

порядок у селі, потім красні його спалили, похорони були, школу водили на похорон»); 

Рибальченка Миколу (він повісився). 

Коли тітка Дуня Ніколаєвська була на нашому весіллі, пішла ночувати до сестри 

Вовкотруба. Згадали минуле – голосили. Дуня ніколи не буває в селі. Тут вона зазнала таке 

страхіття. 

Мама (Анна Степанівна) запитувала Ліду (про мене): «Чого він цим цікавиться? 

Розпитує про ті роки? Нащо воно йому?» 
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Зрештою, й Вовкотрубиха (один раз розмовляв з нею і то коротко) помітила й 

висловилась: чого це він тими роками цікавиться (виходить, не розпитаєш, щоб на тебе не 

звернули уваги). 

Характери, громадська атмосфера. Дуня зазнала в Миколаївці всіх кругів дантового 

пекла. Залишилась без чоловіка, померли діти: «Мамо, покупай мене, я помру». Вона не 

звернула на це уваги. Приходить з роботи, дитина мертва. Цю дитину загорнули в якесь 

лахміття й поховали, мати не знає де. Приходили потім і активісти, вигнали її саму з хати, 

взимку на сніг. Повісили замок. Вона день мерзне, вечором влаштується у своїй хаті. І все 

це робили свої, з якими колись разом росли. Потім виявилось, що той, який їй колись 

симпатизував, організував оце вигнання. Він їй пояснив, що інакше тебе затоптали б (а 

боявся прямо сказати: їдь із села). Єдиний порятунок – виїхати в місто. І тут своєрідна 

ситуація: грубо виганяючи свою симпатію, наживав у влади «політичний капітал»: нікому 

не дає пощади. Цікаво, а як він поводив себе з тими, кого ненавидів?! 

Ці люди не боялись гріха. Будучи ущербними, вони з насолодою топтали 

особистість. Тому Горький змушений був кричати: «Человек – это звучит гордо», бо 

людину ставили набагато нижче за скотину. 

15.06.1977 р. 

 

1. Федь недавно відвідав Олеся Гончара, каже, зустріч була теплою, Гончар 

подарував книгу. Брати Микола й Анатолій приклали колись руку до Гончара. Потім же, 

коли сам Анатолій попав у біду, змінив своє ставлення до нього, написав похвальну статтю 

(Донбас, 1977, №2). Смоленчук теж, будучи побитим, зняв після цього шапку перед 

Гончарем. 

2. Грамотний. Слово це набрало якогось специфічного значення. Воно стало 

лайливим. Скибину сім’ю почала виганяти з хати хазяйка, чомусь злякалась, що вони 

заберуть квартиру. Сусіди довчили: «вони грамотні, відсудять квартиру». Отже, в певних 

колах «грамотних» з різних причин бояться. 

16.06.1977 р. 

 

«Педагогічні спостереження». Яскравою фігурою є у нас на четвертому курсі 

Проніна: вона протягом чотирьох років (як сама призналась) нічого не робила, підготовка в 

неї – антипідготовка. Багато пропусків занять. Каже, що просилась, щоб їй дали 

академвідпустку, так вговорили не робити цього, бо потрібно буде ще російську мову 

складати. Її хтось із начальства тягне. 

Система в навчанні. Був час, коли деякі студенти навчались за направленням 

колективів, звідти їм виплачували стипендію. Зовсім не вчились, аби скласти на трійки. 

Стипендія все одно буде! 

Гальмом у підготовці стала практика випускати 100%. Всі бояться відсіву. Дивне 

поняття браку. 

16.06.1977 р. 

 

«Колегіальність керівництва». Пригадую, був у селі (в Миколаївці), як десь у кінці 

травня прийшло повідомлення, що Підгорного усунуто з поста Голови Президії Верховної 

Ради. Не було пояснень, мотивів цього рішення ЦК. 16.06.77 відкрилась шоста сесія 

Верховної Ради СРСР, на якій увільнили Підгорного від обов’язків і т.п. (цікаве 

формулювання у «Радянській освіті», 1977, 18.06). 

Коли почала роботу сесія, я ввімкнув телевізор. Прослухав частину промови, яку 

прошамкав (по-страречому, ніби й зуби повипадали) Л.І.Брежнєв, потім виступи депутатів, 

а в перерві – інтерв’ю з ними. Щось грандіозне! «Рішення величезної історичної ваги в 

обстановці величезного піднесення…» Неможливо було стриматись від сміху, дивлячись і 

слухаючи, як депутати розповідали про «величезне історичне значення рішень» (обрання 

Брежнєва)… «волевиявлення всього народу»… «основа держави – ради, вони – справжні 
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хазяї, вирішують на найширших демократичних началах всі питання» (політичні, 

господарчі і т.п.) – купу помпезних висловлювань можна набрати з виступів (маю вирізки з 

газет). 

Слова і реальність – ах, скільки напрошувалось паралелей, зіставлень:  

1) колегіальність керівництва (у яку колись вірив Смоленчук) як гарантія, щоб не 

повернувся культ, волюнтаризм; 

2) і як насправді вирішуються справи в найвужчому колі, як «демократично» вони 

оформляються; 

3) цій Верховній Раді нема чим займатись, нема чого вирішувати (залишилось лише 

штампувати інші рішення, в інших інстанціях прийняті), довго думали, чим наповнити її, і 

знайшли – лісове господарство. 

У селі люди почали говорити, що Підгорний нібито був проти нового гімну, тому 

його зняли. 

Розмовляють двоє (один повчає іншого): будь обережний, ніде ні слова: відчуваєш 

по газетах, як заговорили про розквіт демократії, про права людини? Знаю двох робітників, 

яких забрали за анекдоти й добре покарали! То робітники. А інтелігентові зразу голову 

знімуть! 

Цікаво (чим пояснити?), що ніхто із публіки, народу ніде й словом не обмовиться 

про недавно прийняті рішення «всесвітньо-історичного значення» (проект конституції, 

текст гімну, сесія Верховної Ради – все це за останні дні). Чи всі громадяни збайдужіли до 

цих рішень, постанов і т.п., чи бояться висловлюватись. Влаштовуються тільки безкінечні 

мітинги. 

20.06.1977 р. 

 

Дон Кіхот воював з вітряками. Цікава суть цього символу. А якщо уявити сучасного 

Кіхота, що намагається воювати зі злом (не уявним, а справжнім)? Чим це кінчиться для 

нього?  

Зроби добро, щоб нажити ворога (чув таку сентенцію).  

21.06.1977 р. 

 

Дружба. В «Литературной газете», 77, №26 прочитав прислів’я «Скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу, зачем он тебе нужен». Це прислів’я воскресило в моїй пам’яті ряд  сценок, 

історій. Пригадую, в Анатолія Федя була вечірка. Біля мене сидів директор хлібозаводу. 

Був він п’яний. Розшолопав нарешті, де я працюю, хто я. І став майже вголос міркувати: 

«А-а, це ж ви можете допомогти влаштувати в інститут… нам треба зустрітись… заходьте в 

гості, де вас можна бачити… я вам теж можу бути корисним, допомогти в чомусь (моя 

жінка зав. ательє)…» Суть меркантильної дружби: хто кому чим може бути корисним.  

1.07.1977 р. 

 

1. Вибори (до місцевих рад). Пройшли якось непомітно (19.06), навіть нікого з 

агітаторів не бачив. Я проголосував рано (спішив на іспит), на виборчій дільниці не 

продавали нічого дефіцитного. Одержав два бюлетені, прочитав їх по дорозі до урни, 

вперше ознайомившись із прізвищами депутатів і тут же їх забувши. Звернув увагу (просто 

цікаво) на форму бюлетеня (текст українською мовою). 

Виборчий бюлетень 

Залиште прізвище одного депутата, за якого Ви голосуєте, решту викресліть 

Прізвище, ім’я та по батькові 

депутата 

Ким висунутий 

Тут зазначене всього одне прізвище 

(набране типографським способом) 

Тут названий колектив, що висунув 

кандидата 
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Кого ж викреслювати, якщо вказали лише одне прізвище? 

 

2. Партзбори. Секретар партбюро Ольга Солодухова виступила з доповіддю. «Для 

партии нет выше интересов, чем интересы народа. Новое яркое тому подтверждение – 

решения майского пленума ЦК КПСС… Общенародное государство... советы народных 

депутатов. Выборы – это проявление реальной заботы о молодежи – предоставление ей 

права быть избранным (с 18 лет)… Все во имя человека, все во имя труженика». 

На закінчення сказала, що не буде зупинятись на тіньових сторонах, про це багато 

вже говорилось на інших зборах. Цим дала «напрямок». У «дебатах» виступаючі 

наголошували на успіхах. У президії сидів представник міськкому партії, який висловив 

різке незадоволення відсутністю критики. Після цього пішли виступи з критикою. 

Дуже цікава склалась традиція: розглядається питання – є доповідач по ньому. Потім 

йдуть «дебати» (хто виступить по цьому питанню?)… Встановлюється регламент. Ніхто не 

слухає виступаючих, кожен меле, щоб вичерпати регламент. Побалакали. Нарешті 

головуючий: «Есть предложение подвести черту». Цю пропозицію радо приймають. 

Поговорили – і все. 

Склався актив говорунів. Завжди виступають Філатов, Єрицпохов та ін. Багато уваги 

приділяють питанням політосвіти: всі (буквально) повинні постійно підвищувати свій 

ідейний і теоретичний рівень, гостра нехватка пропагандистів (бо всі вчаться). 

1.07.1977 р. 

 

Сталін. Серед шоферів якась пошесть – вивішувати портрети Сталіна. Як збагнути 

їхню психологію? Він імпонував дрімучим натурам. Якесь стадне (первісне) чуття любити 

вожака жорстокого і сильного. Навіює страх і цим викликає любов. Ніхто не думає, що він 

роздавив достойних. 

1.07.1977 р. 

 

1) Теорія, що виправдовує певні дії. Зняти почуття незручності, вини, замінити його 

почуттям правоти, гордості за виконане: денаціоналізація, русифікація – під лозунгом 

зближення, під прикриттям теорії історичності націй (як продукту певних історичних і 

економічних умов). Людина відмовляється від своєї мови, традицій, народності з почуттям 

правильності зробленого кроку (особливо приємний комплекс, коли все це поєднується із 

відчутною вигодою). 

2) «Факты – это воздух ученого, но факты фактам рознь» (чому, мовляв, звертаєте 

увагу на темні, а не світлі факти?). 

3) Часто репродукується картина, на якій зображено, як Ленін згуртовує студентів, 

як вони енергійно бунтують; перелякані обличчя рутинних професорів. Возвеличувати там 

протест і водночас у себе безоглядно підрізати його навіть у зародку! Де б опинився такий 

студент зараз? 

4) 25 червня о 6.50 радіостанція «Колос» (Київ) організувала закличну передачу, що 

треба берегти хліб, цей священний дар землі. Надається слово голові колгоспу – говорить 

по-російськи; науковому співробітнику (по сільському господарству) – теж по-російськи. В 

обох прізвища українські. Я помітив, що зараз це стало повсякденним, навіть показним. 

Донецьке радіо тільки так робить. Згадуються слова Л.І.Брежнєва: «Сделать этот процесс 

необратимым».  

1.07.1977 р. 

 

1. Пахарєв у колі знайомих (під час стажування в Києві) розповідав, що в Тихого 

найшли зброю («от не знаю точно, чи підкинули, чи знайшли справді, німецького зразка»). 

Хотіли організувати над ним публічний суд, щоб робітники виступали по-українськи й 

вимагали вищої міри покарання. А де ж таку робітничу аудиторію візьмеш у Донецьку 

(щоб говорила по-українськи)? Вирішили закритим судом судити. Мають дати йому років 
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12. (А як хотілося б, щоб змінилася ситуація і нині осуджувана сторона використала цей же 

метод: організувати робітників, їх гнівні виступи проти тих, у кого «не було вищих 

інтересів, ніж інтереси народу» – чого говорили одне, а робили інше?!). 

Запитую Федя (який усе це розповів мені), хто такий Тихий? Відповів (з інфомації 

Пахарєва): він поступав у кілька найкращих вузів і кожен раз проходив, але розчаровувався 

і кидав (виходить, мав якнайкращі здібності). Нарешті поступив у МГУ, успішно закінчив 

філософський факультет. Брат його полковник, батько голова колгоспу, сестра член партії.  

2. Про Брежнєва. Оці найідейніші марксисти (що були на перепідготовці) ждуть, 

коли не стане Брежнєва. Він через старість не може керувати країною. Кажу, що весь час і 

скрізь за нього голосують одноголосно. Е-е – зробив співрозмовник жест. Розповів, що всі 

делегати партз’їзду одержали цінні подарунки: електронні годинники останнього випуску, 

купували скільки хотіли товарів по собівартості. 

3. На якомусь семінарі хтось із учасників критикував наше радіо. Воно працює на 

закордон: всі вісті спочатку приходять „звідти”, з-за „бугра” тому мимоволі кожен 

настроюється на «Німецьку хвилю» чи «Голос Америки».  

4. Спогад із «тих» років. Десь наприкінці червня обідав я з Киреєм у ресторані. 

Затим пішли гуляти по парку, говорили про різне. Мабуть, відклалися у його свідомості 

міцно деякі картини з 30-х років:  

а) Голод. Вмирали кругом (він родом з Чорнобаївського району на Черкащині, 

недалеко Золотоноші). Кладовище було обкопане ровом. Уже не було сил завозити 

померлих на кладовище, кидали в той рів. Сморід стояв страшний на всю округу. Випадки 

людоїдства: в їхньому селі дядько заманював до себе в хату дітей і вбивав їх, їв м’ясо.  

б) Арешти. Дружина Кирея, коли вчилась, жила на квартирі. Вночі приїхали, 

викликали хазяїна, забрали, сім’я так і не довідалася, де дівся. Недавно Киреї були в цих 

краях, зайшли і в цю хату. Хазяїна нема, стара вдова каже, що нічого про нього не чула. 

2.07.1977 р. 

 

З.А. Жолдакова. Недавно я знову зіткнувся з цією постаттю. Валентина Іванівна 

Конюшенко розповіла, що Ільченко, її подруга, їхала сюди весною цього року перевіряти 

школи, то Жолдакова дала їй завдання взнати «нащот націоналізму Горбачука». Коли про 

це Люба Ільченко розповіла Валі Конюшенко, то ця нібито сказала: «Ти тільки в інституті 

нічого не говори, бо зразу буде пожежа. Один по одному передасть – всі будуть знати. А то 

все плітки, вони люди хороші».  

Головою Державної екзаменаційної комісії у нас на початфаці був Кирей. Він теж 

про Жолдакову розповів: нікого до друку не допускала, видавала або своє, або своїх друзів. 

Хотіла створити навколо себе пусте місце, щоб, крім неї, не було інших методистів. 

Яка потворність! Медведєв розповідав подібне про Булаховського. Які можливості 

для таких! Все під благовидним виглядом: централізація видавничої справи, щоб 

підвищити якість друкованої продукції, а насправді взяти все під контроль і під свою владу. 

Як легко підрізати крила такими. 

2.07.1977 р. 

 

Культурне життя (студентське). Микола (Донецький політехнічний інститут) 

розповідає, що у них періодично організовують культпоходи в театр. Студенти беруть (під 

тиском рознарядки на групу) квитки, платять гроші, а в театр не йдуть. 

Ось «справжні досягнення, висоти драматургії. Розквіт її. Закличність, велике 

виховне значення» і т.п. Слід було б підібрати з газет оці пишні висловлювання і подати їх 

у контексті розмов про те, що за кордоном мало нас перекладають. Що ж перекладати? 

Політінформації в групі: один, чия черга, читає, ніхто не слухає. 

У цьому році випустили надто слабких студентів. Ніяких знань, ніякого мислення. 

Ось деякі з них: Трамбовецька, Бодрова, Смаль, Проніна та ін. Набирав Бологов! Як він 

зумів такий курс набрати? Тут заважило кілька моментів: 
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а) набрали знайомих («по блату»), але щоб ці пройшли, безжально «різали» 

відмінників, перш за все на усному екзамені, щоб забезпечити прохід блатовим; 

б) попало багато міських, які завжди вчаться гірше і які не складали на вступних 

екзаменах української мови. 

2.07.1977 р. 

 

Образки, аналогії. Монголи, гуни створили завойовницький вал: підкорені народи 

включались у завойовницькі походи, навіть ставали важливою ударною силою. У міру 

розширення експансії, незважаючи на величезні втрати, сила агресії не спадала. 

Здавалося б, цей метод могли використати німці, особливо в поході проти СРСР. І все 

ж їм це не вдалось і не могло вдатися: їх національна психологія унеможливлювала це. Саме 

такий похід (переможний) могла зробити наша країна. В епіцентрі були б росіяни (вони є 

продуктом асиміляції багатьох народів, історично навчились співжити й керувати іншими). 

Офіційна ідеологія, досвід роботи з масами, досвід залучення їх у дії, вміння опиратись на 

певні соціальні категорії населення, що дозволяє знаходити підтримку серед різних народів. 

Крім того, як ніколи, дозрів і світ для цього: усі поневолені народи (а їх величезна була 

більшість) гаряче підтримали б цей рух, у метрополіях легко можна було внести розкол. Ідея 

світової революції витала в повітрі, а розгортався рух за національне і соціальне звільнення, 

за рівність і справедливість. Плід дозрів, його пора було зірвати й спожити. Оце був би 

справжній вал. Завоювання світу для росіян не коштувало б дорого, Москва стала б світовою 

столицею. Не сталося цього! Не сталось соціального зледеніння Землі! Можливо, навіть 

випадково: занадто рано рельєфно виявилась порочність системи, обмежено-жорстокий 

Сталін виліз на престол, його культ не допустив розумної людини на верх. Зло занадто рано 

почало само себе їсти. Ослабли, збідніли (іззлидніли), почманіли. Мільйони своїх людей 

відправили на смерть! І все кращих! 

Тепер ситуація вже не та: Китай з друга перетворився у ворога, Америкою створено 

ядерний щит. А тоді рідкісна ситуація склалась, і нікому не було б порятунку. 

31.08.1977 р. 

 

1. Громадська робота. Цікавий аспект: і тих, хто не любить, не сприймає, примусити 

хвалити  «власть предержащих». Кожен має бути пропагандистом і агітатором. Релігійник 

виступає безвірником, пропагує атеїзм і т.д. У душі ненавидить, а публічно, з трибуни 

розпинається в похвальбі. Один перед другим, щоб не запідозрили. 

2. Анекдот. Як Маркса на партійну роботу приймали. Сидить Маркс у парку на 

лавці. Підсідає до нього людина, як виявилось потім, секретар райкому. Розговорились. 

Маркс признався, що він ветеран партії, але ще почувається добре і міг би попрацювати. – 

«О, то нам такі якраз потрібні: виховна робота серед молоді (на кращих революційних 

традиціях, живий свідок), наставництво – тут хоч караул кричи, так не вистачає людей, ви 

нам ой як потрібні! Приходьте й негайно оформляйтесь…» Коли ж вияснили соціальне 

походження цього дідка, його національність – не прийняли на партійну роботу, не 

підходить.  

3. Екзамен з наукового комунізму. Дивна це була картина: чого тільки не говорили 

студенти, ні про яку об’єктивність чи правду не доводиться й думати. Чим більше великих 

фраз, похвал – з одного боку, і чим більше критики «тих», тим краще. Проект нової 

конституції – великий, грандіозний… Грандіозні зміни в виборчій системі: вже не селянські 

й робітничі депутати, а народні і розширена демократія… Студент наводить слова 

Брежнєва про те, що професією можна оволодіти лише тоді, коли оволодієш 

матеріалістичною філософією. І всі студенти стверджують, яке там (у капіталістів) пекло, 

яка несправедливість, які неподобства там робляться; а ми – яка ідилія, плани, людина 

людині друг, освіта, медична допомога, росте технічна інтелігенція, благополуччя. 

3.09.1977 р. 
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1) З 1 по 10 серпня відпочивав я в Бердянську. У хазяйки, в якої жив, було багато 

квартирантів. Вечорами часто збирались за великим столом серед двору й вели розмови на 

різні теми. Цікаво, що ніхто не висловивсь у тому сенсі, що в нас добре, а «там» погано. 

Частенько випливало зіставлення – як там і як у нас (у галузі техніки, науки, організації 

життя). На лекціях, мітингах люди говорять одне, в побуті, невимушеному товаристві – 

інше: 

а) У нас гостра нехватка шоферів, водіїв автобусів. Чому? Директори підприємств 

(навіть маленьких, захудалих) по штату мають машину й шофера. Шофер цей одержує 

добру зарплату, а нічого не робить, цілими днями чекає директора. Там же («за бугром») 

директор водить машину сам. 

б) Анекдот про американського шпигуна: викрав у конструкторському бюро 

секретні креслення підводної лодки. Там швиденько сконструювали виріб, вийшов… 

паровоз. Уся розвідувальна служба заметушилась – у чому справа? Виявилось, шпигун не 

дістав списку недоробок. Є й варіант цього анекдота: в секретному бюро переполох: 

пропали креслення. Начальника кидає то в жар, то в холодний піт: розслідування, загрожує 

ростріл! Аж, копаючись у своїх паперах, радісно вигукнув: знайшовсь список недоробок! 

Отже, основний проект – дурниця, ніхто ним не скористається, головне – список недоробок. 

в) Спосіб життя. Співрозмовник з Ворошиловграда якось зауважив, що черги 

настільки ввійшли в наш спосіб життя, нашу свідомість, що ми себе без них не уявляємо, не 

мислимо, створюємо їх там, де вони неможливі, і як ілюстрацію навів практику знайомого 

йому начальника, який прибиває печатку на паперах лише тоді, коли за цим вишикується 

черга. «У принципі легко і просто зробити людям, щоб було зручно, але сама система 

цьому перешкоджає». Йшлося про поліклініки, де, щоб записатися, треба прийти вдосвіта, 

хоча, здавалося б, простіше зробити інакше, але ліквідуй тут чергу, само собою відпаде 

потреба в блатові, знайомствах, хабарях; дай карбованець – дадуть без черги талон, у лікаря 

є свої протеже, з яких щось має за позачерговість, кругова порука: ти мені, я тобі. 

У черзі за молоком (де я став) якась жінка розповіла, з якими труднощами по блату 

їй удалось дістати квиток на літак Київ – Бердянськ. І яке було її здивування, коли 

виявилось, що в літаку третина місць вільні. Незабутнє враження на мене справила 

грандіозна черга біля залізничної каси попереднього продажу квитків. Сотні людей, замість 

відпочинку, днями простоюють у черзі, де свої закони, правила. Здавалося б, і тут просто 

зарадити лиху. 

г) «Ленские события». Якийсь відставник з Дніпропетровська розповів, що ще в 50-х 

роках на Сахаліні було велике повстання зеків (100 тис. брало участь). «Двинули военную 

часть, артиллерию и уничтожили всех до единого». Було повстання і в Ачинську (Сибір), 

здається, з такими ж наслідками. Львів’янин, що сидів збоку, додав, що у Львові теж була 

така історія. Подумалось: які грандіозні масштаби, масовість порівяняно з колишніми 

(дореволюційними) Ленськими подіями – і мовчанка. 

2) Образок. Таїланд. Китайці організовують виступи зрадників, які звертаються за 

допомогою. «Братня рука» вчасно подана. Країну окупували, зараз скрізь голосно кричать: 

«Теперь этот народ приобрел подлинную свободу, сбросил пута своих угнетателей», став 

жити щасливим життям. А ті, що противились окупації? Підлі зрадники. 

3) Культурний обмін із закордоном (багато говорять нині, що перекладаємо значно 

більше їхніх авторів, ніж вони наших). М.Шолохов на ІІ Всесоюзному з’їзді радянських 

письменників: «Но при всем этом остается нашим бедствием серый поток бесцветной, 

посредственной литературы, который последние годы хлещет со страниц журналов и 

наводняет книжный рынок». Хто ж буде перекладати таку літературу? 

4) Партія. Цікавий з багатьох точок зору феномен. Прославляння нових вождів і 

охаювання попередніх, причому дружне, одноголосне. Одноголосні вибори, прийняття 

законів. Денаціоналізація. Події 30-х років і т.д. Величезна армія, послушна волі 

начальника, дисциплінована. Грізна й сильна машина, послушна волі керманича? 

3.09.1977 р. 
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1) Заговорили одного разу про Власова (відпочиваючі нашого двору). Офіцер-

відставник з Дніпропетровська розповів, як Власов був узятий у полон. Я кажу, що читав 

колись статтю про це, там інша історія подана. «Как оно в действительности было, конечно, 

я не знаю, нам так говорили на политзанятиях. Все может быть. И написать могут что 

угодно». І розповів, що в Дніпропетровську секретар обкому покінчив життя самогубством. 

Появилось повідомлення в пресі: «погиб в авиационной катастрофе». 

2) Про Гітлера. Зайшла мова про війну. І ось відпочиваючий зі Львова зауважив: 

якби Гітлер не виявив з самого початку такої жорстокості, він переміг би. До речі, недавно 

Л. Ільченко навела слова якогось єврея: якби Гітлер не бив євреїв, ставився до них добре, то 

переміг би. 

В усіх цих висловлюваннях проглядається ідея: які ми (радянці) були слабі, наша 

перемога – справа рук самих переможених (німців). 

3) Асоціації. Volksdeutsch – яка ідея! Перспективна, цинічна. І проводилась (головне) 

нахабно, відкрито. А тут таємно, під покровом інтернаціоналізму. Психологія і сутність та 

ж, лише форма зовсім інша (невідповідна суті), тому більш підступна. Логвиненко – чи не 

тип?! 

Ті прийшли на короткий час – і то знайшлись поборники їхні: одружишся з 

німкенею, будеш начальником. Психологія цих людей: піде служити кожному завойовнику 

самовіддано. 

Нашому народові не повезло ні на завойовників, ні на союзників. США завдячують 

Франції, Алжир – СРСР і т.д. Тут же знайшли союзника, який під виглядом допомоги, 

влізши в душу й на територію, поділився з ворогом (половина тобі, половина мені). Після 

стількох кривавих падінь, принижень, летаргії стали на порозі звільнення. Чорт вирвав інше 

– настав нечуваний кривавий буревій, потім систематичне душіння репресіями, голодом, 

розкладанням духовним, винародовлення. 

4) Про опальних. А.Федь розповів, що влітку цього року його хотіли взяти головним 

редактором журналу «Донбас». Запросили на співбесіду, затим офіційно затребували 

характеристику з місця роботи. Знайомі сказали, що справа вирішена. На самих верхніх 

інстанціях не затвердили! Говорив про це з болем. Оступивсь – не дадуть піднятись.  

Думається – до революції цього не було. Писарєв та інші. Ленін друкувався, будучи 

засланим. Федь міг не надати значення тому, що взяв книжку «Про це варто б знати», 

можливо, навіть хотів полаяти той світ. Але для цих, що тримають населення у потоці 

дезінформації, підозріло: 

а) чого потягнувся до тої літератури (значить, цікавишся, хочеш щось знати, шукаєш 

якусь правду); 

б) чи не перейнявся відкриттям?! Крім того, можеш стати носієм тих ідей! Як би там 

не було, але таких осіб краще ізолювати! 

9.09.1977 р. 

 

1. Образок. На державному екзамені студентка відповідає дуже погано. Коротяєв 

мене запитує: «Кто за ней стоит?» Запитання в суть. Попротягають в інститут недолугих, 

«за ними й стоять». 

До речі, найслабіші студенти (нерозвинені й ледачі) добре влаштовуються, 

наприклад, у Слов’янську прилаштувались Мінгальова, Трамбовецька, Рубан. А я хотів їм 

двійки на держекзаменах поставити. 

2. Саженюк. Кирей розповідав, що в Саженюка широке було коло знайомств. Коли 

хочуть комусь видати книжку, він організує позитивну рецензію, зате на суперника – 

негативний відгук. Така ж і Н.Ф. Скрипченко – їй теж не хочеться мати конкурентів. 

Кажуть, що комарів плодиться безліч, тому перші з них (даного виводку) виділяють 

у середовище якусь речовину, що вбиває пізніших. Чи у наведеному факті не проявляється 

оця комарина суть (правда, в певних умовах)? 
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3. Доблесть. Ось у серії «Наша біографія. Рік 1948» виступає робітниця, згадує, як 

жилось: був один столик у кімнаті – ото вся мебель, які труднощі були! Хвалиться цим! 

Який це був героїчний час! 

9.09.1977 р. 

 

1. Хто проти кого. Пригадую, колись Євдокія Савеліївна Мірошниченко 

висловилася, що добре було б, якби Горбачука випхали з інституту. А оце переглядаю її 

робочий план з української літератури, де пише «Карпенка Карого», «творчій шлях», 

«сентиментальній», неправильні переноси, навіть нерідко лапки не ставить при назвах 

творів та багато іншого. А яка в неї усна мова? 

2. Образок. Сьогодні під час  прогулянки зайшов у пивний бар, що біля 

тролейбусного депо. За столом, заставленим пляшками вина, кружками пива, стояло 

п’ятеро здорованів (двоє особливо рослі, з бичачою зовнішністю). Час робочий – 3 година 

дня, вони, видно, там уже давно і нікуди не поспішають. Трапилось так, що через годину я 

проходив біля хлібозаводу: там на прокладці нової дороги трудились п’ятеро жінок! 

Орудували ломами, піднімали важкі цементні брили, що вкладаються на узбіччі. Асфальт 

теж будуть класти жінки (щось на цих роботах і не видно чоловіків). Дві з цих жінок були 

літні (років по 40), три досить молоді, але всі на вигляд міцні (і робота ж не під силу 

кожному чоловікові). Хтось говорив, що у найважчому, найшкідливішому цеху на АІЗі 

майже одні жінки. 

5.10.1977 р. 

 

Подорож у Москву. Поїзд Донецьк-Москва приходить у Москву десь о 9.00. 

Пробудився я рано. Підмосковні села, міста. Випали дощі, в окремих місцях моросило. Туга 

(єсенінська «грусть»). Саме дивлячись на ці села, якось глибше відчуваєш Єсеніна, 

розумієш Некрасова, згадувались назви «Горелово…Нєєлово, Нєурожайка тож…». 

Коли повертались назад і в’їхали в Білгородську область, якось різко змінились села: 

добротні, різнотипні хати, розкішні садки. Відчувається хазяйновитість, старанність і 

заможність населення. Мій попутник з Курська це відмітив: «О, здесь и совершенно 

строения другие, причем разные, на Курщине строят все на один лад». 

9.10.1977 р. 

 

1. Спогад (асоціації). Глянув на карту світу, погляд спинився на Індостанському 

півострові, затим побіг по ріці Меконг. Скільки народів проживає по її берегах! Згадалось, 

як колись пояснювали (виходячи з Марра і «класиків марксизму-ленінізму») походження 

нації: від багатьох різних племен, які консолідувались у народність, затим націю у зв’язку з 

торгівлею, економічними стосунками. А цьому сприяли ріки, тому й нації утворились 

вздовж рік... Подумалось: 

а) що тільки під виглядом науки можна подати, якщо позбутись критики! Які 

завгодно вигадки! І знайдуться, що будуть вірити – одних вірити примусять, інші – по 

наївності; 

б) знайдуться й учені, які радо паразитують на такому стані справ, вони готові в 

науковоподібну форму перетворити що завгодно, оскільки їм це вигідно, а голос критики 

затиснутий; 

в) несподівано (в таких умовах) своєрідний сам принцип творення науки! Зовсім не 

думати про об’єктивну істину, не виходити від фактів (не зв’язувати себе зовсім ними), а 

придумувати щось вигідне і добирати для аргументації «факти». 

2. «Крик мовчання» (є такий вислів у Василя Симоненка). Який глибокий зміст! 

Може бути назвою моїх мемуарів. 

3. У Шолохова („Они сражались за Родину”) є про 37-й рік. Цю главу, до речі, 

Поляков назвав «спекуляцией на народном горе». Які думки напрошуються: 
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а) „Как такое могло случиться?” Здається, тут відповідь можна знайти, оскільки це 

було логічним наслідком попередніх подій. Яка картина вражаюча: забирають не лише 

простих, беззахисних, нерозумних людей, але й цвіт командного складу!.. Де 

взаємовиручка? Адже брали членів партії, активних учасників громадянської війни, тих, 

хто встановив радянську владу! Що це були за революціонери, за партійці, які не стали на 

захист колег?! Тепер у мемуарах читаємо, як багато з них не вірило наклепам. Де ж ваша 

революційна, партійна совість тоді була?! Як можна було дозволити так безкарно 

куражитись? Забирають щодня «по кілька чоловік на заріз», решта мовчки, покірно жде 

своєї участі. І це бойові соратники! До «кінця віддані справі» люди! От де загадка. Чи, 

може, тоді виплив наверх якраз такий сорт людей? Чи царський офіцерський корпус 

допустив би таке беззаконня щодо себе з боку царя? 

Поляков якось розповідав, що суд над військовими вершив Будьонний, що репресії 

серед військових його рук справа, але він, мовляв, і не розумів того, що робив. Отут, 

мабуть, уся сила! На найвищі верхи забрались, стали всесильними Гришки Распутіни, 

люди, які не тільки не розуміли, але й не могли нічого зрозуміти. 

б) „Были среди изъятых и настоящие враги”. Значить, їх нищення цілком 

закономірне, виправдане, бажане. Чого ж тоді стільки крику навколо Бухенвальда? Адже ті  

поступали так само зі своїми ворогами. 

Варто подумати ще над темою – розбрат. Вдалось порвати оті внутрішні 

взаємозв’язки, що з’єднували людей, допомагали переносити горе. Став доносити один на 

одного, топити, радіти з горя сусіда. Інакше як збагнути, зрозуміти історію загального 

голоду, грандіозного братовбивства? 

21.10.1977 р. 

 

«Демократія». 20 жовтня 1977 року в інституті були відкриті партзбори. Говорилось, 

як завжди, про різне, хто про що, кого що турбує. Але цікаві nałogi myslowe висловив 

завідувач кафедри марксистсько-ленінінської філософії В.М. Філатов. Повів розмову про 

конституційну свободу і т.п. (у зв’язку з прийняттям Конституції, рішеннями Жовтневого 

1977 пленуму ЦК): «Мы не дозволим использование свободы во вред государству, делу 

коммунизма. Преподаватели являются работниками идеологического фронта, несут 

политическую ответственность за воспитываемых… Мы выступаем против такой свободы, 

которая является произволом… Понятие свободы всегда классовое. Жить в обществе и 

быть свободным от общества нельзя… Свобода личности – это осознанная 

необходимость… Какой лектор, такая направленность его лекций. Все зависит от состава 

лекторов, никакой контроль ничего не сделает». 

27 жовтня Поляков проводив в інституті вечір, присвячений творчості калмицького 

письменника Д.Кугультінова. Було 4 маленькі повідомлення: три студентські, одне 

Полякова. Слід повернутись до постаті Кугультінова у зв’язку з такими асоціаціями: 

а) життєвий шлях поета: воював, на його очах розпинали його народ, сам був 

репресований, потім реабілітований, але згодом в автобіографії пише, що завжди вірив в 

ідеї Леніна, що сонце Леніна незгасне. Цікаво, скільки щирості в цьому твердженні 

(«сонце», яке обпекло і батьківщину, і його самого); 

б) любив дуже Пушкіна (у якого є слова: «… И друг степей калмык») –  трубадура 

того народу, від якого зазнано стільки кривд, серед якого довелось жити. Пушкіним, 

напевне, переконують калмиків переходити в іншу національність. Пам’ятники Пушкіну 

(як і в Україні) є символом духовної влади, а не рівноправ’я, культурної зверхності, а не 

паритету (зовсім інакшим був би смисл пам’ятників Шота Руставелі, Данте, Сервантесу). 

Якби перемогу здобули німці, вони теж собі на допомогу взяли б авторитет Шіллера, Ґете, 

використали б їх для підкреслення своєї зверхності, зміцнення духовної влади; 

в) культурні втрати калмиків – якусь знамениту бібліотеку після закриття медресе 

передали місцевій владі. Книги знищено, пущено по вітру. В автобіографії Кугультінова є 

рядки про це і про Бажана, який скрушно дивився на цю руїну. І Бажан знав, бачив стільки, 
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а як виступав (кого прославив, кого знеславив)?! Вибрати б його висловлювання про 

динозавра і тих нещасних, які намагались рятувати, що можна. 

Гомункули – організувались і зайнялись повальною руйнацією в ім’я великих ідеалів 

гомункулізму. 

30.10.1977 р. 

 

Спогад. У кінці березня цього року, як тільки я зібрався в Київ, викликали «туди». 

Пройшло вже багато часу, деякі деталі забулись. Все ніколи було записати (та й 

небезпечно), час пройшов у якомусь шаленому темпі, в стані постійної зайнятості. 

Ліда була на стажуванні в Харкові (лютий – квітень). На 8 березня поїхала до 

батьків, а 24 березня (на канікули весняні) всі ми збирались поїхати в Київ до родичів. 

Спланували все це, обміркували. 

Вирішили, що в Миколаївці нема смислу далі тримати свої записи, замуровані в печі. 

Якщо мама, хвора, помре, як забрати все це? 

Привезла. Тримаємо в хаті, в папці, ось уже 22 березня, через день їдемо, зібрались у 

дорогу. 

Вечором заходить у кімнату чоловік, з порога питає: «Вы Горбачук Василий 

Тихонович?» У мене зразу появився здогад, звідки це. Але чого? В якій справі? – Я. – «Вас 

вызывают в Комитет государственной безопсаности. Машина стоит внизу». Кажу, що зараз 

одягнусь. Той пішов униз, а я, одягаючись, схватив папку й мімікою показую Ліді: що 

робити? Де сховати? Метнувся по кімнаті, коридору – нема де сховати! У цій гарячці 

блиснула думка: у ванні. Підкласти в таз із грязною білизною, на випадок чого, залити 

водою». 

Вийшов, підходжу до машини, за кермом сидить лише той, хто викликав. Мовчки 

сідаю, з місця рушаємо. Коли виїхали на дорогу, запитую: чого так пізно? Робочий день 

закінчено. – «Мы работаем в любое время», – явно не хотячи продовжувати розмову. 

Тривожно. Рояться думки, – чого, в якій справі? 

Заїжджаємо в двір (брама була відчинена). 

Заходжу у вказані двері. Встає з-за великого столу чорнявий, років 30 чоловік, 

рекомендується: Анатолій Васільєвіч, запропонував сісти. Починає розпитувати за роботу, 

потім каже: «Я був найкращої думки про інститут, що там усе добре, аж тут (подає мені 

папірець) виклик у Донецьк на завтра на 10.00. У чому справа?» – «Не знаю, не догадуюсь», 

– відповідаю. 

Сказав, що мене в інституті повинні відпустити (з ким же домовлятись так пізно? А 

завтра о шостій повинен виїжджати). Викликають у ролі свідка. 

Повертаюсь. Ліда злякано й запитливо зустрічає. Йдемо на прогулянку. Оглянули 

навколишні кущі, ями, насипи. Де сховати папку? Раптом завтра обшук? І як так трапилось, 

що саме на пожежу її привезли? Лежала в безпеці 5 років, хай би ще стільки лежала. Як 

трапилось, що її саме в цей час забрали? Можна б усе порвати, знищити. Але як підняти 

руку на свій труд?! Якщо це знайдуть – пропав, якщо ж обшуку не буде, а матеріал буде 

знищений, – як не збожеволіти? Розривалась душа від цих питань і безвиході. 

Найстрашнішим було питання – як так трапилось, що саме на цей час все це привезено?! 

До пізньої ночі сидів і відбирав, що можна лишати, що зрізати, що викреслити. Які із 

записок зібрати в групу найбільш небезпечних. Чим цього буде менше, тим легше сховати. 

Знову загорнули відібране в тряпки й поклали в відро для сміття. Ніч була тривожною. 

Встав о п’ятій, о шостій сів на автобус, рано заїхав у Донецьк, знайшов «хату», 

пішов трохи перекусити. О десятій заходжу, черговому віддаю документи – паспорт і 

виклик. 

У передвестибюлі схвильований хлопець ходить (років 18) туди-сюди, сидять двоє 

дідів. Підсідаю збоку, «читаю» газету, а сам прислухаюсь, про що говорять? Бідкаються, 

що за клопіт звалився на їх голови! З розмов довідуюсь, що вони з Костянтинівки. Відразу 

прийшов здогад, у чому справа. Тихий! Їм років по 70. «Скільки прожив на світі, а ще за 
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політику ніде не тягали», – каже один. І другий теж. У другому кутку сидить Протасова 

Валентина Євгенівна. Підсідаю до неї, починаю розмову. В якій справі – не знає. Підходить 

високого зросту чоловік (як потім вияснилось – слідчий): – «То ви одне одного знаєте?» 

(по-українськи). Вона скоромовкою: «Це викладач Слов’янського інституту, кандидат 

наук…» Він швиденько її забрав. Я чекав після цього години півтори, він же підійшов до 

мене (кудою випустили Протасову, не помітив). Заводить у кабінет на ІІ поверсі, пропонує 

сісти, «знайомиться», намагається показатися увічливим. 

Почався допит. Я розповів версію, яку продумав заздалегідь. Він старанно все 

записує, ставить запитання. Збоку стояли речі, вилучені в Тихого: друкарська машинка, 

листки паперу, якась гвинтівка (слідчий Сімчук помітив мій погляд: «Це його, Тихого, 

запасався зброєю»). 

Потім протокол допиту запропонував підписати на кожній сторінці. Не пригадую 

вже, чи довелося ще й самому писати свідчення. 

Про те, що Тихий раніше сидів у тюрмі, я не знав. Видавав себе за вчителя. Просив 

допомоги у складанні словника. Охаректиризував я цей словник. Чи вів антирадянські 

розмови? – Ні. Хотів ще одержати рецензію на якусь роботу, я відмовився через брак часу, 

її у нього не було, мав наступним разом привезти. «А чому ви не погодились?» – усе 

допитувався. – Не мав часу, зрештою, я йому пояснив, що моя рецензія не матиме 

абсолютно ніякого значення… 

Приїжджаю додому пізно. Ніби полегшало. Ліда біла як полотно. Стояла на вулиці й 

чекала (на зупинці «Молодіжна»). 

Але на другий день знову виклик. Була субота, надвечір’я. Що це таке?! Заїжджаємо 

в Слов’янське відділення. Зустрічає знайомий вже мені Сімчук і другий, товстий, масивний, 

років 50, відрекомендувався: Мєльніков. Я відчув, що буде щось тяжке. 

Ще в Донецьку на питання: ви знаєте Тихого? Я запитав – якого? «А якого ви 

знаєте?» – Є в Києві художник Тихий. Слідчий такого повороту не сподівався, не готувався, 

пояснив мені, який Тихий його цікавить. Тепер же саме з цього почалось: «Ви назвали 

Тихого з Києва. Що ви про нього знаєте?» Я став характеризувати його картини, які знаю з 

репродукцій. 

Тоді взялись за Сторчака (це нове в моїх слідчих історіях!): З якого часу з ним 

знайомий, що про нього знаю, чи зустрічався, чи бував удома, про що розмови вели. Про 

все це дуже прискіпливо (звідки їм відомо, що знаю Сторчака?! Чи не Бологов повідомив?! 

Інколи в Дмитра Михайловича Кравчука в кімнаті в присутності Бологова вели розмови про 

Сторчака, крім того, сам Сторчак – науковий керівник Бологова – просив його: не обіжай 

там Горбачука). 

Сімчук вийшов, продовжував допит сам Мельников. Зручно всівся і з видимою 

садистською насолодою взявся за роботу. Відчуття, що витягає жили: Як трапилось так, що 

був в області всього один націоналіст Тихий, і той вийшов зі мною на контакт? Скільки є 

мовників в інституті – ні з ким він не сконтактувавсь! У процесі розмови я зауважив, що 

запідозрив Тихого, чи він до мене не підісланий? Це викликало бурхливу реакцію: «Он 

подумал, что ему подсадили петуха!» Що було б, якби не закралась така підозра?! Я відчув, 

що це моє зауваження виявилося вдалим – ніби підтверджувало, що «ворожих» розмов я не 

міг вести. 

Потім приступив до Сверстюка, Бровка. Із задоволеням ствердив, що Бровко хворий, 

Сверстюк засуджений. Чи не підтримую з ним зв’язків? Коли останній раз бачив? 

«Ми вас (тобто мене) знаем хорошо. Вы настоящий диссидент! И ваше место там 

(зробив жест). Вы только случайно не угодили туда. Я даже удивляюсь, как это так 

получилось, что вы не в тюрьме». Коли я зауважив, що ніяких «гріхів» не відчуваю за 

останні роки, то він обурено: «Вы говорили, что вся эта история с Добошем – это только 

предлог, чтобы уничтожить украинскую интеллигенцию!» – «Я такого не тільки не 

говорив, а навіть не думав!» «Бросьте. Кто вам поверит! Это зафиксировано, есть подписи» 
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(знову блискавка: кому міг сказати?! Хто передав?! Чи не казав чогось подібного Скибі? 

Поліщуку під час стажування в Харкові?) 

На листках у нього було багато записано. Заглядав туди і вивертав мені душу. 

Щось жорстоке, хтиве жертви відчувалось у ньому! Подумалось, чи не саме він вів 

подібну розмову з Принцевським? У кінці запропонував написати свідчення, «щоб 

покласти край, щоб більше цим не займатись, щоб вони знали, що я відвертий. Напишіть 

про себе те-то й те-то, інакше доведеться вживати заходів». 

Я писав, а Анатолій Васильович періодично заходив у кімнату, запаковував у шафу 

випивку (цілі батареї пляшок), закусь. Видимо, їх я затримував, вони втомились возитись зі 

мною.  

Довго ще будь-який дзвінок у квартиру тривожив – чи не по мою душу? А ще перед 

початком навчального року знову викликали. На цей раз розмову зі мною вів молодий, 

інтелігентний чоловік на прізвище Петров. Завів розмови про історію України, про 

Київську Русь. І непомітно підштовхував на слизькі моменти (я обачно не ковзався). 

Наприкінці сказав: чи не зміг би я з ними співпрацювати? – «Ні, не зміг би. Після всього 

який це матиме вигляд?» На тому й розійшлись. 

Ще деякі до наведеного вище опису моменти. Мельников про Бровка: «Он до сих 

пор идейно не разоружился».  

«Вы идейно обрабатывали свою жену. Если вы о себе не подумали, то подумайте о 

своих детях». 

Про словник Тихого: «Как вы не разобрались в его националистической 

направленности?! Русские слова в украинском языке – это засорение?!» 

«Вы давно были бы доктором наук, если бы не это!» 

Я якось висловивсь, маючи на увазі кіровоградську історію: «Коли мене не обрали 

по конкурсу…» – «По конкурсу?! Это был удобный случай от вас избавиться». 

Дуже допитувався Мельников, кого я знаю з української інтелігенції, що знаю  про 

настрої. Чому я весь час обертаюсь у колі саме таких людей? 

«Если бы вы не испугались Тихого, то пошли бы с ним на сближение?» 

30.10.1977 р. 

 

Колізії, характери, сценки. 

З 3 листопада 1977 я вдома (завжди це «дома», хоч уже 30 років живу далеко від 

батьків). Поїздка, розмови в дорозі, вдома з рідними, спогади, нові ситуації. 

«Не вір написаному». Хотів виїхати з Києва в Брест 1 листопада, але на вокзалі на 

табло, де міститься інформація про наявність місць на поїзди, значилось, що на поїзд Київ–

Брест ніяких місць (м’яких, купейних, плацкартних, загальних) «нет». Оскільки це було 

надвечір, за години дві до відходу поїзда, то я не став наводити додаткові довідки, вирішив 

на другий день приїхати зранку. Приїжджаю – табло сповіщає, що ні на один поїзд (два 

відходять увечері) ніяких місць немає. Як же виїхати? Не повертатись же назад у 

Слов’янськ (до речі, і в цьому напрямку теж не було місць). Заводжу розмову з якимось 

випадковим чоловіком, що стоїть у хвості черги. Звертаю його увагу на табло (чи, мовляв, є 

смисл ставати в чергу?). Він рішуче відповів (по-російськи): не вір написаному! 

Пригадуєте, на ХХ з’їзді партія урочисто на весь світ проголосила, що в N році (я забув, у 

якому) будуть відмінені податки… побудований буде комунізм. А що ми маємо насправді?! 

Я відійшов від нього. Хтось підказав, що можна закомпостувати білет до Бреста в 

касі №18. Черги кругом величезні, ніде нічого не довідаєшся, всі злі, кожен хоче 

пропхатись до віконця, касирки працюють повільно, на запитання мовчать. Прошу одного з 

черги, що стоїть уже близько біля віконця №18, довідатись, чи є місця до Бреста, інакше 

нема смислу кілька годин вистоювати свою чергу. Він взяв мій білет і… закомпостував, 

правда, в загальний вагон. Радість і здивування! 
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І ось я у вагоні. Скільки вільних місць! У кожному купе (відділенні) на 9 чоловік 

сидіти (не рахуючи ще трьох полок) було по 5-6 чоловік. На ближніх станціях ще частина 

пасажирів вийшла, після Малина, Коростеня стало зовсім вільно. 

2. Змагання – хто менше зробить. Ця думка прийшла ще в Києві, кожна каса продає 

білети на кілька напрямків. Здавалося б, це зручно, раціонально, ще й до послуг за кілька 

кроків табло. І все ж касирки працюють повільно, черги величезні – затори. Спостерігається 

щось грандіозно-бездумне, бездушне в цій махині, байдуже до людини, якій випало сюди 

попасти. Мабуть, ні одна з касирок не зацікавлена в тому, щоб працювати якнайшвидше, 

відпустити білетів якнайбільше. Навпаки, спішити нема чого. 

Ця ж картина й у Бресті на автовокзалі. На касах написано «Касса обслуживает все 

направления». Довжелезні хвости, беруть і на ті автобуси, що вже відправляються, і на 

пізніші (вечірні). Касирки не спішать, заповняють білети повагом, публіка хвилюється. І 

ось результат: я їхав у Березу о 10.00, була третина вільних місць. Коля сідав на другий 

день о 10.20 – їхало всього 4 чоловіка, а вистояв чергу, на 10.00 не встиг узяти. Підбігало 

кілька пасажирів до автобуса, але ж водій не має права обілечувати. Так автобус пішов 

порожній. 

3. Відгомін минулого. В одному зі мною купе (Київ-Брест) виявилось кілька 

пасажирів з Рокитного, у тому числі лісник. Возили в Київ продавати журавлину. У своїй 

простоті дивуються, що так дорого продали – по 5 крб. за кг. Подумати тільки! Аж не 

одважишся загадувати таку ціну! Але ж так інші продають. Перейшла мова на гроші, 

вартість яких помітно, на очах падає. Більшість продуктів подорожчала за останні роки. 

Одним це вигідно, а тим, що одержують тверду зарплату? 

Не пригадую безпосереднього приводу, заговорили про роки війни, бандерівщину. 

Лісник каже, що окремі групки діяли до 1957 року. Була амністія, здавались (виходили з 

лісу). Лісник образно розповів, як семеро вечором прийшли на пункт, там був лише один 

черговий, перелякався в смерть. Першим, хто повиходив (здався), навіть грошову допомогу 

видали на будівництво хати, запровадження господарства. «Ну й зараз як вони живуть?» – 

хтось запитав. «Е-е, – каже лісник, – коли все заспокоїлось, встановилось, то їх тихенько 

прибрали. Де вони, куди їх діли – ніхто не знає». 

4. А ось розголосу наробила інша трагічна, пов’язана з війною історія, яка трапилась 

весною цього року в Шилині (коло Галінова на Берестейщині). Появилась на місцевому 

кладовищі свіжа могила, невідомо ким насипана. Відповідні органи зайнялись цією 

справою. Вияснилось, що похований у ній місцевий житель, що переховувався з 1944 року 

по 1977 рік! Дві дочки вийшли заміж, батько нікому не показувався. Поховали теж так, щоб 

ніхто не бачив. Яка трагедія! 

5. Бурмистер. Після війни довгий час у наших місцях (Березівський район) давав 

себе знати тип, прозваний «Бурмистер». Він займався збиранням податків. Бувало, кожному 

призначав, скільки зерна потрібно здати. Чоловік починає просити, щоб зменшив, то додає 

ще 5 кг. Ще просить – ще 5 кг. Був невблаганним, план  хлібоздачі завжди перевиконував, 

людям в’ївся в самі печінки. Це був пострах, тип здирщика. І ось недавно в Дорогичині 

його впізнали: він у Прибалтиці в німців служив карателем (випадково якась жінка з 

Прибалтики побачила його на вулиці). 

6. Кривдник і жертва. Батько мій по своїй простоті душевній розповів сусідові 

Польцу, що жене самогон. Той пішов і доніс. Зробили трус, склали акт (протокол). Мати 

побігла, заплакана, до Польца ж: яке у нас нещастя трапилось! Він теж «бідкався» (потім 

Корінь, який був свідком цього доносу, розповів про все це). 

І ось колізія: людина звіряється гаданому другові, той продає, ця жертва біжить до 

свого «продавця», щоб поділитись горем. Ще, в даному випадку, мати побігла, щоб 

попередити і його, бо він теж займається самогоноварінням, то щоб не попався.  

9.11.1977 р. 
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1. Культ Сталіна. М. Шолохов («Они сражались за Родину») устами Олександра 

Михайловича Стрельцова (учасник громадянської війни, потім відсидів) розповідає про 

репресії брату Миколі (чому саме на риболовлі – щоб ніхто сторонній не чув?). Цікавий 

матеріал для роздумів. 

Поляков назвав усе це дешевою спекуляцією на народній трагедії, фарисейством 

віддає від того місця, де автор виправдовує респресії за дрібні крадіжки хліба! Шолохов 

ніби й боліє над трагедією – як це могло трапитись? Але й тіні співчуття до інакомислячих 

(своїх побили – от жалко); схвалює репресії по відношенню до тих нещасних колгоспниць, 

які за пазухою хотіли принести хліба дітям, щоб не померли. 

2. Почуття справедливості, елементарної об’єктивності зовсім відкинуте. Ось у 

Гомелі (11.11.1977р.) була в мене вимушена зупинка. Познайомився з якимось 

полковником, що приїхав зі Свердловська. Рано (між 5 і 7 годинами) ходимо ще 

безлюдними майже вулицями. Про що тільки не говорено! Правда, він кілька разів 

зауважив «Об этом можно говорить только на вокзале». Запитую (коли зайшла мова про 

Ізраїль), чи правда, що Насер хотів євреїв винищити? – «Да, всех до единого: тех, кто 

недавно туда прибыл, отправить обратно, остальных уничтожить. И он этого не скрывал!» 

Трапилось, що їдучи затим з Києва до Полтави автобусом, познайомився з 

підполковником, що зараз служить у Полтаві, а був у Єгипті військовим радником під час 

конфлікту з Ізраїлем. Теж розмова зайшла на цю тему. Кажу: тоді ми писали в газетах, що 

наших військових там (у Єгипті) нема, навіть спростували такі твердження в зарубіжній 

пресі. Розсміявсь: «От ми беремо наші газети, читаємо, що ізраїльтяни зробили провокацію 

таку-то. А це не вони, а ми її зробили». Питаю, чи правда, що Нассер хотів знищити Ізраїль. 

– «Ну да, он этого не скрывал. Он хотел стереть это государство с лица земли, чтобы 

никаких следов от него не осталось. Он хотел (и говорил об этом) учинить новый 

Карфаген». 

Я вже не запитав, як трапилось, що наша держава підтримувала тих, хто планував 

геноцид. Така ж історія була і в Нігерії. А в Абісінії підтримала не ерітрейців і сомалійців, 

які прагнуть незалежності, а загарбницьку Абісінію. 

16.11.1977 р. 

 

1. Америка і ми. Після вечірки проводжу начальника Краматорського депо. Став він 

жалітись, що дуже важко працювати з людьми, особливо ні до чого не придатна молодь, не 

має достатніх трудових навичок. Запитую: от цікаво, як в Америці? Невже й там так? – «Що 

ви! Там роблять на совість. Якби в нас так працювали, як в Америці, то не було б де людей 

дівати». 

2. Дисидент. Учора (21 грудня) прочитав заяву Григорія Аврахова («Культура і 

життя», 13 жовтня 1977р.), згадав розмову з Мельниковим (у Слов’янську): «Вы настоящий 

диссидент!» (з притиском). І Ковшар заявляв мені: «Вы стопроцентный националист!» 

Кажуть, був процес М.Руденка в Донецьку. Громадським обвинувачувачем виступив 

все той же сумнозвісний Ілля Стебун. 

По асоціації (коли згадав Іллю Стебуна) виринув у пам’яті образ Маланчука. Він у 

гроні верховних, але не в центрі, а десь на периферії (скрізь на фотографіях групових). Я 

помітив, що кожен з них твердо знає своє місце. Біля першого завжди стоїть Ляшко та ін. У 

Маланчука є щось від Семчука. У погляді божевілля. 

Чи не бояться вони суду історії? Адже Стебун освічений, професор. Мабуть, це 

такий цинік, «негодяй отъявленный», що з неймовірною легкістю плює він на суд нащадків, 

на передсуди цивілізації. Йому добре, він задовольняє свою темну натуру.  

3. Наука розбрату. Якось Ліда згадала розповідь тітки: «Ходили й забирали усе. Свої 

це робили, але з ними були якісь, що мовчки ходили, були в компанії». Чи не в цьому 

ключ? Примусити (якщо не хочуть) грабувати одне одного, залякати одних, опідлити 

інших! 

Місіонери користувались віротерпінням інших, самі ж несли смерть за єресь! 
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Часто згадується мені ота шкільна карта – зародження й розповсюдження рабства. 

Страшно! Адже й це, сучасне рабство, так може поширитись. 

22.12.1977 р. 

 

1. «Свято вулиці Леніна». Не пригадую, якого числа, але десь на початку цього 

навчального року ректор оголосив, що вищими партійними інстанціями встановлюється 

«свято вулиці Леніна». На запитання відповів, що  робочий день не знімається, але ті, хто 

не буде зайнятий (не має занять в інституті), повинні святкувати. 

2. Свято в річницю похорон. Вчора випадково (гуляючи по Хрещатику) я став 

свідком репетиції до дня 60-річчя Радянської України. Всього, що передумалось, не 

опишеш. Згадалось, біллю віддалось у душі... Скільки театралізації, бутафорії! Їхало 

червоне козацтво на конях. Скільки пошито костюмів, затрачено коштів, щоб ще раз 

возвеличити тих, які так багато зробили в той трагічний час для вмирання нації. 

Напрошувалась аналогія з Алжиром, але там не вийшло. У кожного народу були зрадники, 

але не завжди вони брали верх.  

Йшли машини з лозунгами. І лише на одній чи двох – транспаранти українською 

мовою. Нема чого вже гратись у мову! 

Ось валка хліборобів з сохою, у свитах. За ними цілий парад сільсько- господарських 

машин! Дивіться (все наочно), що було, чого (завдяки нам) досягнуто. На обивателя може 

подіяти, адже він не додумається, що було і що є в сусідів і без таких жертв. 

Військовий парад. Добре ходять муштрувані солдатики. Колони шикувались, 

марширували вздовж Хрещатика, уступали одна одній місце, злагоджено. Навколо бігали 

фельдфебелі. Потім тисячоусті крики «ура-а-а!», коли проїжджав перед лавами генерал і 

поздоровляв: «Поздравляю вас с 60-летием Советской Украины!» 

Тренуються, щоб протанцювати перед тими на трибунах, хто пильно стереже, щоб 

Україна не дихнула, хто жде, коли можна буде засвідчити смерть цілого народу. Злагоджені 

танці, вогняні рухи… 

3. Філософи-царі. Чи не збулась мрія Платона, щоб філософи правили державою?! 

Ленін, Сталін… Кожен вождь видає свої твори, які стають обов’язковими євангеліями, 

обов’язковим (примусовим) раціоном духовним для підлеглих. 

Варто замислитись над деякими фактами з часів революції. Яка участь націоналів? 

Латиші, євреї та ін. Які мотиви їх дій? 

Чи не було серед них і багато таких, що зазнавали дискримінації, не могли (а 

бажали) прилучитись до великого російського народу. Доля своїх народів їх зовсім не 

цікавила? З другого боку, лозунги були такі, що враховували широкий спектр тенденцій. 

22.12.1977 р. 

 

Є якась дивна властивість паралізувати суспільство. І ця здатність багатопланова, 

наприклад, у національному плані – повний індеферентизм. Спочатку паралізує свою 

жертву, потім заковтує. У Молдавії і в Канаді однакова кількість українців. А яка разюча 

різниця в їх самовиявленні! 

Абсолютна пасивність перед обличчям кривосуддя; неймовірна послушність загалу. 

1977 р. 

 

Демократія і диктатура. Переглядаю журнали, згадую деякі кінофільми. Ось у 

тридцяті роки в Німеччині шал захоплення фюрером – і безпорядки, сутички, бійки у 

Франції (та й в інших демократичних країнах). Наші маніфестації, демонстрації в підтримку 

геноцидної політики партії. На Кубі Фідель Кастро – і тихо. 

Можливо, при демократії нема господаря. Той, хто зміг би керувати, не може, бо 

перешкоджають йому. 

Крім того, народ може висунути людей нікчемних і покарати великих (Фемістокла 

піддали остракізму – таку заслужену для країни людину!). 
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Демократія – чи не говорільня, яка поглинає безліч розумів? Вона ж безсила перед 

зовнішними і внутрішніми ворогами (диктатори проростали й зміцнювались на ґрунті 

демократії). 

Грудень 1977 року 

 

 

1978 рік 

 

Силуети. Вчора Д.М.Кравчук (5.01.1978р.) був у Києві. Хочуть його взяти 

завідувачем відділом редакції мови видавництва „Радянська школа” замість Жолдакової. 

Правда, потрібно спочатку пару місяців попрацювати просто редактором (Зоя 

потурбувалась, щоб серед її підлеглих не було конкурентів). Говорив з Кислим, Біляєвим, 

кажуть: вже далі її терпіти не можна. Завалила роботу, друкує не те, що треба, займається 

самоуправством. 

Вона (Жолдакова) в моєму житті зіграла роль, подібну до описаного випадку в 

«Литературной газете», №1, 1978 („Лишение гравитации”), правда, значно зловіснішу. 

Сьогодні, сидячи в кабінеті педагогіки, був свідком розмови Легенького й 

Кузьменкова. Цікаво, що коли хтось висловлює думки, відповідні й твоїм власним 

спостереженням, твоєму досвіду, все ж таки вражають вони якось несподівано. Мова між 

ними зайшла про автореферат. Якась (їм відома) начальниця захищає дисертацію. Усі статті 

(публікації) у співавторстві, в тому числі й з Кузьменковим. Він каже: „Хоча б один рядок 

додала, одне слово змінила”. Легенький про неї (коли Кузьменков висловив припущення, 

чи не написати негативний відгук): „Это опасный тип. Лучше с нею не связываться. Кстати, 

у нее есть удивительная черта: она мыслящего человека видит сразу, сходу и сразу же его 

органически, неподдельно ненавидит”. 

Отже, існує такий тип ненависті, зображений ще Пушкіним в образі Сальєрі. 

6.01.1978 р. 

 

Колядки. Дві групи дітей учора, одна сьогодні приходили колядувати. І от цікаві 

деякі моменти: 

1) Відновлюються традиції, пов’язані з релігійними святами, хоч їх топтано, 

викорінювано, осміювано (і справді – дітям розвага, нормальній людині, до якої забрів гурт 

дітлахів, – радість). Найшлись функціонери, які розгорнули шалену діяльність, щоб 

позбавити людину людського, загнати її в кут, аби вона переймалась злістю до ближнього. І 

все ж заборона позначилась: колядує дитячий люмпен, якісь знедолені діти зі знедолених 

сімей, і лише заради заробітку. 

2) Співають по-українськи, хоч вільно говорити по-українськи не можуть. 

3) Усі співають (з незначними варіаціями) примітивний речитатив: 

Колядин, колядин, 

Я у батька один, 

Мене батько послав, 

Щоб я сала достав. 

А як сала нема – 

Дайте, дядьку, п’ятака. 

А п’ятак не такий – 

Дайте, дядьку, золотий. 

8.01.1978 р. 

 

Антоніми. Якось недавно прийшло на ум порівняння – хто були в той вирішальний 

час антонімічні пари? Федько (якраз на цей роздум наштовхнуло фото), Боженко, Щорс... 

Мануїльський, Петровський... (Було б цікаво і повчально розглянути їх духовний світ, 
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творчий потенціал). І Донцов, Грушевський, Винниченко... Симиренко... Леонтович.. 

вчителі, діячі просвіти... 

Для апостолів небуття мало було одного анатомічного заходу. Знадобилось ще СВУ 

й постійна, безперервна чистка, травля, переслідування. „Це така хвиля...” Торжество 

татарщини (у журналі „Всесвіт” 1977 є стаття про уйгурів). 

Черги. Сьогодні був на пошті (зберкасі). Дві кімнатки забиті людьми – все 

„квартиросъемщики” платять за квартиру, світло і т.п. Придивився в байдужі й звиклі до 

всього лиця. Подумалось: який заряд абсолютної байдужості, знечулення до людини треба 

мати, щоб так усе організувати. Поставити десь лічильну машину, цілий штат працівників, 

які щомісяця нараховують квартплату, вручають квитанції десь 9-12 числа, а до 15 треба 

розрахуватись, бо начисляють пеню. І от стовпище, давка. Пригадуються слова інженера в 

Бердянську, що черга стала органічною, невід’ємною частиною нашого способу життя, 

вона стала елементом свідомості суспільства, бо й там, де її нема, начальство (чи 

відповідальні за дану ділянку роботи) намагається її створити.  

Безгосподарність. Зрештою, чи багато з верховодів має здатність (навіть при 

бажанні, найчастіше й воно відсутнє) навести „господарність”? На цьому ґрунті виросла 

ідея шкідництва, яка одна могла пояснити в очах простолюдина (й стала для владарів 

зручною для виправдання репресій) видиму й незбагненну безгосподарність. Сучасні 

господарі життя вміли рубати, а не господарювати. У цьому істина. 

Оповідки про нову Конституцію: 

1) Знайшлись палкі прихильники її. Один з вождів африканських племен вирішив і 

собі наслідувати хороший приклад. Але оскільки поліграфічна база дуже слаба, паперу 

обмаль та й населення (громадяни) маломовні, всі закони сформулювали максимально 

стисло, у двох параграфах: §1. Усі справи племені вирішує вождь племені. §2. У кого 

виникне яке питання, дивись §1. 

2) Пантоміма. Анекдот демонструється мовчки, жестами, які означають відповіді на 

питання про обов’язки і права громадян: сісти, встати, плескати в долоні й голосувати „за”. 

10.01.1978 р. 

 

а) Перед Новим роком заходив до нас Анатолій Федь, говорив, що в Донецьку серед 

студентів ведеться розслідування: бувають випадки розповсюдження релігійної літератури. 

Йокнуло в серці за Миколу: його товариш має книги з бібліотеки якогось священика. Коля 

привіз і мені одну книжку. Мені вона цікава як історичний документ – якою поживою 

духовною тоді кормили, як висловлювались, аргументували тоді свої тези. Але ж тут 

досить факту, його розідмуть, зроблять, що схочуть, і мені, й синові. 

б) Позавчора Ліда випадково підслухала розмову: декан втішав студентку ІІ курсу 

початфаку, яка дуже переживала: „не бійсь, не хвилюйсь, ми дали тобі хорошу 

характеристику, на тебе просто наговорили...” Її викликає  в спецвідділ працівник КДБ. 

в) Федь, проводячи мене, в коридорі (в кімнаті боїться говорити) шепнув, що в 

інституті «шурують», і ректору (Петрику) влетіло, що підібрав такі кадри (йому Перевєрзєв 

про це повідомив, а той знає все). Нема спокою і кінця тривогам. А казали: хвиля. Одна за 

одною! 

12.01.1978 р. 

 

Діалоги в дорозі. Недавно їздив я у Київ. Буває, в дорозі зустрічаєшся з людьми, 

розмови з якими залишаються в пам’яті. 

І. Не вдалось мені взяти квитки на поїзд №20 Ворошиловград-Київ, поїхав через 

Харків. І от ще на пероні зустрівсь я з літнім чоловіком, що мав квиток у цей же вагон. Сіли 

за один столик якраз в останньому купе. 

Розговорились. Почалась розмова про український народ. Мій співбесідник (вже 25 

років у Москві, але родом з Маяків чи Слов’янська) вважає, що українці не єдина нація, яка 

має своє обличчя, свій етнічний тип, як, наприклад, грузини чи німці, а конгломерат різних 
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народів, мішанина різних етносів. Я не втерпів і сказав жартома: от я тільки-но глянув на 

вас на пероні, як зразу відзначив подумки – хохол! Хоч ви й говорите з московським акцен-

том… і розповів йому про процес формування нашого народу, що різні домішки були 

порівняно незначними, що помітного сліду не залишили. Крім того, послався на 

біологічний закон занепаду рис, що не підкріплюються: нащадки Гурамішвілі (у 

Миргороді) зараз не мають абсолютно ніяких рис грузинів. 

Це була ніби зачіпка, «затравка» для дальших розважань. Хочеться в кількох словах 

передати деякі його думки, висловлювання, які здалися мені цікавими. Був пізній вечір, 

говорили ми напівпошепки, він оглядавсь, чи ніхто нас не чує (мовляв, можна поговорити з 

людиною, з якою більше не зустрінешся і яка тебе не знає). Згадалося, що колись у Гомелі 

мій співбесідник – про це я вже писав – пару разів оглянувшись, зауважив: «об этом можно 

говорить только на вокзале», мовляв, лови вітра в полі. 

Відчувається його глибока, вмотивована, відчута всім серцем неприязнь до Сталіна і 

його оточення, його лінії, діянь і вчинків. Здається, почалось з мого питання: чим пояснити, 

що деякі шофери (таксі, автобусів) повивішували портрети Сталіна? 

Чим? Просто тим, що є різні люди: одні не відчувають, не розуміють, не сприймають 

музики, інші не здатні аналізувати факти, розуміти світ, що їх оточує, треті є просто без 

душі, бездушні люди і т.д. Кожен з цих типів по-різному реагує на події. От є такі, що 

носяться з Сталіном, не розуміючи, не знаючи, що це таке. 

З цього пішли й інші його висловлювання: 

1) «Берия – это был настоящий, обыкновенный бандит, уголовник. Неразвит, 

неграмотный. Его брат был революционером, он его убил, чтобы присвоить его имя. Но 

Сталину именно был нужен такой, он его поднял, приблизил. Сталину сообщали о его 

злодеяниях (звонили, писали письма, слали телеграммы). Но Сталин, показывая все это 

Берии, говорил: ты жив, пока я живу. И это действительно так. Берия служил Сталину, 

спасая свою шкуру». Далі розповів дещо про операцію, в результаті якої Берію знищено, 

хоч він близький був до оволодіння владою. Військові частини пооточували війська НКВД. 

(Слухаючи це, думалось: хто був на чолі держави, в чиїх руках була доля мільйонів!) 

2) Вважає, що Сталін відзначався надто посереднім розумом, але був хитрим, 

підступним, безоглядним політиком. Його зовсім і не турбував розвиток господарства, цим 

займались міністри та інші відповідальні особи. Так було й під час війни. Він зумів лише 

створити собі авторитет. Операції готували талановиті полководці, а він пожинав плоди. 

(Дивно, Жуков виявивсь маріонеткою і в Сталіна, який скористався його послугами, і в 

Хрущова, якому допоміг укріпитись, – і пішов геть.) 

«Разными средствами (и страхом, и пропагандой) создали ему авторитет. В атаку на 

фронте шли с возгласами: «За родину! За Сталина!» Гитлер сумел руками Сталина 

уничтожить всех умных людей России». 

Сталін завів до занепаду економіку. Але зараз вживаються енергійні заходи по її 

піднесенню. «А от в сознании людей он произвел такое опустошение, что его не скоро, и за 

100 лет не восполнишь». Поляки, чехи, мовляв, раді були б приєднатись до нас. Їм було б 

безпечніше, уникли б страху війни. Але коли зіткнулись з нашою дійсністю, то енергійно 

запротестували. 

Несподіваною для мене (про це не чув раніше) виявилась розповідь про польське 

військо. Мій співбесідник (сказав, що має прізвище на -вський) був призначений офіцером 

у це військо. Дали йому підрозділ, укомплектований з колишніх штрафників, які, проте, 

вже виправдали себе – залишились живими після виконання завдань. Розповів кілька 

епізодів, як вони («польські воїни») обманювали й обкрадали жителів, які згодом стали цих 

вояків боятись і вживати заходів для самозахисту. 

Ця розповідь викликала кілька асоціацій: 

а) Наше „Червоне козацтво” в роки громадянської війни. 

б) Вам потрібне wojsko polskie – нате! А народ стоїть і дивується – звідки таке наше 

диво? 
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в) Хочете свій уряд – нате! Та такий, що попроситесь нашого захисту. 

ІІ. Досить цікавим виявився новий випадковий співбесідник і на зворотній дорозі, 

коли я повертався з Києва. Шахтар, майстер, керівник бригади. Оглянувшись і 

впевнившись, що ніхто не прислухається, повів розповідь про безгосподарність у різних 

галузях, правда, намагаючись залучитись і моєю підтримкою («чи не так?»). У сільському 

господарстві: садять буряки на такій площі, що не можуть зібрати, потім приорюють. Якщо 

голова не розуміє (нащо стільки садити), то хай порадиться з рядовим колгоспником. Той 

скаже, скільки зможуть зібрати. Зауважую, що голові план зверху спускають, він не має 

права його порушити. – А взяти легку промисловість? Ви яке взуття носите (N)? Кажу. – А 

берете не міряючи? – Ні, міряю. – А чому? – Бо різні. – От бачите. А за кордоном не так. 

Там розмір є розмір і т.д. 

І от які підспудні ідеї проглядали з усіх розмов, які він вів (хоч був обережний і 

прямо не висловлювався): за кордоном кожен капіталіст дбає за своє майно, тут нема 

нікому ні до чого діла; начальство з часом псується, звикає до особистої вигоди (згадав 

аферу секретаря обкому Ворошиловграда). Навіть на себе послався: відпускає кого-небудь з 

роботи, то чого ж так, хай принесе півлітру. 

Думалось, критичне сприйняття, критична оцінка дійсності стали загальними. 

Дивно, що при такій нашій офіційній пропаганді майже всім «той» (капіталістичний) світ 

здається кращим, організованішим, навіть справедливішим. 

3.02.1978 р. 

 

Образки. 

1. Смоленчук шукав товариства. Йому потрібні були образи, матеріал для творів і 

просто необхідність спілкуватись. Його сахались (наприклад, Люба Кіліченко, 

Регушевський). Одні боячись, що він конфідент, інші не хотіли бути прототипами його 

героїв, особливо у зв’язку з його необ’єктивним сприйманням світу.  

Його відносини з Юр’євим. Цілком можливо, що Смоленчук робив йому добро – і 

нажив ворога. Можливо, вийшло так, як у мене з Бологовим? Деякі факти говорять про 

непорядність Юр’єва. 

2. Грабіжники. З розвитком суспільства міняються й форми злочину. Появились 

співавтори. Ти пиши, працюй, а я допишу своє прізвище, користуючись своїми впливами, 

можливостями, присвою частку твоєї праці. 

3. Колгосп. Говорили про неполадки, крадіжки. Кожен хоче вкрасти, поживитись, 

починаючи від голови й вище. Думалось: чи є яка можливість поліпшити стан? На 

фермерські рейки вже не переведеш, у колгоспі порядок не наведеш. 

4. У Миколаївці (Казанківського р-ну) до війни був колгосп (серед інших) «Світова 

революція» (говорили: де ти живеш? – У Світовій. – Звідки йдеш? – Зі Світової.) А в 

Казанці проспект «Рози Люксембург» і «Заповіти Ілліча». Де живеш? – В Розі. Йду з Рози. 

Йду з Ілліча. Я в Ілліча, а вона в Розі. 

5. З минулого. Раніше місто Інгулець називалось ім.Чубаря, поряд Дзержинське і т.п. 

Видно, роздавали імена, як зараз грамоти. Хто це робив і коли появилась така мода? В 

усякому разі, ця мода свідчить про надзвичайне славолюбство цієї категорії діячів. Що за 

картина! Ось за твої заслуги назвемо твоїм іменем місто N. Між ними була своя заздрість, 

свої змагання. 

Це одна з рис їх обличчя. І от повністю вони виявили свою сутність під час репресій. 

Вони один одного топили. 

6. Вкласти ідею. Буває ж так, що бажаючи когось застерегти від чогось, вкладаєш 

йому цю небажану собі думку. Дмитро Кравчик підказав ненароком Олі Солодуховій 

думку, що піде на кафедру, а вона стане проректором. Тепер вона добивається цього місця. 

7. Теми розмов. Цікаво спостерігати, як різні люди (різних груп) розмовляють між 

собою. Я зустрівся в Дніпропетровську з Поповським. Зразу ж – про теми досліджень, 
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мовознавців, наукові конференції, що плануються. Селяни – про спільних родичів, дітей, 

випивки, крадіжки. 

8. Обслуговування населення. Коли я їхав з Дніпропетровська в Казанку (6 травня), 

був свідком величезних черг, стовпища людей на автовокзалах. І ця картина повторюється 

перед кожним святом, практично щотижня, і ніхто не подбає про вивезення людей, що 

годинами хвилюються, нервуються, зляться. 

Миколаївка, 14.05.1978 р. 

 

1. Продуктивність праці. Зайшла розмова з Шатковським (директор радгоспу в 

Миколаївці, 13.05.1978 р.), що з села виїжджають, що нема кому працювати, за 

господарством доглянути. Він на це: якби працювали так, як треба, то мені вистачило б і 

половини тої робочої сили, яка зараз є у Миколаївці, зазначив, що у ФРГ у сільському 

господарстві зайнято всього лише 6% населення.  

2. Читаючи Лермонтова. Перебуваючи в Миколаївці (6-15 травня) прочитав томик 

творів Лермонтова. Російський характер. 

Замислюючись над образом Печоріна, я згадував сценки, що свідчили про грубість, 

неповагу людини до людини (у Ростові на вокзалі, у Київському аеропорту, в магазинах і 

т.п.), жорстокість, недоброзичливість. Чи не зобразив Лермонтов в образі Печоріна душу, 

характер російської людини з надзвичайною проникливістю? Безперечно, образ цей 

автобіографічний, але й передано душу людини, що прагне ближньому зла, насолоджується, 

мучачи іншу. 

Коли думаю про росіян, згадую чорних клобуків, татар. Ті не тільки були 

агресивними щодо чужих, але й щодо своїх. Окремі групи втікали від своїх аж у Білорусію. 

Громадянська війна була жорстокою. А потім? Репресії ніде такі не можливі були б. 

3. Обговорення проекту Конституції УРСР. Я був якраз на засіданні партбюро, коли 

секретар Ольга Георгіївна Солодухова давала вказівки про те, як провести обговорення 

проекту конституції: а) на факультетах організувати мітинги, підготувати виступаючих, 

бажано українською мовою (бо ж проект конституції УРСР); б) провести загальні збори в 

інституті; в) у гуртожитках – збори, вечори, бесіди про переваги соціалістичного ладу. 

«Тексты  выступлений подготовить и проверить. Парторги факультетов отвечают за явку 

людей на торжественное собрание… NN задействовать в комиссии по подготовке…» 

4. Роздуми. Священні тексти, прапори, віра, національність, мова… Усе це не 

випадково з’явилось. Можливо, не завжди ми усвідомлюємо доцільність цього. 

Людина самотня. Жах самотності. І от почуття  спільності мови, віри, народності до 

певної міри позбавляє людину цього почуття. Добро оцінюється на фоні зла, благородство в 

порівнянні з підлістю і т.п. Так і спільність одного колективу усвідомлюється, посилюється 

на фоні існування «не-ми» (інших, не наших індивідів, колективів). Це аж ніяк не 

передбачає ворожнечі. 

Така природа людини. Людина, яка ставиться до всіх, живе з усіма абсолютно 

однаково, – самотня, не має друзів. Поділити кусень хліба, посидіти за столом, поділитись 

успіхом чи нещастям можна тільки де з ким. 

22.03.1978 р. 

 

Від Білецького до Дзеверіна. Який символічний і багатозначний цей шлях! Помітив 

це Анатолій Федь: подумати тільки – був Білецький директором Інституту літератури, зараз 

Дзеверін. І треба ж статись такому! Дзеверін виконає будь-яке замовлення, спустошить 

багато й без замовлення. 

15.05.1978 р. 

 

Образки. 

1. 9 травня П’ятаков ходив на сільський мітинг, присвячений дню Перемоги. 

Розпитую, що і як. – «Гарно виступали, Шатковський говорив, N, NN. Але найкраще 
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виступила N.» – Що вона сказала? – «Хіба його запам’ятаєш?!» – А що говорив 

Шатковський (це директор радгоспу). – «Різне. По писаному. Розгорнув і читав». «Вона 

говорила слова, що жизнь задівають» (а які саме – не пригадує). 

Простий народ часто не розуміє того, про що говорять. І все ж оцінку дає сказаному. 

Тут мають значення окремі зрозумілі для загалу слова, манера говоріння, емоційний вплив 

на публіку. 

Простий народ у більшості не розуміє також змісту подій, що відбуваються як 

довкола, так і в світі. Тому масу легко обдурити, якщо закрити рот тим, хто говорить 

правду. А тих, хто розуміє політику верхів, небагато, для диктатури дуже легко їх 

позбутись. Що значить заглушити голос  сумління! Маса любить тверду владу більше, ніж 

демократію. 

2. – Коли почалась війна? 

– Літом. Атаманчук якраз додому приїхав. У той же день війна почалась. 

3. Моральні стимули. Зайшла мова про грамоти й подяки, які дають за хорошу 

роботу. Мої співбесідники заговорили: кому потрібні ці папірці? Що вони дають? Марія 

(Валина сестра): мене попередили на заводі, що перед травнем на урочистих зборах будуть 

вручати червоні книжечки «Ударник коммунистического труда». Я не пішла. Якби хоч 

десятку дали, пішла б. Книжечку потім самі принесли.  

4. Туга за Сталіним. Можна зустрітися з думкою (її висловлюють ветерани), що якби 

не Сталін, то програли б війну. Він умів тримати дисципліну (не розуміють, що якраз він – 

причина мільйонних жертв). Шатковський теж висловивсь, що варто було б швидко 

навести порядок, а то на ледарів зараз нема управи. 

5. Відгомін війни. Їдучи в автобусі на відтинку Кривий Ріг – Казанка, мені довелось 

бути свідком вартих уваги розмов, сценок. Жінка, що їхала на поминки, розповіла про 

безчинства, жорстокості калмиків у Новому Бузі. Недавно судили їх (після стількох років 

виявили). Один з катів вже був головою райвиконкому в Калмикії… Масові жорстокі 

страти. Багато людей було свідками апокаліпсису. І зараз, після 30 років, дехто, виступаючи 

свідком, при виді катів непритомнів (судили їх у Кривому Розі). У зв’язку з цим думалось: 

а) чим пояснити таку жорстокість калмиків – їх натурою чи зазнаною в минулому від 

росіян, радянської влади кривдою? Навіть німці від них відмовились, не схотіли брати в 

Німеччину (так нібито пояснив своє повернення осуджений). б) Їх судили в Калмикії і в 

Кривому Розі – серед співвітчизників і жертв. А ось інші, «наші», що робили те саме з 

повстанцями, одержали чини, їм це зараховано в заслуги, вони почесні гості на зборах 

урочистих, зустрічах і т.п. Вони наситили свій тваринний інстинкт, свою варварську 

сутність з благородним почуттям виконаного обов’язку. Тепер вони з гордістю 

«вспоминают минувшие дни», ніхто їм і не дорікнув за вчинене. в) Які жахи довелось нести 

нашому народові, свідками яких подій довелось бути! І таке протягом усієї історії. І без 

найменшої надії на компенсацію. Навіть без надії на те, що нащадки збережуть пам’ять про 

це (нащадки асимілюються з кривдниками і осудять предків за спроби зберегти 

індивідуальність). 

Ця ж жінка згадала й таку сценку. Хтось із казанківських (німцям стало відомо) був 

серед партизан (чи просто втік з дому, відчуваючи недобре). Німці забрали його сім’ю, 

чекали, поки він вийде. І ось жінку і сина повели на розстріл. Було це на світанку, вона 

бачила, як група німців повела бічною вулицею нещасних у степ. Мати й син обнялись й 

так ішли, потім були розстріляні. 12-літня дитина (зараз оповідачка) особливо гостро 

запам’ятала це на все життя. І оцінка: «Треба було йому вийти, а то із-за нього пропала 

сім’я». В автобусі відбулась і така специфічна сценка. У Кривому Розі шофер взяв з десяток 

пасажирів до Казанки, які стали на проході, бо не було місць. Одна жінка поклала на 

полицю свій плащ, який насунувся на чийсь капелюх. Пасажир, що сидів з іншого боку і 

чий був капелюх, досить грубо: «Приберіть плащ, бо помне капелюх! Не бачите?!» 

Насправді ніякої загрози його капелюху не було. Розгорілась суперечка, жінку підтримали 

інші пасажири. «Люди гинули на війні, а він хай підняв із-за капелюха!» – Я теж був на 
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війні. – «Знаємо таких. У мене батько був на фронті, то не вернувсь, а такі, як ви, сиділи в 

тилу, ордени получали за те, що інші воювали!» Той замовк, ще деякий час 

«проїжджались» на адресу тих, хто неправдами вижив, ще й нагороди за це одержав.  

6. Шаталов. Біляєв у квітні їхав у Донецьк «перекреслювати» Шаталова. Розповів: на 

з’їзді вчителів України його підняли до небес, сфотографований разом зі Щербицьким, у 

доповіді Щербицького йому присвячено кілька рядків. Для нього спеціально створено 

лабораторію. І от зараз зовсім скинули з п’єдесталу, весь його метод перекреслюють. А 

сталось усе фактично через дрібниці. У Вінниці на якійсь конференції його запитали, за що 

нагороджено Брежнєва орденом Перемоги? Він відповів жартома: – «За що Кутузова – 

знаю, а от за що Брежнєва – не знаю». 

7. Був я з дружиною в Миколаївці з 6 по 15 травня 1978 року. Шатковський – 

директор радгоспу «Україна». У Миколаївці до війни були колгоспи «Незаможник», 

«Наймит», «Світова революція», «Комінтерн», «Авангард». Потім об’єднали «Наймита» зі 

«Світовою революцією» й назвали «Зоря комунізму». 

Миколаївка, 15.05.1978 р. 

 

1. Алуштинський історико-краєзнавчий музей. Відвідав 29 травня 1978 року. 

Татарських діячів на стендах нема. А в житті були ж. «Отодвинуты в прошлое». 

Зал на другому поверсі. Фото сторінки «Правды»: «Выступление по радио 

Председателя Государственного Комитета Обороны И.В.Сталина 3 июля 1941г.» – портрет 

на 1/3 сторінки. 

Фото: «Посланцы Ленина в Крым: И.Островская, Ж.А.Миллер, Ю.П.Гавен, Н.А. 

Пожаров». 

Інший зал: Бела Кун – председатель Крымского обкома РКП(б), Юрий Гавенко – 

председатель ЦИК Крымской АССР. 

Є портрет Катерини ІІ, її генералів, які брали Крим (ось кому шана!). 

Асоціації: роль нацменів у революції (євреїв, латишів та ін.), як їх використано. 

Красується портрет: «Амет-хан-Султан – дважды герой Советского Союза, лауреат 

Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР. Сбил 49 самолетов» (є 

його фото і костюм). 

Топоніміка Криму: Изобильное (між Верхньою Кутузовкою і Алуштою), Лучистое 

(за 5 км від Алушти) і под. 

29.05.1978 р. 

 

1) Діалоги (теми розмов). Справді, індивідуальний світ людини виявляється і в тому, 

про що і як ця людина говорить. 

а) Пригадується, зустрілись ми з Анатолієм Михайловичем Поповським 

(Дніпропетровськ) і відразу ж  про публікації, труднощі з друкуванням, спільних знайомих 

мовознавців, про наукові конференції, які мають бути. 

б) Заїхали в Кривий Ріг. Михайло Нечай і його дружина – все про хвороби, 

приступи, лікування, болі і т.п. (старі обоє, хворобливі). 

в) Жінки – про дітей, дитячі хвороби. 

Ось двоє інтелектуалів судачать про Достоєвського, любовні пригоди Пушкіна; двоє 

ж простих жіночок обговорюють любовні пригоди свого сусіда (чи спільного знайомого). 

Чи є тут якась принципова різниця? 

г) «Розвідувальна» розмова, коли співбесідники говорять про одне, а хочуть вивідати 

один в одного інше, про що прямо не запитують. Ось сидять Олег Ольшанський і Дмитро 

Кравчук. Ольшанського цікавить, хто буде завкафедри, чи поділять кафедру, які його там 

шанси, але про це прямо не каже, не запитує. 

– Тут така клопітна робота, переходьте до нас на завідування! (Ольшанський). 

– Побачу, якщо й перейду, то доцентом кафедри (Кравчук). 
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– Взагалі, кафедра велика, одній людині справитись важко (Ольшанський: «чи 

поділять»). 

Зрештою, один одного розуміє, знає контекст, можна було  б: що ми граємось у 

піжмурки: питай, що тебе цікавить прямо. 

7.06.1978 р. 

 

Весною цього року з 3.05. по 27.05 був у відпустці. Але не тільки не відпочив, але й 

втомився вкрай. Все в подорожах та у влаштуванні справ, на які не було часу під час 

роботи. Почувавсь настільки втомленим, що не було сил записати деякі враження й навіяні 

побаченим думки. 

На кілька днів затримався в Слов’янську в зв’язку з друкуванням покажчика з 

бібліографії. Носив подарунки тим, хто ту чи іншу операцію виконував, щоб краще 

зробили. Виявилось, усім не вгодив. Бухгалтер розсердилась, як кобра, почала чинити 

перешкоди, пакостячи, вимагала й собі. Не зумів ублажити завідуючу палітурним цехом 

(робітницям дав цукерки з розрахунку й на неї, а їй не попало). От ці негідниці проявили  

таку лють і грубість, що не можна описати. Затримали випуск, тому виїхав зі Слов’янська 

числа 5 травня. 

Зупинилися з дружиною в Дніпропетровську. На щастя, були місця в готелі 

«Дніпропетровськ», дали окремий гарний номер з видом на Дніпро. Запросив Анатолія 

Поповського. Приємна була розмова. 

Ось переповнений автовокзал у Дніпропетровську. Нема надії вибратись до Кривого 

Рогу (мають наступити поминки, всі їдуть у рідні місця). Ніхто не подбав, щоб полегшити 

цим людям поїздку. Дозволили б приватникам – моментально порозвозили б. Таксисти 

гилять втридорога (користуються моментом). І лише завдяки тому, що в нас нема 

інформаційної служби, ми випадково сіли: підійшов прохідний автобус, у якому були 

місця. А публіка в довжелезних чергах так і стояла. Причому в касах білетів не дають. 

Значить, стій цілий день, причому не відомо, чи квиток буде. Потім грандіозне стовпище, 

нервове, рухливе, я бачив біля вокзальчика в Кривому Розі (що біля базару). У людському 

морі – халабуда автостанції. Хто бере приступом віконця кас, хто бігає, шукає попутного 

транспорту. Думалось: з одного боку, абсолютна байдужість до цих простих людей 

«устроителей» їх доль, з другого – хто з цих нещасних розуміє справжню причину лиха? Не 

видно й експлуататорів, які з метою наживи доставили б цих мучеників на місця. 

Короткий відпочинок у селі. Повертаючись назад, вирішив зустрітись з професором 

В.С. Ващенком. У Дніпропетровську в готелях ніде вільного місця! Адміністратори готелів 

і говорити не хочуть. Ледь вдалось влаштуватись на ніч на вокзалі. З Ващенком вийшла 

розмова в’ялою, нецікавою, натягнутою. 

Два дні вдома – і в Київ. Це була поїздка не для відпочинку: виясняв, чи можна сина 

перевести на навчання в Київ, Ліда вирішувала видавничі справі, заплутані й невтішні. 

Разом з цим поїхали в Чернігів вияснити, чи зможуть нас взяти на роботу в 

педінститут. І яка несподівана тут зустріч – із Сімчуком (біля готелю «Десна»)! Аж дух 

перехопило. 

7.06.1978 р. 

 

Хто ти, людино? Серія новелок, контрастних за змістом. На цю ідею наштовхнула мене 

картина: група лікарів, котрі борються за життя хворого. Так от: 

1) Драматична історія боротьби за життя людини (… Амосов робить операцію на 

серці). Скільки в лікаря переживань: невдала операція – істерія близьких пацієнта, вдала – 

подякували й забули; яке в нього напруження! Невдачі й успіхи. Терниста дорога задля 

ближнього, часто невдячного. 

2) Генерал, що розглядає молодих, здорових хлопців як матеріал для бою, запросто 

веде підрахунки, скільки загине в атаці (образок: Жуков, розповідали, прибув на фронт, дав 

завдання – взяти село, знаючи, що воно укріплене, але щоб відвернути увагу противника: 
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тут гинуть, але на другому відтинку досягнуто успіху). Ніякого співчуття солдатам, ніякого 

жалю. У розрахунок іде лише успіх, можливість у зв’язку з цим підвищитись у чині, 

прославитись, мати нові ордени. А солдати люблять його! Вірять йому! Йому почесті: всі 

козиряють, паради тощо. Слава. Про нього будуть написані книги. 

9.06.1978 р. 

 

Поїздка в радгосп. У суботу й неділю (19 й 20 серпня) співробітники нашого 

інституту їздили в радгосп «Червоний молочар» працювати. Цікаві враження, асоціації, 

сценки. 

У суботу дві машини відвезли нас (чоловік 50) на картопляне поле. Була там 

ланкова, показала, де будемо працювати. Прибули ми туди на початку восьмої години. 

Чекаємо. Дехто взявся за сніданок, біля мене склалась компанія, було вино, випили, 

підкріпились. 

Нарешті прибула машина – картоплекопалка. Розкидали всіх людей по полю, дали 

кожному ділянку (самі ми організувались, ланкова не втручалась). Приступили до роботи. 

Яка велика, прекрасна картопля! Який урожай! Робота йшла весело, легко, радісно. 

Думалось: як прекрасно працювати разом! Які нещасні оті, що копаються поодинці на своїх 

ділянках! Скільки переваг – і моральних, і економічних – у колективного господарства над 

індивідуальним! 

Але ось частина публіки умудрилась не переобтяжувати себе роботою: дехто збирав 

картоплю як попало, інші просто тинялись по полю, треті знайшли привід піти по хмиз, 

щоб напекти картоплі. Вражало й варварське, байдуже ставлення до майна: картоплю 

збирали в ящики, з яких висипали її в кузов машини, – рідко хто так робив, щоб ящики не 

ламались, картопля не травмувалась. 

Попрацювали ми до одинадцятої, навантажили дві машини. Більше нема 

транспорту! Всі сіли обідати, потім чекали до другої (як було домовлено), щоб нас забрали 

додому. Думалось: як було колгоспному начальству не подбати, щоб повністю використати 

робочу силу? Потім виявилось, що до нас ще ніхто так не працював, ледве встигали до 

обіду навантажити одну машину, а то байдикували, пили, бавились (все приїжджали 

робітничі колективи, а не оці совісні педагоги, які так взялись за роботу). Виходить, із семи 

відведених для роботи годин ми сяк-так пропрацювали лише три. Я якось особливо виразно 

відчув, побачив, чому в нас немає безробіття. 

З нами була ланкова, як виявилось, родом із Західної України. Ось прийшла якась 

жінка, ведучи за ошийник здоровенного собаку. Ланкова й розповіла: ця жінка – сторож. 

Кілька днів тому якийсь чоловік із Черевковки (частина Слов’янська) прийшов уранці 

накопати картоплі. Вона пустила на нього собаку. Покусав так, що чоловік плакав, як 

дитина. А раз її син обходив поле і застав якусь жінку біля картоплі. Собака обірвав весь 

одяг на ній. 

На другий день (у неділю) послали нас на помідори. На цей раз їхали ми не на 

відкритих машинах (бо вчора дехто простудився), а в автобусі. Біля в’їзду на поле – 

шлагбаум, контрольний пункт. Усіх, хто виїжджає, перевіряють, хто скільки взяв 

(дозволяється за роботу 5 кг картоплі чи помідорів узяти). Зупинили автобус, зайшов хтось 

із начальства й оголосив, що вчора був випадок: приїхали до нас грамотні люди (зробив 

наголос на слові «грамотні»), набрали зверх положеної норми, понапивались, почали на 

пропускному пункті надсипати, то стали вести себе погано. Ви теж грамотні люди, знайте, 

що кожному положено взяти 5 кг помідорів і не більше (говорить по-російськи). 

28.08.1978 р. 

 

Поїздка в радгосп (продовження). 

Приїхали ми на поле. Плантація помідорів. На другій частині поля працювала 

поливалка. Хіба не виросте прекрасний урожай при таких можливостях? Не просто 

поливають, а розчиняють добрива і поливають. Помідори виросли (як і на попередньому 
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полі картопля) великі, високосортні. Ланкова показала, звідки починати і як збирати – і 

пішла. 

І ось тут довелось спостерігати приклад кричущої безгосподарності: кожен вибирає 

як попало, бадилля топче, виносячи кошики на край, до доріжки. І це працювали викладачі, 

студенти, а що, кажуть, роблять «помічники» із заводів! З учорашнього дня штабелі 

наповнених ящиків стоять не вивезені, зібрані помідори гниють. Кажуть, нема транспорту. 

Не можна повірити, що тут, на окраїні Слов’янська (поле біля самого аеродрому), пропадає 

стільки першосортних помідорів, а в місті у магазинах їх нема, а коли до якогось магазину 

підвезуть, то за ними давка, причому й дорогі – по 50-70 копійок за 1 кг (учитель за день 

роботи в школі може купити 5-6 кг помідорів).  

Усю роботу пустили на самоплив. Ніхто з радгоспу не дививсь, не підказував, не 

контролював, не керував. Нікому це не потрібне. 

Хтось розповів і про вчорашній інцидент: працівники НДІ (науково-дослідний 

інститут) понапивались, понабирали зверх норми помідорів, нічого не зробили. Коли 

почали їх трусити, забирати лишки, дехто все висипав і почав топтати: «подавитесь!» Це 

цікава ілюстрація до нашого способу життя. Міські власті прислали міліцію, наказали 

слідкувати: мовляв, хай пропадає на полі, а не смій взяти (з другого боку, й крадіжки все-

таки слід припиняти). Разом з тим і люди! Хто хотів поживитись, не вклавши праці, а йому 

не дають, – гнівається, обурюється! Кричить! У хазяїна цього б він не зробив. 

Дивно було спостерігати й людей, що працювали на полі: хто трудиться старанно, а 

хто ходить по плантації туди-сюди, «сачкує». 

Зрештою, поняття «ледар» стало шанованим. Коли товариші хочуть похвалити свого 

колегу, кажуть «Ну й сачок!» Цей вислів пішов з армії, де вважається за доблесть 

викрутитись від якоїсь роботи, ухилитись від виконання обов’язків. Оскільки колгоспи – це 

теж різновид казарми, то також вражається хорошим тоном, ознакою розуму викрутитись, 

працювати абияк, але добре жити, пиячити і т.п. (за крадене). 

21.08.1978 р. 

 

Розмови. Під час роботи в радгоспі «Червоний молочар» (19-20 серпня) довелось 

почути дещо, над чим варто замислитись. 

а) Маяки. «Довго стояв фронт, – розповідає наша прибиральниця, колишня жителька 

Маяк, – наші ніяк не могли взяти села. Пригадую, біжать наші, а їх видно як на долоні 

(показала рукою в напрямку пониззя, на якому все видно аж до горизонту), кричать «ура-а! 

вперьод!». Німці, що засіли на узвишші, підпустили і враз з кулеметів постріляли. Потім 

вдруге було таке ж і втретє. Скільки наших полягло! Все поле було всіяне людьми! І лише 

нарешті підігнали катюші, як дали, то німці несамовито втікали. 

Як ніби наяву, побачив я цю картину: біжать, приречені, на явну смерть – такий 

наказ! Хтось з головних, пузатих і мордатих, тицьнув пальцем на карту: «такому-то 

подразделению боевая задача – взять населенный пункт Маяки с дальнейшим выходом по 

направлению…» Нікого не обходила бездумна втрата людей, трагедії вдів і сиріт. Як у 

цьому радгоспі– кому потрібні помідори? Гниють? Але ж частину вивезуть, план 

виконаний. 

Дехто каже, просто гнали під кулі. Як отой «батальйон необмундированих». 

Розстрілювали своїх, тільки німецькими руками. Отих українських селян, що жили на 

окупованій території. Чи, може, мала місце тут звичайна безтолковість, як і 

безгосподарність? Якби на німців не навалився весь світ, чи була б наша перемога при такій 

тактиці, такому способі ведення війни? 

І з другого боку – як німці не додумались до випробуваного методу: нести 

переможеним «їх» же «уряд»?! Як було в громадянську війну на Україні. Або не встигли 

вступити в Польщу, а вже везли полякам уряд (на чолі з Дзержинським). А в цю війну? 

Гомулка і т.д. 

б) Під час обіду розповідали анекдоти: 
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1) Хлопчина зайшов до Брежнєва на прийом, віддав йому знайдений десь зошит, на 

якому було написано «Л.І.Брежнєв». Леонід Ілліч дуже зрадів, що згуба знайшлась, і каже: 

«Чим тебе винагородити? Дам телевізор кольоровий». – «Спасибі, у нас вже є». – «Путівку 

в Артек?» – «Дід уже взяв». – «Машину?» – «У діда вже є. Ну, але вже як так хочете, то 

подаруйте двірника». – «Нащо він тобі?!» – «Коли дід дивиться телевізор і як тільки ви 

появляєтесь, то він плює на екран, а бабуся весь час стоїть збоку і витирає, і витирає, аж 

змучилась» (Виявилось, що це був онук Підгорного). 

2) Бабуся настирливо вже третій день добивається до Брежнєва. Той змушений був 

прийняти. Розхвильована, забула, що хотіла сказати. Брежнєв вирішив нагадати навідними 

питаннями: «Може, пенсії не одержуєш?» – «Ні, одержую 20 крб., вистачає, все одно в 

магазинах нема нічого, то й ці кладу на книжку». – «Може, квартири нема?» – «Є, 14 кв.м 

на 8 чоловік, але всі спимо покотом, вистачає… А-а, згадала: ми з дідом посварились – хто 

придумав комунізм: вчені чи комуністи? Я прийшла вирішити нашу суперечку». – 

«Комуністи, звичайно!» – «От спасибі, я так і сказала дідові, бо якби вчені, кажу, то 

спочатку випробували б його на собаках».  

21.08.1978 р. 

 

Недавнє минуле (асоціації). 6.10.1978 року я в Москві. Возив свої злощасні 

«диктанти». На зворотному шляху в Курську сів у моє купе якийсь jegomość. Поступово 

розбалакались. У нього дядько в Москві – великий чин, юрист, займався справою Берії. 

Правда, той «дядько» нічого особливого не розповідає («о-о, не скоро можно будет об этой 

истории рассказать»), але цей (мій співбесідник) деяку інформацію одержав… 

Берія підтягав свої сили. Все було підготовлено. Він чекав на своїй дачі повідомлення 

про здійснення плану. Аж його несподівано оточили й схопили. Привезли в Москву, судили й 

розстріляли. У нього готовий був план «уничтожения правительства». (Значить, уже була 

приготована версія, за що). 

Як він зумів так піднятись і зосередити в своїх руках таку силу? – питаю. «Сумел. 

Втерся в доверие к Сталину. Организовал покушение на Сталина и сам же его «спас», даже 

был ранен в руку. Сталин после этого ему безгранично верил». 

Була якась нарада в Сталіна під час війни, йшлося про партію гвинтівок, причому 

Жуков наполягав, що необхідно видати їх ополченцям, у Берії була інша думка. Жуков 

переконав Сталіна. Виходячи з кабінету, Берія шепнув Жукову: «Я с тебя за это еще юшку 

пущу». 

Генерала (він називав прізвище) послали в літаку на розвідку – де німці (біля 

Москви). Генерал доповів, що стан катастрофічний. Якось через короткий час цей генерал 

знадобився Сталіну: «Где он?» – «У меня!» (Берія). – «Как у тебя? Немедленно выпусти и 

направь его ко мне» (Берія його арештував за панікерство). 

Усе це викликало асоціації і той біль душі, який часто мучив мене: таке безмірне, 

безприкладне, мерзенне, підле зло ходило в ореолі благородної слави й не було по суті 

відплачене. Разом з тим думалось – що це за типи були наверху? Крутилась у голові блатна 

фраза: «Я с тебя еще юшку пущу». Які були між ними взаємовідносини? 

Стає все «на місця», коли припустити, що всі вони були поспіль «отпетые 

преступники» без сорому, без уявлення про людське, якісь диявольські маньяки… У 

кожного з них багате злочинне минуле – у цьому була і запорука їх успіху й безпорадність 

(оберу потрібні були головорізи, яким вороття немає, водночас це на випадок непослуху 

давало достатні підстави й право нищити неугодного). Ці люди були й інтелектуально 

ущербними, вони всім єством відчували, що вони ніщо і були б нічим за інших обставин. 

Вони й один одного ненавиділи. Загроза зовні, перспектива шибениці об’єднувала їх 

зусилля, боролись вони як леви в громадянську, а потім по черзі раділи з загибелі 

ближнього. Отже, саме ці характери, міжособистісні їх стосунки висунули Сталіна. Його 

вершина – не випадковість, якраз це середовище виплодило його (не він, то був би інший 

такий же, саме в цьому багні могла вижити й висунутись вкрай жорстока, порочна й хитра 
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особистість, іншу вони б з’їли), і саме ці характери робили верховного безмежним 

диктатором. Вони ловили один одного на тому, хто не так щиро служить оберу. «Слуга 

народу» Сталін і ті, що винесли й утвердили його, лукаво твердять: «человек человеку друг, 

товарищ и брат». А насправді –поножовщина. Не було й мови про солідарність і 

взаємопідтримку. Ті, що гнали в атаки червоноармійців у громадянську війну, потім 

переїли один одного.  

9.10.1978 р. 

 

Навколо Скиби. Часто думаю про нього. Дуже вже вражаючий його вчинок. Олійник 

сказав – поговори з ним. Але як. Кілька варіантів розмови з ним я обміркував. Дуже обідно, 

що вже після його зміїної вихватки допоміг йому поступити в аспірантуру, отже, витягнув 

зі школи й підсадив на такий щабель, де він зможе спустошливу шкоду приносити. 

І буквально кілька хвилин тому прийшла ідея: а чи не поговорити з ним, 

розповідаючи, наприклад, про когось: 

1) Підле ремесло опідлює душу. Адже донощик повинен доносити на своїх 

товаришів, з ким він поряд трудиться, ділиться думками, хто йому довірився, з ким він 

ділить радощі й прикрощі життя. У нього не може бути друзів, адже кожен друг – це його 

потенційна жертва. 

2) І він повинен скривати своє заняття, таїтися. І цей таємний порок не може не 

гризти його душі. Не може  ж він  не усвідомлювати, що всі назви його професії (все 

синонімічне гніздо) виразно смердять: сексот, донощик, виказувач, наушник. Презирство 

оточення до носія цього іудиного ремесла. 

3) Цим може займатись тільки упосліджена істота. Чи можна уявити, щоб Шевченко, 

Пушкін у будь-яких обставинах принизили себе до цього. 

4) Чи можна уявити щось більш протиприродне, антигуманне, ніж рука, що стискає 

іншу руку (як символ дружніх почуттів) і водночас пише донос?! 

5) Є народна розповідь про Змію, що замерзла і яку мужик взяв за пазуху, щоб 

відігріти. Змія за це вкусила! 

20.12.1978 р. 

 

Спогад із Чернігова (літо 1978 року). У центрі «Алея героїв». Погруддя з написами, 

біля кожного пам’ятника квіти, усе освітлено. Написи по-українськи: Кропив’янський 

Микола Григорович 1888-1948. Щорс Микола Олександрович 1885-1919. Подвойський 

Микола Ілліч 1880-1948. Антонов-Овсієнко В.О. 1884-1938. Примаков Віталій Маркович 

1897-1937. Коцюбинський Юрій Михайлович 1896-1938. 

Які усі тоді були молоді! Особливо багато думалось про їх «заслуги» на фоні того 

факту, що зараз у Чернігові немає жодної школи з українською мовою викладання. 

20.12.1978 р. 

 

 

1979 рік 

 

1. Оці окремі висловлювання, фрагменти, які записую, мають справжній смисл лише 

в контексті, в якому народилися. З часом контекст забувається і обсипаються ці записи, як 

зів’ялі листки.  

2. У мене гостять Поліна Терентіївна Ніколаєнко та Іван Архипович П’ятаков.  

Поліна Терентіївна подала мені листок з виписками (читала книжку якогось 

дипломата про Турцію) «думок, які їй сподобались». Мене вразила повна беззмістовність 

вибраних нею й виписаних словосполучень, фраз. На зразок: «Заполните клетки 

правильными ответами», «в Эфиопии новый год приходится на середину сентября» і под. 

До речі, сьогодні повагом, як про щось важливе, значне й дивовижне, розповіла про 

те, що в Західному Берліні є університет, набирають по 400 чоловік і вчать теологію – 
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антинауку! Вони живуть ще в минулому столітті! Там прославляють капіталістів, кажуть, 

що вони кормлять робітників.  

Про священиків: це ханжі, я їх ненавиджу. Вона негативно відгукнулась про 

відродження деяких звичаїв, обрядів – колядок, весільного обряду – це містика! Мислить 

по-офіційному. І вона з Петром Микитовичем у «ті» роки постраждала?! Має вищу освіту, 

вчителька математики. 1.01.1979 р. 

 

Уявний монолог. Особливо їх багато народжувалось перед і після викликів. 

Чорноморець твердив, чого тут боятись, якщо не винен? 

Ніби напрошувалась відповідь. Поняття вини. Нам тепер дивно і дико, що спалили 

Дж.Бруно за те тільки, що він утверджував вчення Коперника. І за тими законами він був 

більше винен, заслуговував більшої кари, ніж найзапекліший убивця, грабіжник. Рівно ж і 

я: вкрав? Скривдив кого? Порушив трудове законодавство? Фальшиві гроші виготовляю? 

Чи, може, я порушив одне з найголовніших прав, надане мені радянською конституцією, – 

свободу слова? І в той же час ви випитуєте, виясняєте, розслідуєте, чи я читав, чи давав 

читати іншим? На цей випадок у вас є свій закон, справжній, яким ви керуєтесь, на основі 

якого визначаєте міру вини цих нещасних громадян – карний кодекс, а не складена для 

закордону, для ловлі довірливих душ конституція! Зрештою, і кодекс теж тільки зачіпка, є 

інші норми, які визначають міру покарання в нашому суспільстві. І це дійсно лякає, 

викликає відчуття приреченості. Кажете, раз не винен, то нема чого боятись. Але ж ви не 

гребуєте полакомитись і зовсім, навіть з точки зору ваших же законів, невинними 

жертвами! Проходить час, і ви великодушно заявляєте: ваш батько (чоловік)… 

реабілітований! І сирота, вдова (і т.п) не тільки не протестують, а раді: справді ви їм велику 

милість зробили, адже вони були не тільки сиротами, але й безправними, кожен негідник 

міг дорікати їм, принижувати… 

А там, на допиті, розмови ідуть інакше. Змушений прикидатись ким завгодно, 

викручуватись, аби не зірватися в ту безодню, яку бачиш перед собою. 

1.01.1979 р. 

 

Ідея батькопродавства. Павлик Морозов. Отцевбивство вважається найтяжчим 

злочином – а тут як зразок доблесті, як приклад для наслідування. 

Розклад нації – зірвати націю зсередини. Порізнити людей, навіть найближчих, 

найрідніших. 8.02.1979 р. 

 

1. Із газети «Правда» (22 січня 1979р.): «Как известно, в результате массовых зверств 

клика Пол Пота – Иенг Сари из 8-миллионного населення Кампучии уничтожила около 3 

млн. человек». 

Комплекс тяжких асоціацій: 

а) Ось народ одержав незалежність, звільнився від колоніального режиму – й 

передушили один одного! 

б) Аналогія до 30-х років: що може проста людина – залишити дітей сусіда без хліба, 

безжально вбити свого собрата, створити будь-яке пекло. 

в) Великі ідеї сучасності, їх гуманізм! Пол Пот бив Марксом (пекінської моделі), 

тепер його прихильників будуть бити теж Марксом (нашої моделі). 

2. Життя кореспондента. Недавно Анатолій Федь розповів таку історію (як 

ілюстрацію до всесилля босів і безправ’я простих). Гайворонський, власний кореспондент 

якоїсь газети (чи не «Радянської Донеччини»), написав статтю про універмаг – про 

зловживання, продаж з-під прилавка і подібне. У цій справі був замішаний і секретар 

райкому Головко. Стаття, як показала перевірка, виявилась правдивою, але ображений 

Головко домігся зняття Гайворонського з роботи. Той 10 років ніде не міг влаштуватись: як 

тільки влаштовується, а Головку про це стане відомо, дзвонить секретарю райкому: «У тебя 

работает NN? – Да. – Это дерьмо, гони его немедленно! Я тебе говорю, гони его 
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немедленно». Влаштувався вантажником – і то виганяли. Нарешті самого Головка погнали, 

і лише після цього цей, нещасний, зумів влаштуватись на роботу. 

3. Якось згадались «Каменярі» Франка. Трагічна картина. Хоч би прокладали шлях, 

але своїм. Народ наш – каменярі. Прокладає гостинець для своїх насильників і грабіжників. 

4. «Заплечных дел мастера» згадують, як їм важко було, як було багато роботи. 

5. Про суд потомків. Згадались Микола Федь (той, що в Москві), Ілля Стебун і 

подібні. Цинічне роблення кар’єри. Чи не думають вони, що скажуть нащадки? Чи 

приходить їм таке в голову? А чи не вважають вони: що нам той суд нащадків? Нам 

потрібно зараз пожити, відчути смак влади, впливу, почестей, багатства. Якщо ми станемо 

правдолюбцями, то нащадки нас все одно не згадають. Якщо ж наша діяльність, наше 

життя, вчинки їм не сподобаються, то вони просто нас теж не згадуватимуть. І врешті-решт, 

яке нам діло до нащадків, до того, що вони про нас думатимуть? Скоріше нічого. То чи 

розумно позбавляти себе благ заради примарної надії на пам’ять чи доброзичливість 

нащадків!? 

16.02.1979 р. 

 

Згадалось оте крилате: філософів нам не треба – ми самі філософи. Ще яскравіше це 

виявилось і в енциклопедії – ми самі енциклопедисти! Тому  нема з цим клопоту, як колись 

у Франції. Змушені були переслідувати енциклопедистів. Королі й їх підручні не 

додумались самі взятись за енциклопедію. Про національні питання пише Маланчук. 

16.02.1979 р. 

 

Десь у січні виділили інститутові дві трикімнатні і три двокімнатні квартири. Що 

там почалося за них! Ліля Бондаренко близька до помішання – їй не дають. У ректора 

істерики, крики, біганина за довідками, правами і т.п. У цей список ощасливлених заносять 

то одних, то інших – зі скандалами і криками. Один в одного вишукує якісь пороки, щоб 

«викинути» зі списку: виявили, що в шофера матір, яку він прописав, має хату, і сам він ще 

не працює двох років у нас (хоч має трьох дітей), замість нього внесли Солодухову. Філіс-

тєєв залишив (прийнятий тут по конкурсу) квартиру синові, не має права на одержання 

нової і т.д. і т.п. 

9.03.1979 р. 

 

Анекдоти. 1. Чапаєв сидить з Пєтькою, п’ють. Чути – тривога. Виходить Пєтька, 

повертається й доповідає, що наступають білі. – «Ничего, Петька, пей!» – наливає йому. 

Почулась пальба, шум, усе це наближається, близько білі. Пєтька хвилюється. «Выпей еще, 

Петька!» – наливає ще по склянці. Випили. – «Петька, ты меня видишь?» – «Нет, не вижу, 

Василий Иванович». – «И я тебя не вижу. Теперь ты понял, как мы хорошо 

замаскировались?!» 

2. Заходжу на днях у майстерню по ремонту баянів. Сидить група чоловіків. 

Замовкли (видно, травили анекдоти, коли я зайшов, то припинили). Все ж поки майстер 

ремонтував, один з компанії, що сидів у кутку, в другому кінці кімнати, розповів ламаною 

українсько-російською мовою: «От присів відпочити в лісі хохол з цепом (вже не 

пригадую, чого з цепом і чого він був у лісі). Бачить: назустріч ідуть три кацапи. «О-о, – 

думає, – треба сховатись, бо ще вб’ють.» Сховавсь. А ті якраз підійшли, назбирали багаття 

й розпалили вогнище, порозсідались біля нього. Один здоровий, другий середній, а третій 

миршавенький. Почали вихвалятись (а хохол усе чує). Найздоровіший каже: «От якби мені 

попалось хохлів зо сто, усіх перебив би». Середній: «Сто не сто, а п’ятдесят я міг би 

запросто укокошити». Найменший (і найслабший): «А мені якби з десяток, я б усім їм 

показав, де раки зимують». Хохла взяло зло, не всидів: ах, я ж вам покажу! Вискочив з-за 

куща та як ударить цепом то по вогнищу, то по кацапах – полетіли головешки, іскри, 

кацапам здалось, що все навкруг загорілось, посипались удари. Злякались, порозбігались у 

паніці. Лише найменший був збитий з ніг і лежав ледве живий. А ті врозтіч, хто куди. 
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Хохол пішов собі в свій бік, а ті, коли пройшло досить часу, повернулись. Дивуються, 

перелякані. Найсильніший: «Ты смотри, как неожиданно напали. И сколько их было, этих 

хохлов, никак человек 500?!» А той піднімає голову й каже, стогнучи: «Нет, только один, 

но с малательником». 

3. Розмова про Сухомлинського. У Конюшенків (на новосіллі) зайшла мова (з 

Легеньким, Глущенком) про Сухомлинського. Легенький став говорити про протиріччя у 

вченні Сухомлинського, що його творчість якоюсь мірою робінзонада (важко уявити, що 

саме він мав на увазі). 

Що ви хочете від Сухомлинського?! Ви можете врахувати, в яких умовах він творив? 

Тут цілий комплекс умов, залежностей, необхідностей: щоб друкуватись і заробити собі 

ім’я, потрібно було пристосовуватись, приладжуватись до кон’юнктури, зуміти потрафити 

смакам «власть предержащих» (він тоді популяризував хрущовський метод навчання); 

бачивши і не мігши сказати, як мруть з голоду, штучно організованого, він мусив 

пробуджувати почуття гуманізму, закликаючи жаліти пташку; писав «слово рідної мови», 

коли навколо шаленіє русифікація… 

Чи не цим пояснюється, що в його книгах є багато видуманого, якого насправді в 

школі не було? 

12.03.1979 р. 

 

Скиба – риска до історії: чи не донощики, «позаштатні співробітники» ставали 

основою, кістяком партизанського руху під час окупації? Їм не було вороття, їм потрібно 

було продовжувати доручену справу. Ті, що видавали своїх сусідів, стали «месниками», 

борцями за ідею! 

16.03.1979 р. 

 

1. Соціалістичний реалізм творить умовну дійсність, виникає проблема – як 

переконати читача повірити в неї. Сам твір має бути „високохудожнім”, щоб вигадана 

дійсність і облудна дидактика були сприйняті читачем. Але це одна частина проблеми. 

Друга – сама теорія, яка повинна підготувати читача до сприймання й „правильного 

розуміння” твору, «розібратись» у прочитаному. Оскільки в читача будуть виникати 

сумніви, то його слід «теоретично» так підготувати, щоб він більше вірив вигаданому, 

підтасованому, ніж особистим враженням від дійсності, особистому досвідові, який може 

здаватись обмеженим, місцевим, „нетиповим”, „не характерним для епохи”.  

2. Ось читаю статтю про мистецтво актора – як смішити публіку чи викликати в неї 

сльози, роздуми. Існують же такі прийоми, правила й секрети.  

Великі драматурги виводили на підмостки героїв, створених силою уяви, 

зображували події, конфлікти, які хвилюють серця глядачів... 

А до якого розряду драматургів віднести тих, які були творцями й режисерами живої 

драми на землі, примусили бути її учасниками мільйони людей?! Причому драми, якої не 

міг уявити найгеніальніший драматург?! 

Ліна Костенко. З чим можна порівняти цю драму?! Так кричати про Гарсіа Лорку і 

так нещадно душити своїх Лорок! 

25.03.1979 р. 

 

1. Бологов. Недавно в одній компанії він висловив свої філософські погляди в таких 

словах. Тамара Андріївна почала жалітись, що болить спина, потрібно поїхати в Цхалтубо 

полікуватись. „Тамара, бери гроші і їдь, хто тобі не дає? Не треба нервуватись, бо все від 

нервів. Виб’ють тобі око, а ти будь рада, що залишилось друге, виламають руку, а ти дякуй, 

що залишили цілою другу. Буває гірше». І все це таким сповненим всепрощення голосом. 

Кожному, хто його не знає, здається, яка це добра, безобідна, доброзичлива, поступлива 

людина. Яким треба бути негідником, щоб цю людину образити. 
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Невідомо, чи він усвідомлює свої вчинки. Або ще його істини: „Ти начальник – я 

дурак, я начальник – ти дурак”. „Живи собі, хто тобі не дає, не перешкоджай і мені жити”. 

2. Легенький недавно робив доповідь – якісь міркування про колектив. І ось деякі 

варті уваги моменти (доповідь прочитана для колективу інституту, на ідеологічному 

семінарі). 

Він порівняв довоєнну молодь і сучасну: „Ми, коли були комсомольцями, співали 

„Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка...” А я недавно підійшов до колони 

комсомольців, які на марші співали... що ви думаєте?  „А нам все равно...” І відчувалось по 

всьому, що їм „все равно”, „на все им наплевать”. У наш час, коли запізнишся на 

комсомольські збори, доводилось іти в кінець залу, займати десь ззаду місце. А тепер? Усі 

задні місця зайняті, передні вільні. До речі, на цьому семінарі картина була така ж: викладачі 

згрупувались у кінці актового залу, щоб можна було порозмовляти, читати щось. 

Торкнувся Легенький і проблеми злочинності. Наступає місячник боротьби зі 

злочинністю, інститут повинен виділити N чоловік для патрулювання. (Дожились, 

думалось, мобілізується населення для боротьби зі злочинністю. А що говорили? Як тому 

Райхеру! Злочинність – наслідок буржуазних відносин. Побудуємо суспільство, в якому не 

буде злочинів.) 

Почались питання. Коротяєв з місця: „Какая причина преступности в наше время?” 

Почав Легенький говорити, що система наша ідеальна, але виховання відстає від потреб 

суспільства. Винна в цьому школа, вся система виховання. Коротяєв: „Вы не говорите 

правды. Уклоняетесь!” Легенький розсердився: „Наверно, и вы, Борис Иванович, слышали 

злой шепот, что во всем виновата система. Но такую мысль распространяют наши 

классовые враги”. Ясно, Коротяєв замовк. 

Кинув і я питання: „Як відомо, марксизм вважає причиною злочинності соціальні 

умови. Які ж соціальні умови є причиною злочинності зараз?” – „Я уже говорил, что 

имеются недостатки в воспитании...” 

28.03.1979 р. 

 

Каїн і Авель. Моральний смисл легенди – осуд негідного вчинку. 

І от – культ Каїна! Ідеї братовбивства! „Вершники” Яновського. Брат убиває брата, 

виходячи з „класових” переконань. 

Пригадується, у нас був випадок – організували публічний суд над пійманим 

поліцаєм, спонукали рідного брата, що в партизанах, убити «зрадника». 

Плоди ідеї братовбивства. 

Процитувати й Біблію, що там про це розповідається. 

І пророкування кінця світу (в Євангелії): батько на сина, брат на брата... 

8.04.1979 р. 

 

1. Бестіарій. Якось недавно уявилась ота грандіозна компанія – Сталін, Берія, Єжов, 

Каганович і т.п. Який підбір діячів! Яке красномовне порівняння: американська революція 

дала світові Вашингтона, батьків американської демократії. Американський народ 

гордиться цими іменами і перед собою, і перед світом. А тут навіть їх послідовники, учні, 

спадкоємці не називають їхніх імен, ніби їх зовсім не було! Ось передова „Правды” про 

річницю п’ятирічок, про першу п’ятирічку – ніде імені Сталіна. Які кошмарні асоціації! 

Голод, масові репресії і под. Правда, тепер усе це «отодвинуто в прошлое», не згадують ні 

катів, ні жертв. 

Стажування в Харкові. У кімнаті зі мною двоє з Білгорода (літератор і хімік). Кожен 

з них по-своєму цікавий. Хімік розповідає про ентузіазм, з яким будували соціалізм (до 

війни), як самовіддано і жертовно воювали. А тепер? Корупція, деморалізація, нікому 

нічого не потрібно. Лікарі беруть гроші, не заплатиш – угроблять. І все це, він вважає, через 

євреїв, вони розкладають суспільство. Був на війні у стройових частинах командиром. Маса 

людей пройшла через його руки, але жодного єврея на передовій не бачив. А як же з 
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орденами й медалями? – запитую. – «У тилових частинах: начснаб, у штабі, на кухні, в 

госпіталях – усе вони. А з гвинтівкою в руках в окопах на передовій їх не було.»  

Зайшла мова про постачання. У Курську нема чого їсти, а в Поволжі, на Уралі й того 

гірше, в недалекому минулому продуктів було вдосталь. 

Був він у Сибіру (жив там деякий час). „Там майже весь Сибір заселений 

українцями”. Про куркулів: „загнали їх у болота на півночі Тюменської області” 

«Большинство из них вымерло»”. 

Хімік, осуджуючи євреїв, розповів про одного свого знайомого: такий патріот, так 

завжди виступав! А кілька років тому виїхав в Ізраїль. 

А ось другий стажист, літератор, єврей. До 1954 року працював у Миколаєві, досі 

знає українську мову. Навіть може розмовляти. Цей настроєний скептично, антирадянськи 

(так відчувається). Розповідав про жахи, які тоді творились у Миколаївському педінституті. 

Постійна жорстока боротьба. То космополіти, то ще якісь постійні чвари. Пам’ятає 

Масюкевича: „Это страшный человек. За краюшку хлеба он продаст любого, не 

задумываясь. У него какое-то темное прошлое. Мне кажется, он сотрудничал с немцами”. 

Він згадує також, як Масюкевич організував в інституті вечір, присвячений російській мові, 

з якою винахідливістю й старанністю було все проведено! Яка це характерна риса! 

2. Дивлюсь інколи на нашого червонопикого жильця з кв. №1 (пров. Парковий, 5). 

Це теж визначений тип, що стає паном за певних обставин. Здається, коли спостерігаєш за 

його походкою, позою, виразом його бездумної і самовпевненої пики, бачиш, що людина 

може знову повертатись у стадо мавп. Йде, широко розставивши ноги й хитаючись усім 

корпусом, вираз обличчя нахабний і пустий. Щосуботи й неділі п’яний до безпам’ятства. 

10.04.1979 р. 

 

Образок: 

Їду в автобусі №11. Якийсь п’яний «товариш» відкрив душник (в криші автобуса). 

Жінка підійшла й знову захлопнула. Розгорнувся діалог:  

– Не закрывай! Здесь душно! – мужчина. 

– Пешком иди, пьяная рожа! – вона йому на це. 

– Смотри, прохмелю, ржавая морда! 

– Я тебя сейчас выставлю! Остановлю автобус и высажу, где следует! 

– Пантера! 

– Дурак! 

– От дуры и слышу. 

Біля ЦНІЛу жінка вийшла, перепалка закінчилась. 

Лютий 1979 р. 

 

Дожились. Цікава сценка в Харкові відбулась у магазині «Союздрук» (на моїх очах). 

Підходить молодик і просить погортати журнал «Sportowiec». Продавщиця каже, що так не 

продається, з додатком. – Давайте! І до цього часопису як довісок додала журнал «Ранок». – 

Оце так! – подумалось. 

14.04.1979 р. 

 

1. Читаючи «Wspomnienia oświęcimskie» А.Піонтковської (є у мене ця книжка з 

помітками). Дві ідеї для порівняння варто перевірити, обмислити: а) взаємодопомога (с.40), 

стійкість (с.41 та ін.), лікар (с.44 та ін.) – і який морально-психологічний клімат панував у 

наших таборах? Подивитись у Солженіцина та ін. мемуаристів. Пригадується, Яриков про 

це розповідав з власного досвіду. б) Достоєвський про почуття задоволення від горя 

ближнього. Чи не національна це риса? У цій книжці я не помітив цього, навпаки. А в 

наших таборах? В «Одному дні Івана Денисовича»: «Кто самый главный враг зеку? – Зек». 

І разом з тим ще одна колізія: ті в’язні жили надією на поразку, на близький кінець 

горя, а з другого боку в наших же таборах: рік-два-п’ять… надії гаснуть. 
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2. Пам’ятки Абхазії. У грудні 1978 року довелось побувати в Абхазії. Пам’ятки 

старовини. Гіди із захопленням розповідають, що і в якому столітті було побудоване. Поряд 

ходять нащадки цих будівників, але господарями, інтерпретаторами будівель виступають 

прибульці, вони й зиск з цього мають. 

3. Анекдот. Ходив студент на барахолку. Шукав імпортні речі. Засікли, викликали, 

зробили «промивку». Через деякий час проходив біля базару. Перекупка підходить і 

пошепки: вам джинси не потрібні? Він вкрик: «У нас все є, нам нічого не треба!»  

14.04.1979 р. 

 

Вчора (18.04.1979 р.) виступав у нас третій секретар Донецького обкому доктор 

історичних наук Єрхов. В актовому залі зібрались викладачі і студенти. Розповідав – 

повагом, як першовідкривач важливих істин, робив паузи, закликаючи аудиторію подумати, 

зважити – про те, що зробила радянська влада для населення, який міцний у нас зв’язок 

партії з народом. 

а) Ось недавно пройшли вибори у нас, і ви бачили по телевізору, як проходили 

вибори в Родезії. Який контраст! У нас з 9-ти до 12.00 (не враховуючи часових поясів) по 

всьому Союзу практично закінчились вибори. За блок комуністів і безпартійних подали 

99% голосів. Подумайте над цим. (Подумалось: дійсно, є чим похвалитись. Вражаюча 

одностайність! Практично одноголосно, як і на всіх інших рівнях! Успіх цього 

експерименту примушує справді замислитись.) 

б) Завів мову про недостатню успішність студентів взагалі, зокрема з суспільних 

дисциплін. Намагався вмотивувати думку, що відсів, неуспішність дорого коштують 

державі, значить, спільними зусиллями комсомолу і викладачів слід добитись повної 

успішності (не говорив про випускників, ні до чого не придатних). Але найстрашніше – 

трійки, а то й двійки із суспільних дисциплін! Раптом цей студент, що відстає із суспільних 

дисциплін, стане слухати оте радіо: «Вы знаете, эти разные «Би-би-си», «Голоса» и др. 

умело присыпляют бдительность: три-четыре раза говорят правду, наивный человек им 

верит, а потом врут! Вот этот студент не только сам попадает на удочку, но и ведет за собой 

других студентов!» 

в) Зупинився й на питанні «досуга» студентів. «Иногда говорят – до каких пор 

студенты будут жить так скучно? Когда у нас будут кафельные танцевальные залы, 

оркестры «бенц» (не соображаю в них)?... пока не можем всего этого сделать. Мы 

стараемся удовлетворить потребности в жилье…» (Виходить, знають, що студенти 

вмирають зі скуки, тому й намагаються завантажити їх громадською роботою, 

самодіяльністю і т.п.) Почав далі говорити про те, яку самодіяльність слід розвивати, як 

працювати в колгоспі, своїми силами побудувати спорткомплекс. Були й вислови: «Третий 

трудовой семестр», «объявлена трудовая тревога» (минулої осені, коли боялись, що не 

зберуть урожай). 

19.04.1979 р. 

 

1. А-в хвалився Федеві, як він одержав квартиру, працюючи в місцевкомі: «того 

можна викинути, того, розкидав чергу – й дивлюсь: я перший!» Так і одержав 

чотирикімнатну квартиру. У Краматорську мав 28 кв.м, за положенням не мав права 

ставати в чергу, пред’явив липову довідку на 23,8 кв.м. Він зі мною не здоровався, бо мене 

викреслив із черги, і так з іншими, ним обманутими. Згідно з його історією, показником 

розуму людини є вміння обійти іншого. Ціняться успіхи. У нього викликає зневагу 

обманутий. Недавно висловив таке кредо: «А жизнь такова: кто – кого».  

2. Образок людини, яка часто вживає іншомовні слова у невластивому їм значенні. 

19.04.1979 р. 

 

1. Спогад. Чи не один із секретів любові до Сталіна полягає в тому, що людям 

(згідно з Достоєвським) властиво радіти з горя ближніх? Забрали сусіда – так йому й треба! 
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Чого він ще хотів? Це, крім страху, який у деяких душах пов’язаний з любов’ю. До того ж 

негідники змогли зайняти становище і владу, яких вони ні при яких умовах не мали б. 

2. Кажуть, Ватченко, Щербицький завдяки своїм «родственним» зв’язкам так високо 

піднялись. Чи не стане влада спадковою (формується каста, «династія» керівників). 

20.04.1979 р. 

 

Про Сухомлинського. 

Вчора зайшла мова про Сухомлинського. Цетляк висловивсь, що не знаходив 

людини, яка б захоплювалась творами Сухомлинського, вперше від Ліди почув похвальне 

слово про «Серце віддаю дітям». Ліда пояснила, чому їй сподобалось «це серце»: знає 

вчительку Жаленко, від неї чула багато цікавого про Василя Олександровича, приблизно в 

цей час прочитала твір і переконалась, що описане в ньому – правда. 

Мені згадався лист №2 (із «Листів до сина», т.3 «Вибраних творів»). Читаючи цей та 

інші листи, я подумав, що значить у наших умовах боротись за правду, до чого закликає 

автор-батько: ось уявляю свіжу історію з Олексієм Тихим. Сухомлинський – це загадка! Не 

можна розуміти й сприймати його буквально! У даному випадку цінним є заклик не 

миритись з порушеннями. Не будьте байдужі! Але й порада звертатись до партійних 

ієрархів не позбавлена рації: 

а) що автор міг в існуючих умовах інше запропонувати? Крім того, єдина 

можливість бути почутим – алілуя богам; 

б) ті, що послухаються педагога й підуть по вказаній дорозі, зможуть зрозуміти 

глибше сутність речей, переконаються, що все це – від «богів» же. 

Видно, Сухомлинський досить надивився кривд, жорстокості безприкладної, тому з 

таким запалом закликає любити все живе. 

Слід було б уважніше прочитати твори Сухомлинського. Може, я в своїх здогадах 

про нього помиляюсь? В усякому разі він неодинарний і гідний уваги феномен.  

10.05.1979 р. 

 

Про що говорять. 

Круговерть щоденних справ не дала можливості записати деякі цікаві, як мені 

здається, висловлювання, думки моїх співбесідників. 

Мій сусід по кімнаті в Харкові – доцент Білгородського технологічного інституту. 

Цей товариш дуже балакучий, член КПРС з 1943 р., пройшов майже всю війну. Ось дещо з 

його розповідей. 

а) Заградотряди були введені в 1942 році, коли ж почався наступ на всіх фронтах, їх 

відмінили. Кожна значна група військ (наприклад, дивізія) мала підрозділ, озброєний 

кулеметами. Був даний наказ: розстрілювати кожного, хто покинув своє місце на полі бою. 

Це дало ефект: втікати було нікуди, все одно смерть, стояли, захищались до кінця.  

б) Про власовців. Була помилка, що їх розстрілювали на місці. Потрібно було брати 

полонених і направляти в штрафбати. 

в) Особливо його тривожить моральний стан нашого суспільства. На його думку, йде 

швидка деморалізація усіх шарів населення: колгоспники повально п’ють, працюють абияк, 

де можуть, крадуть, начальство колгоспне не краще; лікарі без хабаря залікують (неси 

конверт); якраз була стаття в «Правде» про спецготелі – він з приводу цієї статті розповів 

про будинки відпочинку, санаторії для еліти. Ось він був у Грузії (в Цхалтубо чи Боржомі), 

прекрасний палац стоїть, оточений парком, огорожею, цілий штат обслуги, вартові (міліція) 

– зрідка сюди хтось приїде з великого начальства відпочивати. Те ж саме він бачив у 

Кисловодську. «Я розумію, що їм потрібно створити кращі умови, ніж звичайним 

громадянам, але за рахунок кого такі комплекси з тисячною обслугою (від лікарів, міліції 

до прибиральниць) утримуються? Причому все це для невеликої групки людей. Протягом 

року усі ці будинки пустують, лише в сезон їх відвідують зальотні гості, для послуг яких – 

усе (згадалось: у доповіді Щербицького говориться про «громадські фонди споживання», а 
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вони йдуть на безкоштовні путівки еліті). Каже, його товариш, старий комуніст, дивлячись 

на ці факти розкладу, безгосподарності, у приватній розмові зауважив: «20 млн. погибло на 

войне. Если бы они могли предвидеть, за что гибли!» 

г) «Культ личности принес огромный вред, отбросил страну с пути прогресса на 

десятки лет назад». Вважає, що культ особи – страшне нещастя для народу. Виявляється, в 

1948 році, незважаючи на негативний досвід довоєнних років, знову виявляли 

найталановитіших і знищували. Називав прізвище професора Томського університету, 

якому дали 25 років і який підписав документ (заяву), що він працював на зарубіжну 

розвідку. Потім, після смерті Сталіна, його реабілітували, повернули на старе місце 

завідувача кафедри. Як же він підписав таке визнання? – запитую. – «А очень просто, сам 

потом рассказывал: раз опустили в подвал – еще отказался подписать насквозь фальшивый, 

состряпанный следователем документ. Тогда второй раз. Вижу, все равно смерть, да еще 

мучительная, подписал, пусть расстреляют». Дали 25.  

26.05.1979 р. 

 

Reminiscentiaе. 

Який хід! Скласти національний уряд з денаціоналізованих елементів, зробити 

вожаками овечого стада – вовків! І покірно побігло це стадо назустріч погибелі. Кажуть, 

вовк саме так бере вівцю: хватає зубами за шию (за вовну) й підганяє хвостом. Так у парі 

біжить якнайдалі від пастухів, у безпечному місці з’їдає жертву. 

І ще цікава така риса епохи. Раніше перекинчиків, зрадників у кращому випадку 

терпіли. Тут помогли їм поневолити свій народ, поставили їх за це погоничами. Вони 

названі були героями, визволителями, друзями народу, так, як цього заслуговували колись 

лише мученики за правду, борці за справедливість. 

21.11.1979 р. 

 

«Нам філософів не треба – ми самі філософи!» – чи не ця ідея була серцевиною, 

побудником відомої справи Сперанського (Ленінград). Сталін не міг потерпіти конкурента 

в ідеології. Він – головний оракул, призначення ж усіх інших – коментувати, 

возвеличувати, «внедрять в сознание мас» його сентенції. 

Таке трапилось на різних ієрархічних рівнях і частинах імперії: в біології 

розправлялись лисенки з дубінінами. Навіть у далекій від політичних пристрастей галузі, як 

мовознавство.  

15.06.1979 р. 

 

Навколо Скиби (продовження). 

Ще цікава деталь. Перетягнув я його в наш інститут зі школи крізь непоборні 

перешкоди (Бологов був проти; з відкритою парою з тріском провалився; Кравчук: «З нього 

викладача не буде, він не вузівський викладач!»; навіть ректор мав про нього якусь 

негативну інформацію – викликав Петрик мене на розмову), потім йому допоміг я пройти в 

аспірантуру. І от якраз у той час він і вкусив мене своїм доносом. Або така дрібниця: кілька 

років підряд шукаємо квартиру на обмін, а він знав жінку, яка хотіла помінятись, і не сказав 

нам. Уже недавно Ліда підійшла до нього, коли це відомо нам стало від Продана, й 

запитала: «Десь ви знали квартиру, що обмінюється?» – «Була, та загула!» А насправді ця 

хазяйка досі хоче обмінятись. А ми скільки шукали йому кімнату! Пригадую, на лекції я 

просив студентів-заочників (5 курсу, де була Чехлань, Нескоромна) допомогти. Коли вони 

довідались, що це для Скиби, не дали адреси. 

А скільки я виріантів розмови з ним будував! І подумки, і з дружиною обмірковував. 

Як пройняти його, як розбудити його сумління? Добре, що не пішов на цей крок, дав би 

йому пальці в зуби. 

З другого боку, думається, слід ближче придивитись до цього образу сексота. 

Анатолій Поповський його не розгадав, інакше не рекомендував би його мені.  
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Щораз ширше коло людей довідується, хто він, ставлення оточуючих до нього 

погане (він сам якось зауважив: у людей нема співпереживання. Значить, він інколи 

мучиться, що у нього особисте горе й недоброзичливо до нього ставляться).  

19.06.1979 р. 

 

Двоє розмовляють про «Книгу для батьків» Макаренка. 

– Коли читаю «Книгу для батьків» Макаренка, дивуюсь: як людина, що не мала 

сім’ї, власних дітей, взялась повчати, як бути батьком. Це те саме, якби написав євнух 

книгу «Як любити жінок». 

– Ну, що ви! Макаренко жив серед дітей, бачив, як виховують інші. 

– А хіба євнухи не могли бачити? Використати чужий досвід? Зрештою, такий стан 

справ став нормою. Адже візьміть хоча б такий момент: різні «методичні поради» для 

вчителів хто пише? Як правило, ті, що школу знають лише остільки, оскільки самі колись 

училися. 

19.06.1979 р. 

 

Навколо Миколи Скиби. Говоримо про нього з дружиною останнім часом досить 

часто. Якщо мова йде в квартирі, називаємо його «той», «твій земляк» (Лідин), «наш 

добрий знайомий», або робимо жест, описуючи в повітрі його пику. 

Вчора (18.06) між Лідою і Ольгою Солодуховою, парторгом, відбулась коротка 

розмова. Ліда: «Щось ти мене почала уникати. Може, сердишся чого?» – «Що ти, Ліда! 

Просто різні неприємності… Ліда, кинь той Слов’яногірськ, чого ти їздиш туди на 

практику?» – «А що?» – «Ой, я не можу тобі всього сказати (оглядається по сторонах). Кинь 

ту школу… Випхни як-небудь отого Скибу, чує моє серце, що він освідомітєль!» 

Вдома гадали, чого на Ліду впала якась підозра. А-а! Це єдина справді українська 

школа в околиці! Директор Іван Микитович Овчаренко організував музей літературний, до 

нього їздять, залишають книжки, в цьому році (і, мабуть, раніше) проводилось свято 

української пісні «Солов’їні пісні». Він їздив в Івано-Франківськ, підтримує зв’язки зі 

Стельмаховичем. Значить «вони» встановлюють, хто з директором контактує, фіксують це! 

Але чого з цим вона пов’язує Скибу? „Вони” могли й самі встановити факт її поїздок 

на педпрактику. Не випадково назвала Скибу. Значить, щось знає про нього. 

Пару днів тому Сарієнко жалівся Ліді: «Ой, що я наробив?!» – «Що таке?» – 

«Допустив Скибу до секретних документів. Чим більше приглядаюсь до нього, тим більше 

він мені не подобається. Чи скоро будуть його перевибори?» (Сарієнко – відповідальний 

секретар на вступних екзаменах, поставив Скибу своїм заступником, а там часто 

доводиться «блатових» приймати, а то й навіть листки екзаменаційні переробляти). 

Скиба ж Ліді якось заявив: «Хай тепер начуваються! Хай попробують мене 

звільнити за профнепридатність». 

От так Скиба! Ніякого сумніву вже: тоді був страшний здогад! Потім Біушкін 

розповів, що його заклав Скиба; а та історія з «Машею» (бібліотекаркою Марією 

Григорівною) вже сумнівів не залишила, нарешті (під час мого відрядження в Сімферополь) 

Василь Ілліч Хоменко до мене: «Кого ти взяв?! У нього за душею нічого, крім непомірної 

пихи, нема!» Хоменко був свідком його контактів з органами. «Будь обережний! І як ти 

його взяв?! Як він вилізе в начальники, то стане тобі на груди ногою, подивиться в вічі, чи 

боляче, придавить сильніше – і ще подивиться з насолодою».  

19.06.1979 р. 

 

Були в саду. Підхмелений, Василь Олександрович Божко став «травити» анекдоти. 

Усі сміялись до ікоти. Подумалось, яка понура була б компанія, якби не хтось, хто вміє 

розважити товариство оповідками. Найбільш ходові про Чапая. 

1) Доповідають йому: 

– Василий Иванович, Петька триппер поймал! 



 116 

– Отлично! Триппер к стенке, Петьку к награде! 

2) На тему заключної сценки з кінофільму «Чапаєв», коли поранений Чапаєв 

перепливає Урал, пливе за допомогою однієї руки. Петька кричить йому з берега: 

– Греби двумя руками! Быстрее будет! – Петька, не могу! – Почему? – В руке 

карты! – Какие? – Штабные! – Много? – Три колоды! 

3) Василь Іванович, вишикувавши дивізію, показує три пижикові шапки й каже: 

«Дам шапку тому, кто правильно ответит на мой вопрос. Итак, первый вопрос: Что я перво-

наперво делаю, когда с прогулки возвращаюсь домой?» 

Петька: – Разрешите? 

– Давай! 

– Вы ставите палку. 

– Правильно, Петька, вот тебе шапка. А что я делаю потом?... Неужели никто не 

знает?... Ану, Фурманов, ты как комиссар должен все знать! 

Фурманов невпевнено: – Ставите вторую палку! 

– Конечно! Правильный ответ! Молодец, вот тебе шапка! А что я делаю после 

этого? 

Тепер уся дивізія бадьоро: – Ставите третью палку!!! 

– А-яй-яй! И это мои бойцы?! Нет уж: ставлю лыжи и ложусь отдыхать! 

Більшовики довели ефективність диференційного («класового») підходу: завойовуй і 

став керувати завойованими представників цього ж покореного народу – перекинчиків, 

зрадників. Ефект буде подвійний: а) вони, відчуваючи підтримку окупантів і загрозу від 

своїх, будуть служити з усієї сили, будуть максимально пильними і чуйними, не залишать 

непоміченою і непокараною навіть найменшу спробу підвладних до самоутвердження – це 

демони самознищення; б) це створює й ілюзії для поневолених: одним влада здається своєю 

й цілком терпимою, інші сповнюються ненависті до своїх виконавців чужої волі. Диригент 

– збоку, часто й виглядає навіть благородно. 

22.06.1979 р. 

 

1. Зі словника «Новые слова и значения» (1971), с.346: там є слова первопроходец, 

первосоздатель, первостроитель – який специфічний смисл вони можуть мати! 

2. Зі збірника законів царя Хаммурапі: «Я, Хаммурапи, вождь, поставленный богами, 

первейший из царей, покоривший евфратские селения… Я, Хаммурапи, царь 

справедливый, которому бог солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои дела 

бесподобны…» (з «Истории древнего мира». – М., 1978, с.68). Цікаво було б знайти весь 

текст. Співзвучний з нашою епохою («партія – розум, честь і совість нашої епохи»). 

Варті уваги (в порівнянні з сучасністю) і с.77-78. 

3. Здогад. Голова ДЕК Ільюк (з інституту психології) розповідав про композитора 

Івасюка: якісь бандити запропонували, щоб він сплатив в умовному місці певну суму. Він 

заявив у міліцію. Бандити викрали його й убили. Цю ж версію привіз із Ніжина (був там у 

комісії) Кравчук. І от одержую від Льва Олексійовича листа, в якому він пише про 

випускний вечір в університеті марксизму-ленінізму, про виступ секретаря Львівського 

обкому Яремчука, той приблизно сказав таке: «Идеологическая война непримирима. 

Повесился у нас в лесу композитор Ивасюк, и бендерщина устроила на могиле митинг» 

(лист від 14.06.1979 р.). Значить, щось не так. Чи це не спосіб позбутися відомого і 

неугодного діяча? 

22.06.1979 р. 

 

20-21 травня був у відрядженні в Сімферополі (консультпункт). Там же були і 

«бердянці». Вечором зайшов у кімнату в гуртожитку до «бердянців». Розповів їм, як я їхав 

зайцем у Сімферополь, хоч у кишені мав білет (не зміг закопостувати в Лозовій). На вокзалі 

було багато людей, йшло два поїзди «Москва-Сімферополь», «Харків-Сімферополь», на 

жоден з них ні одного білета не дали, все ж усі пасажири поїхали, домовились з 
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кондукторами (до речі, 24 травня з’явилась стаття в «Правді» на цю тему «О «зайцах» 

поневоле»). 

Моя розповідь викликала бурхливу реакцію: стали розповідати про хабарництво на 

різних рівнях, про неполадки скрізь. Ось Сердюк (зав.кафедри мови і літератури) поділився 

спогадами, як він влаштував у готелі за хабар свого опонента (скрізь висіли таблички «мест 

нет»). Інші теж додали кілька разючих прикладів, приміром, у Бердянську хтось із 

високопоставлених партійних керівників одночасно працював на кількох посадах, жінка, 

кандидат наук, мала доступ у закриті магазини. І що ж, коли розкрилось? Перевели на іншу 

роботу, з партійної на адміністративну. 

Цей же Сердюк, виходячи з подібних фактів, став упевнено, авторитетно розвивати 

свою філософію: «Усі ці хабарники, злодії, п’яниці – вороги радянської влади! Їх стає 

щораз більше. Тут єдиний вихід – стріляти! Стріляти усю цю погань! Такий наш народ, що 

йому потрібен Іван Грозний. Інакше не можна. Микита (Хрущов) розвалив усе. Щоб 

навести зараз порядок, їй-богу, потрібен Іван Грозний у кубі (тобто навіть не в квадраті). 

При Сталіні боялись такі речі робити… А зараз? Що зараз робиться! І до чого це дійде?!» 

Не знаю, що думали інші (усіх у кімнати було четверо), слухаючи цей монолог, а я в 

душі дивувавсь – навіть така людина (вища освіта, педагог, кандидат наук, зав. кафедри) 

абсолютно не розуміє, що до чого. А що вже говорити про загал? Як не розуміти причини, а 

бачити лише наслідки, «ягідки»?! Підкинув я фразу обережно: «Читав я статтю якогось 

нашого кореспондента про подорож по ФРГ, там на залізницях, у готелях, на автотрасах 

такого немає». – «Там зовсім інший народ!» – була відповідь. 

Мабуть, думка, що потрібен «Сталін», тверда рука, «порядок» досить поширена. 

Дави! Про глибинні процеси годі й думати, це зверх можливостей. 

26.06.1979 р. 

 

1. Анекдоти. 

а) Василь Іванович провалився на екзаменах з фізики. Розповідає Пєтьці: Питали-

питали, нарешті запитують: скажи, хто такий Арістотель. – Це кінь, – кажу, – в нашому 

третьому ескадроні. Поставили два. 

Петька: «Ах, Василь Іванович, ну як ти міг забути?! Його ж перевели ще весною в 

другий ескадрон.» 

–  Правильно, Петя, лихий мене попутав: забув! 

2. Сидить у лісі під деревом лисиця, догризає курячі кістки й газету читає. Підходить 

ведмідь: 

– Що ж там цікавого в газеті? 

Лисиця читає вголос по складах: «У державному комітеті СРСР по цінах». 

Підвищили ціни. 

– На що саме? Що ж це буде? – стривожений. 

– А нічого. Хто їв курей, той буде їсти. Хто смоктав лапу, той буде смоктати. 

Вирвав ведмідь газету, відійшов і сам по складах читає. Аж з дерева спускається 

мавпа і теж цікавиться, що нового в газеті. Ведмідь, переповівши постанову про ціни: 

– Хто ходив у шубі, той буде ходити, хто світив голим задом, той і буде світити. 

Головне, що так мало часу пройшло – постанова опублікована 1.07, а вже анекдот 

дійшов до Слов’янська буквально на другий день. 

2. O tempora, o mores! Волошко (він же капітан КГБ) і його друг Бондаренко з 

Донецького університету (колишній смершник) сидять у залі (якась нарада). Бондаренко 

каже: «Ходімо на вулицю, я щось розкажу». – «Та кажи тут!» – «Не можу». Вийшли. 

Бондаренко: «Що, ти не розумієш! Там же усе прослуховується» (показав жестом, мовляв, 

кругом влаштовані підслуховуючі мікрофони). І розповів анекдот «трамвайний», тобто 

такий, які розповідають скрізь. Волошко розсердивсь: «Було чого викликати!» Потім стали 

філософствувати: «Навіть ми боїмось (ти і я там працюємо, кому ж більше довір’я?), а що 

вже говорити про інших?» 
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9.07.1979 р. 

 

Оцінка моральних категорій. Пригадую, в Алушті хазяйка, в якої я жив на квартирі, 

розповідала, як вона напала одного разу на своїх батьків за те, що не навчили її брехати. 

Несподівано абсолютно такий же мотив я почув від учительки СШ№13 Наталії 

Іванівни: «Мене батьки навчили жити чесно, поважати людей, не вживати чорних слів. І 

через це я стала нещасливою. Тепер не той світ, не ті люди, щоб жити чесно». 

30.07.1979 р. 

 

1. Національна свідомість. Приймаю екзамен на деффаці (ІІІ курс заочного 

відділення). Відповідає студентка Ковбасенко. Не володіє українською мовою. Запитую, 

звідки вона? – З Кубані. У процесі розмови вияснилось, що вона «русская», тільки деякі 

«старушки говорят по-хохляцки». Чому українське прізвище носить – не знає. – Таке мав 

батько, дід… Коли я нагадав, звідки її прізвище і рід, вона рішуче відповіла: «А ми цього не 

вчили». 

2. Зміст мислення. Відповідає Бондар, працює в МВД в Краматорському (ІІІ курс 

деффаку, заочне відділення). Наводить приклад складного речення: «За будинком чути 

були часті постріли: там солдати добивали ворогів». 

3. «Іду на ви!» – заявляв противникам Святослав. Як змінились часи! Тепер 

проводиться політика миру, дружби. Скрізь скандують: Дружба! Дружба! Чи гунни так 

само заспокоювали своїх сусідів?  

Ф. Яловий запевняв мене в своїх дружніх і доброзичливих почуттях, ректору ж на 

мене наговорював, вніс пропозицію не переобирати, написав донос навіть сюди (у 

Слов’янськ). 

4. Під час літньої екзаменаційної сесії заочників стався неприємний випадок: двома 

студентами «за розповсюдження політичних анекдотів» зайнялось КДБ. Яка доля цих 

студентів – не знаю. Все робиться дуже таємно. 

Студенти з’їжджаються звідусіль. Ось йду по коридору, біля вікна стоять троє, один 

щось цікаве для слухачів розповідає, я почув тільки фразу: «В «Правде» нет «Известий», в 

«Известиях» нет «Правды». 

30.07.1979 р. 

 

Присадибні ділянки. Сьогодні вдень по українському радіо була передача на цю 

тему: виступала колгоспниця, яка поділилась своїми емоціями – про красу 

«навколохатньої» природи, як вона любить землю і яке  їй задоволення дає копатись на 

власному городі. Депутат сільської ради і шофер – розмалювали економічний бік справи 

(який хороший зиск дає присадибне господарство), а голова колгоспу – як він допомагає 

власникам ділянок; диктор – як це вигідно державі, місту, бо це додаткове джерело 

продуктів харчування. 

Які пісні, які ідеї! Адже недавно це кваліфікувалось як пережитки! Усуспільнювали 

курей! 

31.07.1979 р. 

 

Образки. 

1) І-А  клас (Райгородоцька СШ), урок математики. Веде практикантка Котик. 

Декому скучно, недалеко від мене учень вийняв газету, розглядає фото групи  шахтарів, 

потім їм на шоломах намалював свастики. 

Мабуть, є щось магічне, підсвідоме в зламах цього гакенкройца? 

2) Буратіно – чи не нав’язуємо ми, дорослі, дітям ідеї й образи, не властиві, 

чужородні їхній психіці? 

3) Із «Małego słownika pisarzy polsкich»: Zygmunta Kosińskiego бойкотували колеги за 

неучасть у патріотичній маніфестації. Ах, які протилежні аналогії можна навести зараз! 
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4) У Черкаській середній школі відкрили два паралельні перші класи – російський та 

український. У російський (1-А) відібрали сильніших, розвиненіших, в український (1-Б) – 

слабих, відсталих, недорозвинених. 

5) 1 вересня 1979 року на мітингу, присвяченому початкові нового навчального року, 

в Райгородоцькій середній школі і директор, і завуч, і піонервожата виступали по-російськи 

(хоч школа українська). Промови урапатріотичні. Виступала й заслужена учителька УРСР 

Марченко (їй недавно це звання присвоєно). Ця витримала свій виступ щиро в російському 

дусі, навіть навела приклад: «Ю. Гагарина на одном митинге за рубежом назвали сыном 

человечества. Он поправил: «Нет, я русский! Я обязан только матери и Родине, 

воспитавшей меня» (Марченко Ліна Іванівна). 

І в коридорі їй оформили стенд, і лише вирізка з газети, як на сміх: «Указ Президії 

Верховної Ради Української РСР» (по-українськи). 

6) Йду через кладовище (біля лікарні в Слов’янську). Вже бульдозерами його 

розчистили, розпочалось з одного краю будівництво. Зрідка де-не-де по вирівняному полю 

(до речі, з протилежного боку влаштований майданчик для тренування собак) валяються 

брили каміння від пам’ятників. Підходжу до одного: чорний, відшліфований камінь з 

написом, кути оббиті, валяється, напевне, далеко від свого власника. Ось напис 

(старослов’янською графікою, передаю гражданкою): 

Яко грядетъ часъ 

В онъ же вси 

Сущии во гробехъ 

Услышатъ гласъ 

Сына Божия. 

Усім, хто вірив у це (і тому, хто вмирав, і близьким), мабуть, не страшно було 

переходити в іншу якість, у потойбіччя. 

7) Десь я читав, що бджолиний рій – це цілісний організм, проте складається з 

елементів, що існують автономно. Гине частинка, але цілість продовжує жити. Чи не так і 

нація? Страшне тільки відчуття, що разом з деякими частинами, які ще вціліли, згодом 

загине й цілість, не буде тих, хто продовжить твоє слово, твій дух. 

10.11.1979 р. 

 

1. Ореол «слави». Про несподівані звичаї («спосіб життя»), своєрідну славу деяких 

керівників розходяться недобрі чутки. Ось, коли гостював я в  Павла Вакульчика, він 

розповідав про першого секретаря райкому партії Іпатівського району. Він підтримує 

дружні стосунки із членом ЦК, їздить часто в Москву до нього в гості. Перед кожноюю 

поїздкою з голів колгоспів, керівників підприємств брав «внески» (у декого по 10 тис.). У 

Москві робив дорогі подарунки. Зате і слава про Іпатівський район, метод розійшлась по 

всьому Союзу. Було на цього діяча біля сотні скарг у різні інстанції – нічого. Ніякої управи. 

Господар він нікудишній, однак ставлять не тих, хто міг би керувати по-господарському. 

Подібну історію невдовзі розповів мені випадковий попутник у поїзді Сочі-Мінськ. 

Він працює у колгоспі в Ростовській області, неподалік від Сальська. Їхній колгосп мав 

щороку біля 2 млн.крб. прибутків. Близько десяти років тому головою поставили типа з 

ветеринарною освітою (це теж надзвичайно характерно: людьми ставлять керувати 

ветеринарів, технарів, у кращому випадку агрономів). Він загосподарював по-своєму, тепер 

колгосп має великі борги. На скарги – ніякої реакції. Побудував шикарні особняки в 

П’ятигорську, Єсентуках, Краснодарі – все на ім’я різних родичів, «законно».  

Цей голова хитрий, обережний, передбачливий, усіх обдарує щедро, від кого тільки 

може залежати його доля; впіймає на крадіжці когось із колгоспників – не судить, тільки 

посварить, потурає тим, які можуть його «підкусити». Деякі методи крадіжки: будував у 

колгоспі клуб 4 роки, будівельників брав приїжджих, які ділились з ним «заробітком». 

Запитую про життя самого колгоспника (родом він з Гродненської області, 

переселивсь на Ростовщину). Має корову й іншу живність. А є чим кормити? – Хіба можна 
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за те, що заробиш? Береш у колгоспі. З чим зв’язаний, на чому працюєш, те й береш. Так і 

латаєшся. Думалось мені: це теж школа крадійства і засіб заткнути рота, щоб не жалівсь на 

начальство, не бунтував (бо ж сам краде!). 

2. Їдучи в Райгородок до студентів на практику, почув таку розмову автобусних 

сусідів: родич оповідачки живе в Москві, кандидат наук, почесний громадянин ГДР. 

Недавно в Слов’яногірську була зустріч ветеранів. Жили в готелі. І ось у нього (в готелі 

сторонніх не було) хтось украв золотий значок почесного громадянина ГДР. І хтось із 

старих, поважних це зробив! Як він став дивитись на своїх колег! Який у нас народ! Далі 

оповідачка коментує: «А все через наш гуманізм. Панькаємось». І розповіла пару історій, 

коли злодіїв, хуліганів або не засудили зовсім, або скоро випустили. 

Доводилось мені уже не раз чути про цей «гуманізм». Думалось: як можна 

прославитись серед простого люду, потураючи карним злочинцям. Зате яка жорстока, 

безоглядна розправа з Олексієм Тихим та такими, як він! 

3. Про Івасюка (композитора). Його загибель викликала розмови, коментарі серед 

населення. Дехто каже, що його забрали, а через місяць хтось бачив, як відвезли «волгою» в 

ліс і повісили (вже мертвого). Розповсюджуються різні версії: а) нібито він сам повісився; 

б) бандити вимагали викуп, якого він не дав, тому повісився. На Сході – що його вбили 

націоналісти. Цетляка студенти запитували: що таке робиться у Львові? До яких пір 

націоналісти будуть вбивати культурних діячів? 

11.11.1979 р. 

 

1) Зайшла мова, що кондуктори беруть безбілетних пасажирів. Пригадується, в 

Лозовій не можна було дістати білетів на поїзд Харків-Сімферополь, однак більшість 

пасажирів поїхала. Хтось розмірковував: тут може бути свій резон і в начальника поїзда, і 

взагалі в керівників залізниці: а) кондуктори мають додатковий заробіток, тому дорожать 

місцем, добре працюють (інакше кидають цю роботу); б) маючи гріхи, практикуючи 

незаконні побори, перебувають постійно в залежності, слухаються, не скаржаться, не 

викривають махінації начальства, бо самі це практикують. 

2) Термін «вимогательство» став надто характерним. У словнику переклад 

«здирство», «здирщина», «вимагання» не зовсім відповідає духу оригіналу. 

Тактика «вимагателів» досить проста, причому закладена в самій суті явища, бо вони 

ж своїм досвідом не обмінюються, не влаштовують з’їздів і дискусій. Ось, наприклад, 

Петренко не приймає під різними приводами заліку – то того не зробили, то конспект не 

готовий, то унаочнення нема і т.д. Коли приносять йому хабаря – стає добрим, 

доброзичливим, жартівливим, дотепним і, відпускаючи жарти, записує заліки. Це ж робив і 

М.В. Мірошниченко, який назбирав велику колекцію коньяків, горілок. 

3) Сценка. Їду приміським поїздом Гомель-Калинковичі (21 вересня). Вагон 

переповнений. Білоруси (вже не говорять по-білоруськи, а з акцентом по-російськи) 

розмовляють стиха, ведуть себе скромно. На якійсь зупинці заходять троє. Розв’язні, 

варнякають на весь вагон голосно, ніби з викликом, причому один материться неймовірно 

(поспіль користуються нецензурщиною). 

Думалось: ось видно представників старшого брата (говірка їх якась чисто російська, 

навіть діалектна), почувають вони себе зверхньо. Чи подумав хто вигнати лихословів?

 11.11.1979 р. 

 

1. Рабство ХХ ст. На півночі Канади відкриті величезні запаси нафти. Ажіотаж. 

Боротьба компаній – яка з них зуміє найдешевше видобути нафту і дасть найбільший зиск; 

купівля ділянок, протести аборигенів, дискусії вчених і політиків. Великі фінансові затрати 

на освоєння джерел, нафтопроводів, нечувані заробітки. 

Поряд, в іншій країні, у цьому ж столітті підрахували згруба, на око, скільки 

робочих рук потрібно, які матеріальні ресурси – й рознарядку на місця, план. Так день і ніч 

закипіла робота: арешти, допити, справи, зізнання. 
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Вербовщики там і там: одним слід умовити людину, заманути її благами, зарплатою, 

іншим – звинуватити жертву, пришити справу, залякати, зламати; там підписує контракт, 

тут – зізнання в злочині, якого не зробив. Там заробив – виїхав, тут – хворобу, поки не 

наклав кістьми.  

І хто це зробив?! а) Послухати їх з трибуни – які вони демократи, народолюбці, 

гуманісти, справедливці! б) Зрештою, самі зазнали переслідувань, повинні були 

зненавидіти тюрму. Аж ні – відчули в ній смак! Знаючи по собі, що, відбувши покарання, 

брались продовжувати почату справу, своїх жертв уже не випускали з рук. Проводячи самі 

в тюрмі відносно вільне життя, в навчанні, а то й розвагах – влаштували справжнє пекло; 

самі втікали – жертвам втечі нема. 

2. Напис на пам’ятнику (згадався той пам’ятник в Умані): «Тут спочивають кості 

залізного…» (як на пам’ятнику). Нехай горе, крики і сльози замучених ним жертв не дають 

його душі спокою! 

3. Почуття справедливості. Загадалась історія з царським офіцером, який лютував на 

півдні, потім в еміграції (у Стамбулі) його судили колеги. Наші ж (більшовики) його 

прийняли, дали йому хорошу посаду у військовій академії. 

І от ремінісценції: якби в більшовиків було чуття справедливості, то чи дозволило б 

воно приймати до себе вбивцю соратників лише за те, що коли він попав у біду і його 

можна використати? На тому ж рівні виявивсь і він: був безоглядний, але коли відчув кару 

(справедливу) від своїх, то пішов служити тим, кого так люто ненавидів. Де ж переконання? 

За кусень хліба, за свій шкурний інтерес готовий служити кому завгодно. 

4. Русифікація і русифікатори. Найбільш активні з них – синки отєчества чужого, які 

за посади, за теплі місця ладні на все, готові прискорити процес винародовлення.  

5. В Алушті на фронтоні санаторію «Слава» великим буквами: «Идите смелей, 

товарищи, вперед по тому пути, по которому вы шли до сих пор. Ульянов (Ленин)». 

Скільки асоціацій! (Бачив весною 1979 р.) 

11.11.1979 р. 

 

Мендель. Із нікому невідомого засіяв славою на цілий світ. Ніхто не звернув уваги 

на його брошурку. Але що значить народитись і жити в цивілізованому світі: а) зміг 

надрукувати книжечку й не попасти за неї в тюрму; б) потім, коли інші відкрили й 

зрозуміли це явище, не вкрали першовідкриття, віддали належне тому, хто цього 

заслуговує. 

У зв’язку з цим згадуються Кондратюк, Кибальчич – хто тепер говорить про їх ідеї 

космічних польотів? Все приписано «нашему великому соотечественнику» Ціолковському 

(хоча й він за походженням не росіянин). 

2. Війна і її творці. Велике нещастя, коли народ попадає в пазурі організованої банди 

злочинців. Вони вміють цих сірих і беззахисних людей вволокти в авантюру і послати їх на 

смерть, ховаючись за їхніми спинами. І нема засобу вилучити їх із маси… Потім 

розгортаються трагедії, почуття горя й перемоги, пісні печалі й тріумфу. А бомби й вогонь 

звалюються на голови невинних людей, організатори сидять у сховищах, підготовлених цими 

ж жертвами. 

Чи не в цьому великий смисл ленінського: «Нет, мы не пойдем этой дорогой, мы 

пойдем другой дорогой!» Чого самим нападати на царя, потім розплачуватись? 

Настрополити інших! Знайти незадоволених, обіжених і «роз’яснити» їм причину зла, 

показати, що слід робити, й накреслити «світлу мету». 

3. Політика невтручання. Політика кожної держави визначається її внутрішнім 

кліматом, її суттю. Не вмішуйтесь у наші справи, не порушуйте наш суверенітет! Ми тут 

придавимо, кого хочем, розправимось з противниками. Виявилось, прихильників цього 

принципу багато. 

І ось у всесвітньому масштабі маємо таке ж явище, як в Антополі, де на очах 

глядачів чоловік убив жінку. Всі дивились і не втрутились. Це ж в Нігерії, Абіссінії (ніхто 
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не допоміг еритрейцям), вірменів на очах у всього світу вирізували і т.д. «Тиждень 

поневолених народів» – який запізнілий жест! Як в Ірані, так в Іраку винищують курдів. А 

хто допоможе? 

21.11.1979 р. 

 

Ростовський історико-краєзнавчий музей. Відвідав 1 грудня 1979 року. Ось деякі 

речі, які звернули мою увагу. 

Фото: «У гроба чекиста, убитого бандитами» (щось аналогічне бачив у Миргороді в 

музеї Сластіона). Які рішучі і сповнені жадоби помсти обличчя! 

Фото: «Совместное заседание Ростово-Нахичеваньского ревкома и представителей 

первой Конной Армии». У центрі Будьонний, є зовсім юні хлопці, діти (Ленін: «Ах, эти 

мальчишки!» Хунвебіни?). 

Стенд: «Дон – родина красной кавалерии». Тут вміщені фотографії військових діячів 

– майже усі українські прізвища або зросійщені українські: Б.М. Думенко – 

ком.кав.дивизии; Н.В. Харченко – командующий боевыми частями; Г.Г. Колпаков – 

командующий боевыми частями; К.Ф. Булаткин – ком.кав. бригады, Г.К. Шевпляков, 

С.М. Буденный, Ж.В. Куришко, Г.К. Сиденко, Т.П. Кругляков, А.А. Черников, 

Д.А. Белодедов, Ф.М.  Литунов, А.И. Зыгин, С.А. Ситников, О.И. Городовиков, 

Т.Н. Никифоров. 

Фото: «Красный обоз с колхозным хлебом на ст.Курган. 1930 г.» Виставили, щоб 

похвалитись грандіозністю заходу, а це щось жахливе, яке навіює щем на душу, фото-

звинувачення: зігнали масу людей здавати хліб –величезна кількість підвід з мішками хліба 

(згадалось бачене мною колись у Тернопільській області). Понуро, з печаттю приречености, 

вкрай змучені схудлі стоять коні (на всіх аж ребра повипиралися, животи позападали), з 

опущеними головами, готові здихати. Жодної клячі, щоб щось їла! Хіба міг хазяїн хоча б на 

годину поставити отак коня?! Спекотний день. Таке неможливе навіть і в єгипетському 

полоні. 

І це фото, і ця сценерія викликані показухою! І неймовірною зневагою, байдужістю 

не тільки до людини, а й до всього живого. Якою  саркастичною насмішкою звучать слова: 

«Здійснились заповітні мрії людства». 

Фото: «Члены сельхозартели у мешков в зерном, обнаруженным в кулацкой яме. 

1932г.» 

Понад 20 мішків із зерном. Біля мішків  6 постатей грубоскіфських селян, які «не 

ведают, что творят», бо завтра самі помруть з голоду. На щось вантажать ці мішки, здають 

хліб, щоб завтра вмирати з голоду. 

Складні почуття викликає великий (50х40 см) лист-бланк з віддрукованим великими 

буквами текстом, у якому залишені місця, куди вписуються конкретні дані: «Настоящий 

государственний акт выдан сельско-хозяйственной артели Завет Ленина в том, что за 

сельско-хозяйственной артелью завет Ленина закрепляется в бессрочное пользование, то 

есть навечно, земля в количестве 2690, 54 гектар». 

Подарували землю, щоб невдовзі закопати в ній обдарованих. 

1.12.1979 р. 

 

Сьогодні (29 грудня) зайшов на кафедру філософії у справі студентської наукової 

роботи. Присутніми були там два викладачі й лаборантка. Поздоровив я їх з наступаючим 

Новим роком, побажав олімпійського здоров’я. А Федь на те: «І спокою!» – «Головне, – 

жартуючи кажу, – здоров’я. Відомий вам Йосиф Віссаріонович, сторіччя якого недавно 

відсвяткували, любив говорити, що спокій настане на тому світі». Так пішла розмова про 

Сталіна, про те, що шофери взяли собі за моду чіпляти портрети Сталіна, а в Грузії взагалі 

це якась пошесть. «Мабуть, люблять його!» – говорю іронічно. – «Є за що! – каже А. Федь. 

– Наш юрист [читає у нас в інституті цикл лекцій з радянського законодавства] працював в 

архіві міліції, бачив накази: щодня арештовувати по 50 чоловік. Була така рознарядка. 
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Мусиш виконувати! Це був план. А з місць ентузіасти посилали зустрічний план – довели 

до 70-100». (Думалось: як пов’язує Анатолій Федь ці, наведені ним, факти зі своєю ж 

науковою темою: «Гуманістична природа радянського суспільства»?) Другий викладач 

розповів про дружину Галана, яка безслідно зникла, що й Галан не зміг її відшукати. Кидаю 

жарт: «А може, він сам захотів з нею розлучитись і, щоб вона чогось поганого про нього не 

розповіла, написав на неї донос?!» Усі засміялись: може й так. «Тоді зі своїми ворогами, – 

каже Федь, – розправлялись просто: пішов заявив – і того на другий день не ставало». 

Лаборантка розповіла про двох їй добре відомих жінок, чоловіків яких тоді забрали ні за що 

ні про що, причому де ділись, невідомо. Федь: «Ще добре, що сім’ю залишили в спокої, не 

розтрубили, що батьки – вороги народу». 

А в мене від цих розмов знову роз’ятрилась стара душевна рана. Якось у почуттях, 

емоціях уявилось це страшне злочинство, цей шал звиродніло-божевільних злочинів. Як 

могло випасти таке на долю нашого народу?! 

Разом з цим в уяві виникла інша картина – сонмище графоманів-холопів, які 

возвеличували катів і ганьбили тих, хто протестував. Як збагнути все це блюзнірство?! 

29.12.1979 р. 

 

Привернув мою увагу документ, який наводжу нижче. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения о приеме кандидатом в члены 

КПСС: 

1. Заявление. 

2. Анкета (заполняется в парткоме). 

3. Автобиография. 

4. Три рекомендации членов КПСС. 

5. Выписка из протокола собрания первичной 

партийной организации. 

6. Выписка из заседания парткома. 

Заявление (в N организацию) 

Прошу принять меня кандидатом в члены КПСС. С Уставом и Программой партии 

ознакомлен, признаю и обязуюсь их выполнять. 

(Далее вступающий…. может изложить свои обещания, стремления и цели). 

Дата       Подпись 

 

Автобиография 

Поданий детальний зразок. Слід вказати, хто батьки, чи були на окупованій 

території і чим займались з якого часу й по який; хто батьки дружини (якщо одружеий), 

звідки родом і т.п. 

Указать, привлекался ли кто-либо к судебной ответственности, проживал или проживает кто-

либо из родственников за границей, где и чем занимается. 

Если автор считает необходимым, укажите и другие вопросы, заслуживающие 

вашего внимания, то их следует осветить. 

 

Образец №6 

Рекомендация. 

Я, п п п, член КПСС с августа 1959 года, партбилет №..., состою на учете в ... 

партийной организации. 

Знаю товарища NNN как преподаватель студента и по совместной общественной 

работе. 

Выписка из протокола № партсобрания… 

1979 р. 

1980 рік 
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На різдво (7.01.1980 р.) ходили хлопчаки по квартирах, заходили до нас, співали 

(колядували): 

Коляд, коляд, колядин, 

Я у батька один. 

Мене батько послав, 

Щоб я гроші достав. 

Одкривайте сундучки, 

Доставайте п’ятачки. 

 

Колядин, колядин, 

Я у батька один, 

Мене батько послав, 

Щоб я хліба достав. 

А хліб не такий, 

Дайте руб золотий, 

А в рублю дві дірки, 

Дайте нам горілки, 

А горілка не така, 

Дайте, дядьку, п’ятака. 

Думалось, такий багатий український фольклор, а тут ось що залишилось. І друге. 

Ніхто з дітей тут, на Артема, не говорить по-українськи, а ці пісні діти співають по-

українськи.  

7.01.1980 р. 

 

“Літ. цех” (Література як гвинтик, письменники виконують «соціальне 

замовлення»). 

На ці роздуми наштовхнула мене фраза: “Щербаков вызвал меня как 

предполагаемого автора сценария” (К.Симонов. Сегодня и давно, 1976, с.223). 

Письменники беруть зобов’язання виконувати плани, проводять соцзмагання... 

Найбільш довірених викликають і дають завдання написати, наприклад, “Лист від 

українського народу т. Сталіну”, огероїзувати якусь особливо жахливу постать, облити 

помиями протестанта. 

Коротше, вони повинні задовольняти духовні потреби “народу”. 

У повісті “Літ. цех” можна б охопити багато найважливіших проблем, картинок, 

приміром: планування колективних та індивідуальних тем (як це роблять хоч би в 

інституті); боротьба за виконання планів; тематика – сільськогосподарська, промислова, 

про любов (доручають а la Капустіну) та ін. Хто не справиться із завданням, дають йому в 

помічники негра – якогось дисидента.   

4.02.1980 р. 

 

1. У кожної людини є свій зоряний («звездный») час. Маю на увазі Б. Так, людина 

живе – нібито й добра, звичайна, проста, товариська. Любить у колі знайомих випити, 

пожартувати, при потребі й можливості допомогти. Але на якусь мить розкривається 

справжня сутність людини, скрите (можливо навіть від неї самої) єство: біжить до чорних 

клобуків шукати управу на свого сусіда, співробітника, щоб згубити його, причому за уявну 

кривду. Отак йому здалось, що інші кривдять його. Я ж тобі покажу! Зведу зі світу. 

2. Природа керівництва. Згадався мені Кривошея – директор СШ в Кіровограді, 

подумалось: бути творчим керівником – потрібно багато розуму, а ось просто наглядачем – 

зовсім інша річ.  

9.02.1980 р. 
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1) Образок (з історії радянської школи). Своїми вказівками, директивами партія 

довела школу до повного розладу, шукати потрібно було вихід. І ось з Олімпу громи-

постанови 1931 р., 1932 р. та інші. Найти таку форму, такий хід! Звернути все на тих, хто 

змушений був наперекір своїй совісті й глуздові (зрештою, не бракувало й дурнуватих 

ентузіастів зла та бездум’я), виконувати вказівки, накази, директиви, інструкції. Тепер 

покарати їх, стати в позу мудрого керівника, покровителя ладу, прогресу. Де була партія, 

коли в наросвіту “пролізли” всі оті пройди?  

2) Народники. Який тернистий шлях їм випав! На які тільки жертви вони йшли 

заради народу! І ось своєю кров’ю, героїчними вчинками, мученицьким життям розбудили 

суспільство, але проклали шлях кому?  

3) Про Сталіна. У грудні 1979 р. я побував у Грузії. Скрізь у магазинах, в автобусах 

портрети Сталіна. На базарі в Цхалтубо великоформатні портрети Сталіна (продаються по 

2,5 крб. за штуку). Повертаючись автобусом додому (по дорозі до Сухумі), бачу: стоїть 

пам’ятник Сталіну! Це в селищі Ачігвара Галійського району Абхазької АРСР. Стоїть біля 

школи. Шофер автобуса і якийсь пасажир розповіли, що гроші зібрано таємно серед 

населення, найняли скульптора й поставили пам’ятник уночі. Власті не посміли знімати 

(все це відбулось під кінець 1979р.). Готувались гідно зустріти 100-річчя з дня народження 

вождя.  

І в Україні в багатьох автобусах прикріплені до вітрового скла портрети Сталіна. 

Одні пояснюють: це – мода! Дехто каже, що це вияв протесту проти існуючого стану 

(постійно зростає дорожнеча – при сталінщині ціни зменшувались); небувалих розмірів 

набуло “хищение” («мелкое и крупное») – Сталін за це суворо карав, було більше порядку, 

дешевшими були продукти і т.п. Хтось з інтелігентних грузин висловився, що вони в свій 

час натерпілись від Сталіна, “стогнали” й тоді, але це забулось, багато недоліків зараз, тому 

в Сталіні знаходять віддушину для свого протесту, незадоволення.  

Цей феномен вартий уваги. “Слава” про справжню сталінщину ще й тоді швидко 

розходилась по світу, але хто їй вірив?  

10.02.1980 р. 

 

1. Цікаві міркування О.Довженка про жахи війни, які потрібно забути: “Хіба мерців 

повернеш? А жити ж треба не спогадами жаху” (Твори в п’яти томах, т.5, 1966, с.28-29, 252, 

260). 

2. Про радянський народ – „Матеріали XXV з’їзду КПРС”. 

Створили димову завісу, яка має заслонити реальність, переконати в правдивості 

ілюзії. 

“Герої роману П.Загребельного “З погляду вічності” зійшлися на тому, що в 

розвитку науково-технічного прогресу головну роль відіграють робітники. Цю думку також 

обстоює В.Собко в романі “Лихобор”... На долю конструктора випадає лише зібрати й 

узагальнити численні творчі думки, привести їх до необхідної системи” (с.37). 

Виходить, Ньютон,  Копернік, Ейнштейн, Дарвін узагальнили лише те, що бродило в 

головах сірих. А Плеханов писав: готентотові не доведеш, що земля обертається навколо 

сонця. 

У романі Зарудного «Уран» показано людей, які свою землю вважали святою, а 

працю на ній не буденною (с.38). «…Щоправда, у різних творах не з однаковою силою 

художньої переконливості вирішується ця проблема». 

Таким чином, соцреалістам важливо не тільки показати умовний, вигаданий світ, 

уявну реальність, але й переконати в ній читача («художня переконливість»). 

«Відлуння війни ще раз відгукнулося, нагадавши, що війна завжди цілить у 

майбутнє, вона вбиває не тільки її учасників, вона впливає на покоління, які ще не 

народилися» (ж. «Знамя», 1977, №3, с.23). 
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Письменник А.Адамович (“Літературная газета”, 1977, 4 травня) пише про існування 

«народної пам’яті» – подумати, як це підходить до українського народу, до історії, стану 

нинішнього. 

Література як умовний, вигаданий світ. Інженери брехні, що створюють тексти за 

заданими параметрами. 

3. Кристалізація керівних кадрів. Різні епохи, кожна з яких характеризується 

зчепленням, взаємодією багатьох конкретних факторів, що виштовхують на поверхню 

суспільного життя певні типи людей. Тут діє невблаганний якийсь внутрішній механізм. 

Чому саме Сталін, Берія стали вершителями долі мільйонів людей? Бо просто елементарно 

порядна людина в цій мартирології загинула б. Слухаєш виступи Брежнєва, Суслова, 

Устинова – як ці особи могли вилізти так високо? Цей процес можна спостерігати на різних 

щаблях. 

Голови колгоспів. Не хотіли йти на цю конфліктну по своїй суті посаду люди 

розумні, порядні, толкові, об’єктивні. Хто ж сюди випхався? Живодери, люди з 

інстинктами хижими, владними, егоїстичними. І от висувались ті, хто, з одного боку, 

любить познущатися над підлеглими, демонструючи нібито свою «вимогливість», а 

насправді бездумність, садизм, а, з другого, вміє вислужуватись перед вищим начальством, 

потрафити його інстинктам. 

Ця закономірність ще яскравіше виявлялась у проходженні вверх керівних кадрів по 

партійній лінії. 

Цей процес став настільки заразним, що охопив уже й педагогічні кадри (особливо 

вузівські) і науку.  

Цікавий у цьому плані і приклад із Сарієнком. Якесь уміння влазити в душі, 

знаходити потрібних людей допомогло йому знайти Коротяєва і скористатись його 

підтримкою, допомогою (плещуть, Коротяєв дав йому частину своєї докторської 

дисертації). 

Захитавшись, вирішив Коротяєв передати своє деканство Сарієнкові, надіючись, що 

коли ситуація устабілізується, то той віддасть йому цю посаду. Не віддав. Він розгорнув 

досить своєрідну діяльність, щоб зміцнити своє становище, укріпитись, хоч як декан він із 

своїми прямими обов’язками нерідко не справляється. Була Катя Колоян, що йшла вверх, – 

він до неї протоптав стежку, навіть Кравчука «заклав» (Кравчук кинув при ньому якусь 

критичну фразу про Колоян, той передав це їй). 

Як він тільки не блокувався з Ольгою Солодуховою – нашим інститутським 

генсеком! Коли ж довідався, що її не переоберуть, що адміністратором вона не стане – 

різкий поворот! Він просто став її ворогом. Коли Кравчук був при владі, він 

підлаштовувався і до нього. Тепер збагнув, що перспективна людина – Прун. Лізе в дружбу 

до нього. Паралельно з цим знайшов контакти з Петровим (із КДБ). Стали друзями. Петров 

заходить навіть до нього в гості (можливо, й взаємно). Факультет перетворився в філіал… 

Він і до ректора знайшов лаз. При інших обставинах його виштовхнули б (йди в поліцію, а 

не в деканат), а тут усі бояться, починають навіть уже до нього піддобрюватись.  

4. Із розмови: 

– Що співають? 

– Псалми на честь партії.  

1.04.1980 р. 

 

1.Національна свідомість. Складає мені екзамен з української мови студентка 5 

курсу деффаку Мостова (5 травня 1980 року). Виправдовується, що погано знає українську 

мову тому, що приїхала з Росії. Питаю, звідки саме?  

– З Кубані. 

– О-о, там є ж і українці! 

– Українців нема вже давно. 

– А де ж вони? 
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– Зникли, обрусіли, значить. 

Наша викладачка англійської мови, родом з Кубані, теж уже ніякого ні почуття, ні 

уявлення про українство не має. 

2.«Буде хліб – буде й пісня». У квітні на нашій студентській науковій конференції 

виступила студентка криворізького педінституту, із захопленням розповіла про досвід 

учительки, на уроках якої учні в класі наводять це й подібні речення. Вражаюче! Як це ясно 

і доступно кожному! Як просто цим бити різних Лін Костенко, Вінграновських та інших. 

Особливо тоді, коли через безгосподарність хліба обмаль. 

3.«Хамить» – як національна риса. Пригадую, Михєєв напівжартома, напівсерйозно 

говорив, що коли не нахамить комусь, то почуває себе погано. І слово це дуже часто в 

побуті вживається. 

4.Не тільки внутрішня енергія людини, але й збіг щасливих обставин виштовхують 

на вершини певного індивіда. Будь і рідкісним генієм, але обставини можуть легко 

втоптати в небуття. Згадується Р.Гамзатов: тут і впливові друзі, батько, і в час інтенсивної 

русифікації владарям потрібно було показати світові національну терпимість до малих 

народів (і собі відчути великодушність, яка нічим не загрожує). 

4.06.1980 р. 

 

Із екзаменів. 

Я – член ДЕК, мимоволі доводиться вислуховувати найчастіше нудні відповіді, але й 

трапляються й такі, що викликають певні асоціації, розкривають якийсь новий, не 

помічений раніше аспект дійсності (факультет підготовки вчителів початкових класів, 

заочне відділення): 

1) Питання про військово-патріотичне виховання. Студентка розповідала про 

заходи, форми й прийоми цього виховання, наводить приклади. Думалось: організовувати 

братовбивчу (громадянську) війну, масове винищення не тільки інакомислячих, а й просто 

лише підозрюваних у чомусь (безпідставно), ув’язатись у світову війну й загубити 20 млн., 

коротше – спрямувати народ на мученицький шлях – і тепер виставити все це як доблесть, 

героїзм, гідний наслідування, найвищої пошани. 

2) Думалось, як жаль, що не можна записати відповіді на екзамені з наукового 

комунізму. Чого тут тільки не почуєш! Усього неможливо через деякий час передати! Що 

тільки не приписується „тому” світові і як тільки не вихваляється наш! Ось де основна 

причина боротьби з “ідеологічними диверсіями”: не дати можливості людині хоч на мить, 

хоч у якомусь одному місці глянути на справжній світ. Основне – спантеличити людину і 

зберегти її в цьому стані, не дати їй опам’ятатись. І в своїй внутрішній структурі цей 

вигаданий міф має якусь логіку! Ось деякі рисочки, цятки з цього калейдоскопу: “Когда 

социализм победит во всемирном масштабе…” Отже, хай зараз так тяжко, але треба 

боротися в ім’я торжества на всій землі нашого бога! Внушити сіромі прості ідеї: 

а) перемога обов’язково наступить; 

б) отоді відпочинемо, щасливо заживемо ми й наші нащадки, а всіх наших недругів 

заженемо в пекло! (це глибинне в людині: прагнення раю для себе й своїх, пекла – для 

недругів, возвеличення себе – ганьби для чужих). Ідея світової революції в “Піднятій 

цілині”. Аж сміх бере, коли подумаєш, що німці були біля мети. Все висіло на волосині! А 

подали допомогу, врятували ті, кому зараз „наші” бажають кінця. 

3) Прихід Месії, остаточної перемоги в світовому масштабі (головне – іменно нашої, 

не китайської, хоч там пророчать перемогу ідеям Мао), обґрунтовується історично і 

“предельно ясно”. Залізні існують закономірності, зміни формацій (довели Маркс і 

Енгельс): рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм, соціалізм. Прихід Месії 

(комуністичного) був передбачений прогресивними філософами. Але як Богові зробити рай 

мішав диявол, так тут – козні класових ворогів. Потрібна була нещадна боротьба: тоді – 

проти відьом, зараз – проти шкідників, ворогів радянської влади. 
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4) На питання викладача – „Що забрав у людини капіталізм (чим він їй шкідливий), 

а що дав людині соціалізм?” – фантазуванням студентки не було меж. 

28.06.1980 р. 

 

1) “Великі люди”. Це поняття, яке маю на увазі, краще б назвати інакше: видатні. Їх 

незвичайність – не тільки їх природні задатки, а й наслідок обставин, зокрема умов, 

створених соціально-політичним ладом, у рамках якого ці особи зростали й діяли: 

Ейнштейн, Мендель, Вінер просто неможливі були б у нас. Навіть їх більш чи менш здібні 

послідовники були у нас задавлені. Ніхто й не підозрівав би, що ці потенціальні генії десь 

жили. Зате в Англії, Америці, Канаді неможливі Берія, Єжов, Сталін. Ніяких умов для 

“розквіту” їх канібальських талантів там нема. Був зоряний час Грудницької – фабрикувала 

матеріали на колег по Інституту літератури. Скільки таких було! Галан, Бєляєв, Маланчук! 

Печально, що може прийти й Скибин зоряний час! Ілля Стебун та всі інші.  

2) Запросив я недавно до себе Панасюка Ф., виконроба. Випили по чарці. 

Виявляється, він родом з Волинської області. “О-О, кажу, - у вас у війну дуже неспокійно 

було!” Так “зачепив” я його. Почав дещо розповідати. Каже, що “під виглядом бендерівців” 

деякі займалися звичайними грабунками, були й провокатори. Коли їх вдавалось виловити, 

а особливо провокаторів – повстанці кидали їх у колодязі або вбивали.  

Це викликало в мене бурю образів: з якими мітингами, фальшивими криками і 

плачами, громадськими панахидами та іншими імпрезами влада  виймала їх з колодязів, 

оголошували невинними жертвами лютих ворогів українського народу! 

Ось ще фактор природного добору: чесні й ідейні боролись до останнього, а якщо й 

попали в полон, то були згноєні в тюрмах, на висилках; ті, що примазались, шукали 

особистої вигоди, компрометували собою рух, вони й першими покинули його, 

продовжували вже в іншій формі його поганити, вижили, дали потомство в суспільстві, 

зробили вплив на оточення. Обставини утвердили негідників. 

Десь на початку червня відбувся черговий теоретичний семінар у нашому інституті. 

Виступали Кузьменков, Філатов і ще хтось: 

а) Слухи – ворожі елементи розпускають різного роду слухи. Необхідно вести 

нещадну боротьбу з розповсюджувачами різних слухів (ніби напрошувалась ідея: заткнути 

кожному рот так, щоб боявся один одному щось сказати; до речі, в Афганістані гинуть наші 

хлопці: привезли гроб, мовчки поховали – і нікому ні слова). 

б) Гумор Леніна. У своєму виступі вжив це поняття Легенький: Ленін 

Луначарському заявив («со свойственным Ленину юмором»): «Я вас повешу» (за якесь 

невиконання). Пригадую, Подвойський у спогадах пише, що Ленін часто погрожував: «Я 

вас расстреляю!» Нічого собі гумор!. 

в) Нібито в Донецьку студенти-іноземці привезли й розповсюджували листівку, де 

наводилась цитата з Марка Твена: “Хто ні до чого не придатний, той займається 

політикою”. Отже, намагаються прищепити нашим студентам аполітизм. 

Отже, йшлося все про ідеологічні диверсії. 

29.06.1980 р. 

 

1. На державному екзамені (науковий комунізм). 

«Началась эпоха всемирного крушения капитализма и революционной его замены 

социализмом. Кризис распространился на все сферы: спад производства, финансовый, 

моральный, сырьевой, энергетический, экологический... кризис». А що дав соціалізм? – Це 

єдиний вихід із хаоса і економічних утруднень (це ж так, мабуть, говорилось і тоді, коли 

бушував голод). 

Хто-кого! Якогось мені особливо ясно уявилось: лише в експансії для нашої системи 

спасіння! Верховоди по своїй людській якості такі, так себе ведуть і так керують, такий 

режим встановили, що все це без каральних органів, сітки сексотів будь-коли може 
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розвалитись. Тому необхідним є стан напруги, наступ, стан обложеної фортеці (нас оточили 

вороги, хто не з нами, той з ними!). 

«При развитом социализме будет уже не пролетарская демократия, а общенародная 

демократия». 

Фото в газеті: демонстрація «за бугром» з лозунгами: “Ми хочемо роботи”. Зате 

добре у нас: «Нате вам роботу! Нате вам землю!» 

Студентці поставили “2” за “Не знает буржуазных концепций, извращающих 

сущность научно-технического прогресса”. 

Слухаючи відповіді, думалось: чи сама система породжує таку ідеологію (незалежно 

від осіб), комплекс понять, доктрин, догм, чи просто є вмілі й хитрі керівники, які 

маніпулюють масовою свідомістю. По крайній мірі в оцих заходах (виховних і навчальних) 

явно простежується тенденція (мета, напрямок): виховати не homo sapiens, a homo habilis 

(людину вмілу) – яка історично передувала homo sapiens, але зараз потрібні саме люди 

вмілі, а не мислячі! 

2. Ще до теми “Хто був хто” (і ким став). 

Недавно Попович Степан Михайлович розповів таку бувальщину: на деффаці вчився 

Карлович, у гуртожитку вчинив бійку. Петрик мав вигнати з інституту, Попович щвиденько 

перевів його на заочний відділ. Жінку Карловича за крадіжки (вкрала 200 крб) теж мали 

вигнати – Попович спас. Тепер цей Карлович – “зав.общим отделом горкома партии” в 

Константинівці, жінка – інспектор по малолітніх злочинцях. Вони ж подали велику 

допомогу Поповичу під час його перебування в тюрмі – перевели на легку роботу. 

 30.06.1980 р. 

 

Таїна влади. Читаю: “Раньше говорили, что летчику-истребителю нужна 

концентрированная воля, твердый характер и умение пойти на риск. Сейчас добавляют, что 

ему необходима хорошая оперативная память и мышление, тонкое чутье и чувство высокой 

координации движения.” І ось ці досканалі в усіх відношеннях індивіди підкоряються волі 

дідка Устинова, за першим його наказом підуть на самознищення. А скільки в армії 

талановитих командирів – і всі вони в розпорядженні цієї недалекої, невійськової, 

незаслуженої людини. І Устинов зайняв вершину цієї піраміди через збіг цілком 

випадкових обставин, але таких, які потребували саме Устинова: він влаштовував Сталіна 

та його оточення, тепер Брежнєва, якому з таким співробітником працювати легко, 

впевнено, комфортно (на його фоні він - талант). 

Згадався товариш Суслов, який не може писаної доповіді прочитати, не те що 

зв’язну свою фразу висловити. І він має необмежену владу над людьми розумними, 

елоквентними. 

Чи можна собі уявити більш грандіозну по своїй парадоксальності картину: купка 

безпринципних, з хижими інстинктами, по суті недалеких і дрімучих індивідів керує, 

розпоряджається морально чесними, інтелектуально і фізично довершеними людьми. Чи ці 

владарі все ж мають якусь магічну силу? Володіють тим, чого не мають інші? Чи, може, 

пояснюється це тим, що таланти – одиниці, досконалість – велика рідкість, а ці, будучи 

пересічними, відповідають смакам, духу натовпу? (14.07.1980 р.) 

Анекдоти олімпійські (присвячені Олімпійським іграм у Москві). Кажуть, що 

з’явилась їх ціла злива. Відірваний від світу, не маю можливості їх чути, ось один з них. 

Продавцям дали наказ, щоб вони ні в чому не відмовляли своїм покупцям. У нас все 

є, мовляв. Підходить один до прилавка й запитує, чи нема замшевих рукавичок. “Зверніться 

в наступний відділ, у нас тільки що забрали останню пару”, - була відповідь. Там послали 

далі, сказавши те ж. Аж у четвертому відділі відповіли: “Є, але йдіть додому, одягніться по-

зимовому, щоб можна було правильно, в один стиль підібрати вам рукавички”. Покупець 

було кинувся бігти додому, аж інший сердега затримав його за рукав: “Не вір. Я так само 

шукав туалетний папір, так вони, щоб вибрати правильний формат і фактуру паперу, 
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запропонували виміряти зади всіх членів сім’ї й принести унітаз. Я все це зробив, а вони 

тепер кажуть, що папір уже розібрали”. 

Ці похмурі можновладці залишають по собі багату смішну спадщину. Подумалось: 

пижились провести помпезну олімпіаду, а в результаті розсмішили світ.  

18.07.1980 р. 

 

“...герои «Илиады» были фактически автоматами” (“Диалоги”, М., 1979, с.128). Але 

ж прочитайте уважно більшість сучасних творів радянських письменників – їх герої діють 

як автомати. Чи ці твори дають уявлення про справжню людину?  

У дійсності люди різні: одні діють як автомати, не мучать себе самоаналізом, інші 

сумніваються, роздумують і т.д. 

Часто спостерігаєш за оточенням і бачиш ірраціональні вчинки людей. Але разом з 

тим людина не просто допустила якийсь нерозумний вчинок, але й цим ставить себе в інші 

системні зв’язки з оточенням. 

Є закономірність: якщо людина іншій зробить зло, то вона повинна її ненавидіти, 

щоб виправдатись у своїх очах, повинна вже й недоліки в неї шукати. 

15.07.1980 р. по телебаченню була цікава передача “А. Вознесенский – Диалоги о 

поэзии”. З технічного боку теж бездоганна. 

Між іншим один з читачів запитав поета, які взаємостосунки панують в середовищі 

поетів. Вознесенський відповів: Пушкін писав про острів, населений поетами. Вони 

“надменно” один з одним здороваються. Не жили в злагоді Леонардо да Вінчі і 

Мікеланджело (ненавиділи один одного), скрита і явна неприязнь панує між багатьма 

видатними людьми. Слухаючи це, думалось, як ловко дияволи ХХ ст. використали це, щоб 

поділити таких людей, налаштувати один на одного. 

Микитенко подавав мізинця, коли здоровався з незначним, на його думку, колегою. 

Вознесенський ствержжує, що поет віддає людям все краще, залишається погане. 

Тому “как личности” поети часто недосконалі.  

18.07.1980 р. 

 

З минулого. У цьому році знову головував на заочному відділі печатфаку І.Ф. Кирей. 

Заходив до нас у гості. Розповідав про свою рідну Лящівку (Чорнобаївський район на 

Черкащині). Було близько 2 тисяч населення. У голод половина вимерла. Процвітало 

людоїдство, вбивали й їли нерідко й своїх – батьки дітей, діти батьків. 

В армії, коли розповів це своїм товаришам, – не вірили. В інших областях, крім тих, 

де живуть українці, такої голодовки не було. 

Був він і в Норвегії під час війни. Як добре, порівняно з нашими, жили там люди! 

Розповів, яке у них житло, взаємовідносини, рівень життя. Нізащо не хотіли, щоб у них 

були колгоспи (коли заходила розмова). 

18.07.1980 р. 

 

Сиджу як член ДЕК на екзаменах (6–7.07.1980 р.) із Зеленським, викладачем 

філософії, працює на кафедрі філософії. Закінчив Львівський університет. Запитав мене, чи 

знаю Дзюбу. Кажу, що ні. “Ходить, проситься, щоб взяли його в тюрму. А його не беруть. І 

правильно роблять”. – «За що?» – питаю. «Написав націоналістичний твір, який видали за 

кордоном. Вважає себе видатним діячем. Одного разу українські націоналісти і російські 

шовіністи зайшли в ресторан. І от один з шовіністів підходить до столика, за яким сидить 

Дзюба з дружками, і питає: 

- Это правда, что вы известный украинский деятель? Дзюба відповів: 

- Так, я видатний український державний діяч. 

Я не можу націоналістам пробачити, що вони спалили бібліотеку Академії наук, де 

були рідкісні українські видання. Це тільки в нас можуть пробачити таке національне 

святотатство». 
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Вражаюче: так ось які ходять розмови у ваших сферах! От воно що! І скільки в його 

голосі презирства до Дзюби й націоналістів, зневаги! І що це за голова, в якій можуть 

міститись такі небилиці?! І таке говорить (так думає) кандидат філософських наук, доцент!

  

18.07.1980 р. 

 

Про національну свідомість. Недавно складала мені екзамен з української мови 

студентка другого курсу дефектологічного факультету Запорожцева.  

Я звернув увагу на те, що не володіє українською вимовою, орфоепія російська, а 

зовнішній вигляд її – типова українка.  

Виявляється, коли став розпитувати, живе в Сімферополі, чоловік Запорожцев, а її 

рідні батьки родом з Мелітополя, на прізвище Петруненко. Вважає себе росіянкою. І на 

Україні живе, а вже зовсім відійшла від свого народу!  

18.07.1980 р. 

 

Розумний – дурний, удачливий – невдаха, багатий – бідний, хоробрий – боягуз, 

вірний – невірний... Ці категорії знаходяться у вічному антагонізмі. І він буде, поки живуть 

люди. Про це йдеться у “Панчатантрі”, с.128-129. І цей факт як основу розбрату і 

негуманності поклали в основу антилюдської тактики і стратегії Маркс і Енгельс. Divide et 

impera! 

20.07.1980 р. 

 

Образки, ситуації. 

1.Ліда із Зайченком вийшли “з ректорату” (засідання при ректорі). У коридорі стоять 

Гошка й Біушкін. Зайченко до Ліди, кивнувши на них: “О, я знаю, про що вони говорять! 

Один бере Ярового за одну ногу, другий за другу й роздирають”. Отакий клімат в 

колективі. 

2.Зайченко любить похвалитись своєю ерудицією – сипле іменами, датами, 

розповідає про історичні події, особи (наприклад, Аттіла – це “Волжанин”, бо Волга колись 

називалась Ітиль). Має звичку підсміятись над тим, хто не знає подібних «фактів». Як 

керівник досить бездіяльний, ні в що не заглиблюється. У нього ніякого питання не 

вирішиш. Ось, приміром, загадав (у МО вимагають) скласти перспективні плани вивчення 

досвіду вчителів.  Ніхто не знає, як їх складати, що це таке, нащо вони, він не може 

роз’яснити, але вимагає – складіть.  

До речі, в цьому, мабуть, є глибока адміністративна мудрість: роби! І раптом хтось 

самотужки відкриє найраціональнішу форму цієї бюрократичної затії, надасть їй 

імпозантного виду. Пригадую, Петрик колись наполіг негайно скласти перспективний план 

НДРС ще до вивчення досвіду Ростовського педінституту. Важливо у вищі інстанції вчасно 

відіслати папірець, що вимагається.   

27.07.1980 р. 

 

Вчора зустрів Степана Михайловича Поповича. Запросив він мене до себе. Навіть 

випили по рюмці якогось самогону. Стискається серце, бачачи, з якої висоти він упав. І 

нема йому ходу наверх, в інститут, до того колективу, серед якого жив. А він так страшенно 

прагне повернутись, хоч на умовах погодинника. Але начальство не хоче впустити його в 

цей колектив... У нього одна кімната, скромна обстановка, книги. Сам... Де ділась та 

впевненість, зверхність. Який зниклий. Очі за скельцями окулярів бігають запопадливо. 

Намагається говорити, розважати розмовою. 

а) Колись підходить до нього Семчук (на пляжі, на озері). Розповідає дещо недобре 

про Зайченка. Попович з свого боку нічого не сказав. Через деякий час Зайченко при нагоді: 

“Що це ти на мене наговорив?” Виявилось, усе те, що говорив Семчук, тепер сам же 

передав Зайченкові, приписавши це Поповичу. 
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Згадалось аналогічне: Біушкін колись обговорював А. Федя недобрими словами. 

Потім усе вивернули так, що нібито я таке на нього наговорив. 

І все це не просто звичайні темні люди, а доценти, кандидати наук, вихователі 

підростаючого покоління. 

Ось Федь недавно мені заявив: «Мене ображає, що Катя Колоян, болгарка, в ЦК 

України. Невже не знайшлось на це місце українця?!» Пригадується, як він запобігав її 

уваги.  

б) Попович обіжається, що Петрик, проректори постарались відмежуватись від 

нього якнайжорстокішим способом – позбавили його вченого звання до рішення суду (а, 

може, натиснули згори? невже самі перестарались?). 

Які ж він робить висновки? “Треба бути дуже обережним”. Він боляче переживає 

деякі деталі, зв’язані із “всипою”, і, здається, не кається, що так робив.   

30.07.1980 р. 

 

Радянська наука. Наука і релігія. 

Як протиставляли науку релігії, радянську науку буржуазній! І на кожному етапі 

безапеляційно. Не було Христа. Кібернетика, генетика – від лукавого. 

Що можна сказати про Єм.Ярославського та інших? Яку брехню вони городили! І 

попробуй було не погодитись з нею! І чи не скажеш після цього, що це справді були 

посланці диявола?! Наступив черговий в історії людства приступ обскурантизму, 

фанатизму. 

Піднялись і стали заправляти наукою Лисенки та інші. Потрібні були громили і 

вишибайли в господарстві, політиці і науці. Економіка швидко деградувала під 

керівництвом «геніальних» вождів, усі побачили лихо, тому потрібні були декласовані, 

денаціоналізовані й деморалізовані громили й заправили, інакше цьому лихові настав би 

кінець.  

Про Ніжинський педінститут і под. Недавно випадково зустрів я на вулиці Горошка, 

колишнього ректора Слов’янського педінституту. Заговорили про книги, що з’явились у 

магазині передплатних видань. Від них Горошко перекинувся на Ніжинський педінститут: 

скількох великих авторів він дав до революції, а хто справді великий вийшов звідти після 

революції? (Варто було б відвідати їхній музей і проглянути, хто був тоді, кого випустили 

після – це дуже цікаво!) Кажу, що зараз там постійні чвари, вже дійшли до того, що 

повмонтовували мікрофони – доносів виявилося мало. Він здивовано: “Невже таке? Та там 

же українці, кацапів мало!” Я йому: “Чого ви дивуєтьсь, за 60 років виховали нову 

людину.” Він ухватився за це: “Справді!”  

1.08.1980 р. 

 

Про замітку “Памяти Петруся Бровки”. За що таке вшанування? Може бути й таке 

(міркую): він не перешкоджав русифікувати білорусів, він приспав пильність свого народу, 

не створював проблем у чорному ділі, навпаки, він давав козирі говорити на весь світ, який 

у нас розквіт білоруської культури; він своєю постаттю прикривав те, що бажано було 

сховати. 

Деякі наші письменники не тільки приспали народ, щоб певніше й спокійніше було 

його обкрадати, але й завдавали дошкульних ударів будителям, компрометували їх саме 

перед тими, кому правдолюбці хотіли служити, задля кого жертвували собою. Вони робили 

все, щоб ця жертва не тільки не була прийнята, оцінена, а була навіть спаплюжена і 

викликала в серцях людей неприязнь. 

І все ж як складно все це! Наприклад, І.Б. Бровко розумів усе це, страждав, що народ 

зникає, горіти любов’ю до нього, але змушений був вкладатись у прокрустові рамки. 

Рильський зі страху за себе й дорогу йому культуру змушений був написати “Із-за 

гір...”, а маніпулятори цим скористались (мазуркевичі), зробили його знаряддям виховання 

молоді.  
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7.08.1980 р. 

 

Про ті душогубні роки. Думалось: як могло творитись таке зло? Що скаже історія? 

Сталін і його оточення з цинічною зневагою плювали на думку сучасників і 

нащадків. Оті написи-резолюції на справах засуджених, зроблені рукою Ворошилова! Ота 

нецензурна підворітна лайка. Чи не свідчить це про те, якого сорту люди (душогуби) 

вибрались на самий верх? Він же ж відав всією ЧК на Україні. Можна уявити наслідки його 

діяльності на цьому посту. 

І от думаючи про такі постаті, як Каганович, Єжов, Берія, Жданов і под., здається, 

що кожна епоха висуває своїх діячів, найбільш їй відповідних. У гущі народу одночасно 

живуть Петрарка, Данте – й сталіни, берії і т.д. І лише специфічний клімат дав можливість 

прорости й дати плоди одним чи іншим. Обставини висувають на чільне місце певну 

категорію осіб. У змаганні Сверстюк – Скиба перемагає останній. В інших умовах було б 

усе навпаки. 

І ще такий момент. Інколи впадаєш у відчай, стикаючись з такою кількістю 

негідників. Пригадую, на якійсь конференції ціла президія – майже всі душевнохворі. 

Революція, сталінщина, війна забрали все найкраще, розмножувались фізично і 

душевно ущербні. Самі обставини суспільного життя також розкладали: у ряді випадків не 

можна було, не опідлившись, не опсившись, вижити.  

1980 р. 

 

 

1981 рік 

 

З 17 по 20 січня 1981 року гостював у мене Володимир Костюк (із Вінниці). 

Хотілося б дещо цікаве зі спілкування з ним зафіксувати. 

Видно, людина він самотня, нема з ким йому спілкуватись. Чотири дні говорив без 

перерви, так що інколи я вже ледве переносив його розповідь. Неприємно, що під самим 

носом слухача енергійно жестикулює (завжди боїшся, що зачепить своїми пальцями ніс, 

лице, очі, тому відхиляєшся, а він наступає), хватає за руки, штовхає під час розмови, 

намагаючись примусити слухати себе, звернути увагу на якісь деталі, виокремити якусь 

думку. Кажуть, людині потрібно виговоритись. 

Непогана в нього пам’ять, тому що давно минулі епізоди, випадки з свого життя 

передавав надзвичайно детально, ніби все це тільки що трапилось з ним. І все жалівся, як 

мало часу, скільки б ще міг розповісти! 

Людина він добра. І ось ця доброта – одне з «чудес», гідних подиву, захоплення й 

осуду одночасно. Який це неоднозначний феномен взагалі в людині і в ньому зокрема! 

Лише кількох із своїх знайомих він охарактеризував не дуже прихильно, в основному це 

прекрасні, гідні найвищої похвали люди. Навіть ті, кого я знаю як людей нікчемних, у його 

очах хороші, милі, добрі (правда, Борщевського осуджує, висміяв за аморальність побутову, 

Власова – за сексотство). І сам він став через свою доброту жертвою Валентини Іванової, 

але й її осуджує лише за те, що забрала сина, не дозволяє листуватись з ним, в іншому вона 

розумна, хороша. 

Він з гордістю заявляє: «Я людям зробив багато добра! Мене будуть пам’ятати й 

після смерті. (Ах, це прагнення залишитись у пам’яті живих після своєї смерті.) Багато хто 

мені вдячний!» І ось яке насправді добро робить цей син прибиральниці, що вийшов із 

самих низів і в силу цього морально покликаний допомагати саме їм. Зрештою, сам вибився 

виключно завдяки своїм здібностям, але чи допомагає здібним? (Ось деякі приклади його 

допомоги-доброти. Був такий собі Павленко у Вінницькому педінституті – щось гіршого 

важко придумати (по-моєму, десь я вже маю записи про нього), для Володі – це прекрасна 

людина, от тільки «погорів на бабах». «Бувало, викличе до себе й показує студента: «Ти 

його не знаєш, він тебе теж не знає. Та й тобі його знати не треба. Але потрібно йому 
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поставити з іноземної мови залік (чи екзамен)». Я беру залікову книжку й ставлю. Інколи 

запитую: «Три досить?» – «Досить, досить!» Скільки я йому такого зробив!» Коли якийсь 

начальничок з «Інтуриста» за знання іноземної мови – одержував би п’ятнадцятипроцентну 

надбавку, то Володя організовує комісію, екзамен і видає інтересанту липовий документ. 

Влаштовує в інституті (тобто „допомагає поступити”) немічних (за плату й просто людей 

«хороших»). 

Життєвий шлях, людські долі. Щось закладене в людині, що веде її саме по цій 

дорозі! Ми й кажемо: доля («судьба»). Була в Володі дівчина в Києві – одна донька в 

батьків, які мали трикімнатну квартиру, матеріально забезпечені. Лишайсь, займайсь 

наукою. «Не хочу йти на все готове. Поїду на роботу, коли матиму своє, одружусь». Поїхав 

у глухе село біля Коломиї (чому б не взяти призначення в Бердичів, де жила мати?). Через 

рік приїхав, а дівчина вже вийшла заміж. Сходиться з Валентиною Івановою, яка від нього 

вагітніє. Ця хвацька жінка примушує одружитись і доводить його до психлікарні. 

Разом з цим і про смаки: Іванову прозвали «коробочкою» – мала 108 кг! Коли описує 

гарних жінок, то обов’язково жестами підкреслює, які в них великі груди, широкі стегна. 

Важко збагнути його потяг до занадто масивного. І не знав він дівчини, а все приставав до 

таких, що переходили з рук у руки. 

Звернув я увагу й на те, яка він людина небезпечна в політичній ситуації. Він 

запросто, без будь-якої конспірації розповідає, називаючи імена, хто де працює, що хто 

сказав про владу, національну ситуацію, що кому дав читати, коли, як. Коли я зауважив, 

щоб не говорив цього в моїй квартирі, він незадоволено відмахнувся: «Не говори дурниць! 

Хто тебе там підслуховує!» Це несвідомий наводчик! Невже не догадались підсунути йому 

когось, щоб випитав за всіх його знайомих? 

Викликався на допит. Хтось із його знайомих письменників дав йому «Листа» Івана 

Дзюби. Коли Володю викликали в КДБ: «NN давав вам лист Дзюби “Інтернаціоналізм чи 

русифікація”?» – «Давав». – «Ви його прочитали?» – «А якже. Я ще й не таке читав!» – «Де 

ви його діли?» – «Назад йому віддав» (вони давно все це знали – зауважив). І тут мене 

вразило: точно таку фразу сказав мені Сорокін, виправдовуючись, що так запросто мене 

видав. Сердиться на того свого товариша, що написав йому: «Через таких, як ти, я 

залишився без роботи». Мовляв, він, Костюк, у цьому не причина. І не мучать його 

сумління. 

Думалось: ось вступаєш у стосунки з людиною – як довідатись, що він через свою 

простоту не заслуговує довір’я? 

Ось ще деякі історії з розповідей Володі. 

1. Колись, ще в студентські роки (весною 1952 року), на військовій підготовці 

трапився такий випадок. Гриша Волощук був черговим. Скомандував студентам (групі): 

«Шикуйсь! Струнко! Товариш підполковник, група така-то вишикувана!» 

– На каком языке вы говорите? 

– На українській мові! 

– На каком основании?! 

– А на тому, що я і всі ми вчимось у Київському університеті! 

Був закритий суд. Дали хлопцеві п’ятнадцять років. 

Сумно й неймовірно. Розповів про те, що гостювала у Вінниці кореспондентка 

журналу «Der Hande» Heidrun Ender (має вищу освіту, живе в Берліні). Був з нею як 

перекладач. І лише з його уст вона довідалась, що Україна – щось відмінне від Росії (має 

свою мову, історію, культуру), була дуже здивована: думала, що це просто частина Росії так 

називається. Значить, про Україну світ нічого не знає. 

2. Борщевський приймає екзамен в заочниці. Засипав її, відкладає залікову книжку й 

поволі цідить: «Екзамен з української літератури здасте тільки через готель». 

3. Порошин сидів під слідством за хабарі (проводив в інститут, за це купив машину, 

кооперативну квартиру). Загрожував йому досить тривалий строк ув’язнення. Нагодилась 
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амністія (з приводу якоїсь важливої дати), випустили чистим (мені думалось: а Дубовова з 

Калінінграда за лист у Чеське посольство не амністували: що прощають, а чого – ні). 

4. Коли Володя служив в Австрії, в м.Оберварт (округ Бургенлянд), трапився такий 

випадок. Начальник нашої комендатури, підполковник, з’явився разом з ним як 

перекладачем до місцевого чинбара, щоб той продав шкіри на чоботи. Австрієць рішуче 

заперечив – нема нічого хорошого! Підполковник поїхав, Володя залишився поговорити. І 

коли чинбар довідався, що Костюк – українець, вигукнув: «Для вас, українців, знайду!» 

Повів його в окрему схованку і дав вибрати, що той тільки хоче (в знак поваги до 

українців). 

5. Під час німецької окупації виходила в Бердичеві газета «Нова доба» з тризубцем. 

Незабаром головного редактора Володимира Семенюка німці по-звірячому вбили. Газета 

продовжувала виходити, але без тризубця. Тоді німці розстріляли багатьох націоналістів. 

Мені по асоціації подумалось: ось чому зараз так ретельно слідкують, щоб не 

розповсюдилась крамольна література і так тяжко карають за її читання – щоб сховати 

трагічну правду й упровадити в свідомість людей велику, огидну брехню про український 

націоналізм. 

6. Майор Питкін працював слідчим у смерші в Угорщині в 48-49 роках, бив угорців 

особливо підступно («подследственных»). 

7. Про Тараса Шевченка. Якийсь родич Костюка Adolek Zęczkowski, що живе біля 

Zіelonej Góry, признався, що читає в оригіналі Шевченка, коли тяжко на серці, коли ні з ким 

говорити не може. 

8. Цезар Рошковський, якому колись Костюк зробив добро, в одному колі 

вихвалявся, що нагадив йому так, що той до кінця днів своїх не обітреться. 

9. Вінницький м’ясокомбінат випускає широкий асортимент першокласних м’ясних 

виробів, але в Вінниці для населення продають лише відходи.   

23.01.1981 р. 

 

А.С. Макаренко. «Педагогічна поема». К., «Радянська школа», 1977 р. 

Недавно прочитав цей твір. Зовсім іншими відкрились мені проблеми, особистість 

автора, ніж тоді, коли я читав цю поему, ще будучи студентом. 

Можна здогадатись про деякі внутрішні мотиви написання цього твору – 

напівхудожнього, напівмемуарного. Видно, автора оточувало й нерозуміння, й погана 

слава. Виникла необхідність самому про себе сказати, утвердити себе, розказати вигідну 

для себе версію пройденого шляху, виконаної роботи. І тим не менш крізь рядки проглядає 

не зовсім симпатична (можливо, незрозуміла) для мене особистість автора. 

Виховання колоністів здійснювалось, треба думати, колективом вихователів, 

працівників колонії. Але вони, як правило, не фігурують у книзі. Найближчий помічник 

першого періоду, коли Макаренко працював ще біля Полтави, – Сердюк. З ним автор 

радиться, залюбки наводить його репліки, інколи поблажливо підсміюється над ним. Цей 

Сердюк “принципово української мови не визнає”, «зовсім облисів, тільки трохи волосся 

лишилося в нього над вухами», «був він замолоду гусаром» (с.8), малописьменний (с.9), 

«ледве-ледве міг розбиратися в таємницях читання» (с.224). 

Взагалі Макаренко виявляє нахил, симпатію до військових, малописьменних і не 

любить інтелігентів. Він був страшенно задоволений, коли зустрів Петра Івановича, 

кавалериста, і прийняв його на роботу. У нього “не було нічого нам непотрібного: ніякого 

натяку на педагогічні забобони” (с.177), тобто ніякої педагогіки абсолютно не вивчав і не 

знав, проте став працювати педагогом. 

«У чекістів дуже високий інтелект у сполученні з освітою й культурою ніколи не 

набирав ненависних мені форм російського інтелігента» (с.490). «Як відомо, у наших 

інтелігентів ідеал схожий на нахабного квартиранта: він зайняв чужу житлову площу, 

грошей не платить, набріхує, в’їдається всім у печінки…» (с.490). «Я … переконався 

остаточно, що моя огида до принциповості інтелігентів була правильною. Адже давно 
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відомо: коли інтелігент щось робить з принципу, це значить, що через півгодини і він сам, і 

всі навколо змушені приймати валеріанку» (с.491). Не дивно, що Макаренко був і серед 

руїнників пам’яток архітектури. Каже він церковному старості: «Ви вибирайтеся, а я цей 

собор вмить розкидаю, через два тижні квітник на тому місці буде» (с.452). А цьому собору 

більше трьохсот років (с.452). Колоністи дражнять священика водолазом. Психологія 

правопорушників, мабуть, нічим не відрізняється від психології автора (зрештою, не тільки 

в питаннях релігії, поширюється до старших і традицій – с.451-455, а й у ставленні до селян 

як у першій колонії біля Полтави, так і в Куряжі). 

Презирливі клички селян («граки»), вічні конфлікти з ними, якесь зневажливе до них 

ставлення – це спільні риси Макаренка і його підопічних правопорушників. Йому, напевне, 

як і Сердюку, властиве неприйняття українського народу, з якого вийшов, і його культури. 

Пригадується, колись якийсь випадковий співбесідник розповідав мені, що Макаренко був 

білогвардійцем і тому його послали «завколом», як на покарання. Сам автор ніде не 

говорить, за які гріхи поставили його на таку “посаду”, але в кількох місцях згадує, що про 

нього говорили, ніби він був полковником (бо запровадив військову муштру). Отже, чи це 

не дух білогвардійця? В переліку авторів, з якими знайомились горкіці (с.62) – жодного 

українського письменника. Чим цю рису пояснити в час зростання національної свідомості 

і жертовної боротьби за національне існування? Чи тим, що виріс у сім’ї залізничника, який 

уже, напевне, почувавсь общерусом, чи справді в білогвардійському середовищі? Генезис 

цього був би цікавим. 

У чому популярність Макаренка? По  всій країні в той час було, напевне, сотні 

дитячих колоній, окремі вихованці яких досягли чогось, «стали людьми». Колонія Горького 

стала загальновідомою, бо Макаренко сам про себе написав, розповів про досягнення, 

сховавши темне. І він один, більше ніхто так голосно, з таких офіційно бажаних позицій не 

заговорив! В цій долині дитячого горя і печалі залишився лише його бадьорий 

хайживістський голос! 

Цей твір – не скрупульозний науковий аналіз, об’єктивний опис подій, з чого ми 

могли б судити про зміст методики виховної роботи та її наслідки. І описані ним самим 

результати – не наслідок його методу, а скоріше породження його особистості – вольової, 

енергійної і дуже багато в чому ментально спорідненої з вихованцями. 

Миколаївка. Квітень, 1981 р. 

 

Миколаївка. Свою першу короткочасну відпустку цього року (6-18 квітня) провів у 

Миколаївці. Спостереження, роздуми... 

1. Тьотя Дуня в Кривому Розі. Ночували в неї. Керує церковним хором, віддана 

церкві, не може нахвалитись священиком (показувала його фото). Захоплена синами, 

внуками. Обидва сини члени партії, тої партії, яка принесла стільки горя їх матері, яка так 

безоглядно руйнує те, чим мати живе (церкву, релігію). І в цій сім’ї взаємна повага, любов. 

Чи мама розповідає цим (теперішнім) своїм дітям про трагедію, мученицьку смерть їх 

попередніх братів (хлопчик: “мамо, скупай мене, бо я скоро помру”. Вона скупала, і він 

помер. Мабуть, лише релігія дала можливість цій матері винести таке горе)? 

2. Дорога з Кривого Рогу до Казанки. Хто міг би її гідно описати? Доводилось 

щоразу дивуватись, як водій автобусика, вщерть набитого пасажирами, долав кілометри, 

поорані величезними вибоїнами. А це ж дуже напружена траса, багато ходить міжміських 

автобусів. З Казанки до Нового Буга й далі до Миколаєва дорога така ж. І це в епоху 

розвинутого соціалізму! Це в час, коли пройшли всі строки побудови комунізму. 

Автобусик (“пазик”) Кривий Ріг – Сафонове повільно сунеться, хитаючись і 

загрозливо нахиляючись. Треба було добре триматись, щоб встояти. Яких-небудь 45 км 

пройшли за 1,5 години. Довго тяглись з Казанки до Миколаївки. Між цими двома пунктами 

дорога ще терпима, а от в Миколаївці головна вулиця (та й бічні) – це ділянка місячного 

ландшафту, неймовірно поораного колесами машин, гусеницями тракторів. Ще ніде нема 

зелені, холодно, розсіяні на пагорбі і вздовж дороги будинки виглядають сиротливо, аж до 
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щему в серці. І тут розгортались події, про які довелось мені за попередні роки стільки 

наслухатись! Тут ніби в самому повітрі зависли сум і печаль... 

3. Пішли з дружиною в центр села Миколаївки. Біля пошти майданчик , оточений 

стелами (поставленими сторч плитами) з вибитими на них іменами загиблих у роки війни, 

тих, що склали свої голови “за щастя, за світлі ідеали”, що захищали лад, який перед цим 

стількох знещасливив, виморив голодом. 215 імен! 215 молодих миколаївців передчасно 

пішли з життя, залишивши вдів і сиріт. З якими думками, почуттями, спогадами вони 

вмирали? 

4. Зайшла мова про сусідів П’ятакова, далеких і близьких. Алкоголізм: п’ють не 

тільки чоловіки до втрати людської подоби, але й жінок-п’яниць у селі багато. Людина 

шкодить своєму здоров’ю, явно вкорочує життя – чого п’єш?! Ніяка самоочевидна логіка не 

діє, не стримує, не стають на перешкоді повальному осивушенню й адміністративні заходи. 

А з цим пов’язані крадіжки, хуліганство, халтура. Розмовляв я з головою радгоспу 

Шатковським. Він розкрив ще грандіознішу картину пияцтства (варто було б тут назвати 

прізвища, приклади, описати конкретні сценки). Радгосп поніс збитків на 400 тис.крб., а 

район – 14 млн. (за словами Шатковського). 

5. Їдемо з Казанки. В автобусі – Микола Іванович – організатор і директор 

Казанківського краєзнавчого музею. Розговорились з ним. Під’їжджаємо до Миколаївки. 

Він: “Яке це було гарне село! Скільки зелені, які садки! З 33-го року все стало занепадати”. 

Розповів дещо про “бабський бунт”, як міліціонер застрелив того, що обороняв із сокирою 

своє добро; про голод: “по 4 трупи було в хаті”, “вивозили тачками й загрібали як попало, 

йшов по селу трупний сморід”, “у деяких хатах не було кому ховати мертвих”, “дехто 

помер, коли вже новий урожай дозрівав” (не дотягнув кількох днів). Питаю, чи не було 

заворушень, бунтів. “Наш народ – не поляки: тут звикли терпіти, коритись”. Запитую, чи 

збереглись архіви за ці сумні роки. – “Де там”. Він (Микола Іванович) каже, що в 

тридцятому був бабський бунт, а після 33-го все принишкло, затихло.  

Цікаво, що згадує він не роки німецької окупації, а й радянський період 

колективізації, голоду. 

Мої старі пригадують такі пісеньки “тих років”: 

  Ні корови, ні свині – 

  Тільки Сталін на стіні 

  Нема хліба, нема сала –  

  Все совєцька власть забрала. 

Миколаївка, 16.04.1981 р. 

 

Непорозуміння. Проста людина зовсім не розуміє смислу подій. На кого обіжається, 

кого ненавидить тітка Дуня? Отих, хто висипав з глечиків зерно, хто забирав хліб. Лідина 

мама Ганна Степанівна відтворила якусь сценку з суду над її чоловіком десь у 30-і роки. 

“Йому підказували, що казати, а він впертий, не погодився, казав так, як є”. “Підказували” – 

нібито хотіли вигородити (тепер відомо, як “вигороджували”). Але в чому конкретно 

обвинувачували його, як він виправдовувався, що йому підказували – вона не пам’ятає. 

Нова людина. Вчора вечором по телебаченню виступав Григорій Марков, говорив, 

що найбільше пише про комуністів, бо добре знає це середовище (старші брати комуністи, з 

ними весь час радився і т.д.), бо для комуніста нема інших інтересів, ніж інтереси народу.  

І ось типова історія. У Казанці перший секретар райкому Рукоманов ледь зовсім не 

підірвав економіки району перевиконанням плану поставки зерна. Ці касики – люди 

особливого складу: вони не дбають про добробут свого району, а намагаються якнайбільше 

“викачати”. Це «вишибайли». Але не забувають і про себе. Коли цей Рукоманов виїжджав, 

то кілька днів машини вивозили майно з його палацу. Населення дивувалось – як так багато 

можна стягнути (виїхав у 1979 р.). А недавно трапилась така історія. Дружина третього 

секретаря райкому працювала в дитячому садку завом і безбожно крала. Ревізор встановив 
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це. То за викриття істини третій секретар (чоловік крадійки) посадив ревізора за 

хуліганство в міліцію, там його остригли. 

І це вже виховані нашою школою, ладом, партією люди: керівники і зразки для 

наслідування. 

Міг би бути твір “Апокаліпсис”. Шатковський розповідав про повальний у селі 

алкоголізм, молодь не хоче працювати – а це вже нова людина, продукт радянської школи з 

трудовим вихованням. 

Характерну історію розповіли з „тих” років. Бригадир Драч посіяв ячмінь, не 

дотримуючись спущених зверху вказівок (був вітер, земля швидко пересихала, тому відразу 

за трактором пустив сівалку, наступило похолодання – всходи затримались). Посадили його 

як «врєдітєля» (за «врєдітєльство»). Його замінив Кваша, який на решті поля зробив усе “за 

вказівками партії”. Пройшов час. Ячмінь на ділянці Драча виріс хороший, а на ділянці 

Кваші пропав. Оскільки в Драча був якийсь родич у Москві, то за проханням того прибула 

комісія, яка розпорядилась Драча випустити з тюрми. 

– Ну, а Квашу? – запитую. – «Кваші нічого, бо він виконував вказівки». 

Цікаву думку висловив І.А. П’ятаков: на фронті багато хто здавались, не хотіли 

воювати, мовляв “мою матір посадили за кіло зерна, а я буду воювати?” І здавались, поки 

не побачили, що роблять німці. Робить висновок, що там теж працювали «врєдітєлі», бо 

інакше німець переміг би. 

16.04.1981 р. 

 

Цікаво, що цей мотив («врєдітєльство») дуже поширений серед простого люду. Так, 

П.З.Мільченко якось розповідав теж про апокаліптичні сценки: з Барвінкового селяни 

їздили в Краматорськ купити хліба. Спеціальна бригада по дорозі реквізувала покупки. 

Подихай з голоду. “Якби Гітлер був розумніший, туго нам прийшлося б”. На вулиці, де він 

живе в Краматорську, більшість мобілізованих здалась у полон. 

*** 

Дотепно висловивсь один з родичів П’ятакова: «Обіцяли селянам землю. Земля 

ваша, – казали. Коли ж, посіявши, стали збирати врожай, то: а це вже наше!» 

Розповідали про жінку, яка працювала колись у поміщицькому, а потім у 

націоналізованому саду. Їй та іншим твердили: “Це все ваше!” Коли ж дозрів урожай, вона 

прихопила дітям яблук. Її перепинили, забрали: це вже наше! Розсердилась. Прийшовши 

додому, каже чоловікові: завези мене туди, де нема совєцької власті. 

– Е-е, жінко, тепер скрізь совєцька власть. 

Миколаївка. 17.04.1981 р. 

 

Вплив ораторів на аудиторію. 

“Одного вечора Магда (майбутня дружина Геббельса), яка самотньо жила в Берліні, 

пішла послухати виступ Геббельса в Палаці спорту. Її зачарувало те, що вона почула. 

Зачарувало й захопило. Цей промовець переконав її так, як досі не вдавалось переконати 

жодній людині” (“Всесвіт”, 1981, №4, с.194). 

Про вплив Гітлера на аудиторію – див. Бруно Винцер. Солдат трех армий, 1973, с.53. 

У зв’язку з цим цікаво було б зіставити розповідь Маріетти Шагінян про Леніна 

(“Чотири уроки у Леніна”). 

У суспільстві нагромаджувалась якась духовна криза, незадоволення існуючим 

станом, і раптом з’являється маг (якщо його не вилучають з обігу) і з якоюсь незбагненною 

переконливістю вказує натовпу шлях. Маса пускається лавиною в указаному напрямку, 

долає перешкоди з тим більшим завзяттям, чим їх більше. У результаті найчастіше 

знаходить загибель. І цей феномен закріпився в підсвідомій сфері еволюційно: коли зайняті 

племенем землі виснажувались (які рельєфні й трагічні картини цього можна знайти в 

книжці про юкагирів; не з добра люди наважувались покинути освоєні землі і йти назустріч 
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страшному невідомому), потрібно було шукати порятунку, йти за провідником на підбій 

незнаного. 

І ще цікавий штрих. 

“Фюрер каже, правдою чи неправдою, але ми повинні перемогти. Це єдиний шлях, і 

він правильний і морально, і внаслідок необхідності. А коли ми переможемо, хто спитає нас 

про метод?... Ми повинні перемогти, інакше наш народ і ми на чолі з усім, що нам дороге, 

будемо стерті з лиця землі” (“Всесвіт”, 81, №4, с.196 – із щоденникових записів Геббельса). 

Пригадую, читав і в Леніна, що єдиний наш порятунок, єдиний вихід – це перемога.

  

29.04.1981 р. 

 

З пісні слова не викинеш. Виявляється, викинеш! Усе залежить від того, хто 

використовує цю пісню. 9 травня 1981 року по радіо транслюють фронтові пісні: 

Артиллеристы, строгий дан приказ (було: «Сталин дал приказ»), 

Артиллеристы, зовет отчизна нас!.. 

Вірні сини й дочки викреслили (викинули) ім’я свого геніального батька не тільки з 

пісень, але й з географічної карти ( замінили назви міст: Сталіно – на Донецьк і т.д., назви 

гір: пік Сталіна – пік Перемоги на Памірі і т.д. – по карті можна багато прикладів зібрати). 

І в цьому факті, здавалося б, у несподіваній деталі виявились звичаї, практика 

фараонів: знищувати імена своїх попередників. Спочатку вилучили Троцького, Бухаріна..., 

в цю категорію попав і сам Сталін. 

Сповнене багатоплановим змістом є висловлення Леніна: «Комуністом можна стати 

лише тоді, як збагатиш свою пам’ять всіма найкращими здобутками людства».  

11.05.1981 р. 

 

1. Потреба душевного порятунку. Розпач, безсилля перед лицем зникнення, 

безпорадність і самотність. І ось людина шукає Бога, зв’язку з чимось постійним, надійним. 

Однак замість цього часто знаходить божка, скіфську кам’яну бабу! Молиться їй, складає 

пожертви. Або робить собі божищем нікчему. І що характерне: люди не зробили богом 

Філатова, який робив зрячими сліпих, Амосова, який дарував нове серце приреченим, 

Симиренка, який дарував здоров’я і радість мільйонам. Віддає перевагу полководцям, 

авантюристам, на сумлінні яких мільйони жертв. 

2. Читаючи «Березу» Гаврилюка. Страждав в ім’я того, щоб утвердити значно 

жорстокішу, підступнішу систему придушення людини. І це в той час, коли пора було вже 

прозріти – після 33-го, 37-го років! Чи за правилом «дурний шию підставляє і не знає, за 

що»? Коротше, «они не ведают, что творят». Життєвий шлях цієї людини загадка: чи 

просто підсвідомий потяг до небезпеки, ризику був визначальним (інстинкт 

самознищення), чи несвідомі благородні поривання, чи якийсь злий, егоїстичний умисел 

керував ним? 

26.05.1981 р. 

 

Антуан де Сент-Екзюпері. Планета людей. – К., 1968, с.229-231: про війну та под. 

Яка тут глибока правда і неправда! Коли б Францію намагались умертвити, що б автор тоді 

говорив про війну? Як про шанс вряиуваимся? 

С.245 про друзів, що потребують нашої допомоги. Ах, які правильні і неправильні 

слова! А якщо ці «друзі» тільки й дружать з тобою, щоб користуватись твоєю допомогою? І 

одвертаються, як тільки ти їм уже не потрібен. 

Українська музика. Як хтось замасковано і підступно маніпулює цим! Ось 3.06.1981 

року чую по репродуктору: «Говорить Донецьк. Передаємо пісні радянських 

композиторів”. Це була єдина українська фраза. Далі цілих півгодини (з 8.30 до 9.00) 

транслювались пісні (сучасні) виключно російські. Хоч би на сміх яка одна українська. Яка 

проста й зрозуміла ідея випливає з цього (до речі, в “Комуністі”, «Радянській Донеччині» 
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теж друкують тексти й ноти лише російських пісень) – нема сучасної української пісні! Все 

вже. В котре пригадуються слова Брежнєва: «надо сделать этот процесс необратимым». 

Але з Києва нерідко передають українські пісні: звучать грубі бабські голоси, вкрай 

примітивне (на хуторський манер) виконання. Знову ж з прозорою ідеєю: українська пісня – 

це архаїчні примітиви, і виконавці – такі ж.  

4.06.1981 р. 

 

Державний екзамен з «наукового комунізму» (5 курс, педфак). 

У цьому році складало 7 груп. Я – член ДЕК. Тому приходив лише інколи, в 

більшості не слухав. Найчастіше відповіді – набір беззмістовних слів. Проте дві групи 

вислухав більш-менш уважно. Як багато дивного і цікавого, якщо розглядати ці твердження 

з перспективи вчорашнього і завтрашнього. 

Аналізуючи ці відповіді і всю систему навчання, прийшов до висновку: нашій партії 

потрібна людина уміла, а не розумна, войовнича, а не гуманна й справедливо мисляча. 

Чого тільки не приписують чужому забугор’ю і ріднесеньким нам!  

Головна тенденція сучасності – “расцвет, всестороннее развитие социалистических 

наций”. 

Розповідає студентка про статтю Леніна «Памяти Герцена», де про декабристів 

сказано, що “страшно далеки они были от народа” – в цьому причина їх поразки. Скільки 

хунт перемогли (взяти хоч би в Португалії, у Чілі, постійно в країнах Латинської Америки, 

та й в Ефіопії і т.д.), жодна з них ніяких зв’язків з народом не мала. А Ленін пояснив не так, 

як було, а так, як вигідно було в його час з політичних і тактичних міркувань. І в цьому, 

мабуть, методологічне значення його праць: не об’єктивна правда, не об’єктивний аналіз – 

а щось вигідне, потрібне, доцільне в світлі сучасної актуальної кон’юнктури. Заборонили 

святкувати Шевченка – не крик проти несправедливості, а сприятлива нагода для 

пропаганди! Право націй на визволення. Будь ласка! Найбільші обіцянки. А потім? 

Самовизначення – ми за, але ж це буде ослаблювати фронт проти буржуазії, буржуазія цим 

скористається. Отже, хто за самовизначення – той класовий ворог! Його слід знищити. Така 

діалектика. 

30.06.1981 р. 

 

Santa simplicitas. Ельвіра Вікторівна (лаборант каб.№8, освіта вища) розповіла, які 

важкі випробування випали на її долю: був репресований батько, поневірялась сім’я без 

засобів до життя, без квартири. 

Несподівано розмова перекинулась на сина Шостаковича, який утік за кордон: «И 

что ему, гаду, нужно было?! Ведь у него все было – и слава, и деньги, и положение в 

обществе. Ему пообещали больше – и он переметнулся. Стрелять таких!» 

4.08.1981 р. 

 

У червні відбулися відкриті партзбори в Слов’янському педінституті. Серед різних 

питань, які обговорювались, було: “Борьба з антиподами”. Що це за “антиподи”, виступав 

В.М.Філатов: “злоупотребление служебным положением, подхалимство (прочитав уривок з 

виступу грузинського генсека; зал пожвавився: всі зрозуміли, що це явний натяк на 

Брежнєва), протекционизм, пьянство, взяточничество, анонимщики, потребительство”. 

У країні 3 млн. алкоголіків, 9 млн. щороку попадає у витверезники, 15% 

національного прибутку втрачаємо від п’янства; 300 тис. щороку калічаться від п’янства. 

“В чем причина пьянства? – никто не знает. Социальных причин нет”.  

Студентки інституту культури в Києві обкрадали магазини, “пытались опровергнуть 

марксизм – все это под влиянием буржуазной пропаганды” (винахід: об’єднати крадіжки з 

ідейним відступництвом і знайти причину того й того!). 

“Наша заслуга – 36 лет мира. Миру сейчас угрожают и угрожают серьезно». 

Говорив, що наш ворог номер один – США. 
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Розповідав, про сина композитора Шостаковича, що втік за кордон – як приклад 

“нравственного разложения”. 

Поліна Литвин з цього приводу таку думку висловила: “Надо поинтересоваться, кто 

с ним рядом был, куда они смотрели, с них надо спросить” (мовляв, це рішення не відразу 

прийшло, напевне, висловлював крамольні думки, чому не донесли, не вжили заходів). 

4.07.1981 р. 

 

Ось уже кілька днів займають мою уяву наслідки революції: 

а) громадянська війна – неймовірних масштабів братовбивство, голод, господарська 

розруха, “безотцовщина”, “безпризорність” (ціле покоління скалічених дітей), інакше – 

“Россия во мгле”; 

б) Ленін говорить, що біля двох мільйонів емігрувало (і які це мільйони в 

генетичному плані!); 

в) але громадянська війна – це лише початок кривавої драми, далі пішов хресний 

шлях –  винищення інакомислячих, кращих (скільки жертв, голод); 

г) війна 41-45 рр., якої не могло і не повинно було бути; 

д) злидні, деморалізація. 

І на цьому всьому виріс якийсь монстр – пострах для всього світу,. Не випадково 

піднявся крик у всьому світі про підготовку агресії. Саме існування цивілізації поставлене 

під загрозу. 

Непоправні втрати нанесені генофонду наших народів: знищені в результаті 

громадянської війни, вітчизняної, особливо під час репресій або емігрували найкращі, 

генетично найцінніші представники народу. Безпечно почували себе і розмножувались 

біологічно неповноцінні особи. 

Не повернеш жертв, але це кількісні втрати. Чи можливо буде коли-небудь 

виправити той стан, процес витіснення дефективними повноцінних. 

Як мудро й дивовижно звучить епіграф до “По кому подзвін” Хемінгуея! Оцей 

вільний світ не міг, не мав права відгороджуватись від трагедій, віддавати на поталу злу 

цілі народи! Вони самі вже платять жертвами за це. Чи наші втрати, торжество зла не 

подзвін і по Америці?! 

4.07.1981 р. 

 

Образки (з натури). 

Зайшла мова про грубість, взаємну зневагу. Валя Антоненко поділилась свіжими 

враженнями. Стояла в черзі за помідорами. “Один одного готовий з’їсти, кричать, 

ображають. Ось підходить бабуся, ледве на ногах стоїть, хоче взяти без черги. Кричать з 

черги: “Тебе пора на Северный, а ты тут без очереди прешься!” (Северный – селище, де 

знаходиться кладовище, отже: пора вмирати). Підходить інвалід, теж хоче скористатись 

своїм правом. Знову крик: “Раз сам инвалид, то пусть жена придет и станет в очередь, а то 

привыкли без очереди брать!” Підходить жінка з дитиною на руках, теж має право взяти без 

черги, накинулись на неї: “Много таких найдется, всех не переждешь!”  

14.07.1981 р. 

 

1. Програма молодого Ф.Містраля: “... прокласти шлях провансальській мові 

полум’ям божественної поезії” (цитую Л.А.Булаховського, т.1, с.344). Як не згадати в 

зв’язку з цим іншу політику (й успішну): створити каламутний потік псевдопоезії, щоб 

погасити полум’я мови. 

2. Закономірності розвитку правлячих партій. Така партія мимоволі, в силу 

об’єктивної закономірності акумулює пристосуванців, ловкачів, користолюбців, а ці людці 

керують погано. І от поволі зріє протест, боротьба з боку різних прошарків суспільства.  
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3. Про пісню. Ось сьогодні о 6.50 Київське радіо транслює сільськогосподарські 

пісні у виконанні якогось репаного сільського самодіяльного хору: “Насіємо льону, льону-

довгунця”. Так зовні непомітно, але підступно компрометується українська пісня і слово. 

4. Дивимось з Дімою по телевізору кінофільм. Кажу: 

- Якби ти знав, синочок, скільки тут фальші! 

- Ну, й що? Головне, щоб цікаво було. 

5. 17.08.1981 р. о 9.05 (ранку) по телебаченню показували кінофільм “Дума про 

Ковпака”. Ковпак, скріплюючи “брачные узы” молодих, звертається до нареченої: “Дай Бог 

тобі щастя!” Яка фраза вкладена в уста Ковпака! Зробили майже богобоязливим!  

18.08.1981 р. 

 

1. Недавно по радіо розповідали про військовий переворот у Гані (невдовзі 

ліквідований військами Сенагалу, які прибули на запрошення скинутого президента). 

Подумалось: скільки цих військових переворотів було, успішних, які повернули 

історичний рух своїх країн на нові рейки, в іншому напрямку: Єгипет (Гамаль Насер), Лівія 

(Каддафі), Ефіопія (усі ці узурпаторські рухи знайшли рішучу в нас підтримку), Чілі 

(Піночет, ми його не визнали), у Латинській Америці це взагалі звичайний метод. І двірцеві 

перевороти старі як світ. Як же у цьому контексті розуміти ленінську оцінку декабристів? 

Важко повірити, що він не розумів, які можливості ними були упущені. Напевне, не те 

думав, що писав. Видимо, для нього важливою була не сама істина, відповідне історичній 

правді пояснення, а така версія, яка була б вигідна з точки зору його політичних завдань.  

2. По радіо повідомлялось, що вітчизняними вченими внаслідок проведених 

досліджень під час недавнього затемнення Сонця виявлено, що навіть структура й 

властивості людської крові зазнавали змін. Яке блискуче підтвердження ідеї залежності 

організму від космічних явищ! А що зробили в свій час з тими, хто відкрив цю істину 

(Чижевський та інші)? 

3. Українська пісня. Ось “радіосітка” транслює українські пісні. Якийсь жіночо-

чоловічий голос виспівує занадто часто повторювану, а тому набридлу через це пісню: “Ай-

яй, ох-ох-ох-ох... А соловейко тьох-тьох-тьох, тьох-тьох-тьох…” 

Голос жінки змінюється сільським (клубним) хором з присвистом. Одні і ті ж пісні 

транслюються протягом останніх 15-20 років (наскільки пам’ятаю). Додуматись до такого! 

І яка багатопланова акція: відбити прихильність до української пісні, створити враження 

про одноманітність нашого фольклору. Саврасов наш якось висловивсь: «Украинские песни 

очень однообразные». 

4. Ленін – це Сусанін ХХ ст. з тією різницею, що Сусанін завів у болото ворогів 

батьківщини, цей же свій народ спрямував на шлях трагедії (розбрат, війни, злидні, 

репресії). 

5. Падіння людини. У Кодухова («Введение в языкознание», с.41) розповідається 

про Амалу і Камалу – індійських дівчат, вихованих вовками. Значить, кинути людину 

накарачки легко (сама падає при певних умовах), а от підняти – майже неможливо! 

19.08.1981 р. 

 

Першого вересня цього року їздив до студентів-практикантів у Слов’яногірську 

школу. В автобусі сидів поряд зі мною якийсь балакучий старик. Цей попутник з “гущі” 

часто висловлював цікаві в багатьох відношеннях думки. Зараз дорожнеча і труднощі з 

постачанням. Вважає, що це зв’язане з допомогою “братам” (Польщі, Кубі, Анголі). Не 

розуміє, що відсутність продуктів і промислових товарів, дороговизна зумовлені 

безгосподарністю. Розповідав і про численні факти розкрадання, безгосподарності, але не 

підозрює їх зв’язку з системою (що вони випливають з неї): біля Дінця (десь у бік Маяків) 

запущене, покинуте поле. Чому не дати людям? Поливні городи, стільки добра було б. 

Нарікає на наш надмірний гуманізм, мріє про  міцну руку, розстріли. Тоді б усе стало на 

місця, був би порядок. 
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З окремих зауважень видно, що не поважає, навіть ненавидить Брежнєва та  його 

оточення (чому такий старий сидить, не йде на пенсію? Як це так, що не можуть двох слів 

сказати без бумажки?). Не проти похвалити Сталіна і його час. Кажу: адже тоді був голод, 

ще більші труднощі. Погоджується, навіть згадав анекдот: друг жаліється другові, що ніяк 

не може вивести жирову пляму з костюма. Той пожартував: звернись до Сталіна, він так 

цей жир здере, що й сліду не залишиться. 

На станції в Слов’яногірську, коли повертався додому, розговорився з якоюсь 

жінкою. І про неї можна сказати: бачить факти, а не розуміє їх суті. І це грандіозно: 

настільки сліпий простий народ! Розповідає, що в Афганістані за крупні суми американці 

засилають найманців, там багато гине наших. Ось цього року в Богородичному був 

похорон, понаїжджало солдат, міліції, позакривали всі магазини, щоб не було бунту. Ще 

два гроби прислали (зі Слов’яногірська чи з околиць, не кажуть). Інвалідам дають талони на 

м’ясо, з 26 числа по 30 треба реалізувати, вистроюються черги (обурюється, що навіть 

інвалідів не можуть забезпечити). А як стало важко жити! Батьки, що мають двох дітей, на 

зарплату не можуть утримувати сім’ю. 

5.09.1981 р. 

 

Ліда вчора повернулась з Ворошиловграда. Їхала поїздом. Чує, у сусідньому купе 

розповідає про своє життя-буття шахтар родом з Вінниччини каліченою російською мовою 

двом землякам, які говорили по-українськи. Ось деякі цікаві деталі. Стверджує, що дуже 

любить російську мову і російський народ. Біля його хати українська школа (живе він у 

якомусь селищі біля Горлівки), віддав сина туди. Син плакав: чого в українську школу? 

Переводити не погоджувались. Тоді „взяв і написав” у Москву. Негайно перевели дитину в 

російську школу. 

В шахті є легка і поплатна робота, а є важка й непоплатна. Цей шахтар (оповідач) 

працює в лаві, де вугілля м’яке, шар великий, тому добре заробляє. Коли присилають нове 

поповнення, то його викликають проводити з новачками бесіду. «Я беру розщотну книжку 

й показую, яка в мене плата. Але їх посилають туди, де багато не вгризеш». 

З.С. Сікорська подарувала Ліді брошуру “Українська діалектологія” (методичні 

вказівки до вивчення курсу). Автор наводить багато літератури, згадує багато прізвищ. І ні 

разу Ф.Т. Жилка! 

Сумно й болісно стало. Ціла епоха в українській діалектології зв’язана з цим іменем: 

за його підручниками вчились усі сучасні діалектологи, під його керівництвом 

організований збір матеріалу для Атласа української мови, власне кажучи, за його участю й 

виконаний цей Атлас. І не згадує вченого його учениця! Причому так, без вказівки, просто 

із розуміння (здогадки), що так краще, як би чого не вийшло. Тут виявилась не стільки 

рабська послушність, скільки рабська ініціатива: «Чула, що з цією людиною трапилась біда, 

тому я й не назву його прізвища, сховаю від студентів його доробок». 

Чи, може, його вилучили з бібліотек, як Аврахова? 

Згадалось, як розібрали ґранки книги Жилка. На його очах вбили дитину, яку він 

виношував близько двох десятків років! Не дали народитись. Який гуманізм! І все за те, що 

насмілився нечутно одізватись в знак протесту проти несправедливості. 

5.09.1981 р. 

 

Асоціації: 

а) Л.В. Сахарний (“Как устроен наш язык”, М., 1973, с.8) говорить про книгу Ф. де 

Соссюра, що вона була випущена його учнями через три роки після смерті вченого, 

причому вони “восстановили текст курса по записям лекций и черновикам самого 

Соссюра”.  

Який контраст між гнилим Заходом і здоровим соціалістичним Сходом! Тут хтось 

видав би чиїсь лекції, навіть не згадавши імені вчителя! Адже Булаховський навіть присвоїв 
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чужу роботу (Шевельова), Жилка стерли й викинули, а коли хтось мав доступ до його ідей, 

то видавав за свої (можливо, й добре зробив, бо пропадуть). 

Згадались і свої митарства: тобі роблять велику честь, коли ставлять своє прізвище 

на твоїй праці. 

б) Відбулось занурення в середньовіччя по багатьох параметрах. Наприклад, праця 

Енгельса про походження людини й мови (який антинауковий підхід!) стала своєрідним 

священним текстом – її всерйоз цитують, вихваляють, беруть за основу (як у свій час і 

«труди» Сталіна).  

Сахарний пише: “Многие лингвисты не без основания считают, что с этой книги и 

начинается современное языкознание, что Соссюр – революционер в науке, который, 

подобно Копернику и Эйнштейну, сумел по-новому осветить, казалось бы, давно известные 

факты”. 

І для порівняння напрошується “нове вчення” Марра (Білодід його оголосив 

одкровенням). І на цьому фоні що говорили про Соссюра у нас раніше, як його 

критикували!  

12.09.1981 р. 

 

По радіо передають репортаж про якийсь мітинг, урочистість. Оратор з пафосом 

закінчив свій виступ побажанням усім: “Пусть над вами будет чистое небо и ясное солнце!” 

Які красиві й образні слова про мир, яке прекрасне, ангельське побажання! Чи всім воно 

підходить? Тим, хто зайняв чужі території або виліз на плечі (хай навіть співвітчизникам) 

дуже й дуже потрібними є чисте небо і ясне сонце. А тим, що знемагають у тюрмах або 

гинуть у нерівній боротьбі, в кого серце болить від несправедливості й наруги, більш 

бажане Горьківське: “Пусть сильнее грянет буря!” Лише в ній спасіння.  

13.09.1981 р. 

 

Вражаюча картина нашого суспільства: створили величезну армію погоничів і 

наглядачів, інакше даром працювати люди не хочуть; 

Мало штатних контролерів, є ціла армія «народних», бо при такій організації 

суспільства кожен намагається вивернутись з-під преса тяжкої повинності, при психозі 

загального розкрадання (для багатьох це й необхідність: не виживеш інакше) матеріальних 

засобів (для одних життєво необхідних, іншим – для розкоші) потрібен багатоступінчастий 

контроль: армія каральних (репресивних) органів, органів примусу; армія таємних 

спостерігачів і донощиків, без яких неможливе існування системи. 

Вислів: «постоянно действующая комиссия по качеству», яких скрізь повно, 

свідчить, що продуцент не зацікавлений у якості, потрібен наглядач. 

Цікавими в сучасному контексті є заклики писати правду! І ніхто (навіть і ті, що 

підбадьорюють себе цими закликами), правди не наважується писати. У цьому морі фальші 

тонуть усі. 

2.10.1981 р. 

 

Дискримінація. Був у  неділю в Донецьку. Вечором зайшов у продуктовий магазин – 

є молоко, різні види ковбас, чого в Слов’янську вже не найдеш протягом дня (і в інших 

містах теж). І ось особливо рельєфно, ніби наочно предстала переді мною одна із сутностей 

нашого ладу, глибинна, притаманна його природі – дискримінація! На всю силу йде мовна 

дискримінація, здавалося б, непотрібна й глибоко шкідлива для престижу системи (навіть 

викладання зарубіжної літератури передано кафедрам російської літератури). Друкуватись 

– викладач, приміром, Дніпропетровського університету може, а звичайного педінституту – 

ні.  

У літературному світі долю художніх творів уже вирішують органи безпеки, тут 

кому допомагають надрукувати, кого зовсім не допускають до цього. У науці – Лисенко, 

Марр і т.п., іншим – зась, мало того, приб’ють, придавлять. Раніше можна було декому 
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попасти в аспірантуру, зараз навіть прикріпитись кандидатський мінімум складати можуть 

тільки асистенти. Навіть у медицині, в галузі мінімального забезпечення, одним усе, іншим 

нічого! Для одних “лечсанупры”, закриті розподільники, інші ж приречені животіти, 

зіпхнуті на дно. 

Майстри облудних слів. Уявились оті патетично-хайживістські виступи поетів з 

трибун. Яка картина духовної проституції! Поет, письменник користується тим більшим 

попитом, тим більше одержує, чим з більшим пафосом і красномовністю утверджує 

авторитет влади державців-хлібодавців. 

26.10.1981 р. 

 

Винних нагородити, невинних покарати! Тут цілий світ, неймовірно парадоксальний 

і жорстокий. Тут і колективізація: слава й нагороди тим, хто привів країну до голоду, і 

безжальне винищення тих, хто був недостатньо поворотким чи виявив хоч видимість 

пасивного протесту. Те ж у війні: мільйони загинули, а верховоди отримали славу й 

нагороди. Приклади можна продовжити з різних рівнів, ланок системи. 

26.10.1981 р. 

 

Про Достоєвського в одній статті сказано, що “особенности его дарования – 

страшная сила проникновения в душу человека”. 

Це цілком можливо. Але й “чужа душа – темний ліс”. Чи справді мучиться убивця 

так, як Рахметов? 

Або: “Человек бежит от самого себя” (А.Блок). Чи про людину взагалі сказав Блок? 

Це перш за все автобіографічне, разом з тим властиве й натурам, спорідненим душевно з 

Блоком. 

Доведено, що існують абсолютно різні психологічні типи, один одного практично не 

може зрозуміти. А що вже говорити про більшість індивідів, для яких характерне 

“неосознаное поведение”? 

Поради великих людей. Це теж наслідок чисто особистих, конкретних вражень, 

переживань, досвіду. “Когда станешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую 

лающую на тебя собаку, то никогда до цели не дойдешь” (Достоєвський). А якщо собака 

намагається вкусити? Як часто буває, що не тільки кинути камінь, але й слід нагнутись 

взяти палку, щоб вдарити собаку по зубах, інакше просуватись далі ніяк не зможеш.  

22.11.1981 р. 

Анекдоти. 

1) Шмулевич написав лист-скаргу на місцеву владу і надіслав його в Москву Леніну. 

Викликають через деякий час його, роз’яснюють, що Ленін помер. – “Для вас Ленін завжди 

живий, а для бідного Шмулевича вже й помер?!” (Про лозунг: “Ленин всегда живой”.) 

2) Індіанці спіймали трьох блідолицих. Поставили перед ними завдання: хто скаже 

слово, смислу якого індіанці не розуміють, того відпустять живим. Першим відповідає 

француз: секс. Вождь закричав: це ми знаємо – зжарити! Американець: бізнес. Вождь: і це 

ми знаємо – в котел! Росіянин: партком. Зашепотіли, почали радитись наймудріші: “Не 

знаємо, вас милуємо, розкажіть що це?” – “Це така організація, яка жарить без вогню, ріже 

без ножа, з’їдає з кістками”. Відпустили росіянина. 

3) Питання: що раніше було – курка чи яйце? (традиційна головоломка). Відповідь: 

Раніше були і кури і яйця (натяк, що зараз нема нічого в магазинах). 

4) Величезна черга-давка за маслом. То тут, то там спалахують сутички, перепалки. 

На якогось єврея накинувся сусід: «Что ты прешь, жидовская харя!» Той відповів: ”Совсем 

как в царской России с той только разницей, что тогда было масло”. 

5) Із старих: Хрущов встиг одружити Терешкову з Ніколаєвим, бити туфлею по 

столу, з’єднати ванну з туалетом, ознайомити світ з Кузькіною матір’ю. Не встиг: з’єднати 

підлогу із стелею, ванну з унітазом, видати замуж Загладу і ліквідувати всі посіви, крім 

кукурудзи. 
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6) Лозунг на корівнику: «Удвой удой – не то пойдешь ты на убой». 

7) Хрущов викликав двох космонавтів (після того, як американці висадились на 

Місяці): “Ви полетите на Сонце і цим самим втрете носа американцям! – Та ми ж згоримо! 

– А ви думаєте, що ми ідіоти? Ми вас туди вночі пошлемо!” 

8) Перераховують у компанії, хто найдовше живе: крокодил, ворона (300 років)..., а 

Ленін “и теперь живее всех живых”. 

9) Лев Олексійович жартома розповів (і так воно в дійсності може бути), що 

беруться у Львові на облік усі, хто знає польську мову. Значить, планується (є така ідея) 

сформувати “польські” підрозділи, які покликані на випадок потреби придушувати поляків 

від імені самих поляків. Будуть іти в атаку, розстрілювати натовп, протестантів з 

лозунгами, викриками: Niech żyje wolna Polska! Śmierć zdrajcom! Бах! Бабах! Будуть 

створені відділи імені Костюшки, Міцкевича, Сенкевича, Словацького (тобто використають 

найсвященніші для поляків імена), будуть організовані процеси над “ворогами польського 

народу”, опубліковані “документи зради” і все це робитимуть «справжні польські 

патріоти». Як було у нас. 

Листопад 1981 року 

 

Першу половину листопада провів у своїх батьків. Багато розмов, вражень і під час 

поїздки, і вдома. 

1. До Києва їхали в купе поїзда Ворошиловград-Київ (я, Ліда, Діма). З нами був ще 

один – керівник м’ясокомбінату з Чернігівської області, колишній голова колгоспу, 

випускник Української сільськогосподарської академії. Ні він, ні я, звичайно, не могли 

висловлюватись відверто, а лише натяками, двозначними фразами з ідейним текстом і 

критичним підтекстом, усе в такій формі, щоб “на випадок чого” можна було виправдатись, 

пояснити уболіванням за партійну справу. Голова цей кілька разів підкреслював жестами, 

мімікою, натяками, що дійшли вже до ручки, поживемо, побачимо, що буде далі. 

Безгосподарність, лихоїмство, крадіжки, пияцтво, окозамилювання. Повний занепад 

сільського господарства. 

Промовисті деякі деталі (вражаючі за своєю суттю), про які розповів співбесідник: 

“Ось, приміром, може знайтись толкова, добросовісна людина, добре працює, послушна, 

хочеш і цьому працівникові з свого боку піти назустріч… Починають на нього нападати 

колеги: тобі що, більше всіх треба?! Інколи доходить до погроз. Цей і замислиться: справді, 

нащо воно мені, ще чого доброго приб’ють. Оглянеться, розміркує й робить, як усі”. 

Або ще: є важкі роботи, куди ніхто не хоче йти. Як же вербують сюди працівників? 

Ось, наприклад, хтось будується. Де візьмеш матеріал, транспорт? Ми помагаємо при 

умові, що хтось із сім’ї йде працювати на дану ділянку. 

2. Мільман-Маланчук. Яка зловісна фігура! Виявляється, сховав своє справжнє 

прізвище і національність. Розповідав міф про те, як його батька знищили бандерівці, що 

було абсолютною неправдою. Пролізти навіть у ЦК! Жорстоко паразитував на 

українському народові – й на цьому (саме завдяки цьому!) зробив собі кар’єру! Був попит 

на таких людей! І ще риса: його розвінчали, але справа, ним зроблена, залишається в силі, 

ніхто не відмінив учиненого ним. Зрештою, не тільки в цьому випадку так: лінія Сталіна 

продовжується, хоч він давно засуджений. 

Відвідав Київський меморіал. Звернуло на себе мою увагу запрошення, надруковане 

в Варшаві, на свято з нагоди очікуваного взяття Москви (таке було переконання, що 

швидко її візьмуть): 

Mit unseren Fahnen ist der Sieg! 

Das Hauptquartier der bolschewistischen 

Weltverbrecher Moskau ist genommen. 

Листопад 1981 року 

 

1) Василь Іванович Чапаєв: 
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- Петька, що ти пишеш? 

- Пишу оперу. 

- Ти й про мене напишеш? 

- Напишу. 

- Так тобі ж слід дати нотного паперу! 

- Ні, не потрібно, можна на будь-якому папері, опер зрозуміє. 

2) У зв’язку з польськими подіями на парадному вході на Луб’янці (головне 

політичне управління) напис: “Парадный вход временно закрыт. Просим стучать по 

телефону”. 

3) СССР поляки розшифровують: Cep cepa ceрem pоgania. 

4) ВКП(б) – второе крепостное право (большевиков). 

5) Чи можна проїхати конем з міста-героя Волгограда до міста-героя Москви? 

Відповідь: можна, якщо по дорозі коня не з’їдять у місті-герої Тулі. 

6) Василь Іванович, одержавши посилку, пише Котовському: «Спирт с клопами 

(коньяк) ми все ж випили, а от клюкву с рибьим запахом (тобто ікру) ми вибросили». 

7) В 11-й пятилетке будет завершена борьба с пьянством, в 10-й с закуской уже 

покончили (з виступу). 

8) Мав приїхати папа римський, думали, як оформити аеропорт, щоб задовольняв 

обидві сторони. Надумали: “Пролетарі всіх країн, ради Бога, єднайтесь!” 

9) „Госплан – учреждение колоссальной разрушительной силы” (про плани, які саме 

зараз затвердили). 

10) Ведуть арештованого єврея. Товариш на вулиці здивовано: 

 Абрамович, куда же вы? 

 На охоту. 

 Где же ваше ружьё? 

 А вот сзади несут. 

11) ОГПУ – областное главное политическое управление. О господи помоги 

убежать. Убежишь –  поймают, голову отрубят. 

12) Питання: чи буде комунізм в Ізраїлі? Відповідь: Зачем такой маленькой стране 

такое большое несчастье! 

13) Єврей сидів за інтонацію (читав вірш Маяковського): Я  знаю? Город будет? Я 

знаю? Саду цвесть? 

14) З Москви відправлено в Афганістан два літаки – один зі зброєю, інший з 

продуктами. Зі зброєю приземлився в Афганістані, а з продуктами був збитий над 

Воронежем (натяк, що нема там чого їсти). 

15) Покупайте брошюры “12 условий” тов.Сталина (12 условий построения 

социализма) за 6 коп (виходит, каждому условию грош цена). 

16) Багато ленінградців побували в музеї «Ленин в Разливе». Нарешті потік 

відвідувачів припинився. Думали-гадали, як привабити ще туристів. Надумали: біля 

шалаша поставили бочку з пивом, де продавали пиво на розлив. Кинулись випивохи 

купувати путівки “Ленин в разливе”. 

17) У зв’язку з черговим подорожчанням: “Будет водка 25 - будем Зимний брать 

опять” (правда, це фрагмент довгого вірша). 

18) Олімпійський „мішка” (символ Московської олімпіади 1980 р.) – єврейського 

походження: у нього єврейське ім’я, «на нем натуральная дубленка и пять колец». 

19) Начпуп (народне прізвисько Генсека Леоніда Брежнєва) підходить до грузина, 

який тримає великого кавуна: – «Продайте!» – «Вибирайте!» – «Але ж він у вас один, що ж 

тут вибирати?!» – «І ви ж один, а ми вас вибираємо!» 

20) Брежнєва запитали іноземні журналісти, яке його хобі? 

 Колекціонування анекдотів, – відповів. 

 І багато ви їх назбирали? 

 Та вже більше десятка концтаборів (за анекдоти судять). 
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Листопад 1981 року. 

 

У понеділок (7 грудня) проводились в педінституті заняття по ГО командуючого 

складу (завідувачі кафедр, декани і т.п.). Ректор Хворостянов і секретар партбюро інституту 

Філатов говорили про необхідність правильної ідеологічної роботи, врахування конкретних 

умов і навели приклади невдалої агітаційно-масової роботи: 

Біля кладовища на плакаті зображений Ленін з витягнутою рукою в бік кладовища і 

напис великими буквами: “Правильной дорогой идете, товарищи!” 

На повороті з траси в Слов’янськ стоїть Ленін з піднятою рукою (плакат), 

створюється враження, що “голосує” (тобто просить зупинитись, щоб підвезли). 

Десь тут на якійсь ділянці дороги стоїть щит з яскравим написом: “Перегоним 

Америку по производству мяса, молока, яиц”. Через кільканадцять метрів на цій же дорозі 

“Не уверен – не обганяй!” 

Публіка до сліз сміялась. Особливо останній факт в’їдливий у контексті теперішньої 

ситуації в країні. 

І ось виникає питання: чи ці керівники знайшли для себе благовидну, прикриту 

нібито патріотичними намірами, потребами “посилення дійовості пропаганди” форму 

розповсюдження “злісних антирадянських вигадок”? Чи просто через свою наївність 

констатують факти, роблячи цим зворотний від бажаного ефект, виставляючи партійну 

справу на сміх.  

9.12.1981 р. 

 

1. Тільки що  по телевізору передали, що в Москву на святкування 75-річчя з дня 

народження Брежнєва приїхав Бабрак Кармаль і вручив Брежнєву за заслуги в боротьбі за 

мир і демократію в Афганістані найвищий орден “Сонце свободи”. Який вражаючий смисл 

має ця трійця: вручаючий, реціпієнт і сама назва ордена! 

2. По телевізору 15 грудня демонструвалась кіноепопея “Дорожче за все”, фільм 7. 

Багато цікавого: 

а) У 1947 році, коли в нас мерли від голоду, Сталін “дарував” ешелони хліба 

румунам, чехам. Приїхав Петру Гроза в Москву, поговорив із Сталіним – ешелони хліба 

йдуть, маси скандують “Петру Гроза!..”, Готвальд – те ж. Кінооператори фактично 

показали, як виглядає відверта й груба купівля голодних мас, продажа свободи взамін за 

хліб! Але в контексті нашого голоду й інше: наші хай умирають, уже вони ніде не дінуться 

й нічого не зроблять, а от щоб загнуздати тих, доведеться хліба підкинути, як приманку. 

б) Йшло завоювання влади “народом” – а “ті” кудкудакали (“з-за бугра”). Яка 

сліпота! Виступають, галасують (особливо в США), а тут садять, розстрілюють і беруть 

владу. 

3. На початку цього місяця довелось бути дружинником. Просидів вечір у штабі 

ДНД. Були там Луценко, Юрченко і я. Зайшла мова про дефіцит (і того нема, і того...). Ось 

сценка, гідна митця: кожен хоче дещо сказати, але боїться своїх колег співбесідників, 

говорить і дивиться їм в очі, як реагують, стережеться слів, за які можна “вчепитись”, а 

кожному хочеться висловитись на тему, “куди ми йдемо”, що буде далі. Ходять слухи про 

забастовку на Кавказі. У Волгограді? – Там давно голод. Свердловськ? – Там уже деякі 

продукти по талонах, карточках видають. Узагальнень ніхто не робить. Кожен оглядається, 

усе натяками, двозначними фразами. 

Якось заговорили про Будьонного: 8 років учився в Академії ім.Фрунзе й не 

закінчив її. (Це ж треба при всій підтримці!) Ні з якою роботою не справлявся, а посаду 

треба ж давати. Придумали її йому. Дуже любив коней, ранками десь біля Москви 

виїжджав шашкою рубати лозу. Їде – й джик! –  Робили йому чучела. Мчить на коні – й 

зрубує голову біляка, контрика...  

На днях заходив до нас Сарієнко, розповів кілька анекдотів. Ось один. 
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Грузин готується до весілля. Потрібно 100 кіло м’яса. Звернувсь до м’ясника. «Е-е, 

не можу стільки. Де його візьму? Але я вам дам хорошу раду – підіть у район, до першого». 

Зайшов: так і так. Той розвів руками: «Район плану не виконує, зараз це дефіцит, але дам 

хорошу раду – їдьте в обком». Там уся ця історія в деталях повторилася... дали хорошу раду 

– звернутись до того, хто постачає... Звернувся до голови овцеводного колгоспу. Той 

порадив звернутись до чабана, який теж не зміг задовольнити прохання, а дав добру 

пораду: їдьте в Австралію. Грузин розсердився: чому це всі дають лише добрі поради, а 

їхати потрібно в Австралію? На це чабан: «Бо ми країна рад, а Австралія – країна м’яса». 

16.12.1981 р. 

 

1) В Одесі склалась традиція з нагоди особливо важливої події стріляти з гармати. І 

ось одного дня чути постріли. Сара виглядає у вікно й запитує перехожих: 

 Что, мясо привезли? 

 Ні, приїхав Брежнєв. 

Через якийсь час знову почулись гарматні постріли. Сара: 

 Что это, мясо привезли? 

 Та, ні, приїхав у місто Брежнєв.  

Знову чути постріли. Сара: 

 А разве в тот раз в него не попали? 

2) У спецшколу для розумово відсталих приїхав інспектор. Вирішив перевірити, як 

проводять ідейно-виховну роботу, які там результати. Викликає в кабінет одного учня й 

показує портрет Брежнєва, запитує: – Хто це? – Не знаю. Другого: – Хто це? – Не знаю. 

Третього: – Хто це? 

Той придивився уважно: – А-а, так це наш випускник! 

16.12.1981 р. 

 

“Спогади Брежнєва”. Прочитав цю брошуру, яка тільки що з’явилась на прилавках. 

Праця в багатьох аспектах цікава. 

Чергові четьї мінеї. Але вік їх – лише до його смерті. Поважай батька –матір (от я, 

наприклад, як їх поважаю!). Це, очевидно, свідома реакція на виховану на прикладі 

П.Морозова неповагу до старших. 

Згадав і деяких комуністів та інших осіб, щоб підкреслити своє виключно 

шанобливе ставлення до старших і колег. Мораль – шануйтеся, поважайте один одного, не 

гризіться, як собаки, що стало нормою і національним лихом. 

“Пристрасний” заклик до правди, бо маси остаточно вратили віру в офіційну 

ідеологію, але сам же старанно обійшов цю правду: ні словом про те пекло (голод, масові 

репресії), в організації якого він все-таки участь брав, зрештою наслідки бачив. Ні слова 

про Сталіна. А це ж чорна й кривава смуга в історії! Все виглядало дуже мило. 

Зараз у зв’язку з подіями в Польщі доводиться часто чути його слова (то інтерв’ю, то 

виступи), розраховані на довірливого західного обивателя. Їхня демократія уможливлює, 

дає демагогам доступ до кожного. Стара поважна людина – як їй не повірити? Як Бологов 

наш – дивиться відверто, довірливо, навіть ніби безпорадно прямо в вічі – і говорить 

неправду. 

Згадується картина: у Кремлі чествують 75-річчя Леоніда Ілліча. Одержав ще одну 

Золоту Зірку (п’ять разів Герой Радянського Союзу! – як ніхто до нього). Військове звання 

– маршал. Адольф не посмів сам собі присвоїти маршальських регалій, а цей зовсім 

відкинув будь-яку тінь скромності, пристойності. 

Варто зазначити, що серед тих, з ким мені доводиться розмовляти, ніхто ні словом 

про цю офіційщину. З обережності не критикують, але й ніякого свого ставлення до цього 

не висловлюють. Люблять інколи пошепки, розповісти анекдот. 

1) Коли Брежнєв, будучи генсеком, ще й пост Підгорного зайняв, то на пленумі 

підходили до нього, тепло тисли руку й від усього серця поздоровляли й ще з одною 
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посадою. Представник від Грузії, перерахувавши всі його великі заслуги, закінчив: „Але, 

найголовніше, ти, як потомствений робітник, як чулий керівник, що розуміє запити часу, 

зрозумів, що на одну зарплату в наш час не проживеш” (натяк на дві його посади). 

2) Приїхав грузин у велике місто, заходить у магазин, запитує про одне, про друге, 

третє – нема, відповідають. Обійшов так багато магазинів – скрізь одне й те ж. Тоді просить 

сказати, де магазин “Принцип”. – Нема такого –Як нема?! Є! Адже сам Брежнєв сказав, і 

про це було в усіх газетах, я сам читав, що у нас у „принципі” все є. 

3) «Самый человечный человек» назвав свою партію «розумом, честю і совістю 

нашої епохи». 

29.12.1981 р. 

 

 

1982 рік 

 

1. У “Піднятій цілині” герой вивчає англійську мову, щоб нести у світ революцію. 

Чимало людей тоді марило цією ідеєю! Було, мабуть, те саме і в давній час, коли монголи 

підкоряли народи, хани світ хотіли проковтнути. 

2. Ненависть до інтелігенції. Можна назбирати багато фактів про це (навіть у 

Макаренка). І в гітлерівській Німеччині, як і в нас. Яка однаковість! І все ж різниця в 

методах є: у нас книги спалювали потаємно під голосні крики культурної революції, там же 

відверто на площах. Різні характери народів?  

І феномен цей – ненависть до інтелігенції – цікавий. Можливо, викликаний тим, що 

інтелігенція постійно розхитувала підвалини існуючого ладу, як шашель, роз’їдала дерево 

встановлених порядків. У результаті проста людина ставала дезорієнтованою.  

Згадався образок: кликуші кричали “Пусть сильнее грянет буря!” Грянула! Якого 

тільки лиха наробила!  

26.01.1982 р. 

 

2 лютого 1982 року з 9.35 вечора по телебаченню виступав («в Концертній студії 

Останкіно») Федір Олександрович Абрамов. 

Цікавий у цілому виступ. Письменник з тих, гнаних. Дякував Твардовському, що 

допоміг йому, «отверженному», знову друкуватись (5 років не друкувався) – подумалось: 

скільки таких в Україні, яким зовсім закрито доступ у літературу. А мені?  Уже понад 10 

років навіть з доповіддю виступити не пропонують. 

Каже, що у світі йде розмова про 60 років історії нашої держави – чи це суцільна 

чорнота, чи змагання за ідеали, боротьба за щастя?  Ми повинні взяти участь у цій розмові 

(бо гірше, коли ведеться без нас).  

Говорив про героїчних наших жінок. Чого вони тільки не винесли, яких тільки 

труднощів довелось пережити під час війни й після! На їх плечі ліг весь фронт, вся армія! 

Одержуючи похоронки, вони не падали духом, працювали. Уявились мені ці картини, 

апокаліптичні! І вдалось же сформувати такий апарат, який зумів витиснути з усіх і 

кожного зокрема всі до каплі соки! Перенесено неймовірне горе, від якого не було втечі, 

порятунку, тепер представляють це як показники героїзму, мужності. А де було діватись 

немужнім? В силу безвихідних обставин вони змушені були працювати й гинути. 

Говорив Абрамов про необхідність нещадної боротьби «с пассивностью, 

безразличием, равнодушием». Дивувався, говорячи про школу, що багато сучасних 

молодиків не хочуть вчитися, що вчителі не завжди відповідають своєму призначенню, діти 

вже не звертають уваги на «сквернословие» (адже це характерні риси суспільства – ким 

сформованого?! І висота вчителя, на яку він піднятий). 

3.02.1982 р. 
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А.А. Кернер (доцент, зав.кафедри англійської мови КДПІ) гостює в мене з 31 січня 

по 7 лютого 1982 року. В своїх розмовах відтворює він одну за одною жахливі картини 

недавньої історії. Вся душа його переповнена спогадами жахів, він живе ними, постійно 

роз’ятруючи своє серце. 

Народився й дитячі роки провів у Варшаві. Мобілізований поляками під час війни. 

Опинився разом з своїм братом на «східних кресах», деякий час – у 1939-1940 р. працював 

учителем у селі Раків Ліс (біля самого Каменя Каширського), затим під час війни перебував 

на окупованій території. З деяких фрагментів його розповіді випливає, що побував у 

трудармії десь у Башкирії (Уфа, Стерлітамак), чудом спасся від смерті ( і від голоду, і в 

тюрму він ледь не попав). Згодом опиниться в Мелітополі, потім під час гоніння на 

«космополітів» тихенько виїхав на Далекий Схід, в Благовєщенськ, де працював довгий час 

у педінституті, захистив кандидатську дисертацію. В 1966 році переїхав у Кіровоград. 

Автор підручника з експеранто, але це скривав. 

Каже, їздив у Варшаву. Батьки, всі рідні загинули під час окупації. І тут, у 

Кіровограді, сім’я не склалась – розійшовся зі своєю Марією Тихонівною. Єдина рідна 

людина в світі – брат, живе в Саратові. 

І ось про що б він не починав говорити, на яку тему (про політику, історію, науку), 

обов’язково піде мова й про євреїв. Правда, не до кінця довіряючи мені, боячись, перемішує 

все це фразами з офіційного лексикону, тому не раз дивуєшся: чи ця дивина сидить у його 

голові (єврейського націоналізму й радянського патріотизму), чи це маскування, запасні 

ходи на всяк випадок. 

Здається, він усе перечитав про єврейські погроми в Україні до і під час Першої 

світової війни, революції, скільки, де і як винищено євреїв під час Другої світової війни, від 

кого яких кривд зазнали. Це переповнена судина болей, кривд, яких зазнав він особисто і 

весь єврейський народ і в минулому, і особливо в останній час. 

Слухаючи його, думаєш: яка трагічна постать, яка самотність і печаль! І нема кому 

повідати свій біль. Діти записані українцями, мати їх не єврейка, навряд чи  вони поділяють 

його погляди, настрій. 

Сьогодні розповів про варшавське Ґетто, безприкладний героїзм його захисників – 

не було куди їм відходити, з усіх боків чекала на них смерть («навіть аковці були заодно з 

німцями в антисемітизмі»). Накотились сльози. Замовк. Переміг себе й почав далі щось 

інше говорити, щоб зняти з себе тягар образ («знаменита артистка Дітріх, будучи німкенею, 

стала на коліна перед пам’ятником борцям варшавського Ґетто»). 

Пристосовуватись до умов, жити серед кривдників і не мати права чимось видати 

свої почуття, настрій! 

«Пишут: верный сын русского народа… узбекского… и т.д.,но никогда не пишут, не 

говорят – верный сын еврейского народа» ― это ли не антисемитизм?» 

3.02.1982 р. 

 

Ці люди, напевне, зрозуміли (класики марксизму-ленінізму), що абсолютно ніякого 

значення не має те, що було в дійсності (об’єктивна правда, навіть намагання знайти 

правду),  важить прийнятна фікція, але тенденційна, вигідна певній меті (групам 

населення), люди більше вірять брехні, ніж правді, „люблять тих, хто їх обдурює” 

(Сальвадор Далі). 

Такі висновки випливають з роздумів хоч би над трактатом Енгельса про 

походження мови і людини. Зрештою, вся історія показує, що людям потрібні міфи, фікція: 

оті різні легенди, грецька міфологія і т.п. 

Читаю книгу Кнабе «Корнелий Тацит» (М., 1981 р., с.158). З’явилась думка, що 

принцип «кто был ничем, тот станет всем» був використовуваний давно! 

19.02.1982 р. 
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Дар слова! Але ж ним може володіти й негідник! Хотілося б вірити, що красиві і 

благородні слова йдуть від чистого серця. Насправді часто це облудні й продажні слова. 

Огидний поет, що торгує своїм талантом. 

Кажуть (пишуть), що той чи той письменник має дар ясновидця, що вивів типові 

образи й характери, що з надзвичайною глибиною розкрив психологію своїх героїв, що він 

неперевершений знавець людської душі. 

Здавалося б, щоб знати якусь країну, потрібно її побачити, почути й прочитати про 

неї, сходити її, пожити там. Щоб знати будь-яку галузь людської діяльності, життя, треба 

добре в неї зануритись. Як довідуємось, даний письменник був каторжником за своїм 

робочим столом, йому нíколи було спілкуватись з людьми. Як же він знав їх  психологію, 

не взаємодіючи, не спілкуючись з ними? 

І все ж його твори чарують, приваблюють своєю правдивістю, глибиною. Це сила 

фантазії! Не реальних людей він описував, а породження своєї уяви.  

Чужа душа – темний ліс.  

10.03.1982 р. 

 

Незбагненним деструктивним впливом володіє Микола Скиба. Якась внутрішня 

його впевненість переконуюче впливає на співбесідника, якому нав’язує явну вигадку. 

Видимо, він так сприймає світ і сам не сумнівається ні каплі в реальності своєї версії. 

Пригадую, коли розповів йому про реакцію студентів на його грубість, він 

здивовано: «Найгірше, що я нічого цього не помічаю». 

Є люди, яким нічого не важить перейти моральні межі, зігнорувати усталені 

моральні норми. Напевне, Скиба належить до таких. Кернер розповідав, що в Добржанської 

син б’є її, тобто свою матір (згадується ця Добржанська – недобра, необ’єктивна людина, 

але й життя її яке). 

29.03.1982 р. 

 

1. На лемінгів (у Норвегії – читав десь про це) періодично нападає масовий психоз – 

величезними зграями біжать до моря й гинуть. Погибельний психоз! Щось подібне 

спостерігається зараз серед українців: у школах, особливо міських, масово відмовляються 

від вивчення української мови, переходять на російську. 

2. Цікаво було б підібрати галерею таких, як Маланчук (Мільман), Галан та ін. Що 

їх висунуло на провідні позиції? Люте українофобство, безоглядне нищення нації (її 

провідників, деморалізація маси). І у них нема нічого святого в душі. З другого боку, яка 

показова «епоха», що потребувала таких людців, користувалась їх послугами, 

возвеличувала їх за це. 

3. Майстерність шулерських підтасовок. Подивитись, який жалюгідний стан 

української мови! А почитати газети ― який бурхливий розвиток! Підтасовкою фактів, 

цитатами і т.п. займаються автори навіть нібито серйозних наукових праць. А що вже 

говорити про звичайні пропагандистські статті, доповіді, виступи по радіо. Ось на святі 

перед 8 Березня Старовєрова в своїй доповіді пафосно наводила проценти, порівнювала 

наших жінок із становищем жінки в буржуазних країнах. «У нас усі жінки працюють, у 

США – ні….» Скільки процентів у Верховній Раді, але ні словом не обмовилась за Тетчер, 

Меїр, Ганді – глав урядів. Горе наших жінок представлено в цифрах, процентах як велике 

порівняно з тими щастя. 

4. Дивуюсь: в автобусі Слов’янськ-Донецьк портрет Сталіна. Сталін, мабуть, добре 

знав темну сторону людини і вміло користувався нею: одних садили, страчували, а багато 

хто з цього радів! Ще Достоєвський відмічав цю рису – відчувати задоволення з чужого 

горя, зрештою, багатьом це було вигідно: графомани йшли вверх, кар’єристи…  

Подумалось – якась велична в своєму трагізмі і незбагненна в егоїстичній підлості 

картина! Ось віддані «друзі народу», «незламні революціонери», «залізні й безкомпромісні 

наркоми, комісари» і т.д. стають по черзі безборонними й беззахисними жертвами 



 153 

параноїка! Чи не свідчить цей факт про те, якого сорту люди робили революцію, які 

панували в їхньому середовищі звичаї й стосунки, яка їх морально-етична сутність. Якщо 

думати абстрактно, то це мали б бути комбатанти, бойові побратими, дружба яких 

скріплена великою справою, якій себе присвятили. Вони, перемігши в такому тяжкому 

змаганні і мавши вже владу в своїх руках, не повинні були віддати один одного на поталу. 

А насправді кожен з них умирав самотньо, оточений страхом, зрадою, навіть зневагою 

своїх комбатантів. Який Ворошилов! А всі інші, що вижили! 

31.03.1982 р. 

 

1. У статті В.Бєлякова «Герої роману – слов’янці» в газеті «Комуніст» за 3 квітня 

1982 року розповідається: 

«Відбулось засідання... На нього були запрошені колишні партизани Слов’янського 

загону імені М.Карнаухова В.І.Хорунжий, І.А. Обозний та керівники загону «Пошук» СШ 

№5 М.П. Корнілич, Н.С. Лаврова. 

Учасники засідання послухали розповідь письменника М.Шмушкевича про свою 

роботу над романом «Аутодафе на Соборній» і окремі глави з нього...» 

Саме одночасно з описаною в газеті подією я почув іншу історію – про жінку, що 

повернулась із заслання в Львівську область. Цій жінці було три роки, коли їх сім’ю ні за 

що ні про що вивезли (вивозили цілі села, щоб підірвати базу оунівців), оселили біля 

Благовєщенська. Дівчина виросла, закінчила педтехнікум, батьки перед смертю вирішили 

повернутись у старі краї. Нічого тут уже не було, довелось укорінюватись заново. Ця 

дівчина вийшла заміж, появилась можливість оселитись у Львові – не прописують. Її 

ображають, причому в паспортних та поліційних інстанціях. Досі йде знущання над 

гідністю вже дітей тих, хто тоді був репресований (навіть безневинно). І скільки форм, 

прийомів цього глумління! 

І яка на цьому фоні честь переможцям: різні пільги (якими він може й зловживати); 

на всі свята – їх у президію; премії, подяки, медалі, ордени при кожній нагоді, ювілейні 

нагороди; дошки пошани. Ними займаються «червоні слідопити»; в їх честь 

організовуються зустрічі в школах… 

Пригадуються Корінь, Ліщина, Ґоздь. І саме такі в зеніті.  

2. Розповідали про С., що його викликали «туди» «на промивку». Збиралась якась 

компанія, розповідали анекдоти. Ця, компанія для влади виявилась підозрілою. Петров 

нібито поблажливо кваліфікував цю історію: «Они никакой опасности для государства не 

представляют, но плохо то, что они уединяются». 

15.04.1982 р. 

 

Про Василишина. На початку цього року він їздив на Тернопільщину.  Його засікли 

там у якійсь компанії, де він розповідав, що в Слов’янську ніде не чути української мови. І 

ось звідти повідомили, щоб за ним тут простежили (хто він, про що говорить). 

24.04.1982 р. 

 

Образки: 

1. Вчора (14 квітня) відбулись загальні збори трудового колективу і студентів, потім 

профспілкові. На першій частині (загальних зборах) висували кандидатів у депутати. Якщо 

подумати – яке це видовище! Все давно обмірковане, весь сценарій розроблений, з усіма 

інстанціями узгоджений. Вів збори ректор, кілька разів зауважував: «чтоб не нарушить 

демократии» – тобто щоб при веденні зборів не порушувати до деталей розробленої 

„демократії”… «Слово має №..» Той виходить, з листка читає, кого він висуває кандидатом 

у народні депутати. «Слово має..» Викликаний підтримує цю ж кандидатуру. Так третій. 

«Хто ще хоче висловитись?» Звичайно, що ніхто поза планом не зголошується. Тоді 

переходять до висунення наступної кандидатури за цією ж схемою. 



 154 

Відпустили студентів. Був майже повен актовий зал – «організували» публіку, тобто 

просто понаганяли учасників, сам би ніхто не прийшов: така висока політична активність! 

Почались профспілкові збори викладачів на тему «О рациональном использовании 

рабочего времени». Ректор поставив на голосування – який регламент (скільки часу 

відвести на ведення зборів) – годину – півтори – дві? Недалеко від мене сиділа Солодухова 

Ольга Георгіївна. Під час дебатів про тривалість зборів вона з гнівом викрикнула на весь 

зал: «Что это за собрание – один час?!» Їй години мало. Спостерігав я за нею під час 

виступів. Вираз обличчя, репліки, поведінка свідчили, що вона в своїй стихії, що коли вона 

не на зборах, не на засіданні – це для неї втрачений день, не життя, а мука, пустота. 

Недаром вона кожен день в інституті, сидить на всіх і всіляких зборах, нарадах, засіданнях і 

т.п. 

І саме з подібних людей часто (чи не як правило) складається верхній ешелон 

суспільства. 

2. Здавалося б, сексот, донощик і т.д. – ганебні заняття, людина, яка в силу обставин 

туди влипла, почувається пригніченою. У розмові зі мною Мірошниченко кинув таку 

фразу: «Мене не обведеш. Я старий Шерлок Холмс». Пригадую, як він колись дзвонив 

якомусь „майору КДБ” і т.д. Коротше, він гордий, що «соглядатай», тому й веде себе так 

нахабно.  

15.04.1982 р. 

 

Миколаївка. Недавно Ліда їздила до своїх батьків. І ось деякі спостереження. В 

неділю голова радгоспу Шатковський їде на ферму – «не дадуть свиням, скотині корму, 

будуть усі п’яні» (слова Шатковського). Він же розповів про телятницю, яка систематично і 

у великих кількостях крала корм для своїх свиней, а радгоспних телят недоглянула, 

поморила, захворіли на туберкульоз. Пропали. Варто було її віддати під суд. Звільнив з 

роботи. Але через пару неділь довелось знову брати її на роботу на свинарню. 

П’ють поголовно. Б’ють техніку п’яні. Ліда з Ольгою Миколаївною бачила 

«кладовище» – звалище цієї техніки. Яка кричуща безгосподарність! У цьому році п’яний 

тракторист перевернувся й розбив трактор. Скликали збори. Ніхто не з’явився. «Вже нема 

того ентузіазму, що був колись» (мені думається: то був погибельний ентузіазм). 

Іван Архипович розповів: у селі було чотири сади, зараз уже останній викорчовують. 

Населення крало, не було радгоспові прибутку. В ім’я рентабельності знищили їх, тепер 

нема садовини і для дітей. Хто проворніший, їздить у Сафонове красти: бере самогон 

сторожеві й краде. (Знову ж – а діти вдів? Без батьків? А якщо просто чесна людина, їй 

гидко красти, то повинна їхати за 40 км в Кривий Ріг на базар.)  

Іван Архипович зрадів, коли ми подарували йому сумку: „Якщо йдеш з торбою, то 

відразу бачать, що колгоспник, а так з сумкою.” Виходить, колгоспники себе соромляться, в 

них виробився комплекс неповноцінності; до них так ставляться, і вони самі відчувають, 

що вони парії, тому з усіх сил бажають позбутись атрибутів свого стану, в тому числі й 

мови. 

Квітень 1982 р. 

 

1. Галанівщина. Розповідь Василишина про клуби ім. Галана викликали в мене 

хвилю почуттів, комплекс асоціацій. І тут гідний нашої епохи хід! Цікаво, чи щось подібне 

було де під небом? «Пост ім. Галана» - в журналах, газетах відповідна добірка статей. 

«Клуби ім. Галана», каже Василишин, розповсюджені лише в Західній Україні. Там 

періодично проводяться вечори-зустрічі колишніх учасників УПА з населенням. За 

рекомендацією КГБ активісти цих клубів звертаються до цих деморалізованих нещасних. 

Дехто відмовляється виступати (щодо них застосовуються різні форми морального, 

матеріального тиску, образ, дискримінації), а є й охочі розповідати (очорнювати своїх 

колишніх комбатантів) різні страшні історії. Так моральні розбещувачі на цій неймовірній 
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підлості «виховують» молодь, денаціоналізують її. Не можна й уявити моральних мук 

матерів загиблих (і родичів). Це один із засобів нацьковування сусіда на сусіда… 

2. А.А. Кернер, есперантист, розповідав, що і Гітлер, і Сталін заборонили есперанто. 

Мотиви різні, але результат однаковий. 

Цей феномен – однаковість результатів (і фактично методів і сутності) знову 

згадався в зв’язку з топомімікою в Криму ―і в Пруссії... Германізація – русифікація.  

3. Глянув на заголовок книжки «Майстри наклепів» (про антирадянщиків), 

розповідь про допомогу для  УРСР, що надходить з усіх республік, розквіт культури і т.п. – 

на цифрах, фактах. По асоціації згадались а) доповідь Старовєрової про щастя наших жінок, 

б) образок, бачений ще в молодості в Лунінці, як шулер обманює простаків. До речі, 

бажаючих бути обманутими вистачало.  

4. Шизофренічне суспільство. Читаю у «Всесвіті» оповідання (1982, №4, с.125), де 

говориться про сільський костьол у Словакії, про високі почуття, які викликає церковна 

архітектура. Подумалось: є ж якась причина, що у нас церкви так нищили! Крім голої 

варварської жадоби руїнництва, чи був тут ще якийсь мотив? Маси жахнулись, побачивши і 

відчувши світ, який створили більшовики. Почала наростати хвиля релігійності, отже й 

відчудження від «ідеалів», наростала можливість солідарності серед цієї опозиції. Тому 

боротьба з релігією, нищення її атрибутів, храмів, звичаїв стала для більшовиків навіть 

необхідною, щоб поряд з терором утвердити й відчуття безвиході, навіть духовної 

незахищеності перед лицем bestia triumfalis. 

24.04.1982 р. 

 

1. Про деякі прийоми полеміки (критики „буржуазних теорій”). 

Навіть у мовознавстві (а про філософські та політичні „науки” нічого й говорити, 

там цей прийом куди яскравіше виражений) подають спотворений (позбавлений 

елементарного глузду) образ структуралізму чи інших напрямів сучасного мовознавства за 

рубежем – і розбивають їх з марксиських позицій («здорового глузду»). 

2. Про буржуазні пережитки. В газетах їх багато перераховано. І це дуже дивно: все 

це новоутворення, а називають їх буржуазними пережитками, хоч з’явились вони в 

радянський час. 

3. Симпатії – антипатії, оцінки. Пригадується розмова з кандидатом медичних наук з 

Тбілісі (літня вже жінка). Зайшла мова про Шеварднадзе, його доповідь про Тбіліський 

університет. Мені сподобались деякі місця (не в приклад з Шербицьким). Вона ж про 

Шеварднадзе: «Это негодяй…, вы ему не верьте, доклады ему составляют референты, он 

только читает. Разве можно, чтобы милиционер управлял такой республикой”, можете 

уявити, хто нами керує. Розвелось усякого зла, він тільки на словах повів боротьбу із 

зловживаннями, а насправді негативних явищ стало більше і т.д. «А кто у вас?» 

(задумалась, не могла пригадати). Кажу – Щербицький. «А, он такой хорошенький». 

Подумалось: чи не в цьому один із коренів слави Сталіна за кордоном: читають його 

виступи (як я Шеварднадзе, вона Щербицького) і вірять фарисеям, контексту, життєвої 

правди не знаючи. 

3.05.1982 р. 

 

Відпочиваю (путівка з 27 квітня по 14 травня, але приїхав сюди пізно ввечері 28 

квітня) в Піцунді. Райський куточок на Кавказі. Незрівнянне враження викликає сосновий 

гай, алеї в лісі, настояне на хвої повітря. 

Поселили мене в 511 кімнаті (пансіонат «Іверія»). Мій сусід – грузин із Кутаїсі, 

учасник війни, поранений. Спочатку я зрадів, довідавшись, хто житиме зі мною, але 

виявилось, що він досить погано володіє російською мовою, крім того, кругозір його, 

розуміння світу викликають лише розчарування. Просто деякі фрази, судження можуть 

бути цікавими для характеристики деяких загальних явищ. 



 156 

Був у полоні в Румунії (взяли в Криму). Тримали в таборі, морили голодом, «щоб 

виснажити і зробити нездатними до опору. Дуже багато полонених померло». Мене ця 

фраза вразила тим – а чи не був штучно влаштований голод тим прийомом, щоб зламати 

волю мас, будь-який опір, перетворити народ у місиво, податливе, послушне? Чимось же 

керувався Сталін? 

Про колгосп. Коли їх звільнили з таборів, то румуни жадібно прислухались, про що 

говорять наші солдати. Коли заходила мова про колгоспи, – сміється, аж захлинається, – 

розбігалися: так боялися колгоспу. (Подумати тільки, скільки страховищ у нас створили: 

Колима, концтабори, масові репресії, колгоспи.) 

Згадав колективізацію в Грузії. Не хотіли йти в колгосп. Зламали, примусили. 

Почали вивозити, розстрілювати. Дехто жартував, що все колективізують, навіть жінок – за 

такий жарт людину забирали. (Ці понурі перетворювачі світу, які ощасливлювали людей, 

не любили гумору.) 

Про повернення полонених (після поразки Румунії). Недалеко від них був табір для 

британців і американців. Як тільки профашистський румунський уряд упав, то прибули 

американські літаки й забрали негайно своїх. А наших почали фільтрувати: хто пройшов 

фільтрацію, того на фронт (після короткої перепідготовки), хто ні – в Сибір на 25 років. 

Причому з нашими полоненими румуни поводилися зовсім не так, як з американцями – тим 

давали їсти доволі. 

6.05.1982 р. 

 

Деякі враження від Піцунди. 

Вчора (11 травня 1982 року) бродили з Лідою по околиці селища. Наткнулись на 

якесь озерце з островами, поросле комишем, занедбане, навколо кам’янисті ґрунти. Між 

морем і горами великий клапоть рівної землі. 

Подумалось – яке чудесне місце для організації комплексу санаторіїв, пансіонатів, 

будинків відпочинку! Провести дорогу не біля моря (як зараз, коли їдеш до Гагри – дорога 

рухлива, автобуси і вантажівки виділяють багато газів), а віддалік, зробити нормальну 

автостанцію теж далі від сучасної. Озерце і частину землі навколо обгородити і створити 

природний парк з дикими качками, лебедями (плавав усього один). Це був би цікавий 

куточок для туристів. Побудувати літній театр, кілька кінозалів, організувати відпочинок, 

розваги. Усе це окупилося б за 2-3 роки з величезною користю для населення і держави. 

А так прибувають сюди натовпи „дикарів”, що бажають загоріти, відпочити. 

Хазяйки вередують, приймають на квартирі лише вигідних для себе. Бідні приїжджі 

вже раді, якщо вдається знайти конуру абсолютно без ніяких зручностей. Нема де води 

нагріти навіть на чай, а вже вмиватися  – годі про це мріяти. У їдальнях (наприклад, на 

Кипарисовій алеї) черги, годують чим попало, недоважують, недомірюють, на приїжджих 

усі злі, бо вони «немов сарана» усе гребуть. Місцеві жителі не можуть із-за них 

відпочивати, дістати потрібне в магазинах. Приїжджі теж намучаться, злі, лихі. 

А керівники сплять і все думають про благо народу. І від цього думання, їхньої 

постійної турботи в раю пекло. 

І от серед цієї невлаштованості, безгосподарності (нікому нема діла до приїжджих, 

вони віддані на волю спекулянтів, домогосподарок, крадіїв) вимальовується в уяві місто 

поблизу гір, а  недалеко від моря (за 200-1000 м) корпуси пансіонатів, алеї, парки, культурні 

заклади, де місце, стіл і розвага знайдеться кожному. 

До речі, з Піцунди не можна додзвонитися в Слов’янськ. 

12.05.1982 р. 

 

 

Образки. 

Коли я їхав у Піцунду (поїзд Ленінград-Адлер) на станції Лабінська сіла до нас у 

купе якась літня жінка, що їхала до Сочі. Помаленьку зав’язалась між нами розмова. Жінка 
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розповіла про свою сім’ю, роки окупації і про ті «тридцяті», що залишили в неї в пам’яті 

особливо чорний слід. Хочеться зафіксувати окремі моменти, образки, деякі промовисті і 

типові в своїй трагічності деталі. 

Пережила голод. Яке це страхіття! Людина пухне, тіло (в першу чергу лице) набуває 

якогось відблиску, глянцю! Єдина нестерпна думка, мрія, бажання – як би чого поїсти. І 

людина спить багато. 

Пригадує, йде за селом й підійшла до джерельця води попити. І якесь з’явилось 

відчуття, що ось тут десь має бути качан кукурудзи. Стала навколо в траві шукати. І 

знайшла!! З якою насолодою з’їла. 

Вражаючою була розповідь, як одна жінка своїх трьох дітей поїла. Спочатку вибрала 

найслабкіше, зарізала, приготовляла з чоловічини наїдки на всіх. Підкріпились. Коли з’їли 

все м’ясо, знову нема чого їсти. Не витримавши голоду, зарізала друге дитя. Тепер на двох 

вистачило м’яса вже на довше. Потім черга підійшла третьому. Так жінка залишилась 

живою, пережила голод. Стала відлюдькуватою, ні з ким не розмовляє. (Зараз називають 

усю цю правду злісними вигадками, а тих, хто описує оце „тріумфальне шестя радянської 

влади”, наклепниками.) 

Не хотілось жити. Прагнула померти. Старша сестра подовгу лежала на сирій землі, 

щоб захворіти. Простудилась і захворіла туберкульозом. Оповідачка намагалась вдихати 

повітря, коли сестра кашляла, користуватись її посудом, щоб заразитись і самій захворіти. 

А та все її відпихала, не давала заразитись. Невдовзі померла, а «я лишилась живою, не 

захворіла навіть». 

Війна, окупація. Німці й недовго були. Зайшли в її двір і попрохали попрати білизну. 

Вона почала прати в балії, а вони ще принесли, понакидали. Правда, потім стали помагати 

викручувати і вішати в саду. Але підійшла машина, щось старший сказав, позбирали 

недосушене й поїхали. Ото й весь найяскравіший її спогад про окупацію. 

Її чоловіка забрали на фронт. В Криму попав в оточелення, втік і так пішки додому 

прийшов. Коли наші вернулись, то знову забрали. Загинув, прийшла похоронка. Дітям не 

сказала. Коли війна кінчилась, то дехто став повертатись. Діти щодня бігли на перехрестя й 

чекали свого татка.. І той повернувся, і той, а де ж наш татко?! Чому ж наш так довго не 

повертається? Потім розповіла їм правду. Ах, як було тяжко після війни! Залишала двох 

дітей самих, замикала. Цілий день самі-самісінькі. Вечором принесе крихту хліба, вони 

його смокчуть. Тепер діти так шоколад, цукерки не їдять. Жити не було з чого, а ще 

потрібно було платити податки. 

І це діялось на благословенній Кубані!  

12.05.1982 р. 

 

1. Ще про тридцяті (продовження). Розповідає наша супутниця: ходили й все 

вибирали з їжі до зернини. І до них прийшов комсорг ще з кількома. Пристали до батька – 

де зерно? Той відпирався. А була торбинка. Сестра непомітно вискочила з хати, а вже був 

вечір, віднесла зерно. Ходили, шукали – нічого. Якби знайшли, то вивезли б. 

І ось відгомін тієї трагедії. Теперішній чоловік нашої оповідачки – пенсіонер, пише 

спогади про своє життя. Каже, напишу, як ти жила, як ти страждала. 

– Не хочу, щоб знали, як ми жили. Кому потрібне наше горе? Хай молодь живе собі 

щасливо, не думаючи, як було. 

Чоловік тримає на столі портрет Леніна, дуже любить його, каже що було б інакше, 

якби жив Ленін, не було б стільки горя, і німці не завдали б нам таких поразок. 

У Волгограді живе її сваха. «Якась з причудами. Я привезла колись календарик з 

портретом Сталіна. Так вона хватила й стала цілувати цей портрет. Вона не знає цього 

всього» (того, що творив Сталін). 

Усі ці описані нею події відбувались у станиці Лабінській.  

2. Різне. Недавно трапився зі мною анекдотичний випадок у перукарні (в нашій 

пансіонатській). Нас було двоє, чекаємо своєї черги до перукаря в залі. Мій напарник – 
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років 45, в окулярах, у нього інтелігентний вираз обличчя. Підходить з дамського залу, що 

поруч, якась жінка й каже: „Вижу, вы скучаете, расскажу вам анекдот, чтоб не было 

скучно». Я навіть запросив її присісти, правда, вона не скористалась з мого запрошення, 

стала біля нас і розповіла якусь банальну історію. Бачачи, що це не викликало ніякої 

реакції, розповіла про те, що вчені винайшли секрет, як оживляти людей. Леонід Брежнєв 

думає – на кому б випробувати цей засіб? Давайте оживимо Леніна. Оживили. Льоня радий. 

Ленін виявив бажання побачити, які відбулись зміни, як здійснились його заповіти. І – зник, 

не повернувсь. Підняли всіх на ноги. Виявилось, що він втік у Женеву знову робити 

революцію.  

Ми обоє промовчали. Тоді вона далі: «Получает Брежнев посылку с Америки. Но 

сам остерегается открывать, позвал Тихонова. Тот распечатал, снял крышку. – „Ну, теперь 

иди, прогуляешься, потом зайдешь”. Тихонов вышел. Брежнев раскрывает содержимое, а 

там маска Сталина. Надевает, смотрит в зеркало: не отличишь! Все как настоящее. Садится 

важно за стол. Входит Тихонов, смотрит удивленно – Сталин! Расшаркался перед ним, 

приветствует, спрашивает о здоровье. А потом, оглядываясь по сторонам, вполголоса: – А 

где тот х... с Малой Земли, что здесь сидел?» 

Мій напарник, як ужалений, схватився. Я спочатку засміявся. Той, бачу, підійшов до 

дверей, зупинився на мить, затим вийшов, знадвору поглядає на мене. Я зиркнув у його бік, 

думаю, якщо зникне, то і я піду. Коли заявить, біди не оберешся. Згодом він таки вернувся. 

Я заспокоївся і сів у крісло. Невже заявить? Обійшлось, він нікуди не пішов, теж сів. 

Нарешті підійшла наша черга підстригатись. 

В цій сцені було так багато характерного. 

Піцунда. 12.05.1982 р. 

 

Недавно в залі пансіонату дививсь по телевізору останні вісті. Виступає якийсь 

француз, активний учасник колишніх подій в Одесі – відмовились виконувати наказ 

французького командування виступити проти червоних. І як учасники «неповиновения» 

потім тяжко були покарані: оповідача, наприклад, було засуджено аж на три роки! Кажу 

своєму сусідові: «Интересно, чем бы это кончились, если бы он не выполнил приказ в 

нашей армии?» Той відповів: «В военное время расстрел на месте». Усміхнувшись, додав: 

«А этот считает, что его строго наказали». 

Коротких кілька кадрів про з’їзд компартії США в Мілуокі. Виступає їхній 

верховний, Гес Хол, здається. Якою бездумною показалась мені його персона! Таке ж 

гнітюче враження справив і зал. Хто з них перейнятий ідеєю безкорисливої справедливості?  

12.05.1982 р. 

 

Зміни в назвах: ЧК, НКВД, КГБ. Чим вони викликані? Стало архаїчним і слово 

«більшовик». Чому себе тепер не називають так? 

Виходить з ужитку й колгосп. Стало: господарство, господарник (керівник). 

Піцунда. 12.05.1982 р. 

 

1. Недавно в нашому СДПІ добровільно-примусово зібрали викладачів на семінар-

лекцію про 60-річчя утворення СРСР. Виступав Яків Соломонович Винокуров. Хто 

знудьговано слухав, хто розмовляв, хто займався ще чимось своїм. Я складав протокол 

засідання кафедри, але інколи переключався на те, що говорить лектор. Ні слова правди! 

Весь час нанизує одна на одну штамповані вже брехні (фразеологізми, оскільки вони 

відтворюються вже масово) – як був утворений союз «вільних, незалежних, суверенних 

республік», як «розвивається демократія», «розквітають нації»... Підкреслив, що зараз дві 

тенденції в розвитку націй і народностей СРСР – розквіт і друга – зближення. Щораз 

більше людей переходять і на російську мову – засіб міжнаціонального спілкування. 

Потім (через день-два) складав мені екзамен студент п’ятого курсу деффаку 

Скицький. У них про це ж читав лекцію Попов. Студент підходив і запитував його, як це 
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розуміти: з одного боку, ми говоримо, що розквітають національні культури і мови як 

основні ознаки нації, а з другого боку, говорять про зближення, злиття націй, перехід їх на 

російську мову, значить весь цей «національний розвиток» по боку? Каже, що Попов так і 

не зміг пояснити цього.  

Згадуються мені деякі сеанси – бачені мною трюки масового гіпнозу. І вдається ж 

загіпнотизованим внушити ірреальний світ. Так само в нашому суспільстві система 

ідеологічних кліше старанно вбивається в голови, і напевне ж є багато загіпнотизованих. 

Щоб запобігти пробудженню, існує ціла розгалужена служба, яка пильно стежить за тими, 

хто не піддається гіпнозу. 

2. «Битва за Рим». Розповідали (я не бачив) про цей кінофільм. Це історія занепаду 

вічного міста. Оволодівали ним і візантійці, і варвари. Префект разом з верхівкою роблять 

усе можливе, щоб, скориставшись протиріччями в стані ворога, здобути незалежність. 

Ціною зусиль і жертв їм вдається це. І що ж – черні не сподобалась незалежність, зв’язана з 

певними труднощами й випробуваннями, вона запросила варварів! Навіть дочка префекта 

полюбила варвара. Чернь прокляла префекта і його оточення, довела його до самогубства. 

Згадались під час цієї розповіді аналогії. Ось ця моя сусідка, кандидат медичних 

наук (у Піцунді за столиком), розповідала про студентське заворушення в Тбілісі: 

«Проникли в ряды молодежи агенти з КГБ и спровоцировали на захват почты и другие 

действия, которые дали повод властям применить оружие, расправиться с молодежью». 

Значить, вона (і таких, напевне, більшість) вважає, як мені здається, провокаторами 

найбільш сміливих і рішучих, бо вони впали, почата ними справа потерпіла поразку. Якби 

перемогли, ходили б у героях. А так ненависть від своїх, знущання від ворогів. 

У такому стані Іван Дзюба. Вдалось би пробудити свідомість ширшого кола земляків 

– які лаври! А так є незадоволені серед постраждалих, мовляв, підвів, штовхнув на 

небезпеку. 

27.05.1982 р. 

 

Образок (людські стосунки, оцінки). Льова надіслав листа, в якому пише, що 

розглядали його питання на профзборах. Одержав копію протоколу, пише: «Злобная ложь и 

клевета – фонтаном. Без мыла служат некоторые в надежде получить за подлость кусок 

мяса. Протокол – образец человеческой низости и пороков, вывернутых наизнанку. А 

вообще-то вроде готового фельетона». 

Уявилась ціла гама складних людських стосунків і оцінок. Цетляк, напевне, вважає 

себе наскрізь обіженим несправедливо і теж декому такі характеристики свої дає. А ті, що 

критикують, вважають, що вказують на справжні недоліки, однак критикований їх не 

бачить. 

1.06.1982 р. 

 

1. Вчора на профзборах Василишин, що сидів поряд зі мною, шепнув мені, що дуже 

хворий Брежнєв, у нього параліч, скоро помре. Це він чув від компетентних осіб. З його 

смертю відбудуться великі зміни в уряді. 

На дні душі ворухнулась полохлива надія – невже ось незабаром впаде цей 

шамкаючий і обважнілий ідол-узурпатор, розлетяться оці деградовані діди з його оточення і 

наступлять нестерпно-довгождані зміни? Як в Іспанії після смерті каудільйо? Але ж Росія 

не Іспанія, не може бути, щоб впала тиранія і наступила демократія. Хоч і весь лад 

достатньо переконливо довів свою антигуманність, але чи знайдуться сили зіпхнути цього 

жахливого монстра зі сцени? 

Березень 1982 р. 

 

1. «Szczerbiec» B. Chrobrego згадався. Як це було давно, а вже тоді була мрія поляків 

приєднати Київ! Пригадується й підручник з географії Польщі, виданий десь на початку 20-

х років, у якому Київ, Черкаси, Вінниця розглядаються як польські міста, майже вся 
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Україна (передусім правобережна) як історична частина Польщі. З другого боку, своєю 

вважає Україну наш східний брат. 

2. До речі, склалась уже традиція говорити: національна література, мова, культура 

– в значенні тубільна, аборигенна, тобто нижчого сорту. 

3. Покарання (відплата, «возмездие»). У Миколаївці про декого кажуть, що Бог 

покарав їх за гріхи – дуже вже старанні були під час колективізації, викачуванні хліба… 

Трайнички дочка зійшла з ума, внучка захворіла на туберкульоз, рід перевівся. 

Подумалось – це відплата за жорстокість і бездушність. А саме ця бездушність, 

душевна недостатність були першопричиною класової активності, агресивності. Соціально 

це привело до катастрофи. 

8.06.1982 р. 

 

Атеїзм. Купив недавно дві книжки: «Настольная книга атеиста» (М., 1981) і 

«Календар атеїста» (К., 1982 р.). Спочатку став читати «Календар» (переглядати вибірково). 

Здивувало мене грубо скомпоноване шулерство – висмикування, пересмикування і 

лжетлумачення фактів, різні негідні серйозної людини домисли. І ось авторський колектив 

уявився мені як компанія циніків і шулерів. Наприклад, на різних сторінках підкреслюється 

атеїзм тих чи інших письменників, громадських діячів, філософів. Часто наводяться й 

відповідні цитати, висмикнуті з їх творів. Мовляв, дивіться, розумні люди завжди були 

атеїстами. Здається, як можна не соромитись цього примітивно-шулерського прийому, 

навіть не бачити, що він має і зворотню силу: значить, попи були великодушними, а 

політичний режим демократичним, раз дозволялись такі виступи, такі твори публікувались 

і автори за це не притягались до відповідальності. А насправді боротьба тієї чи іншої особи 

проти осквернителів релігії (розпутних попів і недосконалої церковної системи і т.п.) 

видається як доказ… атеїзму цитованого автора! Хто критикує сучасні недоліки з трибун 

з’їздів, слід було б визнати антикомуністами, за цією логікою. 

Автори часто вдаються до примітивного скалозубства як аргументу проти релігії. 

Витравити з людини людське. На значно вищому рівні скомпонована «Настольная 

книга атеиста». Тут хоч збережений наукоподібний стиль. Але й до цієї книги підходить 

цитата: «Если к этим материалам обращается … неподготовленный человек… эти книги и 

материалы безнадежно запутают его и укрепят в грубых суевериях и антиисторических 

представлениях» (стор.312). 

15.06.1982 р. 

 

1. Загадка влади. Якось у тісному колі, не називаючи Брежнєва, почали говорити 

про нього в зв’язку з деякими вже надто звапнілими й недолугими керівниками: «виступає 

як той: придививсь до папірця й по складах, не  відриваючись від тексту: До-ро-гой… 

Ми…хаил Андре…евич! Сердечно поздравляю…» (йдеться про поздоровлення Суслова). 

Що ж це таке? Скільки років працює з ним, вважає його своїм найближчим другом і 

соратником – не може по імені-батькові назвати без папірця! Сказати двох живих слів! 

2. Дійсно, коли справляли ювілей, то видовище було вражаючим. Запитуєш себе – 

як така людина стала на чолі найбільшої в світі держави? Як керує нею?! Фактично в його 

руках доля всього світу, можливо навіть існування самого людства, а не просто держав чи 

цивілізації! 

І поряд з ним стільки є розумних, досконалих в усіх відношеннях людей. Слухаючи 

виступи космонавта Феоктістова – доктор наук, людина найвищою мірою інтелігента, 

симпатична, фізично досконала, – думаєш, як сталось, що він внизу, слуга того 

маразматика. 

У Горбовського (“Загадки історії”) є міркування про таємницю влади. Хтось із 

монгольських ханів не міг збагнути, внаслідок чого товпища людей підпорядковуються 

будь-якій його примсі. 
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І ще один незбагненний феномен. Скинули японського імператора – він став 

відомим ученим-дослідником, автором численних наукових праць. Хто із наших керівників, 

якщо його позбавляли влади, здатний був два слова сказати? Росія їм покірно корилась. 

24.06.1982 р. 

 

На станції Лозова на стіні приміщення вокзалу “красується” пам’ятна дошка (подаю 

без виправлень): 

В грудні 1917 року 

на станції Лозова 

під керівництвом 

талановитого воєнначальника 

Миколи Олександровича 

Руднева 

було розгромлено 

гайдамацькі загони 

українських буржуазних націоналістів. 

 

Ось на яких «пам’ятках» виховується радянське покоління українців (записав у 

липні 1982 року). 

Липень 1982 року. 

 

Анекдоти: 

1. Дідусь хотів побачити, як житимуть при комунізмі. Старий, смерть близько, поки 

збудуться обіцянки вождів партії, не дочекається. Закупив бочку пива, а продавцеві 

наказав, щоб наливав усім, хто підійде, безкоштовно. На бочці зробили й напис 

відповідний. Підходить один, дивується, несміло просить кружку пива: хороше й 

безплатне! П’є ще кухоль. Підходять інші. Швидко утворилась черга. Почалися крики, 

штовханина, особливо проти тих, хто вдруге підходив. Кінчилось бійкою, прибув наряд 

міліції, виявили зачинщика – дідуся, якого й покарали за порушення громадського порядку. 

2. ГПУ – господи, помоги убежать! 

3. Хто в СРСР найбільш щасливий, везучий, багатий? – Барани! У них навіть 

паршиві вівці ходять у каракулях. 

4.Чому нема м’яса в СРСР? – Усі корови вийшли заміж за офіцерів, всі барани пішли 

вчитись в інститути, усі свині зайняли командні посади. 

5. Уцінений – це старий анекдот, за який раніше давали 10, а зараз один рік. 

6. З чого починається ранок у Кремлівському палаці? Ранок у Кремлівському палаці 

починається з реанімації (натяк, що керівники старі  й хворі). 

7. Крива нашого розвитку: підйом… підйом…з’їзд (крива вверх, а насправді –  

вниз). 

8. Хто що співає: з’єднаний хор працівників торгівлі й ОБХХС: «Тебе половина и 

мне половина», міліції: «Увезу тебя я в тундру»; похоронщики: «Лучше нету того свету». 

9. Скрізь лозунг «Экономика должна быть экономной» (зараз, здається, бум цього 

лозунга спав). Склали анекдот: у світлі спущеної зверху вказівки провести збори 

похоронного бюро. Виступають: №1 – втрачається занадто багато земельної площі на 

кожного покійника. Запропонував ховати стоячи. Записали в рішення. №2 – нема дошок, 

винищуються ліси, запропонував ховати в целофанових мішках. Записали. №3 – нема 

металу робити огорожі, дорого, дефіцит. Вирішили: хай самі покійники себе огороджують. 

№4 – нема граніту, мармуру. Остаточно вирішили ховати стоячи, в плівці, без обелісків, 

огорож, написів і т.п., кожному й так буде видно, хто де похований. 

Літо 1982 року 
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Зайшла розмова про революцію, її наслідки, як вона дорого коштувала: кілька млн. 

емігрантів – і все краща частина народу. А скільки вбитих у міжусобицях! Які матеріальні 

цінності зруйновано! Затим почалась шалена індустріалізація, фактично мілітаризація – все 

для самозахисту та підпалу світу. Ось бацила, яка таке страшенне горе Росії принесла!        

Літо 1982 р 

 

1. «З любов’ю до людини». Ото прочитав у “Литературной газете” (№35 за 1982 р.) 

прислів’я: «Лучше на капкан наступить в тайге, чем оказаться рядом с дурным человеком» і 

згадав Скибу, його відмову взяти Мірошниченкову квартиру («хлопці з горкому, – каже, – 

обіцяли дати квартиру із зручностями»). Тепер стало ясно, які «хлопці з горкому» і за що 

пообіцяли квартиру. І наша студентка Каф’ян одного разу подібну максиму навела: «Бійся 

вовка спереду, коня ззаду, а злого чоловіка з усіх сторін». 

2. Ще про людину та її зверхників. Якось зайшла мова з А.Федем про Сталіна та ін. 

Він розповів що реакцію Сталіна на чиєсь горе в зв’язку з втратою єдиного сина. Сталін 

холодно: «На войне человек может и погибнуть». Федь додав: «Вони ненавиділи людей «по 

большому счету». Згадався мені американський поет У.Уїтмен: «Толпы людей 

поклоняются голосу тех, кто не верит в людей». А галани підняли до небес цих 

людиноненависників! 

3. Втрати генофонду. Якось у приватній розмові В. Філатов зауважив: «Война 

принесла невосполнимые потери и в генетическом отношении: погибла вся лучшая часть 

мужчин. Это скажется на всех будущих поколениях». З жахом я увив собі й долю нашу: в 

результаті революції емігрували або були фізично знищені кращі представники нації. Потім 

суцільна кривава дорога репресій, голоду, виселення. Нагрянула війна, яка під чисту змела 

знову все, що проросло, піднялось на поверхню. 

5.09.1982 р. 

 

Є прислів’я: з пісні слова не викинеш. Але господарями нашого світу стали ті, які не 

тільки викидають слова з пісень, але й «отодвинули в прошлое» цілі сторінки історії. 

Була широко розтиражована в репродукціях картина «Вони бачили Сталіна» – тепер 

називається інакше. Нема вже бюста Сталіна і на картині «Прийом до комсомолу». А ось 

учора по радіо передавали пісню «Колыбельная». 

Було (в роки культури): 

... Маленьким птичкам и маленьким деткам 

Спать наступила пора… 

Даст тебе силу, дорогу укажет 

Сталин своею рукой. 

Спи, мой воробышек, 

Спи, мой сыночек, 

Спи мой, звоночек родной… 

Зараз: 

…дасть тебе силу, дорогу укажет 

Родина мудрой рукой… 

7.12.1982 р. 

 

Про власність. Ось читаю книжку «Философия киников» (М., 1982). Оці безрідні 

бродяги виступали проти приватної власності. Ця ідея потім повторювалась, 

відроджувалась і нарешті знайшла своє втілення. І що ж? «Гуртове – чортове!»   

7.09.1982 р. 

 

1. Сила інерції. Згадалось, як порівняно недавно (в 1981-80 рр) по радіо почали 

(коли йшлось про погоду) атмосферний тиск позначати гектопаскалями (зам. «стільки-то 

мл ртутного стовпчика»). Знялась буря протестів, у пресі почали появлятись дотепи, навіть 
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вірші (є в мене вирізка з “Литературной газети”). Змушені були перейти на стару, незручну 

систему вимірів. Англійська система мір (дюйми і  т.п.,) недосконала. Але навряд чи 

можливо перейти на нову. Історичний правопис у Галичині. Ціла азбучна війна була 

знялась – і із-за чого? 

Усе це приклади порівняно невинні й смішні. Але коли в цю боротьбу «нового і 

старого» включається російський характер, коли вона набирає російського розмаху, то 

вона, ця боротьба, перетворюється в страшну трагедію. Випливає в пам’яті історія з 

старовірами: бояриня Морозова, самоспалення, масова втеча в глухі місця. Народ весь 

поділився на переслідувачів і переслідуваних! І за що?! 

23.11.1982 р. 

 

2. Ф.Т. Жилко. Яка трагічна постать, як характеризує наше суспільство історія з 

ним! Створив нову школу в діалектології, виконав титанічну роботу по збору, 

систематизації й картографуванню діалектологічного матеріалу – і от: книжку – плід усього 

свого творчого життя – розтоптали в момент народження. Який жорстокий удар по Жилку і 

яка втрата для науки! І за що така азіатська кара? За прояв елементарної порядності, за те, 

що не зміг поступити підло. 

До речі, в статті «Мовознавство» в УРЕ, 1962 рік, є про нього згадка серед тих, хто 

зробив вагомий внесок у розвиток радянського мовознавства, в УРЕ 1982 року – ні слова. 

23.11.1982 р. 

 

1. Підхід геніальний? Розповідали про недавній випадок, який трапився в нашому 

житловому масиві – невідомий убив таксиста. Убивця втік, йдуть розшуки. 

Рівень злочинності такий високий, що вже став загрозливим. І ось яка картина. 

Виявлені (піймані на гарячому) злочинці мають великі права, з ними панькаються, вони 

мало сидять, швидко з тюрем повертаються. І ця практика який несподіваний дає ефект: 

населення зримо, зрозуміло, доступно для кожного переконується, що наші закони, наш лад 

дійсно гуманні, причому занадто, сама громадська думка вимагає більш жорсткого курсу. 

Разом з тим ніхто ніби нічого не чув (так воно і є), ніхто не згадує, що до політичних 

ставлення зверхжорстоке, підступне, безжальне (взяти хоч би того Олексія Тихого, Миколу 

Руденка, Федота Жилка, заборона друкуватись…). Верховні, напевне, виходять (чи 

інтуїтивно все так склалось) з того, що кримінальні злочинці нічим не загрожують 

політичному ладові, їх діяльність, навпаки, примусить обивателів згуртовуватись навколо 

державних органів, ставати на бік офіційності, бо від злочинності нема життя; зрештою, ці 

кримінальники часто стають опорою і підмогою, а коли виходять в люди – патріотами. А 

політичні розуміють світ і здатні своє розуміння передати іншим. 

2. «Врєдітєльство». (Поняття це придумане майстрами маніпулювання свідомістю 

мас). Зараз відбувається занепад економіки, скрізь безпорядки. Йде розпад економіки, 

скрізь безпорядки. Справжніх винуватців (організаторів) не видно, видно тільки, що до 

лікаря попасти важко (значить, врєдітєль), що м’яса нема (поховали!), продукція погана 

(бракороби). 

3. Евфемізми. Недавно на раді інституту виступав ректор, сказав кілька слів про те, 

що був на нараді в Москві. Там перед учасниками наради виступав «крупный специалист в 

области агропромышленного комплекса”: «У нас сейчас во многих областях сложилась 

весьма сложная и напряженная обстановка (які евфемізми!). Во многих районах в сельском 

хозяйстве просто некому работать. Раньше в самом бедном селе самый отсталый 

крестьянин, чья „хата скраю”, имел накрытие для сельскохозяйственного инвентаря, даже 

топор или лопата не оставались на зиму под снегом, а сейчас в колхозах агрегаты зимуют 

под снегом, через год-два они выходят из строя». Не сказав (і ніхто публічно нікому цього 

не скаже), що лопата, сокира була власністю, а зараз агрегат – нічий. 

28.11.1982 р. 
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1983 рік 

 

По радіо 5 січня 1983 року вранці транслювали пісню, в якій часто повторювали 

фразу «Наш непростой советский человек». Раніше мусувалось поняття «простой советский 

человек», появився анекдот, тепер – «непростой». 

Масовий психоз? У якісь періоди історії створюється й поширюється певний 

настрій, світовідчуття, прагнення до чогось. Весь народ піднявся на боротьбу проти 

іспанців у Голландії (див.: Шарль де Костер – «Тіль Уленшпігель»). Ніякі страхи, кари, 

сили не змогли стримати цього руху, боротьби, це прагнення до національного визволення. 

У громадянську війну в Росії народ пішов назустріч загибелі (як оті звірки в Норвегії, що 

масово йдуть у море). Зараз самоїдів-малоросів охопив психоз самозречення 

(самознищення). Патріотизм в одні періоди життя суспільства й антипатріотизм в інші. 

27.12.1982 р. 

 

Образки. 

1) На днях у Донецькому обласному будинку політосвіти відбувся семінар 

пропагандистів. Виступали лектори від обкому партії, вказували, які у нас є недоліки, що з 

ними слід боротись. Розкривається „велична” картина безгосподарності, відсталості 

всередині й нерозв’язних протиріч і проблем на міжнародній арені. Порівняно із Штатами – 

одна жалюгідна відсталість. І ось у зв’язку з цим асоціації: 

а) Вказана Леніним дорога – в яке болото, яку безвихідь завела! 

б) А якою ціною дійшли до цієї гідної подиву ситуації?  

в) Як славлять Леніна! За що? За те, що розв’язав громадянську війну, роздмухав 

братовбивчий буревій? І скерував країну на шлях, що веде до суцільних страждань і 

загибелі? 

г) «Старі більшовики», їх чествування. Стільки горя принесли – і їм почесті, шана! І 

які прокляття на адресу тих, що намагалися не допустити цього лиха, захистити народ, 

відвести від нього загибель! 

2) Згадався N, який мав синекуру в газеті. По асоціації подумалось: ось тип (як 

Яловий, Масюкевич та под.), за його підлість дають йому житло, якусь безтурботну посаду, 

“піднімають” його авторитет і доручають йому одну лише справу – виховувати молодь. 

28.01.1983 р. 

 

Анонімки – це надзвичайно характерне явище для нашого морально-політичного 

клімату, для цього болота, в якому опинився весь народ. 

З одного боку, скрізь зловживання. Значна частина осіб, що має владу і доступ до 

матеріальних цінностей, будучи деморалізованими, обкрадають державу, навіть 

знущаються з залежних від них людей, росте господарський хаос і загальне невдоволення в 

суспільстві. А це дуже реальна загроза верхам. І компрометація перед усім світом, ізоляція, 

падає й воєнний потенціал. Одним словом, вся країна сповзає в прірву. 

А як виявити зловживання? Ніхто з покривджених не виступить, бо його зітруть у 

порошок: між усіма адміністративно-господарськими злочинцями існує кругова порука, 

панує зворушлива солідарність, взаємопідтримка, коли йдеться про «зовнішнього» ворога – 

людину, що  посміла підняти голос протесту чи шукати правду. Разом з тим усередині 

цього  гангстерського клану існують і свої вовчі закони. Органи юстиції теж абсолютно 

позбавлені чуття справедливості, воно з них витравлене. 

Єдиний вихід для верховодів – зважати на анонімки («письма, сигналы 

трудящихся»). Підла соціальна система породила й підлу форму боротьби з 

надуживаннями. Отже, в основі своїй навіть чесна людина змушена вдаватись до анонімок, 

щоб захистити якусь справедливість, приборкати злочинця, монстра. Держава змушена 

хвататись за анонімки, щоб не розвалитись. 
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З другого боку, негідникам цей прийом дає необмежену можливість паскудствувати. 

І анонімок бояться, вони діють. У цій загальній атмосфері страху, непевності ніхто 

не хоче ставати за якусь правду, справедливість і под.  

2.02.1983 р. 

 

1)  «…в трудовых коллективах идет разговор об укреплении дисциплины…» (по 

радіо). Багато зараз говорять і пишуть про зміцнення трудової дисципліни, про підвищення 

продуктивності праці, боротьбу «с расхитителями, тунеядцами». Примусити усіх 

працювати. В озброєнні перевищити будь-яку країну, адже ніякий лад так не зможе 

поставити все на службу мілітаризації. 

2)  Робітник, селянин зазнавали гніту при капіталізмі, але кожен мав повну 

можливість переїхати, змінити рід занять, шукати кращого. А от у результаті такої 

кривавої, жертовної, виснажливої громадянської війни й перемоги в ній одержали 

закріпачення: мусиш працювати на будь-яких умовах і там, де скажуть. 

3)  Коли хазяйнував Брежнєв, то Андропов ніде не виступав, ніхто про нього не чув і 

не знав, якої він дотримується орієнтації. Зараз кожне його слово безконечно повторюють 

по радіо, в газетах, виступах. Тепер усі, затаївши подих, його слухають, щоб потім з 

ентузіазмом виголошувати ним сказане. Своєрідна картина! І в сучасних умовах 

виправдана: не висовуйтесь до пори, до часу.  

13.02.1983 р. 

 

1.  Анекдот. По телебаченню періодично транслюють передачі для дітей 

«Абевегедейка». Діти люблять їх дивитись – цікава суміш, розважально-повчальна. В кінці 

диктор просить дітей писати на телебачення  про свої враження, що б ще хотілось побачити 

і т.д. Цю ідею підхопили «органи», вирішили замінили її КГБведейкою, де вчать дітей, як 

слідкувати за дорослими. Кінчається ця передача: “Дорогие детки, пишите нам, о чем 

говорять ваши папы и мамы, о чем они шепчутся, на что жалуются. Адресуйте свои письма: 

Москва, Кремль, дедушке Андропову”. 

2.  Другого лютого відбувся мітинг, присвячений Сталінградській битві. 

Транслювався по радіо і телебаченню. Задумано це було, щоб помахати кулаками й за 

океан. Високо й погрозливо прозвучала фраза: «Пусть не забывают уроков Сталинграда 

наши враги: советских людей не запугать и не поставить на колени!» Подумалось: у цій 

імперії страху такі слова! Оці безмежно запопадливі перед кожним новим вождем таке 

говорять! 

Зараз міжнародне напруження зростає. Пишуть про це газети, а на закритих нарадах 

розповідають про одні страхіття. І ось охоплює тривога за дітей і рідних, за цей нещасний 

наш народ, якого за чужі інтереси безперервно б’ють і нищать, який не за волю, а за своїх 

катів проливає кров, гине принижений, забитий. 

В деканаті хтось розповів, нібито Андропову пропонували американці помірятись 

силами десь на обмеженій території. Він відповів: ми ніякої –  ні малої, ні великої, ні 

обмеженої (локальної), ні всесвітньої війни не хочемо й говорити про це не будемо. Видимо 

(якщо це дійсно правда, зрештою й вигадка ця дуже близька до дійсності), ні одна сторона 

не хоче масового знищення неповинного населення, цивілізації. Наші керівники не можуть 

піти на це. Ніяких жертв їм, звичайно, не жаль, але на випадок поразки бояться суду 

народів!  

3.02.1983 р. 

 

Існують різні одиниці виміру, їх назви часто походять від прізвищ осіб, які зробили 

значний внесок у даній галузі: Ом, Вольт, Ампер. Зараз з’явилась нова одиниця 

вимірювання – вимір страху – андроп (від Андропова). Мовляв, перелякався на три 

андропи, нагнали страху на 5 андропів. 

18.02.1983 р. 
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Альтерація в біології – зміна структури і функції клітин, тканин і органів під 

впливом шкідливих факторів… Альтерація розвивається поступово; на перших етапах – це 

процес зворотний, але при тривалому діянні шкідливих факторів альтерація спричинює 

загибель клітини і тканини (УРЕ, вип.. ІІ, т.І, с.154) Чи не стосується це й нашої нації?) 

Чого не змогли зробити попи, зробили комісари, де відступила царська влада, виконала 

радянська.  

І ще одне цікаве порівняння. Український правопис був широко обговорений, 

прийнятий – потім почали переслідувати його авторів, шити їм шкідництво (шкідницьку 

діяльність). Наперекір волі маси почали видозмінювати й сам правопис. До такого 

додуматись! Проводити підступну шкідницьку роботу й переслідувати невинних, шиючи їм 

шкідництво!  

21.05.1983 р. 

 

Про цукор і Чапаєва. Зараз проблема з цукром, його ніде нема, продають по талонах 

(які офіційно називаються «запрошенням»). Щоб не гнали самогону. І ось на цю тему 

недавно з’явився анекдот: 

Василь Іванович Чапаєв їде у відрядження за кордон. Обіцяє Петьці привезти пару 

мішків цукру, але щоб той зустрів його по приїзді, бо інакше сам з ними не впорається. 

Петька погоджується, домовляються, що про дату свого повернення Василь Іванович 

повідомить телеграмою. Але ж відкритим текстом не можна, треба шифрами. «Гаразд, щось 

придумаю, – каже Чапаєв. – Чекай мене». По часі Петька одержав телеграму: «Приеду 

двадцатого СПИД Чапаев». 

Петька розгублений. Ще чого не вистачало? Не йде зустрічати. 

Василь Іванович прибув, Петьки нема, не зустрів. З великою тривогою і ризиком 

найшов носильника. Потім поїхав додому до Петьки, накинувся з лайкою: 

– Я злякався СПІДу! 

– А ти дурачок. Ми ж домовилися про шифровку. От я й зашифрував: “Сахар привез 

ищи дрожжи”. 

26.05.1983 р. 

 

1. Про грубість. Недавно в інституті знялась буря: Якименко в грубій формі й 

несправедливо накинувся на нашу лаборантку Віту за те, що вона нібито не здала (не 

перевірила) рецензій на контрольні роботи. Виявилось, що лаборантка все зробила 

правильно, а Якименко з великого дуру накинувся в образливій формі. Конфлікт ще в 

розпалі. 

По асоціації згадались інші випадки. Ось сценка, свідком якої мені випало бути, в 

київському готелі «Україна»: адміністратор так нагрубила, що старий вчений не витримав і 

переставився. 

Чи не пояснюється це історично? Взяти хоч би твір Мельника –Печерського 

«Очерки Мордви». Так грубо й безпардонно „приєднували”. Про яку тут ввічливість можна 

говорити? 

2. Якименко. При кожній нагоді намагається висловити своє негативне ставлення до 

української мови, культури. «Поносящий свое отечество или глупец, или подлец». 

Цікаво було б вдуматись у сутність цих типів (пригадую, в актовому залі був 

проведений монтаж на тему кохання – перед святом 8 Березня; часто вживалось слово 

«свидание»;  він повертається до мене: а як буде по-українськи «свидание?» – Побачення. 

Скривився, плямкнув губами, потім: “Яке некрасиве слово «по-ба-чен-ня», виходить 

«повідєнкє»? Все-таки некрасива українська мова“, – і говорить же по-українськи. 

Тут якийсь виверт. Зрештою, коли придивитись уважно до виразу його бездумного 

обличчя, щось уловлюється спільне між скіфською бабою і ним. Величезний, вип’ятий 

уперед живіт, масивні щелепи, насунутий над очима лоб. Жодною серед трьох тисяч мов на 
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земній кулі не володіє. Говорить по-українськи суржиком, по-російськи – теж (студенти 

записують цілі уривки його фраз, потішаються над ними, Волков зібрав цілу колекцію для 

анекдотів). 

Звідки така неприязнь до свого народу? Видно, малим (індекс інтелігентності не 

змінюється) було дурнувате, за це йому доставалось добряче, от і зненавидів своє оточення.  

16.06.1983 р. 

 

29 червня 1983 року був у Харкові. Йду по вулиці Дзержинського в бік скверика. На 

розі величезний, масивний п’ятиповерховий будинок – обласне управління КДБ. На 

будинку меморіальна дошка з рельєфним зображенням Дзержинського: «Здесь в здании 

Всеукраинской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией в мае-июне 1920г. 

работал Феликс Эдмундович Дзерджинский». 

Рій асоціацій і думок викликало споглядання цього. 

На вулиці Пушкіна в маленькому скверику пам’ятник Скрипнику – погруддя на 

високому постаменті; на постаменті ж внизу зліва факел і напис: 

Микола Олександрович  

Скрипник 

1872-1933 

Дивлюсь на пам’ятник, а  думки роєм: він брав якнайактивнішу участь у створенні 

цього молоха, такого хижого й ненаситного, який і його поглинув. 

Чи творці цієї машини були свідомі негідники? Чи сліпі фанатики, які творили, не 

знаючи що? Скоріше переплелось тут безголове добро і розраховане, тверезе, підступне 

зло. 

29.04.1983 р. 

 

Ходять розмови, що Андропов робить перетасовку верхів, зміцнює їх ряди 

працівниками КДБ. 

Який цікавий – і об’єктивно обумовлений процес! Так і повинно було трапитись: 

партія узурпувала владу. Але щоб цю владу втримати, надійно контролювати народ і 

тримати його в покорі, потрібен був добре організований і величезний «сыскной» апарат. 

Ті, що слідують за  всіма і за кожним зокрема, стали фактично владою в тоталітарній країні. 

Що не вдалося Берії, пощастило Андропову. Сталось те, що в силу своєї внутрішньої логіки 

повинно було статись. 

Мабуть, вперше в історії таємна служба безпеки офіційно стала правити країною. 

Існували численні воєнні режими, такого ж, здається, не було. 

11.10.1983 р. 

 

1. В ім’я щастя народного, соціальної справедливості розпалили революцію. І що ж 

вийшло насправді? Море крові, сліз, горя. Вибито або виметено з країни кращу частину 

народу. Наступив голод, репресії, страх. Вибрались на спину народу демагоги, насильники, 

«мастера заплечних дел», майстри брехні. Знещаслививши людей, позбавили їх останнього 

душевного притулку, –  повели рішучу боротьбу з релігією. 

24.10.1983 р. 

 

Спомин тих жахливих років. Сьогодні в магазині «Освіта» придбав я книжку «Ян 

Гамарник». Бачу, заходить у магазин Чернявський Марк Якович. Показую цю книжку. 

Листає. Кажу: «Загинув як ворог народу». Видно, попав я під його настрій, задів його якусь 

струну. Почав він згадувати деякі епізоди тих страшних років. Це було якесь оціпеніння від 

жаху, божевільне засліплення – з одного боку, і диявольськи хитра, безоглядно жорстока 

діяльність – з другого. 

Згадує Марк Якович своє перебування в армії. Зачитують по списку і дають наказ 

бути в бойовій готовності. Через день садять у поїзд, завозять у Читу і заводять у казарми 
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кіннотників. Нікому ні слова. Кожен роздивляється: Що? Куди? Чого? Але нікому ні про 

що питати не можна. Виявляється, їх включили в частину кіннотників. І лише один із 

солдатів висловив здивування: чого це так – не спитавши, хто де хотів би служити. Вночі 

приїхали й забрали. Де дівся – ніхто не знає. Через деякий час захвилювались його рідні – 

ніякої відповіді. Чернявський між тим подружився з енкаведистом. „І ось я, – каже, – якось 

вибрав зручний момент, настрій: «А от у нас був такий-то, де він дівся?». Він відповів: «Те, 

що знає мій начальник, я не повинен знати й запитувати його про це». Тоді могли забрати 

чоловіка за один «нездоровый интерес» до чого-небудь. Один одного не смів запитувати 

про якісь неполадки, тим більше репресії (кого за що взяли)”. 

Подумалось: зуміти так кляп кожному в рота забити! Згадалось: у путівках на лекції 

для населення була рубрика – які питання ставились слухачами? Були особи, напевне, які 

стежили за цією рубрикою, і коли поступало “провокаційне” питання, знаходили 

запитувача. 

Показую фото (із книги): Тухачевський, Гамарник, Ворошилов, Єгоров. Кажу, яке 

трагічне фото! Всі, крім Ворошилова, зникли. І він ще й сприяв цьому! А все це були його 

соратники по революції, товариші по службі. 

Чернявський розповів, які резолюції – нецензурну лайку – писав Ворошилов на 

справах приречених.  

Пригадую я плакати ще з довоєнних років: Ворошилов на коні. Красень, герой. 

Співали пісні про нього. Ворошиловські стрілки. За каїнову службу так підніс нікчему 

Сталін. І маси, народ вірять пропаганді, захоплені цим виродком. Зрештою, тут взагалі своє 

диво: а Будьонний хто? 

Запитую, як же брали, адже нищили людей, що мали силу? – „Е-е, все робилось 

дуже хитро. Подзвонили Якіру: негайно викликає Ворошилов. Вечір. – Літаком можна? – 

Ні, тільки поїздом. Причепили вагон. У Воронежі загнали в тупик. Заходять із органів, 

виривають з-під подушки Якіра пістолет. Арештовують. “Не маєте права без санкції 

Верховної Ради!”  – „Іди, іди. Там буде санкція”. Брали в несподіваних ситуаціях”.  

А як народ це оцінював? – „Вірили, що це вороги. Інакше якби таких людей брали?!” 

31.12.1983 р. 

 

 

1984 рік 

 

1. Як багато спільного, однакового, хоч усе це належить до різних епох і народів: 

барська конфедерація – арсенальці (і зв’язані з цим подібні рухи) – оасівці в Алжирі. 

2. Згадався в зв’язку зі смертю Андропова анекдот, що розповідали учні СШ№10 

(дев’ятий клас): після смерті Л.І.Брежнєва зібрався пленум ЦК. Андропов поінформував, 

що в зв’язку зі смертю генерального секретаря Л.І.Брежнєва є пропозиція генеральним 

секретарем обрати Ю.В.Андропова: «Кто «за» – отойдите от стенки и опустите руки!». 

3. Микитенко про Хвильового: «покінчив з собою свинцевою крапкою» (Горошко 

передавав ці слова, сказані Микитенком на похороні). 

4. Передають по Донецькому радіо українські пісні у виконанні пенсіонерок з 

якогось колгоспу Донецької області. Підбір пісень на сільськогосподарську виробничу 

тематику, щоб показати, що українська культура – це щось сільське, безнадійно віджиле. 

Хто, де і коли міг раніше додуматися до такого витонченого підступу?! 

13.02.1984 р. 

 

1. Про присудження Державних премій. Ось на початку листопада 1983 року в усіх 

газетах опублікована постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про присудження 

Державних премій СРСР 1983 року». У галузі науки нагороджено колектив укладачів 11-

томного «Словника української мови», а в галузі літератури і мистецтва – І.Драча. 
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І в цьому факті – який тонкий єзуїтський політичний хід! На Заході говорять про 

русифікацію, про занепад української культури, зокрема про І.Драча як одного з 

найталановитіших представників шістдесятників, що зазнає утисків. 

І ось на тобі! Бачте, як ми піклуємось і про українське мовознавство (отже, й мову), і 

про українську літературу, причому як об’єктивно – навіть опозиціонера нагородили! 

2. Вчора (13 лютого) в програмі «Час» о 21.00 показували по телебаченню прощання 

з Андроповим. Найвищий ешелон влади – старезні діди (хтось в жарт сказав «дідинець») на 

чолі з Черненком (якому 73 роки). Геронтократія. Як одряхліла радянська влада! Подумати 

– в тридцяті роки всі були «в’юноші». У похоронній процесії валом ішли учасники 

позачергового пленуму ЦК – секретарі обкомів. Страшно було дивитись ― такі бездумні, 

негарні, антиінтелектуальні обличчя! Наче повіяло смертельним холодом від діячів цієї 

бездушної антигуманної машини. 

І подумалось: склалась система, об’єктивно зумовлена машина, дух, природу якого 

не в силі вже змінити сам диктатор. Адже Андропов цілий рік фактично не керував, був 

живим трупом, тим не менш накази, виступи, інтерв’ю регулярно друкувались. 

3. Передавали по телебаченню і радіо (буде надрукований) виступ на позачерговому 

пленумі Черненка. Кілька вражаючих моментів: 

а)  Черненка обрали одноголосно. Як так трапилось? Звідки таке єдиномисліє? 

Обирають вождя – невже всі вони до нього мають абсолютно однакові симпатії? Чи все це 

було вирішено заздалегідь ще при житті Андропова? Коротше, в надрах верхівки 

відбувається складний, цікавий процес, але перед народом авгури не розкривають 

таємницю. Механізм єдності між діадохами. Подумати тільки, що робилось після смерті 

Леніна, Сталіна? Якось припинили поножовщину, цивілізувались. 

б)  Черненка не було чути, ніхто його не цитував, це була невидима і безтілесна 

постать. Зараз всі будуть зобов’язані думати і діяти, а la Черненко, керуватися його 

цитатами. 

в)  Цей перший виступ, з якого почнуть брати цитати в книжки, статті, в доповіді, 

ідеї якого стануть основоположними, набраний із фраз, тверджень, які нічим не 

відрізняються від брежнєвських, андроповських, одним словом – «дежурная речь». 

14.02.1984 р. 

 

1. Похорони Андропова. Черненко, відкриваючи мітинг, сказав: «Твой светлый 

образ останется навсегда в наших сердцах». Було дивно таке чути, бо говорились такі слова 

на похоронах Сталіна (і як їх потім дотримувались), потім на похоронах Брєжнева 

(познімали вже його портрети). 

2. Зайшла мова про тридцяті роки. Поступав зверху план,скільки по якій статті слід 

арештовувати (від багатьох це я чув!). Коли план не виконувався, то зверху дзвінок 

начальника обласного управління: „Так твою так! Мать твою! Пересажаю всех вас!” 

Хватали, хто попадався під руку. 

Яка етіологія цього страшного феномену? Світлана Алілуєва в своїх спогадах про 

батька говорить, що Сталін більше всього боявся втратити владу. Його так не турбували ні 

здоров’я, ні життя. 

Репресії (масові) давали можливість: 

а) стероризувати й деморалізувати масу, паралізувати її; 

б) виявити, виховати й згуртувати навколо себе головорізів, яким уже іншого 

виходу немає (існує ж такий метод вербовки), і лакуз – донощиків. Ці готові все винюхати, 

вони ж і славословили вождя.  

3. Відгомін минулого. Розповідала мені одна сільська жінка, що коли прийшли в 

село німці, то селяни одягли дівчинку в український костюм, наділи віночок на голову – ця 

дівчинка зустрічала хлібом-сіллю німців. Друга дівчинка дуже обідилась (їй було сім 

років), чому їй не випала така честь. Як круто (подумалось мені) повернулося б її життя, 
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якби вона у віночку зустрічала німців! Скільки таких дітей потім до смерті спокутували 

свій несвідомий крок – гріх!  

4. Микола Федь, що в Москві, доктор наук. Кажуть, що йому написали про батька, 

який був тяжко хворий (у нього цукровий діабет, гангрена ніг, мають робити ампутацію, 

треба б відвідати старого). Він подзвонив братові, що живе в Слов’янську: «Не приїду, я 

теж хворий, батько вже в такому віці, коли хворіють». Узагалі  розповідають про того 

Миколу як про людину пакосну, меркантильну. Грубий, нахабний. Про нього в Москві 

ходять дошкульні віршики. Ось хто проти Олеся Гончара! 

16.02.1984 р. 

 

Збирається чукча в Москву. Сородичі просять його купити ковбаси. Де? Як її найти? 

Бувалі підказують: де найбільша черга, там і ставай. 

Приїхав. Побачив величезну чергу, але ковбаси не взяв. Повернувшись, землякам 

пояснив: «У черзі стояв так довго, що поки дійшов, то продавець помер» (виявляється, він 

став у чергу до мавзолею Леніна). 

Чув прислів’я про Брежнєва: «У Брежнєва брови густі, а промови пусті». 

28.03.1984 р. 

 

1) Геронтократія. Один старіший іншого, не встиг один покерувати, як приходить 

інший, щоб через короткий час померти. І в цьому, можливо, є великий рятівний для 

суспільства сенс! При наших умовах молодий і енергійний керівник наробив би зла за 30-40 

років своєї влади, як Сталін. А так забезпечується швидка зміна влади. Саме через це 

послаблюється режим, інакше не було б кінця кривавій диктатурі. 

2) Інколи пишуть про Піночета, порівнюють Чілі з вулканом (демонстрації, 

непослух, взаємодопомогові товариства), диктатура от-от впаде. Подумалось: чи не в цьому 

корінь тої, здавалося б, безпричинної і безмежної жорстокості тридцятих років? Ленін 

підкреслював, що владу важче втримати, ніж захопити. Почали наростати розчарування, 

протест, бунт. Диктатору потрібні були постійні жертви, щоб залякати людей, роз’єднати 

їх. 

У «Ягодних місцях» Євтушенка розповідається, як людей в Сибіру (куди ж 

вивозити? – не в Європу ж!) з верхньої частини ріки везли в нижню, з нижньої – у  верхню. 

15.04.1984 р. 

 

Фараони. Одного разу зайшла мова з Я.С. Винокуровим про древньоєгипетську 

цивілізацію, політичну систему. Мене вразила подібність нашої системи до фараонівської, 

тобто виник здогад, що в ХХ ст. відродилось те, що, здавалось, навіки відійшло в минуле 

вже кілька тисячоліть тому. Недавно я висловив йому цей свій здогад. Він багатозначно 

посміхнувся, потім розповів: у двадцяті роки прибув до нас німецький вчений Вістфоґель, 

навіть опублікував тут цілий ряд своїх робіт. Потім емігрував за кордон і опинився в США. 

Там в п’ятдесяті роки вийшла велика його монографія, в якій він досліджує й порівнює 

режими в соцкраїнах з древньоєгипетським. 

З тої колишньої розмови (рік тому) й до теперішнього часу не покидає мене думка: 

ці «класики» могли якраз здогадатись, що світ рухається знову до тих, колишніх форм! 

Звідки така впевненість у перемозі соціалізму?! Виробництво, господарство йде в такому 

напрямку, що створюється система, в якій людина стає невільником, хоч і важливим 

ферментом розвитку. 

19.04.1984 р. 

 

Із екзаменів з наукового комунізму на початфаці (заочне відділення) 16 червня 1984 

року. Екзаменатор Винокуров. 

Слухаючи розповіді студентів, часто дивуєшся, як таку брехню можна городити. Чи 

студенти внутрішньо відчувають її? Разом з тим виникла й інша думка: можна ж заховати 
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правду, сформувати в свідомості людей вигаданий світ, і в своїй поведінці люди будуть 

керуватись не правдою, не здоровим глуздом, а вигадками, міфами.  

Філатов запитує студентку: яка основна функція сім’ї? Та щось видавлює з себе у 

відповідь, але не те. Філатов: «Основная функция семьи – воспроизводство 

производительной силы». 

Антонов запитує іншу: «Чем вызвано принятие продовольственной программы?» 

Студентка вказує на труднощі в постачанні, забезпеченні населення продуктами… 

Перериває: «Разве недостатками вызвано принятие продовольственной программы? 

Прежде всего возросшими потребностями населения. Чтобы удовлетворить эти 

возрастающие потребности населения и была принята продовольственная программа». 

16.06.1984 р. 

 

По руках ходить ксерокопія статті: «Именем республики», опублікованої на цілій 

сторінці газети «Вечерний Тбилиси» за 27 серпня 1984 року. 

18 листопада 1983 року група грузин хотіла захопити літак і вилетіти за кордон. 

Втеча не вдалась, частина з них загинула під час перестрілки в літаку, а частина була 

схоплена і стала перед судом. Події драматичні і фінал теж. 

Хто учасники подій: 

К.В. Іверіелі, 29 років, лікар-терапевт; П.В. Іверіелі, 27 років, лікар-хірург; 

Г.М. Кабахідзе, 23 роки, актор студії «Грузіафільм»; Т.В. Петвіашвілі, 19 років, студентка 3 

курсу Тбіліської академії; Т.В. Чихладзе, 33 роки, священнослужитель, «теоретик», 

«организатор-подстрекатель престутных действий банды». 

Під час процесу «эти люди как-будто ничего не пережили – ни смерти «друзей», ни 

психологической травмы, ни напряженного, мучительного ожидания суда: словно бы и не 

они девять месяцев назад затеяли кровавую бойню…» 

К.Іверіелі заявив: «За семь лет обучения в университете я окончательно 

возненавидел все советское и любым путем был готов бежать за границу…» 

«Согласитесь, трудно ведь девушке 19 лет не ужаснуться теми жестокостями, с 

которыми она столкнулась в ходе бандитского налета. Но Петвіашвілі не только не 

ужаснулась – она сама в них участвовала столь же хладнокровно, как ранее вместе со всей 

компанией, готовясь к задуманному, тренировалась в прицельной стрельбе». 

Т.Чихладзе: «Я сожалею, что так трагически закончилось начатое мною дело. Если 

бы я был вместе с ними, то я организовал бы захват экипажа самолета в том плане, как оно 

было предусмотрено мною, что дало бы нам возможность благополучно совершить посадку 

на территории Турции… Я не хочу, чтобы меня поняли так, будто я каюсь в совершенном 

преступлении, я буду и впредь вести свою работу в таком духе, чтобы достичь намеченной 

цели – уехать на постоянное жительство за границу». 

К.Иверіелі: «Как врач я, конечно, сознавал, что нарушаю клятву Гиппократа, встав 

на чуть умышленного убийства, однако другого пути для бегства за границу не видел…» 

Серпень 1984 р. 

 

Скільки зараз у газетах крику про американський тероризм, істеричного лементу! І 

подумати тільки – хто кого звинувачує в тероризмі?! Згадати хоч би двадцяті роки – 

вбивства вчителів Києва, композитора Леонтовича, помолога Симиренка, історика 

Єфименко… 

Потім організовано міжнародний тероризм – убито Петлюру, Троцького, Ребета, 

Бандеру, Коновальця… 

Серпень 1984 р. 

 

Антиподи. Помер Ватченко. Ховають на Байковому кладовищі. Там, де лежать 

останки Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін. 
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Одні вирощували дерево, цей підточував його коріння, застосовував засоби, щоб 

цедерево швидше засушити. 

23.11.1984 р. 

 

Спогади про минулу війну. Розмовляв сьогодні з І.П. Сидоренком. Був у його 

кабінеті, потім він мене проводив. Читає мемуари маршала Москаленка. Не вистачало 

навіть гвинтівок старого зразка («а винтовку-трехлинейку никому не отдавай…» - співали. 

«Образец 1897г. дробь 30»). Трохи про це говорить і Москаленко.  

Сам Гітлер, міркує Іван Павлович, стричинився до нашої перемоги: німці стали 

знущатися над мирним населенням на окупованій території; морили голодом 

військовополонених; фюрер послав у холодну Росію мільйони солдат без зимового 

обмундирування. (Додам: як він не здогадався використати соціальні та національні 

протиріччя?! Не було створено підсобних армій?!) Якби не це, то німці швидко завоювали б 

нашу країну. 

Цікаво, що ці причини поразки називали мені різні особи з різних частин нашої 

країни. 

Каже Іван Павлович, що в солдата не було виходу: за найменшу спробу відступити – 

розстріл (ззаду сиділи «стрільці»), попадеш у полон – голодна смерть. Єдиний вихід – 

швидка смерть у наступі. Бували випадки, коли солдати, мокнучи й замерзаючи в окопах, 

кидались в атаку без команди. 

Кликуші. Розповідають, що перед війною в деяких місцевостях об’являлись кликуші 

–душевнохворі жінки, які пророкували загибель, смерть. Пригадую, таке було і в наших 

краях. 

10.12.1984 р. 

 

Прийом: приписати своєму противникові абсурд (причому навіть підкріпити його 

цитатами), – потім висміяти його, навіть дивуватись – який ідіотизм, мовляв! 

І це не тільки в політичній сфері, навіть у науці. Відома дискусія 1948 року. Цитати з 

Дубиніна. Так опоганити видатного вченого Дубініна! Невже Лисенко та ін. академіки не 

знали, в чому сутність дубинінського експерименту?! 

А що говорити про звички деяких писак. Якось у розмові з Яровим я згадав 

журналістів. 

- Це поголовно продажний народ! – він зауважив. 

13.12.1984 р. 

 

 

1985 рік 

 

Єгипетські піраміди. Загадка. Як сталось, що десятки тисяч людей, працюючи 

тяжко, живучи на грані життя і смерті, зрештою й помирали масово, покірно виконували 

таку безглузду роботу?! Силою втримати таку масу тоді було б неможливо (примітивна 

зброя). Значить, існувало якесь ідеологічне підґрунтя, люди робили це з «усвідомленої» 

необхідності. Коли змінились думки і настрій людей, ніхто вже не зміг примусити будувати 

піраміди. 

З другого боку, чи не було тут чогось внутрішньо закономірного: диктатура, щоб 

втриматись, бути міцною, змушена була завантажити всіх тяжкою роботою (будувати 

соціалізм). 

І чи були тоді такі, які бачили, розуміли це безглуздя і кричали товаришам недолі: 

киньте цей непосильний і безглуздий труд! Могли бути, але їх, напевне, у зародку 

знищували, навіть оці товариші недолі.  

28.01.1985 р. 
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Канали русифікації. 

1. Звучить по радіо пісня у виконанні якоїсь сільської самодіяльності в стилі 

примітив. Подібне практикується регулярно. Впроваджується ідея: яка відстала, 

примітивно-колгоспна українська пісня (і мова, культура)! Які диктатура має можливості 

під виглядом турботи! 

2. На першому курсі деффаку (1985 – 1986 н.р.) навчається студентка Ляук 

Людмила, каже, її батько німець. – А ви якої національності записані? – Росіянка. – А чому 

не по батькові? – При видачі паспорта мене самі так записали, не запитуючи моєї згоди 

(приїхала з Казахстану, там і паспорт виписували). Пригадується, подібну історію 

розповідала й дружина І.І.Бологова Доцевич Тамара, яку також записали росіянкою, хоч її 

батьки з-під Знам’янки, українці (паспорт їй видали в Туркменії). Бологов каже, що є 

вказівка всіх (українців, білорусів) у Середній Азії записувати росіянами. 

 Ліда була в Кисловодську, на лікуванні. У кімнаті, де вона жила, знаходились також 

мордовка з Іжевська (столиця Мордовії) і удмуртка із Кустаная. У мордовки чоловік 

мордвин (і росіян не люблять за їх безгосподарність, безалаберність), а дочка при 

одержанні паспорта мовчки записалась росіянкою, не призналась про це батькам. 

 В удмуртки чоловік росіянин. Діти, звичайно, записані росіянами. Син не хоче й 

слухати удмуртської мови, а дочка виходить із кімнати, коли її мати із своєю мамою 

почнуть говорити по-удмуртськи. 

Цікаво, як радянській владі вдалось представникам цих малих народів в умовах 

«найповнішої національної свободи», «бурхливого розвитку національної культури» 

внушити цей комплекс національної неповноцінності, намагання відректися від своєї нації і 

залишитися заодно із завойовниками?!  

1.02.1985 р. 

 

10 лютого 1985 року по вечірній програмі телебачення виступав В.Коротич. Слухав 

я його з величезним інтересом і здивуванням: до чого гладко, нібито щиро говорив, 

жонглюючи окремими, навіть правдивими фактами. І він вільно їздить по закордонах (як 

тільки дозволяють йому там це?!), зустрічається з «прогресивними діячами», яким, напевне, 

як у свій час і Еренбург, вручає певні суми за підривну діяльність у своїх країнах. Його 

репутація письменника, причому досить плідного і, головне, в минулому «шістдесятника», 

значно полегшує йому серед наївних і довірливих керівників Заходу одержувати дозвіл на 

в’їзд, на організацію зустрічей як з окремими особами, так і з публікою. Його звання 

письменника (та ще в минулому новаторського, на якого покладались великі надії) 

відкриває закриті для інших  і серця, і ворота. А він усього-на-всього під благовидним 

прикриттям виконує дуже специфічні завдання.  Не моргнувши оком,  прямо дивлячись 

тобі в очі, ловко, як ілюзіоніст, вимальовує перед тобою наскрізь брехливу картину. 

11.02.1985 р. 

 

«Ви чуєте з їх уст великі слова. Дивуєтесь?» (Станіслав Єжи Лєц). Подумалось: 

вистраждані людством, виборені в кривавій боротьбі  поняття й установи стали 

використовуватись у прямо протилежному значенні: конституція (поряд з Карним 

кодексом), демократія, народ, вибори, голосування, свобода слова, совісті, зборів. 

Подумалось: є віруси, які проникають у середину клітини й роблять її зовсім іншою, 

використовуючи той же механізм живлення. Наступає переродження.  

Поняття, вистраждані людством у процесі жорстокої боротьби, які освітлювали 

шлях найблагородніших натур, наповнюються зовсім протилежним змістом. А національна 

культура? Стебуни і т.д. Явні вороги і графомани. 

15.02.1985 р. 

 

«… И милость к падшим призывал» (А.С. Пушкин). Гуманізм ХІХ ст. Великі В. 

Гюґо, особливо Достоєвський, Толстой… 
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Із свого кабінетного і ситого далека добре було ідеалізувати просту людину. Вони не 

мали справи з Цетляками і Мірошниченками, тому змальовували «падших» ідилічними, і ця 

ідилія подобалась читачам, була приємною. 

Чи не обеззброїв Л.М. Толстой країну перед наступом зла своєю формулою 

«непротивление злу насилием?» Вверг її в безодню насилля, масових убивств? Чи була б 

його діяльність можливою в тих умовах, приходу яких сприяв?  

Чи ще не більш катастрофічним за своїми наслідками виявляється принцип 

«невтручання у внутрішні справи!»? У країні йшов масовий морд – на Заході лише мололи 

язиками з цього приводу. Не помітили, як виросла «імперія зла». 

21.02.1985 р. 

 

Про минуле. Згадався Ю. Коцюбинський. Син такого батька і в який табір пішов! 

Цікаво, якими мотивами він керувався. Віра в ідеали соціалізму? Захопився медоточивими 

словами про справедливість, рівність, братерство народів? 

Чи випадковий збіг обставин? Просто закрутило й понесло, як на бурхливій річці 

щепку? А ті майстри вхопились за ім’я, обплутали й виставили його як ширму. 

А, може, просто душевна хворість? Ненормальний рід. Адже й дочка вийшла заміж 

за Примакова. Діти опинились серед тих, які нищили, руйнували те, що творив батько! 

Подумалось також: скільки цікавого і по своїй доцільності нового було в тактиці 

більшовиків:  

а) абсолютно розперезана демагогія, нічим необмежені обіцянки (зрештою, подані 

так, що народ вірив у їх здійснення); 

б) інститут комісарів! Це винахід! Це ж вони забезпечили пропаганду, вони ж 

використали «воєнспеців» та інших типу Ю.Коцюбинського;  

в) «черезвичайки» (ЧК), які зуміли проникнути в усі пори, нав’язати «стосунки» з 

народом; 

г) хунвейбіни (зелена, недосвідчена, довірлива молодь). 

8.03.1985 р. 

 

9 березня 1985 року по телебаченню демонструвався фільм «Змова проти країни 

Рад». Перед цим невеликий виступ політоглядача: «Нас  ненавидять капіталісти ще з 1917 

року і не за те, що більшовики взяли владу, а за те, що націоналізували приватну 

власність». Мовляв, ми встановили царство справедливості, і ось за це нас ненавидять 

експлуататори. 

9.03.1985 р. 

 

Людські долі й стосунки. Надя на нашій пошті розносить телеграми. Вчора я з 

дружиною були вдома в неї. П’ять кімнат! Чисто, прибрано, красиво оформлені стіни. А 

вона ж заробляє 100-120 крб. 

Розійшлась з чоловіком. Алкаш. Не могла знести його бездуховності, 

безініціативності. Сирота, згорьований з дитинства. Вийшла за нього заміж, надіючись, що 

він оцінить її, підніметься. 

Вона завжди в русі, не йде – біжить, крім основної роботи, знаходить різні заробітки. 

Багато читає, записує те, що подобається. Переглянув її зошит з віршами про любов, 

дружбу. Бентежна душа, спрагла хорошого в житті. А життя важке, суворе, незатишне. 

Двоє синів. Уже менший йде в армію. Так хотіла, щоб учились, щоб вийшли в люди. 

Вони ходять до батька. Він їх не сварить, прилучає до чарки. І ось зло бере верх над 

добром, людині легше зануритись у твань, ніж піднятись угору. 

10.04.1985 р. 

 

Русифікація. Недавно гостював у мене доцент кафедри педагогіки Вінницького 

педагогічного інституту Окорков Василь Семенович. Розмовляли за столом на різні теми. 
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«Я хоть и кацап, но не могу понять, что сейчас делается в области украинского языка. 

Щербицкий выступает по-русски, в институте начальство на собраниях, митингах 

выступает по-русски, даже на украинском отделении многие предметы преподаются уже 

по-русски». 

21 квітня 1986 транслювався по радіо вечір (доповідь, концерт) з Київського палацу 

спорту, присвячений 116 річниці з дня народження В.І.Леніна. Доповідь виголосила 

Шевченко російською мовою, весь концерт – і оголошувались номери, і виконувались по-

російськи, хоч переважно були українські прізвища авторів чи виконавців. «Песня о 

Ленине», «Есть на Волге утес…». 

А вже у нас тут, на Донбасі, й поготів – «необратимый процесс», як любив 

висловлюватись Брежнєв. Навіть на нашій кафедрі Бадер, Лук’янчук, Зірка спілкуються 

переважно по-російськи. 

Картина розгортається дивна й несподівана: скільки голосних декларацій, обіцянок! 

Як кричать на весь світ про розквіт національних культур, про те, що у нас література 

твориться 78 мовами, між тим насправді ведеться продуманий, підступний підкоп під 

національну культуру, мову. Є листи й інструкції ДСП («для служебного пользования»), у 

них все по-іншому виглядає. 

І ця дволика програма втілюється скрізь: голосні крики про мир, про мирне 

співробітництво – а насправді війна, підбурювання, підготовка й вибір моменту, щоб 

накинутись зненацька на противника, прихована експансія. 

Недавно був я в Сидорівській восьмилітній школі. У коридорі – герби союзних 

республік. Нібито це й держави, мають свої герби, прапори, гімни, уряди. Який камуфляж! 

Республіки – звичайні адміністративні одиниці, як області, краї (Ставропольський, 

Краснодарський). „Національний” гімн – такого ж значення, як і гімн Слов’янська, Львова, 

герби – на тому ж рівні, що й звичайні геральдичні знаки. 

26.04.1985 р. 

 

Юноше, 

  обдумывающему 

     житье, 

решающему, 

  сделать свою жизнь с кого, 

скажу, 

  не задумываясь: 

    – делай ее 

с товарища Дзержинского. 

     В. Маяковский 

 

«Отзывчивый, благородный, он жил для других». Розповідається, як він подарував 

свій фальшивий паспорт і гроші товаришеві, а сам втік із заслання без документів і грошей. 

«Во время одной из ссылок он приручил маленького медвежонка», цей ведмедик бавив 

дітей – яка радість була для Дзержинського! 

Пропаганда із Kaltenbrunnera робить ангелика. 

Квітень 1985 року 

 

1) На філфак МГУ із Закарпаття поступав хлопчина. Попалось питання про «Муму» 

Тургенєва. Розповідає сюжет по-українськи. Викладач: «Говорите по-русски!» – Гаразд, – 

каже, але продовжує по-українськи. –«Молодой человек, вы же поступаете в Московский 

государственный университет, говорите по-русски!» – От я й говорю: коли собаку топили, 

то він на собачій мові сказав «Что же вы  со мной делаете?!» (Цей анекдот на початку 

травня чув у Києві, а 5 травня – в Слов’янську).  
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2) Піймав дядько рибку золоту. Та попросилась: виконаю три твоїх бажання. 

Подумав дядько: нехай китайці зруйнують Польщу. Зруйнували. Друге бажання. Нехай ще 

раз зруйнують. Здивувалась рибка: Але ж виконала я вже таке бажання! Однак дід вимагає і 

третє: Третє – нехай і ще раз зруйнують Польщу. Рибка: «Та ж там і так усе знищене. І чого 

знову і знову Польщу?» – «Поки три рази Польщу сплюндрують, то зате 6 разів пройдуть 

по Росії». 

3) Конформізм – хто з членів нашого уряду був найкращим пристосуванцем? 

Мікоян: вийшов на вулицю, йде дощ, підносять йому зонтик. Він відхиляє: «Я и так как-

нибудь пройду между каплями». 

Початок травня 1985 р. 

 

Чапаєв закінчив академію. Ерудит. От його запитують: Василь Іванович, у паровозі 

колеса круглі? 

- Круглі. 

- А рейки, по яких йде паровоз, прямі й рівні? 

- Прямі й рівні. 

- Так чому ж, коли паровоз іде по рейках, колеса стукають? 

 Замислився. Нарешті: 

- А-а, площа колеса пі ер квадратне. Оте квадратне й стукає.  

 (Розповіли мені учні СШ№10, травень 1985 року, Слов’янськ). 

 

Спосіб життя (соціальна система). 

Свидунович розповідав про голову колгоспу в Дивині Соколика (чи не той, що я чув 

про нього, як знущався над полоненими повстанцями?). Головував біля 25 років, 

нагороджений орденом Леніна. 

Зовсім не дбав про добробут села, колгоспників. Він зумів обдурювати дядьків, 

особливо з сусідніх сіл УРСР: приведе чоловік корову здавати, він її оцінить по найнижчій 

категорії, так з кожної корови добрий приварок клав собі в кишеню. Дядькові ніде дітись. 

Обдирав. Але й щедро діливсь з тими, від кого залежав, хто міг його підтримати, на 

випадок чого вигородити. «Ты – мне, я – тебе!» Тип вовкулаки. 

Подумалось: яка страшна зоологічна сутність системи! Горстка здирщиків на чолі з 

головою (колгоспу) – перший етап (щабель), вище – більше. Вони один одного 

підтримують, один одному миє руки. 

20.05.1985 р. 

 

Образок. Є люди, які не здатні визнати своєї вини в чомусь (навіть суб’єктивно) і 

яким не можна говорити правди. Я щоразу виношу таке враження від розмови із N. 

Ось його зняли з посади декана за плагіат. Члени партбюро і всі, хто знає цю 

історію, кажуть, що він сам накликав на себе вогонь, що думали обмежитись якимось 

мінімальним стягненням, а він то викручувавсь, то звинувачував інших, то не з’являвсь на 

збори, прикидаючись хворим. Обозлив колектив. 

Був деканом педфаку, не розбираючись у специфіці цього факультету. Глухий. Було 

дивно бачити його на цьому місці. До того ж став і зловживати становищем – значився 

членом ДЕК, а на екзамени не ходив, не вникав навіть у роботу ДЕК. На цьому ґрунті виник 

у нього конфлікт з представником міністерства. 

Коли я йому натякнув, чи не були ним допущені помилки, то він аж змінився на 

обличчі: «Які помилки?» ― і почав звинувачувати всіх. 

20.05.1985 р. 

 

Образок. До Матюшина в аудиторію, коли той проводив заняття, ввірвалась 

покинута ним дружина і облаяла його останніми словами. Він вирішив подати її в суд і як 

свідків виставити студентів. Куратор у цій групі В.І. Капацина. І ось вона накинулась на 
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тих, хто погодився виступати свідками: «Що ви собі думаєте?! Не влазьте в цю справу! Це 

вам не потрібне! Відмовтесь свідчити». 

Якими мотивами вона керувалась? Знайомі працівники міліції розповідають, що 

найважче довести злочин, оформити справу: свідки розбігаються або роблять вигляд, що 

нічого не бачили, не чули, не знають. 

24.04.1985 р. 

 

До тридцятих років. «Жнива смерті. Машина смерті. Смерч». Світ з подивом і 

тривогою прислухався до заглушеного стогону жертв… Де взялась ганебна практика 

невтручання? За це повинна прийти розплата. 

І ось цікава ідея: вжити заходи, врятувати світ рішучими діями міг тільки Диктатор: 

Диктатор проти диктатури. Демократія в цих умовах проти такої сили виявилась 

безпорадною, навіть злочинною. 

Демократія. Якщо це спільнота високо і благородно мислячих людей! Але існує 

немало явних негідників, злочинців, а навколо їх маса безпринципних обивателів-

прислужників. 

Що було б, якби долю теорії Коперніка вирішували демократичним способом, народ 

виносив присуд – правильна вона чи ні? Демократія – це винахід інтелектуалів, які не 

врахували, що нею можуть скористатись антиінтелектуали. 

Мабуть, нерозв’язною для демосу є дилема: хто перед нами – Копернік чи його 

антипод? Адже Сократа засуджено до страти цілком демократично.  

Копернік вів до розгадки таємниць природи. Чи здатна проста людина їх збагнути? І 

з другого боку, саме Коперніки відкрили й дали людині в руки джина, який у будь-яку 

хвилину може вирватись і стерти з лиця Землі Людину. 

2.06.1985 р. 

 

Образки. 

20 квітня в нашому місті проведено «ленінський» суботник. Група викладачів 

працювала в парку в мікрорайоні Артема. Я приєднався до Марка Яковича Чернявського. 

Багато ця людина бачила, знає. Але й обережний він. 

Кажу, що в тридцяті роки репресували багато поляків. 

- Так, як не дивно: в органах держбезпеки поляки займали часто впливові пости: 

Дзержинський, Менжинський – очолювали ГПУ (потім пішли Єжов, Берія). 

Про Берію: „Это мерзавец! На какие только подлости он не шел. Был такой случай: 

личный повар Сталина поставил на стол тарелку супу, Сталин взял ложку, а Берия задержал 

его: «Иосиф Виссарионович, не берите! Пусть он попробует!» Дал повару. Тот из ложки 

отхлебнул и упал замертво. Оказывается, по заданию Берии тарелку смазали 

быстродействующим ядом. И от он продемонстрировал, как работает его разведка, 

насколько он нужен для Сталина. Об этом рассказывали даже в закрытом письме ЦК”. 

Про Єжова і Берію каже, що це були «отъявленные мерзавцы, подонки рода 

человеческого». А Сталін? – запитую. – Він же наближав їх до себе! Якби він був іншим, 

він органічно не міг би їх терпіти. Погоджується, що так. 

Дивується, як могло все це статись. Масові репресії. Кількість жертв приблизно 

відома, і все, що діялось. Але ось найзагадковіше – якими мотивами керувались там, на 

верхах?! Молотов, Ворошилов чи хтось інший із найближчого оточення Сталіна могли 

залишити спогади й пролити світло на причину цього всього, але цього не зробили. (Не 

могли, думаю, ці наближені співучасники масових злочинів розкрити свою кухню! Усе це 

була злочинна зграя, вони інакше не уявляли життя, не сприймали його по-іншому.) 

Чернявський висловлює здогад, що Берія, Сталін вивчили східну філософію – теорію 

і практику насильства. Адже на Сході були вже держави в той час, коли ще тут племена 

вели дикий спосіб життя. У древності теж царі навіть похвалялись жорстокістю і 

підступністю. Вдалось обманути й знищити свого противника – яка доблесть і слава! 
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На цю ж тему вчора (1 червня 1985 року) зайшла мова з І.П. Сидоренком (директор 

школи). Люди часто говорять про дитинство, про те, що справило в свій час на людину 

сильне враження. Він пригадує великий плакат на стіні ― був період єжовщини (у моїй 

уяві з’явився ряд: єжовщина, сталінщина, біронівщина, Іван Грозний, опричники – чи не 

забагато періодів масових убивств, репресій в історії російського народу?!): людина у 

формі чекіста, права рука в рукавиці до ліктів, рукавиця з іжачими голками; рука стискає 

гадюку, яка роззявила пащу й висунула язик. 

Доноси не перевірялись. Вночі приїжджав чорний ворон, людину забирали і все, 

ніяких чуток. Ніхто нікого не запитував про арештованого, навіть члени сім’ї мовчали. «Ти 

цікавишся – ну то йди і ти туди, там взнаєш». 

Ворог народу. Це поняття діяло. Когось заарештовують і оголошують ворогом 

народу. Застрашений обиватель думає: «А-а, значить винен, якби не винен, то не забрали б. 

Виступає проти народу, значить і проти мене…» 

І ось таке дражливе для мене питання: „Таке страхіття (неймовірне з точки зору 

нормальної людської психології) діялось – а де був світ? Світова демократія? Чому не 

вжито заходів по захисту людини? Не могли, не мали сил? То чи не має наміру Провидіння 

покарати цей „демократичний світ” за злочини, які демократія фактично дозволила?! 

2.06.1985 р. 

 

«Горбачев» – появилась розшифровка цього прізвища: „Готов отменить решения 

Брежнева, Андропова, Черненко, если выживу”. 

3.06.1985 р. 

 

Йде цілий потік анекдотів про чукчів, причому показані ці чукчі з точки зору 

„старшого брата ” повними дурнями. Оповідки про дурнів – це про чукчів: 

1. Приїхав чукча в Москву. Сподобався йому годинник на Спаській вежі. Йде мимо 

прохожий, чукча зупиняє й питає його: – Ты москвич? – Москвич. – Эти часы можно 

купить? – Той зміркував і каже: Можна! – Сколько стоят? – Тисяч эдак пять. – Хорошо, на 

табе 5 тисяч, сними мне эти часы. – Ты постой, а я пойду за лестницей.  Москвич пішов, 

чукча ждав і не дочекався. На другий рік приїхав – знову зібрав гроші за пушнину. Знову на 

цю тему діалог… – Э-э, нет, чукча не дурак. На тебе 5 тысяч, а я сам пойду поищу 

лестницу. Приніс драбину, а цього москвича вже й нема. 

2. Чукча їхав у Москву місяць (на своїй автомашині), а назад два роки. Запитали, 

чого ж така різниця? Відповідь: туди ж я їхав уперед, а звідти ж назад (заднім ходом).  

3. Прибув чукча в Москву. Сів на таксі, проїхав куди слід, виходить, запитує, скільки 

з нього? – „Три двадцать”, – каже таксист. Чукча відрахував тричі по двадцять крб. і вручив 

таксисту із словами: „Чукча не дурак, знает,  сколько платить надо”.  

4. Старого чукчу запитали: «Какие чувства ты испытал до революции?» – «Я 

испытал чувство голода и холода». – «А какие чувства ты испытал после революции, при 

советской власти?» – «После революции, кроме этого, я еще испытывал чувство глубокой 

благодарности советской власти».  

7.07.1985 р. 

 

У масових психозах щось надзвичайно дивне, загадкове є. Створюється, мабуть, 

якась духовна атмосфера, певний масовий, загальний настрій.  

Цікаво було б у цьому розрізі, саме в цьому розумінні осмислити деякі події: 

духобори в Росії; хлистуни та інші секти, деякі з них ізуверські. 

15.07.1985 р. 

 

«Істина». Спосіб висвітлення теми. Енгельс про походження людини й мови. Який 

цікавий підхід! Міфологічний! Сидячи в кабінеті, не займаючись спеціальним 

дослідженням проблеми, висловити в категоричній формі істини, які потрібні для певної 
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лінії, концепції, але не випливають із бажання вияснити справжню суть явища. І 

аргументація добирається для доказу цієї наперед прийнятої даності. 

«Мова така ж давня, як і свідомість». І все. Ясно. А чи це справді так? Сучасні 

дослідники доводять, що свідомість з’явилась на досить пізньому етапі розвитку людини. 

«Вчення Маркса всесильне, бо воно істинне», – В.І. Ленін. 

У свій час багато говорили про партійність науки. Радянський учений, який 

намагався докопатись до об’єктивної істини, зазнавав осуду. Навпаки, той кращий учений, 

який більш витончено й переконливо доведе потрібну для даної політичної мети тезу. Лише 

те, що сприяє всесвітній перемозі, вчать класики, варте уваги. Якщо потрібно, щоб 2 × 2 = 

5, то іменно це і є істиною, і лише питання в тому, хто ефективніше цю тезу доведе. 

24.07.1985 р. 

 

У різних варіантах ходить такий анекдот: Маркс, Енгельс довели, що соціалізм 

можна побудувати, але в найбільш розвинених країнах. 

Ленін довів, що соціалістична революція може перемогти в одній, окремій країні і 

що в цій країні можна створити соціалістичне суспільство. 

Сталін – що керувати цим суспільством може одноосібно одна людина. 

Хрущов – що керувати ним може дурень. 

Брежнєв –цим суспільством взагалі можна не керувати. 

Андропов – попробуй зараз керувати – довго не протягнеш.  

Липень 1985 р. 

 

Романкевич Наталія Володимирівна розповідала про свою тітку, просту жінку, 

надзвичайно працьовиту, завжди зайняту. Вона говорила: 

- Треба жити так, щоб зовсім не було вільного часу, щоб ніколи було думати. 

Скільки розумного в цьому принципі, цій філософії! Особливо – коли треба втопити 

в праці горе.  

Липень 1985 р. 

 

У музеї В.І. Леніна в Києві. На фото редакція газети «Іскра» 1900-1903 років: Ленін, 

Плеханов, Мартов, Аксельрод, Засулич, Потресов, Крупська (секретар) – усі, крім 

Крупської, з часом виявились по той бік барикад. 

1905 р. заворушення у всій Росії, масові політичні демонстрації – в Одесі, Львові, 

Харкові, на броненосці «Потьомкін», у Петербурзі, Києві, Ташкенті – якийсь психоз охопив 

усю країну. 

Які молоді були всі ці революціонери, що заквасили тісто! Здібні й енергійні, а куди 

завели країну завдяки своїм зусиллям?! Краща частина молоді, чесна й жертовна 

(«безмозка»), яка повела країну (й світ) у провалля. 

Нема фотографій Троцького, Бухаріна, Рикова, Зинов’єва та інших – не показують 

того, що було. 

Дивлюсь на фото – маса! Маса голів. Гаркавить Ленін. Що сталось, чим пояснити, 

що саме він повів за собою цю бездумну й збуджену масу? Які слова й ідеї проникли в душі 

натовпу? 

Ленін на фоні бібліотеки, не ним зібраної. М’які крісла в кабінеті в Кремлі: прогнав 

хазяїв і сів на їх місце.  

Літо 1985 року. 
 

Згадалась поема Некрасова «Русские женщины». Дружини декабристів. Героїні. 

Благородні мучениці. Але ж… вони дочки й свого часу! 

І ось революція. Тридцяті роки. Хватають невинних. Без суду й слідства 

відправляють їх в преісподню. І дружини відмовляються від своїх чоловіків – ворогів 

народу, на сцену вийшла – радянська жінка! 



 180 

22.09.1985 р. 

 

У вересні викликав мене В.М. Ковальчук, наш генсек, і каже: «Завтра о другій 

годині вам потрібно виступити перед студентами педфаку про українських буржуазних 

націоналістів, розповісти про їх діяльність. Ви це знаєте». Я остовпів. Що робити? 

Відмовитись? Це якась пастка, відмова послужить для якихось заходів. Потім він додав, що 

«на курорті відпочиває колишній учасник боротьби з бандерівщиною, він теж виступить. 

Ваша кандидатура узгоджена з відповідними органами, йдіть додому й підготуйте текст 

виступу, а завтра ранком прийде в інститут Чергінський Олександр Костянтинович (на всяк 

випадок запишіть його тел. 3-56-62),  дасте йому для перевірки текст». 

Відчуваю, що це якийсь замисел, провокація. Якось разом згадались оті публічні 

звинувачення мене в націоналізмі, висловлювані Цетляком, Мірошниченком, весь той 

ажіотаж. Згадавши афоризм Максима Рильського, що «буває іноді потрібно кістку кинути 

собаці, щоб не покусав», і маючи на увазі той шлейф, що вже тягнувся за мною, вирішив за 

краще щось кинути їм у зуби. 

Беру вдома якусь книжчину, переписую загальні фрази про ленінську національну 

політику, цитати з творів Леніна, про боротьбу партії з проявами націоналізму. На другий 

день ранком прибігає в інститут Чергінський, хватив текст і побіг. 

Ось я вже в приміщенні педфаку. Зустрічає Чергінський, не задоволений змістом 

тексту: чому, мовляв, не розповів про українських націоналістів їх злочини під час війни (і 

повторив фразу Ковальчука: „ви ж усе це знаєте”), не згадав Грушевського (я тут же, щоб 

відчепився, в текст вписав: «ідеологом націоналізму був Грушевський»). Кажу: написав, що 

знав. 

Іду в деканат педфаку. А там сидить, виявляється, мій «співдоповідач» Бугера – 

колишній в’язень за участь у бандерівському русі. Кореспондентка місцевої газети його 

допитує про минуле. Спочатку тривожно в душі промайнуло: так ось з ким мене спарували! 

Знайшли двох бандерівців. З якою метою? Прислухаюсь до його відповідей на питання 

кореспондентки: – Як ви попали туди? – Як? Забрали та й пішов! – А бої вели з нашими 

частинами? – Ні. Пригадую, було одне зіткнення: обидві сторони постріляли й розбіглись 

урозтіч. Ми намагались їх уникати, а вони нас. – А населення грабували? – Ні, не пригадую 

такого. – А за що ж ви жили? Де брали їжу? – Так, дійсно нас кормили, а де брали, не знаю. 

Після невеликої паузи: «Я одного разу бачив, як двоє жителів несли в ліс якісь продукти». – 

То вас населення, виходить, утримувало добровільно. – Виходить, що так. – А от за що ви 

воювали? – Та хіба ми знали, за що? – Так з вами ж вели розмови, розповідали, була якась 

пропаганда? – Може й була, але я щось такого не пригадую. 

Не пам’ятаю ще кількох питань і відповідей. Подумалось, скільки ця людина 

перенесла! Разом з тим зберегла гідність. Відповіді свідчать про його мудрість, але як вдало 

він грав роль дурника! І це єдиний його захист. 

Покликали на імпрезу (ауд.№13). 

Збори відкрив і представив учасників виступу Владислав Ковальчук. Дали мені 

слово. Скоромовкою прогундосив я невиразно свій невеличкий текст. Потім надано слово 

Бугері, який також, уткнувшись у листи, щось промимрив. Нарешті виступив полковник 

КДБ у відставці Киричук Василь Валентинович. 

Роїлись думки, слухаючи його. Каже: в січні 1947 року було спеціально присвячене 

боротьбі з бандерівщиною засідання політбюро в Москві, де вирішено було направити 2000 

«наиболее опытных военных разведчиков» у Західну Україну. Незадовго перед цим 

американський міністр закордонних справ заявив Молотову: «У вас же від Балтійського 

моря до Чорного йде в тилу партизанська боротьба, справжня війна, з якою ви не можете 

справитись» (виникла ця розмова в контексті американо-радянських протиріч). От Сталін 

вирішив „справитись”. (Подумалось: американці покладали надію на внутрішній вибух, 

хотіли спокійно відсидітись за океаном, попиваючи кока-колу.) 
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Зупинивсь Киричук на організаторах: Роман Шухевич, Клим Савур… На Волині 

діяла банда Шугая… банда Орла напала на райцентр. «Это была очень опасная банда. На 

совещании перед нами поставили задачу ликвидировать Орла или нести ответственность”. 

Яких тільки труднощів і небезпек вони зазнали в гонитві за цією групою. В Германії 

служив його рідний брат. «Устроили встречу с братом в присутствии матери и отца, чтобы 

вынудить его сдаться». Він відправив брата, попередивши, щоб більше з такими 

пропозиціями не являвся, інакше пристрелить. 

Вдалось піймати одного учасника «банди». «Он оказал нам потом колоссальную 

помощь». 

Киричук закликав студентську молодь всією душею ненавидіти націоналізм і бути 

пильними: якщо десь щось подібне почуєте – негайно повідомте, куди слід. 

Наприкінці продемонстрували присутнім фільм. Я був уражений безмежним 

цинізмом, грубою підтасовкою фактів. Усі ці злочини, які вчинили німці(демонструвались 

розкопки могил, концтабори, розстріли і потім гори трупів, спалені будинки, знедолені 

діти), – все приписано українським націоналістам. Ні слова (і Киричук не обмовився) про 

боротьбу бандерівців з німцями. Сценки суду над виконавцями масових злочинів – 

поліцаями, яких представлено як націоналістів. Вони признаються в скоєному. Народ 

обурюється. 

Але і зараз, підкреслено в кінофільмі, трапляються націоналісти. Показано якогось 

священика, який відмовляється від своїх минулих переконань і забороняє західним 

«доброхотам» використовувати його ім’я. Потім у кадрах з’являється Олесь Бердник – 

письменник, він теж відмовляється і від себе, і від «непроханих добродіїв» на Заході. 

Моєму здивуванню не було меж: адже й Галілео Галілей відмовлявся! Злякавсь інквізиції. 

Як же ви фактично показуєте кровний зв’язок своїх методів з тими?! Ось і ціна ваших 

протестів, що вас, мовляв, несправедливо звинувачують у порушенні прав людини . 

Яке позитивне сальдо цієї імпрези? Киричук у дійсності похвалив, паплюжачи, 

Орла, розповідаючи про його невловимість, відчайдушність, ідейну непохитність. Автори 

кінофільму показали Бердника, про якого я раніше нічого не чув, та дещо інше. 

15.12.1985 р. 

 

Читаючу книжку Р.П. Островської «Микола Островський» (К., 1985). Як цю людину 

мучили невлаштованість, безалаберність наших порядків! Уже яскраво почали 

вимальовуватись закономірності радянського способу життя – і наперекір усьому 

фанатична відданість! Островський Микола не тільки проти суєвір’їв, але й фактично проти 

свого народу пішов. Звідки, чому виникли в цього юнака антинаціональні почуття? 

Характерні в цьому плані його знайомі, друзі. Чи багато в цій книжці правди? Чи не 

написана вона як відповідь на поширювані на Заході версії? Комуністи, як і фашисти, 

знайшли свого Хорста Весселя. Чи навпаки: Horst Vessel був змонтований на зразок 

Миколи Островського? 

23.09.1985 р. 

 

Сидить Чапаєв на залізничній рейці, читає книжку. Підходить Петька. «Посунься, 

Василю Івановичу, я сяду поряд». Той посунувся. Петька сів. 

- Що ти читаєш? 

- Про льотчиків. Цікава книжка. 

- Як називається? 

- Ас Пушкін. 

- А хто написав? 

    Василь Іванович подивився на титульну сторінку: 

- А-а, якийсь киргиз по фамілії Учпедгіз. 

30.09.1985 р. 
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«Сорванные съемки». „Литературная газета”, 1985, №29: 

„Так и не завершились съемки массовки в городе Дежанейрске. Дело в том, что 

когда актриса воскликнула: «Граждане, помогите! Ко мне пристают хулиганы!» – что было 

предусмотрено сценарием, вся массовка в течении минуты разбежалась, что сценарием 

предусмотрено не было». 

Це дійсно досить типове явище. 

 

Згадалась картина Шевченка „Кара шпіцрутенами”. Б’ють товариші, колеги, члени 

однієї солдатської сім’ї. Чи тут не коріння отієї, сформульованої Макаренком «методики» – 

в колективі й через колектив. Оригінальний спосіб впливу на особу. Чи практикувався він 

на Заході? Чи це тільки типово «вітчизняний витвір»? 

Який глибокий зміст, психологічна колізія в картині Т.Г. Шевченка передані: 

самотній відчай того, кого мають покарати. Битимуть однокашники! Де знайти співчуття?! 

В кому? Ось начальство, яке розпорядилось це зробити, ось колеги, друзі, які це виконають. 

Чи є співчуваючі? Але всі будуть бити старанно – офіцер придивлятиметься, співчуваючого 

(«добренького») самого виведуть під різки. 

28.10.1985 р. 

 

Про державне добродійство. Пригадую, як часто нам, студентам, говорили, яке 

величезне добродійство чинить нам держава: не тільки дала можливість навчатись, але ще й 

платить стипендію. Підготовка спеціалістів з вищою освітою коштує 6 тисяч крб. 

(педагогічний профіль). Але ось у якійсь брошурі я знайшов цікаві дані про те, скільки 

дають державі прибутку пересічний спеціаліст вищої кваліфікації і малокваліфікований 

робітник. Виявляється, що на цьому студентові в майбутньому добряче зароблять, вкладені 

гроші повернуться сторицею. І от ніхто ніде не розкриває правди: вчимо, щоб потім вас із 

значно більшим ефектом, матеріальним прибутком експлуатувати. 

І тут тонкий шулерський прийом: назвати, вип’ятити одні дійсні факти і зовсім 

замовчати інші («вчимо, щоб ви були значно більш прибутковими»). Як вояків, щоб потім 

їх пустити з більшою віддачею в діло. Тут, правда, нібито не підкреслюють, яке ми робимо 

вам добро, що навчаємо ремеслу вбивства.  

28.10.1985 р. 

 

«Ой пили з одного цвіту мед бджоли, отруту – змії». 

С. розповідав, що коли батьки ходили до сім’ї П., то він придивлявся до бібліотеки, 

прислухався до розмов. Так набрався національної свідомості, перейнявся почуттям 

відповідальності перед своїм народом. 

Подумалось: А брат теж ходив разом! Чим його єство перейнялось? Ось який різний 

вплив справила одна і та ж сім’я на дітей одних і тих же батьків! 

Ми часто дошукуємось заслуг учителів тих, хто здійснив подвиг. Частково, 

очевидно, це так і є, але у Нерона був не менш розумний учитель (Сенека), ніж в 

Олександра Македонського (Аристотель). 

Є щось вроджене, якийсь особливий стан душі, сприятливий саме для певних 

впливів. Зрештою, у випадку С. маємо навіть не вплив, а саморозвиток, який змушував 

шукати для себе поживу. Хіба Любин Сергій під впливом Стельмаха став українофілом? Це 

почуття в нього появилось в результаті якихось внутрішніх причин, а ось у Стельмаха, 

Гончара та ін. він прагнув знайти відповідь на питання, що в його душі виникали, поживу 

для своїх думок.  

28.10.1985 р. 

 

Очевидне – неймовірне – під цією темою йшла 2.11.1985 року о 16.00 передача по 

телебаченню про науково-технічний прогрес у нашій країні. 
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У Мелітополі замість чавунних прокладок для поршнів (обробка яких дуже 

трудомістка, 90% металу йде в стружку) придумали пластмасові, які просто штампуються, 

собівартість їх у 10 разів менша. І ось завод дуже постраждав за це: не виконав плану 

реалізації (нова продукція в грошах стала набагато меншою), у вазі (нові деталі легкі, а є 

план  і в кг), зовсім не виконав плану здачі стружки (металолом). Ніякі докази, поїздки, 

листи, обґрунтування того, у скільки разів нова продукція вигідніша державі, не допомогли. 

Інженер, що виступав, каже, що це типове явище для всієї країни. 

Другий цікавий факт – про винахідника Щоголева. Він, офіційно не працюючи (не 

вказано – чому? На пенсії?), має ряд цінних винаходів. І от ведучий (Капіца) зауважив, що 

один ентузіаст зробив більше, ніж великий науково-дослідний інститут даної галузі 

господарства. Мало того, цей НДІ гальмував упровадження в практику важливого 

винаходу. 

Подумалось: у нормальних умовах (наприклад, у США Белл, Едісон, Форд) такі 

винахідники ставали директорами, керівниками крупних фірм, мільйонерами, а такий 

мелітопольський завод швидко озолотився б і поконав би на ринку своїх конкурентів! 

Згадались інші аспекти. Дивуюся, «голову взявши в руки»: уся наша система – це 

суцільне «очевидне-неймовірне!» Які глибинні сили наперекір здоровому глуздові її 

тримають, як досі вона не рухнула?! 

3.11.1985 р. 

 

До речі про ці винаходи, винахідників, світлі уми: тут і соціальні умови були для них 

ворожими, сама система руйнівна і сам дрімучий тип, характер російського народу. 

Засядько – завалили його ідею, безліч таких. 

Як боляче було здібним людям, добро яких, світло, що несли людям, затоптували, 

гасили негідники. І ще більш боляче дивитись, як обкрадені, знещасливлені santa simplicitas 

співають осанну негідникам і допомагають топтати, обпльовувати пророків і визволителів. 

3.11.1985 р. 

 

Образки: Ліда зустріла Ємець. Та зробила вигляд, що її не помітила. Ліда це 

розцінила як зазнайство. 

А швидше всього – нема чим похвалитись (при зустрічі будуть розпитувати, як 

живеш, де працюєш), краще не вступати в розмову. Але нерідко буває, що людина просто 

погано бачить , окулярів не носить, тому ще й робить вигляд, що нікого не помічає 

(обізнатись соромно). От і виходить: один хоче привітатись, заговорити, а інший іде мимо 

(як у Достоєвського герой знімає шапку в людних місцях, усі думають – від рабських 

почуттів, а він щоб не бачили продірявленої шапки, соромився її носити). 

Ярмаченко Микола Дмитрович, академік, директор НДІП УРСР. Чи не символічно: 

людина, що спеціалізується по розумово відсталих, спецшколах, став директором Інституту 

педагогіки? 

3.11.1985 р. 

 

17.10.1985 року о 6.45 по радіо передавали інтерв’ю з дояркою, яка взяла високі 

зобов’язання надоїти з кожної корови N літрів молока. Згадавсь анекдот з куркою, що 

повісилась, бо не змогла виконати високих державних зобов’язань.  

6.11.1985 р. 

 

1. Ідея завоювання світу. У «Піднятій цілині» Макар Нагульнов вивчає англійську 

мову, щоб і там, в Англії, вигнати буржуїв, завести нові порядки. Вчора по радіо 

передавали уривок з «Як гартувалась сталь» - десь після відомих слів «… чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» йдеться і про світову революцію. Є про 

світову революцію і в Леніна та інших діячів. 

Це цікаво: пошесть намагалась перетворитись у пандемію. 
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2. «Він їх обставив». Не пам’ятаю, з якого приводу зайшла мова з Горошком 

(колишній наш ректор) про закінчення другої світової війни, її наслідки. Ніхто з нас обох не 

ставив крапок над і (з відомих міркувань, але був цілком ясний смисл). Цікаво, що 

Горошко, член партбюро, ректор, усе-таки як мислив! Дивується, як так сталось, що Сталін, 

організувавши за допомогою євреїв такий голод, потім після масових репресій, винищення 

цвіту радянського народу, в тому числі і в армії, зумів вийти сухим. Він і його поплічники 

не понесли покарання. «Він (тобто Сталін) Черчілля й Рузвельта обставив. Хто знає, чим 

усе скінчилося б, якби Штати не включились у війну, якби війна йшла між Німеччиною і 

СРСР один на один. Вони теж були наївними, особливо Рузвельт». 

3. «Маяки» – вчителі та ін. Зараз, здається, це поняття не експлуатується. А яке 

характерне! Ніби безпросвітна ніч панувала! Не відомо, куди пливти. Ось і реформа школи, 

яку ніхто не знає, як проводити. Випадкова, але яка влучна назва («маяки»)! 

У гуртожитку (біля педфаку) в вестибюлі висить скринька з написом: „Для заміток”. 

А хтось дописав: „стукачей”. Згадалось: у Житомирі на будинку КДБ красувався «ящик для 

писем трудящихся». Ото вже дійсно для стукачів.  

Листопад 1985 року 

 

По якійсь асоціації згадались роки лихоліття, стукач з Вінниччини, що багато 

односельців погубив своїми доносами. Як його земля носить?! А це всього-на-всього хвора 

душевно людина. Його б у лікарню. Але ось руками таких легко чинити зло й виглядати 

справедливим. Були, мовляв, сигнали, от ми й реагували. Не наша вина, що в той складний 

час не зорієнтувались. Було ж багато контр. 

3.12.1985 р. 

 

1. За релігійною легендою, Авраам готовий був принести в жертву сина, щоб 

сподобатись Богові. І ось у ХХ столітті таке стало поширеним: Петровський, кажуть, 

відмовився від сина, Галан та ряд інших поплічників зла – від дружин, щоб сподобатись 

диктатору. 

2. Горе переможеним: їм завдають постійно моральні муки; уславлення ж, честь 

зрадникам. 

3. Більше 300 чоловік повторили подвиг Матросова. Але символом став він один, вся 

слава випала йому одному. 

4. Поліна Єфремівна Литвин (заступник декана деффаку) якось у моїй присутності 

висловила прямо-таки неперевершену за своєю сутністю фразу: «Это моё упущение, я их 

накажу!» Йшлося про студентів, які через плутанину в розкладі не з’явились на заняття.  

У дійсності поспіль можна зустрітись з тим, як начальство карає підлеглих за свої ж 

помилки.  

16.12.1985 р. 
 

Образки: 

1. «Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрить своей тоски» (Єсенін). 

Відкрив  цю печальну істину. І своїм талановитим словом заражає „тоскою” інших. 

Свою печаль і суїцідальні настрої накидає ще й іншим. Бути наповненим песимізмом і 

ширити його серед інших. 

2. Древні царі хвалилися своїми жорсткостями (навести приклади їх висловлювань). 

Тепер же сталінщина (масові репресії, голод) була подана як зразок гуманізму. 

3. Тіні. Людина – як тінь на екрані: зіграла свою роль – і зникла.  

4.Кожен зайнятий своїми справами, обертається в своєму колі турбот, людей, 

розмов. Ось йдуть поряд дві жінки, обговорюють щось жваво, зацікавлено, долетів до мене 

уривок фрази: «…бульйон з говядіни ще нічого».  

17.12.1985 р. 
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В інституті в актовому залі початфаку був проведений у грудні 1985 року „політ 

бій”. Керували Сиротенко Валерій Павлович і Гензелєва Рита Ноївна під ідейним наглядом 

Ковальчука. Спеціальне журі присуджувало командам очки і визначало переможців. Явище 

по своїй формі й суті своєрідне! Здавалось, ніби занурився я в глибоке середньовіччя, коли 

проводились подібні схоластичні турніри. 

„Політбій” був присвячений стахановському рухові, тема «Стаханов і стахановці».  

Задається питання певній команді, відповідь на нього заздалегідь визубрена, 

наприклад, хто і коли народився в с.Лугова Орловської області, чим він уславився? Хтось із 

команди та-та-та-та! Інші команди додають якусь деталь. 

Цей «бій» був проведений на основі книжки Семена Гершберга «Стаханов и 

стахановцы», 1985 р. 

Запитують про якийсь факт із цієї книжки (хто був першим послідовником 

Стаханова на залізничному транспорті? У сільському господарстві? Наскільки перевиконав 

норму? Коли?) 

Наприклад, № видобув 102 тонни за зміну, перевиконавши норму в 14,5 раз). 

Фантастичні числа!  

Не ерудиція вияснялась, не здатність вести дискусію на якусь тему, не змагання 

інтелектів, а завчені відповіді на відомі заздалегідь питання з даної теми. Основна мета – 

висока ідейність. Це щодо форми. Разом з тим я не міг надивуватись тим фантастичним 

цифрам, у яких виражались досягнення Стаханова і його послідовників. Назви команд: 

«Время, вперед!»- педфак, «Стахановец» - деффак.  

Грудень 1985 р. 
 

Про деяких вузівських викладачів. Серед них немало і профнепридатних. Зате вони 

часто виявляють велику винахідливість і наполегливість, щоб сюди попасти.  

Що дає робота в вузі? Тут, як ніде, можна халтурити. І погріти руки можна. З 

другого боку, почуття неповноцінності вимагає компенсації. Викладач інституту! 

Цетляк не складе звичайної вузівської лекції. А вже, здавалося б, що простіше: бери 

програму, читай питання – й здирай з підручника відповідь. Цього він не може. 

Такий і Г. Він до болю бажає попасти в інститут. Ніде в житті не може 

прилаштуватись. Але ось сиджу в нього на лекції. Читає якийсь текст, навряд чи розуміє, 

що до чого. Цетляк хоч щось городив, а цей не знає фактичного матеріалу. 

З цими людьми треба вміти співіснувати, бо вони помстливі, злопам’ятні, агресивні.  

Грудень 1985 р. 
 

Н.А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. – М.: Гослитиздат, 1959, с.50-51: «Однажды, 

ехавши из деревни в Москву, мы обогнали много подвод, на которых виднелись 

исключительно детские лица; их сопровождали солдаты; это было зимою. Отец, 

полюбопытствовав узнать, что такое, спросил одного из солдат: 

- Откуда эти дети? 

- Из Польши, - коротко отвечал солдат. 

- Куда везете их? 

- В Тобольск, - был ответ» (с. 50). 

 «Дети, на взгляд от трех до десяти лет, принимали подаяние отца, улыбаясь сквозь 

слезы. Многие ли из них доехали до места назначения? Одни говорили, что это дети 

шляхтичей, другие – что это дети евреев, взятые у родителей для того, чтобы они скорее 

обрусели» (с. 51). 

Грудень, 1985 р. 

 

 

1986 рік 
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По центральному (московському) телебаченню демонструвався багатосерійний 

фільм «Фронт без пощады», створений німцями в Німецькій Демократичній Республіці. 

Показували цей фільм у ранкових і вечірніх передачах 6, 7, 8, 9, 10 січня. Розгортались 

картини жорстокості німців, їх нелюдського поводження з полоненими, противниками, їх 

примітивізм і садизм. Поряд з цим росіяни і ті німці, які їм помагають,― благородні, чуйні, 

жертовні, віддані великій меті. Німецькі підпільники роблять усе можливе, йдуть на 

смертельний ризик, щоб допомогти радянській армії, якнайбільше нашкодити Німеччині. 

Який неперевершений зразок самообпльовування! 

Ось що значить перемога одних, поразка інших. 

12.01.1986 р. 

 

Герої нового часу. Цікава могла б бути розвідка-роздум: хто удостоївся пам’ятників, 

шани, слави? 

На Харківщині (біля райцентру Сахновщина) є село, мальовниче, Огіївка. «Воно 

несе у вічність шановане народом прізвище славного партизанського командира Я.Р. Огія. 

Партизанський загін Я.Р. Огія завдав чимало нищівних ударів по петлюрівських бандах і 

вкрив себе нев’янучою славою. Яків Огій загинув смертю героя у боротьбі за краще 

майбутнє рідного краю» (Ярещенко А.П. Назви говорять…, Харків, 1985, с.52). 

На Чернігівщині Щорс. Боженко. Інститут імені Галана (в Тернополі). 

Було б цікаво зібрати дані про тих, які ревно служили полякам, яку полишили по 

собі пам’ять (про декого з них є і в поемі Л. Костенко «Маруся Чурай»). З цієї поеми можна 

й навести визначення цих героїв. 

Навіть у часи татарського нашестя (див. «Родня» М. Смоленчука)були перекинчики. 

Łotr wielki, jak to się zwykle dzieje, 

Kiedy polak na służbie carskiej zmoskwіcieje, ― писав А. Міцкевич 

Коли під час Другої світової війни польський народ ніс такі великі жертви, 

відзначились героїзмом патріоти ― з другого боку знаходились прислужники завойовника. 

І якби агресор утвердився, то перевертням пам’ятники, слава, почесті?!  

Члени уряду УРСР не користуються мовою республіки, якою верховодять. І, 

напевне, ні за що мають цей народ і його культуру. З усіх сил денаціоналізують його. 

Зрештою, вони маріонетки. 

13.01.1986 р. 

 

Із книжки «Основные приемы общения с людьми»:  

„… рыба предпочитает червей. Поэтому, когда ужу рыбу, думаю не о том, что 

люблю я, а о том, что любит рыба, и не насаживаю на крючок чемлянику, а подвешиваю 

червяка или кузнечика. 

В самом деле, существует только один способ в подлунном мире оказать влияние на 

другого человека. Это говорить с ним о том, что является предметом его желаний, и 

показать ему, как можно этого достичь!” 

Це цікаво! Вождь знав, що хочуть маси: селяни – землю, робітники – заводи! Беріть, 

це буде ваше! Лозунги виявились доступними (зрозумілими) і для найвідсталіших шарів 

населення, і прийнятними для частини інтелігенції. 

23.01.1986 р. 

 

Два світи. Франко в Іспанії поставив пам’ятник полеглим у громадянській війні – і 

фалангістам, і червоним. Подібне немислиме у нас. 

В Америці деякі багачі побудували університети свого імені. Розповідали, як на 

Ставропольщині один дідок, не маючи нащадків, просив дозволу за свій кошт побудувати 

школу свого імені. Не дозволили. 

15.03.1986 р. 
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1) «Лицарем мрії» називають письменника Олександра Гріна. Письменник-мрійник 

– як найвища похвала. Однак існує й відомий літературний герой Манілов. 

2) Безгосподарність. Цікаве явище нашої дійсності, характерне, відмітне, яке 

закономірно випливає із суті самої системи. 

По радіо: “Вопросы борьбы с бесхозяйственностью были в центре внимания ХХVII 

съезда КПСС”. Виходить, безгосподарність стала настільки типовою, поширеною, як 

алкоголізм та ін. болячки (виразки) нашого суспільства. 

«Люди русской науки». Скрізь підкреслюють пріоритет росіян у науці, технічній 

творчості, а насправді яка відсталість в усіх галузях! І була, і є. 

3) Читаючи «Мемуари» Жака Дюкло (особливо варті уваги с.267-340, т.ІІ), згадались 

слова Сорокіна про продажний зарубіжний комунізм. Нема міри здивуванню сутністю його 

особи: адже не міг не знати про масові репресії, голод, всю оту сталінщину, про діячів – 

Єжова, Берію і т.д., про режим диктатури, денаціоналізації, про визиск робітників, 

бюрократію. 

Можна зрозуміти протестантів, міг із захопленням і самопожертвою виступати за 

обіжених, але як можна явно симпатизувати потворному, відкрито виступати за це, 

шкодячи демократичній батьківщині?! 

У Євтушенка (в «Фуку!») сказано про прихильників Гітлера. Дійсно, як можуть 

найтись у країні, яка зазнала від Гітлера стільки горя, його прихильники, поклонники?! Це 

теж цього класу людина.  

У кількох місцях хвалиться, що в нього є «тєлохранітєль» – як хочеться бути 

східним царем з тілохранителями! 

Є певний процент людей незадоволених, які не орієнтуються в світі, от вони і є те 

середовище, в якому паразитують «дюкли». 

Дивує й лад, який не може дати ради, не справляється з такими своїми 

гробовщиками. 

Ось по телебаченню показували Іспанію перед референдумом – вступати в 

Європейське співтовариство чи ні. Величезні зборища людей на вулицях, збудження, 

безконечні виступи ораторів. Гнітюче відчуття все це викликає. Не говорячи про те, що 

такою хиткою і безкарною ситуацією швидше скористаються політичні пройдисвіти, готові 

почесати свої язики. Диво дивне: таку важливу для майбутнього нації справу виносять на 

загальне вирішення людей некомпетентних, невігласів, здатних піддатись навіюванню 

шарлатанів, демагогів! І все це – перед обличчям смертельної небезпеки! Непрофесіонали 

вирішують демократичним шляхом долю країни.  

16.03.1986 р. 

 

Погибельний шлях. „Кто и когда повел народ не туда?” (так говорять). 

«Правильной дорогой идете, товарищи!» (напис на полотнищі). 

Сьогодні (18 березня 1986 року) в інституті виступали з доповідями – 

популяризували матеріали XXVII з’їзду. Говорилось про те, що лише 16% нашої 

проподукції відповідає світовим стандартам, середня продуктивність праці наших 

робітників дорівнює приблизно 50% американських (а це теж не найвища), сталі 

виплавляємо на 1,8 раза більше, ніж США, але труб не вистачає, з нафти беремо корисних 

компонентів у 2,5 раза менше, ніж за рубежем. 

Не сказали про приписки, адже насправді ці цифри ще значно печальніші. У 

Середній Азії партійні керівники жили, як середньовічні баї. 

А скільки свідчень преси! Причому в пресу попадають лише окремі моменти. Якби 

показати справжню картину економічного стану, зловживань, безгосподарності – було б 

жахно! 

Це зараз. А який це був рясно политий кров’ю і потом шлях. Ленін із своєю партією 

штовхнув країну в пекло громадянської війни. Цікаво, скільки людей у її полум’ї загинуло, 
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які культурно-економічні і моральні втрати! А генетичні! А потім весь подальший хід. 

Репресії. І все це під великими лозунгами в ім’я обіцяного раю, великих світлих ідеалів. 

Яка могла б бути книжка на цю тему! 

18.03.1986 р. 
 

19 березня 1986 року в Донецьку відбувся семінар-нарада (на якому мені випало 

бути) керівників ідеологічних семінарів вузів та наукових установ області. На таких 

нарадах намагаються повідомити щось нове, неординарне, тому, буває, можна щось 

цікавого почути. 

Член-кореспондент Академії наук Завадський: «Отчеты должны отражать то, что 

выполнено на самом деле. Перестройка – это должна быть на деле перестройка. Как мы 

страдаем от разговоров, которые подменяют деловитость. Мы ждем, пока нас кто-то 

подтолкнет. Наша пропаганда должна носить наступательный характер: давать отпор 

всяким измышлениям».  

19.03.1986 р. 
 

Став ходовим вислів: тримається, як на чесному слові. Наприклад, «падает забор, 

ворота держатся исключительно на честном слове» («Известия», 1986, 28 апреля). Це 

свідчить, як знецінились у нас слова (всі брешуть), упала мораль.  

Квітень 1986 р. 

 

Анекдоти на тему катастрофи «Челленджера»: 

1) Рейган збирає співчуття від глав урядів різних країн. Запитує секретаря: «А чому 

немає співчуття від Радянського Союзу?» 

 – А вони надіслали його ще на минулому тижні – ще до старту (натяк на те, чия це 

диверсія). 

2) Сформовано комісії для розслідування причин катастрофи: в США – чого 

зірвався лівий бак, в Союзі – чому не зірвався правий бак. 

Після XXVII з’їзду партії та доповіді на ньому Горбачова в пресі надто часто стали 

говорити про прискорення розвитку економіки. Став гуляти анекдот: 

 Що таке прискорення? 

 Це дуже швидкий біг на місці. 

2) N побував на Заході. Запитують його – ну як там? 

 Захід гниє. 

 І дуже? 

 Не тільки дуже, але й красиво гниє. 

3.05.1986 р. 

 

Читаю книжечку «Переповнена чаша» (автори П.П. Коломієць, М.К. Єрмоленко). 

Досить цікава в багатьох відношеннях. 

Мене найбільш вразило: вже з часів громадянської війни різні „українські” керівні 

структури складались із росіян і євреїв (зокрема їх начальники): Манцев В.М. (1889-1938). 

З грудня 1919 року – начальник Центрального управління надзвичайної комісії України, в 

1921-1922 – голова Всеукраїнської надзвичайної комісії ДПУ України, з 1922-1923 р. – 

нарком внутрішніх справ УРСР. 

Мартинов Ф.Я., Лаціс Мартин Якович, Горожанин, Сопов, Карлсон. 

Було б цікаво переглянути з цієї точки зору якусь фундаментальну працю з історії 

громадянської війни в Україні. Очолював якусь галузь і Ворошилов. 

Значить, не легко було тоді знайти на цю роботу українців. Пізніше вдалось 

відібрати й виховати таку когорту. До речі, прізвища петлюрівців, махновців – поспіль 

українські. 
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Яке багате ХХ ст. вождями, отаманами, батьками! Батько Махно, потім і батько 

Сталін. Нинішні не називають уже себе вождями чи батьками – скомпрометовані ці 

поняття. 

Опис громадянської війни – якою повноводною рікою лилась кров! Потім багато 

років показували безліч фільмів про громадянську війну: йдуть лави білих, їх в упор 

розстрілюють і т.п. Переможні атаки наших. Смакування смертю, збудження азарту крові, 

виховання убивць. Мовляв, нам і не потрібні добропорядні гречкосії.  

У „Мемуарах” Жака Дюкло наводиться цитита із виступу генерал-губернатора 

Робена на засіданні уряду (в 1935 р): „…Эта партия (коммунистическая) состоит из 

небольшой группы заблуждающихся интеллигентов, тянущих за собой несколько 

блаженных простачков и темных элементов”. 

Згадалась ця цитата, коли побачив фото «А.М. Горький провожает Ромена Роллана». 

У Роллана блаженний наївно-довірливий вигляд. Нема чого дивуватись тій позиції, яку він 

зайняв. 

5.05.1986 р. 

 

До історії нашої науки. На перший погляд здаються незбагненими гоніння на 

вчених, на перспективні галузі науки, які мали місце в нашій країні – в біології (генетиці), в 

мовознавстві тощо. Як можна було створювати тут єдиномисліє, силоміць насаджувати 

антинаукові теорії, підносити на щит пройдисвітів від науки? Хіба кібернетика загрожувала 

радянській владі? 

На цю тему зайшла розмова із сином Колею сьогодні. І він так пояснює  цей 

феномен: утверджувалась тотальна диктатура. Дозволити в науці висловити різні точки 

зору – це значить дозволяти хоч у деяких галузях розвиватись демократичним засадам. А де 

гарантія, що ідеї демократії не почнуть поволі й неухильно захоплювати свідомість щораз 

ширших шарів суспільства?! 

Усе робилось за одним кліше: є всесоюзний диктатор (верховний бог, вождь, 

батько), в різних галузях повинні бути свої вожді, щоб навести порядок (зрештою, ніякий 

розвиток, існування демократії в будь-якій ділянці не мислився). Багато літературних 

спілок і організацій об’єднали й поставили пастирів. На ці місця найшлись кандидатури! 

(«Було б болото, а чорти знайдуться».) Лисенко, Марр і т.д.  

Весь процес тоталіризації диктатури був зумовлений не тільки деякими 

особистісними рисами Сталіна, але й об’єктивними умовами: нові благодійники людства 

виявились надто одіозними і поганими господарями, тому природним було наростання 

хвилі протесту, яка потопила б цю владу, якби вчасно й криваво не була збита (Ленін не 

випадково писав, що легше завоювати владу, ніж утримати, адже, завоювавши, потрібно 

виконувати обіцянки, і народ бачить справжню сутність нових володарів); внаслідок 

знищення в першу чергу інтелігенції утворився морально-інтелектуальний вакуум, де не 

могло бути мови про гуманність, справедливість. 

Теорія перманентної революції на ділі реалізувалась („в міру просування до 

соціалізму загострення класової боротьби”). 

5.05.1986 р. 

 

Старовєрова виступала з доповіддю про XXVII з’їзд КПРС. З якоюсь особливою 

старанністю, ентузіазмом вона виголошувала свою доповідь, наскрізь складену із текстів 

виступів переважно Горбачова і в значно меншій мірі інших провідних діячів. 

Скільки пригадую, вона завжди на всіх поворотах виступає з таким же  пафосом. Це 

нагадало мені героїню з «Ями» Купріна, яка з незмінним ентузіазмом віддавалась усім 

клієнтам. 

Психологічний тип. От Ковальчук був би шуцманом в інших умовах. 

10.05.1986 р. 
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Із наради агітаторів (у кінці травня 1986 року): «Развитой социализм; 

контрпропаганда, идеологическое противостояние; у хорошего  человека одна дорога, в 

злодея – сто; имеем дело с коварным, очень коварным врагом; буржуазная пропаганда 

ведется на высоком профессиональном уровне; наступательность связана с надежной 

защитой населения от буржуазной пропаганды; воспитывать недоверие к буржуазной 

пропаганде; человек, привыкший верить нашим средствам пропаганды, автоматически 

верит и буржуазным; ребенку надо говорить, что тебя не любят в Америке; сейчас 

нажимают на отсталость советской техники; задают провокационные вопросы: правда ли, 

что у вас 4 млн. заключенных?; мода, литература, музыка – все сферы пронизаны 

антикоммунизмом; они стараются захлестнуть мир своей информацией, а себя отгородить 

от чужой информации», – яка специфічна фразеологія! 

Травень 1986 р. 

 

1) ППП – п’ятирічка пишних похорон (Брежнєв, Андропов, Черненко). Були різні 

назви п’ятирічок, які давав Брежнєв. А це нова назва, дана народом. 

Кажуть, що одним із відомих аргументів на користь Горбачова при його обранні на 

генсека було і те, що вже надоїли перманентні похорони. 

2) Із старих часів: Хтось пізно вночі енергійно постукав у двері. Вся сім’я затремтіла 

й заціпеніла від жаху (арешти здійснювали вночі). Послали діда відчинити двері. Незабаром 

повертається веселий, з радісною звісткою: «Це тільки пожежа! Наш дім починає горіти, 

попередили сусіди». 

9.07.1986 р. 

 

A.Mickiewicz. Trzech Budrysów (Ballada litewska). Литвин посилає своїх трьох синів у 

сусідні краї – не захищати країну, а грабувати сусідів! Але в чому ідилія: всі три сини 

пішли в польські землі і кожен привів собі бранку – такі красиві й привабливі коханки 

польки! Гарно, романтично. 

Чи не складали такі балади і татари про свої набіги на Україну? Брали дівчат собі і 

на ринок. А по суті, в дійсності – яка це була грабіжницька, нелюдська практика! Не балади 

й легенди про неї складати, а плачі й жалі, голосіння.  

13.07.1986 р. 
 

Образки. 

1)  «Кожен по-своєму править, усі його хвалять, йому ладки плещуть, а як помре, то 

такого накладуть» – так мій батько висловився про керівників наших (серпень 1986 року). 

Як стисло й влучно виражена суть нашого історичного процесу в цих простих словах. 

2)  Елітарність – своєрідне у нас явище, яке щораз більше укорінюється. На VIII 

з’їзді письменників СРСР говорилось про нього:  склалась еліта, яка друкується, й звичайні, 

яким нема доступу до видавництв. 

3)  21 квітня 1986 року в Києві відбулось урочисте засідання представників 

трудящих міста, області і воїнів гарнізону, присвячене 116-й річниці від дня народження 

Леніна. В палаці спорту «Україна» зібрались «передовики виробництва, ветерани партії, 

війни і праці, діячі науки, культури, молодь. У президії – В.В. Щербицький, Єльченко, 

Качура, Ляшко, Мозговий, Сологуб, Титаренко… З доповіддю виступила член політбюро 

ЦК КПУ, Голова Президії Верховної Ради УРСР В.С. Шевченко”. 

Виступала російською мовою, Щербицький постійно виступає по-російськи. Це уряд 

України. 

24.08.1986 р. 

 

Розговорились недавно з Анатолієм Федем на тему про радянський гуманізм. 

Висловив він вражаючу правду: «...З самого початку проголошено страшні по своїй суті 

лозунги: знищити куркулів і капіталістів як клас, викорінити їх. А це в основному була 
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найбільш вартісна частина суспільства. І кому надано перевагу? Хто став хазяїном 

положення?» 

Ця ідея не дає мені спокою кілька днів. Дійсно, все, що піднялось, що являло 

генетичну цінність, було або знищене, або вигнане з країни, або, нарешті, загнане в кут, 

приречене на вимирання. «Хто був ніким, той став усім». Репресії цілеспрямовано вилучали 

із суспільства все краще, що чудом уціліло. Друга Світова війна ще раз жорстокою мітлою 

вимела. В результаті з геометричною прогресією ростуть дебіли, народ спився, 

деморалізувався. Це в цілому по країні. 

Ще жахливіше переживає українська нація: громадянська війна тут особливо була 

руйнівною, спустошливою (і в генетичному, і в національно-історичному аспекті), репресії 

тут були значно жорстокіші і всеохоплюючі, потім голод (чого не було в Росії). Зверх 

усього вилучення кращих сил нації йшло і йде ще й по іншій лінії – вчені, артисти, 

полководці. 

1.10.1986 р. 

 

Образки. 

1. Потупейко розповів про такий випадок. Дацюка (колись) нібито мали намір 

скоротити (підлягав скороченню). Пішов до ректора: 

 Врятуйте мене від цієї біди. Я робитиму все, що скажете. Приємне воно буде для 

мене чи ні. Всі ваші розпорядження виконуватиму. 

Після деякої мовчанки ректор: «Ну, добре». І не скоротив. 

2. Слово – це зброя. І вона може бути в руках негідника, злочинця, як і будь-яка інша 

зброя. Якщо раніше мистецтвом слова оволодівали подвижники, завдяки ним і створився 

благородний образ письменника, вченого, філософа, то тепер це стало загальнодоступним, 

мало того – принадним і для кар’єристів, шулерів. 

3. Щолоков. Розповідають про нього: шеф міліції, генерал армії (найвище в міліції 

звання) організував магазин, де продавались дорогоцінності засуджених (зібрані в 

результаті конфіскації майна). Викритий, арештований, у тюрмі помер. 

Подумалось: у яких руках знаходились долі людей! 

4. Згадався віршик: 

Всем известно: нам нужны 

Понежнее Щедрины 

И такие Гоголи, 

Которые бы нас не трогали. 

14.11.1986 р. 

 

Потупейко розказав про М.Т. Доленка (каже, чоловік він дуже недалекий, але з 

претензіями): Митрофан Терентійович розповів студентам про своє дитинство, свої 

здібності вундеркінда: „Батько послав у погріб: піди, Митрофане, принеси п’ять бурячків. Я 

пішов і приніс рівно п’ять. Батько здивувався: як же ти міг це зробити, коли ще не вмієш 

рахувати? Я пояснив: взяв руку, розклав пальці і потім до кожного пальця приклав по 

бурячку”. – «Великий ти чоловік будеш», – сказав батько. 

18.11.1986 р. 

 

Пам’ятник. Червоногвардійці із зброєю. «Винтовка рождает власть». Недавно 

(15.11.1986 р.) по телебаченню демонструвався фільм «Шосте липня» – про заколот лівих 

есерів. У фільмі є епізод: Ленін професійно заряджає пістолет і кладе в кишеню. 

Коментатор: всі члени партії тоді ходили зі зброєю. 

Рішуче й безоглядне використання більшовиками насильства, щоб здобути і 

втримати владу! Опір есерів цьому насильству подається як необхідність ще рішучіших, 

безоглядніших з боку влади репресій, мовляв, ми були вимушені це робити. Вирішальну 

роль у придушенні „заколотників” відіграли латиші – спасли те, що потім так згубно 
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відбилось на долі їхньої нації. До речі, тоді використали нацменів, граючи на їх 

антишовіністичних настроях, щоб потім утвердити великодержавний шовінізм, 

русифікацію. 

15.11.1986 р. 

 

1) Розповідають, що Мехліс немало зробив, щоб утвердити “батька” як генія науки. 

За таку послугу вождь віддячив по-своєму: послав Мехліса у відрядження в Смоленськ, там 

його зустріли відповідні товариші й побили так, що він віддав душу. І все ж у Москві 

відбулись урочисті похорони. Правда, Сталін на трибуну не вийшов, усе-таки щось його 

стримало. (Мені подумалось: Мехліс публічно створював культ Сталіна, прославляв його 

науковий геній, а в колі сім’ї міг висловитись критично чи навіть зневажливо, за що й 

поплатився, бо все прослуховувалось.) 

2) Наприкінці свого життя Сталін нібито хотів усунути (відправити на “той” берег) 

найближчих своїх поплічників – Ворошилова, Молотова й Кагановича. На чергове 

засідання політбюро готувалось це питання. Доручено було Маленкову, Хрущову 

висловити звинувачення й засудити їх. Ці люди найбільше знали, могли після смерті 

Сталіна винести на публічний суд таємницю. Але цей захід уже зірвався. Нібито перед 

засіданням Молотов з’явився до Маленкова: «Я знаю, що готується й чиїми руками мене 

хочуть прибрати, зрозумій, що буквально завтра тебе чекає така ж участь». Така ж розмова 

була проведена і з іншими евентуальними “суддями”. Хід Верховного став усім відомий, 

тому на засіданні утримались від проведення цієї акції. 

Щоб усунути свідків, тих, що знають кремлівську кухню, було задумане й знищення 

групи кремлівських лікарів. Дехто під час катувань і вмер.  

Драматичним були, як розповідають, й останні дні Сталіна. Йому нібито допомогли 

померти. Світлана (дочка) побачилась з ним перед самою смертю, а в час його агонії 

думала: як могло в такому невеличкому комку матерії вміщатись стільки зла!  

Сталін нібито побоювався Берії, який був хитріший й значно підліший за Сталіна. 

Коли слухаєш розмови про цих верховодів, стосунки між ними, звичаї, які там 

панували, думаєш, яка це була зграя «отпетых» злочинців, які це були «заплечних дел 

мастера», майстри брехні! 

Але як вони не ховали, не замітали свої сліди, дещо стало відомо. А той жах, який 

панував у суспільстві? У контексті цього як можна зрозуміти тих, хто в демократичних 

країнах підтримував це? 

20.11.1986 р. 

 

1. На жовтневу демонстрацію багато викладачів не з’явилось. Це питання 

розбиралось у міськкомі, потім на партбюро інституту, потім на радах факультетів. 

Формулювалось це так: «Общественная активность преподавателей». 

Що говорилось на різних рівнях, не знаю, а на раді факультету в листопаді 1986 року 

“розбирали” персонально тих, що не з’явились “на праздничную демонстрацию”, 

говорилось про обов’язкову явку “на торжественные мероприятия” (урочисті засідання). 

2. Потупейко розповів, що приблизно в 1925 році архів у м. Баку було знищено, 

матеріали вивезені за місто й спалені, усіх працівників, які мали справу з цими 

матеріалами, розстріляно. «Вузьколобий замітав свої сліди». 

Розповідають, що під час німецької окупації було відродження українських 

народних звичаїв. Якийсь навіть спалах. 

У листопаді (у якусь із неділь) були я, Ліда, Потупейко в Слов’яногірську, оглядали 

будівлі монастиря. Собор відбудовується, вже позолотили бані. Розговорились з бабусею 

місцевою. Запитую, чи не залишились у народі ікони або інші церковні речі. 

– Які там ікони, які там речі? Я тут не жила, жили ми недалеко звідси, в 

Богородичному. Так там у тридцяті роки комсомольці все повиносили з церкви – ікони, 
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начиння, завіски і в дворі попалили. Нікому не дозволили брати це додому. Де там! Усе 

пропало! Це ж було і тут. Скрізь так було. 

Зараз розшукують ікони. За них б’ються музеї, вони оголошені національною 

власністю. З музеїв викрадають їх, таємно перепродують, вивозять за кордон (у журналі 

«Ранок», 1986, №9 є стаття про крадіжки ікон у Львові). Скільки тут було неповторно 

прекрасного, вічно цінного! Свої культуртрегери поступили гірше, ніж татари. Понищили, 

позносили собори,  тепер золотять бані. 

3.12.1986 р. 

 

Зайшла мова із сином Миколою про книжки з кібернетики. Каже: хіба їх пишуть і 

видають ті, що мають знання і хотіли б поділитись ними з народом? А це ті, які в силу 

далеких від науки обставин зайняли впливові позиції, мають можливість видаватись, і от 

видають не те, що людям, суспільству потрібне, а те, що корисне їм особисто.  

Про подвійну мораль. Автори пишуть не про те, що є в дійсності. Одне – офіційні 

розмови, інше – приватні розмови в колі найближчих друзів. Яка була б панорама 

суспільства, якби проілюструвати, посилаючись на цитати, джерела: що офіційно говорять, 

пишуть про те чи інше явище – і яке воно насправді!  

7.12.1986 р. 

 

Випадкова цитата із книги («…накоплением мутационных эффектов, опасных для 

потомства») викликала ряд асоціацій. У нашій нації, культурі, мові нагромадилось уже 

дуже багато цих “мутаційних ефектів”, які стали загрозливими. 

Згадались слова «подлые развратители» (маю десь цю цитату). Уявити: іменами 

найбільш старанних прислужників окупантів називати навчальні й культурні заклади, 

ставити їм пам’ятники, в їх честь організовувати масові свята та інші заходи. Яка трагічна 

картина: народ, приречений на загибель, змушений славити своїх відступників, пособників 

чужинців, тих, які р’яно, запопадливо гублять його!  

Ровенський педінститут імені Д.З. Мануїльського, Тернопільський педінститут імені 

Я. Галана. 

У моїй доповіді «Historio de E-movado in Ukrainio» є слова про nobla sento, яке 

надали цій мові, літературі, рухові представники з Росії. 

Подумалось: це ж можна сказати про українську класичну літературу. Безкорисна, 

благородна праця, пристрасна боротьба за правду, справедливість. І ось цією ж мовою 

друкується зараз щось протилежне. 

21.12.1986 р. 

 

Про вершителів нашої долі. Потупейко розповідав про останні дні Сталіна. І ось ці 

гауляйтери з почестями хоронять того, кого ненавиділи й боялись, кому лякливо корились. 

Зараз уже вони ненавидять і бояться один одного, і цей тваринний страх примушує їх нести 

труну, клястись у вірності узурпатору, класти його в мавзолей. Потім один з учасників цієї 

понурої комедії викидає труп, нищить поставлені йому пам’ятники. 

Йдуть за труною, кожен думає про своє, кожен пройнятий злістю і тривогою. Тяжку 

думу думають: хто сяде в крісло померлого. 

25.12.1986 р. 

 

 

1987 рік 

 

І.П. Сидоренко якось згадав образок із часів своєї молодості. В Глухові, пригадує, в 

ті голодні роки люди ставали  в чергу біля магазинів звечора. До півночі стояли, потім 

сідали попід стіною і спали. О 6 годині ранку черга оживала, хвилювалась, нервувала. І ось 

в один з таких днів (його «чергування») десь біля восьмої години привезли хліб. Коло 
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дверей учинилась давка (прийшли ті, що займали чергу, а також ті, для кого займали). Все 

змішалось, зчинились крики, бійка, міліціонер не зміг навести порядку, викликав 

пожежників. Їдуть! На конях підвезли бочку, розвернулись, пожежник з брандспойтом 

виліз на кришу і давай поливати людей холодною водою. Не помогло! Ніхто не пішов, бо 

голодні. 

Слухаючи подібні спогади «радянських» людей, уявляючи відповідні картини 

радянської дійсності, думаєш: це неправда. Цього не могло бути! Але ж воно було! 

Оця жорстокість. Чи не пояснюється вона особливостями народу? Чи це не риса 

російської нації? Ось герої, описані в «Литературной газете» №52 за 1986 рік. А історія – 

царі Петро, Грозний, Сталін і т.д. Хто правив Росією?! 

2.01.1987 р. 

 

Спогади, картини. Прийняли у нас на роботу як пенсіонера Потупейка. Інколи про 

трагічні, вражаючі речі розповідає. 

Рідне село Мліїв. У громадянську війну захопили будьоннівці. Хтось, коли вони 

підходили до села, дав чергу з гори (можливо, й білогвардієць). Усіх чоловіків зібрали і 

кожного десятого розстріляли. 

Сина Шухевича захопили ще малою дитиною. Не відпускають і досі, вже осліп у 

неволі (це вже нині). 

Картина з громадянської війни. Захопили село. – Хто тут у вас куркулі? – питають 

кількох бідняків. – Та у нас куркулів нема. – Хто багатий? – питають. – Так вашу, так … 

Кажіть! – Та багатих немає. – Ну, а в кого хліба вистачає до нового врожаю?… Хто вони?! – 

Назвали прізвища. Червоні забрали їх – і в розход. 

Потупейко вважає, що американці не розуміли небезпеки від СРСР (в кінці війни), 

навряд чи її як слід і зараз усвідомлюють. Можуть дорого заплатити за своє нерозуміння.  

8.01.1987 р. 

 

Образки. Недавно в інституті були проведені відкриті партзбори: зараз за вказівкою 

Горбачова стали гратись у гласність, критику. Нема потреби передавати все офіційне 

(безконечно переказують виступи) Горбачова, але окремі моменти варто згадати. 

Горячковський (доцент, завідувач кафедри медицини і цивільної оборони) розповів 

про наркоманію в м. Слов’янську: «У нас нет почвы для наркомании, однако она есть … 

отмечен её резкий рост за последние 5 лет… Донецкая область занимает ведущее место и 

приравнивается к Москве…». 

Легенький, доцент кафедри педагогіки,  додав: «Почему наши дети захотели 

балдеть? Ведь в условиях социализма нет почвы для наркомании и алкоголизма. Здесь 

прямая связь с теми ошибками, о которых говорил Горбачев» (тобто попередніх вождів, на 

них усе звалюють, ніхто не каже, як усі ці помилки весь народ „одностайно схвалював” з 

ентузіазмом). „Реформа школы у нас буксует…” (а що не буксує?). 

Виступив і Вікол. Така биндюжна морда. Алкаш і хабарник. Безтолковий і нахабний. 

Але кандидат наук, доцент, математик. Як це йому вдалось? Сам каже, що в школі вчився 

на трійки (це фактично „2”). Якийсь час йому доручили керувати кафедрою, докерувався, 

що змушені були знімати й ставити Мовчан, яка не є кандидатом наук. Ковальчук рідній 

собі душі Віколу хотів створити кафедру, але в Міністерстві освіти відмовили. 

„Генсек” (Люба Никитюк) підсумувала: «Некоторые коммунисты нарушают устав: 

не посещают собраний, многие хотя й посещают, но не выступают». 

7.02.1987 р. 

 

Миколаївка. Недавно Ліда їздила до батьків у гості. Якраз була там на старий Новий 

рік. Зайшла до Іванцової, завідувачки фермою (дійні корови). У цей час забігає до неї 

розстроєна, рознервована Мельничук – завідуюча фермою телят. Кинула рукавиці: 

– Ах, додому йти не хочеться! 
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Іванцова стривожено: 

– Що трапилось?! 

– Понапивались, сволочі, не прийшли телят поїти, кормити. Ходила й до 

Шатковського (директор радгоспу), там наплакалась. 

І так часто буває: в свято загуляють, на прохання доглянути телят ще й докоряють: 

«Не здохнуть, не кричіть, що, воно – твоє?» 

Іванцова (завідувач фермою) розповіла, що на Новий рік доярки не прийшли доїти 

корів. Пішла по хатах. Заходить, будить одну (та п’яна спить). Просить піти видоїти. Та 

відповідає: „Хай здохнуть ті корови, чого ви до мене пристали?!» 

Так і з іншими. Доводиться часто самій доїти. А «механізація» виходить з ладу, 

доять руками. Робота важка. 

На цьому фоні (і в контексті нашої історії) дуже цікавий прокльон Шатковського 

(директора радгоспу): «Нема на вас Сталіна! Голоду 1947 року!» 

Колись лаялись: нема на вас мору! Холера б вас взяла! Тепер, навіть керівники, 

лаються вже ― вождем і роками. 

8.02.1987 р. 

 

Підступність. Вчора дививсь по телебаченню репортаж про міжнародний форум «За 

безъядерный мир, за выживание человечества» у Москві. По коридорах ходять і 

високопоставлені чини православної церкви у своїх культових облаченнях – ризах і митрах, 

вступають у розмови з представниками зарубіжних релігійних організацій. 

Ці релігійні аксесуари, живі виступи релігійних діячів повинні переконати людей 

„по той бік”, що у нас дійсна свобода совісті, релігії. 

Ці показушні представники кліру роблять якесь своєрідне, що не знаю як висловити, 

враження. Після стількох гонінь, моря помий, варварських руйнувань вони виступають як 

рупори властей. Каннібали з’їли матір, батька, а дитина перед занепокоєними сусідами 

розповідає про те, які ці дяді були порядні, гуманні, як вони прагнуть добросусідських 

відносин. І це діє, присипляє пильність. 

І прийом цей з’явився не сьогодні. Пригадую фото: українські письменники 

виступають перед стривоженою, настороженою юрбою західних українців. Ті чують голос 

братів по крові, бачать їх – вірять їх облудним словам, заспокоюються, душі прояснюються 

надією… А потім які масові, безжальні репресії. 

А ще раніше? Лист Сосюри Євгенові Маланюку («Шановний пане Маланюче, ми ще 

зустрінемось в бою…»). З якими почуттями писав він це? З примусу (перед лицем 

смертельної небезпеки), щоб заробити помилування (був же переслідуваний). Чи, можливо, 

він мав у своєму серці неприязнь до родича по нації і собрата по перу? 

15.02.1987 р. 

 

Схильність до страшного. Коля розповів, що в нашому дворі ще  в Кіровограді діти 

збирались, коли сутеніло, сідали на цементний стіл, що був там, і розповідали страшні 

історії. Наслухавшись, було страшно йти додому (наступала ніч). 

Коли трапиться автоаварія, особливо із смертельним кінцем, з жертвами, 

покаліченими, люди біжать, збуджено дивляться! Страшне, трагічне – тягне?  

19.02.1987 р. 

 

Любери. Розповідають, що створилась якась молодіжна організація – любери (нібито 

від назви підмосковного міста Люберці), які по-своєму ведуть боротьбу з фарцовщиками, 

спекулянтами: б’ють і грабують їх. Ті не можуть поскаржитись міліції, бо ж спекулянти. 

23.02.1987 р. 

 

Миколаївка, риси системи. Якось Ліда згадала такий момент. Переселились вони з 

Красногригорівки в Миколаївку ще до війни. Мама пішла в колгосп працювати, виконувала 



 196 

роботу старанно. Товарки накинулись на неї: „Що ти робиш?! Все одно нічого не заплатять, 

запишуть трудодень – і все.” 

Подумалось: як протрималась  стільки років ця влада, система? Лише на 

безоглядному терорі. 

Голови колгоспів. Можна собі уявити, що це були за людські типи. Від них 

вимагалось одне: вибити, за будь-яку ціну віддати державі якнайбільше. Їхня стабільність 

визначалась зв’язками з сильними світу цього.  

Це були, як правило, жорстокі, темні особи; оточували себе підлабузниками (зараз і 

в журналах, і газетах багато пишуть про це), заїдали неугодних або просто несимпатичних 

їм людей, мали наложниць. А це все породжувало злість, заздрість, підсиджування, 

розтоптувало рядову людину. 

У кожному селі (як і на кожному щаблі) створювалась своя кліка, яка тероризувала, 

тримала в покорі своїх підвладних. 

Непрофесіоналізм – зараз про нього заговорили, а тоді? Керівники господарств 

відзначались лише хижими інстинктами і абсолютною відсутністю позитивних знань. Їм 

зверху встановлювали, що саме сіяти, скільки, в які строки сіяти й збирати, тобто повністю 

«спускали» сценарій сільськогосподарських робіт. Інакше б вони такого наробили! 

Начальство грабує простих людей, досмоктує випиті державою соки. Наприклад, 

Татаринцев – перший секретар Казанківського райкому, коли перевели його в Миколаїв, 

кілька днів вантажними машинами вивозив добро. Те ж розповідають і про бувшого 

директора радгоспу в Миколаївці Лісовського. 

28.02.1987 р. 

 

Євгенія Бош. Згадалась ця „героїня”, яка залишила кривавий слід в історії 

українського народу (правда, скупо її згадують). Недавно читав у газеті про подібну за 

своїм „подвигом” діячку, але вона була на боці німців (маю вирізку з газети). 

Цю останню спіткала інша участь. Але якби перемогли німці, вона теж могла 

попасти на сторінки історії, її хвалили б як месника, як борця безкомпромісного за велику 

справу…  

1.03.1987 р. 

 

Били-били попів, топтали релігію. Аж ось для пропаганди й вони зараз знадобились. 

Під час телемосту Москва – Владивосток – Токіо прийшов у священицьокому облаченні 

професор богословської академії і виступив. Це повинно було справити враження на 

японців: свобода релігії, совісті! Це щось подібне було б, якби гітлерівці на якомусь форумі 

виставили рабина, який би виступав від імені євреїв (цей священик виступав від імені 

церкви, передавав привіт японській православній церкві), заспокоював світову 

громадськість. 

Майстри спектаклів!  

16.03.1987 р. 
 

1. Поліну Литвин призначили зам. декана. Не може скласти розкладу занять! І це 

інтелектуал, вузівська працівниця. Студенти йшли на заняття й не знали, що у них буде 

читатись, який предмет готувати. А вона ходила й лаялась. 

За аналогією подумалось – а хто були голови колгоспів?! Це були комнезамівці, 

активісти і т.п. – вся голота, суспільне дно, безтолкові й злі люди. Можна уявити собі весь 

жах порядної людини, яку топтали, принижували, над якою знущались просто за її 

порядність, господарність… і порятунку не було! Оскільки ці керівники не мали поняття 

про агротехніку, то спускали їм інструкції зверху, розшифровуючи, що, коли, скільки сіяти, 

які добрива вносити…  
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2. Наука і міфологія. Цікаво було б на певних прикладах показати, що міфологія – 

наука древніх, а наука – міфологія сучасників. Ми не знаємо, яка система знань, уявлень 

прийде на зміну сучасній науці. 

3. «Горе з розуму» один з мотивів російської літератури. Чи не характер народу 

такий? Адже за народними казками, найщасливіший Іванушка-дурачок. 

Недавно по телебаченню виступав відомий ленінградський учитель Ільїн Євген 

Миколайович – теж висловив  думку, як важко розумній людині відстояти свої принципи.  

16.03.1987 р. 
 

Тільки що прослухав передачу Донецького обласного радіо на тему “Вера или 

лицемерие” – про суд „за антидержавну діяльність” над пресвітером общини баптистів 

(роскольників) Василем Юдінцевим (Харцизьк). 

Його община не була зареєстрованою, збирались на молитви, не повідомляючи 

власті про час і місце зборів. У Юдінцева при обшуку знайшли літературу, видану за 

кордоном. Її суд назвав “клеветнической” і вимагав повідомити, де він її взяв. Юдінцев 

відповів, що оскільки він не вважає її “клеветнической”, то й не скаже, де взяв. 

Передача була побудована так, щоб скомпрометувати Юдінцева як просто людину, 

як організатора, релігійного діяча, показати його як підлого найманця іноземних розвідок 

(запобігав перед зарубіжними центрами, щоб “получить поувесистее посылки с 

иностранными наклейками, выдвинуться, заслужить милость, оправдать  их надежды”). 

У залі були присутні й студенти донецьких вузів, вони теж виступали. Отже, 

організували ворожу Юдінцеву аудиторію, щоб він у цей критичний час не бачив ні в кого 

співчуття, а тільки лють (цікаво, ще в тридцяті роки таке широко практикувалось; коли 

радянське кривосуддя відкрило цей метод? Чи він запозичений у якихось попередників? 

Така аудиторія була створена і для Тихого, і для автора “Вітер в обличчя” – все в 

Донецьку). 

Мова йшла й про близьку співробітницю Юдінцева Ольгу Панкрац. Вона 

“чистосердечно призналась и содействовала полному раскрытию преступления”. Суд, 

керуючись «гуманными мотивами», виправдав її (за зраду помилував). Передача була 31.03 

об 11.30-12.00. 

31.03.1987 р. 

 

Канали русифікації. “Ой чого ти, земле, молодіти стала...” пісня по радіо, агітка, як і 

20-30 літ тому. Ось такими піснями, застарілими агітками, в немодному зараз виконанні 

відбивають молодь від української пісенної культури. 

20.04.1987 р. 

 

Із статті про Чорнобиль: як заявив генеральний директор МАГАТЕ Ханс Блікс, 

“причиной аварии были совершенно непонятные ошибки, допущенные операторами АЭС”. 

25.04.1987 р. 

 

Сутність нашої системи. Людина зведена до нуля. І одночасно вона деспот. Ось оті 

всі політичні боси – це князьки у своїх вотчинах, їм багато що дозволено, разом з тим вони 

ніщо: непослух перед вищим начальством – їх нема. Вони змушені проводити генеральну 

лінію. 

Якщо поглянути на світову історію філософії, релігії – це були в основному пошуки 

правди, намагання принести втіху людині, полегшити її страждання. Наша ж філософія – як 

«ввести человека в заблуждение», обманути його, позбавити внутрішньої опори, зробити 

його соціально немічним. 

Наші „головні” філософи: появляються звідкись із небуття, із «красного безмолвия», 

якийсь збіг обставин виштовхував їх на самий верх – тоді вони ставали вождями, 

головними філософами, оракулами. Одна з характерних їх рис – вони ніби прагнули 
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наговоритись (за попередні роки мовчання), безконечне говоріння ніби проривалось 

потоком – коли вмирали, ніхто їх промов уже не згадував, як і їхніх геніальних думок та 

історичних рішень, здебільшого не згадуються навіть їх імена (Сталін, Хрущов, Брежнєв, 

Андропов, Черненко). Канонізований лише один – Ленін. Кожен черговий головний 

філософ країни ніби проривався на сцену і зникав. 

Листаю, перечитую дещо із “Философского словаря” (М., 1987). І ось вражаюча 

картина: згадуються десятки імен філософів ХХ ст. з різних країн. За 70 років наша 

величезна „найдемокритичніша в світі” країна не дала жодного! “Прошлое России пусто, 

настоящее невыносимо, и будущего вовсе нет” (Чаадаев).  

4.05.1987 р. 

 

Хто торжествує? Сталось так, що москвофіли торжествують. 

Цікавий був би нарис про подібні ситуації в Болгарії. Тепер ми говоримо про 500-

літню неволю болгар, про їх героїчну боротьбу за визволення, знаємо героїв цього змагу і 

не знаємо імен „поборників вічної дружби і братнього єднання” з Туреччиною. А могло ж 

бути інакше: раби, підніжки Стамбула прославляли б своє злиття з великими турецьким 

народом! А були ж такі. У „Творах” Тичини, т.6, у перекладеному оповіданні Хр.Ботева є 

вказівка на таких діячів: “За гроші Генович став шпигом, Найденов – льокаєм, а 

Михайловський – падлюкою”. Це редактори реакційних болгарських газет, які видавались у 

шістдесяті роки ХІХ ст. в Стамбулі. Це були туркофіли за своїми переконаннями. 

Патріотичний рух болгар. Дуже багато аналогій з українським патріотичним рухом. 

Туркофіли і самостійники. Орієнтація на найнебезпечнішого ворога Турції. 

10.05.1987 р. 
 

У статті “Кто следил за кем?” (Правда, 1987, 18.05.) розповідається про 

профашистську групу в Бельгії, яка засилала в ряди інших партій своїх агентів з 

провокаційними цілями. А наші органи? Теж проштовхували своїх агентів до „тих”, під їх 

маркою коїли злочини. Потім розкривали колодязі, влаштовували агітпохорони. Знаходили 

поетів (Павличко), які гнівно засуджували насправді невинних, розхвалювали злочинців і 

негідників. 

18.05.1987 

 

Голгофа. Про тяжкий хрест, який несе український народ. 

Слід усе було б зібрати разом: почуте мною в Жолобках (розстріляні поляками), 

безчинства угорців у Закарпатті; перечитати “Дневник” Короленка, книгу Г.Г. Ігнатенка 

“Володимир Короленко” (К., 1986, с.236 і далі). Сорочинська трагедія та ін. 

На святкуванні Дня Перемоги в актовому залі педінституту виступав І.І. Бологов. 

Розповів, що він їздив у село, в якому працював перед війною (2 роки – в 1936-1938 рр.). 

Нікого з учнів нема в живих, залишились лише дві дівчинки з тих, кого вчив. У селі стоїть 

пам’ятник тим, хто загинув, – 167 прізвищ! Це лише ті, що загинули „з одного боку 

барикад”, списки яких зберігаються у воєнкоматі. А скільки тих, що пропали безвісті! 

І це лише в одному невеликому селі (Нижнєбараниківка Біловодського району 

Ворошиловградської області). 

Яка це була вражаюча і сумна розповідь! Які жертви поніс наш народ! Для 

порівняння Бологов навів, що в його рідному селі на Харківщині (с.Тополі) в японській 

війні загинуло 8 чоловік, і то всі казали, що так багато. Болем у серці віддавалось: де тільки 

не гинули українці – і все за чужих! 

8.06.1987 р. 

 

Є стаття в журналі “Крокодил” про путан у Сочі, у якійсь газеті – про повій в Одесі. І 

про це ж читаю вірш Д.Павличка “Моя гріховнище пречиста...” 

Виходить, для одного - проститутка, для іншого – путана, а ще для іншого – лілея.  
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7.07.1987 р. 

 

Слова і дійсність. 

Колгоспи, фаланстери Фур’є – які малювались райдужні картини! Томас Мор, Фур’є 

і всі інші – які райдужні конструкції подумки малювали! І в що це перетворилось у 

реальному житті? 

13.07.1987 р. 

 

Читаючи Б.Рассела “Почему я не христианин”. На с.275-276 (та й на багатьох інших 

сторінках - 156-157) які дивні уявлення про світ! Оця незбагненна для теперішнього читача 

фантастика, причому : 

а)  одні їй вірили, сліпо слідували; 

б)  інших змушували вірити під загрозою покарань; 

в) склалась армія тих, які жили з цієї фантастики, серед них теоретики, що 

писали книги, сушили в тиші кабінетів свої голови, присвятивши своє життя розробці 

вигадки. 

 Людина завжди відчувала гостру потребу в поясненні явищ світу, їх походження, в 

осмисленні навколишнього. І знаходились ті, які цю потребу задовольняли. На різних 

рівнях розвитку людства мінялась і фантастична картина світу, кожен вид фантазії цілком 

задовольняв потреби свого часу, вважався переконливим, правдивим: від віри австралійців 

у походження свого племені від певної тварини до сучасної “наукової” картини світу. Чи не 

настане такий час, коли наші “наукові” космологічні знання в очах нащадків будуть мати 

такий же вигляд, як зараз  – міфологічні? 

16.07.1987 р. 

 

Недавно по телебаченню один вельми ерудований кінокритик, говорячи про те, що 

часто можна чути нарікання на молодь, згадав древньогрецького філософа, який гудив 

молодь. Отже, робить висновок промовець, така оцінка молоді давня, як світ. 

Ця алюзія на авторитетного філософа часто повторюється й іншими, але чомусь 

забувають додати (не знають цього!), що ця розбещена грецька молодь довела свою славну 

батьківщину до загибелі. 

27.07.1987 р. 

 

Майстри облудних спектаклів. По телебаченню – „свято Молдавії!” Імпреза в 

Москві. На площі в народних строях дівчата й хлопці виконують молдавський народний 

танець. Стараються. Перехожі зупиняються і дивляться. Виступи в „трудових колективах”, 

„доповідають” майстри художньої самодіяльності. Вірші. Тут же як аксесуари дійства і 

відомі поети, письменники, вчені республіки. Усі розповідають (і демонструють) про 

успіхи Молдавії в розвитку культури. Університет, вузи, школи, заводи і т.д., а особливо – 

скільки тепер Молдавія вирощує (не собі!) всього – всякого і т.д. 

А між тим під зовнішньою показушною мішурою скрита трагедія – винародовлення! 

Дмитро Павличкло розповідає, як на одному мітингу в день Перемоги на 

Полтавщині виступили ветерани українською мовою, а піонери – російською (так було 

передбачено сценарієм). 

Недавно по радіо транслювали якийсь мітинг: жінки й чоловіки розповідали про 

звірства німців і зрадників українського народу – націоналістів. 

Як можна використати темний (затемнений) народ проти самого себе! 

5.09.1987 р. 

 

День трауру. Жовтневі свята (це фактично День трауру). Тепер попробуй не прийди 

на ці заходи (урочисті збори, мітинги). Поставлять питання про громадянсько-політичну 

активність викладача, студента. Ось завтра (6.09) – день Слов’янська. Вже подзвонили, щоб 
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з’явились. За погану явку міське начальство «знімає стружку» з ректора, ректор з деканів і 

завідувачів кафедр і т.д. 

У день Жовтневої революції почались „жнива смерті”. Які це драматичні дні! 

Ентузіазм божевільних, божевілля хунвейбінів і дзаофанів. Манія вбивств, спустошень. 

Ходіння по муках. 

Наслідки: або стан „лихорадочной” підготовки до війни, або сама війна. Як в оточеній 

з усіх боків фортеці: постійні економічні труднощі (про що вже пишуть зараз).  

Моральна і генетична деградація. 

5.09.1987 р. 

 

Читаючи про Постишева. Хто були ці люди? І цей неграмотний. Цікаво було б 

вияснити, яку освіту, знання мав весь керівний „корпус”. 

Ці товариші досягли дивного ефекту, причому буквально в усіх сферах: 

поруйнували пам’ятки культури, історії; спровадили на той світ величезну кількість людей; 

відбили в селянина любов до землі, в трудівника – до праці; навіть і така риса показова – 

масове відречення від своєї мови. Як сталося, що в Канаді вивчають українську мову, а в 

Молдавії, де проживає мільйон українців, причому компактно, нема українських шкіл?! 

6.09.1987 р. 

 

Недавно по телебаченню передавали виступ керівника комуністів ФРГ, який на фоні 

погруддя Леніна дякував нашій країні за нагороду, підтримку й висловив упевненість у 

перемозі миру на Землі. 

Дві паралелі уявились. 

У часи розповсюдження християнства (та й інших релігій) місіонери наставляли 

поган, навертали їх на шлях істини, користуючись їхньою довірливістю. Зате серед 

прихільників церкви виступити проти догм не можна було – єретиків нищили. Так і зараз. 

Користуючись демократією, наші добровільні-платні агенти всіляко поширюють наші ідеї, 

а у нас самих кожного чекає розправа, якщо насмілиться вийти за вказані межі, тобто 

спробує критикувати існуючі догми й ширить інший світогляд. 

8.09.1987 р. 

 

Матрос Желєзняк. Пісня про нього. Романтика, героїзм! А що криється за цим 

насправді? Навіть офіційні рисочки які (здається, в Бонч-Бруєвича в спогадах).  

Герої і злочинці. Вимагають судити й судять. А ті, що уже на пенсії? Переконані в 

своїй правоті й горді своїми вчинками? Якби німці перемогли, сиділи б на лаві підсудних 

теперішні судді.  

Людське поголів’я – це теж сила. Пригадуються кадри кінохроніки з часів 

громадянської. Цю масу охопив якийсь погибельний шал, як отих тварин на півночі – 

збурились усі разом, очманіли – й пішли назустріч загибелі. 

А зараз – денаціоналізація на Україні. В результаті зникне народ, нація. 

Соціальне замовлення. У Маяковського є: «…поэтам СССР был дан специальный 

заказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как 

есенинские строки начали действовать быстро и без промаха». 

Те ж у Симонова: викликав його Щербаков, дав замовлення. 

Під це була підведена голосна теоретична база: в буржуазному, класовому 

суспільстві письменник виконує замовлення панівних класів; не може бути поет вільним 

від суспільства, він є гвинтик … і т.ін. І верховоди давали свої «соціальні замовлення» 

(«народ вимагає», «слуги народу» і т.д.). Так народжувались поеми про Сталіна, різні 

„відсічі” буржуазним націоналістам і т.д.  

8.09.1987 р. 
 

До стану педагогічної науки. У вид-ві «Радянська школа» З. А. Жолдакова. 
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Час такий, система, загальна атмосфера породила таких людей – чи тут мав місце 

фатальний збіг обставин, що саме такі особи зайняли ключові місця, щоб розвалити, 

довести до занепаду ту галузь, за розвиток якої вони нібито були покликані дбати. 

О.М. Бєляєв. У відділі його хвалять. І є за що: він нічого не вимагає, не працюєш – 

добре, перетруджуєшся – ніхто тобі не винен. Помаленьку у відділі переконались, що 

досить добре, зручно «зряплату» одержувати і спроквола імітувати якусь діяльність, 

роботу. 

Між тим збірник, що готувався відділом, захирів. Якщо передплатників було мало, 

то з такої вершини через обласні інститути можна легко „організувати” замовлення. 

Скільки на сторінках таких видань можна було порушити животрепетних проблем 

методичної науки! 

А наукові конференції? Есперантисти щороку влаштовують науково-методичні 

конференції – в Полтаві, Харкові, Києві, Донецьку, налагодили випуск збірників, навіть 

бюлетень (і то фактично кілька років він виходив підпільно). 

Найболючіше питання – зменшення кількості українських шкіл, занепад викладання 

української мови. Чи ця організація, яка офіційно відповідає за стан викладання української 

мови, подала десь голос? Розпочали говорити (й писати) письменники, рядові вчителі, а от 

ні один чинуша не відгукнувся.  

28.09.1987 р. 

 

Наша історія. Це суцільні невдачі-трагедії. 

Мазепа – його пісня «Ой, горе тій чайці небозі…» У Франка є оцінка Полтавської 

битви: Росія не втратила б незалежності, але карта Європи була б іншою, головне – 

народилася б українська держава. 

А перед цим Хмельниччина – яких фатальних помилок можна б уникнути! І як 

обернувся цей рух національною катастрофою! 

А що принесло ХХ століття! Один жах! А щастя було так близько, таке можливе! 

Треба ж так повернутись історії, щоб не тільки втратити державність, але й наступив голод, 

масові й тривалі репресії, потім така спустошлива й жахлива війна… 

Тепер Чорнобиль… 

Наукова організація винародовлення, денаціоналізації. Кінець уже близько? 

Такі нещасливі долі в багатьох народів. Втіха печальна. Кельти виявились між 

молотом і на ковальнею, зійшли з історичної сцени, а були ж сильними і чисельними; 

провансальці – теж трагедія (масово винищені французами); і вбивці не були покарані – яке 

знущання над ідеєю справедливості, сильний з’їв слабого – і радий, йому все минулось; 

скіфи – де вони? І т.д. 

Разом з тим – «божий вітер» (камікадзе), що спас Японію від нашестя монголів. 

Чиста випадковість, яка зіграла вирішальну роль в історичній долі народу.  

7.10.1987 р. 

 

Як можна було створити суспільство, в якому його члени працюють не в силу 

внутрішньої потреби, а з-під палки?! 

Ось по радіо: „Зібрати врожай вчасно і без втрат!”. Кореспонденти тормосять 

„господарників”, виясняють причини неполадок, організовують „рейди”… 

Чи стоїть така проблема перед будь-яким демократичним урядом? Чи закликають 

вони фермерів берегти техніку, вносити добрива, вчасно і без втрат збирати врожай? 

Що було б, якби не було величезного контролюючого апарату, системи каральних 

заходів? Ні один колгоспник не вийшов би сам на поле! 

Оцей принцип поганяти, перевіряти, вживати заходи розповсюдився на всі ділянки 

життя, навіть на вузівське навчання. Система контролю й примусу студентів до навчання, 

викладачів – до своєї роботи. 



 202 

Подумалось також, чим викликана така дріб’язкова регламентація діяльності 

колгоспів: скільки чого посіяти, яких і скільки добрив внести; колгосп не розпоряджався 

своїми прибутками, навіть якоїсь дрібниці не можна було купити на власний розсуд. 

Голови колгоспів – це були нерідко дрімучі невігласи. Їм відводилась роль 

здирників, мордоворотів, цепних псів системи, фактичне господарювання, організація 

виробництва відводилась спецам – інтелектуальним неграм.  

7.10.1987 р. 

 

Але ось безпрецедентний в історії випадок: можновладці повністю стали диктувати 

свою волю й науці. 

Тепер академіки – ті, хто спочатку йшов за Марром, потім проти нього, за Лисенком, 

згодом проти нього... 

Історію витлумачують, як потрібно для власть імущих. 

Не буде в країні м’яса – виступлять учені й доведуть, що воно шкідливе, як у свій 

час найавторитетніші вчені довели, що весь Союз потрібно засіяти кукурудзою…  

У нас уся наука підпорядкована політиці. 

Пишуть, що церква в царській Росії була на службі держави. 

Зараз новітні „церковники” (як в Ірані Хоменеї) взяли владу, узурпували її. Весь 

ідеологічний апарат беззастережно в руках тих, хто має владу. Якщо церква все-таки могла 

мати й свою думку, то зараз весь цей апарат безмежно відданий кожному диктатору й 

готовий сьогодні проклинати те (й так роблять!), що вчора проповідував, видавав як єдино 

можливе, геніальне. 

Філософія стала – «чего изволите».  

11.10.1987 р. 

 

Принцип невтручання у внутрішні справи. 

В «Известиях» десь за першу половину жовтня 1987 р. була стаття про Африку. 

Бокасса – людоїд. Були й інші режими, демагогічні й злочинні. А раніше в Нігерії.. В 

Ефіопії нищили еритрейців… Подібне творилось і в інших країнах! 

Світове співтовариство байдуже споглядає на все це. Дає можливість 

восторжествувати злу в одній, другій, третій країні, захопити владу злочинними 

елементами. Агресори починають загрожувати мирним країнам.  

19.10.1987 р. 

 

1) Націоналізм – чи не вроджена це моральна категорія? Вірність нації. Адже один, 

дивись, прив’язаний до своєї сім’ї, батьків, до братів, сестер, шанує їх, намагається чимось 

їм допомогти, інший кидає батька-матір, не відчуває до родичів найменшої прив’язаності, 

навіть відчуває  внутрішню потребу якось себе протиставити їм, зробити наперекір. Є 

оповідання в Тютюнника: стара, сліпа мати самотня, син, що поїхав, навіть не пише.  

2) Працівник відповідної установи на зборах своїм підлеглим про N, який відсидів і 

написав зараз „ідейно хибну” книжку: „В нашем деле работа должна быть особенно чистой: 

или совсем не трогать человека, или собрать улик достаточно и если брать, то так, чтобы 

ему возврата не было. А то видите – пишет… Все это наши недоделки, наш брак. С 

виновных за все это надо взыскивать со всей строгостью”.   

1.11.1987 р. 

 

Останніх кілька днів я допомагав Віктору Володимировичу Грідюшкові 

прикопувати виноград. Рідне його село в Мінській області (70 км від Мінська). Все 

розповідав про різні епізоди свого дитинства… Хочеться зафіксувати деякі моменти, які 

досить характеризують наш час («О прекрасный час! Неповторний час!» – Тичина). 

1) Доноси. Порозкуркулювали працьовитих, толкових господарів. І хто це робив – 

голота, п’яниці. Вивозили й просто викидали сім’ї в тайзі. Хто вижив – добре, а більшість 
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пропала. Але й нарешті позабирали й тих, хто організовував розкуркулювання, вивозив 

людей. Стали писати й на них доноси. А поступило на когось кілька анонімок – не 

розбирались, хто він і що – забирали й все. 

2) Виявляється, до війни в його (Грідюшка) селі була польська школа. Хоч 

населення говорить по-білоруськи, польської мови не знає, але католики (покатоличені ще 

в давні часи), тому почуваються поляками запровадили польську школу. В навколишніх 

селах теж сталось так, потім ці школи якось несподівано були ліквідовані. (Дивне явище: 

вдалось раз покатоличити – хай підступно, обманом – уже діти й правнуки по інерції 

будуть дотриматись пропольської орієнтації; це стосується їх русифікації). 

І ці польські школи були використані з типово більшовицькою метою – виховати не 

друзів польського народу, прихильників його культури, змагарів  за своє утвердження, а 

ворогів своєї нації: в цих польських школах культивували зневагу до польських лідерів, 

особливо тих, які не дали цей народ на поталу. Наприклад, коли помер Пілсудський, то 

була кимось створена (найшлись і такі „поети” й композитори) пісенька, яку співали діти 

(Грідюшко запам’ятав лише її приспів): Zdechł Piłsudski, zdechł  Piłsudski, zdechł, zdechł, 

zdechł … 

Яка підступна політика: устами поляків знеславити їх провідників, захисників!.. У 

зв’язку з цим згадалась мені і газета «Sztandar wolności», яка розповсюджувалась у Західній 

Білорісії в 1941- 1942 р.р. І підібрали осіб з польськими прізвищами для реалізації 

агресивних планів. Зуміли виявити й мобілізувати негідників, за їх допомогою 

дезорієнтувати темну й несвідому частину нації.  

Під час німецької окупації в селі, де жили Грідюшки, функціонувала білоруська 

школа. Вживалась така форма привітання, коли вчитель заходив у клас: «Живє Бєларусь!» 

Діти відповідали хором: «Живє!» 

3) Грідюшко пригадує довоєнний кінофільм: батько – замаскований ворог народу, 

син і жінка його люблять, але поволі син починає щось підозрівати, прислухається до 

розмов, які батько веде... нарешті викриває негідника, ворога, хоч і не без внутрішніх 

вагань: адже батька він любив (ах, яка складна психологічна колізія, рецензенти писали!). 

4) Якийсь заможний селянин у їхньому селі, коли почалась кампанія 

розкуркулювання, вирішив перебратись у Польщу з сім’єю, заплатив золотом євреєві, що 

підрядився це організувати. А той, забравши золото, видав селянина чекістам: там і там 

буде їхати…взяли його – й пропав чоловік. Але син якось вижив, вернувсь після війни, 

розповів про це. 

1.11.1987 р. 

 

Образки. 

1. У газетах часто вживається вислів «учиться демократии». Мовляв, зараз 

наступила демократія. Виходить, чого варта вся попередня офіційна балаканина про 

«найдемократичніший лад у світі»? 

По-друге, хто взявся вчити демократії? Ті ж узурпатори, всі ті, що піднялися на 

дріжджах цинічного лицемірства? Було б цікаво навести статті конституції – і як вони 

діють на ділі. Треба ж так ― скласти конституцію з чисто пропагандистською метою, лише 

для закордону! І в усіх ділянках: права людини, права націй на самовизначення… 

2. Українська пісня як засіб денаціоналізації. Ось 31 жовтня 1987 року вечором 

Київське радіо транслювало українські народні пісні у виконанні активних учасників 

колгоспної художньої самодіяльності. Під „ширпотребівський” баян тітки й дядьки 

виконували українські пісні… „А мій милий чорнобривий вареників хоче… ой, терниця 

терновая… чи не вийде дівчинонька рано-вранці по воду… Манера і рівень виконання, 

аранжування – все мало переконати слухачів на конкретних й ніби з добрими намірами 

підібраних прикладах, що колгоспно-селянською є українська культура, зокрема пісня. Ця 

ідея підкреслювалась ще й тим, що „на прохання радіослухачів” («інків») передали кілька 
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російських пісень у сучасному  високохудожньому, артистичному виконанні. Отакою була 

передача, яка називалась «Добрий вечір, хлібороби!» Ми вас причастимо примітивами. 

1.11.1987 р. 

 

Демонстрація з нагоди 70-річчя Жовтневої революції. 

7 листопада 1987 року о 9.00 біля корпусу на Леніна, 12 (початфак) зібрались 

викладачі, студенти. Потім, коли вишикували колону, сто метрів пройдемо, хвилин 10-15 

стоїмо. Викладачі стояли купками, вели жваві розмови. Я , Хворостянов, Волков та інші 

склали своє товариство. Зайшла мова про Сталіна. Хворостянов похваливсь, що має 

надруковані на машинці спогади Світлани, опубліковані в США. Почали говорити, як він 

розправився не тільки з противниками, але й з тими, на кого падала найменша підозра. 

“Тоді якщо мовчав – брали в тюрму, якщо проговорився – розстрілювали” (Хворостянов). 

Якименко: “А де ж було політбюро, чого ж воно допустило до такого беззаконня?” 

Хворостянов тільки іронічно посміхнувся. 

Коротше,  на марші й на остановках почали навперебій розповідати про неймовірні 

злочини, які творились „тоді” (за часів Сталіна), але продовжувались і пізніше, власне 

творяться й зараз, хоч і ведеться боротьба із різними зловживаннями владою. Хворостянов 

розповів про вченого, який на цілині в колгоспі, де йому дозволено було провести 

експеримент, за два роки зробив справжню революцію, потім сфабрикували на нього 

справу, засудили й він помер у тюрмі. 

Волков розповів про якогось Феоктістова в Ленінграді – знаменитого бандита і 

грабіжника. Він купував слідчих, верхівку міліції, міг дозволити собі все, що хотів. 

Заговорили про нього радіоголоси за кордоном, після цього була вислана московська 

бригада, яка його взяла й притягла до відповідальності. 

Група високопоставлених міліціонерів грабувала (під приводом обшуку) акул – 

завідувачів ресторану, магазинів і подібних багачів. Забирали цінності, складали й 

протокол, називали свої фіктивні адреси. Пограбовані й не жалілись, бо самі ж грабували. 

Особливо розповсюджена  корупція серед слідчих, прокурорів, суддів. Ці категорії 

одержують малу зарплату, тому кормляться за рахунок злочинців, вигороджуючи їх. 

Розповіли й кілька анекдотів двозначного політичного і плану. 

Ось так, у таких розмовах пройшла демонстрація, покликана підняти патріотизм 

радянських людей.  

7.11.1987 р. 

 

Урочисті збори й концерт 7 листопада 1987 року (70-річччя революції). 

Перед цим збирали завідувачів кафедр, щоб довели до кожного викладача, що 

неявка на демонстрацію розцінюватиметься як політичний акт.  

6 листопада відбулись урочисті збори викладачів, співробітників і студентів в 

актовому залі (вперше зал відкрито) нового корпусу. Величезна президія (за кількістю 

місць), повен зал людей. З тріскучою, пафосною промовою (складеною з абзаців промов 

Горбачова) виступала секретар партбюро Микитюк, далі ще хтось. Все «дежурные» фрази. 

Потім зачитали «праздничный приказ» (читала голова профспілки): кому грамоти, 

кому подяки, кому із студентів грошові нагороди (по 10 крб). 

Нарешті ректор Нечволод оголосив, що «торжественная часть вечера, 

посвященного…, разрешите считать оконченной, после небольшого перерыва через минут 

5-7 состоится концерт художественной самодеятельности, подготовленный силами наших 

студентов». Закликав не розходитись, бо на підготовку концерту були витрачені великі 

сили студентів  і викладачів. 

Вийшли в коридор. І викладачі й студенти кинулись брати свої пальта в гардеробі. 

Гардеробниці спочатку видавали, але, мабуть, хтось дав команду – не стали видавати одяг. 

Хто не встиг одягнутись (надворі холодно й вогко), той повернувся в актовий зал. Почався 

концерт. 
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Ось довжелезний вірш, похвальний радянській владі, партії, Леніну, революції, 

героїчному радянському народові – читає трагі-патетично, крикливо, беззмістовно група 

студентів. Вони, як роботи, механічні фігури, одягнені під червоноармійців часів 

громадянської війни, чоловік 10-12, хлопці й дівчата, кожен почергово викрикує свій 

фрагмент, свою по черзі партію… почали громихати патріотичні мелодії, знову патріотичні 

вірші. Після кожного номера значна частина студентів тихенько, скрадаючись, виходила 

(гардеробниці, напевне, одяг уже видавали). 

До кінця концерту залишився зал напівпорожнім. 

Правда перед початком урочистих зборів, коли М.К. Нечволод оголосив 

«Торжественное собрание преподавателей, сотрудников и студентов института, 

посвященное Великой октябрськой социалистической революции, об’являю открытым» 

зазвучав гімн (з магнітоплівки), голосно – аж перетинки лопались. Весь зал встав. Гімн 

Радянського Союзу закінчився, зал став сідати, ректор махнув рукою, мовляв, ще рано, 

заграв гімн УРСР. Після цього сіли. 

Ото єдина пісня, яка звучала українською мовою. Потім ніхто з виступаючих не 

сказав ні слова по-українськи, не було виконано ні однієї  української пісні чи хоч 

маленького віршика продекламовано. Цей «український гімн» звучав як якийсь анахронізм, 

як щось випадкове й чисто формальне, ритуальне. 

У загальноінститутській стінній газеті «Педагог», присвяченій 70-річчю Жовтневої 

революції, вміщена стаття про тодішні події в Слов’янську «Время, события, люди» (автор 

Н.А.Фролов):  «Во время Февральской революции чисто большевистской организации, 

находившейся в Славянске, в это время не было. Отдельные большевики, находившиеся в 

Славянске до революции, работали и входили в объединенную меншевистскую 

организацию, не будучи связанными друг с другом. 9 апреля большевики организовали 

свою группу, которая насчитывала 50 человек. Однако Совет рабочих депутатов, выборы в 

который были проведены в апреле, оказался эсеровским (только один большевик Ф. 

Лагутин вошел в совет). К маю большевистская группа успела достаточно окрепнуть и 

проводила большую работу в массах [слід думати: деструктивну, підбурювальну]. Успехам 

в борьбе с эсерами способствовали четкие лозунги большевиков о войне, власти Советов, 

рабочем контроле [тобто демагогією укріпились]. 

В июле большевики вышли из состава объединенной соц. демократической 

организации, создав свою самостоятельную политическую организацию. В неё вошли член 

партии с 1903 года Марапулец В.С., Шишков П.И., Лагутин Ф. 

В июле в Славянске состоялся митинг протеста против кровавой расправы над 

демонстрантами Петрограда. [Продумана й продуктивна тактика: піддурити маси на 

виступ, штовхнути на кулі, потім спекулювати пролитою кров’ю, підбурювати на нові 

акції]. Большевики направляют все свое внимание на завоевание влияния среди рабочих, 

привлекают на свою сторону наиболее революционную часть–железнодорожников, 

поддерживают связь с большевиками Петрограда». 

«…В сентябре месяце 1917 года по всей сети железных дорог была объявлена 

всероссийская  стачка рабочих и служащих под лозунгами установления восьмичасового 

рабочего дня и повышения зарплаты… Под руководством парткома большевиков был 

создан ревком железнодорожного узла, а затем были назначены комиссары по службам, 

создана черезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем…» [як швидко 

покінчили з обіцяною демократією! ]. 

«Продовольственные волнения перешли в бунт, во время которого некоторые 

работники (Лагутин, Шишков) едва не подверглись самосуду толпы. Только благодаря 

прибытию вооруженного отряда рабочих Краматорска (3100 человек) под командованием 

М.И. Карнаухова бунт был подавлен» [отак!]. 

І от, заверховодили ті, які обіцяли золоті гори, рай, майстри підбурювати маси проти 

влади. Почався голод, розруха. Тепер вчорашні поборники демократії, друзі народу стали 

нещадно давити, топити в крові будь-які заворушення. З другого боку, їм то вже й виходу 
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іншого не було: так впеклися людям, що їх чекав самосуд, їх розтерзали б. Недаром Ленін 

говорив, що „у нас єдиний вихід – тільки перемога”. 

І друге – цікаво було б прослідкувати, хто були більшовики на Україні за 

національністю?  

9.11.1987 р. 

 

Поєднання слова й образу. 

Чогось не поширено у нас (не зустрічав я), щоб текст художнього твору 

ілюструвався фотографіями. 

Серія  відповідно підібраних фотографій  і  художній текст, які б складали один 

сюжет. Це створювало б враження справжності, реальності. Текст, як у звичайному 

оповіданні, але проілюстрований фотографіями, які б відображали наочно описувані 

сценки, події. Щось на зразок: кіно – й словесна тканина твору. 

30.11.1987 р. 

 

Вчора вечором святкували 40-річчя подружнього життя Філатових. Після різних 

жартів, тостів розмови скотились на теми безгосподарності, кричущої безвідповідальності, 

особистої незацікавленості керівників у результатах діяльності. 

Згадав Філатов, оцей офіційний ортодокс, який завжди виступав на зборах, 

політичних семінарах надзвичайно правильно, ідейно, в руслі останніх рішень, матеріалів 

з’їздів, пленумів, виступів вождів, тридцяті роки. «Что тогда творилось в масштабах 

страны, это уму непостижимо». Газета «Правда» постійно друкувала статті, автори  яких 

закликали громадян інформувати відповідні інстанції (анонімно, відкрито) про розмови, які 

ходять у колективі, про носіїв буржуазної пропаганди. 

Людину могли засудити ні за що. Розповів про випадок, як у колі друзів, 

підвипивши, поет склав експромт:  

Лягу поздно, встану рано, 

Посмотрю на всю страну: 

Вся страна танцует рьяно 

Под грузинскую зурну. 

На другий день вранці його забрали, «дали» 10 років. 

Переповіли сюжет, переданий недавно по радіо: керівник невеликого колективу 

любив у колі друзів пожартувати: ось він одержав хабаря – 2000; по блату дістав плити для 

гаража; зробив хорошу дачу за крадені кошти... Після кожного його чергового жарту 

поступала анонімка, приїжджала комісія, перевіряла, фактів не встановлювала. Ось якими 

були найближчі друзі, співробітники.  

6.12.1987 р. 

 

Марксизм-ленінізм. Роздумуючи над характером і масовістю злочинів, порушенням 

«соціалістичної законності» в нашій країні, Китаї, Кампучії та інших соціалістичних 

країнах, приходиш до висновку, що такий тип влади закладений у самому вченні бороданів. 

По-перше, вони вказали, хто «революційна сила» (оті всі, що розбою не бояться). 

По-друге, вчення про диктатуру (а це безоглядне насилля). 

По-третє, дегуманізація суспільства, зокрема атеїзм – зняття моральних гальм з 

людини (звільнення з-під влади кори головного мозку підкорки рептильної). 

По радіо передавали в хорошому виконанні пісню «Там вдали за рекой… что я 

честно погиб за рабочих.. там боец молодой…закрывает карие очи…из буденновских…»  

І в уяві пронеслась серія інших картин: молоді (як мій Діма) хлопці з УПА, що 

хотіли людьми зватись, наважились чинити опір цій страшній винищувальній силі… ах, як 

жорстоко, нещадно, підступно розтоптували їх! 

8.12.1987 р. 
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Контрасти. „Борці за демократію, соціальну справедливість”, „вожді світового 

пролетаріату”, „батьки трудящих усього світу” – які несподівані властивості вони виявили, 

разючі метаморфози: 

1) Ось як ревно Ленін боровся за демократію (навіть гостро засуджує порушення 

демократичних свобод з боку Тимчасового уряду), які заклики й красиві слова! А коли 

більшовики прийшли до влади – як усе перевернулось! 

2) Сталін боровся проти Троцького, його «перманентної революції», а сам це 

вчення здійснив ще в крутішому варіанті. 

Засудивши царя за те, що заборонив писати й малювати Шевченкові, – а в якому 

масовому масштабі це самі стали здійснювати? Читаючи статтю «Феномен Сталіна» в 

«Литературной газете» (№50 грудень 1987 р.), дивуєшся: як по суті божевільна людина 

змогла керувати такою величезною країною?! Якою насправді є людина! 

А оті всі прихильники його і заколотники за кордоном?! Під личиною благородних і 

жертовних борців за справедливість виступали на захист такої потвори! Чи це теж 

викликано, зумовлено їхньою деформованою мораллю й шизофренічним мисленням, яке не 

здатне охоплювати світ у цілому, а бачить тільки щось окреме?  

21.12.1987 р. 

 

Про рабство в Росії. 

«Помещик этот, Д.С.Коротков, известен был во всем околотке своею неукротимою 

строгостью. Когда он выезжал на улицу деревни в сопровождении крепостного Грызлова, 

своего экзекутора, или, вернее, домашнего палача, ребятишки стремглав ныряли в 

подворотни, бабы падали ничком, у мужиков озноб пробегал по телу. Его боялись все 

домашние, начиная с жены. Побеждая в себе робость, намолившись и закрестившись в 

образной, жена решалась иногда просить мужа отпустить её в Москву для свидания с 

родственниками. 

– Хорошо, – соглашался иногда Д.С. – Эй, позвать ко мне Грызлова! 

– Грызлов, – говорил Д.С., – Марья Федоровна в Москву собирается, нужны 

деньги… Проезжая по деревням, я видел много там этой мелкоты, шушеры накопилось – 

распорядись! 

Это значило, что Грызлову поручалось объехать деревни, забрать по усмотрению 

лишних детей и девок, продать их, а деньги доставить помещику. Это происходило в самый 

разгар крепостного права, когда ещё не вышло указа, дозволявшего продавать крепостных 

людей не иначе, как целыми семействами». (Д.В. Григорович. Литературные 

воспоминания. – М.: Худ. литература, 1987. – С. 27). 

Наш соціалістичний механізм. 

«Помнится, как-то в «Известиях» был помещен обзор работы овощных баз, которые 

у нас, как известно, чуть ли не повсеместно находятся в ужасающем состоянии и гноят 

огромное количество продукции. И выяснилось, что их работники – и руководящие, и 

рядовые – отнюдь не заинтересованы в создании образцовых хранилищ и наведении 

порядка, потому что тогда они лишились бы возможности личного обогащения за счет 

пересортицы, списания первосортных продуктов вместе со сгнившими и т.п. Так же 

понимают свой интерес многие работники мясокомбинатов, молокозаводов, винозаводов, 

торговли» (журнал «Октябрь» 1987, №8, с.44). 

Этот социальный тип породили мы сами. Раньше, например, земледелец, 

работающий кое-как, был бы невозможен – он просто умер бы с голоду» (с.50).  

Грудень, 1987 р. 

 

1988 рік 

 

Мартирологія. Читаю “Літопис Самовидця”. Жертви, кров, руїна! Як тяжко, коли це 

уявиш. Десь маю запис про апокаліптичні сцени часів громадянської війни (з “Історії міст і 
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сіл України”). А голод? Будівництво соціалізму? Чому такий хресний шлях цьому народові 

випав?!  

2.01.1988 р. 

 

Красные дьяволята. Була стаття в  «Литературной газете» про п’єсу, поставлену в 

США, в якій більшовики, ніби чорти, танцюють у червоних сорочках, чинять свої криваві 

оргії. 

Є повість “Красные дьяволята”. Її написав у кінці двадцятих років Бляхін про 

громадянську війну. У тридцятих роках знято фільм за цією повістю. У кінці 60-х років за 

повістю знято новий фільм “Неуловимые мстители”. 

Так що дійсно – “червоні дияволи”. А про їхні оргії зараз пишуть у наших газетах, 

журналах. Особливо вразила мене стаття про Вишинського в “Литературной газете” за 1988 

рік №4 (Ваксберг – “Царица доказательств”). 

Які криваві спектаклі вони влаштовували! 

27.01.1988 р. 

 

Механізм (фактори) гальмування. Було б цікаво дослідити, які моменти, ознаки, 

риси системи ведуть до морального, духовного і економічного занепаду суспільства. 

Планована система. В уяві, перспективі, для агітації (обдурювання) вона приваблива, 

прямо-таки ельдорадо. На ділі виявилась одним з факторів гальмування. 

По-перше, хто складає плани? Життя показало, що це часто некомпетентні й 

безвідповідальні люди (було б інакше, якби вони планували для себе, майбутнього своєї 

сім’ї). 

По-друге, хитрі кон’юнктурники (директори підприємств чи об’єднань планують 

так, щоб план легко виконати). 

Ось, приміром, плани набору в інститут. Що робиться навколо цього! 

„Протаскують”. Потім слабаки кінчають і працюють. 

3.02.1988 р. 

 

Образки. Недавно по радіо передавали, що в Полтавській області з 1974 року 

впроваджується нова, прогресивна система обробітку землі з великими труднощами. І 

тільки лише зараз на пленумі її схвалили. 

Чи хоч де згадали, хто цю систему відкрив, запропонував. Напевне фігурує перший 

секретар обкому. Зрештою, без його наполегливого втручання ця система не поширювалася 

б. 

Подумалось: у якомусь журналі я читав про фермера в США, який вивів 

породистого бика й продав його за 250 тисяч доларів (купила група фермерів). Так ось у 

нормальному суспільстві винагороджується труд, талант, наполегливість селекціонера; 

ніхто нікого не примушує запроваджувати нове, самі фермери йдуть на усі матеріальні 

затрати, аби це нове запровадити. 

3.02.1988 р. 
 

Механізм гальмування. По телебаченню: «Никакая система не может развиваться, 

если её низшие уровни связаны верхними авторитарностью управления». 

У нашій системі є багато факторів, які не тільки стримують розвиток суспільства, а й 

руйнують його: 

а) От узяти практику видання підручників (про недоліки писали багато). Якість їх 

не поліпшується, бо відбір йде по адміністративній лінії, долю їх визначають люди 

некомпетентні і які до того ж не керуються благородними намірами, а своїми власними 

дрібними егоїстичними інтересами. А від  якості підручників залежить і рівень навчання, 

розвитку учнів, якість спеціалістів. 



 209 

б) Школа. Верховоди сіпаються в тенетах реформ, бачать, що відстали від усього 

світу (пишуть, що по медичному забезпеченню займають 50 місце). 

в) А вуз? Недавно по телебаченню розповідали про незадовільний стан підготовки 

лікарів (лише  приблизно 20% випускників повністю відповідає вимогам). А інженери, 

вчителі? До цього привела система набору в інститут – порочна наскрізь. 

г) Партійний принцип підбору керівних кадрів. 

7.02.1988 р. 

 

Євген Волошко (завідувач кафедри української літератури Донецького 

університету). Одного разу, прогулюючись, завів я розмову з А.М.Федем про Волошка: 

кажуть, що він співпрацює з органами держбезпеки. – Нащо кажуть? Він сам про це 

говорить. 

І ось Федь переповів почуту з уст самого Волошка таку історію: „Проходжу 

коридором, заглянув в аудиторію. Бачу, на дошці написано крейдою «Хай живе вільна 

Україна». Зайшов, стер цей напис і тут же подзвонив куди  слід. Ті: «Ай-яй, що ти 

наробив?! Не треба було стирати! Коли щось подібне з’явиться, то не стирай, а зразу ж нам 

повідом». Я вже став слідкувати. Дійсно, через певний час знову бачу такий напис. Я бігом 

– подзвонив „туди”, сказав, на якому поверсі, яка аудиторія, а сам слідкую, щоб ніхто не 

зайшов. Моментально прибігають. Я аж здивувавсь – стільки приволокли приладдя! 

Зафотографували і так і сяк, виміряли, позаписували… 

І встановили автора. Це була дівчина із Західної України. Її викликали, призналась. 

Відпустили, взявши розписку…” 

Кажу: Напевне, завербували?  

Федь: Та напевне. Інакше виключили б з університету. 

13.02.1988 р. 

 

Зараз по телебаченню регулярно після останніх новин (програма «Час») – 

«Прожектор перестройки». Які тільки неподобства висвітлюють! Які немислимі в 

цивілізованому суспільстві події, факти! 

Який же філософсько-політичний смисл цих передач? Об’єктивно, якщо вдуматись у 

це все, то випливає висновок: 

1) наша система нікуди не годиться, жити так далі не можна «Кто и когда повел 

народ не туда?» (Коротяєв), тому систему якнайшвидше слід міняти; 

2) хоч автори, можливо, цього не хотіли явно, свідомо, але в самій назві 

міститься надто багатозначний, навіть зловісний зміст: темінь скрізь безпросвітна, але 

з’явився прожектор, і подивіться, що він висвітлює! Або в школі (й на виробництві) маяки: 

кругом темно, світять одні маяки. 

В авторів цих понять і термінів інтуїтивно (повторюю, навряд, чи навмисне це 

придумали) було відчуття темноти, печерної безвиході. 

Але в цих передачах, цій критиці, гласності чи не закладений свій скритий задум: 

виявити справжніх ворогів системи, разом з тим вибити з рук зброю в тих „за бугром”, 

мовляв, ми самі про недоліки говоримо; 

створити оманливе враження за кордоном, що хочемо жити по правді, 

демократично, отже, не бійтесь нас; 

відхреститись від тих, що заплямували себе (хоч їх ніхто й не карає); надіти нову 

благообразну маску; 

обманути публіку: лад хороший і партія чудесна, а ось окремі головотяпи, бачте, що 

роблять.  

13.02.1988 р. 
 

Про виховне значення літератури. Це могла б бути на диво цікава розвідка. 
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Вибрати відповідні місця з Сервантеса – як рицарські романи запаморочили голову 

Дон Кіхоту. І це не просто іронія. 

Твір «Страждання молодого Вертера» викликав серію самогубств. 

«Бедная Лиза» Карамазіна породила «рух утоплениць». 

«Черный человек» Єсеніна – Маяковський змушений був створювати «протияддя». 

Недавно по телебаченню говорили про долю дітей, покинутих батьками: зараз 

півмільйона сиріт при живих батьках! Чи не вплив це літератури, яка образно, емоційно 

описує солодощі кохання?! Молодь особливо легко піддається впливові письменників – 

еротоманів. 

Але й позитивних  прикладів багато. Наприклад, грецький поет Тіртей. Використати 

збірку Reden, die den Welt beuegten. В історії українського національного відродження 

особлива роль належить Шевченкові. Але тут може бути й таке: створюється певна 

атмосфера, настрій, такий стан суспільства – і появляються відповідні володарі думок, 

твори.  Horst Wessel. 

«Як гартувалася сталь» ― було непросто поставити все з ніг на голову, зламати 

народ, упокорити, щоб можна було влаштувати безкарно «жатву смерти». 

Що утверджували ті радянські автори, які прославляли Павку Морозова?  

14.02.1988 р. 

 

Недавно по радіо йшлося про зв’язок поколінь, про обов’язок дітей перед батьками. 

До речі, уже кілька разів довелось чути такі передачі, зокрема про те, як діти відмовляються 

від старих батьків. 

Це проблема: біля півмільйона сиріт нараховується в країні при живих батьках, а 

скільки в приютах (будинках для перестарілих) покинутих дітьми батьків… 

У цьому контексті згадуються бадьорі вірші, поеми та інші твори наших інженерів 

людських душ. «Як Олеся Кулик утікала на курси». Правда, вже зараз починають інші пісні 

лунати:  

«Родительский дом – начало начал, 

Ты в сердце моем надежный причал…» 

14.02.1988 р. 

 

Весела скринька.  

1.Йде циганка-ворожка. На вулиці грається мала дитина, біля хати сидять батьки. 

Деякі ворожки, щоб щось видурити, передрікають нещастя, а потім за відповідну 

винагороду беруться його відводити. Так і ця: «Ваша дитина, – каже, – через рік помре, 

потім ще через рік – її мама, а потім знову рівно через рік її батько». 

Ці не стали просити, щоб циганка відвернула нещастя. Але проходить рік – дитина, 

бігаючи без нагляду по вулиці після дощу, спіткнулась, впала в калюжу й захлинулась. 

Горе-біда, особливо побивається мама. Злягла й ще через рік померла. Значить, 

передбачення циганки збуваються з невблаганною послідовністю й точністю. Підходить до 

кінця третій рік, розгублений хазяїн продав хату, збирає щодня сусідів, друзів і пропиває 

виручені гроші, роздає направо й наліво деякі свої пожитки. Все розвів –розпустив, 

підходить той судний день – у сусідньому дворі чується плач-лемент: сусід розбився на 

мотоциклі.  

2.Поїзд дружби. Сформували групу туристів, які мали об’їхати кілька країн Європи, 

в тому числі Радянський Союз. Всім хотілось подивитись на цю країну, коли поїзд 

пересікатиме кордон. Але під’їхали до кордону десь о третій годині ночі, всі якраз поснули. 

І ось один з пасажирів вагону пробуджується, протирає очі, пильно дивиться у вікно, 

намагається роздивитися нечіткі контури околиці, потім, оглянувшись, закричав: 

«Товариші, ми вже в Радянському Союзі: наших чемоданів нема!» 

Ці анекдоти я чув у поїзді Київ-Тбілісі, у купе виявилась  дотепна й на всі руки 

майстер людина: сипав жартами, розповідав анекдоти, показував фокуси на гральних 
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картах, гадав по руці й на картах одній пасажирці. Усі сміялись до сліз. Живе в Хотині (біля 

К-Подільського). 

До речі, про анекдоти. Вони мають всесоюзне розповсюдження. Моя сусідка по 

купе, розповідаючи про якогось неряху: «У него носки действительно как в том анекдоте 

про Чапаева: если поставишь, то будут стоять, как сапоги» (жінка із Слов’янська-на-

Кубані). 

20.02.1988 р. 

 

Розмови, образи, спогади. 

19 лютого 1988 року я повертався потягом Київ-Тбілісі з відрядження. З Києва поїзд 

відходить о 10.21, набрав я літератури, щоб читати. Але в купе виявивсь цікавий 

співбесідник – колишній кадровий військовий, народивсь і виріс у Києві, зараз живе в 

Полтаві. До самої Полтави з ним безперервно точилась розмова (у Полтаву прибули десь на 

початку сьомої вечора). Найбільше говорили про минуле, здебільшого езоповою мовою, але 

розуміли один одного, не розставляючи крапок над і. Ось деякі фрагменти. 

1) Після того, як червоні зайняли Київ під час громадянської війни, спецгрупи 

чекістів ходили по будинках і арештовували. У їхньому будинку, де жив у дитинстві, 

забрали кілька чоловік, арештовані вже не повертались. Кого, питаю, брали? 

“Белогвардейцев и особенно тех, кто в своё время поддерживал украинское правительство” 

(подумалось: Леніна представляємо добрим, а Сталіна злим. Ця система була запущена 

Леніним). 

2) Про репресії тридцятих років. Сьогодні бачиш людину, розмовляєш з нею, завтра її 

нема. Боялись один в одного питати, де дівся. Хотів би помогти сім’ї – теж боїшся, 

оминаєш її десятою дорогою. 

3) Був у Сибіру (в службових справах). «В каких ужасных условиях жили ссыльные! 

Они массово вымирали» (маються на увазі куркулі, а куркулем робили того, хто був 

неугодний місцевому начальству; місцева бандитська зграя була безмежним володарем, і 

село не могло противитись, бо викликали армію, будь-який протест розцінювали як бунт 

контри). А я згадую роман Головка «Бур’ян», розповідь сусідки про те, що робилось у 

Миколаївці, як грабували людей і пиячили. 

4) Згадав він і шахтинську справу, недобра слава про яку пронеслась по всій країні. А 

техніка тоді працювала погано, все зносилось, тому пришити „врєдітєльство” можна було 

кому завгодно і запросто. 

5) Вербовка рабів. Розповів про якогось непослушного суддю, якого посадили. А 

було так. Міліція затіяла будівництво гаражів та інших службових приміщень. Потрібна 

дармова робоча сила. Ловили кого попало за найменший нібито проступок, від місцевого 

судді вимагали засуджувати їх на 15 діб чи більше. Він розглядав справи й більшість 

повертав. Тоді вирішили його позбутись: підставили двох свідків (злочинців, яким 

загрожувала тюрма), й вони “посвідчили”, що цьому судді давали хабаря. Суддю посадили.  

6) Оцінка результатів війни. Дивується, як німці не скористались сприятливими для 

них обставинами, що склались: «Не забезпечили тилу. Своєю політикою винищення тільки 

породили партизанку. Не змогли найти підхід до населення, а скільки було обіжених 

масовими репресіями у нас, можна було їх використати. Наші в країнах Європи зуміли 

створити для себе опору на місцях. У нас у них була готова п’ята колона, але німці не 

зуміли на неї опертись. Готуючись воювати в такій холодній країні, не подбали про те, щоб 

одягти армію. Під Сталінградом сотні тисяч полонених у своїх тоненьких шинельках 

замерзали масово. Часто не використовували сприятливої обстановки в конкретних 

випадках». 

7) Апокаліпсис. Зайшла мова про низький матеріальний рівень у нас. Співбесідник 

відмітив, що з перших років радянської влади основні ресурси (і матеріальні, і людські) 

йшли на армію (подумалось: кліка створювала армію і щоб себе захистити, і щоб завоювати 
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світ; створювавсь мілітаристський смерч, підготовка до війни під голосними закликами до 

миру). 

8) За Афганістан. Вважає, що всі ті, які втратили найближчих на полях Афганістану, 

стають ворогами нашого ладу. 

9) Запитую: от ви були за кордоном, їздили по тих країнах. Як там живуть? Які там 

порядки? – „Это недосягаемая для нас сказка”. Став розповідати за автосервіс та інші 

служби.  

23.02.1988 р. 

 

Аналогія. Був період у Франції, коли процвітала література, яка змальовувала чисто 

умовні образи, ситуації, події. Створюваний літературою світ був ірреальним, чисто 

умовним, не мав нічого спільного з дійсним життям, характерами, людьми. 

Такою стала наша радянська література. Але не тільки література. Наші лідери 

говорять фрази, які зовсім розходяться з дійсністю. Конституція, закони… 

24.02.1988 р. 

 

По телебаченню показували пам’ятник Розі Люксембург і К.Лібкнехту. Ці діячі 

готували німецькому народові таку ж участь, як Ленін і Троцький Росії. Найшовсь лицар, 

який врятував німців.  

По телебаченню вчора вечором продемонстрували відеосценку: події в Тібеті, 

заколот «сепаратистів», китайці у військовій формі. Говорилось про це з явним осудом 

сепаратистів. Відчай свідомих. А наші зараз скрізь підтримують великодержавних 

насильників, бо самі такі. 

8.03.1988 р. 

 

Мафія. Шал смерті. Апокаліпсис. Недавно зайшла із сином Миколою розмова про ті 

дні й тих діячів. Як (запитує) Берія погодився (навіть всіма шляхами домагався, хитрощами 

й злочинно ліз) на посаду головного ката, підручного Сталіна, знаючи, чим закінчили його 

попередники? Адже Сталін після того, як вони виконали свою роботу, їх по черзі знищував. 

Берія не міг не знати, що і його це чекає. 

Тепер уся ця верхівка – рештки з „ленінської гвардії”. Вони їли один одного, 

почергово клали свою голову на плаху. А дехто з них виявився настільки засліпленим, 

заляканим, що й  перед самою смертю кричав про свою відданість партії!  

Зрештою, коли хтось із цієї компанії хотів «зав’язати», його ліквідовували, як і в 

будь-якій злочинній зграї, де стережуть один одного і при найменшій якійсь підозрі один 

одного нищать. 

Було б цікаво вияснити їхнє товариське життя: ніхто з них не ходив, напевне, в гості 

один до одного – щоб не запідозрили в групівщині. Панувала атмосфера взаємної підозри й 

тваринного страху; Сталін щораз більше людей втягав у сіті кругової поруки, а для цього 

потрібні просто були криваві злочини й жертви. Закривавлена невинною жертвою людина 

не могла вже вернутись, ставала беззахисною щодо оточення й залежною від головного. У 

них повинна була панувати й взаємна ненависть, підозрілість, страх. 

Кажуть, ведеться розслідування цього кола осіб. Боюсь, що деякі матеріали знищать: 

вся партія була втягнута в цей злочинний процес, навіть комсомольці й активісти.  

14.03.1988 р. 
 

Микитенко виступав проти Курбаса. Як це розуміти? Як виступ революціонера чи 

необхідно було маскуватись? Як рятівний жест? 

Недавно йшов телефільм «Нетерпіння душі». Зроблено натяк на розстріли, які 

практикувались зразу ж після революції. Валка возів із трупами, голосять жінки над 

чоловіками, батьками, братами, але обіграно: зробив це ворог революції. Ленін це 

засуджував, коли довідувався про такі акти.  
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14.03.1988 р. 
 

Чогось згадалась картина «Прихід колдуна на весілля». Молоді схопились на ноги; 

усі з острахом дивляться на нього, адже він всесильний, може молодих перетворити в 

вовків, може хворобу напустити на будь-кого. 

Напевне, так зустрічали в ті роки функціонерів радянської влади. „Подобострастіє”, 

страх. Кого милують, кого ліквідують. 

15.03.1988 р. 

 

Феномен розвитку науки. Ось опубліковано фрагменти із щоденника Вернадського 

(«Литературная газета», 1988, №11). Смисл деяких рядків: подонки, злочинні елементи 

пішли в партію, знищено цвіт нації. 

Недавно з Федем була розмова про ціну інтелектуальної праці: він з великим 

напруженням, будучи людиною високої кваліфікації, писав статтю тиждень, її надрукували 

(частіше ще й ніде не надрукуєш), одержав 30 крб. Якраз у той час потрібно було автору 

якусь неполадку ліквідувати в квартирі. Майстер прийшов раз, поколупався години дві, 

потім на другий день стільки ж – і довелось йому віддати цих 30 крб. 

Або я склав для міністерства освіти програму з української мови. Скільки довелось 

поморочитись з нею. Виявляється, друкований аркуш – 40 крб. 

Коротше, інтелектуальний труд став оплачуватись набагато менше, ніж фізичний, 

некваліфікований. 

Крім того, в усі “ті” роки вчених, культурних діячів переслідували за найменший 

промах, часто навіть зовсім без причини, однак наука не заглохла! Інколи навіть здається, 

що чим більші утиски, матеріальні нестатки, дискримінацію терплять учені, письменники, 

тим з більшою енергією віддаються роботі, здавалося б, сизифофій. 

17.03.1988 р. 

 

Про що говорять. Зайшов сьогодні в лабораторію до І.М. Ярового. Зайшла мова й 

про «ті» роки. Ось його міркування, фактично монолог. 

«Зараз почали про це писати. Що тільки тоді робилось! Пружину, смисл того навряд 

чи зможе хто збагнути. І все ж який ентузіазм тоді був! У всьому, зокрема в труді (коли хто 

погано працював, могли відверто колеги сказати: ти ворог). Особливими були міжлюдські 

стосунки: один на одного доносив і анонімно, і відкрито; забирали людину – так їй і треба, 

значить, ворог народу! Нищили один одного в якомусь божевільному екстазі.  

Адже судили публічно, сповіщали про розстріли. Багато сприймали це так: так і 

треба, значить, влада тверда, знає, що робить. Народ жорстокий, безжальний. 

Від Урала до Хабаровська вздовж усієї залізниці стояли вишки: поспіль розміщені 

були табори. І це була дармова робоча сила, за похльобку, аби вижити. Спочатку тим, хто 

добре працював, зараховували, скорочували термін. Побачили, що упливає робоча сила, 

скасували це, знайшли іншій важіль – голод: попрацював продуктивніше – більше баланди 

одержав. 

Ці жертви культу особи не були такими білими, як їх показують. Була стаття про 

Косарєва – секретаря ВЛКСМ. Там пишуть, що він не хотів перетворювати комсомол в 

каральну організацію. Насправді, комсомол займався колективізацією, причому такого 

наробив! Тоді комсомольців боялись нарівні з чекістами, комсомольці творили такі 

беззаконня, що ну! 

І Косарєва розстріляв Сталін не за гуманізм. Молодь наша інколи читає ці матеріали 

про ті справи, але не переймається ними. Нема відчуття соціального трагізму. Абсолютна 

байдужість до всього. І все це може вернутись знову – ніхто не протестуватиме. Адже усе 

це діялось не десь, а з нами, з їхніми батьками, рідними. Це нікого не хвилює, ніхто цим не 

переймається. Коли й висловлюється незадоволення, то тільки тим, що бракує тряпок, 

розваг, продуктів. Утвердилась абсолютна бездуховність, байдужість». 
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Зайшла до нас додому В.І. Бадер, переказую їй статтю з “Литературной газеты”, що 

недоцільно було влазити нам в Афганістан. – «А що було б, якби там душмани владу 

захопили?» – зауважила. Яка простота! Чула, які вони жорстокі, живим не попадайся їм у 

руки. «А наші, – кажу, – не це роблять? На Заході демонструвався фільм про жорстокість 

наших». – «Ну да, там одні бандерівці чого варті. Вже коли не жаліли своїх, вибивали цілі 

сім’ї…» Подумалось: багато людей обурюється культом, розстрілами невинних, масовими 

репресіями – і ненавидять тих, які запротестували проти цього всього, хто пішов на бій 

проти зла. От плід пропаганди! 

20.03.1988 р. 

 

«План отстрела» – диявольський винахід! Які психологічні колізії, соціальні 

наслідки він мав! Як оголював тваринне (рептильне) в людині! Скидав з людини німб, оте 

створене в процесі еволюції нашарування і залишав рептильне. 

Яка картина: приходить в область план – стільки-то розстріляти. Роблять розкладку. 

Усі метушаться, вислужуються, кожен хоче зіпхнути з себе каральний «перст» – звідси 

доноси, наклепи. Буяння підлості! Закласти когось, аби врятувати свою шкуру.  

17.04.1988 р. 
 

«Прожектор перебудови». 

Цікаво, хто придумав це і з якою метою? Транслюється майже щовечора після 

програми «Час» о 21.40. «Прожектор» – це серія жахливих по своїй суті картин нашої 

радянської дійсності, ілюстрацій, що таке соціалізм. Ось три дні тому – про льон у 

Костромській області, про текстильні фабрики, які працюють на цій сировині. Колись 

костромський льон славився на всю Росію, вивозився за кордон, тепер зовсім не годиться 

для тонкої пряжі, вимушені завозити льон з Білорусії і з-за кордону за валюту. Причому і 

цей місцевий деградований льон у великих кількостях пропадає. Так, у минулому році 90 

тисяч га льону списали (не зібрали), показали й такі кадри: величезні скирти зібраного 

льону зопріли. 

Вчора вечором торкнулись проблеми сиріт при живих батьках. Їх кількість 

збільшується постійно (до речі, на цю тему було вже кілька передач). Але тут торкнулись 

такої “болючої точки”: хто ці матері (батьки) і яке населення вони плодять? Ось мати, 

п’яниця, гуляща, здала вже восьмеро дітей. Це діти алкашів. І які це діти – нестримно росте 

кількість спецшкіл! 

17.04.1988 р. 

 

Есхатологія – релігійне вчення «о конечных судьбах мира и человека» ... 

«осмысление истории как разумного процесса, направляемого волей Бога: руководимая 

Богом история должна преодолеть себе самоё в приходе грядущего мира» („Философский 

энциклопедический словар”, 1983 р.). 

Цю схему підхопили Маркс і Енгельс, тільки замість Бога поставили “розвиток 

продуктивних сил”, які визначають собою і виробничі відносини, ведуть до зміни 

формацій. 

На основі цього виводять, що прихід радянської влади, соціалізму закономірний, 

невідворотний, невідворотна його перемога в світовому масштабі ( в умовах диктатури 

пролетаріату ніхто не міг заперечити цей обман). 

Між тим сама перемога “соціалістичної революції у нашій країні” була чисто 

випадковою (просто внаслідок збігу обставин). Чорнобиля могло не бути, як і радянської 

влади (“нелепая оплошность”). 

17.04.1988 р. 

 

Образки. 25 квітня 1988 року я їздив у Київ (поїздом Ворошиловград - Львів). У купе 

трапився цікавий співбесідник. Розповів про себе, що він родом із Білопілля Козятинського 
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району, зараз працює на заводі в Бердичеві. Побував чоловік у полоні, втік до французьких 

партизан, повернувся до наших, працював у Чехословаччині по демонтуванню 

промислових об’єктів і перевезенню обладнання в Радянський Союз. 

Здивувала мене його обізнаність з історії України і взагалі з історії Росії. Чи він тут 

начитався, чи в Чехословаччині (каже, що там були українські книжки). Його національний 

дух. Є серед народу його носії! 

Жартує (печально): українців вивозять на Камчатку, росіян везуть на Україну – йде 

обмін! 

Запитує мене – де похований Б.Хмельницький? Чого так швидко помер після 

підписання Переяславської угоди? Відповідаю, що не знаю, не чув (щоб довідатись його 

думку). Тоді сам розповів: «Хмельницький надіявся, що російський цар допоможе прогнати 

поляків, швидко побачив, що вони не поляків проганяють, а гарбають українські землі. 

Став готуватись до відсічі, тому вони вкоротили йому і його прибічникам життя». 

Зайшла мова про Росію. Це дуже агресивна, каже, держава. Вона постійно вела 

загарбницькі війни. Взяти Лівонську війну – чисто загарбницька. А завоювання 

Казанського і Астраханського царств? Вважає, що радянську владу створили євреї.  

Коли ми виходили в Києві, запитую: не боїтесь такі речі у вагоні говорити? – 

„Іменно тут і можна говорити. Розійшлись – і ніхто тебе не найде (думаю: можна найти, 

якщо правда те, що він з Білопілля і працює в Бердичеві).  

2.05.1988 р. 
 

«На моих глазах не раз проходили в учреждениях «сокращения штатов», и я хорошо 

знаю, насколько при этом ухудшается моральная обстановка в коллективе. Каждый желает, 

чтобы чаша сея миновала его, а под сокращение попал кто-нибудь другой. Смолкает 

критика, ярче проступает лесть начальству и другие, скажем прямо, нехорошие черты». 

(«Октябрь», 1987, №8, с.34). 

А плани арештів? Яку вони насаджували мораль? Це був нечуваний експеримент! 

Його організатори – першопрохідці. 

Виявляється, майже в кожного з найближчих підручних Сталіна хтось був 

репресований: у Калініна – дружина, в Петровського – син? Хтось навіть у Ворошилова. 

Чернявський вважає, що Примаков – негідник: покинув дружину – дочку 

Коцюбинського, одружився з Брик – полюбовницею Маяковського, а на суді «оклеветал 

всех своих сослуживцев, людей, с которыми  контактировал по службе. Думал, что чем 

больше людей оклевещет, тем легче его участь будет. А там все было предрешено». 

Кажу, що складається враження, ніби між ними (більшовиками) не було ніякої 

солідарності, взаємопідтримки. «Да, никакой. Мало того, даже топили друг друга». 

Чернявський чув, що Тухачевський у свій час мав партстягнення за те, що ходив у 

театр слухати симфонічну музику. Цілком можливе й таке. 

3.05.1988 р. 

 

Країна апокаліпсису. Сьогодні в інституті (в актовому залі) проведено захід, 

присвячений Дню Перемоги. Виступив першим І.І.Петрик. Сива, поважна людина. Бувший 

ректор інституту, займав раніше командні посади в армії. Говорить з трибуни щиро, 

проникливо, посилає в зал найвищі слова.  

По якійсь асоціації виникли в уяві інші картини. День тому прочитав у 

“Литературной газете” статтю А.Ваксберга «Процессы» ― як мучили й засудили до страти 

Кольцова, Мейєрхольда. В актовому залі по сусідству зі мною сидів Філатов. Розповідаю 

про статтю, зауважую, що є люди, які не мають почуття справедливості. Вони навіть не 

задоволені, що почали говорити про невинно засуджених. –“Да, конечно, есть люди, не 

отличающиеся от обезьян. Их руками тогда и делались эти беззакония”. 

Далі уявилось: ось на дачі Сталіна (в Кунцево) його пахолки п’ють-гуляють до 

свинства, Хрущов танцює гопака… У цей же час (із статті «Процессы») хвацький слідчий 
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мучить чергову жертву, інша автомашина везе приречених на страту (стаття «Заговор в 

Красной армии»). Слідчі, як колись духівники, їхали в останній путь зі своїми 

“розколотими” жертвами, яких переконували „сказати всю правду” – це полегшить їх 

участь.  

Ось і сценка страти. Запущено трактор, щоб не чути було пострілів і криків жертв. 

В тому ж місці хор на сцені співає «Пісню про Сталіна», а також улюблену пісню 

«вождя»  «Шалійте, шалійте, скажені кати…» 

Далі – ці верховні злочинці затівають війну, женуть обездолених колгоспників, 

нещасних робітників під кулі за Сталина, за Отєчество. 

Розв’язують війну й женуть цих нещасних під кулі. 

6.05.1988 р. 

 

По радіо: «4 млн.700тис. военнопленных проследовало через Польшу…» 

Подумалось: це все, чиїсь діти, женихи, батьки, чоловіки! За кожним болить чиєсь 

серце.  

Яка масова загибель людей!  

13.05.1988 р. 

 

«Хай чабан – усі гукнули…» Підходжу сьогодні в коридорі до Сарнацького 

(заступник декана деффаку), запитую – де можна знайти третій курс? –Їх нема, у них уже 

сесія. 

 А хто там куратор, не пам’ятаєте? 

 Нема куратора. Тепер демократія. Вони самі. «Хай чабан, – усі гукнули, – за 

отамана буде!» 

Мені несподівано розкрився глибинний смисл цієї фрази: 

а) Чабани стали отаманами (“кто был ничем, тот стал всем”), вони й 

наотаманували! 

б) Чабан пасе овець – чи не мислиться тут асоціація з людським поголів’ям? 

Бездумною, нетямущою масою? До речі, і Ленін, і Гітлер любили й часто вживали слово 

“маса”. Якою виявилась податливою ця маса під батогами негідників – людських чабанів, 

як пішла вона на погибель! 

13.05.1988 р. 

 

Наша історія. Сучасний період як назвуть? Сьогодні почув такий віршик: 

Все мы живем в эпоху гласности. 

Товарищ, верь: пройдет она! 

И в комитете госбезопасности 

Запишут наши имена. 

22.05.1988 р. 

 

Про причини (механізм, сутність) трагедії, про яку зараз уже пишуть. 

Революція змінила (переродила) структуру суспільства на якісно новій основі від 

самого низу до верху. 

Взяти найнижчий рівень. У кожному селі створилась своя банда, яка стала 

верховодити за законами джунглів (на основі “произволу”, беззаконня). Ось узяти моє село: 

Корінь, Ліщина і т.д. Характерно, що іменно вони створили організовану групку і стали 

всевладними. Пригадую розповідь про Миколаївку – що там робилось! Певне уявлення дає 

«Бур’ян» Головка (якщо відкинути камуфляж). 

Подібні структури з антисоціальних, злочинних елементів утворювались і на всіх 

вищих рівнях. 

Це ті соціальні верстви населення, які стали опорою режиму. Ті типи, яких 

верховоди вибрали з „резервуара” (як Ковальчук та подібні в інституті). 
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З другого боку – демагогія, проповідь високих ідеалів Це захопило якусь частину 

сліпих, наївних альтруїстів. 

Сьогодні на стадіоні інтернату зустрів Лабуркіних. Пригадують період 

колективізації: «Это какой-то ужас, что творилось! Разорение и уничтожение». Разом з тим 

подумалось: вона, вчителька, напевне з усіх сил прославляла Сталіна і його п’ятирічки.  

24.05.1988 р. 

 

Вчора на відкритих партзборах стояли питання: 

1.Личный вклад коммуниста Нечволода в перестройку (звітував ректор, доповідав 

зборам). 

2.О выполнении решений партбюро (доповідач Бразилевський). 

Подумалось: за подібною схемою, напевне, і в тридцяті роки проводились партзбори 

“о проведении линии партии” – що зробив: скількох розкуркулив, скількох ворогів народу 

виселив, віддав під суд, скількох загнав у колгосп і т.д. 

27.05.1988 р. 

 

«Батальйон необмундированих». Вчора був в Олександрівці в батьків Ячменя. 

Сиділи ми з господарем і розмовляли. Він 1923 року народження. Розповідає про війну, де 

поранений був, дещо про тогочасні події. 

Кажу: я не раз чув, що багато «наших» полягло біля Маяк. Німці були на горі, по 

рівнині наступали «наші», кілька атак “захльобнулись”. Розповідає, що все це були люди з 

навколишніх сіл, навіть не обмундировані і не навчені. Ті, які з фронтом прийшли зі сходу, 

залишались ззаду, а погнали в лоб мобілізованих з місцевих сіл і містечок. Спереду німці 

били, а коли хто захитався, не йшов уперед – розстрілювали наші. Просто гнали людей на 

загибель. Все поле було встелене трупами. (Згадалась розповідь про Жорнавський перевал 

у Карпатах, де безліч загинуло – ніби навмисне гнали людей під німецькі кулі). 

Прийшли зі сходу злі на “хохлів”, мобілізували їх і з якимось демонічним почуттям 

погнали під кулі (мовляв, відсиджувались тут, а ми фронт затримали, серед вас і зрадників 

багато). 

30.05.1988 р. 

 

Різне (про культ). Довелось з сприводу екзаменаційних білетів бути разів 2-3 у 

нашому спецвідділі, яким відає Скакун. Що мою увагу привернуло: в обстановці кімнати 

немає ніякого затишку, естетики, оформлення; від дверей до вікна – бар’єр, що 

перегороджує кімнату на дві нерівні частини (теж зроблений грубо, абияк), за бар’єром біля 

стіни шафа типу гроба, посередині поколупаний стіл і біля нього стілець, у кутку сейф. 

Скакун (!) зовсім не знає української мови, коли читає теми творів, то чи навмисне, 

чи через неграмотність страшно спотворює звучання слів. 

За склом у шафі – портрет Сталіна – чорно-білий, примітивний, вирізаний десь з 

журналу чи газети. 

У процесі розмови про теми творів для вступників кидаю репліку: 

– Зараз стільки пишуть про Сталіна, а у вас портрет його. 

– А мне что до этого, что пишут. В гимне Советского Союза правильно сказано: 

«Нас вырастил Сталин на верность народу». Хорошо мертвого пинать, валить все грехи на 

него. А где они сами были тогда?! И что они за тридцать лет после смерти Сталина 

сделали?! 

Я не став вдаватись з кадебістом у дискусію, ми продовжували компонувати теми 

для вступників. КДБ перевіряє зміст екзаменаційних білетів! 

11.06.1988 р. 

 

Про репресії в тридцяті роки. Тут ряд причин, ряд обставин, що викликали цей шал 

смерті: 
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1) Добратись до суті утруднює відсутність достатньої інформації – кати 

потурбувались, щоб сліди тих кривавих злочинів знищити. 

2) Македонський тримав при собі групу істориків (висловлюючись по-сучасному – 

бригаду), які записували все. Тут навіть найближчі прихвосні Сталіна боялись записати 

якесь зайве слово хоч би з його виступів, розмов (про це є і в Симонова – «Глазами 

человека мого времени», ― боявся вождь дослівних записів, бо, “мовляв, із записами все 

може бути”). Уже пройшло стільки часу, а не опубліковано спогадів, щоденників близьких 

до Сталіна (чи вхожих до нього) людей. Або це були поспіль малограмотні, темні люди, або 

теж спаралізовані жахом. 

3) Цікаво було б ближче розглянути цю «верховну братію». По-перше (й це, мабуть, 

головне), вона прийшла до влади крізь повноводі ріки крові й круті гори трупів, приклавши 

для цього нелюдські зусилля. Це червоні (у прямому значенні цього слова) від крові й 

пожеж дияволи. У цьому пройшла їх молодість, сформувались характери. Деформувалась 

їх психіка, тому їм після деякої передишки, затишку, захотілось знову своєї стихії. І ось у 

тридцятих роках розгорнули масове винищення людей.  

4) Ще один загадковий феномен: оці й високопоставлені діячі, й слідчі, й кати 

нищили по черзі один одного, хвиля за хвилею, шеренга за шеренгою: перший ряд 

виконував катівські функції, другий – нищив перших і т.д. 

19.06.1988 р. 

 

Розповідаю на кафедрі про Тухачевського. Нас тільки троє: я, Валентина Бадер, 

Ірина Москаленко. Моя розповідь не викликала абсолютно ніякого інтересу в слухачок! 

Було мені дивно і страшно, що така кривава трагедія сприймається так байдуже.  

29.06.1988 р. 

 

Два світи – дві системи. В №6 журналу «Всесвіт» опублікований переклад книги 

Карнегі «Як здобути друзів і робити вплив на людей». Розповідається, які риси керівника 

ціняться, як він працює з людьми. 

І от зіставити з цим описом наших керівників – мордоворотів. Чим більш 

агресивний, тим вище ціниться (навіть на полі народної освіти). А голови колгоспів?! 

Син мій Микола вважає, що це зумовлене суспільною психологією: в країні 

відмінили рабство недавно – в 1861 р., по інерції народ продовжує поважати і слухатись 

крутих начальників. І з самим народом по-інтелігентному не можна було зладити.  

3.07.1988 р. 

 

Інтелект. Розум людини здатний на все, може висміяти і Бога, і любов, і віру, і 

сімейні узи, і патріотизм. Розум зміг довести до репресій, штучного голоду і крематоріїв. 

Розум може довести, що людям нема чого існувати на Землі, що це зло, їх слід знищити. 

Розум створив і таку силу, знаряддя, яким можна знищити усе живе.  

25.08.1988 р. 

 

Дещо з світу диктатури. Ось зараз рекламується і подекуди впроваджується в життя 

принцип виборності на керівні посади. В умовах нашої системи (нічийного господарства) 

це дає своєрідний ефект – обирають не кращого, а вигіднішого.  

Про мафію. У «Перці» (1988, №16, с.2-3) є стаття “Нериторичні запитання” про 

кругову поруку в Кролевці – все вище начальство складає собою одну злочинну 

організацію. 

На керівній посаді не всидиш, якщо нема протекції. І це проникло навіть у науку, 

освіту – в усі пори життя.  

4.09.1988 р. 
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У журналі «Україна» опубліковано серію статей (десь, №№15-23 за 1988 р.) про те, 

як спонукували признаватись; є й газетні публікації, де ці методи описані: одні не 

витримували моральних і фізичних тортур, інші думали цим спасти свої сім’ї і надіялись, 

що відсидять свій строк і розкажуть світові правду. (Як було просто залякати: розстріляємо 

дітей, а якщо признаєтесь, дамо строк, відсидиш – і займешся якою завгодно діяльністю, 

крім політичної. Виходило дуже переконливо й приманливо. Готовий відсидіти, аби діточок 

спасти. Повернусь, перед історією виправдаюсь, про все розповім людям, напишу книгу.) 

24.09.1988 р. 

 

Про правду. Колись (під час поїздки додому) зав’язалась дискусія із супутником на 

цю тему. Саша твердить, що скрізь і при будь-яких умовах слід дотримуватись правди, 

говорити правду. 

Які навколо правди можуть бути колізії: 

1) Костюк Володя, коли друг звинуватив його, що через нього залишився без хліба, 

відповів: що ти до мене маєш – я ж сказав правду! (правду про те, що той давав Костюку 

крамольну літературу); 

2) Баптисти, різні релігійні сектанти, які в силу своєї релігійності не можуть 

визнавати брехні, то чи кажуть правду перед владою, яка їх переслідує? Чи розповідають 

перед слідством про своїх зверхників чи підлеглих правду, звідки одержують підпільну 

літературу? 

3) Іуда сказав же правду! За гроші, звичайно. А якби просто так, із-за принципу. 

4)  Моя історія із Сверстюком – хіба міг хтось із нас казати правду на слідстві?!  

25.09.1988 р. 

 

Усіх охопив тоді шал нищення, якийсь погибельний ентузіазм:  

„Нам своє робить:  

Усіх панів до дної ями  

Будем, будем бить!” (Тичина). 

Недавно по радіо слухав передачу “Диктатура” Микитенка. Навмисне передали цю 

п’єсу? Як він виправдовує отой безприкладний грабіж селян, що довів їх до голоду! В дусі 

тодішньої ганебної фразеології.  

Сьогодні по телебаченню йшлося про село. Був показаний історичний кадр – як у 

селянки група мужчин (якісь усі однаково одягнені – чи не ГПУ?) розвалюють сарайчик 

(викидають кілька деревин із стіни) і знаходять там сховане зерно, забирають… показана 

валка із мішками зерна – селяни здають  державі (диктор каже: неможливо повірити – 

більшість із них одержували 1 крб за рік!).  

25.09.1988 р. 

 

Інтернаціоналізм і махровий шовінізм. Викривлення звичного, вживання слів у  

протилежному їх усталеному значенню. 

«Виконання інтернаціонального обов’язку» в Афганістані, де ведеться 

несправедлива, загарбницька війна (агітатори виправдовують її тим, що  Афганістан займає 

ключове для нашої оборони положення). 

У США стоять пам’ятники діячам науки, культури – представникам різних націй, 

нічого подібного немає у нас, а кричать про інтернаціоналізм.  

Ось міністр збройних сил Карлучі – італійське прізвище; зараз майже рівні з 

суперником шанси має кандидат у президенти Майкл Дукакіс – грек за походженням. Таке 

немислиме в СРСР. 

Згадалась така деталь нашого життя: був час, коли за кордон відправляли тільки з 

одною метою – видивитись і осміяти, розкритикувати навіть те, що варто було наслідувати, 

чому заздрити, вигадати грязну брехню на тих. До цього вдавались і Маяковський, і 
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Горький. Згадується образ капіталіста-товстуна, ніхто не натякнув, що саме у нас 

начальники товсті, вгодовані. 

25.09.1988 р. 

 

Пригадується кінофільм «Холодне літо – 53» про злочинців, яких амністували. 

Який був задум? Показати, що злочинців відпускати не можна? Що віддані 

радянській владі люди, навіть попавши в концтабори, залишаються їй вірними? 

Виходить, що злочинці по природі, навіть вирвавшись на волю, ведуть і далі 

злочинний спосіб життя. У зв’язку з цим виникає така асоціація – після падіння царського 

режиму чим ці злочинці, що вийшли на волю, зайнялись?!  

25.09.1988 р. 

 

Вибори. Ввели мене без моєї згоди і мого відома в Окружну виборчу комісію в ролі 

її голови. 

Вчора в міськраді була інструктивна нарада. Зігнали таких, як я. 

З-під палки все робиться. Не можу примусити своїх підлеглих робити те, що 

належить. До чого все стало формальним, позбавленим смислу.  

Зараз у нас довибори депутата замість того, що вибув (за якого в минулому році 

голосували). 

Прозвучала з уст інструктора на нараді дуже цікава фраза: „Норма 

представительства: если выбыл депутат рабочий, то ему надо найти такую же замену – 

рабочего». 

Перед виборами, які проводяться з таким шумом, затратою сил і коштів, 

високопоставлені дяді прикидають: скільки чоловіків і скільки жінок у депутатах має бути, 

хто вони мають бути за соціальним і національним походженням. Спочатку в цифрах (щоб 

цифра і тут справна була!) визначені категорії депутатів (і в кількісному, і в якісному 

плані), тоді під ці параметри находять людей (щоб були і віддані, і відповідали рознарядці), 

потім організується їх висування (від трудящих такого-то колективу), зустріч з депутатами 

(на зустріч приходять примусово агітатори й деякі члени виборчої комісії), на всіх етапах 

оформлюються протоколи за прийнятим зразком (навіть підписи членів виборчої комісії – 

чорним кольором, однаковою ручкою). І вибори кандидата проходять «на належному 

рівні». Як можна було таке винайти?! 

До речі, ця «норма представительства» діє і при вступі в партію. 

29.09.1988 р. 

 

Уся та дійсність, яку пережив народ як кошмарний сон, настільки нереальна, що в 

неї неможливо повірити (тому й не вірили очевидцям, перебіжчикам, свідкам, закидали їх 

камінням «за брехню, наклепи»).  

Тодішня практика слідства. Якщо слідчий не добився зізнання жертви, значить, «він 

м’якотілий», пособник контри і т.д. Залишались на постах і робили кар’єру тільки 

безоглядно жорстокі виконавці. У них своя шкала оцінок була при характеристиці 

функціонера: стільки розкрив ворогів (що зізнались), скільки розстріляв (є пам’ятник в 

Умані „железному” чекісту). 

1.10.1988 р. 

 

Білорусь. Публікуються матеріали про розстріли чекістами біля Мінська у лісі. 

І в цій же країні партизанських рух! Чверть населення загинула у війні. Остаточно 

роздавили „апостолів правди і науки”, які хотіли добра своєму народові, насмілившись 

захищати його. 

У муках зникає нація. 

Незбагненне і те, як німці не скористались із сталінських репресій, не побудували на 

цьому своєї пропаганди! 
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1.10.1988 р. 

 

У Дорогичині на незакінченій будівлі («долгострой») великими буквами 

транспарант: 

Дорогичинцы, двенадцатой пятилетке наш ударный труд! 

Як багатозначно й іронічно: а) довгобуд – названий «ударным трудом», б) зрештою, 

якщо п’ятирічці, то така й праця. 

31.10.1988 р. 

 

Гомель. Дошка пошани на стіні російського драмтеатру, що біля площі. Силует 

Леніна, поряд слова: 

Мы придем к победе 

Коммунистического труда 

В.И. Ленин 

Мене вразили ці слова: колгоспи достатньо показали сутність і наслідки цієї 

комуністичної праці, До речі, на вокзалі чув фразу, промовлену з серцем: «Ну і колхоз!» – 

про якесь неподобство. Слово це стало означати (як і бардак) крайню дезорганізацію 

чогось, безтолковість.  

30.10.1988 р. 

 

На всі випадки життя. На почтамті в Гомелі бачив гарно оформлену на стіні цитату: 

«Социализм без почты, телеграфа, машин – пустейшая фраза». В.И. Ленин. 

І про кіно, і про газету, і про мову… все є в Леніна, є звідки брати цитати. У журналі 

«Новый мир» (1988, №10) про цитати на с.172, 176. 

30.10.1988 р. 

 

Сюжет для фільмів, тема для широких художніх полотен: сталінщина, Катинь, отой 

ліс біля Мінська, зібрати описи-спогади про те, що там діялось (створити мозаїку 

мартирології Білорусі). 

Війна – яких тільки жертв зазнав білоруський народ в ім’я тих, які знущались над 

ним і зараз добивають! Тут був розвинений партизанський рух. Сталін і його банда могли 

бути задоволені: за все вчинене зло білоруси р’яно захищали кривдників! 

І третя рубрика: як гордиться Білорусь (устами продажних писак) своїм героїзмом! 

А вибрати цитати, факти, розповіді є з чого. Тут можна широко використати й 

періодичну пресу: газету “Літаратура і мастацтва”, журнал “Полым’я” та інші.  

3.10.1988 р. 

 

У батьківській хаті вечором 31 жовтня 1988 року. Розповідає мій брат Петро про 

життя-буття колгоспне, радянське. 

Був він на заробітках на Ставропільщині. Квартирна хазяйка згадувала „славний” 

період перших п’ятирічок – голод тридцятих років. Комсомольці, сільські активісти 

обходили вранці хати, заглядаючи в піч, чи не вариться щось. Витягали горшки, розбивали 

їх, матюкаючись і погрожуючи хазяйці виселенням, заховала, мовляв, хліб. Де зерно?! 

Показуй!! Так тебе так! 

Вибрали до зернини, почали їсти один одного. 

Крадійство. Мій батько стверджує, що привчили красти чисто всіх. У колгосп 

привезуть міндобрива – начальство, адмінперсонал тягнуть, скільки хто може чи скільки 

кому треба. Комірник краде, його знайомі, друзі. 

І на виробництві – кожен робітник намагається щось украсти. В Америці поняття 

такого нема, щоб робітник щось украв чи собі, чи продати. А тут у порядку речей, це 

звично, повсякденно. 
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Це дійсно так і скрізь. Хочеш, наприклад, поремонтувати опалення. Треба заплатити 

майстрам, то вкрадуть потрібне для ремонту, прийдуть і зроблять. Хай там комусь не 

вистачає. Батько каже: колись на селі був найбільш один злодій, а то й ні одного, тепер 

кожен.  

31.10.1988 р. 

 

Розповіли мені про такий анекдотичний епізод. У церкві в селі Матійовичі 

(Березівського р-ну на Берестейщині) вінчалась  пара. Запросили попа випити по чарці. 

Відмовився. Вони вговорили його взяти пляшку горілки як подарунок. Узяв, але віддав 

сліпому, що сидів біля церкви. Цей сліпий разом з дружиною випили цю пляшку й ходили 

по селу п’яними. Їх затримала міліція:  „Чого п’яні? Де взяли? Хто дав?”. 

Призналися, що дав священик. Міліція повідомила куди слід, священика негайно 

зняли з парафії. Добрий був чоловік, кажуть. 

Мораль: не можна було цьому нещасному робити такий подарунок. 

Жовтень 1988 р. 

 

Укрупнили наш колгосп. Зараз він об’єднує села: Батарея, Ставки, Льовковичі, 

Судиловичі, Михайлинок, Галінув, Костюки (об’єднали восени 1987 року). Роздули 

адміністративний апарат, 4 агрономи. Приходять на колгосп премії – ділить начальство між 

собою. Одержують зарплату незалежно від наслідків господарювання. 

Замучили жінок непосильною роботою – на буряках, на вирощуванні брукви. 

Кожній дають норму, існують різні засоби підхльостувати на виконання цієї норми. 

Брат мій Петро цілий вечір розповідав про роздутий адміністративний апарат. 

Сидять по кімнатах і нічого не виробляють, а гроші одержують з колгоспу, крім того, хто 

що може, виписує чи просто краде. Розповів про такий епізод: двоє старих колгоспників 

зводили в колгоспі будівлю, а коло них стояло троє молодих начальників, кожен щось 

указував і показував. 

Кінець жовтня 1988 р. 

 

Сьогодні (5 листопада 1988 р.) їздив у Березу з Батареї. Їхали разом з Малашуком 

Іваном. Розповідає про колгоспні злигодні. Ось деякі факти, фрагменти: 

а) Управляючий (голова колгоспу) заробляє в день 15 крб. ― це заробітна плата, а 

все інше може просто брати, а колгоспнику платять 1 крб.  

б) Береш коня в колгоспі. Ні тобі хомута, воза чи іншого реманенту, бери все це, де 

хочеш, а за коня за годину плати 50 коп. 

в) Пропало цього року на полі приблизно 20 га вівса. Не дали людям зібрати, а самі 

не змогли. “Хай пропаде, аби людина не скористалась”. 

У безвихідь загнано колгоспника, сільського трударя. Зробили його безправною, 

знедоленою людиною, і виходу нема ніякого – трудись безкоштовно, задаром. Хто як міг – 

„підсадив” своїх дітей у місто.  

5.11.1988 р. 

 

Гегель: кожен народ має такий уряд, якого він заслуговує. Ах, як це добре звучить! 

Виходить, кожна сирота заслуговує своєї участі. Людину ограбили – заслуговує своєї 

участі.  

Які бувають красиві й нібито правильні слова! Згадується Руссо: хто перший забив 

кіл і сказав – це моє, посіяв нерівність і несправедливість. Мовляв, ідея колективної 

власності і спільної роботи – спасенна ідея. А якщо порівняти з тою дійсністю, яка 

наступила? 

“Непротивление злу насилием” – от і результат: масові репресії. Чи не краще було 

присікти зло в зародку? 

Листопад 1988 р. 
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Із спогадів Таранця, з яким перебуваю в лікарні в одній палаті (в Слов’янську, 

початок грудня місяця). У молодості він захоплювався мисливством. „Одного разу йду з 

ружжом і чую – голосить жінка, якісь крики. Я підійшов до місця події. Бачу, об’їждчик б’є 

батогом цю жінку, жене її, вона ридає. Я підійшов ближче, зупинив їх, закричав, “Стой! Ни 

с места, твою мать! Что здесь делается?!” Вияснилось, жінка вкрала  жменю скошеного 

проса (був голод), а на неї напав об’їждчик і веде її, щоб віддати під суд. Я його став 

соромити і сказав: покинь цю жінку і забирайся звідси, бо я не ручаюсь за себе. Поїхав. Так 

спас жінку від тюрми”. 

Шахтинська справа. Вірить, що була диверсія. „В шахту за наказом її керівника було 

занесено 25т вибухівки. Були справді вороги народу, які займались шкідництвом. І тоді, і 

зараз вони є. От подивись, яке безобразіє твориться, развє це не вороги народу?!” Кажу, що 

людей по шахтинській справі виправдали. 

– Ну, то я ж добре знаю, що за наказом керівників була занесена вибухівка. Найшли 

все це. Був суд. Був мітинг на площі. Виступали, розказували. 

Думається, це був єзуїтський хитрий хід: був безпорядок, наростало незадоволення. 

Організованими чекістами провокаціями й репресіями вбито трьох зайців: вони стали 

громовідводом для бездумних мас: ага, є вороги! Оце вони таке роблять! По-друге, 

знищено навіть потенційних критиків, і, нарешті, навели на масу страх паралізуючий, 

наступив шок. 

Часто морщиться, згадуючи минуле: „Не дай Бог! Не дай Бог, що творилося! Це 

якась погибель була!”. 

2.12.1988 р. 

 

Із спогадів Таранця (продовження). Розповів він таку давню історію. „Його 

двоюрідний брат Міша рано залишився сиротою, виховувався в їхній (Таранця) сім’ї. 

Батько (Іван) влаштував його на роботу до пана Білана. Там вони полюбились з його 

дочкою, пан погодився на одруження, відписав частину землі. 

В революцію діяли «ночні банди». Прийдуть до дядька, лопату у вікно і кричать: 

«деньги на лопату!» Не даси, можуть підпалити або вибити сім’ю. 

Так от цей Міша знав, що у пана є золото, десь лежить. Розповідав знайомим про це. 

Прийшли вночі до того пана, вимагали віддати золото. Пан усе заперечував. Зібрали всю 

сім’ю. Вбили спочатку матір пана, потім почали мучити і вбивати дочок, жінку. Не сказав 

пан, де сховане золото. Тоді почали його самого різати потроху. Він втратив свідомість і в 

несвідомому стані проговорився, де сховав, забрали, а його добили. 

Злодії були із Слов’янки (села, де жили бідняки – босота, що ходила по заробітках)! 

Про все це розповів Таранцю сам Міша. 

Махновці і ці бандити, згадує Афанасій Іванович Таранець, російські блатні пісні 

співали (перевертні?). 

3.12.1988 р. 

 

Ось ще дещо із спогадів мого колеги по палаті Таранця Афанасія. Працював він 

шахтарем у Новошахтинську. 

Мобілізували їх (дали зброю), послали шахтарів на допомогу комсомольцям 

ліквідовувати куркулів. Розповів про такий епізод. В Олександрівському районі приїхали в 

село, з’явились до місцевого сільського начальства: „Хто тут у вас є з куркулів?” Дав список, 

адреси. Ми пішли в першу хату: є тут такий-то? Перелякано (глава сім’ї): „Я”. – «Ідем з 

нами”. Забираємо, заводимо в сільраду. Інші групи привели ще чоловік 8-10. Їх арештували, 

посадили під варту. 

Вечором, коли стемніло, ці ж бригади заходять у хати арештованих: „Збирайтесь!” 

Починається плач, стогін, голосіння. – „Цить, застрелю, як тільки подаси голос!” 
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Так виводимо всю сім’ю, на гарбу – і в дорогу. Йде проливний дощ. Під конвоєм 

гарбу з дітьми, жінками доставили. Комнезами визначали долю людей. А там народу повно 

з різних сіл понавозили. Привезли й арештованих голів сімей. Перевірили по списках й 

позаганяли в товарні вагони – набили битком. Знадвору двері засунули, замкнули й 

повезли. Як потім виявилось, висадили розкуркулених серед тайги. 

– Чого вночі забирали? – питаю. 

– Щоб не було шуму. Мовчки, тихо.  

Тих, хто конвоював, попередили: якщо хтось утече – тебе на його місце поставимо! 

Каже, тоді голова сільради міг кого хоч у куркулі записати й вивезти. Влада 

сільських начальників була величезною! 

Спогади про голодовку. Були села – вивішували чорний прапор: нікого не 

залишилось у живих. На вокзалах, як снопи, мертві лежали. 

Десь везли хліб у фургончику. Налетіли голодні, їх били по руках, по головах, а вони 

хватали хліб. 

На вокзалах повно голодних. Лізуть з божевільними очима на живих, щоб щось 

витягнути. 

Серед шахтарів вишукували тих, хто переховувався. Приходять до кліті: „Хто тут 

такий-то?” А цей шахтар весь чорний, після роботи, тільки зуби блищать: „Я”. 

Забрали – і знай як звали (син куркуля, списки шахтарів перевірялись, посилали по 

місцю проживання запити). 

Запитую, чи можна було оспорити, найти якийсь захисток, виправдання?  

– Ні, „не разговаривай!” Ніякого спасіння не було. 

Ці «куркулі», каже Таранець, були такі ж, як і всі. За роботою не бачили світу, 

ходили в домотканих свитах, саморобних кожухах.  

Апокаліптичні картини! 

3.12.1988 р. 

 

Про реабілітацію. Десь у газетах (приблизно за 18.11 – 6.12.1988 р.) є згадка, що 

Хрущов реабілітував біля 20 млн. чоловік. 

7.12.1988 р. 

 

Проводи М.С. Горбачова в Нью-Йорк... проводи в Індію… а в свій час Брежнєва… 

Хрущова… 

Зовні проводжаючі являють собою ніби згуртовану темну масу. А насправді? 

Згадати, як Хрущов організував своє «воцаріння», потім Брежнєв… між ними взаємна 

недовіра і тваринна боязнь конкурента. Вони бояться один з одним контактувати, бувати в 

гостях, разом відпочивати, щоб не викликати підозри верховного, а верховний пильно 

придивляється до підлеглих, намагається проникнути в їхні черепки – чи не готує хто 

змови?! 

Верховний безперестану вергає слова «в народ», проголошує ідеї, вказує 

магістральні шляхи, інші ж мовчать, як миші. Вони й не мають своїх думок і не вміють їх 

висловити. Вони можуть лише, як ехо, повторювати слова, звороти, кліше свого хазяїна. 

Горбачова не було чути, ніхто його не знав (як і інших), і коли збіг випадковостей 

випхнув його на авансцену, він безупинно говорить, говорить. Не має почуття міри, 

розуміння того, що смисл не в кількості слів, виступів. Але він мріє мати й зібрання своїх 

творів, не ним складених, написаних. Здається, зрозумів би, хто ж тепер читає Брежнєва, 

його багатотомне видання?  

8.12.1988 р. 

 

Продавець у газетному кіоску, що на тролейбусній зупинці «Молодіжній» у 

Слов’янську. Він родом із Сибіру, із Кансько-Качинського району. Дещо розповідав про 

концтабори в тих краях. 
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У групу політичних завжди додавали кримінальних (більшу чи меншу кількість). 

Вони не працювали, а жили за рахунок політичних. От бригада виконує план на 120%, по 

120% записують і на кожного кримінальника, хоч він і не брався до роботи. Додавали їх для 

того, щоб знущались над політичними, принижували їх. Начальство, мовляв, тут ні при 

чому, це ваші внутрішні роздори. 

Якийсь полковник, що сидів у таборі, якось посмів зауважити: як же це так, вони 

зовсім не працюють, а їм пишуть те, що нам. То вони йому таке вчинили, що він на колінах 

повзав, просив пробачення. 

11.12.1988 р. 

 

Від народників до більшовиків (лікарняні розмови). 

Один із моїх співпалатників (Таранець) розповів про якогось пана Леоніда 

Жебуньова. Займався  революційною діяльністю. Попросив найвідданішу служницю: якщо 

мене арештують, так оцю валізу занеси в таку-то скирду соломи й підпали. 

Був якийсь збір його друзів-підпільників. Через деякий час його заарештували 

жандарми. Служниця швиденько й непомітно віднесла валізу й спалила. Жандарми робили 

обшук, не знайшли нічого. 

Мій оповідач на прикладі цієї історії вважає, що пани робили підкоп під царя. Мені 

подумалось: дійсно, усі ці народники, які самі йшли на терористичні акти й народ 

підбурювали, нарешті розворушили низи. Так ось що революціонери наробили (що з їх 

діяльності вийшло)?!  

Перебуваючи в лікарні, читаю журнал «Україна», (№47 за 1988 рік) – щоденники 

В.Вернадського «Тієї грізної години». Вголос зачитую слова: «Гадаю, більшовики самі 

зречуться влади». Сусід по палаті машинально «Большевики… большевики… Это чума 

какая-то». 

Це наштовхнуло на думку назвати серію матеріалів про більшовиків «Чума ХХ 

століття». 

12.12.1988 р. 

 

Спогади. Довелось мені перебувати в лікарні (в т.зв. «аїзівській», що на вул. 

Васильєва в Слов’янському) з 18.11 по 6.12.1988 року. Лежав спочатку в палаті №8, потім 

№10.  Пневмонія. 

У палаті №8 був старичок – дотепна й справедлива людина. Голоду не зазнав, бо був 

тоді в Москві та ще й на інтендантській службі. Але як боляче він сприйняв усю трагедію в 

Україні! Ось деякі його висловлювання (але з якимось глибоким, непередаваним словами 

болем). 

„Скотина здихала. Коней підв’язували до балок вірьовками, бо не могли стояти на 

ногах. Чим же вони завинили? В чому скотина була винна?!” 

«За три роки непу всього стало вдосталь. На базарах було повно м’яса, хліба – 

усього, чого захочеш. Потім почалась колективізація. Щоб швидше людей загнати в 

колгоспи, прислали 100-тисячників. Вони зовсім не знали сільського господарства, вони все 

ізничтожили. Почала дохнути худоба. Вони ж стали і головами колгоспів. Це були босяки, 

кожного хазяїна вони ненавиділи. Їх поприсилали з Росії. Не пожаліли худоби навіть, не те 

що людей». 

Якось у палаті зайшла мова про табори. Хтось запитує: „Что такое Колыма?” Другий 

відповідає: «Колыма – это школа коммунизма». 

Один хворий розповів анекдот: ходить по Курському вокзалу в Москві дядько й 

питає, де той золотий сортир, що Ленін обіцяв для кожного з нас? Хотів би хоч раз у житті 

посидіти в ньому (справді, в Леніна така обіцянка є). 

12.12.1988 р. 
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У слов’янській газеті «Комуніст» (за 6, 7, 9, 10 грудня 1988 року) надруковано 

документальне оповідання учителя СШ№17 м. Слов’янська «У пазурах чорного крука». 

Жахлива розповідь про те, як служби НКВД розправлялись з ні в чому не винними людьми. 

1. Ось яке було визволення, яку свободу і щастя в Західну Україну принесли! А як 

це обставлено в літературі, мистецтві – які ангели прийшли, яке щастя принесли! 

2. Збурили населення, викликали рух опору. Бо хто ж виступив би проти волі! І як 

протест населення насильники жорстоко давили, як оплюгавлювали (особливо галани) 

учасників руху опору! Ось смисл радянської літератури! Кажуть, щоб придушити опір, цілі 

села вивозили й хати спалювали. Одночасно ставили пам’ятники в Кортелісах, плачучи над 

жертвами фашистів, організовували туди екскурсії. 

3. Згадується розповідь старого пенсіонера у поїзді Київ-Полтава: революція (тобто 

саме захоплення влади) було безкровним (взяття Зимового). Потім почали робити 

насильства, вбивства – виникла могутня хвиля опору. Й почалось: хто – кого. До речі, про 

діяльність більшовиків є немало й в щоденнику Вернадського (журнал «Україна», 1988, 

№№46-49), можна найти й інші свідчення про те, що саме злочинні елементи захопили 

владу. Листи Короленка до Луначарського (журнал «Новий мир», 1988, №10). Скільки тут 

фактів! А стаття про руйнування могил! 

Так ось яка грізна, жорстока, злочинна сила насувалась. Їх інколи називають – 

внутрішні татари. Але найкраще їх називати – більшовики. Вони не мислили своєї 

діяльності інакше, як суцільний терор, масові вбивства. 

Вірш «Комсомолець» В. Сосюри (маю запис відвіданого мною уроку на цю тему) – і 

громадянська війна, описана в листах Короленка. Ще про громадянську війну, хто 

насправді чинив злочини – в цьому ж №10 за 1988 рік «Нового мира» на с.149-152 є вірш 

Велимира Хлєбникова «Председатель чеки»: 

Тот город славился именем Саенки… 

Дом чеки стоял на высоком утесе из глины 

На берегу глубокого оврага, 

И задними окнами повернут к обрыву. 

Оттуда не уносилось стонов. 

Мертвых выбрасывали из окон в обрыв. 

Китайцы у готовых могил хоронили их. 

Ямы с нечистотами были нередко гробом, 

Гвоздь под ногтем – украшением мужчин. 

Примітка: „С.А. Саенко – член Черезвычайной комиссии в Харькове в 1919 г. См. 

о нем: А.Н. Солженицин. Архипелаг ГУЛАГ. Париж, 1973, кн.1-2. с.164». 

 У передмові видавця до цього вірша є такі слова: «… а также печально известного 

на юге республики чекиста Саенко, того «страшного комиссара Саенко», которого 

упоминает А.Н. Толстой во второй книге «Хождение по мукам» – «Восемнадцатый год» и 

чей портрет еще до недавнего времени висел в одном из музеев Харькова. 

Про моральний та інтелектуальний рівень діячів революції (гегемона революції), 

«честь и совесть нашей эпохи» розповів десь і Горький: як обранці народу (а обирали 

гідних прихильників радянської влади) в Зимовому палаці вели себе.  

12.12.1988 р. 

 

1. Про обман як національну рису й сутність державної політики. У лікарні (коли я 

там перебував) один хворий  розповідав про якогось свого знайомого, що переїхав із 

Польщі до нас, оселився десь у Лозівському районі. Згідно з угодою, яка раніш, перед 

виїздом, була обумовлена, він тут одержав клапоть землі в особисте користування. Придбав 

реманент. Зібрав урожай, заплатив податки. На другий рік податки значно збільшились. 

Хтось із райкомівських працівників йому по-дружньому порадив: втікай, поки не пізно, бо 

обкладуть таким податком, що не виплатиш, то ще звинуватять і посадять. Де бачено, щоб 

у нас дозволили приватне господарство?! Він так і зробив – що продав, а що покинув, 
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тихенько перебравсь у Слов’янськ. Один із слухачів у серцях: „Руский Іван не може жити, 

як не обмане!” (мовляв, обіцяли землю, можливість індивідуального господарювання). 

Чомусь згадався кінофільм «17 миттєвостей весни» – яка брехлива історія, міф про 

нашу розвідку! Але люди щиро в це вірять! Навіть на нашій кафедрі (до речі, була стаття, 

де говориться, що наша розвідка була тільки в кіно). 

2. Про репресії. Якась неймовірна, незбагненна деталь: у багатьох безмежно 

відданих Сталіну осіб були репресовані дружини! У Зорге, в Галана, Калініна, особистого 

секретаря Сталіна Поскрьобишева. Що це за явище? Який Фрейд зможе все це пояснити? 

12.12.1988 р. 

 

1. Гегель, його діалектика. Є про нього в Герцена («Былое и думы»). Маркс, Ленін 

вивчали цю діалектику. Чи не вона озброїла цих зловісних діячів єзуїтськими силогізмами, 

якими виправдовувалися їхні злочини?! «Все должны были делать вид, что изуверские 

силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей» (Е.Гинзбург, ж-л «Юность», 

1988, №9). 

2. Повертаючись до статті про Берію. Ходили чутки про ці його сексуальні злочини, 

навіть про те, що він і страчував деяких з наложниць (це теж одна з характерних рис 

сталінської атмосфери, апофеозу вчення класиків марксизму-ленінізму про диктатуру 

пролетаріату, логічні наслідки цього вчення). 

Яка це тема і сюжет для кінофільму! Ось смертельні бої на фронті, солдати в пеклі, 

кидаються в атаку з словами «За родину!», «За Сталіна!» Масово гинуть юнаки – і за що?! 

А ця банда розв’язала війну, натворила стільки зла, горя, скільки крові й сліз пролила ще до 

війни… зараз розважається – і як?! 

Ввергнути у вир війни народ, ця мільйонноголова маса стає груддю за таких 

негідників! Який тут глибокий філософський смисл! 

Герой цієї газетної статті може стати основою для фільму. Адже Берію ще й 

обирали. Народ віддав свої голоси за нього (в журналі «Україна», 1988, №49 є стаття 

«Вечірні лови товариша наркома»). 

У лікарні розповідали й таку історію. Десь на березі Чорного моря у Кавказьких 

горах була Берії королівська дача з басейном. У басейні купалися голі дівчата. А він, 

п’яний, сидячи за столиком з напитками й наїдками, спостерігаючи гру, вказував 

ординарцеві: «Спіймай мені оцю рибку». 

12.12.1988 р. 

 

Образки. «…встретиться с Толстым, чтобы в беседе с ним разрешить мучившие их 

вопросы совести: как избавиться от сумасшествия, бессмысленной жизни, где искать 

«царство Божие», какому труду посвятить свою жизнь, чтобы смысл её не исчезал после 

смерти, в чем истинное бессмертие, истинное счастье?» (Б.Сушков. «В поисках «зеленой 

палочки », журнал «Новый мир», 1988, №10, с.266). 

6 грудня по центральному телебаченню – зустріч з кінорежисером С. Ростоцьким у 

концертній студії Останкіно. Розповідаючи про різне, він мимоходом зазначив: „Мавпам, 

мабуть, соромно, що люди виводять свій рід від мавп. Мавпи не можуть допустити того, що 

може робити людина”.  Читаючи останні публікації про революцію, думаєш: дійсно, ніякі 

звірі на це не здатні. 

«Смотрите на мир без очков и шор» (Маяковський) – це не під силу абсолютній 

більшості людей. Озброєні теорією Маркса – Енгельса – Леніна натворили стільки лиха. Ця 

антигуманна теорія заступила перед її прихильниками реальне сприймання життя. Правда, 

ця теорія створювалась з урахуванням саме рептильного рівня поведінки людини й мала на 

меті привести в дію саме цей рівень. 

13.12.1988 р. 

 

Люди мира, на минуту встаньте, 
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Слушайте, слушайте –  

Летит со всех сторон: 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон, 

Колокольный звон… берегите мир.. 

Уявити тільки: цю пісню співають і ті, що займались масовими розстрілами просто 

ні за що, за здорово живеш, своїх співгромадян – сусідів, односельців, навіть своїх жінок 

віддавали молоху, ті, що організували масовий голод...  

Як вони публічно обурюються злочинами фашистів! Будують меморіали, гнівні 

екскурсії там проводять! Між собою і тими не вказують маленького зв’язку – що фашисти 

всього лише учні справжніх майстрів «заплечных дел». 

Марксизм-ленінізм скрізь, як тільки здобував перемогу, виявляв свою зловісну суть 

– жорстокість, антигуманізм. Але два народи стали в цьому неперевершеними – росіяни і 

кхмери! Недаром стільки говорилось, що в кожній країні соціалізм характеризується своїми 

особливостями. 

16.12.1988 р. 

 

У четвер 22 грудня 1988 року відбувся в нашій бібліотеці літературний вечір. 

Зібрались  студенти (прийшли лише з початфаку та деффаку), щоб поділитись враженнями 

від прочитаних книжок. Було кілька і викладачів, усього зібралось чоловік 20. 

Бібліотекою був підготовлений листок – прізвища авторів і назви творів, про які 

хотілось би поговорити: 

Г. Айтматов. Плаха. 

А.Рыбаков. Дети Арбата. 

А.Рыбаков. 35 и другие (журнал «Дружба народов», 1988, №9, 10). 

В.Кунин. Интердевочка (журнал «Аврора», 1988, №2-3). 

В.Высоцкий. Девочки. 

Говорили про твори, в яких описані жахи сталінських років. 

На цьому ж вечорі Валерій Романько рекомендував як хороший твір про культ «Град 

обреченный» – про репресії (журнал «Нева», 1988, №9-10). «Овраги» С. Антонова (в 

журналі «Дружба народов», 1988, №1-4) про колгосп ім. Хохрякова, (той, що розстрілював 

царську сім’ю). 

Десь було повідомлення, що Хрущов ребілітував біля 20 млн. людей, що дружина 

Зорге була репресована.  

23.12.1988 р. 

 

Рептилії, які поїдали один одного (кілька образків). 

1) Постишев гнівно таврував Епіка, Епік пише на себе наклеп. Але й Епік, напевне, 

таврував націоналістів та інших „ворогів”, потім і сам попав під ніж, під тиском став себе 

очорнювати на догоду і втіху іншим рептиліям; Епіка – Постишев, але нарешті й Постишев 

зазнав цього ж (напоровся на те, за що боровся). 

Було б надзвичайно цікаво зібрати всі ці висловлювання, дослідити історію – як 

вони один одного топили. 

Громадянська війна дала великий заряв жорстокості. Негідники вилізли наверх. 

Ворошилов смертельно ненавидів Тухачевського, а цей не в меншій мірі Ворошилова. 

Обидва були «мокрих дєл мастера». 

Зворушлива сцена прощання Бухаріна з дружиною – який справді  трагізм (описано 

в «Огоньку»). А от коли Бухарін був на вершині – чи приходило йому пожаліти тисячі 

невинних жертв? 

Із спогадів Олексія Зикіна: чекіст приходить додому вкрай виснажений, втомлений, 

одяг забризканий кров’ю, навіть мозком, дружина допомагає йому роздягнутись, змиває 
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теплою водою руки… пригортає, годує, вкладає в чисту постіль і тут же береться прати 

одяг. 

Як він знущався над учителькою в дворі школи! 

Було б цікаво знати, чи не розстріляли його під час наступної «хвилі». Цю скотину 

ніхто не любив, і з задоволенням такі ж скоти познущалися б над ним.  

25.12.1988 р. 
 

Про Велику Вітчизняну війну. Гітлер зажив слави найбільш одіозної фігури ХХ 

століття й можливо всієї людської історії. Вбивця. Стільки горя приніс своєму народові й 

іншим народам. Купався в крові. 

І ось буквально один нюанс, один поворот – перемога! – і він став би новим месією, 

гордістю німецького народу, зіркою першої воличинни на небосхилі історії людства. 

Розповсюджувалась чума ХХ століття – більшовики. Якби їй протиставити  

організованість, гуманізм і бодай елементарну справедливість, вміння вести роботу з 

людьми – й перемога була б забезпечена. Для чого була ця безоглядна жорстокість 

фашистів, яка повернула всіх проти німців?! 

Гоніння на євреїв – втратили провідних учених, підтримку міжнародного 

співтовариства. Екстермінацією примусили поляків та інші народи вести боротьбу не на 

життя, а на смерть. 

Гітлер міг підняти на боротьбу під своїми прапорами поневолені народи Росії, в 

тому числі навіть росіян (була ж РОА) проти більшовизму. Але він був людиною, 

позбавленою історичного мислення. Для його перемоги Сталін підготував ґрунт. 

26.12.1988 р. 

 

Майстри брехні. Згадався епізод десь з сорокового року. Серед населення в нашому 

краї розпустили слух, що в одному селі найшли піску багато, буде побудований склозавод, 

в іншому ще щось, коротше, накреслювались гігантські перспективи побудови соціалізму й 

комунізму. 

Саме на цьому грали й після революції: люди були в стані крайнього виснаження, а 

їх манили оці фокусники маревом добробуту, земного раю. Як умираючий у пустелі від 

спраги бачить, що наближаються хвилі чистої, прохолодної води, так і тут фокусники 

створювали це комуністичне  марево. 

У лікарні мій сусід згадував: „Земля селянам, заводи – робітникам! От і повірили й 

пішли за більшовиками. А вони й не думали цього робити”. 

26.12.1988 р. 

 

Про Сталіна. «Уйдя в подполье, увлекшись «эксами» (експроприациами), налетали 

на банки (для пополнения партийной кассы)…» (із статті). Це були типові терористи, 

мафіозі, які й дійшли до влади. 

„…По обыкновению, последним заговорил Сталин. Вот тут-то прозвучала фраза, 

которую он часто повторял, а впервые произнес при Каменеве и Дзержинском летом 1923 

года: «А по-моему, истинно мужское удовольствие – раздавив врага, выпить бокал 

хорошего грузинского вина». 

Скільки разів у своєму житті він мав щастя відчути це  „істинно чоловіче 

задоволення”  

„… Сталин обратился к начальнику военно-медицинской службы генералу 

Смирнову: 

– Как? Вас ещё не расстреляли? (Це під час урочистого засідання 6 листопада 1941 

року.) 

Легко себе представить, с каким настроением Ефим Иванович жил, работал, ездил 

на фронт”. 
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Була створена така універсальна, всеохоплююча тюрма, що абсолютно ніде не 

можна було сховатись, нікуди втекти, будучи зовсім не винним – не захиститись, не 

виправдатись. 

Десь у публікації було, що Сталін – великодержавний шовініст. Мабуть це в статті 

Віктора Горохова «Тот самый Сталин…» («Смена», 1988, №24).  

1988 р. 

 

Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут» (журнал «Юность», 1988, №9): 

„Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было 

чувство изумления. 

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? 

Что же будет дальше? Неужели такое возможно просто так? Без справедливого 

возмездия! 

Ни тени сомнений в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина 

(инстинктивно, что ли?) не могла боготворить, как это входило в моду. 

Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, 

может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую 

популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субьективное – это, по сути, 

одно и то же». Совершил ли ты преступление или отсутствием бдительности «лил воду на 

мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем – 

все равно”. (На с.41 є багато про Ярославського. Зрозуміла тепер мені його «Біблія для 

віруючих і невіруючих».) 

„Все должны были делать вид, что изуверные силлогизмы отражают естественный 

ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий 

безумие, как окружающие или возмущаются, или снисходительно усмехаются, третируя 

спрашивающего как идиота. 

Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на 

тему марксиско-ленинского учения и морали. Честно то, что полезно для пролетариата и 

его государства… 

…она (медсестра) торопливо осведомляется: 

– Что вас заставило – то, а? Ну, против Советской власти, что вас заставило! Ведь я 

знаю – вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам ещё не хватало? (Народ вірив, що це 

вороги.) 

Все происходящее было слишком нелепо, чтобы длиться долго, думали многие. И 

это ожидание, что вот-вот развеется какие-то гигантское недоразумение, широко откроются 

двери и каждый побежит к своему очагу, поддерживало бодрость. 

…как относительны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны 

те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга. 

Нелепая была затея – устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев. 

Нам было страшнее в наши тюремные ночи, чем им в блокадной ленинградской 

тьме... 

Вот моральный уровень вашей партии! – патетично воскликнула Дерковская [про те, 

що один одного боявся]. 

… потом Рудь завернул им дело, сказал, что по троцкистским элементам у них план 

перевыполнен, а по националистам они отстают, хоть и взяли много татарских писателей. 

... С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных 

масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были 

перегружены все до нельзя. 

… даже за засовами тюрьмы людей не покидает великий Страх, они уже попали в 

сети Люцифера, но им все ещё кажется, что можно выпутаться, что у соседа дело страшнее, 

что надо быть осторожным и ничего не рассказывать. 
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...Потом так же резко она садится и, протягивая вперед обе руки, добавляет: – А это 

НКВД. – Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие. 

Вот немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения 

опыта. Чувствуется единый стиль”. 

Грудень 1988 року. 

 

Дружба народів. Згадалось, як били космополітів. В’їлись оті всі стебуни в самі 

печінки, не було потім жалю до них. 

Тактика Сталіна полягала в тому, що одну групу населення він нацьковував на іншу, 

люди ставали бішеними, жорстокими.  

31.12.1988 р. 

 

 

1989 рік 

 

Пішли вже анекдоти й про Горбачова: 

1) Ворона і лисиця. Відомий сюжет... але що лисиця не каже, про що не запитає – та 

ворона мовчить. Тоді: – А Горбачов їде за кордон без Раїси. 

– Ка-ак?! – і сир випав. 

2) У палаці з’їздів у Кремлі виступає Горбачов, говорить про перебудову, про 

боротьбу з алкоголізмом, про сімейні підряди... Засідання і все, що відбувається, 

спостерігає по телебаченню весь світ. А десь на задніх рядах чути сміх без кінця – після 

кожного нового твердження новий вибух реготу. Підходить до тих, що сміються, 

розпорядник і совістить їх, виясняє причину сміху: що ви робите? Весь світ на вас 

дивиться! Чого смієтесь? 

– От я йому кажу, що виступає Горбачов, а він мені твердить, що Жванецький 

(Жванецький став особливо популярним зараз пересмішником – виступає на теми нашої 

сучасної дійсності. Відома його гумореска “Лягушка-путешественница”– про Раїсу 

Горбачову). 

3) Міша й Рая (Горбачови) створили кооператив: Рая варить лапшу, яку Міша всім 

розвішує на вуха. 

Зла дуже сатира; преса, радіо і т.д. популяризують кооперативи і закликають їх 

організовувати, ніхто не вірить обіцянкам Горбачова; ходять слухи, що без порад Раїси 

Міша нічого “не предпринимает”. 

3.01.1989 р. 

 

Сталін. Гітлер. В “Литературной газете” (1989, №4) надрукована стаття 

“Ликвидация” – про вбивство Троцького. 

Троцький про сталінські репресії писав: “Репресии будут чем дольше, тем больше 

выдавать результат противоположный тому, на который рассчитаны: не устрашать, а 

наоборот, возбуждать противника, порождая в нем энергию отчаяния”. 

В деяких джерелах і розмовах зустрічав я думку, що окремі репресовані намагались 

якнайбільше “видати” своїх спільників, щоб довести до абсурду ці репресії, викликати 

загальний опір цьому. 

І як на диво все сталось інакше, навпаки: зверху спускали навіть план, а знизу 

давали «встречний» план – від цього сила й авторитет Сталіна росли, «пресмыкательство» 

перед ним ставало щораз більш масовим, вихваляння щораз голоснішим, істеричнішим. 

Навіть якби Сталіна хтось ліквідував, то ошаліла маса змела б убивцю. Люди щораз більше 

ставали як оскаженілі собаки, готові своїх же розірвати на шмаття за вказівкою перста 

зверху, не обов’язково «самого». Ось і в “Третій роті” В. Сосюри (К., 1988, с.295-306) 

розповідається, як на нього нападали Корнійчук і Малишко. 
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А от у руках Гітлера ці ж прийоми виявились для нього згубними! Породили дійсно 

енергію «отчаяния» і змели всю його банду. 

6.01.1989 р. 

 

Про соціалістів-утопистів. Варто було б переглянути їхні твори. Дехто вважає, що 

оті жахи, які мали місце у нас, випливали значною мірою із їхніх концепцій. У журналі 

“Знание – сила”, (1988, №12) опублікована стаття Т.Ковальської “Тени “Города Солнца”. 

Автор підібрала висловлювання адептів ідеального суспільства саме в плані казарми, 

примусу, жорстокості й бездуховності. 

А, може, це були безумці? Згадались слова Шекспіра: “В цьому безумстві є своя 

логіка” (сказані, правда, з іншого приводу). У їхньому безумстві була своя логіка! І лише 

досвід показав, яке страшне це безумство. 

11.01.1989 р. 

 

Зайшли до нас троє хлопчаків 13 січня (перед старим новим роком) й заспівали 

Щедрик, бедрик, 

Дайте вареник, 

Грудку каші, 

Кільце ковбаси... 

На прохання Ліди вони заспівали ще “Коляд...”. Було приємно, що якийсь репертуар 

від колишніх свят залишився, й боляче, що так усе спростилось, примітивізувалось. 

Затим зайшли наші „кафедрали” – Ірина Москаленко, Світлана Семанчак, Світлана 

Касьянова, Іра Савченко. Поспівали, поздоровили, потім усі гуртом сіли за стіл і 

посвяткували.  

14.01.1989 р. 

 

Читаю статтю про Блакитного Еллана. І він приклав руку до повалення своєї хати і 

торжества режиму, який затим його з’їв. 

О.Вишня поскалозубив над своїми (“Берлінська українська держава”): “Свої серця 

нам виривали, чужі тесали нам хрести” (Олесь). 

25.01.1989 р. 

 

Антирелігійна боротьба, войовничий атеїзм – яке жахливе, по суті, було його 

спрямування: 

а) позбавити знедолених, особливо репресованих, будь-якої духовної опори (і 

віруючих, і тих, що в біді стають віруючими), вкинути їх не тільки в саме пекло фізичних 

страждань, але й в безодню духовного відчаю; 

б) катів звільнити від докорів сумління, розв’язати їх рептильний компонент 

психіки, утвердити серед них антимораль: «умри раньше ты». 

30.01.1989 р. 

 

Про Блакитного. Пригадалась фотографія в газеті (й стаття про нього): він і його 

наречена стоять радісно усміхнені! Щось зворушує душу, коли дивишся на цей сюжет: 

вони навіть не здогадувались, куди тягнуть, якому злу прокладають дорогу! І все ж 

непростимий гріх лежить на таких, як вони: проти кого вони виступили, з ким 

об’єднались?! Навіть якщо зважити на їхню наївність – спокусились обманними лозунгами 

(земля селянам, заводи робітникам), то при елементарному розумі й благородстві серця не 

могли не знати, що «в своїй хаті своя правда і сила і воля” (Шевченко). 

30.01.1989 р. 

 

Дещо з минулого. Вчора (3 лютого 1989 року) в деканаті підготовчого відділення 

зайшла мова про період культу. Марія Романівна Біушкіна стверджує, що були тоді й 
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прояви “вредітєльства”: «От, пригадую, були антирадянські зображення чи лозунги в 

завуальованій формі на зошитах – потім обкладинки цих зошитів (“когда обнаружилось”) 

зривали. Але ж зошити розходились величезними тиражами!» І Біушкіна бачила ці 

зображення. Про це, пригадую, твердив колись Олег Євгенович Дворський. 

Почали міркувати: хто ж міг піти на такий ризик?! Це ж явна смерть і не тільки для 

себе! Хтось із нас висловив здогад: а чи не провокація це? За завданням самих органів це 

виготовляли, щоб показати населенню: є вороги! Вони прагнуть повалити нашу рідну 

владу! Недаром людей заарештовують. Будьте пильні: й серед вас такі є! 

Крім того, це повинно було посіяти слухи, бродіння: одні побіжать заявити – це 

добре, інші ненароком висловлять задоволення з приводу диверсії, схвалення – от їх і 

забрати! Таким чином, це міг бути диявольськи хитрий, підступний хід: переконати народ, 

що вороги є й недаром іде така боротьба, і виловити за одно ще нові жертви (необачних 

коментаторів цих фактів), у цілому ще більш залякати масу, примусити її мовчазно, покірно 

зносити всі біди, й ще більше вихваляти мудрість вождя.  

Про безгосподарність. 

У деканаті підготовчого відділення (3 лютого 1989 року) Соколов розповідає про 

свою подорож з Іркутська до Уралу, потім переїжджав через Волгу. Гори поваленого лісу 

(листвениці) гниють, не відправлені. План лісоповалу виконують і перевиконують, а не 

вивозять готову деревину. 

Продали якусь ділянку лісу чехам (у Москві зробили „сдєлку”), а на місці виявилось, 

що дещо вже зрізано, заготовлено понад 100 тисяч кубометрів деревини. Не дати чехам 

взяти готове! Ці штабелі дерева спалили! 

Розповідав про Волгу, яку занечистили. Тут підключилась ще й Біушкіна. 

І от наводились дивовижні факти безгосподарності, нібито навмисного шкідництва. 

Ніхто з присутніх не пригадав, чи де-небудь щось зроблено продумано, добре. 

Заговорили про БАМ. Викинули мільярди крб. – порушили екологію, внесли шкоду 

природі, користі від дороги нема – от і “стройка вєка”! 

Уже ніхто не хвалиться, що у нас добре! Навпаки, з тугою думають про закордоння – 

як заможно люди живуть за бугром, як там порівняно з нами розумно й справедливо все 

влаштовано.  

4.02.1989 р. 

 

“У відповідь на антиправославну книгу єзуїта П.Бойми “Стара міра нової віри” 

(1668) Баранович написав польською мовою полемічний трактат “Нова міра старої віри” 

(1676, друге видання 1679), де піддано критиці католицькі догмати, виступав на захист 

православ’я” (УЛЕ, т.І, с.127). 

Це місце викликало таку аналогію: існують дві партії, одна одну поборює. Одна 

доводить, що дітей приносять лелеки, інша – що дітей знаходять у капусті. Між ними 

точиться гостра ідеологічна боротьба, яка доходить і до кривавих сутичок.  

13.02.1989 р. 

 

Анекдот. Радянський народ звернувся листовно в ООН з проханням: допоможіть 

нам ліквідувати мафію. Ті після довгих нарад призначили Шерлока Холмса, який пообіцяв 

виявити, викрити й ліквідувати мафію протягом року. Проходить рік – автори листа 

одержують величезну посилку з Англії – у ній труп Ш.Холмса! 

Пишуть вдруге. Призначають звідти Мегре. Цей обіцяє все за півроку залагодити. 

Через півроку з Франції – посилка, в ній труп Мегре. 

Просять утретє. Після довгих нарад і дискусій зупиняються на кандидатурі Жиглова 

(детектив із кінофільму “Место встречи изменить нельзя”). Погоджується зробити це за 

кілька годин. Всі здивувались.  
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Просить надати йому відділ міліції. Він з цим відділом оточує Кремль, блокує всі 

виходи, пробиває в стіні дірку й через мегафон командує “выходите по одному в указанное 

отверстие, первым выходи Горбун!” 

18.02.1989 р. 

 

А. Абдукадыров. Черное слово ( «Учительская газета», 18.02.1989). 

“... меня захватывает порой в гуще городского оживления гнетущее чувство 

гадливости к хамству, когда сталкиваюсь с матом. 

В чем же причина того, что так устойчиво держится эта зараза? Думаю, в том, что 

черное слово вошло в быт и стало привычным, повинен прежде всего тот “стиль общения”, 

который давно и прочно установился на многих наших предприятиях”. 

Згадався анекдот: на питання анкети „Ваш родной язык?” керівний товариш 

відповів: – „Административно-матерный”. 

“...Если начальник цеха общается с подчиненными на уровне административно-

матерном, то он творит зло». Виходить, ці анекдоти набирають загального 

розповсюдження, про що свідчить ужитий автором вираз. Це все спадщина тих керівників, 

які в результаті революції прийшли до влади.  

Лютий 1989 р. 
 

Ще про культ. У журналі “Дружба народов” (1988, №3) опублікований лист 

журналіста-міжнародника, комуніста з 1920 року Ернста Генрі (справжнє прізвище 

“Ростовский Семен Николаевич”) Іллі Григоровичу Еренбургу. 

До змісту цього листа треба буде ще повернутись, використати деякі факти. Але які 

напрошуються висновки: 

Генрі (псевдоніми, розраховані на обман зарубіжних читачів, брехня ставала 

універсальною!) картає Сталіна не за антигуманізм створеної ним системи, а за стратегічні 

прорахунки, за винищення своїх, що привело до поразки у війні. Тобто в нього болить 

серце не за те, що створилась мафія, яка пожирала свій народ, а що мафіозі перестріляли 

один одного і тому не змогли накинути своєї страшної, погибельної влади на багато інших 

народів (не «визволили» їх). 

Разом з тим, оглядаючись ще раз на відомі події, мене вкотре охоплює подив: як 

Гітлер не зміг скористатись такою сприятливою ситуацією, яку ніби навмисне, можна 

сказати, з геніальною передбачливістю готував йому Сталін?! 

Разом з тим закрадається якесь і містичне почуття: якби Сталін виявивсь справді 

розумним і далекоглядним, ніщо не могло б зупинити катастрофічного для людства шестя 

комунізму по планеті! Наступив би суспільний льодовиковий період, пішло б планомірне, 

систематичне й тривале винищення кращої частини людства, неухильна морально-

інтелектуальна деградація мас і кривава сваволя Беріїв, Єжових і т.п. 

Незбагненні факти відданості Сталіну з боку деяких  зарубіжних діячів. Не розуміти, 

що він несе народам? Чи гітлеризм здавався страшнішим своїм відвертим, показним 

цинізмом, демонстративним насиллям? Тому шукали менше зло, яке могло б протистояти 

великому злу, як це робили деякі українські діячі!  

10.03.1989 р. 

 

Що таке радянська влада – до статті В.І. Леніна. Всепроникаючою сутністю 

існування, неодмінною умовою виживання стала брехня. Згадалась розповідь Скиби 

(почерпнута з «тих» надр) про Василя Кука, що душив людей. Які тільки історії вигадує і 

поширює КДБ про свої жертви! 

12.03.1989 р. 

 

Хто винуватий. Недавно з А. Глущенком зайшла у мене розмова про статтю в 

«Литературной газете» №10, 1989 “Кто виноват?” Мова в ній про те, що репресовані 
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керівники партійні теж не такі вже були безгрішні, вони прикладали немало зусиль для 

створення оцієї командно-адміністративної системи. Він погодився з цим, додавши, що 

сама вже ідея диктатури згуртовувала під своїми прапорами людей певного типу. 

Це його зауваження наштовхнуло мене на роздуми про марксизм-ленінізм як 

філософську концепцію й керівництво до дії, науку розпалювання й організації 

братовбивчої війни й репресій. Тому для реалізації цих настанов знаходились і 

згуртовувались люди певного психологічного типу. Антигуманна сутність учення разом з 

тим прикрита була фантастичною демагогією. У цілому це вчення давало димову завісу для 

прикриття дуже неблаговидних, навіть жахливих у своїй суті дій, було ядом, що 

задурманював голови мільйонів. 

Взяти ідею про ліквідацію «поміщиків і капіталістів» та експропріацію їх майна. 

Багатих більшість люду ненавидить, отже ті, що в правовій державі мусять ховатися, а за 

свої дії відповідати, тепер могли відверто при підтримці влади й потуранні натовпу 

безкарно із зброєю в руках убивати заможних і грабувати їхнє майно. Учасників дійства це 

одночасно і надихнуло, і згуртувало, і примусило стояти за революцію з усіх можливих сил, 

бо іншого, окрім перемоги, виходу не було – їм загрожувала за скоєне страта. 

Наступила перемога, а з нею з часом росло розчарування мас: життєвий рівень 

народу впав, грабіжники, ставши при владі, виявились нікудишніми адміністраторами, 

керівниками. Тому щоб підтримувати «революційний дух» одних, вселяти загальний страх 

у суспільство (ще Ленін підкреслював, що втримати владу важче, ніж її захопити), 

необхідні були нові й нові жертви. Потрібно було й замітати сліди своїх злочинів, тому 

довелось і значну частину катів, щоб вони не одумались і не виказали, пустити з 

профілактичною метою в цю м’ясорубку. Викрутились, вижили найбільш страшні фігури. 

Паровоз революції потрібно було рухати новими й новими жертвами. 

Ось які тут варті уваги й виявились злочинними моменти: 

розділити людей за певними ознаками; 

натравити одних на інших (нерідко обділених розумово), на успішних, злочинні 

натури на багатих, використавши для цього людську заздрість та інші низькі інстинкти; 

створити зручну для вождів форму правління – диктатуру;  

для тих, хто не зіткнувся віч-на-віч з цією машиною – демагогія, обіцянки раю на сім 

світі. (Ленін: «Люди всегда останутся глупенькими простачками в политике».) 

І ще таке. В газетах донедавна розписували жертв у вигляді агнців, яких невідомо за 

що зарізали. Аж ось, як «по мановению палочки», стали з’являтися матеріали, що й жертви 

були «добрі», причому матеріали ці мають вигляд дискусій (під чиєюсь режисурою), 

наприклад «Кто виноват?» («Литературная газета», №10, 1989 р.), «Про минуле заради 

майбутнього» («Радянська Україна», 12.03.1989). 

Радянська влада – унікальне досі в світовій історії утворення: не було такого уряду, 

який би знищив стільки своїх співгромадян, який би організував таке безприкладне 

винищення своїх же людей і то в мирний час! 

15.03.1989 р. 

 

Сьогодні по радіо сповістили, що перший секретар ЦК КПУ Щербицький відвідав 

молочну ферму. Подали уривок його виступу українською мовою! Говорив про 

необхідність вирішення продовольчої проблеми. Потім він відкрив завод – перед 

робітниками виступав по-російськи, говорив про необхідність збільшення промислової 

продукції. 

Подумалось: ці керівники не говорять про культуру, мову, національне буття 

українського народу, про щось людське. Розмови людей тямущих про екологію культури, 

загальнолюдські цінності здаються їм чимось вкрай несерйозним, навіть дуже підозрілим.  

20.03.1989 р. 
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Про колгоспи. Вчора на стадіоні нашому в Слов’янську зустрілись ми з Лабуркіним. 

Між різними темам розмови перейшли й на колгоспну. 

Він вважає, що від колгоспів уже нам ніде дітись. Це вже даність, реальність, яку не 

в силі змінити. Народ не хоче брати землю й працювати на ній. Роздати землю вже 

неможливо. Зараз на селі залишились декласовані селяни. Це особливий тип людей, яким ні 

до чого нема діла. Навики обробітку землі, догляду за нею вони вже втратили. Недаром 

існує вислів: «раскрестьянивание крестьянства». Усі ті, на кому трималось сільське 

господарство, хто кормив країну, знищені як куркулі або підкуркульники. 

«Это деклассированные люди. Им уже ничего не нужно, кроме хлеба и водки. Земля, 

труд на ней им не нужны. Они и не знают, что на ней делать». 

Пішли спогади, які у їхніх краях були сири (назвав сорти, смак), а яке масло – 

вологодське! Яке це було масло! О-о-о. 

(Мені думалось: хто прав – Ленін, потім Хрущов, які почергово обіцяли комунізм 

«нинішньому поколінню», чи Рейган, який твердить, що дочекається, коли комунізм буде 

на «попелищі історії»). 

26.03.1989 р. 

 

«Дідівщина» (дедовщина) – про неї є вже багато публікацій, до речі, і в «Красной 

звезде». 

Запитую Ступака (старого служаку), чим і коли це явище викликане? 

– Появилось воно приблизно в кінці шістдесятих – початку сімдесятих років. Раніше 

цього не було. Це одна з ознак розкладу, неблагополуччя в армії. Появилось це після (і 

внаслідок) того, як молодший набір став ставитись, з неповагою до старших, не виконувати 

розпоряджень. Довелось бити. А потім це переросло і в зловживання з боку старших. 

Інколи доходить до того, що з молодих взагалі знущаються. 

26.03.1989 р. 

 

Сталін, його прийоми: 

1) Періодична чистка партії. Хто недостатньо запопадливо брав участь у 

репресіях, недостатньо зло кусав кого слід, того виключали, а за цим узагалі йшла 

погибель! 

2) Плани розстрілу (а знизу зустрічні плани) – це вже викликало шок! Хай краще 

когось, а не мене!  

3) Залучення якомога ширшого кола людей до участі в репресіях, щоб 

якнайбільше людей стало співучасниками злочинів. 

4) Рішуча орієнтація на низоту, на суспільне дно. Тут можна багато прикладів 

навести. Дуже цікаво, хто в якомусь конкретному селі ставали першими активістами. Наш 

психотерапевт Масіолик каже: „Была борьба за выживание…поощрялись самые низменные 

чувства…натравливалась одна группа населения на другую”. 

Як готувались списки для розстрілу –дивись журнал «Вітчизна» (№2, 1989, с.126-

135). 

Березень 1989 р. 

 

Кіно. У неділю (2 квітня о 19.40) демонструвався по телебаченню фільм «Ворожіння 

на баранячій лопатці». Про латишів і калмиків, що попали ні за що ні про що на заслання, у 

яких жорстоких, нелюдських умовах вони там були, як часто терпіли несправедливість, 

образи від місцевих росіян. Кожного латиша й калмика фільм повинен брати за живе. І що з 

того? Народи винищені, пришельці міцно утвердились. Уже не поможуть індіанцям 

правдиві фільми про португальців? Який трагізм покривджених! 

3.04.1989 р. 

 

Анекдот. Гласність пішла відвідати хвору Перебудову. 
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– Що з тобою? З яким захворюванням тебе поклали? 

– Спочатку підозрювали серйозний перелом, а потім виявилось, що такий собі вивих 

(почув 29 березня 1989 у Харкові). 

Скільки дотепного, гостро актуального буває в анекдотах. 

3.04.1989 р. 

 

По республіканському радіо сьогодні (4.04.1989, ранком). Якась селянка співала 

пісню: 

… Окраєць хліба черствий  з часником 

Для мене найдорожчий був  сніданок… 

Не іронія, наскільки зрозумімів, а щось ніби героїчне. Ось які труднощі були, ось які 

муки ми пройшли й заробили вам добре життя – чого ж ви ще хочете? 

Селян стригли до крові, з живих дерли шкуру, багатьох виморили голодом, і от ті, 

що вижили, кого трохи менше все це заділо, ще й патріотами лиха стали. 

4.04.1989 р. 

 

Феномен людини. Недавно по республіканському радіо була передача – розповіли 

про вчителя, якого викликали на допити, вимагали свідчень про ворожу діяльність когось із 

його знайомих. Він таких протоколів не захотів підписати. Били його. Відпустили. 

Пролежав у ліжку тяжко хворий кілька днів. Знову підняли й повели на допит. Знову били, 

протримали деякий час – і відпустили, бо збожеволів. Божевільним прожив на руках сестри 

до 1984 року.  

11.04.1989 р. 

 

Про культовиків. Мій син Микола висловив цікаву думку: відмовитись від нації – це 

позбутись якогось важливого гальма. 

А тут люди позбувались не тільки національних гальм (денаціоналізовані, як і 

декласовані), а й релігійних, нарешті всіх моральних. 

Микола навів деякі міркування Леніна про революцію 1905 року. Є голі розрахунки, 

що вона дала (досвід), аналіз причин поразки, але ніде й тіні про жертви, горе, сльози. 

Люди, маси – це знаряддя для здійснення певних маніпуляцій.  

11.04.1989 р. 

 

Ангели смерті! 

Оці благодійники людства – теоретики Маркс і Енгельс, всі оті діячі від Леніна, 

Свердлова до Сталіна…, якби програли громадянську війну (потерпіли поразку), могли 

залишитися в пам’яті нащадків у білій одежі, ангелами, яким вороги людства перешкодили 

зійти на землю й встановити на ній царство Боже. 

Можливо, провидінню потрібно було, щоб ці „слуги народу” встановили свою 

криваву владу, виявили перед історією своє справжнє обличчя, щоб показати страхітливу 

суть запропонованого ними раю. 

15.04.1989 р. 

 

Про репресії, звичаї репресорів. Син Микола розповів про неординарну судову 

справу в Донецьку. Зібралась (сформувалась) група садистів, які для свого задоволення 

мучили жертви, а для прожитку – грабували їх.  

Керівник (з неблагополучної сім’ї, батьки розійшлись, потім і мати його покинула – 

вийшла заміж, ріс у бабусі, вже дитиною знаходив задоволення мучити тварин – котів, 

курчат) залучав до своєї банди тим, що новачкам доручав виконати якийсь злочин. Так 

створювалась кругова порука, взаємозв’язаність злочинами. 

І могли б довго орудувати. Якось замучили одну сім’ю. Міліція, щоб не морочитись 

розслідуванням, не ускладнювати собі життя (не псувати звітності – адже якщо не 
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розкриють групового злочину, в усяких соцзмаганнях буде їм великий мінус та різні 

нагінки, згадуватимуть на високих рівнях), оголосила по радіо, що загорівся телевізор з 

трагічними наслідками – загинула сім’я. 

Цим фактично підказали злочинцям, як замітати свої сліди. Вдавались вони до 

страшних прийомів. Так, наприклад, замучили дитину на очах у матері, а потім і саму 

матір. 

Розкрилась ця зграя з іншого боку. Серед них був один м’якотілий, який не міг 

вдаватись до особливо садистських прийомів і відчув, що зграя збирається його ліквідувати 

(згадались мені розповіді про аналогічні випадки: розстрілювали  працівників НКВД, які 

недостатньо старанно переслідували й мучили нещасних). Він з’явився у міліцію й розкрив 

цю зграю. 

Їх судять уже, слідство закінчене. Дивно тільки, що обласні органи інформації 

мовчать про це. Цей особливо потворний вид злочину свідчить про розпад, деградацію 

нашого суспільства, тому краще його сховати від своєї і світової громадськості.  

16.04.1989 р. 

 

Із розмови з І.І. Петриком. Коли заговорили про репресії, він, частково їх 

виправдовуючи, зауважив: «Были и факты сопротивления, например, убили активиста. 

Причем сделал это батрак. Его уговорила группа кулаков. Был показательный суд». 

Почувши цю фразу, я уявив собі такий сюжет (і це дійсно могло бути так!): 

пришелепкуватий активіст так в’ївся людям у печінки, що не було спасу. Залякані селяни 

терпеливо зносили його знущання. Але активіст таки напоровся на свого – такого ж босяка, 

який вважався радянським і не побоявсь уколошкати мучителя (чи в момент афектації). 

Бідолагу взяли в руки майстри режисури. Вони поставили політичний спектакль: 

муками, обіцянками його схилили „виказати” змовників, „розповісти”, хто підговорив на 

вбивство (вони старанно вибрали, кого слід включити в дійство), пообіцяли випустити (ну, 

дамо пару років умовно). Бідолаха зламався і «зізнався». 

Заарештовані, побувавши в жорнах, всі «попризнавались» у своїх злочинних намірах 

і діях. 

Суд. Зібрали «представників» з усіх навколишніх сіл, районів. Переповнений зал. 

Підсудні розповідають, як склалась змова, кого замишляли вбити, як хотіли скинути 

радянську владу, повернути капіталістичні порядки, відновити експлуатацію трудящих 

(навіть розпланували, хто з них має чим володіти). 

Глядачі не можуть не вірити цьому. Разом з тим розповзається по країні страх. 

Газети підхопили новину, агітатори виступають і в клубах, на полі, на мітингах. 

Розстрілюють і „куркулів”, і „розколотого”. 

Спектакль закінчено, мети досягнуто. Але проходить час – знищують і свідків 

кривавої трагедії, тобто режисерів спектаклю. Ось який сюжет постав переді мною під час 

розповіді Івана Івановича.  

17.04.1989 р. 

 

Сьогодні (7 квітня ) по центральному телебаченню передавали „документальний” 

фільм «Горіла сосна, палала…». Сцени весілля радісного, іскрометного, українська пісня 

«Горіла сосна, палала…» – і нальот німців та поліцаїв. Постріляли учасників торжества. 

Це про трагедію в Кортелісах. Сцени весілля – гра, потім свідки розповідають про 

той жахливий день, згадують поліцая, який брав участь у розстрілах. Виявляється, він живе 

в Англії, його досі не видають.  

Фільм по центральному телебаченню українською мовою, коли українських фільмів 

нема! Спеціально тонко замислено: ось які жорстокості українські ж прислужники німців 

(вони ж націоналісти, хоч цього слова не вжито ні разу). Суд над повернутими злочинцями 

йшов українською мовою! 

17.04.1989 р. 
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1. Миколаївка (Казанківського р-ну).  біля клубу пам’ятник-обеліск, на якому 

написано: «Сыроежко С.Т., Озеров А.С., Янковский С.И. Расстреляны немецкими 

интервентами в 1918 году». 

Коли їздив у Миколаївку, надіявся, що розпитаю сусідку - старушенцію про 

колишнє. Вона ж зразу, з порогу запротестувала: я нічого не пам’ятаю, нічого не знаю, 

нікуди не виходжу, нічого не бачу. Такий стрес! Хотів вияснити, що це були за буксирні 

бригади. 

2. Почув (квітень 1989 року) такі прислів’я (їх вживає лікар, що за так просто не лікує, 

а вимагає платити): «Спасибі на сковороді не шкварчить. Спасибі в кишеню не покладеш», – 

відповідає, коли хтось за послугу каже спасибі.  

Квітень 1989 р. 

 

СВУ. Якій брехні можуть вірити! 

Учора гостювали Гурини. Василь Миколайович заговорив, що роздаються голоси 

про вільну Україну (в очах загалу це злочин – агітувати чи говорити про відокремлення 

України).  

Кажу, що цього немає, не може бути! Наклеп на товариство української мови. 

– Але ж було. Я знаю! Ось я знаю людину, яка застрелилась, бо була членом СВУ. 

Судили ж цілу організацію! 

І ще щось у цьому дусі розповідав. Мене ніби громом уперіщило! Після всіх статей 

про культ, про фабрикацію звинувачень і т.д. – вірити (бути впевненим), що було СВУ, 

покарали справедливо!  

9.05.1989 р. 

 

І.І. Петрик повідав таку цікаву деталь: Рудич (бувший завідувач відділу науки ЦК 

КПУ) не мав навіть закінченої середньої освіти. Диплом вузу підробив і захистив 

кандидатську дисертацію – став кандидатом історичних наук. 

Подумалось: от і чекай від таких пройдох розвитку історичної науки, жди від них 

елементарної правди, об’єктивності при висвітлюванні історичних фактів чи історії 

України. 

Про Маланчука говорять, що був страшний кар’єрист. Ці люди жирували на тілі 

української нації, нищили її духовні цінності. 

Зустрічаю прізвище Ф. Рудич – директор Інституту історії партії при ЦК КП України 

(«Наше слово», 1989, №14, с.7). Чи не той? 

12.05.1989 р. 

 

І.І. Петрик. Сьогодні я зустрів його у вестибюлі інституту (на Артема), зав’язалась 

розмова. 

Протестує проти охаювання Сталіна. Не все було тоді погане. Після імперіалістичної 

і громадянської війни була страшенна розруха. Сталін, партія під його керівництвом, не 

тільки подолав це, але й вивів країну в передові. Нас би давно “змели”, якби не була 

створена індустрія. А який тоді був ентузіазм! 

Подумалось: “нас би завоювали!” Який дивний аргумент засів у голови багатьох 

людей. 

Звичайно, визнав, що були репресії, але це результат боротьби за владу. От якби був 

Ленін, він би до такого не допустив. 

Розповів про брата. Був головою колгоспу, носив, як тоді було прийнято, зброю. От 

приїжджають вечором з району троє (начальство): дай нам того-то й того (меду, продуктів). 

– “Не можу, – каже, – все в коморі, у мене навіть ключів немає, прийде ранком комірник, я 

випишу, заплатите й візьмете”. – “Ну, ты нас попомнишь!” – і поїхали. Коли ж вийшла 

стаття Сталіна “Головокружение от успехов”, знайшли можливим придертись, що поспішив 
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з колективізацією, носив зброю. Зняли з роботи й виключили з партії. Знайомий чекіст 

попередив: утікай, бо сьогодні – завтра арештують. Зараз же поїхав на Донбас і працював у 

шахті аж до війни. У війну загинув. 

Кажу: розповідають, що комбєди наробили багато лиха. – „Ну, звичайно. Це були 

п’яниці й ледарі”. Подумалось: влада сформована була з подонків на селі, кримінальних 

елементів міста, так що все розвивалось закономірно, так воно повинно було й бути. 

Згадує, що кількох знайомих студентів репресували (за антирадянську пропаганду: 

розповідали анекдоти). Викликали й Петрика як свідка. Навіть один слідчий зачиняв у 

кімнаті на ніч, але ранком вдарив і вигнав. „Думаю, признайся, то приліплять: чому не 

доніс? Значить, ти з ними заодно. Тому я весь час заперечував”. 

Але ж знову не звинувачує Сталіна: хіба він давав такі вказівки? Мовляв, це на 

місцях таке робили.  

12.05.1989 р. 

 

Довгобуд як породження політико-економічної системи. Під час поїздки в 

Миколаївку (23.04) заїжджали в Кривий Ріг до Ніколаєвських. 

Віктор розповів, що в Кривому Розі нібито розпочато будівництво нового ГОКу 

(„Горно-обогатітєльного комбінату”). Група зарубіжних експертів визнала економічно 

недоцільним спорудження цієї махіни. Однак пройшов деякий час – і будівництво 

розпочалось. Він дивується, від чого така безгосподарність? 

Мені згадались Мінводхоз, греблі на Дніпрі і т.д. Усі погибельні споруди потрібні 

були певним організаціям для “освоєння коштів”, для одержання жирного куска певним 

колом осіб. 

Пригадую, Микола Чечот зауважив, коли зайшла мова про якесь будівництво: його 

тоді завершать, як керівники побудують собі гаражі, дачі чи навіть будинки. Дійсно, є 

можливість, списуючи, брати будівельні матеріали, а то й робочу силу.  

17.05.1989 р. 

 

Чекісти – їх жертви в часи культу. 

Пригадалась розмова з кіровоградським товаришем про ліквідацію тих, які “багато 

знали”, тобто могли бути використані ворогом („может быть использован врагом”). 

Зараз почали писати, що, мовляв, і чекісти понесли втрати, їх теж багато винищено, 

вони також були жертвами сваволі – ті, що прагнули справедливості, намагались 

дотримуватись норм права. 

Такі винятки могли бути. Але багато з тих, що організовували показові процеси, 

виконавці масових розправ, були також ліквідовані як небажані свідки, що при певних 

умовах могли дещо розповісти. 

18.05.1989 р. 

 

До розмов про Гітлера, причини його поразки. Після прочитання в журналі 

“Україна” (1989, №19, с.19) про наші переваги в танках і літаках не залишається в мене 

сумніву, що Німеччина почала превентивну війну. 

Зрозумілий і хід вчинків підступного, хитрого Сталіна – хотів приспати пильність і 

навалитись! Потрібен був йому час для переозброєння, модернізації озброєння. 

Сталіну прислужилась теорія і практика перманентної революції – постійне 

кровопускання. Зрештою, страшний терор забезпечив більшовикам перемогу і в 

громадянську війну. 

Безперечно, експерти вивчали досвід більшовиків. Гітлер вирішив використати їхні 

методи. І потерпів невдачу. Більшовики вважались своїми, «рідними» – і це по-своєму діяло 

на маси; тут була використана витончена в своїй суті демагогія. Німці були пришельцями. 

Крім того, йшла війна, була надія на успіх опору. 
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Те, що робили більшовики в громадянську війну, потім Сталін в тридцяті роки, було 

настільки невірогідним (“Україна”, 1989, №20, с.15), що в це не вірили ті, хто ще не відчув 

цього на своїй шкурі (див.також “Наше слово”, 1989, №19, с.2). Наприклад, селяни (на 

польській території) не повірили розповідям людини, яка прорвалась через кордон з 

Радянського Союзу. 

23.05.1989 р. 

 

Про національні відносини. Сесія Верховної ради СРСР.  

Слідкую за роботою тільки за програмою “Час” (останні вісті). Інколи проходять 

гострі моменти. Вчора передавали частину виступу ген. Родіонова – начальника 

Закавказького воєнного округу. У дебатах багато депутатів піднімали питання про події в 

Тбілісі в квітні цього року – були застосовані гази, більше 2000 людей зазнали отруєння, 

причому лікарям не повідомили, який газ, тому важко було лікувати. 

Виступив винуватець Родіонов – пика самовпевнена, солдафонська. Почав 

звинувачувати демонстрантів: «Они выкрикивали антисоветские лозунги! Некоторые даже 

требовали выхода Грузии из состава СССР! Были даже антирусские викрики!!!» 

І ось він, як істинний росіянин, вирішив жорстоко покарати грузин у Тбілісі за 

неприязнь до росіян, за намагання скористатись „конституційним правом” виходу із складу 

СРСР. 

Не грузини в Москві, а росіяни в Тбілісі! Цікаво було б, якби цей генерал на своїх 

дітях це побачив. У газетах не подають гострих моментів, усі виступи пригладжені, 

підправлені. 

Все ж сформовано комісію з депутатів для розслідування інциденту. 

31.05.1989 р. 

 

“...поют агитки Бедного Демьяна…” (Єсенін). Сьогодні по радіо якась артистка 

співала агітку: 

...Приезжайте, горожане, 

на работу к нам в село, 

если есть у вас охота, 

то в арендное звено… 

Ужиткове мистецтво, що створюється на  держзамовлення. 

19.06.1989 р. 

 

Соціалістичний реалізм. У журналі “Юность” (1989, №5) надрукована  стаття Юрія 

Зерчанінова “Кто приходил ночью в худом овчинном тулупе… К истории одного мифа”. 

Розповідається, як недобросовісні діячі створювали міф про П. Морозова. 

22.06.1989 р. 
 

Мазуркевич Олександр Романович. У неділю (25.06.1989) разом з Вашуленком були 

на пікніку в лісі. Між іншим Микола Самойлович Вашуленко розповів дещо про 

Мазуркевича, цього офіціоза-флюгера. 

Як він збирав свою бібліотеку: піде в магазин, відбере пачку літератури, попросить її 

зв’язати й написати його прізвище: прийде людина й забере. Він же посилає когось із своїх 

аспірантів: там мені відклали літературу, підіть заберіть. Аспірант заходить, виявляється, 

книги не оплачені. Аспірант виймає із своєї мізерної кишені гроші й платить, а Мазуревич 

не повертає. 

Примушував аспірантів на себе працювати, обслуговувати себе. 

Був клептоманом. В інституті вкрав телефон. Одна співробітниця наполягла, щоб 

склали комісію і в його кімнатці зробили обшук, бо у неї пропала стаття. Комісія в складі 

трьох чоловік це зробила. Знайшли вкрадений телефонний апарат (підозра падала на 
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прибиральницю) і статтю. У відділі всі боялись залишати щось цінне в кишенях, помітили, 

що обшукує. 

Пригадався мені ще випадок, про який розповів Дмитро Кравчук: він запросив 

Мазуркевича в ресторан, замовив пляшку коньяку. Мазуркевич поклав її у свій портфель 

(„треба жінці занести”), Дмитро Михайлович змушений був ще замовляти. 

Психологічні особливості цієї несимпатичної натури визначали й громадську її 

позицію. 

26.06.1989 р. 

 

Ілля Яровий розповідав, що коли червоні зайняли Дон і Кубань, то вибрали всіх, хто 

мав хоч найменший військовий чин, зібрали їх у Новочеркаську й розстріляли – незалежно 

від того, брав участь у громадянській війні чи ні. І знищених було десятки тисяч! І це при 

Леніні. 

Пригадується, той мій попутник до Полтави щось подібне розповідав про Саратов – 

10 тисяч офіцерів ліквідували. 

Ось читаю статтю в “Радянській Україні” “Злочин без кари”. Який жах! 

3.07.1989 р. 

 

Образки, мотиви. Зайшов до нас знайомий садівник Андрій Костянтинович, родом 

десь із центральних губерній Росії. 

Буває, цікаво послухати цю просту російську людину. Хазяйновитий, має хорший 

садок, пенсіонер. Розповідав, як жорстоко проходила у них колективізація. І він, і його 

сім’я зазнали страшного лиха. Однак душа він велиикодержавно шовіністична. Зайшла 

мова про Прибалтику: 

– Я человек простой, может, я в чем-то ошибаюсь, но я быстро собрал бы говорунов 

– и в черный воронок, и в Сибирь подальше, пусть прохлаждаются. А остальные быстро 

станут вилять хвостами. 

– А может, - кажу, - пустить эту Прибалтику на все четыре стороны, пусть бедствует 

на своей земле? 

– Ну, что вы?! Еще Петр I понял значение Прибалтики. Без моря нельзя. Просто 

нужно быть порешительней, и все вопросы уладятся. 

– Но это связано с репрессиями. Опять жертвы. 

– Ну, и что?! Сколько было населения до войны? 170 миллионов. А сейчас? И это 

после такой опустошительной войны, как отечественная. Да плюс еще голод и репрессии, 

как вы говорите. Так что 50 миллионов можно пустить в расход – и эти потери быстро 

пополнятся, они для государства будут незаметны. 

Згадує, як у колі знайомих (коли ще працював) жартував: „Всех хохликов в Сибирь 

вывезут, а нас сюда населят. Кое-кто возмущался, а некоторые говорили: я готов хоть 

сейчас ехать в Сибирь». 

4.07.1989 р. 

 

Читаючи статтю “Злочин без кари” в “Радянській Україні” за 1.07.1989 р. 

Які жахи творилися! Потім ті, які це коїли, стояли в “загрядотрядах” і гнали 

заляканих, смертельно застрашених співгромадян під німецькі кулі («батальйон 

необмундируваних» та ін). 

Коли “визволили” Вінниччину (та й Україну), підібрали й замучили всіх, хто не 

просто посмів протестувати, а хто десь ойкнув. 

Що творили над тими, хто посмів чинити опір. Як їх оббріхували, які сильні слова 

добирали “радянські інженери людських душ” (можна процитувати Павличка). Оці 

“моральні мутанти” (є такий термін в “Собеседнике”, 1989, №26) топтали все. 

Тут багато моментів: як мовчки, покірно народ умирав від голоду, як потім у війну 

покірно ішов на страту. 
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І знаходились усе-таки «герої», які з безприкладною відвагою і відданістю вмирали 

за своїх катів! Десь публікувались дані, що на Вінниччині ж були свої Олександри 

Матросови. 

4.07.1989 р. 

 

Про культ. Розговорились із викладачкою математики на підготовчому відділенні 

(не знаю її прізвища). Звернув її увагу на статтю у “Вітчизні” (№6) “Сім’я тирана...” 

Вона згадала (вчилась тоді в Ростовському педінституті), як “по случаю” смерті 

Сталіна зібрали їх у великій аудиторії і стали читати повідомлення – почувся плач, одна 

студентка зомліла, всі були як причумлені з горя... 

Каже, що вчитель-історик із СШ№18 був фанатично відданий Сталіну, скрізь 

прославляв його. Цікаво б з ним поговорити зараз (пенсіонер). 

Про репресії. Сидячи на екзамені (письмовий твір) разом з І.С. Савченко, дав їй 

прочитати статтю з “Радянської України” “Злочин без кари”. Прочитала якось розсіяно, 

ніяк не зреагувала. На якесь моє запитання безсторонньо відповіла: таке творилось у 

багатьох місцях. У мене душа болить від того горя, а для неї, мабуть, усе це далеке, 

незбагненне, нецікаве. 

7.07.1989 р. 

 

Анекдот. Цікаво, що деякі анекдоти неймовірно швидко розповсюджуються. У Києві 

чув анекдоти про російську мову й про  китайців. Недавно в коридорі зустрілись я, 

Прокопенко і Гладиш. Хтось із них почав розповідати ці ж анекдоти. 

1) Розповідає абітурієнт сюжет “Му-му” – як Герасим топив собаку. Викладачка 

щоразу підганяє: „Отвечайте по-русски! Вы по какому предмету экзаменуетесь? На кожну 

її репліку він «зараз-зараз». Нарешті: 

«И вот он заговорил на своем собачьем языке: „Что же вы делаете со мной?!» 

Анекдот цей виник не випадково. Чомусь деякі агресивні міщани українську мову 

називають телячою (“кому нужен этот телячий язык?!”). І ось виникла реакція: а ваш який?  

2) Про дружбу народів: бажання рибалки, який піймав золоту рибку, щоб китайці 

тричі сходили на Польщу. Значить, шість разів пройдуть через Москву.  

10.07.1989 р. 

 

Наша історія. Вражаючою є розповідь у книзі Петра Жура «Дума про огонь» (К., 

1985, с.270-271) про знущання монахів над селянами: 

„У своїх записках учитель А.Я. Солтановський свідчить: “За 20 верст по шляху на 

Васильків була головна лаврська економія. Сюди до ченця-економа по черзі з’являлась 

братія погуляти в сосновому бору, нагуляти здоров’я. Яких тільки медів, наливок тут не 

було; яких красунь не доставляв економ для прислужування святим отцям. Напившись до 

нестями у літній час, вони впрягали по 12 і 16 красунь дівчат та молодиць у сани, і в лісі, по 

вітських білих пісках, каталися цілими годинами, поганяючи красунь довгими нагаями і 

розписуючи кривавими візерунками їхні оголені ставні, пружні молоді тіла.” 

Це й ілюстрація до незбагненного феномена людини – схильності мучити собі 

подібних й відчувати насолоду від цього.  

13.07.1989 р. 

Маючи на увазі міфи древніх греків, можемо зараз тільки дивуватись, що в таку 

фантастику люди всерйоз вірили! Однак це абсолютно неправильне уявлення про світ не 

заважало їм любити, розмножуватися, жити, вести господарство, війни і т.д. 

Міфи могли ставати величезною рушійною силою, оволодіваючи свідомістю людей, 

вести нерідко й на погибель. Міф про комунізм забрав стільки жертв! 

14.07.1989 р. 
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У “Комсомольськой правде” за 11.12.1988 р. є стаття про ОУН, УПА. Полемічна – 

проти В. Чорновола та цих організацій. І тут попрацювали руки шулерів – висмикування та 

підтасовування. 

18.07.1989 р. 

 

Різне (про політику). Виїхали ми групою есперантистів вчора на річку відпочивати. 

Велись розмови на різні теми, але й дещо про сучасне наше радянське життя. От які оцінки: 

– Советский Союз – это сумасшедший дом! 

– Почему у нас все развалилось? По-другому и не могло быть: тружеников-крестьян 

уничтожили, власть передали разгильдяям, которые никогда ничего не  имели, ничем не 

дорожили, от они и нахозяйничали! 

Зайшла мова про репресії. Неминущий (адвокат) каже, що кількох у Слов’янську з 

їхнього кутка забрали. Але батько йому твердив, що забрали заслужено: розповідали 

антирадянські анекдоти. 

Дехто стверджує, що все повернеться до минулого. Як тільки зіпхнуть Горбачова, 

так знову встановиться терор, країна наша без цього не може існувати.  

18.07.1989 р. 
 

Погибельний ентузіазм. Показували по телебаченню першотравневу демонстрацію в 

Москві, у процесі репортажу були включені кадри кінохроніки попередніх, «тих» років – 

який ентузіазм на обличчях! Яка радість і щастя! Це після голоду, під час репресій. 

Про культ. Тут, можливо, не стільки потрібно було організувати масові вбивства, 

скільки їх дозволити. 

Арсенальці й ОАС. Де Голль не дозволив оасівцям творити зло – і все, а тут 

(арсенальців) ще й нацьковували з Москви. 

Ідея і людина. Ось ідея нації – й оці Горобці, Сарієнки, Сипченки ладні ловчити. 

Світ традицій, тепла, символіки… – все було зруйноване, знищене. Які руйначі! 

18.07.1989 р. 

 

Русифікація. Чому русифікація йде значно успішніше, ніж полонізація в Галичині чи 

мадяризація (на Закарпатті)? Тут ряд моментів:  

1) Сам російський народ – це «меря намеряла, чудь начудила», значить, історично 

виробився механізм перетравлювання іногородніх. 

2) Вміння знаходити й спиратись на відступників, публічні їм почесті. 

24.07.1989 р. 

 

«Фронт» Корнійчука. Кажуть сподобалась ця п’єса Сталіну. Корнійчуку вдалось в 

художньо-переконливій (по крайній мірі для сіроми) формі сховати справжнє зло, дійсних 

винуватців трагедії, а виставити жертви цієї трагедії як винуватців, її причину. Корнійчук 

тут проявив талант брехуна, угодника тиранові – і за це був щедро винагороджений. 

Ціла армія підлих брехунів! Одні влаштовували биківні в Києві, Вінниці, Умані, 

Львові, садисти й кати вершили чорну справу, а поети, письменники (інженери людських 

душ) Богом даний талант перетворювали в ганебне ремесло поливати брудом мучеників! 

Той, що працює у нас в спецвідділі (Скакун) – я з ним говорив сьогодні, коли чекав 

Вікола, ― яка це по суті страшна людина! Часто вживає слова «убрать!», «расстрелять!»: 

«Если бы всех негодяев убрали, расстреляли, порядка было бы больше». Лютий на 

Прибалтику. Вчився в російській школі в Закарпатті. У школі були угорці, учні-росіяни не 

дозволяли їм говорити по-угорськи: «Эй ты, о чем там, говори по-русски, чтобы я слышал, 

а то морду набью!» 

Сталініст. У розповіді нема логіки, у нього одна ідея не пов’язується логічно  з 

іншою. Оце саме ці люди, які таке наробили. 

26.07.1989 р. 
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У Державному музеи літератури УРСР, який я відвідав 21.08.1989 року, на одному із 

стендів є такі слова: 

Так як на човен  

Хвилі налітають на Україну  

Біди нападають. Ні, іще гірше! 

Човен воду крає 

А Україна  

в крові потопає 

   Лазар Баранович 

21.08.1989 р. 

 

«Однако уже в конце двадцатых годов в официальной пропаганде стала 

торжествовать атеистическая нетерпимость. Библейские заповеди «не убий», «чти отца 

своего» представляли опасность для тех, кто ввергал страну в мясорубку террора, в  пучину 

предательства, стукачества и доносительства» («Учительская газета», 1.08.1989, стаття 

З.Гельмана «Тезис о сотворении мира»).  

Серпень 1989 р. 

 

Дещо про НКВД. Коли повертався я з Болгарії, з м.Русе до Києва (27-28 серпня) їхав в 

одному купе з есперантистом із Тюмені (прізвище його Шалаєв). 

Розповідав він, що в молодості деякий час працював разом з Мічуріним 

(характеризує його як людину не тільки вимогливу, а й жорстоку), від нього вперше почув 

про есперанто й одержав перші уроки. 

Потім за знання есперанто Шалаєва викликали в НКВД, вчиняли допит. З його 

розповіді про все це хочеться виділити таке: 

Начальник відділу НКВД, який вів слідство й погрожував за знання есперанто 

посадити, застосовував по відношенню до своїх жертв «изощренные пытки». Був 

сексуальним маніяком. Арештовував жінок чи дівчат, на які падав його вибір, шив їм 

справу й під час допитів задовольняв свою сексуальну патологію в жахливий спосіб. 

Жертви були настільки залякані, що й коли відпускав їх додому під розписку, то боялись 

признатись навіть рідним. Лише дехто, помираючи від отриманих тортур, під великим 

секретом розповідали комусь найближчому. 

Усе це стало відомо (появились слухи), коли помер Сталін. Правда, цього 

енкаведиста зняли з цієї посади, але перевели на господарську роботу, досить 

високооплачувану. 

Коли цей есперантист навчався в інституті, то в тридцяті роки позаарештовували 

розумних, які успішно вчились, студентів. Це була залізна закономірність: як не раніше, то 

пізніше заарештовувалась така людина. Він пояснює це тим, що в органах, у партійних 

верхах боялись розумних, бо вони могли стати суперниками, тому їх наперед знищували. 

Були важкі роки. Сексоти (стукачі) одержували спеціальні завдання. Стукачів 

вербували й винагороджували. 

9 вересня 1989, приблизно о 17.00 українське радіо розповіло історію про вчительку 

з Вінниччини, яку за брехливим доносом було заарештовано й засуджено на 25 років. 

Називався й слідчий, що застосовував до неї тортури – крім усього іншого, не давали їй 

протягом чотирьох місяців спати! 

Думається: що це були за люди і що це за організація?!  

10.09.1989 р. 

 

Про завойовників. І в цьому, виявляється, може полягати щастя й нещастя. 

Влучно висловився Михайло Жванецький (стаття «В Японию и назад, к себе» – 

«Известия», 9.09.1989): 
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«Иду и думаю, что проиграть войну не главное, главное – кому. Это очень очень 

важно – выбирать себе победителя. И после того как вы победеждены, он сам устраняет 

ваших правителей, его лучшие умы разрабатывают для вас форму правления и образ жизни. 

Снабжают вас самым необходимым – и вы начинаете. Конечно, можно быть японцами, но, 

ей-богу, не обязательно. От нации, невзирая на все гордые вопли, мало что зависит. Я видел 

три вида немцев . ФРГ.. ГДР…». 

Дійсно, країни, завойовані американцями, процвітають: Японія, Італія, Франція, 

ФРГ. Порівняти північну й південну Корею! Що на півночі робиться, навіть наша преса про 

це пише! 

І країни, звільнені росіянами. 

Наша історична трагедія полягає, мабуть, насамперед і в тому, що не везло нам на 

завойовників. Чого варті були монголо-татари. Наступила світла смуга – литовці (можливо, 

такими були й варяги, що встановили порядок, створили міцну процвітаючу державу?). 

Але в силу обставин прийшли інші часи. Варшава стільки горя нам принесла. А 

потім Москва, сучасні гунни…  

10.09.1989 р. 

 

Про назви. Які назви попридумувати! «Правда» (і безліч місцевих «правд»: 

«Південна правда», «Кіровоградська правда» і т.д.), «Вільна Україна» (як колись Sztandart 

wolności). Десь зустрічав й „влучну” назву табору («Свобода» чи щось подібне). «Острів 

свободи». 

14.09.1989 р. 

 

Могили. Списки загиблих. Неймовірні труднощі післявоєнних років – і русифікація, 

остаточне винародовлення. І часто добровільна! Зараз оцей опір запровадженню 

української мови.  

9.10.1989 р. 

 

Компартія. Сучасна офіційна ідеологія. Є якісь віруси – збудники смертельної 

хвороби, що набирають форми доброякісних клітин (чи проникають у клітину, змінюючи її 

докорінно). 

Вияснити, як це відбувається на біологічному рівні. 

Так і комуністи, як ті віруси, підмінили істинні, справжні людські цінності на 

протилежні, фальшиві, але формами схожими із справжніми. 

Ви боретесь за демократію? Поняття це стало привабливим, притягаючим? Нате вам 

демократію і демократичні форми, інституції, ритуал. 

За національну незалежність? Нате! Ось у вас суверенітет, українська держава. 

Республіка? Є й республіка з усіма інституціями, навіть виборами. Але в цій 

республіці весь народ загнали за колючий дріт. Концтабір назвали республікою. 

І ще про Україну (після прочитання виступу Івашка). Зробили твердий курс 

задушити її руками українців. Але це започаткував Ленін. Спочатку на самому верху – 

Ю. Коцюбинський, М. Скрипник і подібні, а виконавці  типу Антонова-Овсієнка чинили 

масові репресії. Росіяни й перевертні стали українськими червоними козаками й 

спантеличували народ. Ось дія того вірусу. 

20.10.1989 р. 

 

Ленін, Сталін. У якійсь передачі по радіо згадувались деякі факти  

В неділю (22 жовтня 1989 року) проводив свій черговий сеанс телепсихотерапії 

Кашпіровський. Показували й зал. Хворі, знедолені, психічно нестійкі, легко навіювані. 

Ленін, Троцький і К іменно таких легконавіюваних плюс озлоблених підхопили й повели 

руйнувати все. Чи не найбільші це монстри в історії людства? 

23.10.1989 р. 
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Косіор та інші. На днях (здається 15 чи 16 листопада) по радіо була передача про 

Косіора – який він був хороший і тому став жертвою репресій. Включили один з його 

виступів. І ось цей виступ Косіора теж проливає світло на ті часи, атмосферу, причини 

репресій. Говорить він скоромовкою, російським суржиком (цікаво, чи міг виступати по-

українськи?), створюється враження, що це якийсь з глибинки мужичок. Дивуєшся, як 

народ міг іти за такими?! «Хай чабан…» 

Закономірність проста: нікчемні духовно й інтелектуально люди, але агресивні, 

озлоблені, зуміли, об’єднавшись, захопити владу. Напились крові, наситились 

чоловічиною. Але братовбивча боротьба не могла продовжуватись, потрібно було 

зайнятись мирною організаторською діяльністю. І ось ці рубаки, душогуби, організатори 

масових репресій виявились зовсім нікудишніми господарниками («не знав, як овець пасти, 

а тут став головою колгоспу»). Створена ними система могла от-от завалитись. Потрібні 

були „заходи”, щоб її втримати. 

17.11.1989 р. 

 

Загадки “науки радянської”. Недавно говорили з Володею Глущенком про 

мовознавство. Чому компаративістику замінили марризмом? Цілком погоджуюсь з його 

думкою: «Уся система була побудована на брехні. І от вибрали не те, що відповідає 

дійсності (зрештою, сама ідея правди була нестерпною для правителів), а те, що було 

доступніше для мас, примітивніше». 

17.11.1989 р. 

 

Ужиткова література як соціалістичний реалізм. Ідея Леніна – література (і 

письменники) повинна бути гвинтиком загальнопролетарської справи. Такими 

завуальованими словами прикрито ідею: література має бути слухняною й заподадливою 

служанкою верховодів, узурпаторів. І це обґрунтовується нібито соціальним замовленням. 

20.11.1989 р. 

 

Анекдот про соціалізм і капіталізм (Діма розповів):  

1.В роки застою ми стояли на краю провалля, за нами був загниваючий капіталізм. 

Тепер ми зробили крок вперед, а загнивший капіталізм став на краю провалля й дивиться, 

що ми там унизу робимо. 

2.Оратор виступає з трибуни: “Живемо добре, будемо жити ще краще”. 

Із залу: А ми?  

23.11.1989 р. 

 

Образок. Переглядаю книжку “Личность и алкоголизм” (1989).  

Вельми вчена книжка! Лише використаних праць – сотні (бібліографія на 9 

сторінках!), багато іноземних джерел. 

А яка практична користь від цього опуса? Виклад абстрактний, автор по-

філософськи розглядає проблему, навряд чи що можна звідси взяти для конкретної 

допомоги нещасним.  

27.11.1989 р. 

 

Згадався О.Вишня. Зворушливо пишуть про нього як про жертву! А як він глузливо 

насміхався над попами, релігією предків і т.д., потім плюнув у лице й тим, хто його 

захищав (“Самостійна дірка”). А Микитенко?  

Поема “Сталіну від українського народу”. 

Що вони думали перед гільйотиною, яку самі прославляли й жертви якої 

висміювали?  

9.12.1989 р. 
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Образок. Вчора (в неділю, 17 грудня) ведучий програми телепередачі “Сім днів” 

зупинився кількома словами на економічних труднощах, пустих прилавках, потім: що може 

російський народ, яких результатів добився, “покажем в следующем репортаже нашего 

кореспондента”. Показали колгосп на Кубані. Голова колгоспу Куценко (говорив 

російською мовою) розповідає про успіхи, про свій молокозавод, про  соціальну 

забезпеченість, захищеність колгоспників (показано кількох огрядних і усміхнених жінок). 

Наступна сценка – польовий стан. Говорять колгоспники українською мовою! От і 

російський народ! 

“Голова колгоспу добре одягнений, мордатий, начальствуючий хазяїн (погонич 

рабів) – і колгоспники – кріпаки, зовсім інший їх зовнішній вигляд, манера говорити, вони з 

почуттям, навіть задоволенням виконують відведену їм роль. 

Але був тут і ще один вражаючий момент: ці колгоспники хваляться своєю 

старанністю, “нєпротівлєнієм”, стали осуджувати робітників, які „живуть у значно кращих 

умовах”, а бастують. Ось, мовляв, нас стрижуть, але ж працюємо від зорі й до зорі, знаючи, 

що наш труд потрібен державі. А ви чого хочете? Нас цілком задовольняє наше становище, 

чого ж ви добиваєтесь?!  

18.12.1989 р. 

 

Про соціалізм. Донедавна був “развитóй”, тепер говорять: феодальний, 

адміністративно-комуністична система (в офіційних документах), казармений,  а Горинь 

(дивись матеріали “Руху”) – табірний. 

Ось тільки що по радіо передавали, що думають “труженики полей” про можливості 

передачі землі селянам. Чи підібрані співрозмовники, чи справді загальною є така думка: 

всі вони виступають проти демонтажу колгоспів. Мотиви: 

1) що селянин робитиме із землею? Потрібна техніка; 

2) все одно сам не зможе обробити, змушений буде наймати; 

3) ось у нашому селі центр заасфальтовано, на окраїнах в сльоту до хати не 

доберешся. То чи здатний селянин сам провести до своєї хати асфальтівку? 

4) І ми вже звикли до гурту, не знаємо, як ми можемо жити й працювати самі. 

Згадалось: кажуть, що ті, хто тривалий час пробув у тюрмі, таборах, найчастіше вже 

не можуть пристосовуватись до життя на волі. Там тільки робив те, що скажуть, куди 

поведуть – про їжу, постіль, барак думали інші. Часто той, хто відсидів свій строк, прагне 

знову туди попасти. 

Побудували табірний соціалізм. Можливо, більшість людей, навіть рядових, уже 

проти деколективізації (що вже там говорити про голів, бригадирів, бухгалтерів і т.п.).  

19.12.1989 р. 

 

Надлюдина й підлюдина (недолюдок). Прочитати ще раз книгу англійського 

вченого, в якій він розповідає про рептильну частину людського мозку. 

22.12.1989 р. 

 

Очевидне – неймовірне. Із книги Марії Бєлкіної „Скрещение судеб” (М.: Книга, 

1988). Навіть ті, що попали в ад, не вірили в реальність видимого. 

С.344: “…Аля уже давно не сидела у двери, не ждала, что ее вот-вот выпустят. Она 

начинала понимать, что, попав сюда, выбираться отсюда совсем не просто. Но она все еще 

продолжала дивиться. Она верила и не верила Асе. Как-то не укладывалось в голове все 

это! Казалось каким-то чудовищным вымыслом наподобие «Дома Эшеров» Эдгара По, 

только на русский, на Лубянский манер”. 

Не дивно, що в світі не могли повірити в цей страшний абсурд. 

Латишів-інтернаціоналістів спочатку використовували в революції, а потім знищили 

як непотріб: 
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“...Все учителя латышского детского дома были арестованы. Папиных и маминых 

товарищей, старых революционеров-латышей, тоже всех загребли…” 

Напрошується дослідження – „ленінська гвардія планети”: що вони говорили – і 

якими були насправді, що робили, до якої кошмарної катастрофи вели людство. 

27.12.1989 р. 

 

Афганістан. Ходять пісні про Афганістан. Дехто вже їх крутить на магнітофонах. 

Ось зміст однієї з них (мені переказували): Афганець пригостив наших солдат. 

Попросив привезти бензину – пригостить ще. І ось група хлопців пішли в самоволку – 

поїхали машиною в кишлак. Було темно. Раптом метнулись на машину тіні, всіх порізали. 

Залишився лише один. Посивів на ранок. Але на другий день хлопці змели з лиця землі цей 

кишлак. (Осуджують німців, що нищили цілі села, а ці ще й оспівують це. Війна має свої 

закони.) 

Зараз, кажуть, існує проблема з трудовлаштуванням афганців (демобілізованих з 

Афганістану). Керівники уникають їх брати на роботу: це відверті, різкі, безцеремонні 

люди. 

1989 рік 

 

Про воєнну здобич. “Оживление наступило в доме Ахматовой – ненадолго, – когда 

вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна 

открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: «Вот, сын подарил. 

Из Германии привез». Ведь, в сущности, ей всегда так хотелось простых женских радостей. 

Очень была она в тот день веселая. Но совместная жизнь матери и сына не пошла гладко” 

(журнал «Звезда», 1989, №6, с.89). 

Адже халат, напевне, не куплений на ринку за зароблені гроші, а придбаний як 

результат воєнної здобичі. Татари після рейдів на Україну привозили своїм дітям і рідним 

подарунки. Ті раділи! 

1989 рік. 

 

 

1990 рік 

 

Сьогодні по радіо (я чув лише частину виступу) якийсь журналіст-міжнародник 

розповідав про давнього й постійного друга нашої батьківщини («Советской России, как за 

рубежом нашу страну называют») Жоржі Амаду. Його довгий час у нас замовчували, бо не 

схвалив «походу» в Афганістан (чи в Чехословаччину в 1968 році – не пригадую). А то все 

інше, що в нас було, схвалював. 

У кінці 1989 року він побував у нашій країні. В інтерв’ю відмітив разючі зміни: 

колись страх тут був скрізь, його можна було ніби торкнутися, а тепер люди розковані, 

вільні. 

Виникає питання – за що ж ти підтримував наш режим, коли знав, що тут у такому 

страху живе народ? «Советские люди его любят», – ствердив журналіст. 

І ось висвітилась чудесна панорама: хто вони – оті друзі радянської влади, «видатні 

культурні діячі Заходу»?! Підібрати їх галерею! Серед них – завсідники столичних 

ресторанів. Вояжують зі столиці в столицю – по всьому світу, ведуть богемне життя, 

резонери, балакуни, не причетні ні до якої корисної, конструктивної роботи. Паразити 

демократії. 

За що п’ють-гуляють? Москва їх щедро підкормлює: кому гроші із рук в руки (Ілля 

Еренбург цим займавсь) тихо й непомітно, таємно, кому створили рекламу, посилено їх 

друкуючи й виплачуючи високі «гонорари». 
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У той час , коли інтелігенція тут стікала кров’ю, коли Хват домучував Вавилова – 

вони, безсовісні, продажні крикуни, своїми істеричними голосами глушили голоси протесту 

в світі, служили прикриттям для катів. 

Анрі Барбюс: «Сталін – це Ленін сьогодні». 

3.01.1990 р. 

 

Енергія злоби. Історики розповідають, що монгольські племена вели безупинні 

міжусобні війни. Чингіс-хан силою зброї, страхом об’єднав їх і спрямував їх агресивну 

енергію на чужинців. Нищівний вихор пронісся на величезних просторах Євразії. 

Величезний заряд зла нагромадився і в Росії. Тут різні складові були: постійні 

утиски „нацменів”, їх пограбування; царизм нагромаджував зло і серед самих росіян. 

Енергія руїнництва звільнилась. Вона теж повинна була піти назовні – „світова 

революція”, звільнення трудящих усього світу від агресії капіталу, близько ельдорадо. 

Міжнародним чинникам усе-таки вдалось цю стихію, соціальний чорнобиль затримати в 

основному в межах імперії. 

21.01.1990 р. 

 

Роберт Конквест описує події в Казахстані. Це ж робились в усій Середній Азії. Яка 

безодня горя випала на долю цих народів!  

Народ з відчаю почав чинити опір. Як шельмували їх! Як у кінофільмах виставляли 

огидних басмачів і показували благородних, пройнятих безмежною відданістю простим 

людям росіян-благодійників. Коротше, завойовників возвеличили, жертви обплювали 

„грязними ругательствами”.  

Це ж і про Західну Україну. Що робили там! І який зміст вклали в слова, що 

означали опір злу (УПА, ОУН та ін.). 

І в цьому танці смерті найбільш дивовижне те, що багато було santa simplicitas на 

Східній Україні, що вірили пропаганді. 

21.01.1990 р. 

 

Про нашу та „їхню” службу інформації. Хрущов (на Пленумі): Я знаю абсолютно 

все, що в нашій країні робиться. 

– Звідки ж ви знаєте? 

– Я щовечора слухаю „Голос Америки”. 

6.02.1990 р. 

 

Згадались народні пісні, прислів’я про Леніна, про Сталіна – весь отой радянський 

„фольклор”. Де вони брались? 

1. Придумували збирачі, як це колись ми, учні Х класу, робили на вимогу вчителя 

записати народну творчість про вождів. 

2. Газетні заголовки – й зараз таке можна навибирати з газет про перебудову і т.п.   

13.02.1990 р. 

 

Згадались по асоціації „ті” роки – роки „бандерівщини”. 

У зв’язку з Днем Армії (23.02.1990) по центральному радіо була цікава передача-

розповідь „афганця”. 

Він командував особливою групою – перевдягались вони за афганців і під виглядом 

банди ходили по горах і селах. Часто зустрічались із бандами моджахедів: одні їх 

приймали, інші контактували неохоче. 

Вони ж вивідували, знаходили „доброжелателей” (кілька разів вживав це слово) і 

одержували від них інформацію. Коли самі на моджахедів нападали, коли передавали 

відомості нашим військовим (каральним) частинам, це в таборі ворога викликало 

занепокоєння, навіть розгубленість: самі своїх б’ють?! 
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(Так от де розгадка повідомлень нашої преси про те, що в „таборі озброєної 

опозиції” панує незгода, навіть сутички між окремими бандами!) 

Інше: такі „партизани” могли грабувати, насилувати, робити безчинства – потім їх 

„виганяли” наші частини, фотографували скоєне ними, опитували свідків, приводили 

журналістів, розписували злочини в газетах. 

У значно більшій мірі і в набагато гнуснішій формі це було застосовано в Західній 

Україні. 

24.02.1990 р. 

 

Про генетичну деградацію. Жахливі дані наводяться у журналі „Трибуна лектора”, 

1990, №2, с.31. Тут є вказівка й на інші публікації. 

Якщо в самій Москві біля 20% неповноцінних, то про що говорити, коли мати на 

увазі спустошені або деградовані регіони – Донбас і т.п. 

Подумалось: ось де резервуар (як висловивсь Хрущов), з якого радянська влада 

черпає своїх прихильників, свої сили. Це вони служили в органах, чонах і т.п. Це той 

морально-інтелектуальний прошарок населення, на який може розраховувати будь-яка 

диктатура. Саме їм потрібна „сильна рука”, „порядок”, бо це забезпечує і їх соціальну 

захищеність, просування по службі. 

Все-таки, в яку безодню нас штовхнули більшовики! Було жахливе запаморочення! 

25.02.1990 р. 

 

Причини сталінщини. Їх багато, цілий комплекс. Усі ці складові разом привели до 

цього. Так, як і виникненню життя на Землі більше 1000 факторів сприяли. Але чи не 

основну роль відіграли морально деградовані, оті відсотки неповноцінних, у «руках яких 

була вінтовка»? („В руках у нас вінтовка”). 

26.02.1990 р. 

 

Ходять анекдоти про західняків (жителів Західної України). Недавно один із них 

розповів мій син Дмитро: 

Їхній депутат на сесії Верховної ради просить слово, а йому все відмовляють. 

Нарешті запитують: з якого питання хочете виступати? Про що хочете говорити? 

– Про екологію. Дайте мені хоч 3 хвилини. 

– Добре, виступайте, але не більше трьох хвилин. 

Він вийшов і заявив, звернувшись до залу з трибуни: 

– Бережіть ліси, вони ще вам знадобляться! 

 

Про євреїв: 

Командир загону до своїх бійців: 

–Орлы, вперед, за родину!  

Двоє залишилось, інші побігли. Він до них? 

–Чего сидите? Почему не слушаетесь команды?! 

– А мы не орлы, мы львы: Я – Лев Израилевич, а он – Лев Абрамович. 

Цікаво, хто ці всі анекдоти створює і пускає в обіг? 

10.03.1990 р. 

 

1. Універсальна брехня. Важко збагнути: не тільки брехали там, де це потрібно було 

заради спасіння, але брехня охопила всі сфери – не тільки політику, але й науку, економіку 

та ін. Для чого, здавалося б, виступати проти кібернетики, екології, генетики, 

порівняльного мовознавства і т.д., і т.п.?! Скрізь намагались утверджувати несправжність. 

Країна навпаки! Причому все це супроводжувалось терором. 

2. Великий терор. Яка його підоснова? Як збагнути це все? Чому мовчки вмирали 

такі маси населення – без активного опору, без повстань? Звідки народжувалась безоглядна, 



 252 

бездумна, безцільна жорстокість катів? Причому шалом нищення були охоплені досить 

широкі кола населення: активісти сільські (й міські), комсомольці, члени партії, особливо 

(як і належить) каральні органи. 

Піднявся, сконсолідувався, виступив на авансцену й почав активно діяти, 

сказившись, весь людський непотріб. 

3. Микола про піраміду. Він вважає, що від самого низу і аж до вершини на всіх 

рівнях над кожною структурною одиницею суспільства (від найменшої до глави держави) 

були поставлені люди некомпетентні і найчастіше аморальні.  

11.03.1990 р. 

 

Великий терор. «Литературная газета» (№12, с.14) у статті «Все мы вышли из 

Сталинской шинели»є такі слова: «У нас общество, которое невозможно классифицировать 

и детерминировать в каких-то старых понятиях. Это невиданное в истории общество». 

«Брук був єврей. Як і всі (або майже всі) слідчі в справі «СВУ»… 

До 37-го їх (тобто цих слідчих) «уже среди живых не значилось» («Київ», 1990, №2, 

с.86). Зворушливі слова, що й КДБ дуже потерпів (чекісти понесли великі втрати), з цієї 

точки зору виглядають своєрідно: так, чекісти понесли значні втрати – у різний час було 

розстріляно Єжова, Ягоду, Балицького («гільйотину України»), слідчих та багатьох інших, 

зокрема й тих, які були ліквідовані з профілактичною метою – багато знали, брали активну 

участь у масових репресіях (про що розповідав мій кіровоградський знайомий). 

Я не раз замислювався: як трапилось, що маршали, воєначальники виявились такими 

беззахисними, самотніми, безсилими жертвами Сталіна. Правда, багато з них все ж були 

негідниками, хоч би Троцький, Тухачевський і т.п. Будучи самі кривавими катами, ні на 

кого, ні на чиє співчуття не могли розраховувати. І їхні слідчі були сповнені зла до них 

(поряд із службовим ентузіазмом). 

На диво, багато євреїв брали найактивнішу участь у репресіях. Потім, коли їм шили 

космополітизм, мало хто їм співчував. 

22.03.1990 р. 

 

Про репресії. Радянська система (влада) – це було багатоаспектне й унікальне в 

історії людства явище. Цілком серйозно вожді й ідеологи з повним правом могли сказати: 

ми прокладали нові шляхи в історії, ми все робимо вперше. 

Ідея перманентної революції. Щоб триматись на поверхні, потрібно було приносити 

постійні жертви, сіяти страх. Репресії стали ритуальним компонентом режиму. 

Сталін розвинув цю ідею далі – в міру побудови соціалізму класова боротьба буде 

загострюватись. Люди щораз більше переконувались в антигуманності системи і з відчаю 

могли бунтувати. Зрештою, такі випадки були. Про «сопротивление отчаяния» говорив 

Троцький. Сталін не міг не враховувати цього, він рекомендації Троцького здійснював! 

Був план відстрілу. Не просто нищили так званих ворогів народу, противників 

радянської влади, а й встановлювали плани, скільки люду по областях слід було 

ліквідувати! А „з місць” давали „зустрічні плани”. І все це започатковано ще при Леніну 

Свердловим. Свердлов нібито автор цієї ідеї, яку згодом неухильно втілював у життя 

Сталін. Значить, він здійснював певну тенденцію в партії.  

22.03.1990 р. 

 

Не вірять! Сидоренко Іван Павлович каже, що його дочка не вірить розповідям про 

тридцяті роки. «Може, що й було, але у нас, як завжди, перебільшують». Зрештою, її ті 

події зовсім не хвилюють. 

І от – для одних це біль душі, хоч самі й не постраждали, інші – байдужісінькі. 

26.03.1990 р. 

 



 253 

Дали мені почитати книжку: Stanisław Muslins. Strzały pod Cisną. – W-wo 

Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971. 

Автор розповідає про боротьбу  Milicji Obywatelskiej, żołnierzy WP oraz pracownikòw 

Służby Bezpieczeństwa з bаndаmi УРА на terenach Bieszczad (південно-східна частина 

Польщі). 

Кілька рефлексій: 

1) Автор пише про них з ненавистю, виставляє їх як звичайних бандитів. І ось 

згадались мені «Echa leśne» Словацького. Самі поляки так недавно ходили в бандитах. А 

польська партизанка? 

2) У боротьбі із загонами УПА активну (вирішальну!) участь брали радянські 

військові (каральні) підрозділи. Не раз в історії росіяни й поляки об’єднувались у боротьбі 

проти українців, ділили їх землю, майно. Потім між собою теж тузались, але об’єднувались, 

як тільки Україна піднімалась. 

3) Який трагізм! І тут українці виявились з різних боків барикади. У книзі список 

загиблих у боротьбі з «upowcami» – багато українських прізвищ! 

4) Цілу генерацію молодих мужчин знищено вщент. Яка погибельна історія! 

Straceńcòw los. 

25.04.1990 р. 

 

Прочитавши деякі сторінки цієї книжки, не можу заспокоїтись: скільки жертв і яких 

мук зазнали! Це ж були чиїсь діти й брати. І не стали батьками нових дітей. Безоглядне, 

жорстоке винищення цвіту нації, пекельна доля поколінь, пролиті ріки крові. Спав погано – 

ввижались okrutni сцени.  

26.04.1990 р. 

 

Монстр, який створили. Не знаємо, як назвати: 

Імперія страху (Петров), імперія зла (Рейган). Я б сказав – імперія тотального 

терору. На Заході кажуть – штучне суспільство. 

Хто ж були будівники цього зла? Соціальні злочинці чи душевно хворі?  

І все ж це зло не могло б утвердитись, якби не було науково сконструйване. З одного 

боку, його архітектори (Ленін, Троцький і т.д.), з іншого – виконавці (тут проллє світло 

Пол-Пот і його підручні). Хто ці санітари, які очищали суспільство від кращих 

співгромадян? 

Хто були ті, що в потилицю стріляли?! 

Але й вони не могли б діяти, якби не було «тіньової економіки». Хто вони?  

Можливості цієї системи закладені і в натовпі: адже правдолюбців, а ще таких, що 

можуть постояти за правду, – рідкісні одиниці («знайшовсь один таки козак із міліона 

свинопасів» – Шевченко). Усунути їх – і соціальний клімат докорінно міняється . 

Квітень 1990 р. 

 

Під час перебування у Львові 17, 18, 19 травня 1990 року. 

1. Методичні читання, присвячені 80-й річниці від дня народження М.М.Шкільника. 

2. Вулиця (бульвар) від Оперного театру до пам’ятника Міцкевичу. Десь посередині, 

на місці, де має бути пам’ятник Шевченкові, в центрі клумби жовто-синій прапор на 

високому флагштоку, внизу тризуб, квіти, рушники, портрет Шевченка. 

У суботу молоді підійшли до портрета, поклали квіти. Ті, що супроводжували 

(учасники весільної церемонії), співали українські патріотичні пісні – я був до сліз 

зворушений. 

Трохи далі на щиту друковане оголошення „Історія повернення народу. 

Центральний історичний архів; Архівні документи до історії січових стрільців. Виставка. 

Щоденно з 10.00 до 19.00”. 
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Велике чорне полотнище, на якому великими білими буквами з червоними плямами 

по буквах і на полотні написано: КПСС під САРКОФАГ 

Ще одне велике чорне полотнище з написом: 

„Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!” 

3. На дощі оголошень на стандартного розміру аркуші паперу друкованими буквами: 

„Запрошуємо на свято. Служба Божа і освячення українського національного прапора в 

Храмі Святого Миколая греко-католицької парафії. Початок о 11 годині. 20 травня, село 

Хліплі Мостиського району”. 

 

В іншому місці оголошення: 

„23 травня 1990 року о 18.00 годин відбудеться Архієрейська Панахида, присвячена 

52-й річниці підступного вбивства полковника УСС, засновника ОУН Євгена Коновальця, 

на його батьківщині в с.Зашків, Нестерівського району. 

Після Панахиди відбудеться мітинг. Запрошуємо всіх. 

Осередок НРУ с. Зашків”. 

 

Ще оголошення: Українці, не дайте знищити молоду Україну яничарам. 

17.05.1990 р. о 18.00 

біля пам’ятника Іванові Франку 

мітинг протесту проти реакційної заборони 

права передплатників на перереєстрування 

газети «За вільну Україну» в органах обласної ради. 

4. Побував я на Янівському кладовищі. Квадрат січових стрільців уже не існує 

(поховані вже інші). Залишилось кілька окремих могил. Стоїть великий дерев’яний 

березовий хрест у вінку із колючого дроту. 

Недалеко – залишки від польського кладовища, обеліск з відбитою частиною хреста, 

внизу якого таблиця: 

Bohaterskim żołnierzom 

ze wszystkich dzielnic Polski, 

ktòrzy polegli lub zmarli z ran  

w obronie Lwowa i kresòw wschodnich 

w latach 1918-1920, 

wzniosło ten pomnik chwały 

polskie tow. opieki nad grobami bohateròw 

w lipcu 1919r. 

5. Денисюк Іван розповідав про трагічну смерть лікаря-священика Юрія Липи. 

Прийшли енкаведисти й повели, сказавши родині, що через години дві арештований 

повернеться. Але його замучили (страшно: роздавили геніталії) спотворений труп укинули 

в купу сміття. 

Його вина – син емігранта із Східної України. 

6. Прогулюючись вечером 18 травня 1990 року, попав на самодіяльний концерт 

молоді (збирали гроші для Литви). Співали багато патріотичних, переважно стрілецьких 

пісень: 

… Там чота наша на москаля йде… 

… Не страшна нам в лютім бою смерть… 

В синє море кров Дніпром тече – 

З України хай москаль втече. 

Травень 1990 р. 

 

«Оскверняют могилы…» Ось і в газеті «Правда» (1990, 24.02) у статті Баруздіна: 

«…Эстонские экстремисты под знаком перестройки и гласности оскверняют могилы 

советских солдат…» 
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А скільки було аналогічних повідомлень з Польщі, НДР… Скоро це буде в 

Афганістані (правда, звідти загиблих везуть додому). 

Який вузол! Мати бідкається – оплакує дитину, її єдине сонце, юнак, якому жити й 

жити, бути щасливим і ощасливити близьких, виконуючи наказ деградованих дядь, йде 

нести горе іншому народові, гине ганебною смертю як загарбник і насильник. 

25.05.1990 р. 

 

«Собор» Гончара. Пройдуть роки – багато що забудеться з творчості Гончара, але в 

пам’яті нащадків він залишиться саме як автор «Собору». Завдяки «Соборові» він увійшов 

у безсмертя і разом з цим обезсмертив своїх наклепників, хулителів! Він буде виступати з 

ними в парі, як Леонід з Ефі-альтом, Христос із Іудою. Великі мали  своїх антиподів – свою 

тінь. І ця тінь піде з ними у безсмертя, ще більше увиразнюючи їх світлий образ. 

Ніколи не забудеться доблесний і жертовний вчинок Гончара – виступ на захист 

духовності, національної соборності в час її тотального нищення моральними виродками, в 

час торжества нікчемності. І людці не забарились дихнути на Гончара своїм ядовитим 

смородом. 

Є книга «Собор» і навколо собору» Віталія Коваля. Там названі гномики. 

Не випадково тоді Микола Ф. виступив проти Гончара. Ось у журналі «Наш 

современник» 1990 р., №5 є його стаття «Послание другу или письма о литературе», 

пройнята органічним неприйняттям зрушень, перебудови, внаслідок якої падає 

комуністичний монстр. 

30.05.1990 р. 

 

Партія більшовиків та ін. Прочитав оповідь Лариси Крушельницької «Рубали ліс…» 

(«Дзвін», 1990, №5, с.118-131). Армагеддон. 

Подумалось: більшовики – це були маньяки-мучителі і вбивці. Це були поспіль 

садисти. Просто Ленін і Сталін вміло ними керували, давали їм можливість задовольняти 

садистські й канібальські нахили, жадобу мук і крові невинних жертв. 

Зрозумілим стає й такий факт: коли почали чистити декого із їхнього середовища, то 

кожна чергова жертва залишалась абсолютно самотньою. Постишев, Косіор, Балицький та 

ін.. – це були безоглядні кати. Коли черга доходила до них, хто міг хоча б поспівчувати їм? 

І зворотній бік – не вірили! Люди не вірили, що таке робиться (десь у мене є стаття 

про втікача зі Східної України, якому в селі не вірили; мій батько теж не вірив польській 

пресі про голод). Що це був за сон розуму, яка це летаргічна ейфорія?! 

Тепер ніби пробудились з летаргічного сну. Заговорили. Дорога партії: «Чем же ещё 

отмечен этот путь? Возведением лжи своему народу в ранг государственной политики. 

Применением по отношению к своему народу любых, самых бесчеловечных средств 

насилия. Внедрением в общественное сознание «особых», отличных от общечеловеческих 

норм общежития и поведения. Не создано правовое государство. Социальная сфера 

доведена до состояния запущенности и даже частичной деградации. Деревня в таком 

положении, когда ее надо возрождать… Перечень этот далеко не полный, но и в таком виде 

он достаточно внушительно характеризует руководящую роль КПСС в развитии нашего 

общества» («Литератор», 1990, №5, 16 февраля). 

3.06.1990 р. 

 

Діячі революції. Тільки що придбав я книжку: Л.Д. Троцкий. К истории русской 

революции. – М., 1990. 

Тут є портрет Троцького. Миршавий, непоказний чоловічок! Подумалось: а 

Свердлов? А Ленін? А рябий Сталін? 

Що це були за особи? Як зуміли вони завоювати підтримку мас? Троцький вважався 

неперевершеним оратором, нерідко слухачі несли його на руках.  
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Чи це не було здичавіле, психічно хворе суспільство? Тому якраз біснуваті повели 

народ за собою. 

Відносно національності: Лев Давидович Бронштейн, Л.Б.Розенфельд (Каменєв), 

Свердлов… Взяти й німецьких діячів революції: К.Лібкнехт, Роза Люксембург та ін., 

ввергли світ у таку кривавицю!  

На с.6-7 цієї книги говориться, що «Льова» (Троцький) обрав собі за псевдонім 

прізвище тюремного наглядача, який зробив на в’язня сильне враження (хотілось влади, 

імпозантності – тому й такий псевдонім). 

У журналі «Наука і суспільство», 1994, №9-10 надрукована стаття Чижевського про 

психічні епідемії.  

27.07.1990 р. 

 

Першопрохідники-більшовики. 

Їхні методи: безмежна жорстокість, безоглядність, рішучість у їх застосуванні, 

дволикість, цинізм, нагла брехня і подібне – дали блискучі результати, забезпечили їм 

успіх, диктатуру. 

Це надихнуло багатьох узурпаторів світу. У першу чергу Гітлера – ці методи і йому 

забезпечили колосальний успіх. 

Пізно ввечері вчора я прогулювався з нашим знайомим росіянином, що все життя 

провів в армії, з практики знає багато закулісних жорстоких вчинків. 

Спочатку заговорили про Машерова (перший секретар ЦК Білорусі): «Брежнев 

убрал со своей дороги. Сказки стали рассказывать: авария, несчастный случай! Первый 

секретарь едет – знаешь, какое обеспечение. Милиция впереди и сзади, дорога и все 

прилегающие к ней перекрыты. И вдруг появляется грузовик и врезается именно в машину 

Машерова». 

Кажу – найшли виконавця! – «О-о, кто-то был на хорошем крючке: или выполнишь 

– или расход. Но так и так его убрали». 

Пригадав Ватутіна. «Уничтожили, а вину спихнули на бандер. Какие там бандеры – 

только что фронт прошел, первая линия, а затем вторая. Спецподразделения прочесывали 

каждый куст – выискивали дезертиров. И вот маршал без надежной охраны едет на 

«Виллисе» – и тут как тут бандеры. Подстроили. Ватутин был очень талантливым 

полководцем, авторитетным – вот кому-то стал неугоден, опасен, решили убрать. Нашли на 

кого свалить вину. 

А сколько говорили, что они подрывной деятельностью занимались. Помогали 

немцам. А ведь железнодорожных путей они не портили, мостов не подрывали, составов не 

останавливали? Потом, когда прошел фронт, ихние группы начали ходить и агитировать 

против советской власти. Раздули все это, мол, пособники фашистов и прочее…». 

Замовкли. Ми розійшлись. 

13.08.1990 р. 

 

Мафія. Окремої уваги заслуговує ця тема. Наша держава стала наскрізь мафіозною з 

самого початку. Але тоді (тобто за Сталіна) колір мафії був один (червоно-ідеологічний), 

зараз ця барва поблякла, мафія стає кримінально-державною. 

«Голос», №10 (21) від 3.06.1990 р. (інформаційний бюлетень оргкомітету 

Демократичної партії України) подає дуже цікавий матеріал на с.6-8 про злочинну групу в 

Херсоні і про її підтримку Прокурором України Потебеньком. 

14.08.1990 р. 

 

Десь читав, що на Західній Україні енкаведисти розстрілювали в лісі людей, а потім 

«виявляли ці жертви бандерівського терору». 

Про те, що подібні методи були широко в ходу і в інших місцевостях, є замітка в 

газеті «Комсомольская правда», 1990, 9.10, с.2: «Конец мифа. И памятника». 
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У цій же газеті і про нашу «мирну політику» в світі – про те, що у нас 6 млн. чоловік 

працюють на оборону (у США – 1,8 млн.). 

10.10.1990 р. 

 

Про систему, природу людини. Пригадую, колись (ще, мабуть, у п’ятдесяті роки) в 

Києві судили хлопців із спасальної команди. Справа в тім, що за знайденого утопленика 

виплачувалась певна сума, то ці хлопці wpadli na pomysł – стали топити відпочиваючих 

плавців на Дніпрі, а потім їх знаходити й одержувати гонорари… 

Віка недавно розповіла, що чула й таку історію: в Баку кілька аквалангістів теж цим 

займались Це було нібито до перебудови. Вони виявили, хто з відпочиваючих товстосум, 

підстерігали й топили його (підпливши знизу). Приїжджали родичі покійника й давали 

крупну суму, щоб знайшли утопленика. Його нібито старанно шукали й знаходили. 

Ці історії згадались мені по асоціації з діяльністю НКВД – КДБ. Слідчий робив 

кар’єру, одержував чини й нагороди, якщо він «розколював» арештованого й тим більше, 

коли розкривав цілу організацію. 

14.10.1990 р. 

 

7 листопада 1990 року святкова демострація. Збирались біля старого корпусу 

інституту (вул. Леніна, 12) на 9.00. З початфаку прибуло студентів 20-25, з усього інституту 

зібралось викладачів 20. Потім приєднались студенти педфаку (їх було більше, там Зіна 

організує), фізвиху. Сформувалась колона без портретів, спереду несли емблему інституту. 

Без зовнішньої крикливої мішури. „Свято” було більше подібне на щось вимушено-

парадоксальне. Як завжди, пройшли через площу колоною. Але вперше трибун не було: 

батьки міста („еліта”) стояли групою біля пам’ятника Леніну.Викрикували лозунги якісь 

клікуші, поздоровляли інститут – російською мовою (здається, хвиля русифікакції 

повертається). Принаймні, я не чув викриків українською мовою (як було в минулому році). 

Йшов я в колоні разом з Мирончуком (із кафедри фізкультури). Розповідав він 

анекдоти: 

1) Що дала перебудова? Розумним – кооперативи, дуракам – вибори, а всім іншим – 

аргументи й факти. 

2) Зібралися матері великих людей. Хваляться між собою своїми синами: мій – 

великий конструктор, створив апарати, які вивели людей в космос (натяк на Корольова); 

друга – а мій син першим побував у Космосі, його слава не померкне (натяк на Гагаріна); 

третя – а своєму я казала: не зв’язуйся з алкашами, бо це до добра не доведе (натяк на 

Горбачова та його антиалкогольну кампанію). 

3) Попав Горбачов на той світ, бачить: ходить Ленін, а за ним тінь у формі букви Т, 

далі Сталін – теж буква Т, далі Хрущов, Брежнєв – і в усіх тінь у формі букви Т. Запитує 

Горбачов провідника-архангела, що ця буква означає. Той пояснює: Ленін – творець 

революції, громадянської війни, Сталін – тиран, Хрущов – турист, Брежнєв – тунеядець...  

4) Про Брежнєва. Під час своєї поїздки в США на одній із зустрічей з 

американським президентом вирішили побавитись, пожартувати. Сидять за столиком. 

Брежнєв  запропонував: от давайте намалюємо шаржі один на одного до пояса. 

 Намалювали, обмінялись ними. Президент намальований з одним вухом 

величезним, другим зовсім маленьким. Розглядає, сміється, тоді звертається до Брежнєва, 

автора малюнка, що це значить? 

– А це значить ось що: великим вухом ви слухаєте своїх радників, представників 

держав по НАТО, а маленьким – прислухаєтесь до нас – і не чуєте. 

– Гм, правда, дійсно... 

 Президент же Брежнєва намалював з двома сісями – одна велика-превелика, інша 

– майже ніяка (така маленька). 
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 Цей підняв здивовано брови: що ж це значить? Президент пояснив: оцією 

великою сіською ви підкормлюєте своїх прихильників за кордоном, а маленькою свій 

власний російський народ. 

– Ну, а інші національності? – запитав Брежнєв. 

– Е-е, ми ж домовились малювати тільки до пояса! 

 Мирончук запевняв, що в Дніпродзержинську на заводі, де колись працював 

Брежнєв, була ця карикатура якимись зловмисниками вивішена. 

5) Прогулюються Горбачов з Рейганом, на поводках – собаки. Собака Рейгана, 

побачивши, що в собаки Горбачова поводок (ланцюжок) наполовину скорочений, 

захоплено вигукує: „От, бач, і тобі перебудова дала багато – наполовину менший ланцюг 

став, настільки легше тобі ходити стало!” – „Що правда, то правда, – відповідає, – але ж їжа 

на тій самій, як раніше, віддалі залишилась.” 

8.11.1990 р. 

 

Інколи мій Микола захоплює мене своїми судженнями про суспільно-історичні 

явища. 

1) Ось причина масових репресій. Сама теорія втовкмачувала, що маси творять 

історію, роль одиниць ніяка, що закони розвитку історії – об’єктивні, тому ті прошарки, які 

не йдуть у ногу з історією, приречені, а щоб не мішали процесові, підлягають знищенню. 

Ніякого до них жалю, вони не потрібні, тому їх якнайрішучіше слід усунути з шляху, щоб 

не уповільнювали хід історії. 

2) Культ, вождізм закладені саме в марксистському вченні: маси творять історію, але 

на кожному своєму етапі, новому історичному витку висувають вождя – особу, яка 

найбільш адекватно виражає їх інтереси, волю. 

Якщо царя, фараона дав Бог (помазаник Божий), то вождя – маси. Значить, хто проти 

вождя, той проти й народу, який висунув цього вождя, отже – він ворог народу. 

8.11.1990 р. 

 

Розмовляв недавно з депутатом міськради Воздняком Олександром Олеговичем про 

потреби відродження УАПЦ. 

Зайшла мова про той страх, який ще паралізує наше громадянство, коли що робити, 

то слід оглядатись і бути готовим на випадок, якщо викличуть... 

Він: треба залучати до діяльності якнайбільше, значить, безсилі будуть «ті» уже 

щось зробити. 

Подумалось: воно то так, але в літературі є опис випадку, коли арештований 

„видавав” усіх, кого знав, надіючись, що на кінець слідчі зрозуміють абсурдність 

звинувачень. Однак усіх побрали, репресували. 

21.11.1990 р. 

 

Дещо про національні відносини в Україні (із ЗНТШ, 1986, т.ХІ, кн.3). 

Киевская Старина, 1895, ІІІ, с.91-97. 

Киевская Старина, 1895, ХІ, с.209-229. 

Тут документи про події в Умані (про уманську різню 1768 року), є молитва, яку 

співали євреї щороку „в синагозі в пам’ять різні п’ятого тамуза”... „Коліївщина жидам 

справді страшно далася взнаки”. 

Теж трагічна сторінка! Національні взаємовідносини на Україні. Є описи, євреї 

експлуатували український народ! Корчмарі, управителі, торгаші. Нагромаджувалось зло.  

Тепер нащадки стали в синагогах співати пісні-молитви... Залишилась кривда в 

пам’яті єврейства – і ось на боці більшовиків вони взялися за помсту.  

Така ж картина і з „русской православной церковью”. Ця церква стояла завжди 

проти нашого народу, проти його визвольних змагань. 

1990 рік 
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1991 рік 

 

„Кожен народ має такий уряд, якого він заслуговує”. Ці слова Гегеля часто 

повторюються. 

Цікава тут колізія. 

Ось у статті Є.Євтушенка „Фехтование с навозной кучей” (Литературная газета, №4, 

с.9) описано такий епізод. 

Євтушенко з Аксьоновим прогулювались „по коктебельской набережной” (Крим, 21 

чи 22 „августа 68г.”): „Нам попался украинский писатель, всегда мне казавшийся 

безобидным стариком-энтузиастом, собирателем морских камешков и поклонником 

тенниса. На сей раз он стоял на балюстраде, примкнув ухом к портативному 

радиоприемнику… 

– Наши танки в Праге! – закричал он, увидев нас и приглашая присоединиться к 

своему и общенациональному торжеству” (Цікаво, хто це? Як наш Сиротенко В.П., який 

радів, що наші танки в Афганістані). 

Через деякий час, в їдальні, „... Аксенов обратился к очереди: 

– А вы знаете, что произошло этой ночью? 

Очередь молчала. Это были в основном „дикие” отдыхающие, ночующие в палатках 

на берегу или приткнувшиеся в какой-нибудь сдаваемый угол. 

Наконец один из них, голый до пояса здоровенный парень с рюкзаком за плечами и с 

коричневыми от загара коленями, торчащими, как печеные яблоки, в выцветших джинсах, 

неприветливо протурчал: 

– Ничего особенного... Наши ребята в овраге... Чтобы реваншисты из ФРГ туда не 

вперлись. А чехи тоже хороши. Мы их кормили, а они... Так что все – нормалек... 

Тогда Аксенов вскочил на голубой пластмассовый столик... и обратился к очереди с 

речью, достойной Перикла. 

– Вы знаете, кто вы такие? Вы жалкие рабы. Вы рабы не только советской власти, 

которой вы вполне достойны. Вы рабы собственного невежества, собственного 

равнодушия. Вы рабы той тарелки с прокисшим винегретом, за которой вы сейчас стоите. 

А в это время ваши танки давят свободу в Праге, потому что вы хотите, чтобы такое же 

рабство, как у нас, было везде... 

Голый до пояса здоровенный парень, переглянувшись со своими такими же 

здоровенными друзьями, уже начал стаскивать лямки рюкзака... Я понял, что Аксенова 

намереваются бить... Мне еле удалось его увести...” 

У неформальній, рухівській газеті „Оглядач”,  1990, вип.22, с.8 наводиться лист із 

Криму до депутата М.Поровського, якого названо націоналістом, падлюкою та ін. 

образливими словами. 48 підписів, серед них і українські прізвища. 

Таких багато. Вони не дадуть вибитись на шлях свободи. Такі, як М. (із нашої 

бібліотеки), будуть мучитись у житті, але розірвуть того, хто виступить за прогрес. Вони 

мають уряд, який створив для них же пекло, але вони цього не розуміють. Страждають і 

падають як жертви ті, що хотіли б визволити рабів. 

31.01.1991 р. 

 

Компартія – злочинна організація. Робили революцію під лозунгом – „грабь 

награбленное”. Ті, «кто был ничем», захопили владу, стали високими керівниками.  

Висунулись не професіонали, а «ідейно переконані». Зате вміли сісти на шию 

знаючих: в армії – „воєнспец”, у цивільному – просто „спец” (з презирливим відтінком). 

3.02.1991 р. 
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Компартія, яка прийшла до влади в результаті розбою, зараз під виглядом 

приватизації розтягає всенародне майно. Формується нова буржуазія із партократії – 

нахабна, безсовісна, яка нажилась не в результаті працьовитості, а в результаті незаконного 

приватизування майна. 

Грабіжники. По радіо передавали про якийсь молочний завод і його керівників: 

продають за кордон за валюту казеїн по 2 тис. доларів за тонну, на світовому ринку тонна 

коштує 4,5 тис. Але їм що до цього! Вони розпродадуть народне добро навіть за згодою 

самих овець сірих. 

Інший директор за валюту купив „Волгу”, заплативши за неї в 5 разів дорожче, ніж 

на міжнародному ринку. 

10.02.1991 р. 

 

Divide et impera! (про бандерівців і т.п.). Посилали в Західну Україну випускників 

педагогічних закладів (переважно педтехнікумів) – учительок під фанфари облудної 

пропаганди – допомогти забитому, відсталому й недавно звільненому народові. Несіть 

світло соціалізму, щастя, свободи замученим,знедоленим людям! 

Тихенько давали їм завдання, використовуючи недосвідченість цих дітей, 

виховуючи їх у дусі Павки Морозова, зобов’язуючи вести боротьбу з підпіллям, доносити, 

співпрацювати з каральними органами. 

Коли бандерівцям ставали відомі факти сексотства, особливо жертви, спричинені 

доносами, що залишалось робити?! 

А чорти тут як тут! Широка пропаганда, мітинги, преса, крики – ось невинну дитину 

вбили, вчительку, яка поїхала нести знання іншим дітям. Чи є благородніша діяльність за 

вчителя?! 

А Малюти вірили цьому й обурювались. Так нечиста сила зуміла порізнити, 

розколоти у ненависті один і той же народ. А вербувати в сексоти вміли. 

10.02.1991 р. 

 

Більшовики і злочинний світ. Давно помітив безпосередній зв’язок кримінальних з 

комуністами-більшовиками: 

1) є стаття про те, по скільки разів більшовицькі керівники сиділи по тюрмах; 

2) пригадується, як суд судив кримінальників і як політичних (яких законів-

процедур там і там дотримуються); 

3) розміщення разом політичних з кримінальниками, навіть останнім довіряли 

нагляд. 

Більшовики і Махно. Цікавий матеріал про Мішку Япончика – участь його «армії» в 

операціях на боці більшовиків: «Український журнал», 91, №2, с.112. 

8.03.1991 р. 

 

Свидунович розповів, що в їхній місцевості (Дивин на Берестейщині) всіх, кого 

призвали в армію зразу ж після «визволення», послали під Варшаву під німецькі кулі й там 

«всі загинули». 

Пригадуються інші подібні розповіді, зокрема розповідь закарпатця про перевал – 

гнали юнаків під німецькі кулі. Який спосіб розстрілювати винайшли! 

Потім ставлять пам’ятники, облудно пускають сльозу. 

10.03.1991 р. 

 

16 березня 1991 року по центральному телебаченню програми «Час» виступав 

колектив під керівництвом Віктора Захарченка. 

Словами передати того світло-печального враження від виступів неможливо. Часто 

накочувались сльози радості й ставало тоскно. Які прекрасні українські пісні були виконані 
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Кубанським козацьким хором! Скільки іскрометного гумору й завзяття в них було! Зал 

(передавали з Останкіно) шаленів. 

І ніби в підсвідомості, як фон, супровід цього радісного мистецтва: згадувались 

руйнування, злочини, нищення, організовані, вчинені в цьому краї більшовиками під 

проводом Кагановича. 

Яка прекрасна культура зруйнована! Яка велика й прекрасна гілка української нації 

загарбана й засушена! І який подвиг зробив В.Захарченко – в попелі роздмухав вогонь! Це 

народний герой, він заслуговує найвищої шани! Кострище яскраво горіло, прийшли новітні 

татари, погасили, залили смердючою, помийною ідеологією, розтоптали чобітьми. І от 

з’явився маг, добра людина, невтомний трудівник, знайшов у захололому попелищі кілька 

іскринок, роздмухав – і сталось чудо: спалахнув вогонь! 

Але поки що триває зима, мряка, молоді кубанці в більшості вже не говорять по-

українськи, а адміністрація, влада, школа загасять цей спалах. У серцях наступних поколінь 

цей дух не пробудити. Дехто тільки казатиме: «Мы из хохлов!» 

20.03.1991 р. 

 

Розмовляв недавно з нашою знайомою, що розносить телеграми. Жінка порядна, 

працьовита. Бачиш її завжди на роботі – вдень і вночі розносить телеграми, термінові 

повідомлення. А під час відпусток ще наймається на буряки – найважчий вид жіночої 

роботи. 

Бачить кругом несправедливість, обман, безгосподарність, але не розуміє коренів 

цього зла, міркує: ото б видали закон, карали порушників суворо, усіх потрібно заставити 

працювати. Не хочеш працювати – в Сибір, на баланду. Усе наладилося б! Вважає, що слід 

усім виплачувати зарплату приблизно однакову: один вчить дітей, інший добуває вугілля, 

третій працює в магазині – усі разом трудяться на благо суспільства! А чого це Горбачову 4 

тисячі, а комусь 90-100 крб. Чого така різниця? 

Важко збагнути, чому так багато людей вважає, що якби стріляли й суворо карали 

порушників, усе було б добре. Моя співрозмовниця теж вважає, що при Сталіні був 

порядок. А зараз хто що хоче робить. Коли я закинув, що на Заході нема репресій, однак 

люди живуть добре, вона не зрозуміла натяку. Мовляв, там працюють не так, як у нас, там 

«вкалывают». 

Прості люди не уявляють, що таке система, звідки береться зло. Шириться 

ностальгія по диктатору, по твердій руці, яка б «навела порядок». «Стріляти треба» – часто 

чуєш. Дійсно, сталінські репресії – це була якась суспільна хвиля, потреба, на гребені якої 

вміло плив Сталін. Погані порядки, встановлені більшовиками, довели народ до відчаю, 

люди вірили пропаганді, що репресії спрямовані проти „шкідників”. 

20.03.1991 р. 

 

Образок. Мурашки тягнуть паличку в різні кінці, однак у цілому вона рухається до 

мурашника. Дивно, але саме так поступають і люди: будь-яка ідея, напрям діяльності 

знаходять прихильників і противників, тягнуть люди їх у різні боки, однак суспільство 

розвивається в певному напрямку. 

Століттями вилучалась іменно елітна частина нашої нації: одних фізично 

знищували, так що їх генетичний заряд угасав, інші асимілювались – так що своїми 

кращими спадковими рисами поповнювали наших ворогів, всі інші змушені були втікати й 

ставати благодатним грунтом для розвитку інших народів (Канада, США та ін..; Дарвін – 

нащадок Ярослава? До речі, де князівський, боярський рід?). 

Березень 1991 р. 

 

Комплекс національної неповноцінності. 

Чим духовно людина слабша, безхарактерніша, тим більше бажання утвердитись, 

прилучитись до когось, що в очах оточення «престижне». 
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Спостерігаю за одним молодиком. У школі вчивсь абияк (причому не міг ніякої 

науки осилити, але серед колег грав роль такого собі безтурботного, і вчителі 

характеризували його як лінивого – як нібито славитись лінивим почесно, а дурним – 

соромно), кілька разів поступав до вузу. Тепер він ходить у пижиковій шапці, намагається 

наростити живіт (добре живе!), підкреслено говорить не просто так по-російськи, але 

наслідує московську вимову (хоч це у нього не виходить). Він швидше помре, а по-

українськи не заговорить. 

Моя знайома написала дослідження про мову Олеся Гончара. Яка б не була бідна 

наша лінгвістична наука, все ж є варті уваги українські мовознавці. Нікого з них у своїй 

роботі не назвала. І це вона зробила не навмисне, просто психологія схиляння перед 

„старшим братом” пронизала наскрізь її свідомість. 

Ушкало – директор СШ №5, говорить лише по-російськи. А «малая Третьяковка» в 

цій школі? Жодного українського художника! А наші музиканти? Ось Зінченко, 

Кривохвостий російськомовні. 

Березень 1991 р. 

 

Вчора розмовляв біля години з Дудкою. Закінчив він Київський університет, 

журналіст, редактор газет, хороший поет. І тут же виявилось кричуще незнання історії 

нашого народу: чув про Центральну Раду, Директорію, Скоропадського, Винниченка, 

Петлюру, Грушевського, але хто які функції виконував, хто після кого був, які відбувались 

соціальні, національні, політичні, воєнні колізії, не знає. 

Був я кілька разів на засіданнях рухівців. У боротьбі за незалежність України, проти 

бюрократії керуються якимось внутрішнім чуттям, не маючи також ніяких знань ні з історії, 

ні з сучасної світової проблематики. 

Вражаюче мало людей читає українську пресу! 

І от знову ми на переломі. Неосвічена, спантеличена ворогами, знедолена, 

позбавлена історичних орієнтирів маса. В якому напрямку поведе її якась стихійна сліпа 

сила, куди покличуть оті «флуктуації», що виникають і поширюються в цьому середовищі? 

Голод в Україні 33 року, СВУ і т.д. – нищення страшне. У Хрущова є, що Сталін 

вивіз би всіх українців, але не зміг. Думалось: чого така лють до України? Сталін вважає 

себе росіянином! Хотів бути «великим русским» і тому був на гребені найтемнішої частини 

росіян. Він безоглядно здійснював їх історичну місію. «Очерки Мордвы» Мельникова-

Печерського – опис нищення інших національностей, русифікації! 

Сталін діяльно вмів виражати інтереси певних сил! 

Україна, як полігон. У громадянську війну – полігон для експансії, експорту 

революції. 

СВУ – полігон для організації політичних процесів. 

33 р. – голод (геноцид). 

Чорнобиль – полігон для вивчення наслідків атомних бомбардувань, аварій і т.д. 

1.04.1991 р. 

 

Сьогодні, прогулюючись із І.П. Сидоренком, напівжартома кажу йому: от я інколи 

думаю про вас: сталінці забрали вашого батька й ні за що розстріляли. Осиротили вас, 

знедолили. Ви ледве вижили, зазнавши неймовірного горя. Так от, вибухнула війна. І що 

робить Іван Павлович? Він мужньо захищає оте страшне зло, якого зазнав на своїй шкурі, 

жертовно кидається в атаку зі словами «За родіну! За Сталіна!» 

Почервонів, трохи запнувсь, але через якусь хвилину: 

– А що було робити?! Не було де діватись! Ззаду смершники, досить було викликати 

підозру, як розстрілювали без суду й слідства на місці. Людина попадала в такі умови, в 

таку систему, що ніякого виходу не було. Інколи було й безладдя, але все рівно не спускали 

з тебе пильного ока й готові були будь-якої хвилини розстріляти. І німцям здаватись не 

можна було. Вже всі знали, що вони робили. 
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7.04.1991 р. 

 

Боротьба з бандерівщиною, УПА. Яка це була підступна й багатопланова акція! 

Сюди входили такі компоненти: 

1) інфільтрація, засилка в їх ряди агентів, які видавали себе патріотами й робили 

свою темну справу; 

2) спеціальні підрозділи (спецзагони), які під маркою бандерівців виконували свої 

злочинні акції (про це вже немало говорилось і в пресі); 

3) розповсюдження компрометуючих слухів (а на це були мастаки); 

4) багатопланова робота, щоб своїх втягнути в боротьбу проти своїх (заохочення 

жорстокості «стрибків» та холуїв, що викликало відповідні дії і з того боку), тобто 

українців проти українців; 

5) фальсифікації документів, криклива офіційна пропаганда; 

6) «зізнання», вибиті під тортурами; 

7) «свідчення» лжесвідків. 

17.04.1991 р. 

 

Про бандерівський рух, УПА. 

Знову партпреса почала лити бруд на цей рух. 

Запам’яталась статейка, де звинувачують Бандеру та його прихильників у 

провідництві (вождізмі), запозиченому у фашистів. Саме від більшовиків перейнятий цей 

принцип і фашистами. 

Іменно більшовики вплинули на уми й противників і прихильників деякими 

«принципами», які їм, меншості, забезпечили безумовний успіх і то в складних і важких 

умовах: одна партія, один вождь, одна ідеологія. Безкомпромісна боротьба з опозицією 

(знищення опозиціонерів, конкурентів до влади). Партія – керівна й спрямовуюча сила в 

суспільстві. 

За цими ленінськими рецептами діяли Муссоліні, Гітлер, Франко та ін.. Цією 

дорогою пішли Мао, Кім Ір Сен, Пол-Пот і багато інших. 

Приклади, практика, режим тих, хто добився успіху і проти кого потрібно було 

боротись. Змусили й бандерівців відповідно пристосовуватись до цих неймовірно 

жорстоких умов, спокуситись на використання деяких випробуваних противниками 

прийомів. 

Союз Леніна з німцями. А Сталіна?! Зате скільки виття, крику, «благородних» 

голосінь, що націоналісти були якийсь час у союзі з німцями. 

24.04.1991 р. 

 

Комунізм. Це може бути предметом надзвичайно цікавого дослідження. 

Як Ленін не оголосив: «Нинішне покоління людей буде жити при комунізмі». 

Принципи комунізму, мабуть можна було здійснити. 

«Від кожного за здібностями»: примусити народ працювати з останніх сил. 

«Кожному по потребі». Теж просто: забезпечити нарами в казармі (гуртожитку) 

одних, виділити палаци іншим – по потребі. Одних годувати баландою, інших – ікрою. 

Хто мав встановлювати, що від кожної людини треба взяти та які задовольнити її 

потреби? Чиновники партапарату. 

І сталось, що не оголосили комунізму: Леніну рано вкоротили життя, потім почались 

міжпартійні чвари; репресії, війна, боротьба з їх наслідками; смерть чергового вождя. 

Найнезбагненніше: простий народ, маси уявляли, яким буде цей рай, вмирали за 

нього (здобути як не собі, то дітям).  

25.04.1991 р. 

 

День перемоги. Масич. 
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Йду через парк в інститут (попередили, що треба зібратись на свято, буде мітинг), 

навпроти – Масич. Дивлюсь на нього ніби з острахом (його погляд викликає якесь 

неприємне внутрішне відчуття, щось гіпнотизуюче – агресивно-злий погляд). Я його 

зупинив (він хотів пройти мимо). «Я вас, – кажу, – тоді чекав, хотів поговорити» 

(домовлялись ще у березні, що він підійде й ми поговоримо про мою статтю в «Комуністі» 

перед референдумом; того разу він не підійшов). 

– Що, про Хмару? Його будуть як карного злочинця судити! 

Так ми й розійшлись. 

Пригадую, на вступних екзаменах він розв’язав – і то надзвичайно швидко – всі 

варіанти задач, замість одного. Він чомусь ненавидить Рух, Хмару, всю демократію. Хто 

йому внушив це? Чи на віру сприймає комуністичну лектуру? 

Ветерани. Прямує до пам’ятника солдатові, що в парку, група ветеранів. Груди в 

орденах і медалях, у декого їх дуже багато. Серед обвішаних орденами й медалями, 

напевне, є типу нашого Переверзєва (до речі, його теж бачив уже на вул. Леніна, у 

військовій формі, обтяженого брязкальцями)  смершники, загрядотрадовці, ті, що стояли з 

автоматами за спинами солдат, гнали їх у полум’я смерті. І ті, що чинили немислимі 

злочини в Дрогобичі, Львові та ін. містах (є вже багато свідчень і в пресі). 

І от уявив я Масича в ролі слідчого – цей виб’є зізнання, які треба, й повірить у ці 

зізнання; потім будуть і масичів ліквідовувати як відпрацьований матеріал.  

Мітинг у парку біля фігури солдата. До підніжжя кладуть квіти представники шкіл 

та організацій, у тому числі й наш ректор з парторгом. 

Виступають оратори – верхівка місцева. Які слова вони ще говорять! Подумати: хто 

вони, як вони влаштовують життя для себе і як на словах піклуються про народ. Стоїть 

серед них і Медведєв, який ностальгує за 37 роком! 

9–10.05.1991 р. 

 

Про критику націоналістичного руху. Кілька основних типів звинувачень висувають: 

а) взаємні чвари, боротьба між різними напрямками й угрупуваннями; 

б) служба на користь чужинців, запроданство (наголошують – німцям, американцям, 

їхнім розвідкам); 

в) вбивства т.зв. невинних людей, своїх співвітчизників. 

Усе це старанно розписується з використанням «свідчень очевидців», «документів» 

та інших доказів. Йде старанна, безсовісна, шулерська підтасовка фактів, фальсифікація, 

нагла брехня. Усе це знаходить подекуди й свого споживача. 

Але коли це розглянути в історичному контексті, на тлі людських стосунків узагалі, 

порівняти з подібними явищами в житті інших народів, то картина набирає вигляду 

протилежного тій, яку малюють комуністичні агітатори. 

а) Чвари, боротьба… Ось читаю мемуари Є.Климковського, бувшого ад’ютанта 

генерала Андерса (Е.Климковский. Я был адьютантом генерала Андерса. – М, 1991). 

Польща мала державу, яку чесно виборола, поляки характеризуються нібито згуртованістю, 

почуттям глибокого патріотизму і своєї етнічної єдності, прагненням боротьби з ворогами, 

однак і у них були чвари, роздори. 

Де Голль писав про те, що французи не вміють між собою ладити. 

Прочитайте історію комуністичної партії. Це була постійна боротьба між групами, 

лідерами. 

б) Принцип «ворог мого ворога – мій друг» сповідувався давно. І США не здобули б 

незалежності, якби не одержали могутньої підтримки від Франції – тодішнього 

непримиренного ворога Англії (здавалося б, ця допомога аморальна: адже американські 

колоністи – це ж англійці!). Ось і поляки (див. Климковського) пішли на зговір, союз із 

Сталіним, який разом з Гітлером брав участь у розгромі Польщі. Адже поляки пішли на 

зговір із лютим та історично задавненим ворогом (і дореволюційна Росія нищила Польщу).  
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А Хмельницький хіба не заручався підтримкою ворога українського народу – 

татарами?  

в) Хіба будь-яка війна, в тому числі національно-визвольна, обходиться без жертв?! 

З обох боків. Що було робити з донощиками? З тими, хто йшов на службу до чужинців і 

видавав своїх? 

31.05.1991 р. 

 

Скакун – працівник нашого спецвідділу. Мені говорили, що з ним нема про що 

балакати, це зовсім обмежений чоловік. Мене чимось притягають такі типи, хочеться 

заглянути їм у душу. На днях мав з ним розмову. Видимо, уражений такою ж хворобою, як і 

Масич: випали, зникли з його свідомості якісь структури, що відповідають за логічне 

осмислення світу. 

Запевняє, що зовсім не читає нашої преси, крім «Спортивної газети», решта все – 

брехня. 

Войовничий російський шовініст, хоч за походженням українець. «Никакой 

Украины не было, все это бред, выдумки. Была Русь, Россия, но ее окраина после 

монгольского нашествия попала под власть Польши, от и стали называть Украиной, и язык 

русский под влиянием польского испортился. Впервые слово «Украина» стало 

употребляться при Иване Грозном». 

Я йому приніс «Радянську енциклопедію історії України» (1972 р.), щоб прочитати 

йому про давність назви «Україна». Він замахав руками: «Ничего я слушать не хочу! Все 

это национализм!» Кажу, що книжка радянська, видана ще в той період. «Ну и что?!» – 

викрикнув. Підбіг до карти України й показував, де він служив (Івано-Франківська 

область): «Все это фашисты! Их уничтожать надо! Они убивали наших людей!» Ось ще 

деякі його перли: 

«… Никаких украинцев и белорусов нет, все это русские! Сволочи навыдумывали – 

их стрелять надо!» 

«… В институте надо половину преподавателей перестрелять, тогда будет порядок». 

«Пораспустили (це вже про сучасні порядки, економіку). Разве при Сталине такое 

было?» 

Починаю говорити про репресії. 

– «Все это ложь, брехня! Посмотрим, что про теперешних руководителей будут 

писать. Нас вырастил Сталин на верность народу». 

Ярий антисеміт: «Страну надо очистить от жидов!» Він осуджує і Леніна, бо теж 

жидівську кров має. 

Хтось висловився про нього: «Это человек, имеющий только одну извилину – и то 

выпрямленную». 

3.08.1991 р. 

 

Про Рух. Партократії вдається посіяти серед населення вороже ставлення до Руху. 

Ось недавно розмовляв я з інженером Віктором, каже, що Рух у Слов’янську не має 

авторитету, робітнича маса ставиться до рухівців з неприязню. 

10.09.1991 р. 

 

Наша історія, наше минуле. Перечитую деякі матеріали журналу «Кур’єр Юнеско» 

за вересень 1991 р., зокрема статтю «Європа доби мандрів», про розвій інтелекту, духовної 

та матеріальної культури у 18ст. 

А наш працьовитий і здібний народ? У яких умовах, зневажений, жив?! Війна, 

репресії, винищення цілих міст Петром І і т.д. 

Згадуються слова Шевченка: «Віддав би веселого вілу половину…», Винниченка – 

«читати нашу історію можна тільки з бромом…» 

1.11.1991 р. 
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Юрий Дмитриевич Петухов. Отринем ложь! – „Голос Вселенной”, 6.07.1991: 

„Общество, построенное на марксистско-ленинских миражах.” 

«Слово», №2 (91 р.): «Установлено с документальной точностью: по отцу Ульянов 

был калмыком, по матери – евреем, его родной дедушка Израиль Бланк». 

…не «русские люди» с затмившимся умом творили бойни, нет. Переворот носил 

исключительно национальный характер. К власти пришли «богоизбранные». 

«Российский ежегодник» за 1990: 

 „… памятники-идолы нашим палачам стоят по всей стране, именами палачей 

названы наши древние города и почти все улицы и площади в этих городах… 

„Янкель Мойшевич Свердлов – сатанинское чудовище, пожравшее миллионы 

русских людей.” 

„…русские уничтожали русских…” 

1991 р. 

 

Перед референдумом 1 грудня 1991 року організовувались демократами мітинги. На 

одному з них, що проводився на площі Жовтневої революції, навпроти недобудованого 

готелю, почув і побачив таке: якась жінка, вкрай знедолена, в дірявому, до кінця 

заношеному пальтечку, з «ізмождьонним» лицем, якоюсь прибитою і деформованою 

фігурою, висловлювала своє глибоке обурення на адресу демократів, деяких кандидатів у 

президенти і ораторів на мітингу: «Бандерье, сидели за убийства…» Правда, її стали 

заспокоювати двоє якихось чоловіків. 

Подумалось: оті денаціоналізовані, знедолені, злі ненавидять «галичан» за їх 

патріотизм. 

30 грудня 1991 р. 

 

 

1992 рік 

 

Згадалось Тичининське: 

… одне лише слово – 

А ми вже, як буря, готово 

І крешем, і кришим, і крушим як стій! 

Дійсно, це був якийсь диявольський механізм! Вождь вгорі, злочинець робить жест, 

подає слово – усі запопадливо наввипередки виконують його волю, навіть намагаються 

передбачити, вгадати наперед його волю. Взяти хоч би реформи Горбачова – як 

мільйонноголосо повторювались його слова! 

2.01.1992 р. 

 

У Краматорську навпроти будинку (палацу) культури на проспекті Миру (в кінці 

скверика) вкопано великий камінь (цікаво, коли?): 

ЗДЕСЬ БУДЕТ СООРУЖЕН 

МОНУМЕНТ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ 

В честь революционных 

БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ 

ЗАСЛУГ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

И МОЛОДЕЖИ 

Города КРАМАТОРСКА 

Як несподівано спливла ця слава! Розвіялась, як вранішній туман під першим 

променем сонця.  

12.01.1992 р. 
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По радіо передали кілька сюжетів: 

1) стара жінка не має де жити (хата развалилась), а тяжко пропрацювала в колгоспі 

все життя; 

2) зачитують лист, у якому розповідається, скільки буряків у якомусь колгоспі 

залишилось не зібраними на полі; 

3) інтерв’ю з головою колгоспу з Пологівського району (говорить по-російськи). 

Подумалось: створена система, керівники якої, діячі, ті, що визначали життя людей, 

були абсолютно байдужими до землі, до людини, навіть ворожими до нації. І яка лють їх 

охоплювала, коли вони виявляли серед підлеглих почуття любові до свого. 

Голова колгоспу «надменно», з почуттям зверхності й зневаги, говорить з 

колгоспниками-українцями по-російськи, зрештою при вирішенні їх проблем відверто 

демонструє цю неповагу, якщо той говорить по-українськи. Згадується й фраза директора 

Турмила радгоспу із «Білки»: «Этот яблок пайдьоть на сака». Така в нього мова! 

Скільки пропадало добра на полях, а колгоспникові взяти нічого не можна було! Яка 

безвідповідальність з одного боку (це керівників зовсім не хвилювало!) і зневага до 

трудівників, яким не давали навіть того, що пропадає й зароблене їх каторжним трудом 

А який ідеологічний туман йшов навколо цього! Що говорилось! Яка ненависть до 

нації всіх оцих ублюдків. 

На всіх щаблях керували такі особи, як наші Ковальчук, Матусік, Климова і т.п. 

У замітці «Наше сало – в Канаді» знову ж які факти наводяться! Зграя злодіїв як 

можуть, так обдирають гречкосіїв: 

«Вельмишановна редакціє! Пише вам мешканець міста Монреаля, що в Канаді, 

Ярослав Ярославський. 

Дуже дивно те, що коїться в Україні. Все було і раптом зникло – ні хліба, ні молока, 

ні м’яса, ні одягу. Лишилися самі проблеми. Я не розумію: хіба промисловість зупинилась? 

Ось одна з реклам у газеті «Новое русское слово»… як ці делікатеси  опинились у 

Торонто та Нью-Йорку? Безперечно, їх легально вивезли з України. В Монреалі полиці 

забиті взуттям київської фабрики. Всяких тканин з України – безліч. І коштують вони на 

50-70 відсотків дешевше місцевих. Чому валюта від тих розпродажів не йде в Україну? 

Мабуть, дехто кладе її на окремі рахунки… 

Ось чим слід зайнятися теперішній Службі національної безпеки» («Голос України», 

92, 5.02). 

12.02.1992 р. 

 

Переглядаю книжку «Молот ведьм», 1991 р. До чого доходить жорстокість і 

обскурантизм! Тоді в ім’я Бога спалювали людей, примушували їх признаватись у 

вигаданих гріхах, каятись. Подібний смерч (значно страшніший) розгулявся в радянський 

період, людей на цей раз масово нищили в ім’я світлого майбутнього – комунізму. 

Згадався О.Вишня. Цікавим був би правдивий нарис про нього. Унікальність деяких 

його життєвих моментів: признавсь у шпигунстві й змовницькій діяльності; як випустили, 

то став відробляти помилування – поливати брудом своїх захисників. 

24.02.1992 р. 

 

Чародєєв. Зінаїда Сергіївна Калініна стверджує, що він єврей. Я вперше його 

побачив і почув на конгресі інтелігенції в Донецьку. Він здався мені якоюсь відворотною 

постаттю, людиною злою, недоумкуватою, дуже амбітною. Він, здається, нібито заявляв, 

що українець. Недавно я чув його виступ на сесії Верховної Ради, коли обговорювалось 

питання про національну символіку. Виступ був сумбурний, ні одне речення не закінчене 

(чи не шизофренік? – подумалось). Говорить безтолково. Можна зрозуміти лише одне – яре 

неприйняття жовто-блакитного прапора. 
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Наш особіст (Скакун) – теж своєрідна постать: у нього також яре неприйняття 

всього українського. Згадався образ із «Родні» М,Смоленчука – татарський прислужник. 

25.02.1992 р. 

 

Самодостатні й паразитичні культури. На цю тему недавно зайшла мова з Колею. Я 

був здивований, що він, здавалося б, далекий від історичної науки, електронщик, часто 

схоплює, відчуває глибинну сутність деяких історичних процесів. 

Так, він класифікує культури (й відповідні суспільства) на самодостатні й 

паразитичні, екстенсивні. 

Перші самі себе забезпечують матеріально й духовно, тобто даний народ сам для 

своєї потреби виробляє, продукує матеріальні й духовні блага, живе за рахунок своїх 

власних зусиль і ресурсів. 

Суспільства другого типу агресивні (на відміну від перших), підтримують своє 

існування за рахунок грабежу, поглинання інших культур, народів. Таким було монголо-

татарське суспільство, такою ж потім стала Московська держава як організована форма 

певного суспільства. Москва постійно розширяла свої кордони, поглинала нові й нові 

народи, засвоювала їх матеріальні і духовні здобутки. 

Взяти б хоча російських письменників – як багато серед них неросіян! Хоч би той 

Пушкін („черт наддал мне родиться в России”); Гоголь, Короленко, Кантемір, 

Достоєвський... 

17.05.1992 р. 

 

Образок. Йду по коридору на першому поверсі в головному корпусі інституту. 

Навпроти – наш гебіст Скакун. Підійшов до мене (чогось любить вступати зі мною в 

розмову, мабуть, не знає, що я про нього писав у „Голосе народу”?), понесло від нього 

густим горілчаним перегаром. 

– Вы смотрели, что делается в Москве (по телевидению)?! Стотысячный митинг! 

Требуют Ельцина и Горбачова – под суд! Сволочи: они продались ЦРУ и Бушу… 

– Я читав статтю, – вклинююсь  у його монолог... 

– Ну ее к черту, эту статью! Я ничего не читаю… 

– Так от автор пише, що Єльцин довго не протримається... 

– Правильно пишет! 

– що буде громадянська війна... 

– Действительно, будет! Она уже есть. От я сижу, ни-и-ч-чего не делаю! Жду… 

Розмову перервали. Справді, він жде того часу, коли знов його покличуть стріляти. 

Якась жадоба вбивати – в ім’я чого? Комунізму? Людина абсолютно не проникна. 

Але не випадково сказав – «жду». Уся ця партійно-кадебістська публіка жде 

кривавого реваншу, мріє влаштувати варфоломіївську ніч. 

12.06.1992 р. 

 

Чародєєв. Недавно бачив по Донецькому телебаченню його виступ – якась бесіда з 

кореспондентом, відповіді на питання. Важко передати, висловити оте неприємне відчуття, 

яке він справив на мене. Якась неприємна, відштовхуюча зовнішність. У складках його 

лиця, в опецькуватому круглому обличчі міститься щось недобре, зле, кусюче. Мова 

дефектна. Неважко здогадатись, що коли був дитиною, вчився в школі, то ровесники над 

ним насміхались. Це озлоблювало його, дражнило самолюбство, виробляло настирливе 

бажання утвердитись. 

З точки зору змісту – сумбур! Ні одного закінченого речення, ні одної логічно 

побудованої думки! Висловлюється якимись рваними фразами. Одне можна зрозуміти – 

неприйняття процесу становлення суверенної української держави, її авторитету. Й ради 

чого? Аби впоперек перти. 

14.06.1992 р. 
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Загадковий феномен – жертвоприношення людей. Таври жертвували своїй богині 

захоплених у полон чужинців. 

Скіфи, – розповідає Геродот, – приносили богам людей, вбивали слуг при похоронах 

своїх царів. 

А ось гети: „одні тримають списи, другі ж беруть посла до бога за руки й ноги й 

кидають на списи...” 

Майя теж публічно приносили богам людські жертви. Було особливе мистецтво 

вирізати серце й трепетне всім показувати. 

 „Легенды и мифы Китая” – тут є опис, як відправляли до бога дівчат, топлячи їх. 

Що це за кривавий абсурд? Як він міг народитись? У голові якого шизофреніка він 

виник, яка помішана, божевільна душа його народила, а народ – оце безмозке стадо – 

продовжило й закріпило? 

Ми інколи говоримо про скіфв як своїх предків? Гордитись ними нема як. Щось 

глибинно атавістичне в людині й використав Сталін. 

1992 р. 

 

 

1993 рік 

 

Вчора (11 лютого 1993 р.) був вечір-зустріч з Піддубним, Шаталовим у палаці 

культури ім. Леніна. 

У своєму виступі Федір Піддубний (ректор приватного вузу в Слов’янську) 

зупинився й на комуністах, які довели наше суспільство, народ до крайонього зубожіння і 

духовного виродження. 

«Что это величайшие в истории человечества преступники, покажу всем на таком 

примере. Представьте себе храм, молящихся в нем, священника. И от приходит человек в 

шапке и ведет себя развязно. Кто он? Хулиган! А если он выкрикивает ругательства? 

Подходит и священнику и при молящемся народе оскорбляет его?! Это преступник. А если 

он бьет священника, разрушает алтарь?! Это преступник в квадрате. А большевики не 

только оскорбляли священнослужителей, верующих, богохульствовали, уничтожали 

храмы, они убивали священников! Только по распоряжению Ленина были уничтожены 

тисячи церковников. Кто это?! Это невиданные в истории преступники. 

Теперь кое-кто под видом социалистов опять берется за старое. Это напоминает то, 

когда цирк уехал, а клоуны остались. Но это опасные клоуны! 

Большой вред нашей стране нанесла Крупская. Она добилась внесения в 

Конституцию статьи, чтобы дети до 16 лет не работали. А человек, не приученный с 

детства к труду – это конченный человек». 

Потім виступав і Шаталов, який теж зазначив, що ми немало прикрощів від 

радянської влади зазнали. 

12.02.1993 р. 

 

Більшовицька революція, репресії. Читаючи деякі праці історичні (в тому числі 

Солженіцина), переглянувши фільм „Россия, какую мы потеряли” С. Говорухіна), 

дивуєшся, який терор розв’язали більшовики, яка вакханалія вбивств! Тут прослідковується 

і якась патологічна зневага до самих росіян, їх інтелігенції, еліти! 

Загадка цього зловісного феномена приодкривається, коли зважити, як формувалась 

і Росія як держава, і російський народ як нація. 

У роботі Костомарова „Две русские народности” розповідається, як людей 

перемішували, обривали їх коріння – так здійснювалась асиміляція. Про це ж пише 

Мельников-Печерський („Очерки мордвы”). Ось як і з кого складалась російська нація! 
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Причому ця суміш була агресивною, без почуття внутрішньої спородненості (наприклад, 

латиш кожного латиша вважає своєю ріднею). 

Люмпени. Комуністи їм розповіли, що ви п’яниці, злочинці, тюремники не тому, що 

ви такі самі по собі; ваша злочинність має соціальні корені, причини. Найшлись слова втіхи 

й націям обіженим. 

Так об’єдналось соціальне дно і нацмени. Нагромадивши в душі заряд зла, вони 

взялись за відоме всім ремесло. З кого складались репресивні органи? Ленін – гібрид; 

Сталін – грузин з виродженої сім’ї; Дзерджинський – польський єврей, Юровський 

(царевбивця) єврей і т.д. 

Російський народ, про це пише Горький, узагалі жорстокий. Великий внесок у 

перемогу жовтневої революції зробили латиші, за що потім більшовики їм «відплатили». 

17.02.1993 р. 

 

Голови колгоспів. Це могла б бути цікава розповідь! Надзвичайно специфічне й 

зловісне явище в радянському житті. У „Народній газеті”, 93, №9 (березень) є стаття „Чи 

скресне крига на Хоролі?” – про злочинця, самодура голову колгоспу. 

Березень 1993 р. 

 

Сьогодні (19.06.93) по радіостанції „Колос” розповіли про досить характерну для 

нашого рабського суспільства й водночас пригнічуючу подію. 

Скробут Богдан повернувся із Красноярського краю на Україну, оселивсь у 1991 

році в с. Ковалівка Шишацького району на Полтавщині. Попередній голова колгоспу, який 

нещодавно пішов на пенсію, прийняв його, виділив 0,25 га землі. Скробут став ходити на 

роботу в колгосп, почав будуватись. Настав новий голова – колишній парторг колгоспу 

Безуглий. Він зненавидів Скробута за його національну свідомість і особливо за те, що він 

став організовувати в селі відзначення 60-річчя голодомору на Україні. Став голова робити 

всілякі пакості – припинив виплату зароблених грошей, став чинити перешкоди 

будівництву хати, організував травлю. Виступав по радіо потерпілий. Видно, інтелігентна, 

розумна людина. Дегенерати цього йому не пробачать. Каже, що село вкрай залякане. Є 

немало людей, які йому співчувають, але бояться чимось себе проявити. Він звертався до 

різних інстанцій із скаргою, але за теперішніми законами (беззаконням) місцева влада все 

вирішує, ніхто їй не указ. 

19.06.1993 р. 

 

Мандруючи по околицях нашого курорту, побував я на старому кладовищі біля 

Словкурорту (що недалеко від санаторію „Юбілейний”). 

Кладовище вкрай запущене, кажуть, років 7 уже не дозволяють на ньому ховати. 

Деякі надгробки-тумби недавно поновлені нібито в зв’язку з підготовкою до 

„річниці визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників”. Ось деякі з 

надгробків. 

Тумба цегляна, на лицьовому боці зображено силует комсомольця в будьоннівці, в 

руках – гвинтівка з примкнутим штиком. На боковій стороні напис на металічній пластинці 

свідчить: „В 1918 году в Славянске в боях за власть Советов сражались и погибли наши 

комсомольцы земляки”. Прізвища викарбувані в стовбчик: Гром М.И., Новак Н.И., 

Загурский А.В., Белик А.Л., Чернявский А.Ф., Антонов П.П., Настенко Б.Г., Гарькавый 

А.С., Белик И.К., Червоный Ф.Г., Ушкалов К.Е., Зайцев Ф.И., Беркун Н.И., Загурский А.В. 

(чи повтор?), Кононенко А., Васильченко И.Б., Винниковая М., Колесникова А. 

І надгробок з якогось нетривкого матеріалу, і напис на металічній таблиці виконані 

примітивно, абияк. 

Трохи далі вглиб кладовища стоїть стела у вигляді прапора із зіркою, серпом і 

молотом. Посередині металічна таблиця: 

Ведь 
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Федор Иванович 

1885-1918 

комиссар отряда революционных войск «Молния» 

Погиб за Власть Советов. 

Ці більшовики загинули в боротьбі з власним народом за утвердження 

антинародного режиму. 

28.08.1993 р. 

 

Останнім часом серед частини донецького студентства поширюються так звані 

„садистські” вірші. Про це є і в пресі: «Двое влюбленных лежали во ржи. Рядом комбайн 

стоял у межи. Тихо завелся, тихо пошел… Кто-то в буханке палец нашел» (газета «Город»). 

 9.09.1993 р. 

 

1. Зараз кого не послухаєш, усі ремствують на уряд Кравчука, його команду, 

Верховну Раду. Дійсно, як можна було за такий короткий час довести республіку до такого 

занепаду?! І треба ж – усі керівні структури антиукраїнські, злодійські, мафіозні. Народ 

доведений до відчаю. 

2. КДБ. Бачив недавно я Добровольського Сашу. Дуже у великій скруті він. 

Розповідав про свою невдалу спробу поступити в інститут. Розповів (не знаю, наскільки 

можна йому вірити), що кагебісти жаліють, що мене у свій час не посадили. Українське 

відділення й нашу кафедру вважають розсадником націоналізму. При першій же нагоді, як 

прийдуть до влади червоно-коричневі, мене арештують. Я у них сіль в оці. До речі, 

помічаю, що деякі бандеролі приходять розірвані. Так, недавно одержав розірвану 

бандероль від Віри Ткаченко (із Києва). Бандероль із дуже цупкого паперу, старанно, 

добрим клеєм заклеєна, але один бік розірваний так, що виймали книжки („Зона”, №4 і 

„Недільні проповіді”). Десь місяць раніше одержав таку ж розірвану бандероль із 

Львівщини від Смішко. Продовжують „вести наблюдение”? 

30.12.1993 р. 

 

 

1994 рік 

 

„Доброта наказуєма”. Фразу (сентенцію) цю висловила Лідія Василівна Середа, 

зубний лікар. Коли сидів я у неї в кабінеті, якраз йшла передача (по радіо) про Крим. Її 

обурювало нахабство кримських політиків-шовіністів, демагогів, хулителів України. Лідія 

Василівна на це: допустив до цього Кравчук своєю й поступливістю. Тепер має за це: 

„доброта наказуєма”. А якби своєчасно не допустив до цього шабашу, то ніхто не посмів би 

обкидати його болотом. 

У моїй пам’яті зринуло кілька епізодів, історій, які підтверджують цю істину. 

Згадались бандерівці, хоч би Конопленко. Отой епізод у житі: повірили жінці, яка 

несподівано на них наткнулась, відпустили, а вона донесла. Із-за доброти загинули. І 

контрастний випадок: червоні партизани не випустили живим дядька, що ненароком 

наткнувся на них, шукаючи коня. І головне, для червоних не було небезпеки. А так, щоб не 

було свідка, зайвих розмов. 

1.03.1994 р. 

 

Про рабські натури. Соціальна структура суспільства. Недавно по радіо хтось навів 

аналогію – нинішня приватизація (її труднощі, опір, який чинять деякі назадницьки мислячі 

верстви населення, депутати і т.п.) й реформа 1861 р., коли селяни-кріпаки просили своїх 

панів не покидати їх.  

Були ж і бунти. Багатьма все це пояснювалось рабською психологією кріпака. 

Насправді це не лише так. 
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Велика кількість людей зараз (як і тоді) не знає, що робити із землею. Така людина, 

одержавши свою ділянку, просто пропаде.. 

Перейти від кріпацько-колгоспного стану рядовій людині за короткий час і без 

допомоги неможливо. Люди відучені від самостійного ведення господарства. 

Крім цього моменту, слід мати на увазі й те, що значна частина людей має такий 

«розумовий потенціал», що самостійно не здатна вирішувати проблеми. Вони можуть бути 

хорошими виконавцями конкретно вказаної роботи, але обирати хоча б відносно 

раціональну стратегію ведення господарства абсолютно не в силі. 

Є дійсно „люди холопського звання” (Некрасов), більше таких, що самостійно 

прожити не можуть. 

Це повинна була б врахувати система. Має бути механізм, який би висував здібних і 

подавав соціальну допомогу немічним. Здібним – знаходити робочі місця. Кожному слід 

найти застосування! 

14.12.1994 р. 

 

 

1997 рік 

 

Диктатура (ностальгія). Сьогодні біля нашого смітника чув таку розмову якогось 

дядька з жінкою, яка принесла сміття (купа назбиралась справді велика, давно не 

приїжджали сміттярі): „Сталіна подимать надо! Говорять, що розстрілював. Ні одного 

дворніка не розстріляв! А стріляв таких самих гадов, що й зараз сидять” (махнув рукою 

вгору). Подумалось: скільки таких, що прагнуть стріляти! Це той контингент, на якому 

тримається диктатура. 

Січень 1997 р. 

 

М. Брандыс. Исторические повести. Перевод с польского. – М.: Пресса, 1993. – 528с. 

«Космополитизм, столь характерный для тогдашней аристократии, проявляется у 

князя Августа не только в любви к заграничным поездкам и чужестранным титулам, но и в 

покровительстве иностранцам, проживавшим на территории его владений. 

Понятовские, Потоцкие и Чарторыские охотнее всего принимали у себя французов и 

итальянцев, Сулковские же протежировали немцам. Князь Август… в короткое время так 

онемечил Лешно и Рыдзыну, что когда в 1774 году было решено основать там польскую 

школу, то сразу этого нельзя было сделать, так как по всей округе не нашлось нужного 

количества детей, говорящих по-польски. 

Сам князь также охотнее всего пользовался в разговоре и письме немецким языком, 

а двор его состоял исключительно из немцев, начиная от музыкантов придворной капелы и 

кончая цирульниками». 

Створено легенду про українців, які не можуть дійти єдності. В певних умовах таке 

спостерігаємо в кожній нації. Так, сварились між собою поляки, які до того ж мали давню 

державну традицію, були католиками! Наприклад, діячі наполеонівських часів генерал Piotr 

Малишевський, зовні був другом Юзефа Сулковського – ад’ютанта Бонапарта, а стиха 

зашкодив його кар’єрі, хоч Сулковський вирізнявся виключними здібностями. 

У свою чергу, коли Генрику Домбровському Наполеон довірив формування 

польської армії в Італії, то Сулковський та інші поляки всіляко шкодили Домбровському. 

На місце Домбровського претендував Сулковський, тому всіляко намагався зіпхнути свого 

суперника.  

У Парижі створилась ціла група впливових поляків (на чолі з генералом Діонісієм 

Маєвським), які всіляко компроментували Я.Г.Домбровського („поносимый и 

оскорбляемый Домбровский”, „парижская травля Домбровского” – с. 261). 

А коли Наполеон уже був на території Польщі, готував похід на Росію, то скільки 

інтриг було організовано польськими генералами навколо Юзефа Понятовського – 
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військового міністра, щоб його стягнути з цієї посади, причому брав у цьому участь і 

Г.Домбровський. 

„Трудно оправдать методы, которыми старались свалить Домбровского” (с.263). 

„Ровно через 10 лет... Бонапарт вынужден был распутывать другую польскую «интригу”, на 

сей раз направленную против князя Юзефа Понятовского. Главными ее авторами были... 

генерал Юзеф Зайончек и... генерал Ян Генрик Домбровский” (268-269). 

На с.398-401 розповідається про інтриги, колотнечу в той час, коли Наполеон 

перебував уже в Польщі... 

С.299: «Юзеф Вибицкий в итальянском городе Реджио написал в 1797 г. «Jeszcze 

polska nie zginęła» (автор був захоплений польськими легіонами).  

Спочатку легіонери з ентузіазмом співали цю пісню, потім складали пародії на неї, 

коли воякам було погано. Не сподобалась ця пісня багатьом полякам, у тому числі Тадеушу 

Костюшкові, Юзефу Сулковському. 

С.274-275: Після підписання миру з Австрією Наполеон використав польських 

легіонерів для пограбування Венеції, яка згідно з договором відходила до Австрії. Поляки 

усмиряли венеціанців – своїх колишніх прихильників. 

Полякам довелось брати участь в іспанській кампанії, здобувати перевал Сомосьєру, 

5000 поляків послав Наполеон в одну із французьких колоній, повернулось лише 300, інші 

загинули. А скільки їх загинуло в поході на Москву! 

Це до теми: «Гірка доля поневоленого народу, який шукає сильного союзника, 

надіючись на його допомогу». Так було і з українцями. 

10.04.1997 р. 

 

Гонитва за наживою. Стало небезпечним купувати продукти. Заради збагачення 

комерсанти йдуть на будь-який злочин: закуповують за кордоном за безцінь браковану, 

часто дуже шкідливу для здоров’я продукцію й продають її тут для населення. 

Пригадується печальна історія в Кириченка Леоніда Васильовича: всі троє, хто по 

приблизно 70-100г спирту випили в нього, настільки сп’яніли, що втратили свідомість, 

падали, одержали травми (це було десь у 1995 році). Частими були випадки отруєння 

продуктами, напоями. 

Отруйною є горілка з красивою етикеткою «Keiser». 

Маса інших сурогатів іде із-за кордону. Ділки готові труїти своїх співгромадян, аби 

нажитись на цьому. 

Так продають і ліки. Наприклад, ті, що вийшли з ужитку. Продають  у новій 

упаковці. На які тільки підробки не йдуть! 

Ніякі моральні норми не стримують цих людей. 

4.05.1997 р. 

 

16 травня 1997 року ввечері була передача по радіо «Депутатський канал». Вели 

дискусію Валентин Недригайло (з Донеччини), Василь Свято та Микола Поровський. 

І чудно і сумно було слухати. Василь Свято справляє враження абсолютного дурня, 

верзе хтозна що, як росіяни кажуть, «ни к селу, ни к городу». 

Поровський попрікнув Недригайла: носить таке козацьке прізвище, нащадок 

запорозьких козаків, а із неповагою ставиться до української мови, не користується нею 

навіть офіційно, порушуючи як депутат, державна особа статтю 10 Конституції, згідно з 

якою державною мовою є українська. Він накинувся на Поровського як ужалений скорпіон, 

мовляв, я говорю так, як говорять мої виборці. Цей Недригайло справляє враження грубої, 

мужикуватої натури, для якої зовсім не існують такі поняття, як етикет, моральні цінності. 

Слухаючи (принагідно) виступи деяких нардепів, починаю розуміти особливий тип 

людей – комунофашистів. Це оті бритоголові в Німеччині, Росії, рекетири-мордовороти, 

яких доводиться нерідко бачити на вулиці. 
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Чомусь інколи випливає в уяві образ нашого обласного «предводітєля» вчителів – 

Скнара. Людина він велика зростом, але не наділена ні інтелектом, ні якимись 

загальнолюдськими моральними принципами. 

Скільки в них самовпевненості, нахабства, зневаги до таких понять, як 

справедливість, патріотизм. Чим пояснити отой антиукраїнізм цих недригайлів? Ці 

недригайли перебувають у такому духовному засліпленні, в стані неприязні до українства, 

що їх не лякає суд історії, ні те, що про них подумають нащадки. «Жеруть і тлять старого 

дуба». 

Це бездумне, нахабне зло панувало і в сімнадцятому році. Такі, як Єфремов, 

Грушевський, надіялись, що воно само себе пожере. Однак воно пожерло і себе, і мільйони 

людей. 

Рідко слухаю дебати, які відбуваються на засіданнях Верховної Ради України. Коли 

послухаєш, залишається надзвичайно тяжке відчуття, стає сумно. Більшість виступів такі 

дурні, такі безтолкові, що безмежно дивуєшся, які баранячі голови обирали таких нардепів. 

А скільки інколи під зовні демагогічним, популістським, сповненим нібито безкорисливою 

турботою про народ і країну виступом скривається підлоти, незбагненної злої волі. 

Ось виступає № – за соціалізм, СРСР, комуністичний ідеал людства. І українською 

мовою! Щоб підкреслити, наскільки він стоїть за правду, сказав, що його дід був 

репресований, безвинно загинув, мовляв, були помилки, але вони не закривають того 

світлого, що було. 

Подумалось: чи не парламенти в умовах слабої демократії є причиною хаосу, навіть 

громадянської війни в державі? Взяти французьку революцію, яка забрала стільки жертв, 

відкинула країну назад. Австро-угорський парламент розвалив державу. Таку ж роль 

фактично зіграла «легітимна, демократична Центральна Рада». 

16.05.1997 р. 

 

Людина часто попадає в критичну ситуацію, коли виникає проблема вибору або 

необхідність вистояти, втриматись на поверхні, не здати позицій. 

Моє життя в Кіровограді. Тут, у Слов’янську – втриматись на кафедрі, щоб дещо 

корисне зробити. Суперечка з Ковальчуком, його тиск. Адже можна було здати кафедру: 

відчепіться! Нате! Вдалось з допомогою ректора Хворостянова втриматись не задля 

особистої вигоди. 

28.05.1997 р. 

 

Бажання жити в ярмі. Згадалась легенда про Сірка, який українських бранців вивів із 

полону, потім наказав козакам порубати їх, коли стали вимагати повернення в Крим, знову 

в неволю.  

Цікавою є стаття Тетяни Вовк, Віталія Отрощенка «До питання про так зване 

золотоординське іго в Україні» («Сучасність», 1997, №5, с.92-96). На с.95 є такі слова: 

„Враховуючи ж складну етнополітичну ситуацію в Україні у ХІІІ-ХІV ст., взагалі не 

варто вживати термін „іго”. Згадаємо, як відчайдушно боролося з Данилом Галицьким за 

право вважатися „людьми татарськими” українське населення болоховських міст, Бакоти, 

чи слобідський рух на Курщині” (є посилання на: Гуршевський М. Історія України Русі. 

Т.3. До року 1340, друге видання, Львів, 1905, с.158). 

У ІІІ томі про ці події є цікавий матеріал на с.153-161 та ін. 

Травень 1997 р. 

 

Зверхегоїзм. Зайшла у мене розмова з деканом деффаку Луценком В.С. про те, як 

трапилось, що Верховна Рада видавала закони, які завели країну в безвихідь, дали 

можливості зовсім обікрасти націю. Він на це: 

– Чому тут дивуватись? І та, тодішня Верховна Рада, й сьогоднішня робить закони 

під себе. Видають такі закони, які їм вигідні, а не країні. 
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Згадались інші випадки. Кілька років існувало так зване підготовче відділення – 

лазівка в інститут для недолугих. Комусь воно було вигідне. 

Або план набору: взяли 25 чоловік, будьте добрі й випустити 25. адже відсів бив 

перш за все по „синках” і „дочках” можновладних. 

Навіть розпорядження Міністерства освіти робились під когось.  

Егоїзм, задоволення лише своїх інтересів увійшли настільки в свідомість радянських 

(зараз пострадянських) керівників, що набирає абсурдних і загрозливих форм. 

В інституті гостро не вистачає аудиторного фонду. Росте філфак – де його 

розмістити? Відкрили в 1996 році ще й ліцей. Була можливість добитися для ліцею 

окремого приміщення. Проректор Моторний цього не хоче, бо з 1997-1998 н.р. буде 

навчатися в ліцеї його донька. Живуть вони поряд з інститутом, отже, ходити їй близько, 

крім того, донька буде під постійним наглядом батька. Йому нема діла до того, що в 

інтересах самих же ліцеїстів розмістити їх окремо, щоб не засвоювали гіршого від 

студентів. До того ж украй потрібні аудиторії для філфаку. 

Є у нас і факультет нових спеціальностей (ФНС), розміщений у головному корпусі. 

Технологічний факультет просить приєднати ФНС до них, перевести в їхній корпус на вул. 

Добровольського,2. Але проректор Моторний проти, бо він тут читає лекції – близько, 

зручно, чого ходити чи їздити аж на технологічний! І тут спрацював не інтерес справи, а 

інтерес (особистий) керівника. (Можна було б об’єднати технічну базу обох факультетів, 

зокрема комп’ютери, що було б на користь усіх студентів.) 

Знецінення знань. У нас (на початфаці) навчалась Калашник (випускниця 1996 р.), її 

батько впливовий і багатий директор заводу в Костянтинівці. Ця «доня» зовсім не вчилась – 

чи через лінь, чи тупість, але ж її заліковку носили… Ось такий собі добродій заходить до 

викладача і «просить» поставити в заліковій «трієчку». До речі, в декого таких заліковок  не 

одна і не дві.  

Песимістичне. Недавно Переухенко Алла Іванівна, що веде курс виразного читання 

на філфаці, залік провела у вигляді композиції, присвяченої Дню матері. Студенти 

декламували прекрасні вірші, присвячені  жінці, матері. 

Основна тональність цих текстів – трагічно-сумна. Не радість панувала на сцені, а 

патетично-трагічні слова про долю жінки, її мужність, необхідність долати труднощі. 

На сцені і в залі – одні дівчата. Гарні дівчата, в народних строях – похизуватися б 

перед хлопцями, а їх нема. І в цьому теж сум. 

Де ж чоловіче населення? На нашому факультеті всього кілька хлопців, але вони 

якість немічні, не вчаться. 

Чоловіче населення гине. Ось в одних батьків тут, у Слов’янську, за останні роки 

четверо синів загинули: один кілька років тому помер (від пияцтва, був на Півночі), а 

протягом двох останніх років ще троє загинуло. Працювали в Норильську, пиячили. Тобто 

всі четверо втратили здоров’я «на чужині, на чужій роботі». 

1.06.1997 р. 

 

Писати вірші, на відмінно вчитись не має, мабуть, відношення до якості людини. От 

Скиба – відмінник, поет, а стукач. 

25.06.1997 р. 

 

Релігія – антирелігія (марксизм). Читаю книгу «Наука самоусвідомлення» (1991 р.). 

Проповідник свідомості Кришни Ш.Прабгупада вчить: «… наш метод – сприймати знання 

від авторитету. Є твердження Кришни стосовно цього (тобто про існування душі та її 

переселення), а Він – авторитет. Усі ачари визнають Кришну за авторитет… Кришна каже: 

«Як душа покидає дитяче тіло й входить у тіло підлітка, а потім – в тіло юнака, так само 

вона покидає це тіло і приймає інше». Це стверджує Кришна, найбільший авторитет нашої 

наукової традиції. Ми приймаємо Його твердження за незаперечні… Аргументації ми не 

відкидаємо. Але щодо ведичних тверджень – вони безпомилкові…» 
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Такий релігійний спосіб сприйняття й розуміння світу. Те саме було в марксизмі – 

цій антирелігії! Авторитети Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна були незаперечні. 

Друге. Релігія (від латинського “religio” – «совестливость, благочестие, набожность, 

благоговение, святость…») – це чуттєвий, емоційний зв’язок людини, особистості з 

божеством. Людині невимовно тяжко відчувати свою самотність, непотрібність чи 

безперспективність. Тому проповідники закликають любити Бога і переконують віруючих, 

що Бог любить кожного із нас, опікується нами. І віра знімає біль страждань – Бог 

віддячить, людина попаде в рай. В усякому разі життя на землі і наближення смерті у 

віруючої людини зовсім інші, ніж в атеїста. 

Адже кожному тяжко, коли його ніхто не любить, нізвідки чекати на випадок біди 

порятунку, коли не бачиш спереду просвітку, коли ти всім чужий і всі тобі чужі. Релігія 

знімає розпач, гамує тваринні інстинкти в людині. 

І з’являється марксизм-ленінізм. Усе навпаки. Той самий метод «доведення», що 

спирається на авторитет, але як у протилежний бік усе спрямовано! 

11.07.1997 р. 

 

Про репресії. Постишев був кат серед катів – за що ж його вождь знищив? 

Балицький – організатор і виконавець судових процесів і масових страт – і його туди ж. 

Розгадка криється в тому, що катів, які багато знали, мали доступ до секретів, 

головному небезпечно було залишати як небажаних свідків. Адже Сталін особисто 

напоумлював одного й другого, потім, коли акція завершилась, не хотів, щоб вони комусь 

усе це розповіли чи залишили спогади на випадок якоїсь раптової смерті Сталіна. 

У Кіровограді історик Браницький розповідав, як його брат у архіві Житомира 

натрапив на документи про те, що розстрілювали й тих, хто протягом певного часу мав 

доступ до секретної інформації, на тій підставі, що «може бути використаний ворогом». 

15.07.1997 р. 

 

Про мародерів. «Совет» 23 июля 1997г., с.3: «Захваченные жители оставались без 

электричества, газа и питьевой воды… в некоторых местах вода доходила до 3-4 -го этажей. 

… Вроцлав, жемчужина Силезии, представляет собой ужасающее зрелище. 

Центральный железнодорожный вокзал больше похож на морской порт. В жилых кварталах 

многоэтажные дома напоминают острова или окруженные водой скалы… 

… Но не только спасатели плавают по затопленным улицам. Есть и хорошо 

оснащенные с технической точки зрения мародеры и воры, которые вылавливают из 

ревущих потоков чужие вещи или проникают в залитые квартиры и магазины. На 

национальной беде кто-то сделает неплохой бизнес». 

У кожного народу є такі, що готові поживитись на біді, горі своїх же 

співвітчизників. Хочеться назвати наших сучасних можновладців в Україні – мародери. 

29.07.1997 р. 

 

Олександр Македонський – Адольф Гітлер. Македонський піднявся у віках, 

вважається найславетнішим полководцем. 

Але яким талановитим, розумним він би не був, однак нічого не зробив би, якби не 

склалась сприятлива для його завоювань ситуація, просто така історична хвиля, на якій він 

(вміло, талановито) увійшов в історію, став неперевершеним. З одного боку, було велике 

прагнення воювати з персами – одвічними ворогами Греції, з другого – гнила перська 

імперія, побудована на несправедливості, поневоленні народів і людини. Раби не хотіли 

воювати, розбігались. 

Унікальна ситуація склалась у ХХ ст. Визрівала ідея єдиної Європи, з другого боку – 

радянський монстр, що наводив жах на весь світ. І Гітлер не зміг цим скористатись! І це 

тим більш дивно, що в Союзі тільки що прокотились масові репресії, був голодомор, тобто 
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легко міг скористатись незадоволенням мас сталінським режимом, а також протиріччями на 

національному грунті. З прихильників Адольф став робити собі запеклих ворогів. 

31.08.1997 р. 

 

3 листопада 1997 року ректор М.К.Нечволод проводив чергову оперативку. 

Наступив холод, в аудиторіях інституту температура знизилась практично до нуля 

(не опалюється). Інститут заборгував за опалення лиш за минулий рік 380 тисяч гривень. 

Санстанція винесла рішення припинити навчання. 

І ось ректор «сделал депутатский запрос с просьбой не допустить до катастрофы 

институт», розповів, до кого він звертався, з ким вели розмови його підлеглі. Єдине, чого 

добились, що уплату боргів відстрочено до 1 грудня 1997 року, до цього терміну 

подаватимуть тепло. 

«Мы были на грани прекращения существования… Это не то, что было в так 

называемые застойные времена: обком, райком – и все как на тарелочке… Все изменилось 

в худшую сторону… Только в дурном сне может присниться такая ситуация… Я объявил 

институт на черезвычайном положении со всеми вытекающими отсюда последствиями». 

Звернувся, щоб викладачі організували збір коштів серед студентів (по 50 грв зі 

студента), щоб здали «добровільно» як спонсорську допомогу інститутові. Весь парадокс 

полягає в тому, що за розпорядженням ректора ж від студентів недавно взяли розписку, що 

ніяких грошей вони здавати не будуть. І ще така цікава колізія: вже шостий чи сьомий рік 

будується студентська їдальня біля інституту. Добре, що хоч накрили. Будівництво 

заморозилось. В аудиторіях не вистачає столів, стільців. Коротше – занепадає матеріальна 

база інституту. 

І поряд процвітає Піддубний, а в Краматорську – «Леонід Петрович». Буквально на 

голому місці! А тут такі навчальні корпуси, готовий, давно сформований викладацький 

склад. Занурюємось, бо державний заклад. 

Листопад 1997 р. 

 

 

1998 рік 

 

Учення про класову боротьбу (марксизм) – ґрунтовно продумана тактика 

братовбивства. Тут і міжетнічна боротьба: це вчення виразно стоїть на боці сильніших 

націй проти слабих (німці – й слов’яни, висловлювання класиків проти слов’ян, ідея 

„злиття” мов). 

15.03.1998 р. 

 

Жалість до ворога. Недавно прочитав такі слова Юрія Горліса–Горського: «… що 

можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю, що ворог лише мертвий перестав 

бути ворогом, з цим я погодився лиш тепер…» 

Роман Коваль після цієї цитати пише: «На власному прикладі Юрій переконався, що 

гуманізм до ворога обертається новими українськими жертвами: він пожалів полоненого 

начальника міліції, відпустив його, а той віддячив: викликав телеграмою з Єлісаветграда 

полк червоної кінноти. Бій завершився великими втратами для холодноярців, сам Залізняк 

потрапив у полон. Але «жартівниця Доля» видерла його з обіймів смерті: він втік з-під 

розстрілу» (Роман Коваль «Україна… чому це слово таке болюче?!» –Незборима нація, 98, 

№1-2). 

Сталін нібито любив повторювати: найкращий ворог – мертвий. 

Аналізуючи деякі факти, переконуєшся, що в цьому є якась жорстока істина. На 

початку незалежності не замінено посадових осіб, керівників шкіл та різних структурних 

одиниць. Тепер вони, відійшовши від переляку, взялись нищити Україну. Можна ж було їх 

усунути з посад швидко, коли вони не одумались і не зорганізувались. 
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21.03.1998 р. 

 

Говоримо про минуле – сучасне – майбутнє. 

Взяти будь-який організм зокрема в даний момент. У ньому живе минуле в 

сучасному! І цей даний момент визначає і майбутнє, якого нібито ще нема, але воно в 

потенції є, визначає «траєкторію» організму в певному напрямку. 

21.03.1998 р. 

 

Чув по радіо вислів: «Наркотик – обманщик и негодяй, который обещает рай, а на 

самом деле доверившуюся ему жертву губит». 

То це ж комуністична ідеологія, комуністична партія! 

23.03.1998 р. 

 

„Туреччина запізнилась з часів Османської імперії підписати договір з Україною” – 

так заявив представник Туреччини при підписанні договору. 

Дійсно, якби в той час турки підтримали Україну, скільки виграли б! 

Польща впала, бо не змогла встановити справедливих взаємостосунків з Руссю. 

Замість сильного союзника, захисника від московської експансії, створила собі ворога. І 

головне, що історичний досвід нічому не навчив: уже в ХХ ст. не змогли сліпі політики 

налагодити нормальних стосунків з українцями. 

Хозарія. Хозари володіли колись і полянами, й Києвом. Напевне, недобру пам’ять 

залишили про себе. Цим скористався Святослав – зруйнував їх державу, але й відкрив 

фактично ворота для пришельців, які стали шарпати нашу Русь-Україну. 

1.04.1998 р. 

 

9 квітня 1998 року їхав я електричкою в Донецьк. Навпроти в купе сидів якийсь 

„ветеран” у військовій шинелі (без відзнак). Вирішив я завести з ним розмову. Виявилось, 

що це учасник боїв (щось неясне про це розповів: чи не „смершовець”?), має високу пенсію 

й пільги (не платить за квартиру). Досі член компартії. Народився в Сибіру, дружина 

„хохлушка”, тут проживає двоє дітей, які мають уже свої сім’ї. Брат і сестра – хто в Росії, 

хто в Прибалтиці. Каже, що в його родині (батьків і його особисто) перемішались українці з 

росіянами – „як можна було ці два народи розділяти?” 

Переконаний у „визвольній місії Радянської армії”. „Нас” дуже радо зустрічали в 

європейських країнах. Заворушення в Угорщині пояснює „кознями” зарубіжних країн. 

Щось негативне почав говорити про бандерівців (мовляв, убивали). Запитую: ви 

зайшли туди, і вони вас убивали, чи вони самі прийшли сюди, щоб вас убивати? Щось 

бовкнув на зразок того, що „мы ж освобождали» – і змінив тему. 

Між тим думалось: ось прибув на нашу землю зайда, не поважає ні мови (бо за 40 

років перебування в Слов’янську не оволодів нею), ні державності народу, однак 

користується пільгами, має втричі вищу, ніж я, пенсію, пустив тут коріння, напевне, 

антиукраїнське. 

Ще деякі фрагменти (з його ж розповіді). Жильцов, абсолютно нічого не роблячи на 

посаді мера міста, «давав жити іншим», тепер ці інші приготували йому тепле місце – 

начальника тролейбусного депо. І це при тому, що він, як керівник, абсолютно ні до чого не 

придатний (очолював АІЗ, потім місто, скрізь виявив себе ніяким). 

Бондаренко був його заступником, але фактично повністю заміняв Жильцова, який 

під приводом хвороби навіть на службу не виходив. На очах і під керівництвом Бондаренка 

йшов розвал економіки міста, зовсім занепадали підприємства. Однак його 29 березня 1998 

року обрали вже мером (голосувало місто). 

Думалось: утворилась кругова порука, мафіозного типу організація. Один одного 

підтримує, один одному „дає жити”. Усі разом гребуть, гребуть на очах простих людей. І 

зробити тут нічого не можна. 
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І третій, так би мовити, аспект. Мій співрозмовник працював на „Масложирі”. Каже, 

що це – золоте дно. Виробництво „безотходное”: луска із соняшникового насіння – хороше 

пальне (для спеціальних агрегатів), із зерен – олія та багато інших цінних речей (зокрема 

корм). Навколо цього підприємства розгорілась боротьба між претендентами на нього, 

тими, хто хоче його привласнити, причому не між окремими особами, а кланами 

(мафіозними групами). З другого боку, оскільки викупити (прихватизувати) процвітаюче 

підприємство неможливо, то воно організовано, продумано розвалюється, щоб стало 

нерентабельним, збитковим – банкрутом. І ось добрий дядя його за безцінь приватизує. Такі 

ж речі розповідав і про Содовий завод. Креч зумів крупні суми перевести в Австрію, 

розікрав і розвалив велике, могутнє підприємство. 

Мені під час його розповіді думалось: і все це робиться на очах прокуратури, СБУ, 

інших посадових осіб. І всьому цьому потурає уряд України, зокрема Верховна Рада, яку 

зараз називають дурдомом. Яка трагедія патріотичних сил: внаслідок великих, неймовірних 

зусиль і жертв утворилась Українська Держава, керівниками якої виявились „злі люди”, які 

заповзялись її обкрадати, розвалювати народне господарство, довели народ до крайнього 

зубожіння і вимирання. 

10.04.1998 р. 

 

Людина сіра, посередня може виконувати лише чужу волю, бо до самоорганізації не 

здатна. 

18.04.1998 р. 

 

Вигаданий світ. Недавно наша Доброносова (студентка) робила доповідь про 

Л.Українку, її екзистенціалізм (чого ніхто зі слухачів не розумів). Говорила про вигаданий 

Лесею світ, у якому, на відміну від реального, їй було комфортно жити. 

Подумалось: мабуть, багато людей намагаються жити в створеному їх уявою світі. І 

це властиво людині.  

26.04.1998 р. 

 

Життя незбагненне в своїй сутності. Тейлор придумав конвеєрну систему, розщепив 

технологічний процес на найпростіші операції, прості для виконавців. Посаджений за 

конвеєр робітник змушений був виконувати однотипні операції, на думку багатьох, 

нестерпні, отупляючі своєю одноманітністю. 

Скільки інтелігентами, особливо творчими, пролито сліз, сказано гнівних слів про 

цю бездушну потогонну систему! Однак, виявляється, дуже й дуже багатьох така робота 

цілком влаштовує. Навпаки, процеси, що вимагають обдумувань, їм не під силу. 

Кріпаки. Якими ідилічними ці постаті здавались для інтелігентів (недаром про 

народників Ленін висловивсь: „Они страшно далеки от народа”). Пішли в „народ”. Не 

підняли, не пробудили його страшної руйнівної сили. Тоді понесли самі себе в жертву в 

боротьбі з самодержавством. Проте абсолютну більшість кріпаків цілком влаштовувала 

тодішня господарсько-політична система. Прийшли, нарешті, нові революціонери, які, 

скориставшись послабленням режиму розбудили бездумну масу, її руками вчинили 

страшне зло й загнали в стократ гірше кріпацтво, фізичну й духовну неволю, в злидні, 

голодомор. 

26.04.1998 р. 

 

Крізь терня до зірок. Як часто особам, що присвятили, а то й  віддали своє життя 

високій меті, народові, доводиться терпіти чорну невдячність від цих же людей, сичання, 

побиття камінням, а то й розп’яття. 

Яскравий приклад – Ісус Христос. Або борці за українську державність, українську 

національну ідею, ті, що виступали на захист понижуваної нації. 

4.05.1998 р. 
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Тотальний крадіж. Руйнація. Розповідали про випадок, який ледве не закінчився 

великою катастрофою, яка могла виникнути внаслідок крадіжки якоїсь важливої ділянки 

кабеля (чи якихось вузлів) тут, у Миколаївці, що біля Слов’янська. Крадії зовсім не 

зупиняються перед можливими наслідками чи навіть великими людськими трагедіями. 

Крадуть кабель і здають на приймальні пункти, де платять гроші, не питаючи, звідки 

принесений метал. 

А ось випадки – типово радянські: голова колгоспу, приміром, крав скільки хотів (чи 

міг). Чи можливо при нормальній системі, щоб власник обкрадав своє власне 

підприємство? 

Завищення обсягу виконаних робіт – це було повсюдне явище. Мій брат Петро 

розповідав, як керівники господарств підписували з будівельними бригадами договори на 

виконання „липових” робіт, різницю, виплачену з колгоспної чи державної каси, 

полюбовно ділили. 

Розмовляю з сусідом по гаражу, мовляв, як так трапилось, що все розвалюється й 

цьому процесові не видно кінця. Він (колишній „керівник”, зараз пенсіонер, якимось чином 

випав з номенклатури) розповів про звичаї, які там, наверху, серед керівників панують, 

їхній „менталітет”. Розбазарюють цехи заводів, цінні прилади, „розкурочують” машини на 

металобрухт, навіть деякі дитячі садки обчистили, вже й стіни розібрали. Коли хтось із 

«тих» (що наверху – зробив жест) починає проявляти стурбованість, не допускає 

розбазарювання, то йому: „Ты что, плохо живешь? Чего колотишься? Оно тебе нужно? 

Растащат – спишешь, снимешь с баланса – и никаких лишних забот!” – „Рабочие 

недовольны, жалуются...” – „Ну и пусть жалуются! На правительство? Надоедают? Гони их 

подальше. Пусть имеют то, чего сами захотели”.  

Старі керівні кадри, розкладені, цинічні, залишились на своїх місцях. 

Ось яка ситуація: директори заводів, підприємств розвалюють свої заводи, щоб 

потім за безцінь їх приватизувати. Приміром, лазня в м.Слов’янську. Довели до того, що 

залишились облуплені стіни, після цього за безцінь приватизували. Або біля курорту 

піонерські табори. Все прийшло в запустіння. Вже з’явився хазяїн, для якого (і його 

нащадків) це буде золотою жилою. 

Дикий капіталізм. Найстрашніше, що цими дикими капіталістами стали комуністи – 

вороги українства. 

Дуже цікавою своїм жахливим змістом є стаття „Як і хто обкрадає громадян України?” 

– про злодіїв-військовиків („Шлях Перемоги”, 98, 29.04, №17). 

Такий напрямок нашого розвитку задав фактично президент Л.Кравчук: Крим, 

розкрадання Чорноморського флоту, отой жалюгідний стан з українською мовою, та й 

самою економікою. 

6.05.1998 р. 

 

Прочитав А.Свидницького „Остатки от времен доисторических”. Розповідається про 

звичай умертвляти старих. 

Є щось про це і в Коцюбинського, Джека Лондона – про звичай залишати батьків 

напризволяще (у північних народів). 

Був кінофільм японський на цю тему – отже, і в Японії колись побутував такий 

звичай! 

19.05.1998 р. 

 

Наші керівники. Вчора вечером (21.05) слухав по телебаченню виступ Кучми й 

Пустовойтенка (прем’єр-міністра). 

Моторошно стає, коли замислишся над тим, хто нами керує. Кучма ніяк не може 

оволодіти українською мовою. Дядько дядьком та ще й російськомовний. Вимова якась 

російсько-українська, власне не та й не та. Голосу своєму намагається надати впевненості, 
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якась дивна манера не вимовляти деяких кінцевих частин слів, наприклад, безробіть 

(замість – ття) і подібне (потрібно буде спеціально послухати з олівцем). 

Потім передавали виступ Пустовойтенка на засіданні Кабінету Міністрів. Лице 

абсолютно нерухоме, ніби якась маска. Говорить – як робот. Щось у ньому 

істуканоподібне, не відображається ні думка, ні емоції. 

Серед претендентів на голову Верховної Ради є розумні люди, однак великий шанс 

зайняти це місце мав Симоненко – людина без душі, моралі, типовий партапаратник. 

Дивно: на президентських виборах (ще 1991 р.) Юхновський – найрозумніший серед 

претендентів, набрав зовсім небагато голосів. 

Скільки говорилося про злочини комуністів, народ знову до них горнеться. 

Демократія зовсім скомпрометувала себе. 

Кого народ вибирає й кому симпатизує, свідчить приклад з Жильцовим.  

22.05.1998 р. 

 

Лесь Танюк у своєму інтерв’ю газеті «Независимость» (1998, 26 июня): 

«Корреспондент в зале Верховной Рады Украины: Не кажется ли вам, что вы 

находитесь в некоем театре абсурда? 

Танюк: Да. Вот только о театре абсурда я более высокого мнения, чем о том, что 

происходит в Верховной Раде… 

… Но мне обидно, что это, к сожалению, является и портретом нашего общества, 

которое избрало такой парламент». 

Обрали спікером Ткаченка. Негативна його характеристика міститься в газеті 

«Українське слово», №27. Малограмотна людина, говорить суржиком, має 

сільськогосподарську освіту. 

Взяти всіх діячів цього паноптикуму. Чого вартий Кучма? Обирала чернь, яка вперто 

 

Мороз говорить так, ніби періодично переборюючи якісь перепони, скаже якусь 

незакінчену фразу – і збій. Дивна манера говорити. 

А ось Пустовойтенко, прем’єр-міністр. Ніби дерев’яний бовван, ніби механічний 

робот, який стоїть і незворушно щось каже. 

Пригадується виступ Ігоря Юхновського у нас, у палаці ім. Леніна. Яка це 

інтелігентна, гострого розуму людина! Але такого безголова маса не обере! Ось і парламент 

цей, і президент – породження дурнів. А президент теж оточує себе подібними, добирає 

собі відповідну своєму рівню команду. 

19.07.1998 р. 

 

Іван Грозний, Петро І, Сталін, Ленін, Нерон та інші злочинці на тронах. Вони 

творили зло, в якому не було ніякої доцільності. І знаходились, напевне, особи, які 

закликали володарів одуматись. Не помогло! Чи листи Курбського, його викриття 

(«обличения») дали якісь результати? 

Маю книжку-збірник «Преступники и проеступления с древности до наших дней» 

(Донецьк, 1997). Якийсь же диявол керував учинками цих людей! 

22.08.1998 р. 

 

1)  Леонід Ушкалов. Григорій Сковорода і антична культура. – Харків, 1997. – 179с. 

«…із задумом деміурга… питомо персоналістської свідомості українського 

мисленика… сковородинівська версія теодіцеї… є викінчено експлікована в листі до 

якогось Василя Максимовича… має характер апології... Думка про меонічну природу 

зла…» 

Вся книга перенасичена такими зверхмудрими рядками, рідковживаними словами. 

На якого читача розрахована? 

21.12.1998 р. 
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2) В Єжи Лєца є вислів: «Дивуєтесь, чуючи від них великі слова?» 

Ось переді мною книжечка П.Лазаренка «Украина – последний шанс. Стратегия 

национального спасения» (переклад з української; К., 1998. – 142 с.). Скільки тут 

благородного гніву з приводу розкрадання України, її економічного занепаду й обіцянок 

ощасливити український народ! Як таке, дивлячись, не моргнувши, в очі десяткам тисяч 

громадян, будучи прославленим на весь світ казнокрадом, можна говорити! Коріння своєї 

«Громади» виводить з тих перших «Горомад», які відроджували українську націю, називає 

імена цих світлих діячів (Шевченка, Костомарова…, див. с.103). 

Згадалась по асоціації Наталя Вітренко («конотопська відьма»), яка не посоромилась 

взяти за назву для своєї газети слова Лесі Українки «Досвітні вогні». Яке нахабство й 

цинізм видавати антиукраїнську російськомовну газету під такою символічною й глибоко 

патріотичною назвою! 

Ось у компанії з Лазаренком і «віце-президент Національної академії наук України, 

доктор історичних наук Петро Толочко » (див. газ. «Правда Украины», «февральский 

спецвипуск 1998 г.», присвячений наступаючим виборам президента), який чує, де гроші, 

от він і рече: «Громада» – партія, яку створював Кобзар. Сьогодні він був би з нами». (Це ж 

треба – намагатись притягнути Шевченка до компанії казнокрадів!) 

Ця книжка Лазаренка заслуговує особливого розгляду. Які в умовах незрілої 

демократії вирвались на поверхню зловісні сили! Фактично утворилась бандократія. 

Грудень 1998 р. 

 

 

1999 рік 

 

Реалії русифікації. З 15.03. по 18.03.1999 працював я в складі комісії по перевірці 

Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) – раніше Краматорський 

індустріальний інститут. 

Очолював комісію представник Міністерства освіти кандидат хімічних наук Кошель 

Анатолій Васильович. 15 березня о 12.00 він виступив перед працівниками ДДМА (великий 

зал був заповнений). 

Приємно було почути, що Кошель на самому початку заявив: «Оскільки я 

представник державної інспекції, буду говорити, спілкуватися з вами держаною мовою». 

Він і потім скрізь спілкувався , виступав по-українськи. 

Виступив на цих зборах і мер міста Краматорська (не записав його прізвища), почав 

по-українськи і досить доброю мовою, але, зауваживши, що основна маса населення 

російськомовна, перейшов на російську мову. Всі інші учасники дійства, в тому числі й 

ректор інституту, говорили по-російськи. 

Практично продовжується радянська русифікація. 

Я розмовляв з одним із деканів з українським прізвищем, який найбільше опікувався 

комісією, особисто Кошелем, закінчив українську школу, народився і виріс на Полтавщині, 

– чому весь час говорить по-російськи? Каже, що так звик, так йому легше (зі мною говорив 

досить доброю українською мовою). 

Запам’яталась зустріч з директором НКМЗ (Ново-краматорський машинобудівний 

завод). Нам була організована екскурсія на цей завод 16 березня. Справляє враження 

розумної, передбачливої людини, хорошого організатора. Цікавими були його розповідь і 

відповіді на питання. 

Кошель запитав, чи раціонально готувати кадрів більше, ніж потрібно? Скажемо, 

потрібно 100 інженерів певного профілю, а не більше, готуйте 100, щоб не витрачати 

зайвих коштів. 
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Відповідь: щоб мати сто хороших спеціалістів, потрібно, щоб було з кого їх 

вибирати. Якщо підготуємо 1000, то буде з чого вибрати сотню, інакше ніде буде взяти й 

цієї сотні. Потрібно створювати потенціал. 

Подумалось: дійсно так. Хай стільки спеціалістів, як ми на філологічному 

факультеті готуємо, й не потрібно, але ми створюємо потенціал україномовних освітян. Але 

інколи й сумнів появляється: що як місця займуть слабші, а сильніші виявляється за 

бортом? 

Я запитав, чим пояснити розвал економіки в країні? 

Спочатку перевів розмову на інше, але потім якось мимоволі відповів. Заставте 

навіть хорошого інженера виконувати функції зубного лікаря. Що з цього вийде? Керівники 

наші некомпетентні. 

19.03.1999 р. 

 

Темнота, бездушність, інтелектуальна сліпота (чи ще як можна висловитись) 

простого люду. Пригадуються:  

1) Якесь сповідання Антоненка-Давидовича про поїзд, на який простий люд дивився 

хтиво, щоб пограбувати (український військовий потяг). 

2) Недавно читав уривки із щоденникових записів діяча, що за часів УНР був 

охоронцем, – як селяни грабували запаси спирту, як гинули за «цією роботою», палили 

маєтки. До речі, мені здається, тут, як і скрізь, вирішує ініціативна меншість: особи із 

злочинною психологією, збоченці палили, нищили, а народ міг і не схвалювати, навіть 

осуджував це, але мовчав. Кілька розбишак тримали в страху цілу округу. Порядні люди, 

законопослушні виявились не здатними організуватись і протистояти бандитам.  

У газеті «Літературна Україна» за 18 березня 1999 р. (№10-11) ціла восьма сторінка 

присвячена «Щоденникові» Єфремова. 

„…могутня ідея Петлюри раптом почала відлунювати в найнижчих верствах 

населення, котре літ п’ять тому не пішло за Петлюрою…”  

„Збідніло село. Збідніло матеріально і духовно… Задоволення нема. Усі нарікають, 

ремствують, гризуться, кленуть і нишком ждуть… Петлюри! Справді, ця легенда 

найживучіша, і я її у всяких варіантах чув, де тільки зійдеться два-три чоловіка. „Дурні 

були – не піддержали. Тепер каїмось. Ну, та прийде таки!” 

Варто записати свої враження під час виборів до Верховної Ради, коли балотувався 

наш викладач Юрченко. Оті виборці – яка бездумна маса, їм довірено обирати у 

представницькі органи. І от добрались: маємо страшний парламент, недолугого президента. 

У цьому плані варта уваги також книга про українську армію часів громадянської 

війни – які військові частини підтримували свою державу, які – ні (автор – Тинченко). 

Страшне було: керівники армію розвалили, народ деморалізували, між собою колотились, 

підважили (Петлюра, Винниченко) Скоропадського й самі попадали в яму. 

Тобто було суцільне нагромадження помилок, якийсь хаос, який і зробив республіку 

легкою здобиччю ворогів. 

22.03.1999 р. 

 

Про рибок в акваріумі. (В чому сенс життя? З якою метою народжуємося, живемо, 

помираємо?) 

Придивляюсь до рибок в акваріумі під час відпочинку в санаторії «Юбілейний» (у 

Слов’янську). Гарні, різної форми, кольору. Видно, насолоджуються своїм буттям. Ніякими 

тривогами, думками не обтяжені. Живуть – і все. І ось виникають питання: 

1) Чи знають ці рибки, які вони красиві? Для кого, чого ця краса? Лише для 

людини? Чи є якийсь онтологічний смисл цієї краси? 

2)  Для чого створена ця краса? Яка мета Творця? Чи лише людина здатна її 

сприйняти й оцінити? Невже, крім людини, нема інших цінителів красивого? 
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3) В чому взагалі сенс існування цих рибок? Чи вони лише ланка в екологічному 

ланцюгу? Пройшовши певний життєвий цикл, вмирають. Безслідно? Кінець – і все? 

Адже минулі покоління людей, ще на стадії дикості, хвиля за хвилею зникали, але ж 

і нагромаджували якусь енергію, інформацію, знання, які привели людство до сучасного 

стану, сучасної цивілізації, інтелектуального рівня, який дає можливість заглиблюватись у 

таємниці природи. А що далі? Чи не наближаємось до межі, за якою небуття всього 

сущого?! Гігантський спалах – і ще одна зірка у Всесвіті серед мільярдів інших. 

11.09.1999 р. 

 

Згадавсь гіроскоп, що в ракеті. І якщо він справний, то веде ракету до 

запрограмованої мети, несправний – поведінка ракети непередбачувана. 

Є і в людини якийсь прихований гіроскоп. Якась сила його розкручує! Злий, де 

можна, робитиме зло. І людини, виявляється, не переробиш, не перевиховаєш.  

27.09.1999 р. 

 

26 вересня 1999 року, прогулюючись у парку Словкурорту, зустрів я Івана Івановича 

Петрика. Походили з ним, поговорили. Він дуже хворий (84 роки). 

Каже, що нападали на нього за те, що прийняв нас (мене і Ліду) на роботу, ще й дав 

квартиру: «Вы знаете, что это за люди?! Как могли вы их пригреть!» 

Згадував свою роботу в Луцьку зразу ж після 1939 року, організовував там 

педінститут, був його ректором. Час був тривожний, небезпечний. Він, як ректор, мав при 

собі зброю (невже в 24 роки був ректором?). Мав конюха, який запевняв, що йому 

(ректорові) ніхто нічого не зробить. 

Один із студентів – Войтюк (здається, бо відразу прізвища не записав я) виявив і 

видав осередок ОУН, яким керував якраз цей конюх. Зараз цей Войтюк працює у 

Львівському університеті (нібито професором). 

Цікава деталь. Наш  сучасний голова міста Бондаренко, коли був ще заступником 

мера, якось при зустрічі з Петриком висловивсь: 

– Не унывайте, Иван Иванович, вскоре советская власть восстановится! На єнот раз 

мы уже не будем такими глупими, как были. 

Подумалось: оті прихильники радянської влади, русифікації, а одночасно 

противники незалежної України зараз при владі, є державними функціонерами цієї ж 

України. 

27.09.1999 р. 

 

Як починалось і чим закінчилось. Розповідали анекдот: декабристи розбудили 

Герцена, Герцен своїм «Колоколом» розбудив народників, ці – більшовиків… 

Справді, народжувалось з гуртків, розмов – завершилось громадянською війною, 

великим терором, світовою війною – неймовірно великими жертвами, стражданнями. 

Окаянні роки. 

13.10.1999 р. 

 

Природа людини. Сьогодні (13 жовтня 1999 року приблизно о 18.30) виступав по 

Донецькому обласному радіо кандидат у президенти Олександр Базилюк (російською 

мовою). 

Було дивно і якось стало моторошно від його виступу. Це ярий, відвертий, цинічний 

брехун-антиукраїніст. Баяв про російську мову, якою говорили з часів Київської Русі наші 

предки, цією мовою вони молились і т.д., а ось виродки-націоналісти хочуть поділити 

єдиний народ. Він триєдиний – малоруси, великоруси, білоруси. Говорив про закарпатських 

русинів – це окремий „русский народ”. 

Думалось: у якому стані ми як нація перебуваємо, коли з високих трибун 

парламенту, у виступах навіть кандидатів у президенти поливають гидкими помиями 
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український народ, його історію перебріхують і т.д. – і безкарно. Навіть ніби хтось із-за 

куліс це заохочує. 

Взагалі ця передвиборна президентська кампанія викликає тривогу й огиду. 

Згадались енкаведистські катівні. Оті ентузіасти катувань – що це за люди були? 

Чим вони керувались і якими якостями були наділені? Чи вірили вони зізнанням катованих, 

які підписували протоколи (сфабриковані звинуваченням), бо смерть для мучеників ставала 

бажаною, виходом із нестерпних страждань.  

13.10.1999 р. 

 

Доля, фатум. Не раз замислюємось – є доля, приречення чи свій життєвий шлях 

визначає сама людина? Що відбувається з незалежних від людини причин, а що 

визначається нею? 

Марія Іванівна Виноградська твердо впевнена, що існує доля, що від неї не втечеш 

(що тобі на віку судилось). Є й прислів’я: «Судженого й конем не об’їдеш», «що на роду 

написано». І Литвинова Лідія Михайлівна переконана в тому, що нами керує фатум. 

Мені ж здається, що в долю (фатум) вірять люди малоініціативні, які живуть, як Бог 

дасть. Їх у житті «несе». Вони й самі не знають, як попали в ту чи іншу ситуацію.  

Ось у газеті «Донеччина» (14 жовтня 1999 рік) розповідається про столітнього 

Григорія Фастовецького із села Кодеми. Серед його висловлювань наводиться й таке: «Що 

судилось кому, від того не втечеш». 

З іншого боку, й такі є прислів’я: «На Бога надейся и сам не плошай», «Кожен свого 

щастя коваль»… тобто людина достатньо розсудлива й ініціативна вміє протистояти 

негативним обставинам, повертати їх на свою користь, находити  сприятливі моменти. 

17.10.1999 р. 

 

Поняття гріха; морального й аморального; стосунків чоловік-жінка. 

Апостол Павло визнав: „Вмертвляю й неволю я тіло своє...” (1 Коринтян 9:27). 

Християнам у Колосах радилося умертвити розпусту (Колосян 3:5). 

Павло: „Коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні 

вчинки, то будете жити” (Римлян 8:13). 

Десь читав про багача, який роздав своє майно, постригся в монахи, морив своє тіло 

(йшлося про якогось святого). 

У Толстого „Отец Сергий” – те ж. Повздержливість, заборона собі статевих 

стосунків виставлялась як ознака святості, як приклад, гідний наслідування. 

Ще були такі, що опускалися в яму, морили себе. 

Позашлюбні стосунки – це вже страшний гріх! 

І ось читаю в газеті про Жоржа Сименона („Пресс-обозрение”, 99, 14.10, №42, с.4): 

Перша дружина Регіна була дуже ревнивою, „даже поклялась, что покончит с собой, 

если Жорж изменит ей. «Что же мне оставалось делать? – вопрошал Сименон. – Ведь я был 

неверен ей: Приходилось лгать».  

Коли Регіна переконалась у зраді чоловіка (застала його із служницею) – 

розійшлись. Через певний час Сіменон зустрів Денізу, яку дуже полюбив. „По ее словам, до 

Жоржа у нее было 18 любовников”. 

Автор описує все це як ознаку героя, гідну захоплення. 

А біографія Віктора Гюго? Описуючи це, автор ніби захоплюється розпустою свого 

героя. 

Одні лізли в печери, ями, мучили себе, інші блудять напропалу. 

Зараз нема кінокартини, щоб не було сексу. З телебачення, газет, журналів 

закликають грішити. Рекламують секс-бомб – зверх-блудниць, роблять їх всесвітньо 

відомими. Все дуже просто, легко: потішились – і розбіглись. 

Згадаймо, як ще недавно висвітлювалась ця тема. „Страждання молодого Вертера”. 

Зараз цей твір сприймається молоддю байдуже, як щось просте, старомодне... А який вплив 
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він зробив на сучасників! Масово пішли кінчати життя самогубством! Яка яскрава 

ілюстрація тези про вплив літератури на суспільство. „Бєдная Ліза” – те ж. 

Які разючі протилежності! 

І все ж як не кажи, а ця ненаситність статева – це патологія. Пригадую, в Кіровограді 

був Капустін – душевно хвора людина, який цим страждав. Він попав у психлікарню, там 

вгамували цей потяг. Тепер такі люди створюють порнотексти, порнофільми, що 

розкладають, деморалізують суспільство, вертають до проміскуїтету. 

Ціле гніздо синонімів маємо на означення цих жінок-блудниць, слів образливих, з 

дуже негативним значенням. Однак зараз настала мода на повій, ними захоплюються, їх 

фотографії вміщають на сторінках журналів, газет, чим збільшують тиражі. І жінки ці 

хизуються своєю сексуальністю. 

17.10.1999 р. 

 

А.И. Герцен. Былое и думы. – М., 1987, с.377: „Орлов взял меня за руку и 

представил; это был Чаадаев… он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После 

обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне: 

– Что вы так печальны? Ах, молодые люди, какие вы нынче стали! 

– А вы думаете, – сказал Чаадаев, – что нынче еще есть молодые люди?” 

Уявилось: ходять, „збовчившись” (насуплені), сумні, злі – така була мода, але й чи 

не симптоми це початку тої шизофренії, яка так бурхливо, запоморочливо виявила себе вже 

в ХХ ст.? 

30.10.1999 р. 

 

Демократія... вибори... Із газети „Україна і світ сьогодні” (1999, 23-29.10): „За 

словами письменника Юрія Нагибіна, політика націлена не на вибраних, а на стадо ідіотів, 

для яких що безглуздіше, то дохідливіше і краще. За цілою низкою ознак саме на таке 

„стадо” орієнтуються деякі претенденти на високе президентське звання”. 

Жовтень 1999 р. 

 

Про вибори, РУХ і подібне. Вчора (тобто 8.11.1999 р.) вечером в останніх вістях по 

телебаченню показали зустріч Кучми з діячами науки, культури. Якось підкреслено, 

особливо віддано дививсь на Кучму Ян Табачник (баяніст). 

Кучма оточив себе євреями (про це вже в пресі писалось), олігархами. 

Під впливом цієї сценки згадалась історія єврейського народу: вони завжди вміли 

втертись у довір’я можновладців. Варто було б детальніше зібрати матеріал на цю тему: 

відгадувачі снів, управителі в Древньому Єгипті; у Вавілонії пророки; див. також «Книгу 

Естер» та ін. 

Вони не зв’язуються з ідеєю справедливості, а пристають до сили, влади і цим 

користуються. 

Десь чув таку сентенцію: якщо не можеш побороти ворога, приєднайся до нього. У 

зв’язку з цією мудрістю згадується стратегія і тактика Руху. Чорновіл був ображений, що 

його обійшли на виборах, став в опозицію до Кравчука. Рух був силою, і Крачука потрібно 

було прийняти до себе. А так взяли й силоміць штовхнули його в обійми комуністів. Тепер 

маємо наслідки! 

9.11.1999 р. 

 

Витоки і наслідки трагедії. Пасіонарність українців, спалах незалежницького руху. 

1917 рік. Як ніби з нічого – українізація армії, на Чорноморському флоті синьо-жовті 

прапори; були, здається, такі випадки на окремих кораблях і на Балтиці (чи й на Далекому 

Сході). Далекосхідна республіка („Зелений клин”); полк, що сформувався на Сірому Клині; 

Кубань. 
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І на верхах не знайшлось інтегруючої сили. Оті революціонери, яких переслідувала 

влада за деструктивізм, і тут взялись за деструкцію. Самочинно сформувана українська 

армія зазнала руйнації з боку своїх. 

Як же воювали проти агресора окремі розрізнені частини? Про це є в книзі 

„Українське військо” Тинченка. 

Треба ж було дійти до такої безвиході, щоб послати дітей під Крути! 

Журналісти, демагоги, письменники взялись керувати державою. 

І ось прийшли більшовики. Коли населення опинилось у ярмі, почався розрізнений 

опір – отамани, партизанка, холодноярські республіки.  

Яких національних втрат коштувала неорганізованість, непрофесіоналізм керівників! 

Винищення руху опору – решток „петлюрівців”, „махновців” і т.д. 

Колективізація. Голодомор, репресії інтелігенції (навіть кобзарів!). 

Нечувана жорстокість і підступність. От де виявився монголо-татарський менталітет 

росіян! Підступність, маккіавелізм більшовиків. Де його витоки? У нечаївщині?  

Як натравлювали (протиставляли) брата на брата (згадується, як у нашій місцевості 

під час червоної партизанщини доручили братові розстріляти брата). Юрій Яновський – 

„Вершники”. 

Ястребки („стрибки”) в боротьбі проти УПА: організувати розбрат, братовбивство; 

опертися на гірших. 

Цікава історія із самим Остапом Вишнею. Треба віддати належне режисерам – ця 

фігура й підходила для такої мети: ось його судили – він „признавсь”, що терорист, що мав 

динаміт, що готувався убити вождів світового пролетаріату. Пройшов час, звільняють з 

умовою: плачуть-скиглять за вами – плюньте їм у лице! І плював, старався. Служив своїм 

мучителям. 

23.12.1999 р. 

 

2000-2007 роки 

 

Олександр Ткаченко очолював підприємство «Земля і люди», яке 1993 року 

отримало зі США кредит біля 70 млн. доларів. Український уряд гарантував 

платоспроможність асоціації, яка так і не змогла повернути всі гроші. Пізніше цією 

справою займалася Генпрокуратура, але розслідування було закрито. 

«За вільну Україну», 2000, 26 січня. 

 

Із статті Ореста Корсовицького «Далекий і близький Шевченко» в газеті 

«Українське слово», 2000, 27.01. 

«О. Губар публікує знайдений у державному архіві Криму ялтинцем О.Янушем і 

оприлюднений газетою «Кримська світлиця» 24 червня 1995 року секретний циркуляр 

№438 від 1847 року міністра внутрішніх справ Росії Л.Петровського на ім’я  губернатора 

В.Пестеля про заборону і вилучення творів Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова. 

Нині кримські татари найстаршого покоління згадують, що твори Т.Шевченка вчили 

в перекладах кримськотатарською з шкільних підручників, читанок. Відшукати ті читанки 

їм здається нереальним. Після депортації Кримських татар було знищено всі фонди їхньої 

літератури, бібліотеки, особисті архіви письменників». 

І це в ХХ ст.! «Отодвинули в прошлое». Поміняли й місцеві назви. Присвоїли 

«легенди Криму» – ніби це витвір російського народу. 

30.01.2000 р. 

 

«Чорна книга». Недавно була в  мене сутичка з Віктором Петровичем Кравченком. 

Веде заняття на українському відділенні російською мовою. І він упертий, неможливо 

переконати, що це українське відділення, що й сам Кравченко – українець. Уже й розмовляв 

я із завідувачем кафедри, вона теж не може вплинути на нього. 
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Говорив про Кравченка із Зеленським, Анатолієм Федем. Вони дають йому 

якнайгіршу характеристику: це і людина недобра, і як спеціаліст – дуб. Він і досі ще 

радянську політекономію проповідує, перейти на українську мову він просто не здатний. 

Він був парторгом у колгоспі, бухгалтером.  Паразитував на тілі нашого народу, а чи любив 

коли-небудь паразит свого донора? 

У зв’язку з цим подумалось: чим пояснити, що серед українців трапляються такі 

ворожо закоренілі щодо українства типи. 

І.І. Петрик розповідав, як Бондаренко (колишній його студент) зараз мер міста, тобто 

найвищий представник місцевої влади, мріє про повернення радянської влади, власне 

окупаційного режиму – гулагу! Тоді у нього була комсомольська юність! 

Виступає він лише по-російськи – продовжує русифікувати місцеве населення, про 

національне відродження й слухати не хоче. Ось зайшли деякі тертя між українською 

православною церквою КП і МП. Він рішуче й однозначно підтримав москалів, кажуть, не 

раз демонстрував зневагу до української церкви. 

До речі, згадалось, як він брав участь у відкритті пам’ятної дошки жертвам 

комуністичного терору. Виступав. Вітійствував на крові українців. І знову готовий був би 

туди потягнути. 

Згадалась по асоціації «плеяда» інших натур з цієї ж обойми: Симоненко Петро, 

Марченко, Наталія Вітренко, Олександр Мороз, Остроущенко… 

Своєю нестримною демагогією шкодили державотворенню. І все безкарно. Події у 

Верховній Раді протягом січня-лютого 2000 року, мабуть, ставлять цю групу „старовірців” 

на свої місця. Парламентська більшість 1 лютого в Українському домі прийняла закон «про 

вилучення річниці Жовтневої революції з переліку державних свят». Цей закон має ще 

підписати Президент. 

6.02.2000 р. 

 

Про професійний рівень вузівських викладачів. Вчора (21 березня 2000 року) на базі 

дефектологічного факультету були проведені «командно-штабные учения по гражданской 

обороне». Відпрацьовувались дії в умовах «чрезвычайных ситуаций». 

Питання, ситуації були наперед задані. Викладачам (членам штабу) слід було 

продемонструвати, що в тому чи іншому випадку потрібно робити, які розпорядження, 

команди подати. 

„Прийняла повідомлення” і розпочала гру декан Співак. Далі передала свої 

„повноваження” доценту, кандидату наук N. Ця пані виходить і замість того, щоб своїми 

словами подати потрібну команду, відповідно ситуації розпорядитись, почала читати 

конспект про те, що треба робити, яку команду подавати. Ректор кілька разів її переривав: 

подайте ж команду! Дайте розпорядження! Вона так ні слова, ні фрази без шпаргалки 

сказати не змогла. Її невміння висловитись було вражаючим! Навіть текст читала якось 

малограмотно. Біля мене сиділи Ніна Матвіївна (завідувач інститутської бібліотеки) та 

директор ліцею – дивувались. 

А я роздумував: як ця людина з менш ніж нижче посередніми здібностями стала 

кандидатом наук?! Як же вона вчить студентів? Звикла, не відриваючись від конспекту, читати 

лекції. Примушує студентів записувати під диктовку. 

Після неї виступала Т. Теж читала шпаргалки, хоч дещо краще.  

Що слід робити, щоб поліпшувати педагогічні кадри? Проводити атестацію, яка 

обов’язково стане формальною? 

До речі, доводилось не раз зустрічатись з надто нерозвиненими кандидатами наук, 

приміром, до таких належить Володимир Семенович (забув прізвище) із Харкова. Написав 

же якось дисертацію. 

Дехто читає лекції для студентів, водячи пальцем по конспекту й диктуючи.  

22.03.2000 р. 
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Років два тому до нас заходила якась літня вже поетеса, каже: „От інколи – варю, 

печу на кухні чи на городі щось роблю – з мене віршами так і пре. Не встигаєш записувати” 

. 

Згадались слова Л.Толстого, що письменником може стати тільки той, хто не може 

не писати. А графоманом? 

8.04.2000 р. 

 

Про депутатів. У газеті «Україна молода», 2000, 8 квітня, наводяться слова голови 

Сумської держадміністрації Володимира Щербаня про народного депутата Марченка: «За 

10 років депутатства Марченко нічого не зробив для власного підприємства, з якого 

вийшов». 

Пригадується, як він супроводжував Вітренко після її виступу в Слов’янську (перед 

президентськими виборами): мужича постать, щось бичаче випирає в його натурі, видно, 

що не здатний до чогось конструктивного, нероба, демагог. В’їхав у Верховну Раду на 

лайці (які всі погані, крім нього і Вітренко!) і на обіцянках (як усім добре буде жити!). 

Оця безголова маса обирає таких телепнів, до того ж злісних ненависників 

української держави (як сумнозвісний Чародєєв). 

11.04.2000 р. 

 

„Бєспредел”. Газета «Технополис» за 13 квітня 2000 року. Ось фрагмент статті 

«Город может погрузиться во мрак»:  

«Мэр подверг резкой критике бездеятельность гормилиции. Кабельный бизнес 

процветает, всем известны адреса подпольных приемных пунктов цветметалла, но вырубка 

продолжается со страшной силой. Кабельных воров не останавливает даже напряжение в 

шесть тысяч вольт! Вырублен кабель, питающий КПД и пять домов жилого фонда. За 

истекшие выходные дни демонтировано резервное оборудование на четырех подстанциях. 

Начальник РЭС Иванов попросил прессу обратиться к населению с призывом: не дайте 

злоумышленникам лишить вас электроэнергии! Если заметите что-либо неладное, звоните 

по телефону 41-13-33 и сообщите о попытках хищения кабельной продукции! Иначе скоро 

город погрузиться во мрак, поскольку восстанавливать разрушенное будет уже не за что. 

Ситуация – чрезвычайная! 

Удивительно, но в самом конце двадцатого века в самом центре города 

промышленного Донбасса царит дикое и дремучее варварство. Впрочем, человек массовый 

– всегда идиот, это доказано научно. 

«Почти три сотни людей в горотделе сидят на шее у города – пускай отрабатывают!» 

– горячился мэр. Милиция откровенно отказывается заниматься этой проблемой, в то время 

как на сетях наружного освещения города ворьем демонтировано около трехсот (!) 

километров провода. Кстати, зарплату менты получают регулярно. «Есть же у вас 

профессиональный подход – почему не делаете?!» – громко спрашивал Петрович у 

представителя горотдела. Делают, Виктор Петрович, делают, зря вы на нас так. В прошлую 

пятницу, в 17.00, я с интересом наблюдал, как работники милиции отбирали возле 

кладбища медный провод у бродячих сборщиков и прятали в багажник своей машины – 

беленькой такой машины с синими дверцами. Таких в горотделе, говорят, всего две. 

Причем бродячих они не задержали, что характерно. Ограничились изъятием цветнины, 

после чего бодро удалились по направлению к аэродрому. Я одного из них очень хорошо в 

усатом лице рассмотрел. Весьма сытое и усатое лицо, надо сказать.”  

Директори заводів встановили собі заробітні плати, які тільки хотіли. І це поряд з 

тим, що робітники місяцями, а то й роками ні копійки не одержують, працюють даром. Хто 

ж встановив таку демократію?! 

Ще інший, можливо, й страшніший парадокс: цей же директор зацікавлений не в 

розвитку свого підприємства, а в його занепаді, банкрутстві! Розвалює «до основания», щоб 

потім за безцінь приватизувати. 
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Злодійство, крадіжки. Кілька днів тому у нас в під’їзді забрали сітку залізну для 

витирання ніг. І ці сітки покрали в усіх інших під’їздах. Здали на металолом. Хто ж 

встановив такий порядок, коли п’яниці, бомжі «розкурочують» конструкції, механізми, 

виносять усе з заводів, руйнують гірше татар?! 

І що найдивовижніше: в незалежній українській державі ті, що владу мають – і 

політичну, і фінансово-економічну, і ідеологічну – явні, агресивні антиукраїнці.  

14.04.2000 р. 

 

Про виховання дітей. Сьогодні вчителька нашого ліцею при педінституті розповіла 

про те, яка різниця у вихованні дітей в українських і єврейських сім’ях. 

Вона жила деякий час на квартирі у євреїв, у них була слабоумна дитина. І от коли 

ця дитина щось погане зробить, то на нього: «Ты такой умный, рассудительный – как же ты 

мог такое сделать?! Ты же ведь сам понимаешь, что так нельзя, зачем же ты так поступил? 

Нехорошо». 

А в українців? Ах, ти дурень! Остолоп нещасний! І дитину розумну подібними 

ярликами прибиваємо, виховуємо в неї комплекс неповноцінності. 

Щось, напевне, в цьому твердженні справді є. 

21.06.2000 р. 

 

Демократія – диктатура. Серед негативів Іспанії, чорних плям в її історії Ліна 

Костенко («Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала») називає «диктатуру 

генерала Франко» (нарівні з вогнищами інквізиції). 

Виникає питання: а яка була тоді альтернатива? Хто йшов до влади? Невже 

«диктатура пролетаріату» сталінського типу була б кращою? Поняття «диктатура» набрало 

негативного значення, воно використовується безвідносно до ситуації. Франко втримав 

націю від взаємознищення, від ліквідації «експлуататорських класів», від того жаху, який 

був запанував у комуністичних країнах. 

Те ж зробив Піночет – вивів країну з глибокої кризи, підняв на рівень 

найзаможніших країн – його звинувачують у диктатурі. 

Кілька рисок демократії. 

Ось у журналі «Пробудись!» (2000, 22 липня) на с.17 розповідається про масове 

винищення тварин у південній півкулі ненаситними мисливцями. Але ж вони сповідували 

«вільне підприємництво». Пригадуються розповіді про масове, безглузде, хижацьке (не те 

слово: хижаки зайвого не гублять) винищення в США бізонів, птахів. Адже це теж 

демократія! 

Свобода слова. В цьому контексті пригадуються виступи горезвісного Бузини на 

сторінках «Киевских ведомостей» про Шевченка та ін. (здається, і Гоголя) святих для 

нормальних людей постатей. Бузина використовує демократію, свободу слова! Хуліган, 

який голосно лихословить у храмі, – чи не прихильник свободи слова? 

Згадались ще приклади демократії, свободи. „Порозкурачували” унікальні споруди 

(наприклад, радіорелейну станцію в Закарпатті, будинок обкому партії у Львові, наш 

хімкомбінат і т.д.), пригадалось також, як під час війни, невдовзі перед зайняттям нашої 

місцевості більшовиками, селяни винищили попівський дубовий гай. Адже руїнниками 

були ті, що ходили до церкви, кому священик давав благословення. 

Кажуть, слід розрізняти демократію від анархії. Але де тут межа? 

Ще один момент. При демократії якимось чином шалено збагачуються, причому не 

найкращі, не ті, що роблять вагомий внесок у розвиток культури й економіки, технічний 

прогрес людства. Не філософи, літератори, винахідники (за рідкісними винятками). 

*** 

Пройшло десять років з часу падіння Берлінської стіни (до речі, який цікавий 

момент, характерний для комуністичної системи: відгородитись від світу, щоб люди не 

бачили насильства, злочинів). Адже знали, що чинили! Залізна завіса, імперія зла. 
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Але ось навіть через десять років не вдається злити в одно колись єдину й 

неподільну німецьку націю. Західна Німмечина весь час допомагає Східній вирівнятись, 

піднятись до західних стандартів. Кажуть, досі не вдалось зрівняти, перебороти радянський 

менталітет «східняків». Інколи проявляються навіть взаємоворожі настрої. Наскільки це 

так, варто було б вияснити. 

10.10.2000 р. 

 

Про відданість якійсь певній справі, ідеї. Згадалась уніатська церква. Нібито її 

силою, підступом запровадили. З добрих, аби об’єднати християнство, чи із злих намірів, 

щоб полонізувати українців та білорусів? Як би там не було, знайшлись віддані цій церкві 

люди, мученики за ідею. 

15.10.2000 р. 

 

Швидкоплинність часу, його відносність. Здається, час іде повільно, коли чекаєш 

чогось. Але всі старі люди незалежно від того, який ступінь соціальної драбини вони 

займали, жили інтенсивно чи відлежувались, говорять, що життя збігло як одна мить. 

Напевне, так і є в масштабах людської історії. Виходить, Ярослав Мудрий, Володимир 

Великий князювали зовсім недавно! І кам’яний навіть вік – не така вже сива давнина. 

Покоління, як морські хвилі, йшли одне за одним. 

Дивлячись, що з чим порівнювати. Є комахи-одноденки. Для них весь життєвий 

цикл – народження, ріст, дозрівання, розмноження, старість і смерть – вкладається в один 

наш день, а для них це ціле життя. Людський життєвий цикл у 36000 разів більший, однак 

теж, коли закінчується, здається одною миттю. 

15.10.2000 р. 

 

Хижак і жертва. У спогадах Смирнової-Россет (А.О. Смирнова-Россет. Дневник. 

Воспоминания. – М., 1989. – С.284) розповідається про радість, яка охопила царя та ін. з 

приводу взяття Варшави. «Радість», яку приніс Суворов, і Пушкін цей чин назвав славою. 

Ланцюг спогадів: ось у польському підручнику історії малюнок – загибель генерала, 

оборонця Варшави, розповідь про жорстокість російських солдат на чолі з Суворовим, які 

штиками кололи навіть мирне населення.  

Росія звільняла болгар від турецького ярма, а поляків, українців намагалась звести зі 

світу. 

Як російські поети-«гуманісти» («чувства добрые я лирой возбуждал») оцінювали 

винищувальну політику росіян на Кавказі (Пушкін, Лермонтов)? 

І на відміну від них Шевченко. 

19.10.2000 р. 

 

Парадоксальна мода (виверти людської психіки). У журналі «Пробудись!» за 8 

серпня 2000 року на с.18-19 розповідається про парадокси моди: 

«Намагаючись мати якомога тоншу талію, жінки ХІХ ст. носили корсети, котрі 

затягували настільки сильно, що це спричиняло біль і перешкоджало диханню… Деякі 

жінки так стягували свої корсети, що ребра тиснули на печінку, і це призводило до смерті». 

«… Все поширенішим стає проколювання різних частин тіла, включаючи груди, ніс, 

язик і навіть статеві органи». 

Древні китаянки здавлювали ноги, щоб були маленькі. Це призводило до каліцтва. 

2.11.2000 р. 

 

Які безглузді, самозгубні були звичаї в давній Польщі. Які напасті терпів простий 

люд! 

«Страждали селяни й від шляхетських „заїздів”. Нерідко ватаги польських 

шляхтичів та їх слуг нападали на села, палили й грабили, калічили й вбивали підданих своїх 
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противників. Про ці шляхетські жахливі, криваві й безкарні напади й грабунки в XVI – 

XVIIст. писав з обуренням польський історик Володислав Лозинський: «Що за світ, що за 

світ! Темний, дикий, убивчий. Світ без уряду, без ладу, без справедливості й без милосердя. 

Кров у ньому дешевша вина, людина дешевша коня. Світ, у якому легко вбити, важко не 

бути вбитому» (W. Loziński. Obyczaje na Rusi Czerwonej za panowania Zygmynta III. – Львів, 

1903, с.3 і 527-528; „Львівська область”, с.705). Уряд шляхетської Речі Посполитої нічого 

не робив для захисту населення від них та спустошливих нападів Кримських татар і турків. 

У 1594 році пройшла 40-тисячна татарська орда та зруйнувала всі села, що були на її 

шляху». 

У книзі „Бойківщина: Монографічний Збірник Матеріалів про Бойківщину з 

Географії, Історії, Етнографії і Побуту.” (Видавець Головна Управа товариства 

«Бойківщина», Філадельфія ЗСА. 1980.) на с. 65 є фото місцевості, внизу підпис: «Місце, де 

було село Беньова. В 1948 році большевики село спалили, землю зрівняли, а людей вивезли 

в глибину СССР”.» 

Грудень 2000 р. 

 

Сила вигадки (віртуальна дійсність). Чи мучить сумління злочинця, вбивцю? 

Пригадую, колись Яровий Ілля Миколайович розповідав, що, перебуваючи в лікарні, 

зустрів кагебіста, який мучився скоєними ним злочинами. Але чи це хоч відносно 

поширене явище? Я не зустрів комуністів, які б каялися. А коли читаєш «ліві» газети, то 

впевнюєшься, що комуністи, якщо й переживають, то мучаться тим, що не всіх противників 

знищили. 

У книзі Олександра Аксьонова «Я – знахарь: о колдовстве без ретуши» (1996 р.) 

наводяться малоймовірні розповіді про злочинців (с.63-66). 

І ось «глибоко й переконливо» душу злочинця розкрив Ф.Достоєвський у романі 

«Преступление и наказание». Загальна склалась думка, що це неперевершений знавець 

людської душі – так умів він заглянути в її глибини. Однак якою наївністю виглядає його 

психологічний образ людини, яка вчинила злочин, на фоні дійсних спостережень за 

злочинцями, бесід з ними В.М. Дорошевича (див. кн. «Сахалин». – М., 1996. – с.322 ). Нема 

докорів сумління! Зовсім не жалко жертви! Реальний образ каторжанина абсолютно не 

співпадає з вигаданим злочинцем у Достоєвського. 

І це цікаво: людина може створити таку переконливу фікцію, яка має більшу силу, 

ніж правда, переконливіша правди. 

Грудень 2000 р. 

 

Християнська мораль. Було: око за око, зуб за зуб. Мойсеїв закон. 

Христос: вдарили в ліву щоку, підстав праву… 

У першому випадку злу, помсті не буде кінця. Правило кровної помсти у деяких 

народів існує. Які його наслідки? 

8.01.2001 р. 

 

У підручнику з історії, виданому в Греції для гімназій, на с.131 вміщені портрети 

Дантона, Марата, Робесп’єра. Чомусь їхні фізії «випромінюють ауру» злочинців. Щось 

жорстоке й ненормальне в їх виразах. Раніше я на це не звернув уваги. 

22.03.2001 р. 

 

Про великих, славних полководців. Багатьом не давала спокою слава Олександра 

Македонського. Ореол якогось божества. Однак, які наслідки його діяльності! Приніс у світ 

величезні страждання, масову загибель людей. А для Греції? Початок занепаду. 

Обезкровлена нація занепала (чоловіче населення було мобілізоване). 

Чингізхан – фактично монголи щезли з лиця землі. Скільки їх лишилось? Що собою 

являє сучасна Монголія? 
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А Наполеон? Варто виписати його характеристики в творах Анатолія Франса («Боги 

жаждут» чи «Острів пінгвінів»). Кажуть, французький народ досі переживає негативні 

наслідки революції та наполеонівських завоювань. 

17.05.2001 р. 

 

Про Ярослава Мудрого – чи він мудрий, коли поділив між синами державу? 

Спрямував її цим на погибельний шлях. Як часто діти стають між собою ворогами за 

спадщину. 

4.06.2001 р. 

 

Плід з дерева, від якого Бог заборонив споживати. Недавно заходив до мене 

Маменко Олексій (з Краматорська). Зайшла мова про трагічні події в США 11 вересня  

(напад на торговий центр в Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні). Відкриття вченими 

зброї масового винищення дало можливість невеликій групі терористів фактично знищити 

країну. Адже атомну бомбу можна завезти частинами, змонтувати її в квартирі на якомусь 

поверсі й підірвати з відстані, не ризикуючи життям підривника. Тут ми згадали й відому 

біблейську розповідь про дерево пізнання добра і зла. Виходить, є речі, які не повинна 

знати людина. Ось до чого веде пізнання людиною «таємниць» природи: створені засоби 

усезагального знищення. Виходить, ця біблійна алегорія має аж надто глибокий сенс. 

Цікаво: більшовики теж дотримувались цього правила: «тебе не положено это 

знать!» За знання «неположенного» людину могли скарати на смерть. 

30.09.2001 р. 

 

Кажуть, зайшли «хлопці» до директора керамкомбінату, запропонували  величезну 

суму, щоб він розвалив виробництво, потім дозволяють йому ще й демонтувати станки й 

продати їх як металобрухт. Тобто була організована великомасштабна антидержавна, 

антиукраїнська диверсія під патронатом Кучми. 

18.03.2002 р. 

 

Яке призначення людини? В чому сенс (чи доцільність) її існування? 

Ось, приміром, Місяць – мертве небесне тіло – обертається навколо Землі. Який 

смисл в існуванні цієї позбавленої навіть власного світла маси? 

А планети, на яких нема життя? Саме життя, яке виникло десь у далеких глибинах 

часу, не відомо, для чого існує. 

Невимовна краса форм і кольорів світу, виявляється, існує лише в свідомості 

людини. Чи корова бачить це все і захоплюється цим? Якщо краса існує в людині і для 

людини, то для чого живе сама людина? 

Проходять покоління за поколіннями. Куди наближаються? 

6.10.2002 р. 

 

Людина людині – нерідна, ворог, інколи смертельний, навіть у таких напрямках: 

1) аптекарі продають ліки застарілі або й підробки, хвора людина віддає останню 

копійку – і марно; 

2) горілка – скільки отрути роблять і продають, людей труять; 

3) продукти харчування. Що завгодно продадуть. 

8.02.2003 р. 

 

Підступність більшовиків. Десь читав (у якомусь збірнику, у мене є): 

1) Як підступно велась боротьба з „бандитами”: система заложників, розстріли. 

2) Тухачевський – гази. 

3) Кузнєцов убив німецького генерала й «у поспіху загубив деякі документи», які 

свідчили, що атентат учинений оунівцем. Німці розстріляли багато невинних. 
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4) Розповідали про епізод: у крайню хату села заходять чекісти. «Гублять» 

планшет. Тут листки з прізвищами „агентів”, наказ виконати таку-то розвідувальну роботу - 

коли бувають повстанці, де їхні криївки. СБ розправляється із своїми людьми, як із 

запроданцями. 

5) Село Михалки – ніхто ні в яку партію не пішов, радянські партизани не мали 

підтримки. Коли в село зайшли німці – обстріляли їх. Німці село спалили. Молодь пішла в 

партизани. 

6) Подумалось: оті «вожді» – ніякого співчуття до народу не мають. У них своє 

бачення світу, своя мораль. От Петро І виставив за спиною своїх солдат калмиків з наказом 

рубати всіх, хто побіжить. Заслон. 

Гітлер не одягнув солдат, щоб поспішили Москву брати. 

Сталін – загрядотряди. 

Десь у Хемінгуея є записка про абсолютну байдужість командира (генерала) до долі 

солдат. Він холодно підраховує, скільки атака йому коштуватиме. 

11.05.2003 р. 

 

Про соціально незахищених людей. Є значна частина осіб, які не можуть дати собі 

ради, не розуміють, як вижити, що робити. І їх потрібно завантажити якоюсь роботою, 

заняттям, забезпечити їжею, інакше з голоду вони стають соціально небезпечними.  

Так чи інакше, необхідно створити організацію (структуру), яка б напряму займалась 

потребуючими допомоги. 

12.04.2004 р. 

  

Про розвал Союзу. В передачі по телебаченню виступав слідчий з особливо 

важливих справ Володимир Калениченко. Розповів про одного секретаря райкому в 

Середній Азії (не записав я ні імені, ні республіки, але це не має значення): він купив 

дорогу іномарку, але не їздив на ній, бо можуть поцікавитись, де взяв такі кошти. Машину 

поставив за 100 км від місця свого проживання, на пасовищі. На вихідні їздив туди й 

катався на цій машині. 

Інший партійний діяч мав цілий склад чоловічих сорочок, велику кількість 

мануфактури та ін. матеріальних цінностей. Потім (після суду) вивозили це вагонами. 

А Жуков кілька вагонів добра привіз з Німеччини. 

Жадоба багатства, «барахла» розклала радянську верхівку. Номенклатурі хотілось 

скинути обруча, що зв’язував її. А шиють розвал Горбачову. Він просто нічого не міг 

зробити. 

18.05.2004 р. 

 

 


