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Брати Крейніни
Від часу, про який мова піде в цьому розділі, пройшло 10 років.
Я вже тоді вирішила, що напишу про це. Задумувалася над назвою. Найпростіше було б: «Справа братів Крейніних». Але!..
Це була справа не тільки братів. Це була справа кореспондента
газети «Правда» І. Богачука, завідуючого корпунктом «Советского шахтера» В. Б. Берхіна. Врешті-решт, це була моя справа,
через яку я мало не втратила працю в адвокатурі й, можливо,
вона коштувала б мені життя, як це сталося з В. Берхіним. Тому
спадали на думку й такі назви: «Перестройка» тільки починалася...», «Пісня, яка мало не стала лебединою...» тощо. А «перестройка», яку нині всі беруть в лапки, дійсно тільки починалася.
У 1985 році Генеральним секретарем ЦК КПРС став
М. С. Горбачов. «Система» в такому вигляді існувати не могла. Та очевидно Горбачову й на думку не спадало, що всього за
декілька років він зруйнує її. Історія чехословацької «перебудови», бажання збудувати соціалізм «з людським обличчям»
нічому його не навчила. Навряд чи він розумів, що існуюча
«система» може бути тільки «за залізною завісою» й за умови
моноідеології.
А завіса почала поволі підійматися, радянські люди почали
їздити по світі й бачити «буржуазний спосіб життя». Вони не
обмежувалися тим, що бачили самі, а й привозили відеомагнітофони та касети до них.
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Горбачовську «перебудову» ще ніхто не сприймав серйозно. Всі вважали, що це чергове гасло нового генсека, як «боротьба за мир» у Л. Брежнєва.
Так чи інакше, а вся наша преса піднялася на боротьбу з «ідеологічною» диверсією. Сигналом для цього стала стаття голови КДБ СРСР В. Чебрікова в «Правді» про те, що відеотехніку «дехто» використовує для пропаґанди «чужих нам
ідей». Він звернувся із закликом до громадськості дати «чітку
безкомпромісну оцінку» цьому явищу. Далі з’явилася стаття
в газеті «Известия» під заголовком «Видеоуроки». В ній було
висловлено занепокоєння тим, що в деяких відеострічках міститься «явна» або «прихована» антирадянщина. (А що таке
«прихована» антирадянщина!?). Стаття закінчувалася висновком, що «відео — нова і дуже потужна зброя».
Не відставала й «Комсомольская правда». Вона вмістила
на своїх шпальтах статтю «Відеофірмач», автор якої договорився до того, що Захід виготовляє ці фільми зумисне, щоб розбестити робітників і селян в СРСР.
Їх наслідувала провінційна преса. Навіть газета «Слава Севастополя» не забула затаврувати західні відеофільми як «одну з витончених форм ідеологічної диверсії».
Оскільки цю чергову «кампанію» починав їхній всесоюзний шеф, не могло залишитися осторонь від «боротьби» і Управління КДБ Луганської області. Секретарем Луганського Обкому
КПУ в той час був Б. Т. Гончаренко, людина, яка навіть для людей
його рівня відзначалася самодурством і невисоким інтелектом.
До всього, що відбувалося в державі, додалися ще й такі
обставини, як боротьба проти нього двох згаданих вище кореспондентів. Зокрема, І. Богачук навіть опублікував у газеті
«Правда» статтю «Зіткнення», спрямовану проти дій секретарів Луганського Обкому КПУ.
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В ті роки КДБ з гордістю називав себе «контррозвідкою
партії». Природно, що вони вважали своїм обов’язком захищати
не лише партійні, але й власні інтереси обкомівських «босів».
На свою біду, брати Крейніни виявилися друзями цих кореспондентів. І Богачук, і Берхін бували у них вдома і, можливо,
інколи й переглядали фільми.
Гончаренка запросили до Управління Комітету Державної
Безпеки й показали йому фільми, які мандрували по місту Луганську й області. Можна собі уявити, яке приголомшливе враження справили вони на такого високого «цінителя мистецтва». Розповідали, що він буквально плювався і кричав, що треба посадити всіх, хто їх демонструє й переглядає.
Але за якою статтею Кримінального Кодексу «посадити»?
Адже ж рік був все ж 1985, а не 1937.
І Комітет Державної Безпеки знайшов статтю, найбільш
знайому їм, за якою судили баптистів, п’ятдесятників та інших
сектантів — статтю 209 Кримінального Кодексу. В цій статті
йшлося про зазіхання на особистість і права громадян під приводом виконання релігійних обрядів або... «іншим приводом».
До відповідальності притягувалися саме організатори і керівники таких груп. І хоча розслідування справ цієї категорії ніколи
не було компетенцією КДБ (їх розслідувала прокуратура), цього
разу вони вирішили спочатку самі потурбуватися про докази.
В травні-червні 1985 року УКДБ почало запрошувати до себе майбутніх свідків у цій справі та вимагати в них пояснення.
Першим викликали Гладкова В. П. Він повідомив, що хвилин двадцять дивився в Крейніних якийсь фільм про карате.
Грузевич В. Е. хвилин десять дивився фільм про спелеологів.
Зрозуміло, що це не ті свідчення, які були потрібні. Тоді застосували дуже старий спосіб: отримання «компрометуючих матеріалів» на Крейніних у тих осіб, які вже перебувають під вар-
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тою за звинуваченнями в інших злочинах. З ними домовитися
було легше.
Першим таким «джерелом доказів» став Підтинний В. І.
Він свідчив, що з ними разом переглядали фільм 4-5 осіб, в тому
числі кореспондент Берхін. 25 червня 1985 року про «масовий»
перегляд фільмів заявляє Гречко В. І. й знову згадує прізвище
Берхіна.
І хоч ніякої організації злочинних груп немає й тут, 26 черв
ня 1985 року начальник міського відділу УКДБ Гордєєв скеровує матеріали на Крейніних у Прокуратуру міста, і того ж дня
проти них було порушено кримінальну справу за статтями 209
ч. 1 і 211 Кримінального Кодексу УРСР.
Вже наступного дня у помешканні Крейніних проведено
обшук, і їх затримано, а 29 червня 1985 року видано санкцію на
утримання їх під вартою.
Під час трусу знаходять лише п’ять відеокасет. Звичайно, вилучають дорогу імпортну апаратуру і навіть якусь Біробіджанську стару газету. Видно, вирішили, що вони ще й «сіоністські аґенти», хоч євреями були тільки по батькові. Не зважаючи на те, що
справу вже веде Прокуратура, УКДБ не хоче втрачати контроль
за нею. Тому всіх свідків спочатку викликають в УКДБ, змушують писати там пояснення, після чого їх відвозять до Прокуратури, де пояснення оформляються протоколом допиту і підписами свідків, за спинами яких стоять працівники КДБ.
Впевненість цієї «фірми» у своїй всевладності ще така велика, що цього навіть не приховують у матеріалах справи, про
це будуть говорити свідки в суді.
Безперечно, ці ж люди підбирають склад експертної комісії.
До неї входять: завідуючий кафедри марксистської філософії
Педагогічного інституту Ю. М. Козловський (до речі, з приходом демократії він став головним «демократом» в інституті і,
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навіть, боровся проти Обкому КПУ), старший викладач кафедри наукового комунізму Карпунов В. П., кінознавець Рижченко Н. П. і, навіть, сексопатолог А. Н. Бушученко.
Марксистські висновки такої експертизи сумнівів не викликали.
І, звичайно, першим був висновок про те, що досліджувана відеопродукція є актом ідеологічної диверсії. Причому, до
таких фільмів було віднесено навіть знаменитого «Хрещеного
батька», оскільки цей фільм, на думку експертів, демонстрував
«жорстокі звичаї капіталістичного суспільства, корупцію»
тощо.
Особливо не сподобався їм фільм «Мисливці за втраченим
ковчегом». Вони чомусь вирішили, що цей фільм прославляє
євреїв, і що головна ідея фільму така: «євреї ще на світанку становлення людської цивілізації володіли знаннями, які й нині
ще недоступні для людства». Те, що «прославлення євреїв» —
ідеологічна диверсія, ні в КДБ, ні в Прокуратури сумнівів не
викликало. «Вороги народу» наявні.
Настав час пред’явити звинувачення.
І хоч до цього часу всі свідки змінили свої свідчення, запевняючи, що ніхто їх на перегляд фільмів не запрошував, вони
заходили випадково, ніяких порнографічних фільмів не бачили, 9 вересня 1985 року братам Крейніним пред’явили звинувачення за статтями 209 ч. 1, 211 Кримінального Кодексу УРСР
в організації й керівництві групою осіб під іншим приводом,
пов’язаним з нанесенням шкоди здоров’ю громадян, статевою
розпустою та іншими зазіханнями на особистість і права громадян... шляхом демонстрації фільмів. Систематично поширювали закордонні кінотвори, в яких утверджуються вади, притаманні буржуазному суспільству, залучаючи таким чином учасників перегляду до статевої розпусти.
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В чому ж полягає шкода, нанесена суспільству і громадянам? В тому, що перегляд відеофільмів послаблював «почуття
громадськості і активну життєву позицію» у глядачів.
Тоді йшов перелік «глядачів» і, окремо, — фільмів.
Настав час приступити до справи мені. За нормами Кримінально-процесуального кодексу, адвоката в той час допускали
тільки від стадії пред’явлення звинувачення.
Ще в липні до мене звернувся В. Б. Берхін, який знав мене
багато років, і попросив від свого імені й від імені Богачука взяти на себе захист у цій справі. Він відразу ж попередив мене про
те, що захищати доведеться не лише Крейніних, але і їх, оскільки від Крейніна Вадима вимагають свідчень про їхню участь
у перегляді фільмів, обіцяючи за це звільнення з-під варти.
Саме влітку 1985 року я отримала запрошення на відвідини
від сестри із США й подала документи у ВВІА. В той час необхідно було отримувати дозвіл на кожну закордонну мандрівку.
У «фірми» добре працювали оперативники. Про те, що я мала
намір захищати Вадима Крейніна, їм стало відомо, мабуть, в той
самий день. Мене запросили до керівництва Колегії адвокатів і,
дуже ніяковіючи, сказали, що їх просили переказати мені таке:
якщо я хочу поїхати до США, я повинна відмовитися від участі
в цій справі.
Важко сьогодні передати мою реакцію на цю пропозицію.
Обурення? Здивування, що понадіялися на «угоду» зі мною?
Настільки погано знали мене, після того, як я 13 років вела дисидентські справи?
Правда, пізніше вже стало відомо, що інших адвокатів, які
брали участь у подібних справах (а таких справ в області було
чотири), просто викликали в КДБ й забороняли порушувати
питання про виправдання.
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Я просила передати тим, хто доручив зі мною говорити, що
я дуже хочу поїхати до США, але «платити» за це не буду, і тепер уже вестиму цю справу безперечно.
Їм, мабуть, важко було мене зрозуміти: поїздка до США і захист якихось Крейніних! Хіба можна це порівняти?!
Начальником УКДБ Луганської області був тоді А. Н. Діченко, мірою самодурства дуже схожий на секретаря обкому. До
їхнього гурту добре долучався і прокурор міста Шаталов. Тепер
для цієї «трійці» мішенню люті й помсти стали не лише Крейніни та кореспонденти, але і я.
Звичайно, під час ознайомлення зі справою, я, як і адвокат
Мельников, що захищав іншого брата — Ігоря, заявили про порушення законності в цій справі, про неконкретність звинувачення і відсутність в діях Крейніних складу злочину.
Крім офіційної заяви, я, як людина емоційна, заявила, що
особисто мені набридло, що мені диктують, які книги читати,
які фільми переглядати: я хочу сама вирішувати.
Ця моя заява явно була «крамольною». Яке право мають
радянські люди самі вирішувати, що їм читати і які фільми переглядати! За що ж тоді отримуватимуть зарплатню «ідеологічні органи»?
Слідча Л. Сироватська донос на мене написала негайно.
Справу було скеровано в Народний суд Ленінського району
Луганська. Перше слухання її тривало три дні: 8, 9 і 10 жовтня
1985 року під головуванням народного судді С. М. Луб’яного.
Чудовий юрист, досвідчений суддя, він розумів абсолютну
недоведеність звинувачень проти Крейніних. Більше того: всі
свідки змінили покази і стверджували, що ніяких організованих груп не було, вони не знали один одного, фільми бачили випадково, ніяких порнографічних сцен в фільмах не бачили. Навіть експерти змушені були визнати, що порнографії в розумінні
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Міжнародної конвенції 1923 року в фільмах нема. Експерт-сексопатолог визнав, що не може сказати, чи нанесено шкоду чиємусь здоров’ю, оскільки нікого не обстежував.
Звичайно, суддя розумів, що вирок має бути виправдальним. Але хто з суддів звик їх виносити? Та ще й у справі, де зачіпаються інтереси всемогутніх КДБ і обкому КПРС.
Всі три дні суду він дуже нервував. Намагався домовитися з прокурором, щоб той не вимагав позбавлення волі для
Крейніних. Де там! Всі були безсилі. І незалежний суддя, що
підкоряється тільки закону, в тому числі.
Звичайно, прокурор почав з того, що Крейніни не рахувалися з перевагами соціалістичного ладу перед буржуазним. А міру
покарання вимагав чотири роки позбавлення волі. Адвокати
ставили питання про виправдання Крейніних. Що міг зробити
в таких умовах чесний суддя, який, тим не менше, не міг пожертвувати своїм суддійським кріслом?
Він зробив те єдине, що, здавалось йому, може задовольнити обидві сторони.
В той час була така дивна міра покарання, як «умовне засудження до позбавлення волі з обов’язковим притягненням до
праці». В народі цю міру називали «хімією» або «будівництвами народного господарства».
Таке, очевидно, могло з’явитися тільки за соціалізму. Людина вважалася начебто засудженою умовно, але працювати
могла тільки там, куди її скеровували, і жити тільки в спец
гуртожитку.
Стаття 25 в Кримінальному Кодексі з’явилася тоді, коли
шкідливі виробництва і будівництва потребували дешевої робочої сили. Керівники СРСР черговий раз не зрозуміли, наскільки непродуктивна примусова праця. А що творилося в цих
гуртожитках, взагалі важко описати.
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Та все ж це був не табір.
І ось Крейніна Вадима засудили до трьох років такої праці
(лікаря використовували на некваліфікаційних роботах), а Ігоря — до двох з половиною років.
Що знялося наступного ж дня?!
Звичайно, відразу доповіли секретареві обкому Гончаренкові. Почувши про такий «непослух» судді, він кричав, що йому самому зробить «хімію».
Наступного дня відбулися збори комуністів суду і Прокуратури. Прокурор області Шаталов, не бажаючи дотримуватися навіть зовнішніх правил пристойності, заявив, що «нам не
потрібні такі незалежні судді. Ми уневажнимо цей вирок».
Хто це — «ми»? Адже вирок міг уневажнити тільки обласний суд. Виходить, він знав, хто накаже обласному судові уневажнити вирок, і не сумнівався, що наказ виконають.
Так працювала всі роки «соціалістична судова система»,
хоч уже починалася горбачовська «перебудова».
З’явився протест прокурора з вимогою уневажнити вирок
з огляду на м’якість міри покарання і, водночас, касаційна скарга
адвокатів на припинення справи за відсутністю складу злочину.
Ми знову писали, як і на слідстві, що не було організованих
груп, нікому не нанесено реальної шкоди, а переглянуті судом
фільми не містять порнографічних сцен.
Я не пишу детально про зміст промови на захист Вадима
Крейніна, тому що відтворюю її повністю. Мою промову було
записано на магнітофонну стрічку. Я зробила це цілком відкрито, поставивши магнітофон на стіл.
Цю стрічку я використала пізніше для доведення моєї невинності. Прокурор області звинуватив мене в незаконності
запису, а начальник УКДБ — навіть у тому, що запис я зробила
для передачі на Захід.
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Наступного дня після вироку, за рішенням прокурора області, начальник Кримінально-судового відділу обласної Прокуратури викликав народних засідателів, які брали участь у справі,
і умовляв їх написати пояснення, в яких засвідчити, що я в захисній промові нетактовно відгукувалася про слідчу Сироватську.
Дійшло до того, що пояснення з приводу моєї промови
Прокуратура намагалася отримати навіть від мене. Я, звичайно,
не дала ніяких пояснень з цього приводу.
Тоді з’явилося представлення прокурора області на ім’я начальника Відділу юстиції з вимогою виключити мене із Колегії
адвокатів. Прокурор області навіть не знав положення про адвокатуру, не знав, що це компетенція Президії колегії адвокатів,
а не Відділу юстиції.
Яке ж звинувачення пред’являлося мені?
Нетактовна поведінка в Прокуратурі — відмова дати пояснення.
Висловлювання на адресу слідчої Сироватської, що вона
не мала права в звинувачувальному висновку ганьбити батьків
Крейніних. (А прокурор області вважає, що це можна робити?!).
І, нарешті, незаконний запис на магнітофонну стрічку заключної промови.
Чи повірить адвокат будь-якої несоціалістичної країни, що
таке можливо?
А в цей час, 12 листопада 1985 року, Обласний суд повинен
був розглядати касаційний протест і скарги адвокатів.
В той самий день касаційна інстанція розглядала справи ще
на кількох осіб, засуджених також умовно. Причому, ті справи
були розглянуті перед нашою, і з такою мірою покарання Обласний суд погодився.
Але там були звичайні люди, а в справі Крейніних «війна»,
як я люблю говорити, «дрейфусарів» і «антидрейфусарів».
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В день засідання Колегії, вранці 12 листопада 1985 року,
вийшла газета «Правда» зі статтею А. Богачука «Зіткнення» — статтею, спрямованою проти Луганського обкому КПУ.
І Богачукові, і Берхіну публікація цієї статті здавалася перемогою над Гончаренком. Вони були певні, що це вплине і на розгляд справи Крейніних.
Почалося слухання справи, ми виступили. Колегія пішла на
нараду, і... незабаром вийшла звідтіля без рішення. (Пізніше ми
довідалися, що не погоджувався на уневажнення вироку один
із членів колегії).
Справу було відкладено на другу годину по полудні без пояснення причин.
О другій годині того судді в колегії вже не було. Протест
прокурора задовольнили: вирок уневажнили як надто м’який.
Новий розгляд справи було призначено на 10 грудня
1985 року.
Розуміючи, що кінець справи тут вирішено наперед, я поїхала в Київ і звернулася до заступника голови Верховного суду
Української РСР Цупренка. Разом зі мною поїхала мати Крейніних.
Ми все ще сподівалися, що часи трохи змінились і це — самодурство місцевого начальства.
Цупренко прийняв мене. Я намагалася боротися за допомогою критики чисто правової. Писала про порушення норм
Кримінального Кодексу, про те, що ухвала Обласного суду не
спростувала ні докази вироку, ні докази касаційних скарг, особливо в частині неконкретності звинувачення.
Де там! Цупренко мені цілком відверто сказав, що з приводу цієї категорії справ ЦК КПУ домовився з КДБ про таку
кваліфікацію, і він нічим не може мені допомогти.
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Цупренко був головою кримінальної колегії Верховного
суду. Він здійснював нагляд за розглядом кримінальних справ
на території всієї республіки. І він був безсилий перед КДБ
і ЦК КПУ.
Таке було наше «правосуддя».
9 грудня 1985 року я з матір’ю Крейніних поверталася
в Луганськ. Справу було призначено на другу годину по полудні
10 грудня. Я наперед узгодила це з суддею, оскільки мій потяг
у Луганськ приходив об одинадцятій годині ранку.
Що могла я змінити після ухвали Обласного суду? Нічого.
Та КДБ дуже не хотілося, щоб я брала участь у справі. Як же
цього досягнути?
Те, що вони придумали, було страхітливе.
9 грудня працівник УКДБ повідомив двом моїм приятелям, працівникам МВС, як «велику таємницю», що вранці,
10 грудня, коли я повернуся з Києва, мене арештують просто на
пероні. Нібито адвокат, заарештований за отримання хабарів,
дав свідчення і на мене.
Один із тих, кому це сказали, повідомив мені по телефону
про майбутній арешт за годину до відходу поїзда.
Хочу вірити, що він зробив це з добрими намірами. Та всі наступні роки мене мучило питання, чи не брав він свідомо участь
у цій провокації. Оперативні працівники «органів» — люди
особливих моральних правил. Для них оперативні інтереси можуть виявитися вищими за дружбу.
Думаю я про це тому, що вранці 10 грудня він не зустрів мене на вокзалі. Невже не цікавився, чи арештують мене, а, може,
заздалегідь знав, що цього не станеться?
Я прийшла на вокзал і розповіла про телефонну розмову
матері Крейніних.
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Ми їхали в купе з нею вдвох. Ніхто з нас цієї ночі не спав. Вона пропонувала мені вийти з поїзда, не доїжджаючи до Луганська. Запитувала, чи треба поговорити з кимось із моїх клієнтів.
Я відповіла, що ні в чому не винна і не вірю, що мої клієнти
можуть мене обмовити: забагато душі я вкладала в кожну справу
і, дійсно, ніколи не брала і не передавала хабарів. Я знала, що,
за дорученням прокурора області Шаталова, вже перевіряли всі
мої справи за три роки й нічого не виявили.
Що я пережила в ту ніч, описати важко. Думала про те, як
буду в камері, в таборі. Я не сумнівалася, що моя невинуватість
нічого не означає. Надто добре знала «систему», в якій живу.
Через мої руки пройшла достатня кількість сфабрикованих
справ на невинних людей. Суди «благополучно» засуджували
їх, як засудили Крейніних.
Хуліганство, підкинуті наркотики, зброя, використання
ув’язнених із концтаборів для отримання потрібних свідчень.
Я писатиму про ті справи у своїх спогадах. А поки що — готуюся до арешту.
У мене, як завжди, був при собі «самвидав». Я віддала його
проводжаючим. Архіви було сховано. Помешкання чисте.
Настав ранок. Ми наближалися до Луганська.
За дві години до прибуття в Луганськ я вийшла на станції Дебальцеве, щоб зателефонувати в юридичну консультацію. Мені відповіли, що все гаразд, тільки вранці телефонував
начальник Відділу юстиції й запитував, чи братиму я участь
у справі Крейніних.
Повідомлення про цей дивний дзвінок відразу заспокоїло
мене. Я зрозуміла, що ніякого арешту не буде. Вони сподівалися, що цієї ночі в мене буде серцевий напад? Що я злякаюся й не поїду в Луганськ? Попри всю свою владу, боялися моєї
участі у справі?
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Потяг прибув у Луганськ. Мене не арештували.
Після цієї жахливої безсонної ночі я випила філіжанку міцної кави і... поїхала в суд слухати справу Крейніних.
Цього разу справу слухали під головуванням В.Н. Кузнєцова, народних засідателів В. І. Винниченка та Л. Н. Власова.
Державне звинувачення підтримувала прокурор В. В. Проскурякова.
Захищали Крейніних я і адвокат Мельников.
Свідки знову засвідчили, що не було ніяких організованих
груп, ніхто їх на перегляд фільмів спеціально не запрошував,
порнографічних сцен у фільмах вони не бачили. Експертиза
повторила свій висновок.
Та всім було зрозуміло, що все вирішено наперед.
Адвокати в промовах повторили свої доводи. Прокурор
В. Проскурякова досить неввічливо і безкультурно переривала
мій виступ репліками на кшталт: «Це хамство» — і тому подібне. Суддя навіть не робив їй зауважень, хоча вона явно не давала
мені виступати.
13 грудня 1985 року суд виніс вирок. В ньому було повторено і затверджено формулювання із звинувачувального висновку.
І, звичайно ж, стверджувалося, що «ідеологічна мета цих фільмів — підірвати духовно-моральні підвалини соціалістичного
суспільства шляхом впровадження в свідомість людей цінностей і атрибутів буржуазної моралі».
Кузнєцов не з тих суддів, які дбають про людей. Він не мав
наміру вступати в протиріччя з Прокуратурою і обкомом КПУ.
Крейніних було засуджено, як того вимагала Прокуратура ще
на першому розгляді справи, до чотирьох років позбавлення
волі з конфіскацією всього майна.
Наші супротивники святкували перемогу. Та до закінчення цієї історії було ще далеко...
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Ми оскаржили вирок в Обласному судді. А на 25 грудня
1985 року було призначено засідання Президії колегії адвокатів,
на якому мали розглядати представлення прокурора Луганської
області про виключення мене з Колеґії.
Голову Колеґії адвокатів викликали в обком КПУ й поставили вимогу виключити мене з Колеґії будь-якою ціною. Він
намагався пояснити, що сам не видає наказів про звільнення адвокатів, що в Президії одинадцять осіб, і вони не проголосують
за моє виключення.
В Обкомі ніяк не могли зрозуміти, про що він говорить. Про
яке голосування? Адже є вказівка... Звиклі володарювати над
нашим життям і смертю, виганяти незгідних не лише з роботи,
але і з області, або запроторювати до психіатричних лікарень,
вони не могли позбавити права на працю якогось адвоката?
Звичайно, Президія і не думала виключати мене, але
й офіційно відповісти прокуророві області, що той порушує закон, духу забракло. «Вказали» мені на якусь невдалу фразу в захисній промові й гадали, що інцидент вичерпано.
Ледве відсвяткувавши Новий 1986 рік, всюдисущі органи
продовжили боротьбу з Крейніними і мною.
2 січня 1986 року того самого головного експерта у справі
й майбутнього «демократа» Козловського запросили в Обком
КПУ міста, де він написав скаргу на мене, що я, захищаючи
Крейніних, начебто просила винести окрему ухвалу з метою
звинувачення Обкому КПУ!
Можна собі уявити інтелектуальний рівень тих, хто це придумав. До такої дурниці не міг додуматись ніхто в суді.
Голову Президії колеґії адвокатів і мене запросив для розмови
завідувач адміністративним відділом Обкому КПУ А. А. Десняк.
Пояснила йому, що це зумисне організоване цькування.
Що в ОБХСС викликали навіть моїх колег й умовляли допо-
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могти засадити мене в тюрму. Хтось поширив чутки, що я взяла
хабара в справі Крейніних і передала судді Луб’яному. Десняк
вислухав мене і, природно, зробити нічого не міг. Я попередила
його, що буду боротися за виправдання Крейніних просто як
громадянка, навіть якщо не буду адвокатом.
А прокурор області Шаталов продовжував на всіх нарадах,
в тому числі і в Прокуратурі УРСР, обурюватися, що адвокати
доходять до того, що в своїх промовах виступають проти Обкому КПУ.
В Луганськ зателефонував начальник Відділу адвокатури
Міністерства юстиції УРСР й попросив надіслати до Міністер
ства виписку з протоколу судового засідання з моїм виступом.
Я йду в суд, беру справу і... бачу, що в протоколі записано
саме те, про що пише в обком Завідувач кафедри марксистської
філософії Педінституту Козловський. Раніше цього запису, звичайно, не було. Не стримавшись, я тут же сказала, що суддя Кузнєцов негідник. Зібралися всі судді, запросили Кузнєцова. Він
злякався і вдав, що вперше бачить цей запис і сказав, що такого
в судовому засіданні не було, про що він уже написав пояснення
й скерував його в обком КПУ.
Я звернулася у Відділ юстиції з проханням призначити відомче розслідування цього факту. Водночас звернулася до Прокуратури УРСР, а тоді й до Генерального прокурора з приводу
незаконних дій Прокуратури Луганської області.
Звичайно, в Прокуратурі УРСР вирішили, що прокурор
області закон не порушував, але звернули його увагу, що доцільно було б просити суд винести окрему ухвалу щодо адвоката.
У відповіді з датою 24 лютого 1986 року стверджено також, що
Крейніних засуджено законно.
21 січня 1986 року Обласний суд залишив вирок щодо братів
Крейніних без змін.
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Мати Крейніних, яка багато років була членом КПРС, і яку
виключили з партії за неправильне ставлення до дій дорослих
синів, пише скаргу на адресу ХХVII з’їзду КПРС, який в цей
час саме проводив диcкусію про «нове мислення». Звернулася
зі скаргою на дії Луганського обкому КПУ до ЦК КПУ і я. Була
навіть на прийомі, говорила, що на з’їзді проголошують гласність і демократію, а самодури на місцях розправляються з нами
за «старим мисленням».
У відповідь на наші скарги, Верховний суд УРСР затребував для вивчення всю справу. Ми дістали відповідь, підписану
П. Г. Цупренком, про якого я вже згадувала.
Тобто, у відповіді було переписано всі звинувачення з вироку і стверджувалося, що, з юридичного боку, справу розглянуто бездоганно, суд навіть врахував позитивні характеристики Крейніних і що це в них перша судимість, тому братів правильно засуджено до 4-ох років позбавлення волі. (Стаття 209
ч. 1 передбачає максимум — 5 років). Це була відповідь з датою
19 лютого 1986 року.
Я продовжувала звертатися зі скаргами в Прокуратуру
УРСР і Прокуратуру СРСР.
Врешті все це так набридло Обкомові КПУ, що там вирішили будь-що виключити мене з Колеґії адвокатів.
15 лютого 1986 року з Обкому КПУ зателефонували заступникові голови облвиконкому Дейнеці Л.І. Той зателефонував
начальникові Відділу юстиції, а вже той — до Президії й переказав вимогу секретаря обкому КПУ звільнити мене будь-якою
ціною. Хоча б тому, що я досягла пенсійного віку. На той час
мені було вже 56 років.
В юридичну консультацію негайно скерували ревізію.
Очолив її заступник голови Президії Боровиков А. М. Він так
і сказав, що мого звільнення вимагає перший секретар Обкому
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КПУ. Умовляв, щоб я звільнилася хоча б тимчасово, а пізніше
мене приймуть знову. З жахом тихо запитав: невже я буду боротися з першим секретарем? На що я сказала, щоб він передав
першому секретареві: нехай він розпоряджається долею своєї
покоївки — працювати їй у нього чи ні, але не моєю. Я буду боротися і добровільно не звільнюсь.
20 лютого 1986 року Президія колеґії адвокатів ухвалила
безпрецедентне рішення: адвокатам Ґройсман, Колягіній, Немиринській, Шер, які досягли пенсійного віку, вирішити питання про вихід на заслужений відпочинок.
Бідні троє пенсіонерів постраждали через мене, вони боротися не відважилися. В усій Колеґії я була «наймолодшою
пенсіонеркою». В інших консультаціях працювали адвокати
набагато старші за мене. Та «омолоджують» саме нашу консультацію.
За мене рішуче заступився колектив. Судді, прокурори
умовляли не здаватися. Позаду вісім місяців боротьби. Стомилася, часом замислювалася про виїзд за кордон. У 1985 році
вже еміґрувала в США моя сестра. Вирішую, що цей крок залишиться на крайній випадок.
Два місяці мене тероризують. Райком КПУ перевірив відомості на зарплатню й обурився, чому моя зарплатня вища, ніж
в інших. Їм намагалися пояснити принцип оплати праці адвокатів, що я працюю понад 30 років. Ні, відповідають ревізори,
це — порушення принципу соціальної справедливості.
Облвиконком в особі Дейнеки весь час допитувався, чому досі не виконано постанову Президії, тобто, чому я все ще
працюю.
Мені переказують через друзів, що я дуже ризикую, що може
трапитися аварія або щось подібне. Люди, з якими я вступила
в боротьбу, готові на все.
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І я готова на все... Вирішую вдатися до крайніх заходів.
Описую все, що сталося зі мною, а також те, про що довідалася від Берхіна і Богачука про Б. Т. Гончаренка і А. Н. Діченка.
Один примірник залишаю Богачукові, ще один — своїм друзям
для передачі на Захід на випадок, якщо зі мною щось трапиться.
Ще кілька примірників беру з собою і їду в Москву.
Перед від’їздом зробила спробу особисто зустрітися з тими,
хто мене переслідує. Спочатку звернулася до секретаря Обкому
КПУ Б. Гончаренка. Мені зателефонував його помічник і сказав, що Гончаренко нікого не приймає і письмових відповідей
на заяви не дає. Я обмежилася тим, що попросила переказати
його шефові, що я 30 років захищаю чужі права отож і свої захистити зумію.
Далі відвідую КДБ, але спроба потрапити на прийом до
Діченка також виявилася безуспішною. Сказала черговому, що
мені треба всього кілька хвилин, бо завтра їду до Москви. Мене
залишили в черговій кімнаті біля телефону, сказали, що зателефонують. Через п’ятнадцять хвилин — дзвінок. Беру слухавку,
мені повідомляють, що «питання вирішується» і що зателефонують іще. Очевидно доповіли, і він на місці. Проходить ще
п’ятнадцять хвилин. Дзвінок. Вибачаються й повідомляють, що
його немає. Запитують чи не можу прийти в понеділок. Я відповідаю, що в суботу їду в Москву і прощаюсь.
Вийшовши на вулицю, я сама до себе посміхнулася. Адже
вони побоялися глянути мені у вічі й відповісти за що мене переслідують. Я завжди казала, що всі негідники, які дісталися до
влади, живуть за рахунок нашого страху. Країна рабів, як писали Лермонтов і Чернишевський.
В понеділок я в Москві. Байдуже, хто організував мені прийом на достатньо високому рівні. Кладу на стіл надруковані
мною сторінки. Їх читають і запитують скільки примірників
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я зробила. Відповідаю, що достатньо, аби захистити себе від
шантажу.
Мені пропонують зателефонувати в кінці дня, оскільки хочуть сконтактуватися з Луганськом. Під кінець дня телефоную.
Мені кажуть: їдьте в Луганськ, вас більше ніхто не зачепить.
Боротьба проти мене на цьому майже закінчилася, якщо не
рахувати, що прокурор області кричав у Прокуратурі республіки: «Або я працюватиму, або вона!» Лише ця фраза характеризує рівень людей, яким доручають здійснювати нагляд за
законністю в області.
Але я, Берхін і Богачук продовжували боротися за відміну
вироку щодо Крейніних.
Супротивники відважуються на жахливий крок.
18 липня 1986 року арештовують в Донецьку завідуючого
корпунктом «Советского шахтера» В. Б. Берхіна. В Донецьк
виїхала «група захоплення» в складі трьох працівників міліції.
Інструкцію як проводити обшук у Берхіна провів начальник
міського відділу КДБ полковник Гордєєв. Звелено було вилучити у Берхіна всі документи, де згадуються прізвища працівників
радянських і партійних органів.
В Донецьку не поінформували ні Прокуратуру, ні міліцію.
Обшук тривав п’ять годин. Привезли Берхіна в Луганськ уночі
й цілу ніч допитували. Керував цією «операцією» сам Діченко.
Від Берхіна вимагали аби він засвідчив, що за статтю
«Зіткнення» в газеті «Правда» Богачукові заплатили.
Дозвіл на арешт Берхіна дав прокурор Артемівського району, хоча це була компетенція прокурора Ленінського району.
Обрали того, з ким легше домовитися.
Яке ж звинувачення пред’явили цьому «небезпечному злочинцю», котрим займався особисто начальник УКДБ області?
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Звинувачення за статтею 206 Кримінального Кодексу —
в хуліганстві. Де ж порушив громадський порядок журналіст
Берхін?
В те, що таке можливо, важко повірити. Його звинувачували в тому, що кілька років тому (не пригадую точно — два чи
три роки), живучи в Луганському готелі «Октябрь», Берхін
попросив покоївку принести йому чай у кімнату. Коли покоївка
прийшла, то застала Берхіна в номері... голим.
Очевидно, в ту хвилину її засліпила фігура Берхіна, а через
кілька років вона прозріла й написала скаргу до прокуратури,
причому не сама, а разом з заявою всього колективу готелю,
який висловив своє обурення такою «цинічною» поведінкою
журналіста.
Таким чином наші супротивники перейшли останню межу,
за яку влітку 1986 року переходити вже не можна було.
Богачук підняв «на ноги» журналістів з усіх кінців СРСР.
В Прокуратуру УРСР та СРСР пішли обурливі телеграми, звернення. Відомий журналіст Б. Плеханов, сам в минулому військовий юрист, вилетів до Києва в Прокуратуру УРСР.
Берхін в тюрмі оголосив голодівку протесту.
31 липня 1986 року його випустили, взявши підписку про
невиїзд, однак справу не припинили.
Богачук, демонструючи всім, що його не залякати, і що
друзів у біді він не залишає, приїхав на службовій машині з Донецька і чекав Берхіна біля воріт тюрми. Берхін відразу поїхав
до Москви і зателефонував мені вже звідтіля, щоб я взялася захищати і його, якщо справу не припинять.
Берхін пішов на прийом до Рекункова зі скаргою в своїй
справі і моєю скаргою на вирок в справі Крейніних.
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В Луганськ приїздять різні комісії для перевірки обкому
КПУ, УКДБ і Прокуратури. Справу Берхіна припинили за відсутністю складу злочину.
29 листопада 1986 року в газеті «Правда» під рубрикою
«В Прокуратуре СССР» опубліковано повідомлення про
припинення Прокуратурою СРСР справи на Берхіна і далі:
«За порушення принципів законності, безвідповідальне ставлення до свого службового обов’язку і долі журналіста Колеґія
Прокуратури звільнила В. Н. Шаталова і А. Ф. Дарагана із займаних посад».
Голова КДБ СРСР В. Чебріков в цій же газеті повідомив, що
А. Н. Діченко, сприяючи безпідставному порушенню кримінальної справи та арештові Берхіна, вчинив дії, що дискредитують високе звання радянського офіцера, за що його звільнено з органів КДБ. Звільнено з посад і ряд членів МВС, причетних до справи.
Нарешті, 11 грудня 1986 року я отримую відповідь на мою
скаргу з Прокуратури СРСР. Мені повідомляють, що в справі
Крейніних до Президії Луганського обласного суду скеровано протест заступника Генерального прокурора СРСР.
Знайомлюся з цим протестом. На жаль! Тільки на припинення справи за статтею 209 ч. 1 Кримінального Кодексу УРСР
і звільнення з-під варти. Стаття 211 Кримінального Кодексу
залишається.
На повне виправдання не наважуються. 24 грудня 1986 року Президія Луганського обласного суду задовольнила протест
заступника Генерального прокурора СРСР: вирок від 13 грудня
1985 року і ухвалу від 21 січня 1986 року в частині засудження
Крейніних за статтею 209 ч. 1 Кримінального Кодексу уневажнено за відсутністю в їх діях складу злочину. Вилучено з вироку
конфіскацію майна.
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Залишається один рік за статтею 211 Кримінального Кодексу і, оскільки пройшло вже півтора року, Крейніних звільнено
з-під варти. Новий 1987 рік вони зустріли вдома.
2 січня 1987 року ми з Вадимом Крейніним їдемо в Донецьк,
де вдома у Богачука маємо намір обговорити спільно з Берхіним
план подальших дій. Ще нема повної реабілітації Крейніних.
Не усунено з посади головного винуватця всіх наших бід — секретаря обкому КПУ Б. Т. Гончаренка.
Богачук повідомляє нам, що 4 січня 1987 року в газеті
«Правда» буде велика стаття про наш обком КПУ, вона повинна покласти край усім подіям.
4 січня 1987 року така стаття за підписами спецкорів «Правди» М. Одинця і М. Полтораніна з’явилася. Вона називалася
«За останньою межею». В ній було сказано, що акцію з арештом
Берхіна було організовано А. Діченком. Це визнав заступник
прокурора області, який у своєму поясненні написав: «Мені
зателефонував Діченко і прямо сказав, що... необхідно вирішити питання про арешт Берхіна». Стаття закінчувалася фразою:
«...наступ правди не зупинити».
9 січня 1987 року статтю з «Правди» наважилася передрукувати навіть газета «Луганська правда». В цьому ж числі
газети повідомлялося, що 29 грудня 1986 року бюро обкому
КПУ розглянуло питання про заходи з виконання постанови
ЦК КПУ щодо порушення законності в справі Берхіна. Бюро
постановило, що винні працівники МВС, Прокуратури, КДБ,
які безвідповідально ставилися до своїх службових обов’язків.
Обком, як і завжди, звичайно, ні в чому не винен. Як і дружина
Цезаря, він «поза підозрою». Оголосили партійні догани, звичайно, не своїм підручним Діченкові і Шаталову.
Правда, Шаталову В. П. і ні в чому невинному начальникові
УВС Вєтрову суворі догани оголосив ЦК КПУ. Секретареві
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Обкому КПУ Б. Т. Гончаренкові було лише «вказано» на низький рівень вимогливості до працівників органів.
Ми не могли змиритися, що наш головний переслідувач
залишився непокараним. Більше того, 15 січня 1987 року йому виповнилося 60 років і його планували навіть нагородити
орденом.
Щербицький В. В., що був тоді секретарем ЦК КПУ, своїх
друзів скривдити не давав.
Тоді в газеті «Московские новости», яка виходила багатьма
мовами по всьому світі, Дмітрій Казутін опублікував статтю
«Неправдолюбці». В статті розповідалося про незаконний
арешт Берхіна, намагання помститися Богачукові за критику.
Повідомлялося про звільнення з КДБ А. Діченка.
З посиланням на газету «Правда», розповідалося, що
«...корінь зла в стійкому консерватизмі, притаманному першому
секретареві Обкому КПУ Б. Гончаренкові та його найближчому
оточенню. Ці люди — вороги демократизму і гласності. «Неправдолюбці» — ось їхнє ім’я. Вони — вороги перестройки.
Після цієї статті навіть В. Щербицький зрозумів, що Гончаренка йому не врятувати. ЦК КПУ від обов’язків першого секретаря Луганського Обкому його звільнив і... скерував радником з економіки в Монголію. Людина, яка цілком зруйнувала за
13 років економіку області, поїхала давати поради в Монголію.
І протрималася там доти, доки Монголія не позбулася радників
такого типу.
До речі, не дуже скривдили й Шаталова. Його перевели
працювати в Київ, пізніше — в Одесу. В 1994 році він помер.
На жаль, і для нас вся ця історія не минулася безслідно. Невдовзі після тієї жахливої ночі в потязі я захворіла на діабет. В Богачука загинула 19-річна донька — незрозуміло як потрапила під
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тролейбус. 11 грудня 1987 року помер від онкологічної хвороби
В. Б. Берхін.
Хто знає, як впливають потужні стреси на онкологічні хвороби чи діабет?
Відразу ж після Постанови Президії обласного суду я почала боротися за повну реабілітацію Крейніних. 15 квітня
1987 року я знов побувала на прийомі у Верховному суді УРСР і,
цього разу справу витребували. Але в Київ її не вислали — поспішали зам’яти на місці. 29 травня 1987 року я отримала повідомлення, що Прокуратура області розпочала перевірку справи
«у зв’язку з виявленням нових обставин». Саме під цим приводом було внесено протест, уневажнено вирок в цій частині
і справа пішла на повторне слідство.
Які ж нові обставини їм відкривалися?
Призначили нову експертизу, в якій взяли участь досвідчені мистецтвознавці, і всі вони прийшли до висновку, що ніякої порнографії в фільмах, про які була мова, немає.
16 жовтня 1987 року в «Медицинской газете» було опубліковано статтю Б. Плеханова «Розправа». В ній знову в хронологічному порядку описувалися всі події, факти порушення
законності. В примітці «від редакції» висловлювалась надія на
повну перемогу справедливості в справі братів Крейніних.
Невдовзі справу було припинено Прокуратурою області
за відсутністю складу злочину. Залишалося ще одне питання,
пов’язане з переслідуванням мене — дозвіл на мою поїздку
в США.
Як тільки звільнили з роботи Діченка, його заступник
вирішив, що після всього дати мені дозвіл на поїздку за кордон, та ще й в США, — це вже занадто. В лютому 1987 року
мені відмовили, протримавши мої документи без розгляду
півтора року.
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Та я не могла їм поступитися навіть у цьому. Перемога мусить
бути повною. Цього разу я написала скаргу прямо на ім’я М. С. Горбачова, де описала, як мене переслідували всі ці півтора року. Ніхто не вірив в успіх цієї скарги. Моя подруга, начальник ВВІД, казала, що скарги на такі відмови ніколи не були успішними.
Але... Мою справу негайно затребували в ВВІД СРСР. Не давши мені відповіді, не повернувши справу, вони повідомили в ЦК
КПРС, що дозвіл мені видано (про це я довідалася пізніше).
Не дочекавшись відповіді, я написала повторну скаргу. Вибухнув скандал. Видно на таку настирливість ніхто не розраховував. З Москви вже телефонували в Луганський ВВІД й просили взяти провину на себе, що це вони начебто загубили справу
і не повідомили мені про дозвіл. Врешті дозвіл я отримала і вирушила в свою першу подорож до США.

Післямова
То про що і про кого ці спогади?
Про справу Крейніних, Берхіна, мою справу?
Це розповідь про страшну систему, в котрій ми жили десятиліттями. Про систему, де всі ми не мали ніяких прав.
Влада належала КПРС навіть за Конституцією. Ні, не КПРС,
а «охлократії», що захопила в свої руки обкоми, райкоми і т. п.
Здається, вже стільки написано про жахи тієї системи, а люди
все ще виходять на вулиці й хочуть знову «будувати комуністичне світле майбутнє».
Я ж кажу тільки одне: згодна голодувати, аби лише не повернулися обкоми.
Я дуже люблю Україну. Не хочу виїздити за кордон, хоч і залишилася в Луганську зовсім одна, без близьких, без друзів —
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всі виїхали. Але якщо повернуться обкоми Комуністичної партії, я куплю квиток на перший же літак і виїду світ за очі, якщо
не буде надто пізно...
7 лютого 1995 р.

Шановні товариші судді!
Ви пам’ятаєте, з чого захист почав це судове засідання? З клопотання про повернення справи на додаткове розслідування,
оскільки звинувачення пред’явлено з порушенням вимог статті 132 Кримінально-Процесуального Кодексу УРСР, а звинувачувальний висновок суперечить статті 233 КПК УРСР і не
відповідає матеріалам справи.
Суд відхилив це клопотання.
Захист не змінив своєї думки. Але нам доводиться виходити з того звинувачувального висновку, який ухвалив суд. В перших двох листках цього документу викладено не матеріали
справи, і ці листки не містять звинувачення, а думку слідства
про таке явище, як поширення відеопродукції чужоземного виробництва в СРСР, про насичення радянського ринку відеокасетами. Слідство стверджує, що насичення ринку творами буржуазної ідеологічної пропаґанди є однією з форм «ідеологічної
диверсії», тобто судові пропонується розглядати підсудних як
«ідеологічних диверсантів». Хоча це і грізне звинувачення, але
воно не має нічого спільного з Кримінальним кодексом і тими
його статтями, за якими звинувачено Крейніна Вадима.
З чужою нам ідеологією слід боротися на ідеологічному
фронті. На превеликий жаль, я змушена констатувати, що органи, які повинні цим займатися, своє завдання не виконували.
Не велась роз’яснювальна робота про шкоду демонстрації філь-

33

Частина 1

мів насилля і жахів, про недопустимість організації перегляду
таких фільмів. Не зайнялися профілактикою дій такого роду
і наші правоохоронні органи, які мають право оголосити застереження конкретним особам, з вимогою припинити суспільношкідливу діяльність.
Ні для кого не було таємницею, що відеоапаратура поширюється все більше, радянських відеокасет явно бракує, і люди
будуть користуватися чужоземними відеокасетами.
Не виконавши належним чином своїх обов’язків, вирішили
діяти за допомогою репресій.
Вадим Крейнін і його брат, ці вищою мірою позитивні люди, один з них — лікар, другий — закінчує інститут, були не
просто притягнені до кримінальної відповідальності, а негайно
взяті під варту як такі, що є дуже небезпечними для суспільства.
Хоча ні стаття 209, ні стаття 211 КК УРСР не належать до статтей, що передбачають відповідальність за важкі злочини, мають
санкції, не пов’язані з позбавленням волі. В результаті такого
необ’єктивного підходу слідства до даної справи, з першої хвилини і до кінця ми з вами розглядаємо кримінальну справу, яка
не має жодного відношення до кримінального права.
Я обґрунтую цю тезу, аналізуючи і докази в справі, і питання юридичної кваліфікації. Власне, в даній справі достатньо було б правової оцінки викладених у звинуваченні фактів. Складу
злочину вони не містять.
Всі епізоди, що фігурують у звинуваченні Крейніна Вадима,
належить розділити на три групи:
Обмін касетами з Гречком і невстановленим громадянином з Красного Луча. Це фільми: «За десять хвилин північ»,
«Злий, поганий, хороший», «Боязнь висоти», «Вбий Данію»,
«Ален-2». Фільми, в яких, на думку звинувачення, стверджується насилля і жорстокість, цинізм, містика і т. п.
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Перегляд фільмів окремими свідками в справі: Петров,
Філатов, Підтинний, Танако та ін.
Демонстрація фільмів, які містять порнографічні сцени.
В першу чергу слід сказати, що в Кримінальному Кодексі передбачено відповідальність за поширення тих або інших письмових, друкованих творів чи відеопродукції, якщо вони містять
наклеп на радянський лад, пропаґанду війни або порнографію.
З цих трьох прикмет в даній справі мова може йти лише
про те, чи є порнографічні сцени в продемонстрованих фільмах,
і хто їх бачив.
Я прекрасно розумію, що є проти Гречка вирок, який набув уже законної сили. Але в справі цього вироку немає. Його
не досліджували в судовому засіданні. Крейнін Вадим ніколи
не визнавав факту обміну касетами з Гречком.
Гречко на судовому засіданні від своїх свідчень з цього приводу відмовився, підтвердивши свідчення Крейніна.
Підсудні нерідко метаються, бажаючи знайти кращу для
себе позицію захисту. І поки Гречко був звинувачуваним, він
готовий був на все, аби полегшити свою долю. Це видно з його
заяви на слідстві, де він, розповідаючи про Крейніних, просив
врахувати свідчення проти інших при вирішенні його справи.
Навіщо Крейніну, якщо б він брав касети у Гречка, заперечувати ці свідчення, визнаючи, що ці ж касети взяв в іншої людини. Оце бажання будь-що врятувати себе характерне для всіх
свідків у справі. Всі вони розповідали судові, що бесіда з ними
починалася з пояснення, що вони самі є членами злочинної
групи. У світлі їхніх пояснень я й переходжу до оцінки другої
групи епізодів.
Ви знаєте, що справа починається з супроводжувальної записки від 26 червня 1985 року, до якої додано пояснення Гречка
і Підтинного, отримані в органах дізнання.
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Якщо б дійсно існувала група в значенні статті 209 КК
УРСР, то організатором її слід було б вважати саме Під
тинного.
Як тільки Крейнін придбав відеомагнітофон, Підтинний
приніс йому відеокасети й «організував» першу демонстрацію
фільмів. Він перебував під вартою за звинуваченням у спекуляції, коли йому запропонували дати пояснення в справі Крейніна в абсолютно інші органи. Підтинний прямо заявив у суді, що
на зміст цих пояснень переважно вплинуло його власне становище. В суді він намагався їх пом’якшити. Вільних свідчень майже не давав. Насилу підтверджував частково свої пояснення після їх озвучення. Та й важко уявити, щоб батько Крейніна, який
майже не знає Підтинного, раптом почав йому скаржитись на
щоденні демонстрації фільмів у домі. До свідчень Підтинного
слід поставитись критично.
Треба звернути увагу й на те, як з’явилися пояснення свідків
Петрова й Філатова в справі. Органи дізнання мали право вести додаткову перевірку. Ніхто не давав їм права з власної ініціативи без належного процесуального оформлення, уже під час
слідства, яке вела Прокуратура міста, викликати людей, брати
в них пояснення, після чого привозити їх машиною в супроводі
своїх працівників до Прокуратури. Там слідчий Сироватська
переписала пояснення в протокол і ще й додала до протоколу ті
пояснення. Отож ми маємо змогу переконатися в їх дослівному
співпаданні. Навіть дата та сама.
Для чого це робилося? Можливо, ті, хто отримував пояснення, прагнули швидше добути свідчення проти Крейніних,
ніж слідчий Прокуратури? В результаті таких методів провадження слідства, всі свідки змінили свої свідчення в суді, запевнивши, що ніхто їх на перегляд фільмів не запрошував, ніякої
групи Крейнін не організовував, вони майже не знали один
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одного, приходили в дім Крейніних в гості з різних приводів.
Іноді бачили фраґменти якихось невідомих фільмів.
В коментарі до статті 209 КК УРСР сказано, що організацією групи є розробка планів діяльності групи, вербування
членів до неї. Крейнін не виготовляв плану перегляду фільмів,
відвідин його дому глядачами, тобто «групи» в значенні статті
209 КК УРСР не існувало.
Не випадково в Постанові про пред’явлення звинувачення
слідство не зуміло довести, хто ж до такої злочинної групи входив. Перераховано 2-3 прізвища й сказано: «та інші». Згідно
із законом, кажучи про злочинну групу, слідчі зобов’язані були
перерахувати всіх її членів. Перераховувати не було кого. Мій
колеґа із захисту дав повний аналіз диспозиції статті 209 КК
УРСР. Мені залишається додати тільки те, що пред’явлене Вадимові Крейніну звинувачення не відповідає диспозиції цієї
статті — зазіхання на особистість і права громадян.
У звинуваченні повинно бути вказано, в результаті яких
конкретних дій «групи», кому і якої шкоди завдано. Якщо це
шкода здоров’ю — яких тілесних пошкоджень завдано. В чому
виявилося порушення прав громадян і яких саме прав. Чи припускався хтось із членів «групи» статевої розпусти. Чи наступив у кого-небудь психічний розлад. Нічого подібного немає
у звинуваченні. Нема і в матеріалах справи.
Говорять про розлад емоційно-вольової сфери. В кого воно
сталося? Серед експертів є лікар-психіатр. Він заявив в суді, що
сьогодні неможливо встановити, чи були такі розлади в когонебудь.
А коли можна було? Як може експерт давати висновок,
якщо він не обстежив жодного з членів «групи», які проходять
у справі?
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Якби слідство не розуміло, що нікому ніякої шкоди не завдано, такі обстеження було б проведено, як проводяться вони
в інших випадках звинувачення за статтею 209 КК УРСР.
І ті, кому нанесено шкоду, стають потерпілими в справі, а не
свідками, навіть якщо вони члени «групи».
Дивна справа: про нанесення шкоди громадянам — без потерпілих. Не могло слідство не знати всього цього. Просто мета
була — неодмінно звинуватити, а не здійснити об’єктивне розслідування. Достатньо характеризує слідство хоча б ставлення
до позиції звинувачених, які використовують для захисту права, надані їм законом: визнавати чи не визнавати себе винними,
давати свідчення чи відмовитися давати свідчення.
Свідчення звинувачуваних, які не визнали себе винними,
слідчий дозволив собі назвати в звинувачувальному висновку
«обурливими». Таку тезу слідства можна розцінити не лише
як необ’єктивність, але і як юридичну безграмотність чи без
законня.
Підсумовуючи все викладене, я приходжу до єдино можливого висновку: звинувачення не надало доказів існування
«злочинної групи», організованої Вадимом Крейніним, немає
матеріальних наслідків, передбачених статтею 209 КК УРСР,
немає і складу цього злочину.
Пред’явлене за статтею 211 КК УРСР звинувачення неконкретне. Невідомо, які з фільмів, на думку слідства, містять порнографічні сцени, кому їх демонстровано.
Не можна погодитися з тією оцінкою фільмів, що дає комплексна експертиза, яка не має навіть назви. В складі експертизи
є два викладачі суспільних наук, але жодного мистецтвознавця.
Адже саме мистецтвознавець повинен був дати висновок у цій
справі, якщо слідство і суд засумнівалися, чи можна ці фільми
віднести до порнографічних.
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Висновок експертів не можна назвати об’єктивним.
Що означає поняття «фільми, які містять сцени жорстокості і насилля»? На екранах СРСР ідуть десятки подібних
фільмів: «Сто днів в Палермо», «Зізнання комісара поліції
прокуророві республіки» і десятки інших, де містяться такі
самі сцени. Чим відрізняється фільм «Двоє в одному місті»
від відеофільма «Втеча з Алкатраса»? В обидвох фільмах сцени з побуту в’язнів.
В своєму висновку на слідстві експерти вважали, що порнографічні сцени є в фільмі «Світова історія». В суді вони назвали
два інших фільми: «За десять хвилин північ» і «Останній незайманий в Америці».
Фільм «За десять хвилин північ» в домі Крейніних ніхто
не бачив. Щодо фільму «Останній незайманий в Америці», то
ніхто не підтвердив, що бачив його повністю і що бачив у ньому
порнографічні сцени.
Суд озвучив лист кінознавця Рубінштейна, що всі фільми,
які фігурують у цій справі, не можуть бути віднесені до порнографічних.
В діях Крейніна відсутній і склад злочину, передбачений
статтею 211 КК УРСР.
Єдино можливий і справедливий вирок в справі Крейніна
Вадима — вирок виправдальний.
Звинувативши Крейніна Вадима за статтею 209 ч. 1 КК
УРСР, помістивши його під варту, слідство здійснило беззаконня. Зараз настав час відновити законність і справедливість.
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Микола і Раїса Руденко
Восени 1977 року в Москві, в помешканні Ксенії Великанової, вже не пригадую, хто з дисидентів запропонував мені захищати Миколу Даниловича Руденка в Верховному Суді УРСР.
Вже в касаційній інстанції.
Суд відбувся в м. Дружківка Донецької області. Вирок винесено 1 липня 1977 року. Ніхто з київських адвокатів не хотів
братися за цю справу. Тоді свої послуги запропонував американський юрист Рамзей Кларк. Цього влада допустити не могла. Тільки тому мене допустили до справи.
Ще в Москві я прочитала вирок. Головував у суді член Донецького обласного суду Зінченко Е. М., народними засідателями були Неруш Л. Д. і Лукашенко А. Я. Захищав Руденка призначений судом адвокат Алєксєвнін. Державне звинувачення
підтримував прокурор Аржанов.
Чому Дружківка? Скористалися тим, що Микола Руденко
знав Олексія Івановича Тихого, який мешкав поблизу Дружківки. Філософ Олекса Тихий незадовго до арешту став членом
Української Гельсінської Групи. Судити Миколу Руденка — відомого українського письменника — в Києві владі очевидно
не хотілося. Вирок стверджував, що Руденко і Тихий на ґрунті
«антирадянських націоналістичних переконань» виготовляли, зберігали і поширювали антирадянську наклепницьку літературу з метою «підриву і послаблення радянської влади».
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Ніде в світі влада не боїться, що книги віршів чи художньої
прози можуть підірвати їх.
Та наші правителі не випадково відгородили нас «залізною заслоною» від усього світу. Вони хотіли, щоб радянські
люди не знали, як живуть народи інших країн, «які не будують
комунізм».
Будь-яка спроба критики марксизму, існуючих в країні порядків оголошувались наклепницькими, спрямованими на підрив радянської влади. А самі «критики», природно, ставали
«ворогами народу».
А вже передача таких творів на Захід була «найважчим злочином».
В цьому Миколу Руденка і звинуватили, зокрема, що він передавав наклепницькі матеріали на Захід, де їх «використала
ворожа пропаґанда».
«Злочинна» діяльність М. Руденка числилася з 60-их років
до 1977 року. Перераховано навіть його чорнові записи з питань
економіки та філософії. До «ворожих» документів занесено
і листи керівникам ЦК КПУ, з метою «протягнути буржуазні
концепції». Більший абсурд важко навіть уявити.
Та якщо М. Д. Руденко виготовляв ці твори стільки років,
то чому арештували його лише 5 лютого 1977 року?
Хронологічно це відбулося після записки керівника КДБ
СРСР Юрія Андропова «Про заходи для припинення злочинної діяльності Орлова, Ґінзбурґа, Руденка і Венцлова». Всі вони
були організаторами Гельсінських груп на території Радянського Союзу. Московська Гельсінська група створилася в травні
1976 року. Спочатку їх не чіпали. Та коли почали створюватися
подібні групи в Прибалтиці, Україні та Грузії, Москва занепокоїлась. М. Д. Руденко створив Українську Гельсінську Групу (УГГ)
9-го листопада 1976 року. Після цього він пробув на волі лише
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три місяці: 5 лютого 1977 року арештували його і О. Тихого, а також засновників Московської, Литовської та Грузинської груп.
Сьогодні молоде покоління навряд чи знає історію Гельсінської наради про мир і безпеку в Європі.
Кожен Генеральний секретар Комуністичної парті СРСР,
прийшовши до влади, знаходив собі головну ідею, за яку «боровся» весь термін свого правління. У Хрущова це було викриття культу Сталіна, в останнього Генсека Горбачова — перебудова, Брежнєв був «борцем за мир». Тому Гельсінські угоди
вважалися досягненням саме Радянського Союзу. Так твердила
радянська пропаґанда. Але в «Угодах» був так званий «третій
кошик» — розділ, присвячений правам людини. Москва навіть
пообіцяла привести своє внутрішнє законодавство у відповідність з Декларацією прав людини. Виконувати ці обіцянки ніхто не збирався. Але для тих, кого називали «дисидентами», постанови і документи Гельсінських нарад стали підпорою в їхній
боротьбі за права людини, за гласність і демократію в СРСР.
Московську Гельсінську Групу очолив Юрій Орлов (засуджений до сімох років позбавлення волі, сьогодні — професор
в США). Серед членів Московської групи були Валентин Федорович Турчин (встиг еміґрувати до арешту), Олександр Ґінзбурґ, засуджений до позбавлення волі на вісім років (пізніше
його поміняли на радянських шпигунів) та інші.
Заяву про створення Української Гельсінської Групи зробили
в Москві письменник Микола Данилович Руденко і генерал Петро Григорович Григоренко. Членами-засновниками УГГ були Оксана Яківна Мешко, Олесь Павлович Бердник, Левко Григорович
Лук’яненко, Олексій Іванович Тихий, Ніна Строката, Мирослав
Франкович Маринович, Микола Іванович Матусевич. Пізніше
приєдналися Іван Олексійович Кандиба і багато інших, в тому
числі вже засуджені, як, наприклад, Михайло Горинь.
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«Організованої діяльності», якщо така структура не створена владою, в СРСР завжди боялися найбільше. Отож було арештовано і звинувачено в антирадянській діяльності всіх членів
цих груп. На час арешту М. Руденка в групі було 10 осіб (Раїса
Руденко була неоголошеним секретарем УГГ, тобто працювала
підпільно).
Ким же був М. Д. Руденко — один з головних дисидентів
України? Він народився 19 грудня 1920 року в селі Юр’ївка Луганської області. Навчався в Київському університеті, але не закінчив його — пішов на фронт Великої Вітчизняної війни. Був
комісаром, як тоді називали, політруком. Отримав важке поранення, став інвалідом.
Після війни видає першу збірку віршів (1947 рік), пізніше
вийшло близько двадцяти його книг, серед яких дуже популярні тоді романи «Вітер в обличчя» і «Остання шабля». Стає
секретарем партійного комітету Спілки письменників УРСР.
М. Руденко в Донецькій тюрмі під час нашої першої зустрічі сказав: «Я мав усе: розкішну квартиру в центрі міста, дачу,
найпрестижніший тоді автомобіль «Волга», тисячні гонорари.
Але жити далі серед брехні не міг».
У своїх спогадах «Найбільше диво — життя» він пише, що
перелом у його свідомості настав після ХХ з’їзду КПРС, коли
він довідався про страшні злочини Сталіна, в якого совєтські
люди вірили, як в Бога.
«Бог» виявився Сатаною. Та мало хто повірив, що винен один лише Сталін в жахливих репресіях, які почалися не
в 1937 році, а з перших днів становлення радянської влади.
М. Руденко прийшов до висновку, що винна марксистська
ідеологія, політична економія соціалізму. Держава існує за рахунок виснаження землі, природних багатств. Отож він як думав, так і писав про свої висновки до ЦК КПУ.
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Наївний крок довірливого члена КПРС. На що сподівався?
Що вони погодяться відмовитися від панівної ідеології, яка дала їм владу?
І почалися переслідування...
У 1974 році М. Руденка виключили з КПРС. Тоді — зі Спілки письменників. Заборонили друкувати його твори. З бібліотек вилучили і знищили всі його книги, навіть, так би мовити,
соцреалістичні, написані в попередні роки. М. Руденка звинуватили в серйозних ідейно-політичних відхиленнях у літературній творчості. Щоб заробити на життя, він змушений був
працювати сторожем.
Але не припиняв писати. В ті роки написано «Економічні монологи», «Кредо єдності», «Енерґія проґресу», поему
«Хрест», романи «Орлова балка», «Формула Сонця», вірші.
Всі ці твори інкримінували йому як антирадянську діяльність. Всі вони перераховані у вироку, як і документи, видані
Українською Гельсінською Групою. Сьогодні ці твори вже опубліковано. У 1998 році у видавництві «Молодь» в Києві вийшла
його книга «Енерґія проґресу». Причому, в книзі сказано, що
видано її на замовлення Міністерства інформації України за
національною програмою випуску соціально значущих видань.
Немарно прожили життя ті, хто боровся за самостійність
України, за те, щоб «будівництво» комунізму було припинено.
Але повернімося до судової справи.
Погодившись захищати М. Руденка, я вирішила спочатку з ним зустрітися. Поїхала в Київ вивчити справу й отримати
дозвіл на побачення.
Верховний суд УРСР такий дозвіл дав. Я поїхала в Донецьку тюрму, пред’явила дозвіл. На жаль, він не справив ніякого
враження. Сказали, що М. Руденко перебуває в розпорядженні КДБ (це вже після вироку!) і дозвіл повинні видати там.
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Іду в КДБ. Мене приймає якийсь полковник. Довго зі мною розмовляє, намагаючись вивідати моє ставлення до багатьох подій,
в тому числу й до еміґрації євреїв. Читає мені вірші Петрарки,
щоб продемонструвати свою ерудованість.
Начебто весь цей час не можуть знайти Руденкового куратора з КДБ. Побачення в той день я так і не отримала. То хто ж був
головніший в СРСР — Верховний суд чи КДБ?
Наступного дня я почала погрожувати телеграмою в Верховний суд. В результаті, побачення мені все ж таки дали.
Незрозуміло, чого боялися. Швидше за все, моральної підтримки Руденкові. Вони в той час ще не полишали надії зламати
його, умовити покаятися, як їм це вдалося з І. Дзюбою.
В кабінет для побачень зайшов Руденко. Ще не старий чоловік (йому ішов 57 рік) з добрими усміхненими очима. Спочатку зустрів насторожено. Як і хто доручив його справу мені? Кого
захищала раніше в такій категорії справ?
Крига розтала, коли він довідався, що я з Луганська, з його малої батьківщини. Вирішуємо, якою мовою розмовляти —
російською чи українською. Руденко розповів мені, чому він
відмовився від усіх благ, сказав що не має наміру каятися, вважає свій шлях правильним.
М. Руденко в суді не заперечував, що все, що фігурує у звинуваченні, написане ним. Але не визнав себе винним за статтею
62 ч. 1 і статтею 70 КК УРСР, оскільки вважав, що судити за літературну творчість неприпустимо.
Радянська пропаґанда голосно кричала, що в СРСР не судять за переконання.
Але вирок Руденкові, як пізніше і його дружині Раїсі Руденко, та іншим починався словами: «на підставі антирадянських
націоналістичних переконань».
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Право на які переконання ми мали: на ті, про які вголос не
говорять і не пишуть?
Дехто з дисидентів засуджували М. Руденка за те, що він
визнавав усі факти, які фігурували у звинуваченні, крім «усних
вигадок». Але відмовитися від написаних ним творів і документів було нижче його гідності. Адже боротьба йшла за гласність,
за свободу слова! Чому ж відрікатися?
Відповідаючи тим, хто умовляв його покаятися, М. Руденко
написав вірш «Каяття».
Так просто все: напишеш каяття
І роздобудеш право на життя.
Лише десяток слів чи, може, фраз —
І все вчорашнє вернеться нараз.
Дерева й квіти в іскорках роси,
Та за вікном дитячі голоси,
Та риба в озері, та в небі птах,
Смак поцілунку на твоїх вустах
Як свідчення любові й доброти.
І тільки ти — уже не будеш ти.
Похилений, змарнілий від недуг,
Ти — тільки оболонка, а не дух.
Тепер старі костюми приміряй,
Удосконалюй кабінетний рай,
Топчи ту ж саму стежку у гаю Не вернеш душу втрачену свою.
Лише десяток вимучених слів,
Які ти у потьмаренні наплів —
І вже тебе нема,
А є пітьма.
Є у людину схована тюрма.

Вірш написано в Донецькій тюрмі 18 серпня 1977 року.
Ризикуючи, я взяла його під час побачення в Руденка і винес-
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ла з тюрми. Разом з цим віршем, я ризикнула винести і Останнє
слово М. Руденка в суді.
Цікаво, що суд дозволив йому виголосити цю промову, а його дружині пізніше інкримінували поширення цього Останнього слова як антирадянського наклепу (див. додаток).
У своїх спогадах я наводжу судові промови на захист звинувачених.
Навряд чи я зуміла б виголосити таку захисну промову, як
зробив це сам М. Д. Руденко. Її не можна було втратити.
Якщо слідувати логіці наших властей, в ту хвилину я вчинила «злочин» за статтею 187, чи за статтею 62, ч. 1 КК УРСР.
Не останній «злочин» задля М. Руденка і його дружини Раїси.
Я зберегла і переклала на російську мову його Останнє слово на
суді й відтворюю його повністю.

Останнє слово М. Д. Руденка
«Сьогодні перед судом стоїть слово. Пригадуєте? «Спочатку було Слово і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Все через
Нього почало бути і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути», — так починається Євангеліє від Івана. Як би ми не
заперечувати ідеалізм, все одно залишається істиною: людина
з’явилася тоді, коли на земній кулі з’явилося слово. Нема слова — нема людини.
Кажуть — людину створив труд. Але трудяться і бобри: валять дерева, будують загати. Виводити людину з праці — це однаково, що виводити її з природи. Помилки тут нема, але нема
й повної істини. Можна заперечити: труд бобрів не осмислений,
а в основі людської праці стоїть думка. Так, це правда, але думка
і слово — це фактично те саме, тому що ми, як відомо, думаємо
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за допомогою слів. Отже, хочемо ми чи ні, але доведеться визнати, що і людина походить від слова. Можна ще сказати і так:
слово знайшло себе в людині. Воно, слово, інструмент самого
Всесвіту. Це — Логос, тобто знання Всесвіту про самого себе.
Всесвіт не просто живе — він повинен знати, як і задля чого він
живе. Живе задля того, щоб мислити. Мислить він себе за допомогою слова, мислить себе в людині...
Звідси випливає, що вам, громадяни судді, доводиться сьогодні судити Всесвіт, і ніяк не менше! Вам його доводиться судити за те, що він словом своїм поселився в людині. Саме це
і малося на увазі, коли філософи і юристи працювали над текстом Загальної декларації прав людини. Всесвіт не знає ніяких
кордонів. Тому і слово людське також не повинно бути обмежене. Воно повинно вільно іти через кордони сердець, душ, держав, інакше перестане бути словом. Сьогодні, щоб якось відчувати свою перевагу над часами біблійними, люди винайшли
термін «інформація». То що ж таке інформація — матерія чи
не матерія?
Ні, не матерія. А раз це не матерія, значить Логос. Але та інформація, яка не виходить з людської голови — зовні, не є інформація. Вона помре разом з людиною. В цьому випадку слово
самознищується — воно не здатне пробити фізичну оболонку
людини, щоб виконати своє призначення. Тому людина, яка від
страху, або з якоїсь іншої причини, заморожує слово в собі, фактично не живе.
Земну кулю можна порівняти з Космічним Мозком, люди
в ньому — нейрони. Активність життя цього мозку залежить
від того, з якою мірою свободи люди спілкуються між собою,
тобто обмінюються словом та інформацією. Для оцінки суспільства — проґресивне воно чи реґресивне — існує єдина міра: свобода слова, свобода інформації. Іншої міри бути не може,
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бо мова йде не про мурашник, де труд також високо поважається, мова йде про людське суспільство. А людське суспільство —
це слово. Або, як сказав Олекса Тихий, котрий сидить поряд зі
мною: «Мова народу — народ!». Це важливі слова, святі слова!.. Понад три місяці мене допитували і щодня підполковники
КДБ вбивали мені в голову одну істину: в нас за переконання
не судять — у нас судять за дії. Але що таке дії письменника, дії
філософа? Я кажу про себе і Тихого. Тихий — не тільки філософ
за дипломом Московського університету, він філософ за всім
складом свого життя. А це незмірно важче, ніж бути філософом
за дипломом. Ось я й питаю: «Що ж таке наші дії?..»
Наші дії — це виявлення своїх переконань. Наші дії — це
слово, і нічого більше. Такі дії називаються дуже просто: бути
людиною.
Не хробаком, не безсловесною черепахою, а людиною.
Щоб стати людиною, треба не тільки мислити, а і виражати
свої думки, бо інакше людина нічим не відрізняється від черепахи.
Саме тому стаття 19 Загальної декларації прав людини, яку
я процитую з пам’яті, сформульована так:
Кожна людина має право на переконання і на вільне виявлення їх, в тому числі право шукати, отримувати і безперешкодно поширювати інформацію будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.
Цю Декларацію узаконено підписом нашого уряду, отже,
вона повинна бути законом і для нашого суспільства.
Тепер, громадяни судді, прошу звернути увагу на наступне: з кількох тисяч сторінок моїх творів, які оцінені слідством
як особливо небезпечний державний злочин, тільки двісті чи
триста сторінок я показував своїм друзям. Всі інші твори — поезія, проза, філософія — це мій письменницький архів. Праців-
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ники КДБ увірвалися в мою квартиру, конфіскували архів і оголосили його державним злочином.
В чому ж полягає цей злочин? В тому, що я не здатний думати інакше, ніж за допомогою пера? В даному випадку слово навіть не проявлене — ніхто цих творів не бачив, не читав, не знає.
Архів є архів. Тоді в чому ж полягають злочинні дії? На якій підставі ці твори потрапили у звинувачувальний висновок?
Таким чином, ви, громадяни судді, судите не мене, ви судите Всесвіт. Наскільки це доцільно, я не знаю. Але це так, ви
судите Всесвіт, такий, яким він є, а не такий, яким його хочуть
бачити в КДБ.
Там, в КДБ, можна почути й таке: ваші дії полягають у наклепі на радянський суспільний лад. Проте, подивіться: в документах, які я виготовляв, проходять понад сто політичних
в’язнів. Я вважаю, що цих людей засуджено незаконно. Їх засуджено за те, що стверджували: в нашій країні відсутня демократія. Ці їхні твердження кваліфіковано не як переконання, а як
дії. Озброєні бюрократи, намагаючись довести, що демократія
існує, кинули їх за колючий дріт.
Я кажу: шановні громадяни, такими методами неможливо
довести наявність демократії. Навпаки — це тільки підтверджує її відсутність. Вслід за людьми, чиї права я захищав, арештовують і мене. Мої слова також кваліфікують не як переконання, а як дії, спрямовані на підрив радянської влади.
Де ж тут дії? В чому вони полягають? Тільки в одному: у виявленні моїх переконань. В тому, що я сказав: в нас порушується Загальна декларація прав людини. Адже вона, Декларація
прав, передбачає вільне, безперешкодне виявлення своїх переконань — незалежно від державних кордонів.
То хіба ж ці арешти, які нічим, окрім кадебістської софістики,
не вмотивовані, підтверджують гучні запевнення, що Деклара-
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ція не порушується? Навіть дитині ясно: навпаки, підтверджують її порушення. Хто ж тут злочинець? Справжній злочинець
той, хто намагається відібрати природне право людини: вільно
і безперешкодно мислити і вільно й безперешкодно проявляти
свої думки. Саме це і є святе право бути людиною. Без такого
права людиною бути взагалі неможливо.
Ні, я не вважаю, що в моїх судженнях немає помилок. Але
я не помиляюся в головному: жодного злочину проти радянської влади я не вчинив.
Все, що я робив, було спрямовано не проти радянської
влади, а проти бюрократичних спотворень нашої держави.
Що такі спотворення існують — це моє глибоке переконання.
Я дістав його від Леніна. Всі мої слова, вся моя громадянська
пристрасть спрямовані на усунення цих спотворень. І якщо
в цьому випадку слово стало дією, я щасливий, що дозволив
собі його висловити.
Мої твори спрямовані не на підрив, а на зміцнення радянської влади. Найбільшою нетерпимістю до слова відзначався цар Микола І, який за цю свою нетерпимість дістав ганебне
прізвисько «Палкін». І все ж Микола Палкін покарав тоді ще
невідомого поета М. Лєрмонтова тільки тим, що вислав його з Петербурга в діючу армію на Кавказ. Але Лєрмонтов був
офіцером — яка ж це для нього кара? Фізично її не було. А згадайте, як Лєрмонтов таврував «палачей, жадною толпой стоящих у трона». Він погрожував їм майбутнім судом — судом
нещадним, від якого ніхто з них не врятується. Його пророцтво збулося на Миколі ІІ. В Росії поет завжди був пророком.
Пророком його робили самі короновані деспоти. Вони створювали пророків за допомогою тюрем і заслань. Їхній обмежений мозок не дозволяв усвідомити: ніщо так не розхитує деспотизм, як тюрми.
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Те, що призначалося для охорони деспотизму, з усією неминучістю перетворилося на його могилу. Це можна вважати
законом історії.»
Судді не відважилися перервати Останнє слово М. Руденка.
Не знаю, чи слухали з цікавістю, мене в суді не було.
На вирокові це, звичайно, не відбилося. Вироки людям такої категорії виносилися до суду і не суддями. Це вирішували
в ЦК КПРС і КДБ. Можливо, навіть у Москві, а не в Києві, хоча
кримінальна справа нараховувала 49 томів.
Руденка Миколу Даниловича було засуджено до максимальної міри покарання — сім років позбавлення волі в виправнотрудових колоніях суворого режиму і п’ять років заслання.
Я додаю вирок, читач сам побачить, що за людину позбавляли волі на 12 років за того режиму, за яким дехто і сьогодні сумує.
Касаційну скаргу писав адвокат Алєксєвнін тільки на
пом’якшення міри покарання. Він погоджувався, що в Руденка
виникло тенденційне ставлення до нашої дійсності під впливом
«таких людей, як Сахаров», наводив історію його життя, служби в армії: учасник ВВВ, інвалід 2-ої групи, має орден «Червоної зірки» й медалі. В КПРС з 1941 року. Був секретарем парторганізації Спілки письменників УРСР, членом Київського
міськкому КПУ.
Друга інстанція — Верховний суд УРСР, зобов’язаність підтримувати позицію підзахисного. Трохи боюся втратити працю, якщо припущуся «політичної помилки». Кажу про те, що
фразі «я каюся» часом гріш ціна, вона часом промовляється
тільки з метою будь-що домогтися пом’якшення міри покарання.
М. Руденко не промовив цієї фрази. Але його чесна поведінка на слідстві і в суді важливіша за формальне каяття. Весь вирок побудований на його поясненнях.
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Суд пише у вироку, що враховує особистість М. Руденка...
Якою мірою враховує, якщо обрав максимально можливу міру
покарання? А якби він був рецидивістом, убивцею, чи можна
було йому дати більше? Розповідаю Верховному суду весь життєвий шлях Руденка, про тридцять років чесного і бездоганного
служіння Батьківщині. Приводжу його фразу: «я все життя віддав радянській країні, як я міг стати її ворогом?»
Але у вироку фігурують переважно не ці тридцять років,
а останні п’ять.
Не хочу перераховувати десятки хвороб Руденка тут, хоча
в промові я про них говорила.
Чи надіялась я на зменшення міри покарання Верховним судом? Ні, звичайно. Я добре знала практику в цій категорії справ.
Друга інстанція знижувала міру покарання лише тим, хто
засуджував свою діяльність, викриваючи аґентів ЦРУ, які до
такої діяльності штовхали. Не хочу зайвий раз згадувати прізвища таких людей. В якусь хвилину вони виявилися слабкими,
злякавшись сімох років таборів чи ще чогось.
Важко хворий, 57-річний М. Руденко не злякався.
Вирок залишився в силі. А підсудного Руденка й після
цього намагалися схилити до каяття. Влаштовували побачення з синами.
Прочитавши його вірш «Каяття», я відразу сказала, що він каятися не буде. Невже цього не зрозуміли ті, хто домагався каяття?
М. Руденка протримали ще якийсь час у Києві й відправили відбувати покарання в Мордовські табори. Не знаю, чи треба
описувати, чому всіх політичних в’язнів відправляли в Мордовію або в Пермську область. Люди, які пройшли ці табори,
писали про них багато.
В таборі я відвідала М. Руденка лише один раз. Якось довго не давали побачення з ним Раїсі Руденко, не було від нього
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вістей. Вирішили, що я поїду до нього на побачення, начебто,
складати прохання про помилування.
Треба сказати, що після суду я дуже здружилася з Раїсою Руденко. Про цю дивовижну жінку, маленьку, тендітну і таку сильну я розповім пізніше, коли мова піде про її арешт.
Ми виїхали потягом з Москви до станції Потьма. Звідтіля місцевим вузькоколійним потягом («кукушка») до станції Явас. Далі до табору в селищі Лісному мала їхати дрезина.
Та коли ми приїхали, то виявилося, що дрезина буде лише наступного дня. Отож ми вирішили йти пішки вісім кілометрів.
Навколо дрімучий ліс і болота. Жодної душі. Я весь час
хвилювалася чи правильно ми йдемо, тому що попереду теж
тайга. Щоб не заблукати, ми йшли по шпалах. Нарешті вдалині
ми побачили табірні вишки. Підходимо. Зайшла до начальника табору і сказала, що я — адвокат, приїхала на побачення до
М. Руденка.
Він подивився на мене, як на інопланетянку. Каже, що за багато років праці ніколи не бачив адвоката в таборі. Побачення
мені, звичайно, не дали. Як завжди викручувалися: то когось
нема, то карантин у таборі. Я спитала як довго триватиме карантин. Відповіли: днів десять. Ну що ж, — кажу, — мені поспішати нікуди, я почекаю. А тим часом відправлю телеграму до
Генеральної прокуратури.
Ми йдемо на пошту, даємо телеграму. Думаю, пошта її нікуди не відправляла. Табірне начальство встигло з кимось усе
погодити, і ми отримали побачення. Руденко дуже зрадів нашій
зустрічі. Я їздила в табори не раз. Мої колеги не розуміли, для
чого. Строннім важко зрозуміти, що означає таке побачення для
в’язня, особливо, якщо він довіряє своєму адвокатові. Це все одно, наче побував на волі. Новини «з волі», розповідь про себе,
чого не зробиш в підцензурному листі.
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Звичайно, винести те, що він написав у таборі, я не могла.
В мене відібрали портфель, все перевірили. Я не могла взяти з собою навіть папір і олівець, аби ми могли тільки розмовляти, і нас було легко прослуховувати.
Та ми знали, як уникнути підслуховування. А що переказати Раїсі, можна просто запам’ятати.
На зворотній шлях начальник дав машину, щоб нас підвезли
до станції. Чи хтось згори повелів, чи, може, совість заговорила.
Раїса все ж вмудрялася вивезти все, що М. Руденко писав у таборі. Вивчала напам’ять, тоді передруковувала і поширювала, за що
її згодом і засудили. Вона розповідала, що як тільки увечері сяде
друкувати, то вранці приходили з обшуком. Отож для друкування доводилося їй кудись іти чи їхати. Двічі намагалася вилетіти
до мене, але її знімали з літака, або затримували перед посадкою.
Влада «терпіла» її чотири роки після арешту М. Руденка, хоча
винесений йому вирок давав їм змогу арештувати її в будь-який час.
Її «провина» в друкуванні й поширюванні написаного її чоловіком, Миколою Руденком, стверджувалася ще тим вироком. Та все
ж випадків арешту дисидентів і чоловіка, і дружини було мало.
Навесні 1981 року Раїса зателефонувала мені й попросила
дозволу приїхати. Я відповіла, що до мене її не пустять. Тоді я саме
збиралася їхати в Одесу на весілля небоги і запропонувала Раїсі
приїхати туди. Вона приїхала, блукала цілий день по місту, щоб
відірватися від «хвоста», якщо він є. Увечері прийшла до моєї сестри, принесла з собою друкарську машинку, останні вірші табірні
і архів Руденка. Два дні друкувала, тоді весь архів залишила мені.
У неї було передчуття арешту — за нею постійно ходили «хвости». Просто з рук вирвали в неї сумку з документами... Отож вона
попросила мене зберегти архів на випадок її арешту.
З Одеси ми виїхали в той самий день, але в Київ Раїса не
приїхала. Пізніше вона мені зателефонувала й повідомила, що
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повезла надруковане в Москву. Друзі в Києві занепокоїлись
і зателефонували мені. Мене цей дзвінок також занепокоїв. Сама Раїса зателефонувала за пару днів. А 15 квітня 1981 року її
заарештували. Архів вона вчасно врятувала.
Судили її 20 серпня 1981 року в Київському міському суді.
Вона просила, щоб її захищала я, але в мене на цей самий день
була призначена інша справа, що стосувалася голови Ради родичів в’язнів А. Т. Козорєзової. Відкласти ні одну, ні другу справу
не захотіли. На іншого адвоката Раїса Руденко не погодилася
і захищалась сама. Їй ішов 42-ий рік.
Засудили Раїсу Руденко до п’ятьох років таборів суворого
режиму і п’ятьох років заслання. «Враховуючи добрі характеристики», як сказав суддя. Адже ж прокурор вимагав сім років
таборів і п’ять років заслання. Таким чином, Раїса отримала на
два роки менше, ніж її чоловік.
Микола Руденко у своїх спогадах розповідає, як попередня його дружина-лікар, з якою він розлучився, хотіла помістити його в божевільню. А Раїса психіатрові сказала: «Якщо він
божевільний, то і я божевільна. Можете забирати разом з ним».
Так і пройшла вона все життя поряд з ним по таборах і засланнях, з ним еміґрувала в США, з ним повернулася в рідну Україну.
Чотири роки до свого арешту Раїса, як могла, боролася за
звільнення чоловіка. Писала до Верховної Ради СРСР, влаштовувала пікет у Москві, біля бібліотеки ім. Леніна з плакатом
«Свободу Миколі Руденкові!». А головне, рятувала і розмножувала те, що він написав. За це й потрапила до в’язниці. Згідно з вироком, вона займалася цим 10 років, з 1970 по 1980 рік.
1. Друкувала на машинці «ворожі документи» під назвою
«Орлова балка», «Поезії» тощо.
Роман, причому цікавий роман, судді визначають як «ворожий документ». І тільки тому, що в ньому правдиво зображено
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життя шахтарів Донбасу. Цю книгу вперше видано 1981 року в США. В Україні Роман «Орлова балка» був надрукований
в журналі «Вітчизна в 1, 2 і 3 числах за 1991 рік.
2. Зробила рукописні поправки в листі М. Руденка до ЦК
КПУ.
3. Виготовила антирадянський документ «Економічні монологи» — друкувала на машинці. В книзі є підзаголовки «Прощавай, Марксе!» і «Добридень, Франсуа Кене». Чи можна припустити, щоб в СРСР хтось надумався прощатися з Марксом?!
4. Зберігала «антирадянські» документи.
В помешканні Раїси Руденко з 1975 по 1981 рік проведено
11 обшуків. По закінченні останнього вночі 14 квітня 1981 року
забрали і її з собою, «на годину, для розмови». Але додому вона вже
не повернулася. В приміщенні КДБ на вулиці Володимирській 33
їй пред’явили ордер на арешт і відправили в тюремну камеру.
5. Зробила стенограму судового процесу над М. Руденком
і О. Тихим 29 червня 1977 року. Варто зауважити, що судовий
процес в Дружківці вважався відкритим, хоча приміщення охоронялося великою кількістю «дружинників». А якщо процес відкритий, то як можна запис його зараховувати до антирадянських
матеріалів? Виходить сам суд займався антирадянською діяльністю і не припинив її? Навіть абсурдом це важко назвати.
6. Та головне — це друкування й поширення всього, що написав М. Руденко в ув’язненні. (Нині все це вже офіційно видано).
Після суду я зустрілася з Раїсою Руденко уже в таборі. Вона
відбувала покарання в Мордовії, селище Барашево, в жіночому таборі для політичних в’язнів ЖХ-385/3. Руденка М. Д. відразу ж перевели на Урал в Кучино, зона 389/36. Якомога далі від дружини.
У 1984 році закінчився семирічний термін ув’язнення Миколи Руденка і його відправили в заслання в Алтайський край,
село Майма.
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Раїса відбула свій п’ятирічний термін ув’язнення в квітні
1986 року. Її також відправили етапом в заслання в Алтайську
автономну область. Дивно ще, що їм дозволили відбувати заслання разом.
Під час їхнього перебування в засланні я постійно підтримувала з ними зв’язок. Коли Раїсі у 1987 році дозволили відвідати Київ, вона приїхала і до мене в Луганськ.
Перебудова потроху рухалася вперед. Із заслання повернено до Москви А. Д. Сахарова. Горбачов вирішив звільнити
решту дисидентів. Однак Кремлівські вожді не хотіли їх реабілітувати, а лише помилувати. Час для повної реабілітації ще
не настав. До нього ще лишалося чотири роки. (Закон про реабілітацію прийнято в Україні 17 червня 1991 року).
Всім дисидентам, які ще були в ув’язненні чи в засланні, запропонували написати прохання про помилування. Багато хто
відмовлялися писати. Звернулися з цього приводу до А. Д. Сахарова. Він вважав, що треба звільнятися з місць позбавлення волі,
а для повної реабілітації Горбачов ще не готовий.
Так воно і сталося. Звільнили навіть тих, хто не просив помилування. Раїсу і Миколу Руденків також звільнили, але їхати
їм не було куди: помешкання їхнє в Києві після арешту Раїси забрала держава. Отож вони продовжували жити в засланні. Але
й там, у зв’язку з припиненням заслання, їх збиралися виселити з робітничого гуртожитку. Кімнату їм було надано тільки на
час заслання. Звернулися до КДБ УРСР, щоб їм повернули квартиру в Києві, але звідти відповіли, що квартиру вони можуть отримати «на загальних підставах». Тобто, по приїзді в Україну,
вони мали влаштуватися на роботу і, якщо їх приймуть (адже
«ворогів народу» ніхто не хотів приймати на роботу!), пропрацювати не менше 5 років. І тільки після цього їх, можливо,
поставлять на чергу для отримання житла. А Миколі Руденкові
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в той час було вже 67 років. Він — інвалід війни другої групи.
Та в жовтні 1987 року їх викликав голова КДБ Горно-Алтайської Автономної області й оголосив, що їм дозволено виїхати
за кордон. Таким чином у грудні того ж року Руденки виїхали
в Німеччину, а звідти в січні 1988 року — до США. В еміґрації їм допомогла українська діаспора. Вони їздили по Америці.
М. Руденко відвідав і Канаду, де українська еміґрація досить
велика. Переважно це представники першої і другої хвиль еміґрації. Про наше сьогоднішнє життя в них було слабке уявлення.
Та все ж вони допомогли Руденкові у виданні книг, написаних
в неволі. На щастя, архів майже весь зберігся.
Раїса Руденко працювала в українській газеті «Свобода».
А в 1990 році вже почали друкувати поезії Миколи Руденка
і в Україні. Зокрема, 20 лютого 1990 року в газеті «Літературна
Україна». Згодом в журналі «Вітчизна» було надруковано роман «Орлова балка», за який Руденка судили. Восени 1990 року
М. Руденко приїхав у Київ на запрошення Спілки письменників УРСР для участі у фестивалі поезії «Золотий гомін», поки
що тільки в гості, але ... в США більше не повернувся. Я бачила
на телебаченні його поетичний вечір. Зал, що вміщував чотири
тисячі людей, був переповнений. Коли він вийшов на сцену, всі
встали й аплодували йому, а в Руденка на очах були сльози. Уже
в ту хвилину я зрозуміла, що він не повернеться в США.
Тепер Микола і Раїса Руденки живуть в Києві. Він є членом Українського ПЕН-клубу, почесним членом ПЕН-клубів
інших країн. Лауреат Міжнародної премії ім. В. Винниченка,
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, отримав ряд інших нагород.
Друкуються його книги, написані до арешту, в ув’язненні
та після звільнення. Хоча в М. Руденка дуже поганий зір (одне око сліпе з дитинства, а друге осліпло внаслідок гіпертонії
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та діабету), він все ж постійно працює і публікується. Вийшла
його книга «Шлях до хаосу» з критикою перебудови, розпочатої М. С. Горбачовим. 1998 року опубліковано, поки що
в Канаді, книгу його спогадів «Найбільше диво — життя».
І, нарешті, головна його антирадянська книга, за визначенням суду, «Енерґія проґресу» з критикою теорії Маркса. Всі
книги, які виходять, М. Руденко дарує мені, і я дуже пишаюся
цим. За багато років ми часто зустрічались, я полюбила цих
світлих людей.
Мені пригадалися рядки одного поета:
Природа-мать,
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.
1 жовтня 1999 року,
Луганськ

Борис Чичибабин
Посвящение Н. Д. Руденко

Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
И свет во мне скорбит о поздней той поре,
Как за моим столом сидел, смеясь, Микола
И тихо говорил о попранном добре.
Он чистое дитя, и вы его не троньте,
Перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
Он нашу честь спасет в собачьих лагерях.
На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
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А нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век — и дайте мне сойти.
Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
Что в семени у нас — когда б хоть гордый! — чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты —
И физики молчат, и лирики молчат.
Чего бояться им — увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе, —
А в памяти моей, смеющийся, сидит он
И с болью говорит о попранном добре...
Нам только б жизнь прожить,
			
нам только б скорость выжать,
Нам только б сон соспать об ангельском крыле —
И некому узнать, и некому услышать
Мальчишку, что кричит о голом короле.
И Бога пережил — без веры и без таин,
Без кроны и корней — предавший дар и род,
По имени — Иван, по кличке Ванька-Каин,
Великий — и святой — и праведный народ.
Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми,
Да с ложью круговой душе не по пути.
О, кто там у руля, остановите время,
Остановите мир и дайте мне сойти.
1978 г.

61

Частина 1

Справа І. Н. Худенка
Худенко невинний
Слухання цієї справи відбулося в Алма-Аті з 8 по 28 серпня
1973 року. Минуло 24 роки...
Здавалося б, усе змінилося за цей час. Нема вже Радянського Союзу і Казахської Соціалістичної Республіки. Помер через рік після вироку і сам Іван Никифорович Худенко. Помер
в колонії, де відбував покарання, як злочинець, «розкрадач соціалістичної власності». Помер, сказавши перед смертю своїм
друзям і однодумцям: «Знаєте, хлопці, я ні про що не шкодую.
Добре прожив... В житті головне — людиною треба бути при
справжній справі».
На час загибелі йому було 56 років.
Та Худенка не забули й по смерті. Його друзі й однодумці
не припинили боротися за реабілітацію його імені і його справи. На цю боротьбу пішло 16 років. І тільки восени 1989 року
я прочитала в газеті «Известия» статтю А. Самойленка «Худенко невинний».
20 жовтня 1989 року Президія Верховного суду Казахської
РСР розглянула Протест заступника Генерального прокурора
СРСР. Всі судові рішення в цій справі уневажнено. Справу щодо Худенка та засуджених разом з ним Лі і Філатова припинено
за відсутністю в їхніх діях складу злочину. Відмінено й окрему ухвалу на адресу співпрацівника «Литературной газеты»
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В. Кокашинського, звинуваченого в тому, що він пропаґував
експеримент І. Н. Худенка тільки через корисливість. Але й Кокашинський до цієї реабілітації не дожив...
Не забуто ім’я І. Н. Худенка і після реабілітації.
Вже після 17 жовтня 1995 року в статті О. Лаціса в газеті
«Известия» про життя і книгу селянина Олександра Ніконова згадано про долю російських економістів-реформістів. Першого російського економіста Івана Посошкова, котрий послав
цареві Петрові «Книгу о скудности и богатстве», в результаті
чого загинув у тюрмі.
Така ж доля і всіх майбутніх спроб реформувати сільське
господарство в Росії. А десь в кінці цього ряду — доля радянського аграрного реформіста Ивана Худенка, який намагався
зробити господарем на землі селянина, а не чиновників-партократів.
Помер в тюрмі і цей реформіст, тому що радянська імперія
експлуатувала село як свою колонію.
Є ще одна причина, чому і сьогодні треба розповісти, як радянська судова система знищувала таких, як Іван Никифорович
Худенко.
Живуть ті, хто провадив слідство в цій справі, хто судив
його і десятки років відмовлявся переглянути вирок. Вони продовжують запевняти інших і самих себе, що тоді «були такі закони», і вони чисті перед своєю совістю.
Вони здійснюють правосуддя і сьогодні, не бажаючи визнавати, що діяли за вказівкою обкомів КПРС, КДБ та інших
можновладців, а не згідно з законами.
Хіба я діяла не згідно з тими ж законами, коли просила виправдати Худенка, писала десятки скарг у всі інстанції з вимогою
припинити цю справу за відсутністю складу злочину? Хіба за
16 років змінився Кримінальний Кодекс?
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Вперше я почула про Івана Никифоровича Худенка
в 1969 році. Це був рік його розквіту. Київський кінорежисер
Едуард Дубровський зняв про нього фільм «Людина на землі»
(Здається так називався той фільм).
Я була в Києві у відрядженні, до мене приїхали мої московські друзі тих років — Янови. Ми зустрілися з Дубровським
відразу після повернення з Акчі, де здійснювався експеримент
Худенка.
Дубровський з захопленням розповідав про господарство,
де він бачив «комунізм». Всі отримують рівну авансову платню 250 карбованців на місяць (в радгоспах тоді платили всього
70–80 карбованців на місяць), господарством керують дві особи: сам Худенко і директор радгоспу Лі. Немає навіть агронома.
Якщо виникає потреба агрономічної поради, то запрошують
консультанта.
Висока свідомість працівників. За весь час експерименту не
здійснено жодного правопорушення.
Засумнівавшись, що це «комуністичне господарство»,
я сказала, що це більше схоже на капіталістичну ферму. З нами
під час цієї зустрічі був заступник Головного військового прокурора СРСР, ми разом розглядали в Києві кримінальну справу з Військовою колеґією Верховного суду СРСР.
Він промовив фразу, яку я потім згадувала багато років, розповідаючи про цю справу: «Если это коммунизм, то как на него
отреагирует социалистическое окружение?» Пророчі слова.
Відреаґувало...
А трохи згодом, уже в Москві, в помешканні Янових я по
знайомилася з Худенком особисто. Кремезний, трохи розповнілий чоловік, добре обличчя. Очі блищать від гордості за свою
справу. Говорить впевнено, стрімко. Наводить цифри, які величезні кошти витрачаються в СРСР на утримання апарату «по-
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гоничів», говорить про те, що в радянському сільському господарстві зайнято вісім мільйонів чиновників.
Продуктивність праці в його господарстві набагато вища.
В нього працюють близько 70 людей, в той час, як подібне радгоспне господарство обслуговують 830 людей. Система оплати
праці походить з нормо-години на одиницю продукції, тобто,
розрахунок в кінці року, виходячи тільки з виробленої продукції, а не з затрати праці.
Він визнавав державне замовлення на продукцію за визначеною ціною, але не більше. Рештою продукції розпоряджаються самі працівники.
Найяскравішою частиною його розповіді було порівняння з дореволюційною Росією.
Він казав: «До революції дворяни жили в Парижі, отримуючи зі своїх земель оброк. (Тобто, податок грошима або продукцією). Я також готовий платити їм оброк, нехай живуть хоч
у Парижі, аби не перешкоджали працювати».
Я відповіла, що дворяни могли спокійно жити в Парижі,
тому що їм належала земля, з якої платили чинш, а нинішнім
правителям не належить нічого, крім їхніх керівних крісел,
і чинш вони беруть собі зовсім не співрозмірний з прибутками
народного господарства.
Та справа не лише в податках. Теза про те, що чиновники не
повинні втручатися в справи господарств, відбирає в них владу.
Її вони добровільно не віддадуть ніколи. (До відміни статті 6
Конституції про керівну роль Комуністичної партії залишалося ще 20 років).
Шанувальники Івана Худенка з захопленням говорили
про те, що перехід на таку систему господарювання — це можливість нагодувати країну хлібом.
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Я ж була переконана, що можновладців не цікавить «годування країни» шляхом втрати влади. Іван Никифорович Худенко отримав можливість експериментувати, коли при владі
був любитель експериментів М. С. Хрущов.
Перший експеримент було здійснено в радгоспі «Іллірійський» з 1-го березня 1963 року. Керівний склад і штат службовців із 132 людей було скорочено до 2-ох осіб. Раніше на цих
землях працювало 830 працівників. У новій системі було задіяно лише 67 осіб. Продуктивність праці підвищилася в 20 разів,
а на фонд зарплатні витрачалося 148 тисяч карбованців, замість
раніше намічених 250 тисяч карбованців. Ступінь участі в праці оцінюється нормо-годинами на одиницю продукції (система,
яку застосовують в багатьох країнах). Кожен має за годину виконати певну працю, яку оцінено в 1,5 крб. За рік 2500 нормогодин при річній зарплатні 3750 крб.
Всі розрахунки здійснюються за кінцевим результатом.
Додаються до зарплатні також економії на витратах.
До початку цього експерименту Худенко працював начальником Відділу фінансування радгоспів у Міністерстві сільського господарства. Непогана посада для того часу. Але Худенко
залишив її задля проведення експерименту. Худенкові експерименти підтримував відомий казахський науковець Абдурахман
Єлєманович Єлеманов. Він заохочував те, що в Худенковому
господарстві не було наказів, нарядів та інших бюрократичних
паперів. Ілюстрував, як люди, що не відповідають за кінцевий
продукт, отримують зарплатню більшу, ніж за безнарядної системи. І запитував: «Навіщо їм урожай?»
Худенко платив усім працівникам аванс 250 карбованців,
а в кінці року розраховувався остаточно за рішенням Ради бригадирів. Та саме цей розмір зарплатні й непокоїв партійних чиновників і «тих що з ними».
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Експеримент в Іллірії було припинено.
Та Худенко І. Н. і його однодумці не заспокоїлися. Добилися виділення їм земель в Акчі, недалеко від Алма-Ати, і дозволу
на експеримент за методом Худенка.
При владі був уже Брежнєв, а міністром сільського господарства Казахстану — його друг Рогінець, який свого часу
хотів стати співавтором Худенкових ідей. Худенко відмовився,
і Рогінець оголосив йому справжню війну. Обурювався тим самим рівнем зарплатні, збудованими в Акчі котеджами з електроплитами та електроопаленням. Характерна фраза, яку він
виголосив: «В палацах жити захотіли. Не за чином берете».
Коли ж йому нагадали про принципи комунізму, то він відповів, що за комунізму потреби будуть різні — у робітників
свої, в міністрів свої.
Ось такий «комунізм» вони намагалися побудувати.
І за цим комунізмом ще й сьогодні нудьгують тисячі людей.
Доки був живий академік Єлєманов, Худенка тероризували
перевірками, але експеримент не зупиняли.
В травні 1970 року Єлєманов помер. І влітку того ж року
з’явилося рішення Колеґії Міністерства сільського господар
ства про ліквідацію експеримента в Акчі.
Урожай зібрати їм не дали. Всю техніку залишили під
відкритим небом, без догляду. Працівників із дослідного господарства виганяли буквально з міліцією. Не склали ліквідаційний баланс. Згодом усе це було розікрадено. Ці дії не були
простим недбальством. Завдання полягало в тому, щоб таким
шляхом довести збитковість експерименту.
Проти Худенка і Лі порушили кримінальну справу.
Скориставшись тим, що Худенко не вів бюрократичний
облік за радянським зразком, і в нього були відсутні папери на
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деякі видатки, їх звинуватили в розкраданні в особливо великих розмірах.
Слідство тривало два роки. Та скерувати справу в суд не
відважились. Припинили «за недоцільністю», але зі звинуваченням у зловживанні.
Худенкові ж потрібна була повна реабілітація. Він наївно
вважав, що коли реабілітують його, то реабілітують і експеримент.
7 травня 1972 року Прокуратура СРСР змінила постанову
Прокуратури Казахської РСР від 29 вересня 1971 року, припинивши справу за відсутністю складу злочину.
І тоді Худенко І. Н. вирішив реабілітувати свій експеримент... в суді!!!
Коли він розповів мені суть того, що хоче зробити, я намагалась йому пояснити, що суд не займатиметься суттю експеримента. Худенко не слухав.
Що ж вони зробили?
Пішли в суд з заявою про розрахунок з ними за методом експерименту, тобто за тими нормами, які використовувалися всі
три роки. Суд, звичайно, заяву не прийняв. Худенко оскаржив
відмову прийняти заяву. І ось 11 серпня 1972 року він отримав
копію листа Міністерства юстиції СРСР до Міністерства юстиції Казахськой РСР зі вказівкою вжити заходів для розгляду
позовної заяви.
Худенко знову звернувся в суд з вимогою доплатити йому
і працівникам його господарства 64 279 карбованців зарплатні,
виходячи з його методу господарювання. Гроші вимагали стягнути з Міністерства сільського господарства Казахської РСР,
яке розігнало і зруйнувало дослідне господарство.
Що ж відповіли Худенкові в суді цього разу, чи то не
спромігшись вникнути в суть справи, чи з іншої причини?
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(Пізніше я розповім про враження від дій суду, не виключаючи
й провокацію).
Худенкові пояснили, що для вирішення питання про зарплатню, необхідно спочатку звернутися в профспілковий комітет, і той вирішить належить чи не належить зарплатня, і тільки в разі відмови — можна звернутися в суд.
Як можна було давати такі рекомендації, якщо в заяві сказано про ліквідацію господарства. Як могла профспілка вирішити
питання про стягнення грошей не зі своєї організації, а з Міні
стерства сільського господарства?
Головою робітничого комітету на момент ліквідації господарства був Філатов. Печатку при ліквідації господарства вони
не здали, чекаючи на складення ліквідаційного балансу.
Як не відмовляли його від цієї затії я і його прихильник
та апологет експерименту Володя Кокашинський, фатальні
документи все ж були складені: з’явився протокол засідання
Ради Дослідного господарства. Вирішили боротися за справедливість, стягнувши з Міністерства сільського господарства
Казахської РСР 64 279 крб.
Ще раз проконсультувавшись в суді, виготовили на підставі
рішення Робітничого комітету посвідку № 1, яка має силу виконавчого листа, і пред’явили її в суд.
Абсурдний висновок: Худенко, будучи переконаним в недбальстві всіх працівників суду, намагався вкрасти гроші?
Особисто Худенкові з цієї суми належало 11 346 крб.
26 вересня 1972 року Худенко пред’явив вище згадану по
свідку в суд. Суддя Сейсімбієв (мабуть, не прочитавши посвідку), дає вказівку судовому виконавцю Заніній про стягнення
грошей з Міністерства. Йому ж вона принесла інкасове доручення про зняття з рахунку Міністерства сільського господар
ства Казахської РСР 11 346 карбованців і перерахування цієї
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суми на депозит суду. «Через недбальство» Сейсімбієв підписав його, не вникнувши в суть.
В дорученні не той номер рахунку. Складають нове доручення вже від 27 вересня 1972 року. Цього разу його підписує
суддя Нікітіна, яка також не зауважила, що Робітничий комітет
якогось господарства стягує зазначену суму з Міністерства.
Думаю, що стягнення на підставі посвідчення не є частими
випадками в суді.
Того ж дня Прокуратура виплату призупинила, Худенка
й інших викликали для пояснень.
І все ж два місяці ще вагалися, чи порушувати кримінальну
справу. Порушили лише 29 листопада 1972 року.
Але Худенко не втихомирився. 3 жовтня 1972 року він
надіслав до суду посвідку про стягнення решти суми.
Кульмінацією ж стала п’єса Ішімова «Везучий Букен» —
про Худенка і його експерименти, де було виведено в ролі неґативних героїв досить високопоставлених чиновників.
Прем’єра відбулася на початку січня 1973 року, а Худенка заарештували 8 січня 1973 року.
Мені розповіли, що це сталося після телефонного дзвінка
Брежнєва Кунаєву, якому Брежнєв сказав: «Припини підтримувати цього пройдисвіта!».
Звинувачення пред’явили таке: замах на крадіжку всієї суми — 64 279 крб. Разом з Худенком арештували Філатова, який
складав документи, і директора дослідного господарства Лі.
Щодо решти, кому належало виплатити гроші, слідство
припинили.
Природно, припинили справу за відсутністю складу злочину і на всіх працівників суду (не передбачили навіть недбальства).
Та про яке недбальство може йти мова, якщо судовий виконавець Заніна, розуміючи абсурдність стягнення якимось
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Робітничим комітетом з Міністерства, підробила платіжку, що
начебто рішення прийняте Комітетом профспілки Міністер
ства сільського господарства Казахської РСР.
1 червня 1973 року Худенкові пред’явили звинувачення.
8 червня 1973 року слідство було закінчене.
І хоч усі прокурорські і судові працівники стверджували,
що його судять за спробу крадіжки, а не за експеримент, звинувачення почалося з історії експеримента, тобто, з 1967 року.
Більше того: Худенка утримували не в загальній тюрмі,
а в слідчому ізоляторі КДБ Казахської РСР. Тобто, й під вартою
його вважали небезпечним для «системи». І зовсім небезпідставно, бо експеримент для чиновників «системи» був небезпечний.
Наприклад, Худенко І. Н. був проти існування Держплану
і Державного комітету праці.
У звинуваченні було відверто викладено його головну провину — оплата праці в господарстві значно перевищувала норми, встановлені урядом СРСР.
Пізніше я розповім з якою люттю чиновники говорили
в суді про цю оплату праці. Багатими мали право бути тільки
вони, а не рядові робітники. Ось чому це так болить комуністам
сьогодні: адже багатими стали не тільки вони, а й підприємливі
«прості» люди.
Державне звинувачення стверджувало, що Худенко, Філатов і Лі, шляхом підробки і обману хотіли отримати 64 279 карбованців. Та навіть у звинуваченні сказано, що підсудні хотіли домогтися «перемоги справедливості» в лапках, на думку
слідства, і продовження праці за їхнім методом. Згадали й про
те, що Худенка виключено з КПРС і що це виключення затвердила комісія партійного контролю при ЦК КПРС.
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Чи потрібні ще якісь докази, якщо партія визнала його
винним?
За багато років адвокатської практики я таких тез про
виключення з КПРС у звинуваченні більше не зустрічала.
8 червня 1973 року Худенко разом зі мною почав знайомитися зі справою. Ще до суду, відразу ж після ознайомлення зі
справою, я подала клопотання про припинення справи за відсутністю складу злочину в діях Худенка.
Мені, звичайно, відмовили. Справа надійшла в суд. Слухали її в приміщенні Науково-дослідного інституту сільського
господарства. Цікаво, що на стіні в фойє висів портрет Вавілова,
і я вперше довідалася про історію його боротьби, арешту і загибелі за відродження того ж таки сільського господарства.
Суд тривав три тижні — з 8 по 28 серпня 1973 року.
Голова міського суду Алма-Ати Білоусов П. П. слухав цю
справу. Народними засідателями були Максимова Н. А. і Смирнова В. С. Звинувачення підтримував заступник прокурора Казахської РСР Н. Я. Манаєв.
Суд, як завжди, розпочався з анкетних даних Худенка та інших підсудних. Худенко народився в червні 1918 року. На час
суду йому було 55 років. Закінчив кооперативний технікум.
В Комуністичну партію його прийняли 1941 року, він був її членом 32 роки. Виключили його в березні 1973 року за той самий
експеримент. Звичайно, пройшов усю Велику Вітчизняну війну.
Винними ні Худенко, ні Філатов, ні Лі себе не визнали. Худенко
почав свої пояснення не з останніх подій, за які його звинувачували, а з історії експерименту.
Ще в епоху Хрущова, в 1958 році він написав доповідну записку в ЦК КПРС і виклав у ній те, «що зрозумів за своє життя». Головною ідеєю цієї записки було положення про оплату
праці за кінцевим продуктом, а не за виконані операції. Тому
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в їхньому господарстві річний заробіток на одну особу становив
13 864 крб., в той час, як за планом Міністерства сільського господарства — в середньому лише 800 карбованців на особу.
Він пояснив судові, здавалося б, цілком очевидні речі, що
на оформлені ними документи неможливо було щось отримати.
Хіба можна стягнути гроші з Міністерства за рішенням Комітету профспілки господарства? Крім того, Худенко наполягав,
що оформити такі документи йому запропонувала саме суддя
Нікітіна, після того, як він їй усе розповів.
Ще різкішим у своїх свідченнях був Філатов. Він відверто
сказав, що їхній експеримент суперечить усьому тому, що робить Державний комітет праці. Розповів, що вони затіяли цей
судовий розгляд, аби їх вислухали публічно. Випробували перед
цим усі засоби. Зверталися до секретаря ЦК КПРС Кулакова
(пізніше цей секретар з питань сільського господарства покінчив життя самогубством). Філатов заявив, що все, що діється
в СРСР, є державний капіталізм, а не соціалізм. Що ВЦРПС
(Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок) нічого
спільного з захистом інтересів трудящих не має.
Порівнював продуктивність праці в сільському господарстві в Австралії і в СРСР.
Не витримавши таких явних антирадянських виступів,
прокурор кинув репліку, що в Австралії капіталісти витискають з робітників «піт і кров». На це Філатов відповів, що тим
не менше, вони залишаються працювати там, а не просять притулку в країні соціалізму. Навпаки, наші громадяни тікають
в Австралію.
Дуже цікаві були покази свідків. Викликані звинуваченням, вони свідчили фактично на користь Худенка. Винятком
були лише працівники Міністерства сільського господарства.
Про це я розповім пізніше.

73

Частина 1

В суді виступив старший науковий співпрацівник Інституту при Держплані Казахської РСР Макалкін, який знав Худенка з 1965 року. Він почав свідчення з того, що більшого безладу,
ніж в радянському сільському господарстві, ніде немає, що експериментальне господарство Худенка не було збитковим.
Саме Макалкін розповів судді Нікітіній про експеримент
Худенка, Дав їй навіть статтю в «Литературной газете» про експеримент. Залишив їй позовну заяву.
Свідчення працівників суду було просто соромно слухати.
Суддя Сейсімбієв сказав, що прочитав тільки результативну
частину платіжного доручення, не цікавлячись його змістом
(і це при сумі 11 тисяч карбованців?!).
Відвертіше свідчила судовий виконавець Заніна. Вона сказала, що Худенко був на прийомі в судді Сейсімбієва, і той дав
їй посвідку на стягнення грошей на користь Худенка й наказав
виконати.
А через два дні суддя Нікітіна запитала, що за гроші вони
списали з рахунку Міністерства, й попросила зателефонувати
в Держбанк, щоб ці гроші не зачисляли на депозит суду.
Саме Заніна виписала платіжне доручення про списання
грошей з Міністерства сільського господарства, хоча в посвідці
цього не було. Дивна помилка чи заздалегідь спланована провокація?
Мабуть, жоден працівник колгоспу чи радгоспу не захищав
би своє господарство з такою любов’ю й відданістю, як робітники експерименту Івана Худенка.
Свідок Гагельянц — лановий.
«Ми працювали з 6 години ранку до 9-ої вечора і не скаржилися. Працювали, як працюють вдома «на себе». Ніхто не
давав «керівних вказівок», як працювати. Адже вдома вам ніхто не дає вказівок!»
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Всі працювали чесно, не було жодної крадіжки. Про це ж
свідчили Майєр, Гофман, Ісхаков та інші. А щодо грошей, то він
сказав, що їм потрібна була справедливість, а не гроші, бо їхнє
господарство по-варварському зруйнували.
Одним з головних захисників був свідок Васильєв — колишній референт Ради Міністрів Казахстану. Згідно з сьогоднішньою модою, ми назвали б його головним лобістом експерименту.
Суд «віддячив» йому за свідчення окремою ухвалою, тобто
виніс так зване «частноє опрєдєлєніє».
Він знав Худенка з 1962 року, як «справжнього комуніста»,
істинного новатора. Вважав, що Іван Никифорович Худенко
здійснив унікальний соціально-економічний експеримент, спочатку в Іллірійському радгоспі.
Експеримент тоді підтримували в ЦК КПРС. Рада Міністрів
Казахстану виділила йому в 1967 році землю для експерименту.
Заступник міністра сільського господарства Єлеманов затвердив методику експерименту. Васильєву було доручено здійснювати контроль за дослідним господарством.
Але 12 травня 1970 року Єлєманов помер, і 23 липня 1970 року Міністерство сільського господарства закрило експеримент.
Зроблено це було в розпал сезону, посіви загинули.
Навіть Новосибірська академія наук хотіла провести експеримент Худенка під своєю егідою.
Васильєв говорив про становище сільського господарства
Радянського Союзу загалом: величезне число господарств збиткові, процвітає розкрадання, низька трудова дисципліна. Він
дозволив собі сказати, що міністр сільського господарства Рогінець, якого Худенко відмовився взяти в співавтори, «найпідлішим чином» дезінформував Брежнєва, Кунаєва.
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Звичайно, головуючий відреаґував на такі свідчення реплікою: «Ваші покази наскрізь пронизані невдоволенням нашою
системою».
Не всі зважувалися на таку поведінку в суді в ті часи.
Цілком протилежними були свідчення працівників Міні
стерства сільського господарства. Зокрема, заступник начальника Головного економічного управління Міністерства сільського господарства Закішевський сказав:
«Експеримент «ненауковий». Організований тільки задля розкрадання державних коштів. Переконаний, що Худенко разом зі своїми спільниками вкрали понад 35 тисяч карбованців».
Мова йде про ті «тисячі» щодо яких Прокуратура СРСР
припинила справу. Але супротивників це не переконує. Вони
намагаються навіть оскаржити припинення справи, звернувшись до Народного контролю СРСР. (Була ще й така інстанція
в Радянському Союзі — така ж далека від народу, як і вся інша
влада. Тільки інтересам чиновників, які прагнули знищити непокірних, вона й служила).
Навіть головний спеціаліст Міністерства сільського господарства сказав, що суть методики Худенка — правильна організація процесу праці і управління, мінімальне скерування
коштів на управлінський апарат (не можемо досягти цього досі,
число управлінців все зростає), найефективніший спосіб ведення
сільського господарства.
Найвідвертіші свідчення начальника відділу організації
оплати і нормування праці Міністерства сільського господар
ства Меркулова. Він не соромився визнати, що вів боротьбу
проти Худенка і його експериментів впродовж багатьох років.
Знає його ще з тих часів, як він працював у Міністерстві сільського господарства в 1960 році. За словами Меркулова, «зелене
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світло» відкрила Худенкові думка М. С. Хрущова. Навіть Дер
жавний комітет праці в ті роки давав дозвіл на експерименти
в галузі оплати праці.
Хоча суд обіцяв не торкатися експерименту, Меркулова як
кажуть «прорвало» — так йому хотілося знищити ворога. Він
твердив, що Худенко нехтує законами, авантюрист, демагог,
«використовує недоліки в праці окремих органів».
(І так було протягом усіх 70 років — недоліки лише в «окремих» органах, а система загалом — це «найліпше досягнення
людства»).
Адвокати заявляють про неприпустимість такої поведінки
свідка. Марно. Суд з зацікавленням слухає.
Не зупиняється Меркулов навіть перед тим, щоб зганьбити
ім’я видатного казахського науковця Єлєманова, котрий підписав
лист до Ради Міністрів Казахської РСР щодо відкриття експерименту. Документ, за словами Меркулова, було виготовлено «хитро
і кваліфіковано». Тому з ним погодився навіть заступник голови
Ради міністрів Казахської РСР Іксанов. Останнього ввів в оману ще й кореспондент «Литературной газеты» В. Кокашинський, який розповів про експеримент як про «економічне диво».
(Статті В. Кокашинського в мене збереглися. Суд виніс окрему ухвалу (частное опрєдєлєніє) й на Кокашинського, а також
вирок. Реабілітували його, на жаль, уже посмертно, як і Худенка).
Меркулов був певен, що Прокуратура СРСР припинила
справу про «крадіжку» Худенком 350 тисяч карбованців тільки завдяки Кокашинському та іншим Худенковим «впливовим друзям».
Що ж так розгнівило чиновників з Міністерства сільського
господарства? Вони цього не приховували — різке підвищення
зарплатні в Дослідному господарстві до 250 карбованців, хоча
в радгоспах в цей час платили всього 80–100 карбованців.
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«В Худенка прибиральниця отримувала таку зарплатню,
як я!» — обурювався Меркулов.
Ось і відповідь на всі питання. Не могла радянська влада
в особі своїх чиновників допустити отієї рівності, про яку вони кричали на всіх перехрестях. Не могли допустити втрати
своїх привілеїв на життя ліпше, ніж в народу. Як говорив Аркадій Райкін, «зрівнятися з «простим» інженером», і, ще гірше, з прибиральницею.
Це в «проклятих» Сполучених Штатах Америки нікого
не бентежить, що прибиральник сміття може заробляти більше,
ніж мер міста.
Нічого не змінилося на післярадянському просторі й тепер.
Свою працю чиновники оцінюють в десятки разів дорожче, ніж
простих трудівників. І зарплатні, і пенсії, й інші блага у них вищі в десятки разів.
Суддя вступає в цікаву полеміку з Меркуловим, по-людськи
розуміючи, в чому «завинив» перед владою Іван Никифорович Худенко.
Він зауважує Меркулову, що, не зважаючи на високі заробітні платні, господарство давало прибуток. Меркулов відповів,
що прибуток був би ще більший, якби Худенко не платив по
250 карбованців.
Чому ж тоді навіть цілина не давала прибутків, чому не
дають її радгоспи, де платять по 80 карбованців? — запитує
суддя.
Та Меркулов грамотний адепт існуючого ладу. Він пояснює
судові і всім присутнім, що в нас жодне господарство не може
бути рентабельним будь-яким шляхом. От якби Худенко був
американським фермером, він міг би розпоряджатися коштами
на власний розсуд. А в нас так не можна. Худенко за три роки не
видав жодного наказу.
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(Який жах! Керувати сільським господарством, не видаючи
письмових наказів!).
І взагалі, ніякі системи оплати праці не повинні зачіпати
рівень зарплатні й підвищувати її в два з половиною рази.
Ось так з трибуни суду ми й почули, яким повинно бути наше сільське господарство (та й не лише сільське).
До чого тут урожайність, рентабельність, продуктивність
праці, можливість досита нагодувати свій народ? Тому державному ладові, за яким і сьогодні тужать чимало людей, все це було
непотрібне.
Невже люди не знають цього? І несуть портрети Леніна
і Сталіна!
Хіба не дивовижні способи ліквідації дослідного господарства, про які розповіли свідки? Техніка залишилася під
відкритим небом, була розкомплектована. Збіжжя погнило.
Завод з виробництва трав’яного борошна розкомплектовано
і розграбовано. Трав’яне борошно зіпсувалося. Нічиїми залишилися фундаменти для будинків, гаражі, збитки склали сотні
тисяч карбованців.
Зате ідеологічного ворога було подолано.
Промова прокурора була недовгою. Експеримент проводився незаконно, ніяка зарплатня нікому не належить. Худенко
та його прихильники зуміли обманути суддів. Розраховували на
те, що, можливо, в суді і не прочитають документи. (Доброї ж думки про суддів був прокурор). Вимагає засудити: Худенка до 7 років
позбавлення волі, Філатова — до 5 років, Лі — до 3 років.
Суд вирішив показати, що він не цілком залежний від прокурорської думки й засудив Худенка до 6 років позбавлення
волі з конфіскацією майна, хоча державі не було нанесено ніякої шкоди. Та Худенка це не турбувало — ніякого майна у цього
«великого розкрадача державного добра» не було.
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Філатов В. В. отримав 4 роки позбавлення волі.
Лі М. В. — 3 роки.
Я звичайно, порушувала питання про виправдання І. Н. Худенка. Писала скарги у всі інстанції, які тоді існували. Все марно. Судова система віддзеркалювала і захищала інтереси соціалістичного ладу, а не його супротивників.
Недаремно, обґрунтовуючи провину Худенка, суддя написав у вироку: «...Худенко допускає неправильні судження про
політику радянської держави, не рахується з радянськими законами...»
Чи потрібні інші докази провини в зазіханні на крадіжку
державного майна?!
Через рік І. Н. Худенко помер в колонії.
Через 16 років його реабілітували ... посмертно.
Але для цього повинен був розвалитися лад, який його
вбив.
Товариші судді!
Впродовж майже трьох тижнів ми з вами розбиралися
у цій унікальній в судовій практиці справі. І якщо на початку
судового розгляду підсудні заявляли відвід, робили заяви про
необ’єктивне дослідження справи, то тепер, під кінець розгляду
справи, гадаю, ніхто не кине нам докір, що ми не зробили всього
в межах наданих нам законом прав і компетенції, щоб встановити істину.
Залишилось одне: зафіксувати цю істину у вироку, надавши
їй таким чином силу Закону.
Як коротко сформулювати звинувачення в цій справі?
«Спроба вкрасти 64279 карбованців, шляхом скерування
в суд фіктивних посвідок Робітничого комітету про стягнен-
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ня цієї суми з Міністерства сільського господарства Казахської РСР».
Спробуйте назвати цю формулу будь-якому юристові й у відповідь вам буде спантеличення і невіра в те, що ви кажете правду.
Вам відразу скажуть, що ви щось недомовляєте, що є в цій історії
якась незвичайна передісторія. Адже не можуть люди, які зібралися вкрасти гроші, розраховувати на те, що жоден з працівників
Народного суду Радянського району міста Алма-Ати не тільки
не перевіряє, але навіть не читає отриманих документів.
І передісторія в цього звинувачення дійсно незвичайна.
Ми всі, починаючи з органів слідства і закінчуючи складом суду
і сторонами в процесі, довго билися над тим, що ж є предметом
дослідження в цій справі, і всі були в цьому питанні непослідовними, що абсолютно правильно відзначили Ви, товаришу головуючий, реаґуючи на зауваження сторін під час допиту свідка
Меркулова.
Так, відхиляючи клопотання захисту про проведення економічної експертизи, слідчі органи писали в Постанові, що «...економічна сторона експерименту, який проводився, пред’явленого
звинувачення ніяк не стосується».
А самі в цей час допитували свідка Закревського, який нічого не знає про сам факт звинувачення, але паплюжить експеримент Худенка саме з погляду його економічної ефективності;
свідка, настільки зацікавленого в тому, аби довести, що Худенко
злодій і шахрай, а не експериментатор, що дозволив собі зарахувати себе самого до компетентніших, ніж Прокуратура Казахської РСР, яка відкинула необґрунтоване звинувачення Худенка
у викраденні державних коштів, і оскаржити дії Прокуратури
Казахської РСР в Прокуратуру СРСР.
Характерно, що зроблено це було не від імені Міністерства
сільського господарства, а від імені керівних працівників Міні
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стерства сільського господарства Закревського, Меркулова
та інших, що діяли, за їхнім висловом, як «приватні особи».
Яке звинувачення підтверджували ці свідки в суді, якщо не
звинувачення Худенка в розкраданнях і зловживаннях в період
дії експерименту, а не у вересні 1972 року?
Представник державного звинувачення не раз заявляв
у суді, що законність ліквідації експерименту, прибутки, збитки ніяк не стосуються справи. Але тоді чому в списки свідків за
звинувачувальним висновком було включено свідка Меркулова,
який два дні доводив судові, як хитро й нечесно протягував свій
експеримент Худенко, починаючи з 1960.
Та й половину змісту звинувачувального висновку присвячено експериментам, які проводив Худенко.
В ході судового розгляду ми все ж переконалися, що нам нікуди не втекти від ряду запитань, пов’язаних з самим експериментом в с. Акчі. І переконали нас в цьому, на мою думку, саме
так звані «свідки звинувачення».
Ми не змогли обійтися без витребування і вивчення тієї
кримінальної справи, яка стосувалась підсумків праці Дослідного господарства в с. Акчі.
Причому, знайомилися ми з документами, які стосуються
саме фінансових результатів діяльності Дослідного господар
ства, створення фонду оплати праці за «методикою».
Більше того, припинена справа допомогла нам переконатися, що навіть Міністерство сільського господарства не
відважилося розраховуватися з робітниками не за умовами
«методики».
В третьому томі л. с. 70 є відомість виплати вихідної допомоги, відпускних і зарплатні робітникам Дослідного господарства
за серпень 1970 року.
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Загалом виплачено 43 678 карбованців. Характерно, що всю
цю суму, виплачену завдяки тій плутанині й порушенням закону, що були допущені при ліквідації господарства, віднесено на
збитки Дослідного господарства.
А в цю суму входить 23 128 карбованців, виплачених робітникам за простій в серпні 1970 року, 11 040 карбованців —
вихідна допомога робітникам. Господарство не зліквідоване,
а двотижневу допомогу виплачено?
Хоча в офіційній відповіді 20 січня 1971 року Міністерство
сільського господарства писало, що всіх працівників звільнено
згідно з поданими заявами і вихідна допомога їм не належить.
Ми не можемо вирішувати в суді погана чи добра запропонована Худенком методика, нема в нас для цього ні знань, ні
компетенції. Можливо, мені особисто, дилетантові в питаннях
економіки, не все здається в ній прийнятним. Проте я не думаю,
що треба з таким жахом, як свідок Закревський, говорити про
відсутність авансових звітів щодо видатків на відрядження.
Те, що відбулося в с. Акчі, все одно не перекреслити, «експериментом Худенка» це називали і будуть називати. Уже
в період перебування Худенка під вартою вийшов журнал «Литературное обозрение» № 6 за 1973 рік, де В. Хмара в статті
«Не сотвори себе кумира» знову повертається до позитивних
і неґативних наслідків Худенкового експеримента для нашого
сільського господарства.
Навіть у дні судового засідання в Казахському театрі драми
продовжує з успіхом іти вистава «Везучий Букен» (19 серпня
1973 року), але ж для нас не є таємницею, з кого написані герої
цієї п’єси.
Центральний економічно-математичний інститут, Новосибірська філія Академії наук СРСР виступають за продовження експерименту І. Н. Худенка.
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Цю суперечку нехай вирішують науковці.
Але є ряд питань, які безумовно належать до нашої компетенції, без яких ми не зуміємо дати правильну оцінку суб’єктивній
стороні того злочину, в якому звинувачуються Худенко та інші.
До таких питань я вважаю за необхідне віднести: правові
підстави виникнення Дослідного господарства з виробництва трав’яного борошна, законність застосування нової форми
оплати праці в господарстві, допущені порушення закону при
ліквідації експерименту, дійсні економічні результати експерименту, спотворення цих результатів Міністерством сільського
господарства, необ’єктивна інформація партійних і радянських
органів про результати експерименту. Нарешті, дворічна боротьба Худенка за реабілітацію не лише себе і всього колективу,
а й реабілітацію справи, якій він віддав своє життя, як безумовна преамбула того, що сталося у вересні 1972 року.
Представники Міністерства сільського господарства не заперечують, що безнарядно-ланкову систему оплати праці узаконено в СРСР, за нею працюють багато господарств.
Суть «методики» й полягає у відсутності рознарядок на
трудові операції, отримання зарплатні за готовий продукт, виходячи з відповідних оцінок, значно нижчих, ніж діючі. За методикою Худенка немає поняття прибутків, вся різниця між доходом і видатком є фондом оплати.
Саме тому Міністерство сільського господарства не планувало для цього Дослідного господарства ніяких прибутків.
Відкриття єдиного рахунку в Держбанку дало Худенкові
підстави вважати, що його «методику» узаконено, адже ж це
й був дозвіл на безготівкове використання грошей.
Без такого дозволу Держбанку СРСР не було б експерименту (том 5, л. с. 43).
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Фонд заробітної платні Міністерство сільського господар
ства дало, виходячи з зарплатні 250 карбованців на особу.
В т. 5, л. с. 44 є лист заступника сільського Міністра господарства тов. Єлєманова в Раду міністрів Казахської РСР від
19 грудня 1958 року, де він інформує про працю господарства
саме за методикою. В цьому листі просто сказано: «Затверджені
в завдання нормативи затрат праці і коштів на одиницю готової
продукції одночасно є і розцінкою для оплати праці».
Таким чином, Рада Міністрів Казахської РСР добре знала,
яка система оплати праці застосовується в господарстві, створеному нею 15 вересня 1967 року (т. 1, л. с. 120).
20 вересня 1967 року був наказ Міністерства сільського господарства про створення цього Дослідного господарства (т. 1,
л. с. 12).
Впродовж 1968–1969 років Міністерство сільського господарства скерувало ряд ревізій в це господарство. Каскеленський
Державний банк здійснив перевірку. Всі довідки з перевірки
висвітлювали саме працю господарства за «методикою» (т. 1,
л. с. 129, т. 3, л. с. 186).
Свідки Вороневич, Косенко, Говорухін не заперечували
в суді, що всі добре знали на яких умовах працює це Дослідне
господарство.
Тільки свідок Меркулов у своєму захисті Міністерства сільського господарства дійшов до того, що заявив: Міністерство сільського господарства довідалося про те, що відбувається в с. Акчі
тільки із статті в «Литературной газете» від 12 травня 1969 року.
За таких обставин Худенко мав усі підстави вважати, що діє
в межах дозволеного йому вищими інстанціями.
В обов’язки цих інстанцій, а не Худенка, входило узаконення положень, за якими працювало відкрите ними Дослідне господарство.
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Міністерство сільського господарства мало повне право
прийти до висновку про необхідність припинення діяльності
господарства. Для цього воно зобов’язане було подати представлення в Раду міністрів Казахської РСР, а не приймати рішення
такого змісту, яке було прийняте 30 липня 1970 року (т. 1, л. с. 5).
Вони добре розуміли, що ліквідація експерименту рівнозначна
ліквідації господарства як такого. Виносячи таке рішення, Колегія не могла не розуміти, що робітники не залишаться працювати на інших умовах. Що ні Худенко, ні Лі не будуть керувати
цим новим господарством.
Та й не в цьому навіть справа. Ліквідуючи експеримент,
незалежно від того, чи ліквідується в той самий момент господарство, Міністерство сільського господарства зобов’язане було
скласти документ, який підводить висновки фінансово-економічної діяльності господарства за період експерименту.
Якщо б такий документ на момент передачі господарства
було складено, я певна, що не виникло б цієї справи. Тому,
що з цього документа було б видно, що господарство отримало
державних асигнувань 1 774 000 карбованців (нехай навіть за
даними довідки Міністерства сільського господарства — т. 6,
л. с. 152), а повернуло цінностей, не за даними Худенка, а за документами ревізії (т. 2, л. с. 256) — 1 900 866 карбованців.
З цієї суми вони мали право вилучити тільки арифметичну
помилку на суму 28 166 карбованців за гумові кільця і виплату
відпускних робітникам 9510 крб.
Що стосується боргу господарству Токаша Бокіна, то він
значно менший, ніж 26 362 карбованці, які це господарство отримало (т. 1, л. с. 130).
І ці цифри взято не «зі стелі», як заявив товариш прокурор,
а з документів, які є у справі.
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Замість цього, здійснено не тільки незаконну, але й обурливу, на мій погляд, операцію. Через рік, без участі Худенка і Лі,
почали переоцінювати і заново передавати іншим господарствам матеріальні цінності.
При цьому склали акт про причини зіпсуття техніки, який
закінчується пропозицією про передання цих матеріалів на
розслідування в Прокуратуру з приводу Жуліна і Сосковця (т. 3
л. с. 186 припиненої справи), а 97 069 карбованців (т. 6 л. с. 153)
віднесли на збитки зліквідованого Дослідного господарства.
Причому, зверніть увагу, що списано: зіпсовані і розкомплектовані основні засоби — 74 472 карбованці, зіпсована продукція
сільського господарства — 9186 карбованців, малоцінний інвентар — 4744 карбованці.
А свідок Вороневич, гадаючи, що ми не маємо цих документів, намагався переконати суд, що вся ця сума — є малоцінний
інвентар, що підлягає списанню. Ось так виглядають висновки
усіх «компетентних комісій» про збитковість господарства.
Худенка оббрехали. Саме цей різкий вислів правильний,
якщо врахувати покази свідків Меркулова, Закревського, що
керівним партійним і радянським органам було представлено
інформацію не тільки про збитковість експерименту, але й про
те, що Худенко, Лі та інші розікрали понад 30 тисяч карбованців державних коштів.
І почалася «дворічна епопея», яку Худенко та інші назвали
боротьбою за справедливість, за реабілітацію себе і своєї справи.
Коли б Худенко був шахраєм, який, як сказано в звинувачувальному висновку, «втративши високий заробіток, вирішив
украсти державні кошти», він зробив би це в 1970 році, а не
в 1972-му.
Та Худенко зробив це тільки, як правильно сказав прокурор, «пройшовши всі інстанції». Тільки після того, як Проку-
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ратура СРСР припинила в травні 1972 року кримінальну справу «за відсутністю події злочину». Представник державного
звинувачення заявив у своїй промові, що Худенко пішов у суд
не з позовною заявою, а з посвідкою про безспірне стягнення
грошей. Це явне спотворення матеріалів справи.
Худенко пішов в суд саме з позовною заявою, в якій ніхто
нікого не вводив в оману, де були чесно описані всі події й підстави їхніх вимог. Суд відмовився прийняти позовну заяву,
хоча спори щодо ліквідації господарств входили в компетенцію суду. Худенко не пішов підробляти документи. Він поїхав
у Міністерство юстиції СРСР скаржитися на відмову прийняти
позовну заяву, це підтверджується листом Міністерства юстиції СРСР від 11 липня 1972 року, в якому пропонується розглянути позовну заяву.
Худенко прийшов до колишнього голови Народного суду
Радянського району товариша Нікітіної саме з позовною заявою, нікого не намагаючись ошукати.
Свідок Макалкін підтвердив в суді, що він не лише розповів
Нікітіній всі обставини справи, але навіть залишив їй статтю
«Що сталося в Акчі». Отже суддя Нікітіна зобов’язана була
прийняти до розгляду позовну заяву, бо право на позов у них
безперечно було. Вони домагалися не грошей, а судового розгляду їхнього спору, своєї реабілітації в ході розгляду справи, незалежно від рішення суду про відмову чи задоволення позову.
Худенко стверджує, що саме суддя Сейсімбієв звелів йому
скласти протокол Робітничого комітету, без якого неможливий розгляд справи. Сейсімбієв заперечує це, захищаючи себе.
Та свідок Сейсімбієв не дав судові правдивих свідчень. Він заявляв, що їх було декілька, що вони відрекомендувалися як працівники Міністерства сільського господарства, що платіжне
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доручення підписане було не в той самий день. Всі його свідчення спростовано і свідком Заніною, і документами.
Якби Худенко та інші хотіли ввести когось в оману, отримати шахрайським шляхом гроші, для чого їм було б надіятись, що
в суді ніхто нічого не прочитає. Абсурдна надія, якщо мова йде
про людей непересічних, умудрених життєвим досвідом. Для
чого, вже підробляючи документ, писати в ньому такий зміст,
про який свідок Сейсімбієв сказав: якби я прочитав, то викинув
би їх за двері. Підробляючи документ, вони мали змогу написати в ньому явно переконливіший зміст, який дійсно ввів би
будь-кого в оману.
Більше того, уже виготовивши посвідку, Худенко пред’являє
судові не тільки її, але й позовну заяву, і рішення Робітничого комітету, і навіть заяву в Робітничий комітет, тобто, саме ті документи, які показують безпідставність виготовленої ними посвідки.
Це видно з показів свідка Сейсімбієва, з того, що всі ці документи судом пізніше скеровані до Прокуратури.
Дивний шахрай, чи не правда? Пред’являє підроблений документ з метою привласнення грошей, і тут же — документи,
які спростовують законність його вимог.
Худенко показав у суді, що розумів, що як тільки він отримає гроші, Міністерство сільського господарства опротестує це
стягнення і все одно буде судовий розгляд.
Саме цим пояснюється, що судові пред’явлено було тільки
одну посвідку на 11346 карбованців. Як можна було сподіватись на інше, на те, що Міністерство сільського господарства
покірно, не оспорюючи цього, погодиться виплатити Худенкові
11 346 крб.?
Худенка намагалися представити тут як людину, яка будьякими шляхами хоче мати, як сказав товариш прокурор, «повні
кишені грошей», а ідеї тут ні до чого.

89

Частина 1

Але чим тоді пояснити, що майже безконтрольно розпоряджаючись рахунком, Худенко не нажив собі «повних кишень»? Ні збережень, ні цінностей — нічого немає в хаті Худенка. Спосіб життя скромніший, ніж навіть середній рівень нашої
радянської сім’ї.
Не гроші потрібні були йому і в цьому випадку. У справі
є лист Худенка до свідка Бєлкіна, в якому він, описуючи, що
відбувається після пред’явлення посвідки на 11346 крб., пише:
«В Міністерстві сільського господарства паніка: Худенко ожив
і здер 11346 карбованців» (т. 4, л. с. 124).
«Ожити», довести свою правоту — ось у чому був сенс усіх
дій, а не в бажанні привласнити державні кошти.
В цьому своєму бажанні домогтися справедливості Худенко порушив закон, він не мав права підписувати документи від
імені посадової особи, оскільки на вересень 1972 року таким
не був.
Підробка документів полягає у внесенні в них неправдивих
відомостей. Ніяких неправдивих даних в цих документах нема.
Вони висвітлюють ті факти, про які впродовж двох років писав
Худенко та інші в усіх офіційних документах.
Неправдиві дані, які зіграли основну роль у цій справі,
внесла в платіжне доручення свідок Заніна, яка вказала, що рішення про стягнення коштів було ухвалене місцевим комітетом
Міністерства сільського господарства.
Тому в діях Худенка нема складу злочину, передбаченого
статтею 177 Кримінального Кодексу Казахської РСР.
Не випадково, аналізуючи дії Худенка, доводячи відсутність у нього задуму на викрадення державних коштів, я весь час
кажу про суму 11 346 карбованців, а не про пред’явлену у звинуваченні — 34 279 крб.
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Пред’являючи таке звинувачення, слідчі органи суперечать самим собі, не лише поняттям «підготовка до здійснення
крадіжки» і «замах на здійснення злочину».
Моментом, коли можна казати про замах на крадіжку, є момент пред’явлення документів в суд про стягнення цієї суми, як
стверджує слідство.
Та якщо це так, то посвідки на суму 12 850 карбованців на
Лі Інокентія та Ільїна ніколи не пред’являлися на стягнення, навіть не були в суді.
Решта документів на 9783 карбованці, 7000, 6700, 9350, 7250
карбованців також не пред’являлися до стягнення, їх лише додано до скарги в Прокуратуру СРСР, Міністерство юстиції СРСР
і Нарсуд Радянського району. При цьому, в скарзі (т. 1, л. с. 30)
прямо сказано, що документи на стягнення пред’являються для
того, щоб розібралися в їхній справі.
Це сталося 3 жовтня. Прокуратура Казахської РСР уже
проводила дослідчу перевірку і виплату було призупинено.
Більше того, в т. 6 л. с. 168 є Постанова про припинення
кримінальної справи проти Югай, Хван, Гагельганц, де сказано, що вони винні тільки в співучасті у виготовленні фальшивих документів. Та якщо вони нічого не збиралися викрадати,
то і Худенко ніяких сум за них отримати не міг.
Після виготовлення документів кожен з них не міг вирішити, отримувати чи не отримувати ці гроші. На цій стадії можлива відмова від подальших дій, тобто мова може йти тільки про
підготовку.
Тому, щодо решти суми, крім 11 346 карбованців, суперечки нема. Цю суму було пред’явлено на стягнення: навіть за умов
мінімальної об’єктивності, від цього звинувачення належало
відмовитись.
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Товариш прокурор заявив у своїй промові, що Худенко чудово розумів, що йому нічого не належить.
Не розумів і не розуміє досі. В цьому ви могли переконатися впродовж усього судового засідання. Питання щодо того,
на яких підставах розраховуватися з людьми, які працюють
в цьому господарстві, зовсім не безспірне. Будь-якого трудівника в Радянському Союзі згідно з Основами Трудового Законодавства СРСР ознайомлюють з розцінками і умовами, на яких
він працюватиме, ще до початку праці, а не після її закінчення.
На цих умовах з ним і розраховуються. За неправильність розцінок відповідають ті, хто дозволив їх застосувати, а не трудівник. В даному випадку безперечно дозволило Міністерство
сільського господарства, а не Худенко. Інакше Прокуратура Казахської РСР не припинила б так легко повторно кримінальну
справу в день отримання постанови Прокуратури СРСР про
уневажнення перших постанов.
Цих міркувань може бути недостатньо, щоб стягнути на
користь Худенка 11 346 карбованців, але цілком достатньо для
категоричного висновку про відсутність в Худенка прямого наміру на викрадення цієї суми.
Таким чином, за статтею 15-75-5 Кримінального Кодексу
Казахської РСР Худенко підлягає виправданню за відсутністю
в його діях даного складу злочину.
Худенко прожив 56 важких трудових років. Праця з дитячих літ, служба в Радянській армії, участь у Великій Вітчизняній
війні, нагороджений медаллю «За бойові заслуги».
Останні 10 років життя Худенко, залишивши керівні посади в Міністерстві фінансів і в Міністерстві сільського господарства, весь свій час і сили присвятив підвищенню продуктивності праці в сільському господарстві, пошукам нових форм
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господарювання, щоб забезпечити нашій країні повний достаток сільськогосподарської продукції.
Весь його життєвий шлях спростовує твердження державного звинувачувача, що він прагнув збагатитися, отримавши
11346 карбованців державних коштів.
Слово «юстиція» означає справедливість. Не знаючи, можливо, перекладу цього слова, Худенко прагнув добитися судового розгляду, вважаючи, що тільки суд допоможе реабілітувати
справу всього його життя.
Він домігся цього надто дорогою ціною.
Для перемоги справедливості, має бути винесений не лише
вирок, який виправдує Худенка за статтею 177, статтею 15-75-5
Кримінального Кодексу Казахської РСР. Самим тільки вироком у цій справі справедливість не відновити. Я прошу вас,
поряд з вироком винести окрему ухвалу, скерувавши до Ради
Міністрів Казахської РСР і ЦК КП, з приводу незаконних дій
Міністерства сільського господарства Казахської РСР, надання
необ’єктивної інформації про результати експерименту, навмисне спотворення результатів фінансово-економічної діяльності
Дослідного господарства з виробництва трав’яного борошна.
Покарані повинні бути ті, хто, порушуючи Закон, вирішили будь-що розправитися з Худенком.
Худенко І. Н. і його колеґи повинні бути виправдані.
Худенко невинуватий!
20 жовтня 1989 року Президія Верховного суду Казахської
РСР розглянула протест у справі І. Н. Худенка, несправедливо
засудженого новатора сільськогосподарського виробництва,
внесений заступником Генерального прокурора СРСР. Всі судові рішення в справі відмінено. Справу щодо Худенка, Лі й Філатова припинено за відсутністю в їхніх діях складу злочину.
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Президія Верховного суду республіки відмінила також окрему ухвалу, скеровану на адресу редакції «Литературной газеты», стосовно її працівника В. Кокашинського, котрий начебто
пропаґував експеримент Худенка виключно через корисливість.
16 років засоби масової інформації невтомно доводили очевидне: Худенко і Кокашинський — чесні люди. Експериментатор і наша газета боролися за справедливу справу, за добробут
на столі радянської людини.
Справедливість відновлено! Але ні Худенко, ні Кокашинський ніколи про це не довідаються, вони пішли з життя...
А. Самойленко

В. Бєлкін, доктор економічних наук;
В. Переведєнцев, кандидат економічних наук

Драма Акчі
Про те, як було знищено унікальний експеримент, чому важливо знати про
це зараз і з яких причин його треба активно поширювати.

Недавно редакція «Литературной газеты» запросила нас
на перегляд документального фільму. В залі було лише кілька
науковців і літераторів. Та й фільм не новий, з назвою досить ординарною: «Людина на землі». Це дипломна робота українського режисера Р. Дьоміна, за сценарієм Е. Дубровського, яку було знято ще в 1969 році. З тих пір, цілі 18 років, фільм пролежав
в архіві, про нього забули всі, крім авторів. І працівники «Литературной газеты» не дуже сподівалися на успіх, коли попро-
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сили свого українського власного кореспондента К. Григор’єва
розшукати кінострічку. Раптом десь збереглася хоч одна копія!
З’ясувалося, що саме одна і збереглась. Власне, стрічку ніколи
не тиражували, хоча, як розповів нам режисер, її привозили по
завершенні зйомок до Москви, показували в Держкіно і в найвищих інстанціях. Тобто, навіть керівники держави її тоді переглянули.
«Справа передчасна» — такий був вирок, звичайно, не
фільмові, а експериментові, якому було присвячено фільм.
Ми побачили на екрані два господарства, два полярно протилежні підходи до селянської праці. Одне розташоване на
землі Української РСР. І людей тут багато, і техніки вдосталь,
і цілком налагоджено побут. Але чому такі байдужі обличчя,
зів’ялі погляди? Мало не до кожного тракториста приставлено
контролера, ретельно перевіряють обліковці глибину оранки,
кількість оброблених гектарів. Механізатор дивиться на їхню
кропітку працю відчужено. Не господар він, а поденник. Та ось
на екрані з’явилися картини життя іншого радгоспу — в Акчі.
Голі, в ті роки ще мало обжиті, казахські степи. Але які живі обличчя в механізаторів! Вони з задоволенням і працюють, і сперечаються, обговорюючи завтрашні справи. У них — підряд
самоуправління. В кінці шістдесятих! Кремезний чоловік в картатій сорочці — Іван Никифорович Худенко — щось розповідає, енерґійно жестикулюючи, посміхається... Чи міг тоді Іван
Никифорович передбачити, що його рідне дітище, експеримент
в Акчі, брутально розтопчуть, а сам він помре, відбуваючи покарання, визначене йому судом.
Не з невідомою людиною, загубленою в житті, трапилося
таке, а з автором популярної ідеї, за розвитком якої з цікавістю
стежили науковці і публіцисти. Про І. Н. Худенка і експеримент в казахстанському радгоспі в Акчі не раз писали в ті роки
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і в «Литературной газете». Цей дослід став публіцистичним
відкриттям Володимира Кокашинського («Експеримент в Акчи», «Литературная газета», 21.05.1969 г.). Він, спільно з соціологом Н. Алексєєвим, проводили згодом вивчення громадської
думки з приводу самоуправління і госпрозрахунків («Земледельцы сами о себе», «ЛГ», 04.03.1970 г). А пізніше сюди ж «Литературная газета», уже з сумного приводу, посилала для спасіння справи економістів, фінансистів, юристів. На жаль, боротьба
закінчилася поразкою громадськості, трагедією Худенка.
В ті застійні сімдесяті глушилося чимало славних починань. Скалічена доля Івана Никифоровича й знищена справа
його життя — не єдиний приклад. Творчо активним людям
бракувало повітря. Бюрократи відмовлялися їх розуміти. Після тривалих переслідувань та утисків експериментальний радгосп зліквідували, а через два роки Худенко і його сподвижники
пішли під суд.
...З виручки від продажу продукції державі експериментатори відшкодовували витрати на паливо, добрива, запчастини
та інші видатки, пов’язані з експлуатацією всіх видів техніки.
Решта доходу надходила в повне розпорядження господарства. З нього оплачували працю, на нього будувалися, закуповували майно. Вищим органом управління була Рада ланових,
якій і дирекція («управлінська ланка» з двох осіб: директора
М. Лі й економіста-бухгалтера І. Н. Худенка) повністю підкорялась. Рада — радгоспний законодавець, а дирекція — виконавча влада. Так було заведено. Продуктивність праці в Дослідному
господарстві в Акчі була вища в шість разів, а заробітки втричі
вищі, ніж у звичайних радгоспах.
Чому ми повертаємося тепер, в період всенародної перебудови, до Акчі? Експеримент цей, на наше глибоке переконання,
не минуле, а майбутнє радянського сільського господарства.
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І в економічному, і в соціальному сенсі. Не лише для перемоги справедливості повинно бути відновлено, зроблене в Акчі,
але і для запліднення його досвідом сучасних зусиль нашого
агропрому. В ході нинішньої перебудови не повинна повторитися ніде трагедія Акчі — це місія громадського попередження.
Це теж змушує нас, відклавши інші справи, взятися за перо.
Адже і ми, автори цих нотаток, були учасниками подій, які розгорталися далеко від Москви.
В травні 1971 року «Литературная газета» скерувала
в Казахстан громадську комісію, доручивши їй розібратися
в ситуації, що склалася, і, наскільки це можливо, її виправити.
Ми були в її складі разом з відомими фінансистом В. В. Івантером і драматургом А. Ашімовим (Акімом Тарази). Вивчали
чисельну документацію, розмовляли з прихильниками і супротивниками експерименту, керівниками всіх рівнів, так чи
інакше до нього причетними. На щастя, вели щоденні записи,
які сьогодні згодилися.

Сутичка
Щоб не підпасти під чарівливість Худенка, не бути пристрасними, своє розслідування ми почали, пригадується, з супротивників. М. Г. Рогінець, який в той час очолював Міністер
ство сільського господарства Казахської РСР, скерував нас до
начальника управління праці і зарплатні В. І. Меркулова. Той не
приховував досади:
Знов ці леґенди про Акчі! Вам треба б ознайомитися з документами, а не слухати дифирамби від третіх осіб і самого Худенка.
Нам вручили дві грубі теки. До Акчі подібний експеримент
уже проводили в трьох радгоспах. Останній з них — «Іллірій-
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ський». Як запеклі статисти, зразу взялися ми виписувати цифри.
З’ясувалося, що в перший рік праці за безнарядною системою збір
зерна в «Іллірійському» збільшився в 2,3 раза, а число польових
працівників зменшилося з 863 до 85 людей. Ось тобі й «леґенди»!
Далі — більше. Перелистуємо документацію про Акчі. Тут
експеримент, що називається, був уже в чистому вигляді: заробітки прямо й безпосередньо пов’язані з особистим трудовим внеском. Цього разу Худенко буквально на «голому місці» створив
невеликий за числом працівників новий радгосп. Офіційно назвали його Дослідним господарством з виробництва трав’яного
борошна. Експеримент і його умови погоджено з союзними відомствами: Комітетом праці, Центральним статистичним управлінням, Міністерством фінансів, Держбанком СРСР. Науковим керівником призначили заступника міністра сільського
господарства республіки, члена-кореспондента Академії Наук
Казахської РСР А. Є. Єлєманова, який до кінця життя залишився невтомним прихильником і захисником справи «Акчі».
Зберігся лист А. Є. Єлєманова, написаний незадовго до його
смерті, 24 березня 1970 року, першому заступникові голови Ради Міністів Казахської РСР І. Г. Слажнєву: «...деякі керівники
Мінсільгоспу змушують підлеглих людей, наперекір здоровому
глуздові, нормальні цифри перетворити в матеріали, які ганьблять експеримент». Тривога ця, виявилося, була немарною.
Господарству встановили державні завдання з виробництва зерна, трав’яного борошна тощо, розраховані за науковообґрунтованими нормативами. В основу поклали затрати часу
на одиницю продукції. Подібні обрахунки створено для всіх
природно-кліматичних зон, але колгоспи і радгоспи, зазвичай,
у ці норми на вкладаються. Наприклад, затрати праці на цент
нер зерна в Акчі було прийнято в півгодини, а планова собівартість одного центнера зерна — два карбованці. Порівняйте:
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в звичайних господарствах центнер «виробляють» за дві години і обходиться він в 5,5 карбованців.
Час перераховували в гроші. Якщо, скажімо, на тонну будьякої продукції належить витратити 5 людиногодин, то тільки ці
5 і будуть оплачені, незалежно від того, скільки часу витратять
фактично. За одну нормо-годину працівник повинен був отримувати півтора карбованці. За рік близько двох тисяч робочих
годин. Отже, річна зарплатня — три тисячі карбованців. Щомісячно виплачували аванс, а вкінці повинні були доплачувати
за реально отриману продукцію — за підсумком праці кожного
сезону окремо. Джерело оплати було єдиним — виручка за здану державі продукцію. Вона надходила на єдиний банківський
рахунок господарства (в звичайних радгоспах було 17 рахунків).
Облік і звітність абсолютно спрощувались, не потрібні стали ні нормувальники, ні обліковці. Адміністрація, як уже було
сказано, складалася всього з двох осіб, ланові працювали на рівні з усіма.
І господарству загалом, і кожній ланці зокрема було надано
можливість всі справи вирішувати на свій розсуд, залежно від
конкретних умов і обставин.
Організували нове господарство восени 1967 року, і вже
через рік воно дало добрі результати, незважаючи на брак поливної води, відсутність необхідних споруд тощо. В наступному сезоні справи пішли ще ліпше, але в середині третього року,
коли всі затрати під урожай було зроблено, а результати ще не
отримано, господарство... зліквідували. Чому? За офіційною
версією Міністерства сільського господарства — через збитковість. А фактично?
Перелистуємо стенограму засідання Колегії Міністер
ства сільського господарства республіки. Вражаючий за своїм
цинізмом виступ начальника планово-економічного відділу
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Міністерства сільського господарства, кандидата економічних наук Є. Закревського: «Експеримент в Акчі слід негайно
припинити. Зараз червень, в серпні-вересні Худенко реалізує
продукцію, господарство отримає прибуток, і тоді з ним не
впоратись».
Міністр М. Г. Рогінець: «Треба негайно арештувати рахунок господарства в банку». Як бачимо, було вчинено справжню
розправу. Не стенограма, а дует могильників експерименту.
Чому Міністерство сільського господарства та й керівництво республіки було проти експерименту? Очевидно, дуже не
хотілося показувати справжнє становище в сільському господарстві республіки. Підсумки експерименту «кололи очі».
Через дев’ять місяців В. Закревський надрукує в «Экономической газете» (№ 11, 1971) статтю «Успіхи невипадкові» про
повний начебто господарський розрахунок у сорока відсотках
радгоспів Казахстану. Карикатуру на госпрозрахунок видав за
нове слово аграрно-економічної науки.
Наступний наш візит — до начальника Головного управління Міністерства сільського господарства В. Косенка, в підпорядкуванні якого було дослідне господарство в Акчі. Просимо оцінити деякі факти. Наприклад, високу врожайність, продуктивність праці.
— Якщо дати таку зарплатню, то доброї продуктивності
можна буде досягти і в інших місцях.
— А чому б і не дати, якщо продуктивність зростає в шість
разів, а зарплатня — лише в три?
— Ви що ж вважаєте, що тракторист повинен отримувати
більше, ніж начальник відділу в нашому міністерстві!?
І це говорив зовсім не супротивник експерименту...
Вражаючі документи, збентежуючі промови. Але щоб зрозуміти і відчути, треба ще й побачити.
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На світанку наступного дня рафіком кіностудії «Казахфільм» (Міністерство сільського господарства навіть у транспорті нам відмовило) ми вирушили в Акчі, щоб власними очима глянути на поле бою і тлінні рештки експерименту. І що за
картина постала перед нашими очима!?
Іржавіють два імпортних аґреґати, завдяки яким у 1969 році було отримано третину всього трав’яного борошна Казахстану (!), що за якістю і вмістом каротину переважає світовий рівень... Занедбаність у селищі, де котеджі працівників побудовано експериментаторами не гірше, ніж у славетних господарствах
Прибалтики, з повним набором інженерного обладнання: водопровід, лазничка, електрообігрів. В Акчі була своя будівельна
ланка, яка споруджувала будинки для робітників, монтувала
обладнання заводу з виробництва трав’яного борошна, будувала
інші господарські споруди. Побачили сліди торішніх квітників.
Свідки, робітники колишнього господарства, з гіркотою
змальовували нам процедуру закриття експерименту: «Приїхало начальство, душ двадцять, — з Москви, Алма-Ати і району. З поля скликали нас усіх. Заступник міністра зачитала
наказ. Питаємо: на якій підставі? Адже трудиться кожен за
шістьох і робить потрібну країні справу. У відповідь непереконливе: «порушуєте порядок», «багато заробляєте», «допускаєте свавільство» тощо. Врешті-решт ми зрозуміли: одна
в них мета — розгром, знищення організації праці і оплати,
яка в нас склалася. Видно, небезпечна вона для бюрократа,
може поширитися...»
Важко не погодитися: для бюрократа дійсно система Худенка є згубною. Вона давала повну самостійність господарству, яка
була вигідна всім, тільки не чиновникам тих років. Півмільйона
карбованців прямих збитків — такий результат рішення Міні
стерства сільського господарства Казахстану про ліквідацію
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господарства в Акчі. Рішення, прийнятого після того сумнозвісного засідання Колеґії, стенограму якого ми цитували. А загальну шкоду, нанесену нашій державі, всім нам, просто неможливо обчислити.
Якщо б модель Худенка була своєчасно сприйнята нашим
сільським господарством, Радянський Союз, можливо, вже б
не імпортував, а навпаки, експортував би сільськогосподарську
продукцію.

Нетривале торжество правди
Щоб закінчити розслідування, поставити всі крапки над
«і», в Будинку Спілки письменників Казахстану ми зібрали
тоді «круглий стіл», наївно сподіваючись, що в суперечках істина не тільки народжується, але й може утверджуватись. Запросили заступника начальника управління фінансування сільського
господарства Казахстану І. Васютіна. Згоден, відповідає, але тільки з дозволу начальства — заступника міністра. Той у свою чергу:
«На це й мені потрібен дозвіл завідуючого сільськогосподарським
відділом ЦК КП Казахстану Ю. М. Бурлакова. Телефонуємо Бурлакову: «Справа з Акчі ясна. Марно приїхали. Проводити тут
«круглий стіл» ви не правомочні. Я зателефоную в Москву, щоб
вас відкликали. Експериментом Худенка займалися компетентні люди. Все остаточно з’ясовано — суцільне неподобство...»
Нас не відкликали, і «круглий стіл» ми з великим трудом,
та все ж провели. Прийшли Закревський і Меркулов з Міні
стерства сільського господарства, не з’явилися багато запрошених нами відповідальних працівників. Куратор експерименту,
референт Ради міністрів Казахстану В. Н. Васильєв ніяковіючи
відповів: «Сьогодні зранку викликав мене Бурлаков і катего-
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рично заборонив іти. Сказав, інакше звільнять з роботи. Шкода, та що тут можна зробити».
І тим не менше «круглий стіл» виявився багатолюдним
і палким. Хіба що не було рукопашного бою!
І. Н. Худенко і його сподвижники Філатов В. В., Ільїн Г. А.
та інші детально і переконливо розповіли про експеримент,
відстоюючи соціальну справедливість і соціалістичну сутність колективного підряду. (Хто тепер у цьому сумнівається!).
Міністерство сільського господарства звинуватили в приховуванні істинного стану справ з експериментом, в дезінформації громадськості. І, як ми тут же переконалися, не даремно.
Мінсільгоспники люто атакували представників «Литературной газеты», стверджуючи, що гласність у таких справах шкідлива!.. Тоді начальник ЦСУ Казахської РСР Е. І. Сложенікіна
заявила: «Ну, погодьтесь, Іване Никифоровичу, що в вашому
господарстві справжнього обліку не було! А ви ж знаєте, що
«соціалізм — це облік»! І знаєте, хто це сказав?»
Худенко: «Думаю, що Володимир Ілліч говорив не про такий облік. Ваш облік побудовано як? Переорали — облік, згноїли — акт!.. Який же вам від нас іще потрібен облік? Ми здаємо
продукцію — держава не оплачує. Ніяких інших коштів господарство не отримувало, збитків не було».
А в інших були! Повну ясність у це вніс начальник Управління кредитування сільського господарства Держбанку Казахської РСР А. П. Вдовиченко: «В нашій республіці радгоспи суцільно збиткові. Ми їм виплачуємо сотні мільйонів карбованців дотацій. А господарство в Акчі високорентабельне.
План з прибутків воно перевиконувало».
Войовниче наставлені спочатку супротивники експерименту поволі втихомирилися, а згодом і зовсім залишили приміщення. Правда про експеримент тимчасово перемогла.
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Драматург А. Ашімов (Акім Тарази) задоволено потирав
руки: в результаті «круглого столу» сказав він, отримав чудовий
сюжет для п’єси! Сатиричну п’єсу «Везучий Букен» від дійсно написав, опублікував в журналі «Театр» (№ 8, 1972), отримав другу
премію на конкурсі з нагоди 50-річчя створення СРСР. І п’єса ця
згодом відіграла свою фатальну роль у долі її головного персонажа.

Великий клопіт і гіркий фінал
Окрилені результатом «круглого столу», ми почали добиватися зустрічі з Д. А. Кунаєвим. За умов, що склалися, тільки
він міг вирішити питання про відновлення доброго імені новаторів і поновлення експерименту. Спілка письменників республіки взялася допомогти з аудієнцією...
Вранці прийшли ми в ЦК КП Казахстану. Готуючись до
цього рішучого бою, надрукували невелику пам’ятну записку з нашими розрахунками і висновками, яку і вручили Д. А. Кунаєву. Головне звинувачення у збитковості в «Акчі» в записці
цілком спростовувалося. Під час організації радгосп отримав
від держави матеріальні цінності і грошові кошти на загальну
суму 1,6 мільйона карбованців. На час закриття в них було вже
2,1 мільйона карбованців.
Незважаючи на зрозумілу читачам різницю нашого соціального статусу, Кунаєв відчув, що без серйозної розмови не
обійтись і викликав «допомогу». Невдовзі в кабінет зайшов чоловік невеликого зросту, груди якого були завішані впереміжку
орденами і орденськими планками.
— Наш президент, — представив його Кунаєв. — От розкажи московським товаришам, що ти знаєш про експеримент
Худенка.

104

Справа І. Н. Худенка

— Худенко експериментував у нас в двох господарствах, коли я був секретарем Цілиноградського обкому. Влаштував таке безробіття!.. Ледь його позбулися, — сказав голова Президії
Верховної ради Казахстану С. Б. Ніязбеков.
— От бачите, — пожвавішав Кунаєв, — те ж саме було в радгоспі Іллірійському, до мене навіть делеґація робітників приходила, щоб його прибрали.
— Але ж люди, — сказали ми у відповідь, — залишилися не
при справі через підвищення продуктивності праці, а в республіці гостра нестача трудових ресурсів. Влаштувати звільнених
працівників можна було б на плодо-овочевому комбінаті, створити який пропонував Худенко. Він хотів цілодобово постачати
столицю свіжими і консервованими овочами, фруктами.
Це було б дуже до речі — в крамницях тоді торгували болгарськими фруктами, а ціни на міському базарі були просто-таки «заполярними». І це в Алма-Аті — «батькові яблук»!
Дзвінок секретареві — і на порозі виник відомий уже читачеві Ю. Бурлаков, завідувач сільськогосподарським відділом
ЦК КП республіки.
Д. А. Кунаєв: «Ось познайомтесь, товариші з Москви, з «Литературной газеты», займаються справою Худенка».
Скерований у наш бік «вибух» Бурлакова:
«Ця справа у всіх застрягла в зубах! Експеримент був для
поліпшення обліку і звітності. А Худенко їх так спростив, що
й зовсім їх зліквідував. Худенко зруйнував господарство. Він
і його люди — жуліки і алкаші».
В Акчі вже тоді панував «сухий закон» — адже інакше багато не напрацюєш. Але сперечатися було безглуздо. Нам нічого
не залишалося, як заявити, що за зміст пам’ятної записки ми ручаємось головою.
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У нас були інші дані. Але якщо так, ми знову все ретельно
перевіримо, — сказав Д. А. Кунаєв. — Кому, на вашу думку, належить доручити перевірку? Нікого, крім Міністерства сільського господарства у нас для цього нема. Ви ж не будете наполягати, щоб перевіркою займалась Прокуратура?
Ми попросили, щоб цим зайнялась саме Прокуратура.
Міністерство сільського господарства необ’єктивно ставилось
до справи. Причому Худенка звинувачують у збитках і, навіть,
у крадіжці. На закінчення розмови ми знову намагалися привернути увагу керівника республіки до виключної важливості
експерименту в Акчі, заявили, що, на нашу думку, І. Н. Худенко — гордість Казахстану. Кунаєв не стримався:
«Не потрібна нам така гордість, а експеримент продовжимо і без нього. Якби Худенка хтось забрав, ми з радістю зняли б
його з партійного обліку. До речі, чи є він членом партії?»
Наш співрозмовник лукавив. Про те, що Худенка вже
виключили з партії, він, звичайно, добре знав. Тому той і виїхати не міг — домагався відновлення. А запрошували його багато хто. В нашому досьє лежить копія листа А. Г. Аганбегяна
и Т. І. Заславської (нині академіків) Д. А. Кунаєву з проханням
скерувати Худенка в Сибір. Для них експеримент Худенка був
важливий через брак робочої сили. Відновити експеримент під
науковим керівництвом Центрального економіко-математичного інституту Академії Наук СРСР просив директор цього інституту академік Н. П. Федоренко і його заступник Н. Я. Петраков. Запрошували новатора до себе й естонці... А його переслідували ревізіями, завели кримінальну справу.
Після нашого від’їзду працівники Прокуратури АлмаАтинської області і Казахської РСР провели повторне розслідування. Компрометуючих факторів при всьому бажанні встановити вони не змогли, але й винести офіційне рішення щодо
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виправдання експериментаторів не відважилися. Тоді за клопотанням Худенка і директора радгоспу в Акчі М. Лі, підтриманим «Литературной газетой», кримінальну справу було затребувано Прокуратурою СРСР, розглянуто і припинено (лист
№ 3/799-72 від 7 травня 1972 р.) за відсутністю складу злочину.
Після цього І. Н. Худенко звернувся в Комісію партійного
контролю з проханням відновити його в КПРС. В Комісії партійного контролю його, учасника Великої Вітчизняної війни,
підтримали. Проте, Д. А. Кунаєв був невблаганний, і в партії
Худенка так і не відновили.
Про подальшу долю І. Н. Худенка коротко згадувалося
в статті А. Ваксберґа «Кому это нужно?» («ЛГ» 21 травня
1987 р.). Поінформуємо трохи докладніше.
Бажаючи отримати компенсацію за ті два роки, коли були
позбавлені праці з вини Міністерства сільського господарства,
І. Н. Худенко і його сподвижники звернулися з позовною заявою в народний суд. Та одне беззаконня потягло за собою інше.
Зліквідувавши без будь-яких підстав господарство, Міністер
ство сільського господарства не мало юридичного права вилучити його гербову печатку. І вона залишилася в керівників уже
неіснуючого радгоспу. Звичайно, їм не слід було скріплювати
цією печаткою свій позов про виплату компенсації. Але вони
це зробили. Позитивного рішення народного суду на цей позов
відповідачі, як з’ясувалося, чекали з більшим нетерпінням, ніж
позивачі... Відповідачі не в самому лише юридичному сенсі слова. Відповідачі перед суспільством і народом за долю зганьбленого ними експерименту.
Так, вони чекали. Це був розрахований удар. І як тільки
постанову суду, винесену на користь позивачів, було пред’явлено
в банк, І. Худенка, М. Лі та В. Філатова звинуватили в спробі
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розкрадання державних коштів. А гроші, підкреслимо, вони
так і не отримали...
Але тиск, і дуже наполегливий, було вчинено на суддів.
Тодішніх керівників республіки особливо розгнівала сценічна
варіація експерименту Худенка — оприлюднення безсторонніх
деталей їхнього буття в сатиричній п’єсі «Везучий Букен»: святенництва, лицемірства, догідництва, двоєженства. П’єса Акіма
Тарази, на жаль, лише один раз побачила світло рампи в Казахському академічному театрі драми Алма-Ати. Дехто з високопоставлених глядачів пізнав себе в дійових особах. Не дочекавшись закінчення вистави, «пані-міністерші» вчепилися одна
одній у волосся. Їхні високопоставлені чоловіки залишили зал.
Симптоматично, що Худенка арештували наступного ж дня
після вистави... Знищено експеримент... Заборонено виставу...
Сховано на полицю фільм...
Часи змінилися. Про втілення колективного підряду, госпрозрахунку в сільському господарстві нині говорять багато. Немало й робиться. Та це не означає, що історія Худенка
втратила актуальність. Колективний підряд в деяких місцях
втілюється в жалюгідному, вкороченому а той просто карикатурному вигляді. (Післяопераційний облік затрат робочого часу, низькі аванси, величезна й непотрібна для справи звітність,
невиконання договірних умов в оплаті праці, матеріальному
постачанні тощо).
А, між іншим, в Акчі успішно втілювалась цілісна і перевірена система господарювання. Її треба тепер вивчати, пропаґувати, поширювати. Можливо, це і є модель всього нашого
сільського господарства в недалекому майбутньому.
З трагічної історії І. Н. Худенка і його експерименту належить здобути й інший урок, повчальний для перебудови, на
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яку зорієнтувала нас партія. Урок мужності й згуртованості
суспільних сил в ім’я правди. Слід замислитися: чому експеримент в Акчі, про який, крім «Літератірной газеты», писали
«Правда», «Известия», «Сельская жизнь», «Комсомольская
правда», республіканська преса, на захист якого виступили
письменники і кінематографісти, який підтримувала академічна наука, виявився все ж розгромленим.
Наша відповідь така: губителів експерименту не можна
було критикувати напряму, поіменно. Посади дозволяли їм
існувати поза гласністю. Писали в газетах, що дослід Худенка
хороший, але не можна було писати, що ставлення керівництва
республіки до Худенка і його колеґ антисуспільне, некомпетентне. А в гласності не може бути низькою стеля.
Демократизація суспільства виключає волюнтаризм, від
кого б він не походив, особисті симпатії й антипатії не повинні впливати на державні справи, а тим більше на долю і життя
людей.
Такі економічні, соціальні, моральні уроки експерименту
в Акчі.
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Віктор Олександрович Нєкіпєлов
Зазвичай адвокати в своїх записках називають розділи приблизно так: «Справа того...» чи «Справа про те...». Я ж пишу
не тільки про кримінальну справу, яка була лише способом для
знищення невигідної «Системі» людини. Я згадую про саму
людину і про те, як і чому її знищили.
Рік тому я дістала подарунок: невелику книгу віршів, видану в Бостоні в 1992 році видавництвом «Меморіал». В Бостоні,
а не в Росії... Передмову написано дружиною відомого правозахисника в СРСР М. Г. Петренко-Под’япольською, а аналіз поезії
Нєкіпєлова дає Інна Броуде.
Видати її на батьківщині поета поки що, мабуть, нема змоги.
Ішов 1972 рік. Полювання на інакшедумаючих, або, як їх
називали, дисидентів, було в самому розпалі. Найбільше боячись гласності й поширення інформації про те, що вони витворяють, власті поставили за мету знищити самвидавний журнал
«Хроника текущих событий». Почалися арешти всіх, хто був
хоч якось причетний до його видання.
На той час вже провели трус у квартирі вченого-біолога С.
Мюге. Знайшли вірші В. Нєкіпєлова.
В нього провели ряд обшуків. В результаті, 13 червня
1973 року Нєкіпєлова заарештували і пред’явили звинувачення
за статтею 190-1 Кримінального Кодексу Російської Радянської
Федеративної Соціалістичної Республіки (РРФСР) — наклеп
на радянський державний і суспільний лад.
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Я тоді тільки починала брати участь в «політичних» процесах. Моєю першою такою справою була справа групи Дандарона, про якого я писала. Невдовзі мене знайшла Надія Яківна
Шатуновська, познайомила з дружиною С. Мюге — К. М. Великановою і я погодилася захищати Віктора Нєкіпєлова в місті
Володимирі. Сам він в цей час перебував в Науково-Дослідному
Інституті ім. Сербського на судово-психіатричній експертизі.
Вже засудили за книги Даніеля, Синявського, Ґінзбурґа.
Суду над відомим поетом за його вірші ще не було. Визнання
В. Нєкіпєлова неосудним давало можливість запроторити його
в психіатричну лікарню на необмежений час, навіть на більше,
ніж максимальна санкція статті 190-1 КК РРФСР.
Та сталось непередбачене. Розуміючи, що з ним можуть
розправитися таким чином, Нєкіпєлов зумів з тюрми передати звернення до психіатрів світу. Він просив заочно провести
психіатричну експертизу, дослідивши його вірші, і, якщо його
все ж визнають в НДІ ім. Сербського неосудним, нехай весь світ
знає, що професори Лунц і Снєжнєвський клятвопорушники.
Тоді в лікарні вперше до нього прийшов Лунц і сказав, що
буде з ним багато розмовляти. Нєкіпєлов розповів йому про це
звернення і розмовляти відмовився взагалі.
Його протримали там близько шести місяців. Визнати неосудним не наважилися... Цього разу «машина дала збій».
А всі мислимі терміни слідства скінчилися, про визнання
своєї помилки не могло бути й мови, «зворотнього ходу» ця машина не знала. І довелося будувати звинувачення на самих віршах.
Я додам до цих записок оригінали звинувачувального висновку і кожен зможе переконатися в цьому сам.
Пункти звинувачення були такі:
1. Передав якомусь Дворцину примірник «Хроники текущих событий» № 19.

111

Частина 1

2. Поширював заяву і автобіографію І. Каховської.
3. Після арешту ряду дисидентів написав звернення «Нас
хочуть судити — за що?»
А далі вірші. І в першу чергу, «Не совсем каноническая
ода на день великого советско-чехословацкого торжества».
Цей вірш розцінено як наклеп на радянсько-чехословацькі дер
жавні взаємини і керівництво КПРС і КПЧ.
Навіть із формулювання звинувачення видно, що нема диспозиції статті 190-1 КК РРФСР — нема наклепу на існуючий
лад, а «наклеп на керівництво» — склад злочину приватного
звинувачення.
Але всі, хто судив таких, як Нєкіпєлов, думали про одне: про
свою кар’єру і особисте благополуччя. Їм страшно було подумати, що ця «ода» стане відома керівництву, а вони — «не вжили
заходів». Цікаво, що у видану «Меморіалом» книгу віршів її
не відважилися включити і не згадали в передмові до книги, як
один з головних віршів у його звинуваченні.
Ось ця «Ода».
***
Они друг другу угождают
И так, и эдак, вкривь и вкось,
Они друг друга награждают:
Златую брошь, златую кость.
Теперь им благ простых и плотских,
Земных и низких скучен ряд.
Уж мало им поместий крымских,
Турецких бань, любовниц, яхт...
Теперь важней всего на свете,
Чтоб в хрестоматию войти
Не с бородавкой на портрете —
С крестом алмазным на груди.
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Вот и устроились по кругу:
Своя и воля, и казна.
Друг другу смачно лижут руку
И щедро дарят ордена.
В день угожденья, в день рожденья,
В день утвержденья в главной роли
И даже в горький день растленья,
Когда тебя при всех пороли.
И каждый тайно рад моменту,
Когда возлюбленно кладя
Цветную орденскую ленту
На шею ближнего вождя,
Рискнет (кто раньше, кто попозже)
От нетерпения дрожа,
Ее ощупать, где потоньше
И поудобней для ножа.
Храни нас Бог от этих подлых
Нагорных, Горных и Подгорных,
В бессмертье рвущихся свиней!
Но видит Бог, с какой охотой
Их награждаю этой одой,
Да будут живы в ней!

В якості епіграфа до «Оди», Нєкіпєлов взяв виписку з «Правди», як Брежнєв і Гусак в черговий раз нагородили
один одного.
Інші поезії, що фігурують у звинуваченні, були не такі явні,
але... «на злодієві шапка горить», як каже народне прислів’я.
Це: «Алабушево», «Перед спектаклем или «Интермедия»,
«За веком век», «Опричник», «Клевета», «Анастасия»,
«Таити» (Всі вірші увійдуть в додаток).
На всякий випадок, як і завжди в таких справах, були ще
«антирадянські розмови». Казав, що незадоволений порядка-
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ми в нашій державі, засуджував введення наших військ у Чехо
словаччину тощо.
На ці звинувачення не наважився навіть вирок, але про це
пізніше.
Дуже цікаво, що в звинувачувальному висновку повідомлялися навіть прізвища донощиків, які начебто написали заяви на
Нєкіпєлова: Пєскова Г. П., Монахов. Вони бачили (!?), як Нєкі
пєлов залишив у робочому столі антирадянські документи.
Зробили обшук на роботі. Знайшли: «Открытое письмо
Ф. Раскольникова Сталину» і «Психбольница специального
типа». Пізніше: «Нас хотят судить — за что?» на захист Петра
Якіра, Леоніда Плюща та інших.
Хоробрістю Ф. Раскольнікова, його листом до Сталіна зараз
захоплюються всі засоби масової інформації.
Учасників «демократичного руху» всіх реабілітовано. Про
психіатричні лікарні світ знає більше, ніж писав Нєкіпєлов.
А як можна не оголосити «ворогом народу» людину, яка
дозволила собі висловити надію, що Росія колись прокинеться
і... «відніме у правителів своїх вікову звичку порпатися в книжках і умах» (Нас хочуть судити...).
Цікавий висновок амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яка повинна була дати підстави для поміщення його
в НДІ ім. Сербського.
У В. Нєкіпєлова психіатри констатували: схильність до
правдошукацтва, реформаторства, реакції «опозиції» (вражаюча прикмета неосудності), а в підсумку висловили сумнів, що
це психопатія або вялобіжуча шизофренія (дуже модний для
дисидентів діагноз).
Та 21 березня 1974 року п’ять психіатрів — Качаєв, Боброва, Лунц, Тальце і Табакова все ж змушені були записати:
здоровий.
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А 12 квітня 1974 року спливав термін утримання під вартою. Ось чому терміново кинулися роздобувати свідчення
у співв’язнів Нєкіпєлова. З 8 до 10 квітня 1974 року ми з Нєкіпєловим познайомилися з матеріалами справи.
Сумнівів у тому, що ніякого складу злочину в діях Нєкіпєлова немає, навіть, виходячи з характеру статті 190-1 КК РРФСР,
у мене не виникло. Про це я і вважала за потрібне заявити. Але...
я не хочу сказати, що була дуже хороброю і не боялась «Системи». Я чудово розуміла, що вони можуть позбавити мене змоги
працювати адвокатом, якщо не гірше... Тому ми намагалися більше боротися з використанням норм кримінального процесу.
Я намагалася не вдаватися в аналіз змісту самих віршів
(принаймні на стадії слідства). Моє клопотання складалося з доказів про неповноту слідства, не було допитано ряд свідків, не
встановлено час написання віршів (а є ж термін давності!), незрозуміло чому вірші, які можна віднести до іншої епохи, інших
країн, підозрюються в критиці нашого ладу тощо.
Ніхто цього клопотання задовольняти і не думав. КДБ
добре знав, хто розпоряджається нашим «незалежним» судом,
отож ні про що не турбувався.
16 травня 1974 року в місті Володимирі в Обласному суді
розпочалося слухання справи.
Може сьогодні й не важливо, хто брав участь в слуханні тієї
справи. Доля Нєкіпєлова вирішувалась не ними. Та все ж назву їхні прізвища: головував заступник голови Обласного суду
Колосов Н. Н. Народні засідателі: Сазонов Ф. Д. і Ланова А. С.
Звинувачення підтримував прокурор Володимирської області,
старший радник юстиції Образцов П. І.
У нас не ведуться стенограми судових процесів, але я пишу
дуже швидко, майже встигаю за усною мовою і спробую відтворити судове засідання.
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Як завжди, воно почалося з анкетних даних підсудного.
Нєкіпєлов повідомив, що він народився 29 вересня 1928 року
в місті Харбіні, КНР, закінчив два інститути: Харківський фармацевтичний в 1960 році і Літературний інститут ім. Горького
в 1970 році. Одружений, має трьох дітей — 16, 6,5 і 2 років. Раніше ніколи до кримінальної відповідальності не притягувався.
Оголошується звинувачувальний висновок. На запитання
суду, чи визнає він себе винним, Нєкіпєлов відповідає, що винним себе не визнає, не мав наміру нанести шкоду державі і суспільству. — «Мої висловлювання і твори не носили характер
завідомо неправдивих. Я висловлював свої думки і переконання. Дворцину «Хронику текучих событий» № 19 не передавав.
Листи І. Каховської не виготовляв і не поширював. Та й скеровувався цей лист в ЦК КПРС, в ньому йшла мова про життя
М. Спірідонової та інших». (На що наклеп!?).
«Книги гніву» — не існує взагалі. Звинувачення називало
так окремі сторінки тексту, де записувалися роздуми про проблеми семантики тощо.
Віршем «Ода» хотів висловити думку, що не з допомогою
орденів керівники держав потрапляють в історію, а за їхніми
справами. Та й віддрукована вона була в одному примірнику.
Звинувачення навіть не цікавилося питанням, чи поширювалась вона і хто її читав.
Нема наклепу і в інших віршах, оскільки про державний
лад там взагалі нема мови.
Так, висловлював свою думку про попередню цензуру,
про заборону книг Солженіцина, про цькування А. Сахарова.
Нєкіпєлов особливо обурювався і протестував проти використання в якості свідків співкамерників, на яких легко вчинити тиск. (Випадки використання свідчень в’язнів в судовій прак-
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тиці нерідкість і до сьогоднішнього дня. А в «політичних» процесах на їхніх свідченнях будувалося, часом, усе звинувачення).
Незважаючи на свій високий прокурорський ранг, навдивовижу безграмотно і відверто поводив себе прокурор Образцов.
Він прямо заявив Нєкіпєлову: «Ваші переконання містять
наклепницькі вигадки... Чи відображає цей запис ваші переконання?.. «Припущення» також можуть бути наклепом...».
Цікаві покази свідків.
Свідок Воропаєв Ю. М. вважав, що головний «злочин»
Нєкіпєлова в тому, що він читав Солженіцина і декламував свої
вірші, нарікаючи, що їх не друкують. На цій підставі Воропаєв
зробив висновок, що Нєкіпєлов «невдоволений нашою дійсністю і вважає нашу державу недемократичною».
Свідок Кузьменко П. М., голова місцевого заводу в Умані:
Нєкіпєлов не приходив на суботники і демонстрації. Працівник КДБ на лекції розповів їм, що Нєкіпєлов писав вірші й поширював антирадянську літературу.
Свідки Уланов Н. Д., Сєрков Н. Л. ( Оті співкамерники!)
від своїх свідчень на слідстві відмовилися.
Свідок Монахов А. С. не посоромився визнати, що знайшов
у столі Нєкіпєлова папери (порпався в чужому столі!?) й доніс
на нього.
Свідок Касаткін Б. М. сказав, що Нєкіпєлов «прямо проти
радянського ладу не висловлювався», але... «потягувало неґативне ставлення до нашої дійсності,... до Сталіна...»
Тільки один свідок Афанасьєв А. П. не бачив нічого злочинного у віршах «Опричник», «Клевета», вважав, що їх треба опублікувати.
Дружина Нєкіпєлова — Комарова Н. М., свідки Великанова К. М., Ланда М. Н. свідчити відмовилися, не вважаючи такий
суд законним.
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Наступного дня, 17 травня, повинні були відбутися дебати сторін. Та прокурор виступати чомусь відмовився і попросив відкласти справу на 21 травня (не все ще було погоджено з кимось!?).
21 травня прокурор виголосив звинувачуючу промову. Звичайно, він розпочав її з «партійності нашої літератури», що
відразу показало суду за що судять В. Нєкіпєлова.
Назвав, звичайно, твори Нєкіпєлова «літературною мазаниною», сказав, що його твори перегукуються з Солженіцинськими (найважче звинувачення для 1974 року: Солженіцина
щойно вигнали з країни).
Не проаналізувавши жодних доказів (звинуваченню і судові
це було непотрібно), він попросив суд позбавити волі Нєкіпєлова на два роки. Стаття 190-1 КК РРФСР передбачала максимум
три роки. Стільки ж майже всім і присуджували. Відступ на один
рік доводив, що й вони розуміють абсурдність пред’явленого
Нєкіпєлову звинувачення.
Свої захисні промови у справах такого роду я завжди писала. Можливо, не дослівно відтворювала написане: не вміла
говорити з папірця, але основний зміст зберігався. Тому й відтворюю свою промову за старими записами.
Перечитую свою промову й думаю про те, як всі причетні
до засудження дисидентів не хочуть покаятись, не відчувають
докорів сумління, кричать, що «тоді були такі закони».
Неправда, панове! Не було й тоді таких законів, за якими можна було судити за інакшедумання. Навіть сумнозвісна стаття 190-1 КК не давала законного права це робити.
Ви підкорялися не Законові, а «телефонному праву» і майте
мужність визнати це. Тому, що смерть Нєкіпєлова і десятків
таких, як він, і на вашій совісті, а не лише на совісті тих, хто
давав вказівки.
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Останнє слово надали В. Нєкіпєлову.
Він розпочав його так: «День суду наді мною співпав з днем
народження моєї доньки, якій виповнилось два роки. В якості
єдиного можливого в цих умовах, нехай сумного, та все ж подарунка, я присвячую їй своє останнє слово.
***
Опять это чувство тоски и бессилья,
Сейчас он падет, роковой приговор.
И будет под ним твоя подпись, Россия.
Хоть верю, что знаешь: не тать и не вор.
Не смог отвести чью-то черную волю,
Не в силах развеять зловещий туман.
И значит, брести мне по скорбному полю
Извечной тропою твоїх каторжан.
Всю жизнь ты была мне и раем, и пеклом,
Грозя своим темным стрибожьим перстом.
Побей меня градом, овей меня пеплом,
Укрой под суглинистым желтым пластом.
Скупая на ласку, жестока и властна,
Вся в диком разрыве непознанных сил.
Скажи лиш одно мне — что я не напрасно
На праздник недолгий к тебе приходил.
Пусть путал и падал, сражен непогодой,
Пусть песен бравурних тебе не слагал,
Не звал никогда несвободу свободой,
Ни в страхе, ни в лести тебе не солгал.
Скиталец с березовой дудкой усталой,
Бредущий средь мокрых, вечерних полей, —
А все же я был твоей звездочкой палой,
И маленькой жгучею ранкой твоей.
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Закінчивши вірш, Нєкіпєлов сказав: «Я зустріну вирок
спокійно, тому що переконаний в своїй повній невинуватості.
Вірю, що рано чи пізно — іменем Росії, совістю Росії, свободної
Росії — буду реабілітований».
Його переконаність збулася, але до цього були ще довгі роки тюрем, таборів, заслань...
21 травня 1974 року було оголошено вирок.
В кожному абзаці вироку повторювалося слово «наклепницький», але ніде не було сказано, в чому цей наклеп полягає, які
факти спотворювалися. Щоправда, наведено витяг з «Хроніки» № 19 про те, що адміністрація міста Ужгорода неґативно
сприйняла створення ансамблю угорської народної пісні. Був
чи не було такого факту? І на кого цей «наклеп» — на адміні
страцію міста Ужгорода чи на радянський державний лад?
Вирок посилається на визнання Нєкіпєлова, що вірші писав
він, замість того, щоб довести його провину в здійсненні злочину. Демонструючи «об’єктивність», суд виключив зі звинувачення «поширення вигадок» в розмовах, а також поширення
автобіографії та заяв І. К. Каховської.
Перерахування всіх епізодів звинувачення у вироку закінчується висновком, який явно констатує за що судять Нєкіпєлова: «...Нєкіпєлов В. О. у своїх шкідливих і аполітичних творах...
зі своїх помилкових суб’єктивних позицій спотворено описував радянську дійсність, іґноруючи все позитивне в розвитку
радянського суспільства...»
Що це!? Суддя переплутав персональну справу про виключення з членів Комуністичної партії з вироком?
Ні, на жаль, не переплутав і постановив запроторити
В. О. Нєкіпєлова на два роки у виправно-трудову колонію загального режиму.
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Після вироку ми зустрічалися з Нєкіпєловим в тюрмі, де
я і взяла в нього запис його останнього слова. Переписувала
своєю рукою, щоб безпечно винести «на волю».
Я, звичайно, подала касаційну скаргу, хоча обоє ми розуміли, що це має для нас більше моральне, ніж юридичне
значення.
Верховні суди не змінювали вироків у таких справах, хіба
тільки для тих, хто «покаявся», зганьбив себе і своїх друзів, давав «пресові конференції»...
Відбував покарання Нєкіпєлов у виправно-трудовій колонії
міста Юр’ївця під містом Володимиром.
12 грудня 1974 року я поїхала до нього в колонію на побачення, начебто для написання наглядової скарги.
Я бувала в колоніях у всіх своїх підзахисних дисидентів.
Нєкіпєлова я застала в якійсь недобудованій споруді, де він
працював «нарядником», в арештантській «робі». Ми довго
розмовляли не стільки про справу, скільки про події «на волі».
І після цього побачення я отримувала листи від нього.
В 1975 році його звільнили.
Ми з ним зустрічалися в помешканні наших спільних
знайомих — Великанових.
Він зрозумів, що жити й займатися творчістю в цій країні
більше не зможе, і 14 березня 1977 року подав заяву на виїзд
із СРСР. Він прямо писав, що не може «без духовної судоми
більше жити жодного дня, жодної години в цій країні». Йому
відмовили. Тоді він відіслав до Президії Верховної Ради СРСР
свій паспорт, відмовившись від радянського громадянства.
Як тільки в 1976 році почали створюватися Гельсінські
групи, вступив до Московської групи. Написав книгу «Институт дураков» про своє перебування в Інституті ім. Сербського. Поетичну збірку «Анестезія» було надруковано лише на
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друкарській машинці. Один примірник, Нєкіпєлов подарував
мені, і я досі мрію колись видати її.
Видавав журнал «Опричнина».
У 1979 році, 7 грудня, його арештували знову. Цього разу,
як це бувало завжди при другій судимості дисидентів, йому
пред’явили звинувачення за статтею 70 КК РРФСР.
Він вимагав, щоб захищала його знову я. Працівники КДБ
Володимирської області вдруге «спілкуватися» зі мною не побажали.
Йому відмовили під приводом відсутності у мене «допуску», не передбаченого ніякими законами.
Цікаво, що мені якось довелося взяти участь у справі про
приписки до плану на оборонному заводі. У справі фігурували
дані про вироби цього заводу (двигуни для літаків), про постачальників, отримувачів, кількість випущених виробів тощо.
Там «допуск» не вимагали. Військові таємниці не охоронялися з такою ретельністю, як суди над інакшедумцями.
Він поставив умову, що крім мене не погодиться ні на якого
іншого адвоката. Їх не збентежило й це. Його змусили захищатися самого. Він виголосив чудову захисну промову, в якій не
поступився своїми принципами.
Сутністю його промови були слова: «Я завжди стояв за
правду і буду служити їй, доки живий. Просто інакше не зможу
жити».
Вирок, звичайно, максимальна санкція статті — 7 років
таборів суворого режиму і 5 років заслання — результат триденного судового розгляду, з 11 до 13 червня 1980 року під головуванням все того ж Колосова, який судив Нєкіпєлова й першого разу.
Нєкіпєлова відправили в 36-ий пермський табір, де мені доводилося бувати. Там відбували покарання й інші мої підзахисні.
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Ми з ним листувалися. Він клопотався про дозвіл на мій
приїзд до нього з метою ознайомлення зі справою. На жаль,
мені не дали відрядження в Перм, а згодом і в Чистополь, куди
його перевели з метою «додаткового покарання» за рішенням
суду в жовтні 1982 року.
Про те, що вже важко хворого Нєкіпєлова не змогли зламати і в колонії, я знаю вже зі слів іншого мого підзахисного
М. Д. Руденка, який відбував покарання разом з Нєкіпєловим.
Так. Вони разом брали участь у страйку й були покарані на
15 діб штрафним ізолятором (ШІЗО). Після чого Руденка покарали ще, на 6 місяців помістивши в приміщення камерного
типу (ПКТ), а Нєкіпєлова змушені були відправити в лікарню,
та після лікарні все ж помістили в ПКТ.
Руденко М. Д. — інвалід Вітчизняної війни, відомий український поет і прозаїк, був засуджений на такий же термін,
що й Нєкіпєлов (про цю справу я пишу окремо).
В Нєкіпєлова виявили пухлину лімфатичних вузлів. Йому запропонували просити помилування за станом здоров’я. Відмовився.
В 36-му таборі його жорстоко побили, після чого він так
і не поправився. Відбув у таборі всі 7 років. В кінці 1987 року,
коли Горбачов почав звільняти дисидентів із таборів і заслання
за помилуванням (на реабілітацію він так і не відважився), було
звільнено й Нєкіпєлова.
27 вересня 1987 року 59-річний Нєкіпєлов виїхав з родиною в Париж, уже невиліковно хворий. Прожив у Парижі півтора року і 1 липня 1989 року помер. Похований в Парижі, а не
на своїй батьківщині, яка повинна була б пишатися таким поетом і такою людиною.
Приїхавши в Париж у 1990 році, я його вже не застала, а лише відвідала його родину. Ніна Комарова-Нєкіпєлова розповіла мені про останній рік його життя.
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Так жила й загинула ця прекрасна талановита людина, ще
одна жертва «Системи», що знищувала тих, хто не погоджувався з її ідеологією і сутністю.
Зовсім недавно, 18 жовтня 1994 року, в газеті «Известия»
було опубліковано статтю «Нескорений геній» про поета Лео
ніда Губанова, який помер 10 років тому, так і не дочекавшись
публікації своїх поезій.
І на цього поета, поміщеного в психіатричну лікарню, полювали, як на «шпигуна світового значення», як пише автор
статті. Стаття закінчується словами: «Та що ж це за потвори
нами керували, що досі звільнитися від них не можемо. Досі не
чуємо і не хочемо чути заборонених ними поетів».
І за правителями тих років досі тужать мільйони росіян.
Луганськ, 18 грудня 1994 року

Товариші судді!
Близько двох років тому Нєкіпєлов написав «лист-звернення», як його називає звинувачення, — «Нас хочуть судити — за що?»
Він передбачив у цьому листі своє майбутнє, свій арешт,
який стався через рік, і тоді вже заявив: «Я не здійснював ніяких
злочинів і не поширював ніяких наклепницьких матеріалів».
Тепер вам належить у вирокові відповісти на питання, за
що судять Нєкіпєлова, чи здійснював він злочин? Але перш, ніж
цю відповідь дасте ви, закон зобов’язує захист зробити це.
Як добре не був би нам відомий зміст статті 190-1 КК
РРФСР, перш ніж аналізувати конкретне звинувачення, треба
ще раз переглянути коментарі до цієї статті й відзначити три
ключових моменти.
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1. Свідомо наклепницькими, такими, що ганьблять радянський державний і суспільний лад, є вигадки про факти і обставини, які ганьблять радянське суспільство і державу і про невідповідність яких достеменно відомо звинувачуваному.
2. Висловлювання помилкових оцінок і суджень не становлять злочину.
3. Виготовлення чи поширення творів, які хоч і виражають
неґативне ставлення до радянської дійсності особи, яка їх виготовила, але не містять свідомо наклепницьких вигадок, не тягне
відповідальності за статтею 190-1 КК РРФСР.
Тому мені не зовсім зрозуміла репліка прокурора під час
допиту Нєкіпєлова, що переконання переконаннями, але якщо
вони виражені в чомусь і стають відомі комусь... На цю репліку
Нєкіпєлов дав цілком резонну відповідь, що переконання не
можуть бути тільки в черепній коробці.
Ні! Яких би форм не набирали переконання, викладено
їх у віршах чи в прозі, невідомі чи відомі вони багатьом людям, з наклепом це не має нічого спільного.
Тому, якби переді мною постало питання, чи притаманне
Нєкіпєлову неґативне ставлення до нашої радянської дійсності,
я відповіла б: в окремих випадках — так.
І тільки це, а не свідомий наклеп, відображено у всьому, написаному його рукою.
І. «Нас хочуть судити — за що?» — було написано під
впливом факту порушення кримінальної справи проти його
близьких друзів. Самого Нєкіпєлова допитували в цій справі.
Сьогодні нам відомо, що нікого з осіб, згаданих в листі
Нєкіпєлова, не засудили.
Та Нєкіпєлов сприйняв цю справу як свідчення відродження антидемократичних тенденцій часів культу особи Сталіна.
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Про який наклеп може йти мова, коли Нєкіпєлов усі свої
думки записує у формі: «можна припустити», що «власті мають намір», «можливо» тощо.
Не знаючи повного об’єму звинувачення проти Якіра, того,
що Якір цілком визнав себе винним, Нєкіпєлов сприймає його
арешт як розправу.
Він наводить цитату з висловлювань Н. А. Морозова і вважає, що за соціалізму не повинно бути переслідувань за «протиурядову інтрижку». Нарешті, не будучи юристом, дає неправильну оцінку ст. 70 і 190 КК РРФСР. Навряд чи варто перечисляти всі положення цього «листа». Скажу тільки, що вони
відображають переконання Нєкіпєлова, його емоції та припущення, але не свідомий для Нєкіпєлова наклеп.
ІІ. Тим більше, що ні про які «наклепницькі вигадки» не
може бути й мови у віршах Нєкіпєлова. Поезія — це завжди віддзеркалення думок, почуттів, переконань автора. І пише він не
завжди для когось, для того, щоб видати написане, пише тому,
що поет не може не самовисловлюватися у віршах.
Передусім у віршах, у яких звинувачення підозрює алегоричний зміст. Це «Таити», «Анастасия», «Алабушево»,
«Опричник», «Клевета».
Жодного факту, що ганьбить радянський лад, у цих віршах
немає. Невипадково свідок Афанасьєв сприйняв надіслані йому вірші, як історичні.
Мені, наприклад, здається, що вірш «Клевета» — це роздуми про моральні, але зовсім не про політичні проблеми. Віра
в людей, в «незборимі сили добра», в те, що «людина не народжена негідником».
Звичайно, можна запитати, яку країну ви маєте на увазі,
коли мова йде про вірш «Таити», але Нєкіпєлов відповів, що
назвав цю країну — Таїті. Адже написано й опубліковано ро-
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ман братів Стругацьких «Населений острів» («Обитаемый
остров»), але ніхто не питає в них, яку реальну країну з тоталітарним режимом вони мали на увазі.
ІІІ. Нотатки до вірша «За веком век», за твердженням
Нєкіпєлова, написані в 1968 році, як і нарис про психлікарні.
Дати на цих рукописах немає. Спростувати свідчення
Нєкіпєлова звинувачення не може. Термін давності кримінального переслідування скінчився. Тому немає необхідності аналізувати їхній зміст.
IV. Ніяких конкретних фактів наклепницького характеру
нема і в вірші «Интермедия». Є лише ті ж думки про майбутній
арешт, що і в листі «Нас хочуть судити...»
Ну, а образу працівника КДБ Лєпйошкіна, яку містить цей
вірш, не можна кваліфікувати за статтею 190-1 КК РРФСР.
V. Єдиний вірш, в якому є конкретні факти нашого життя,
це — «Не зовсім канонічна ода...»
Невипадково, Нєкіпєлов тільки про цей один вірш сказав,
що шкодує про його написання. Розуміє, що він містить образливі випади на адресу керівника нашої радянської держави
Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва і керівника
дружньої нам соціалістичної Чехословаччини — Я. Гусака. Вважає, що поширення такого вірша було б злочином.
Але під ознаки статті 190-1 КК РРФСР цей вірш не підпадає з таких причин: звинувачення поширено тлумачить об’єкт
цього злочину. Вигадки мають стосуватися радянського державного і суспільного ладу, а не окремих керівників нашої держави, тим більше, керівників дружніх держав.
В п’єсі Л. Зоріна «Більшовики» згадується один епізод з життя В. І. Леніна: В. І. Леніну стало відомо, що арештовано дівчину,
яка зробила образливі написи на його портреті. Він негайно дав
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телеграму про її звільнення такого змісту: «Судити за псування
мого портрету — ганьба!..»
Я думаю, що коли Нєкіпєлов у свідченнях 19 березня
1974 року назвав свій стан «тимчасовою духовною помилкою»,
це передусім стосувалося даної «Оди»...
VI. Незрозуміло, якими доказами володіло звинувачення,
що Нєкіпєлов виготовив частину «Книги гніву» для поширення в «самвидаві».
Ніякої частини книги нема. Є виписки, цитати, нотатки,
тези. Нічого не виготовлено. Якою була б ця книга, якби її було
написано? Чи містила б вона прямий наклеп, чи знову лише помилкові судження, вирок підозрювати не має права.
VII. Немає ніяких доказів, що Нєкіпєлов поширив серед
Мюге і Ланди «Заяву» і «Автобіографію» І. Каховської.
Щодо Юги, то є лише експертиза, яка не змогла підтвердити, що даний текст віддруковано на машинці Нєкіпєлова
(л. с. 245).
Про те, що примірник, вилучений у Ланди, віддрукований
Нєкіпєловим, експертиза стверджує лише в умовно-категоричній формі (л. с. 248).
До того ж Нєкіпєлов звинувачується не в друкуванні цього тексту, а в передачі, тобто, поширенні «Заяви» конкретним
особам, які ніколи цього факту не підтверджували, як не підтверджує і Нєкіпєлов.
VIII. Нєкіпєлов заперечує і передачу «Хроніки» № 19.
Свідчення Дворцина ніякими іншими доказами не підтверджуються.
«Хронику» № 19 не виявлено. В справі абсолютно інший
примірник. Гершгорін не знає, де Дворцин взяв «Хронику».
Та навіть, прийнявши свідчення Дворцина, я не вбачаю в цьому
епізоді наміру Нєкіпєлова поширювати наклепницькі вигадки.
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Дворцин говорить про єдиний факт, коли в Ужгороді начебто не виступив ансамбль угорської музики. Ні про який інший
зміст «Хроніки» мови не було.
Звинувачення не займалося дослідженнями інших повідомлень, викладених в цьому числі «Хроніки». Чи фігурувала
ця «Хроніка» в інших кримінальних справах, чи оцінювалась
вона вироками — невідомо.
А між тим, недостатньо факту нелеґальності видання
«Хроніки». Звинувачення повинно довести, в яких саме повідомленнях даного номера вбачаються наклепницькі вигадки.
ІХ. І, нарешті, звинувачення Нєкіпєлова в поширенні
в усній формі свідомо неправдивих вигадок, які ганьблять радянський державний лад, Воропаєву, Сєркову, Уланову.
Те, що сталося з цими свідченнями в суді, викликає деяке
занепокоєння в частині об’єктивності слідства.
Можна уявити собі поведінку свідка Уланова на слідстві,
побачивши його в суді. Цей свідок готовий підтвердити будьякі покази, але при цьому не може навести жодного конкретного факту із висловлювань Нєкіпєлова. Свідок Сєрков заявив
у суді, що не давав таких свідчень, як записано в протоколі допиту. Підписав його, не читаючи.
Поведінка такого роду свідків зрозуміла. Навряд чи варто
було слідству черпати «докази» з такого джерела.
Приходить в суд такий поважний свідок, як Воропаєв, але
й він не підтвердив покази на л. с. 425. Єдиний відомий факт:
Нєкіпєлов був незадоволений тим, що не друкують у нас Солженіцина, інших письменників і поетів.
Все решта — це лише припущення Воропаєва, а не наклепницькі вигадки Нєкіпєлова. Жодного факту такого роду не
змогла навести в суді і свідок Мішіна. Адже слідчий не міг не
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розуміти, що покази свідка повинні бути про факти, а не про
домисли, і не про те, що вгадувалося в розмові.
Підводячи підсумок всьому сказаному, я можу тільки ще
раз повторити: Нєкіпєлов неґативно ставиться лише до окремих проявів нашої дійсності, його переконання з цілого ряду
питань хибні і їх швидше можна назвати помилками, ніж переконаннями. Можливо, життя Нєкіпєлова склалось нерівно і це
відбилося на його світогляді.
В Радянському Союзі закон не дає права судити людей за
їхні переконання. Судять тільки за злочини. Звинувачення не
зуміло надати суду достатніх доказів вчинення Нєкіпєловим інкримінованих йому злочинів.
Тож нехай Ваш вирок зруйнує помилкові уявлення Нєкіпєлова і ще раз продемонструє всім, що радянські люди вільні
в своїх переконаннях. А країна наша давно прийшла до того
«проґресу духу», про який мріяв Нєкіпєлов у листі «Нас хочуть судити — за що?»

Віктор Нєкіпєлов

Нас хочуть судити — за що?
1 вересня 1972 року слідчий Московської міської прокуратури Малоєдов розгорнув на відполірованому столі «протокол
допиту підозрюваного», вписав у нього моє прізвище...
Кримінальний Кодекс РРФСР, розділ дев’ятий: «Злочини
проти порядку управління»... Стаття 190-1: «Поширення свідомо неправдивих вигадок, які ганьблять радянський державний лад».
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Можливе покарання: позбавлення волі на термін до трьох
років...
Як мені відомо, в аналогічних діях підозрюються вченийгельмінтолог С. Г. Мюге і його дружина К. М. Великанова,
геолог М. Н. Ланда і, можливо, декілька інших відомих і невідомих мені осіб. Конкретніше — в читанні, зберіганні й поширенні позацензурної або, так званої, самвидавської літератури
(енну її кількість було вилучено під час обшуків, в тому числі
романи Солженіцина, оповідання Шаламова, вірші Мандельштама, пісні Галича і Окуджави, статті Померанця, Бєлінкова,
деякі твори закордонних авторів).
Одночасно багатьох людей допитували в якості свідків.
За найскромнішими підрахунками, через кабінет Малоєдова пройшло не менше, ніж 80–90 осіб!
Схоже, що в надрах Московської міської прокуратури
повільно, але впевнено (слідство триває з вересня 1971 року)
споруджують якусь дивну групову справу. Про що? Про інакшедумання, бо кожен випадок суду над Самвидавом, як показала практика останніх років, є крутоломною розправою держави з неортодоксальною, демократичною думкою.
Процесів такого роду в останні роки не бракувало, тому наша «СПРАВА» може, на перший погляд, видатися явищем ординарним. Проте, при уважнішому розгляді, можна побачити
ряд ознак характерних.
Це, по-перше, велике число учасників (загалом до
100 осіб)...
По-друге, затягнулася в часі якась нарочита «ліберальність» слідчих органів: розслідування триває понад рік, проте
всі учасники — на волі, а слідчий Малоєдов начебто зовсім байдужий до їхнього спілкування між собою, до відпливу інформації, до так званого розголошення таємниці слідства.
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По-третє, підкреслене зацікавлення слідства до деяких
об’єднуючих моментів, наголос на «гуртовщину». Питання,
які ставили майже всім допитуваним:
— Чи знайомі ви з родиною Мюге?
— Як часто в них бували?
— Назвіть, з ким зустрічалися в помешканні.
І, нарешті, по-четверте, той факт, що розслідування веде не
КДБ, а прокуратура (хоча декого з підозрюваних і свідків, зокрема М. Н. Ланду, допитували в КДБ).
Співставляючи, можна припустити, що майбутній судовий
процес також відрізнятиметься від усього, що ми бачили в недалекому минулому. (В тому, що він відбудеться немає найменшого
сумніву, адже ж не може таке величезне колесо як Мосміськпрокуратура працювати понад рік вхолосту, не отримавши віддачі!).
Можливо, цього разу власті мають намір провести колективний процес з великим числом учасників. Можна припустити, що з метою «виховно-застрашуючою» це буде процес
показовий, тобто відносно відкритий, з висвітленням у пресі.
До речі, такий процес міг би стати чудовою ширмою для відвертання уваги громадськості від розправи, яку готують над
арештованими в 1972 році П. Якіром, Л. Плющем та іншими
активними учасниками руху за демократичні свободи і права
людини в СРСР.
З іншого боку, насторожує наголос на «гуртовщині».
В умовах утисків, що намітилися, прагнення властей будь-що
покінчити з демократичним рухом в країні, не так уже й важко
коло знайомих Мюге і Великанової, благо воно досить широке,
назвати «гуртком», а чого доброго і «організацією»! В цьому
випадку може відбутися інквізиторське судилище за зразком
30-их років з найнесподіванішими і жорсткими наслідками для
його учасників.
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Як би не склались обставини, я не маю жодних ілюзій щодо
намірів властей — здійснити ще одну каральну акцію проти Самвидаву і неортодоксальної думки. Я не знаю планів Мосміськпрокуратури, вірніше, планів КДБ, який дириґує прокуратурою, але
опираючись на досвід, вважаю, що наш арешт вже вирішений
і може статися в будь-який день. Стоячи перед цією невідхильністю, я хочу раз і назавжди визначити своє ставлення як до майбутнього процесу, так і до зростання антидемократичних тенденцій, до відродження жахливої тіні сталінізму в нашій країні.
Так, я знайомий з Сергієм Мюге і Ксенією Великановою...
Так, я неодноразово бував у них вдома (так само, як і вони
в мене)...
Так, відвідуючи Мюге, я, звичайно, зустрічався з колом його
(і моїх) друзів і знайомих...
З повною відповідальністю за свої слова, я повинен заявити, що ні сам я, ні С. Мюге і його дружина, так само, як ніхто з наших друзів, не здійснювали ніяких злочинів проти порядку управління і не поширювали ніяких свідомо чи не свідомо неправдивих відомостей.
Що ж стосується читання і зберігання літератури, якою б вона
не була, то судити за це інакше не назвеш, як полювання на відьом.
Чи є щось більш ганебне в наші освічені, умудрені досвідом дні?
Дозволю собі покласти на відполірований стіл слідчого
Малоєдова одну примітну цитату:
«Не зважаючи на свою молодість, я надто багато читав, щоб
не знати, що ніде в світі, за винятком нашої батьківщини, не вважали б за можливе руйнувати все життя людини і посилати її
в тюрму і заслання через те тільки, що він, отримавши антиурядову книгу від свого приятеля, не побіг негайно в поліцію видати свого друга на розп’яття, а сховав книжку в себе, або ще гірше,
схваливши її зміст, дав її почитати іншому своєму приятелеві».
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Ні, це не з самвидавського тексту! Це — Н. А. Морозов, відомий революціонер-народоволець, пізніше почесний академік
СРСР. Сказане ним відноситься до 1874 року і надруковане
в його «Повістях мого життя», том 1, сторінка 114, видавництво «Наука», Москва, 1965 рік.
Правда ж забавно цитувати ці слова десь у році 1972, та ще
в країні, яка сміє називати себе «соціалістичною»?
Якийсь наївний педант, можливо, неодмінно зауважить, що
різниця все ж є: на відміну від 1874 року, тепер не запроторюють
на довічно. Та ще в Шліссельбурґ!
Так, сто років тому запроторювали в Шліссенбурґ. Та, принаймні, відкрито — «за протиурядову книжку», тобто з визнанням політичного характеру звинувачення. Тепер же (з легкої
руки покійного Хрущова, який заявив на весь світ, що в СРСР
немає політичних в’язнів) судять начебто не за політику, не за
переконання, а за якесь там «поширення свідомо неправдивих
вигадок»... — Ану ж спробуй, продерись розумом і логікою через цю казуїстичну словесну абракадабру!
Ці густі словеса не щось інше, як маскуючий туман, щоб
затуманити вражаюче протиріччя між 125 статтею Радянської Конституції і 70 та 190-1 статтями Кримінального кодексу.
Якщо стаття Конституції щедро дарує громадянам «першої соціалістичної держави» свободу слова, друку, зібрань (ті ідеали
рівноправ’я, за які страждав у Шліссельбурзі Н. А. Морозов),
то зазначені статті Кодексу тут же їх у цих громадян крадуть.
Спробуйте висловити, записати в щоденник або намагатися опублікувати не передбачене цензурним гребінцем с л о в о —
вас судитимуть за дії, що «ганьблять радянський державний
і суспільний лад...»
Розмножте на друкарській машинці якийсь непроцензурований твір, видрукуйте, хоча б в одному примірнику, оповідання
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Шаламова, яке вам сподобалося, чи статтю Бєлінкова — ви знову
ж таки зганьбите державний і суспільний лад радянської держави.
Зберіться в чиємусь помешканні, щоб колективно прочитати роман Солженіцина чи обговорити якусь проблему, скажімо,
продовольчу кризу в країні після неврожаю 1972 року (а чому б
і ні?) — то і в цьому випадку вас звинуватять у діях, що ганьблять радянський лад, а, можливо, і в чомусь страшнішому.
Напередодні знаменної дати — 50-річчя створення СРСР —
«найпередовішої, найдемократичнішої держави в світі» я і мої
товариші стоїмо біля порогу зовсім не найдемократичнішої і не
найпередовішої тюрми, запідозрені в злочинах, яких не скоювали і не могли скоїти.
Статті 70 і 190-1 Кримінального кодексу антиконституційні, злочинні, ганебні: саме вони, а не вилучені у нас книги, не наше ілюзорне «гуртування», не наші думки і погляди ганьблять
радянський державний і суспільний лад.
На знак протесту проти застосування до нас однієї з цих
канібальських статтей, я відмовляюся від будь-якої участі в майбутньому судовому розслідуванні «злочину», передбаченого
конституційною статтею.
Суд судитиме не мене, він судитиме Конституцію, яка благословила його. Що ж, Конституція, яка не може відстояти себе
від зневаги державою, заслуговує того, щоб бути осудженою.
Коли я буду заарештований (а це, думаю, ось-ось станеться),
прошу моїх рідних і друзів твердо знати, що я не даватиму свідчень слідству і судові.
У випадку, якщо в них раптом появиться бажання виступити на мій захист, прошу не подавати, як це часом буває, ніяких
клопотань, де фігурувало б моє прізвище, в офіційні державні
інстанції Радянського Союзу, бо поклін державі, якій не вірю,
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скарга на те, що й державою схвалено, завжди вважав не тільки
безнадійним але й принизливим.
У році 1972 я бачу раптом те саме, що бачив у 1874
Н. А. Морозов, і промовляю його словами: «У всьому своєму
житті й діяльності я не бачу нічого такого, за що мене можна було б садити в тюрму».
Сто років пройшло з морозівських часів, і наче не пізнати за
одягом, але заглянь у глибину — немає змін у Росії, не похитнулась до цих пір в напрямі проґресу духу...
І все ж вірю в її завтра: в те, що прийде до кращого життя,
до нелицемірної конституції, до свободи, не оббріханої тюремним статутом. Вірю, що очиститься, прозріє, переживе страх
і назавжди відбере у правителів своїх вікову звичку порпатися
в книгах і умах!
Рождество на Москве
«Люди начинают понимать,
что преступник не тот,
кто выносит сор из избы,
а тот, кто в избе сорит.»
(З останнього слова Володимира Буковського
на суді 5 січня 1972 року)

Рождество на Москве! Загустелая стынь.
На бульварном кольце — снегири на снегу…
Не целуй меня, нет! И бокал отодвинь,
И прости, что сегодня любить не смогу…
За окном день и ночь муравьи-москвичи,
Суетятся, подарки любимым несут…
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Растворились, как тени, в толпе палачи,
Что свершили сегодня свой дьявольский суд.
Им то что, палачам, только руки умыть!
Могут спать по ночам, могут женщин любить…
В полумраке пропахших карболкою стен,
Словно в те роковые, тридцатые, встарь, —
Уж как мог клеветал прокурор-манекен
И кровавым пером скрежетал секретарь.
Но с презрением глядя в глаза палачам,
Только скулы мальчишечьи выбелил мел, —
Он стоял перед ними прекрасен и прям,
Не стволы — кулаки положив на барьер.
Не пророк-златоуст, не лукавый злодей.
Никого он не звал ни взрывать, ни свергать.
Он хотел одного: вновь заставить сверкать
Закосневшие, ржавые души людей.
Чтоб дремавшие — вскинули головы вверх,
Чтоб молчавшие — снова отверзли уста.
Чтоб уставшие — руки сплели, и навек
Отпустила страну нищета-немота.
Рождество на Москве! От дыханья дымок,
Пузырьки на бокалах, веселье и гам…
А его затолкали в слепой воронок,
Повезли в никуда по безмолвным снегам.
Лишь за то, что не верил обманной трубе,
Не клонился кумирам, любил свой народ,
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Лишь за то, что сказал: ведь преступник — не тот,
Кто выносит, преступник — сорящий в избе!
Рождество на Москве! Только что-то не в лад,
Что-то сбито с небес и затоптано в грязь.
Словно вещие стрелки с рожденья — на казнь
Передвинул тайком, передернул Пилат.
Потемнел Вифлеем. Закатилась звезда.
Прошипела и гасла в пустынном логу.
И тяжелые алые капли с креста —
Снегири,
		
снегири,
			
снегири на снегу!
5 января 1972 г.

Опричник
Снова вырвали клок, но еще не конец,
Видит Бог, пронесло стороной!..
Уж давненько он скачет, опричный гонец,
По горячему следу за мной.
Не с пустыми руками он едет — припас
Для меня кой-какие дары.
Он везет на груди государев указ,
В переметной суме — кандалы.
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Все теснее кольцо, каменистей пути,
Горячей и стремительней гон!
Я покуда еще успеваю уйти,
Но всего на один перегон.
Оба знаем, что это — на первых порах.
Он, конечно, хитрей и сильней…
Просто я на хмельных постоялых дворах
Подороже плачу за коней.
Но пустеет кошель, и дыхания нет,
И судьбу отвернуть не дано:
Полный список моих неприметных примет
По заставам разослан давно.
В час, когда холодеют верхушки лесов
И луна ковыли серебрит,
Слышит ухо — как бой деревянных часов —
Неотвратную поступь копыт.
Но напрасно он ждет, государственный пес,
Что отдамся на милость ему!
В самый горестный час — ни смятенья, ни слез
Я не дам увидать никому.
Может, нынче — последний свободный денек,
Может, завтра — сомкнется кольцо…
Пусть готовится к встрече — лишь гневный плевок
Он получит в рябое лицо!
Июнь 1972 г.
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Анастасия
Уставши странствовать по свету,
Грустя о добром и простом,
Я вдруг наеду по рассвету
В этот высокий ладный дом.
Уж так душа бродяжья наша —
Вдруг защемит, вдруг запоет,
Здесь богатырша-великанша
За ставней прянишной живет.
Какой-то трепет пересиля
(Ведь не ждала, ведь не звала),
Скажу: — Привет, Анастасия!
О чем тужила? Как жила?
С испугу выронит подойник,
Все так же статна и бела.
Цветок разлуки — пряный донник
Зачем-то в волосы вплела.
Схлопочет вмиг графинчик горькой,
Моченой клюквы и грибков...
Все то же здесь: подушки горкой,
Половички из лоскутков.
Хоть из угла, бросая вызов,
Нахально выставясь на нас,
Щеголеватый телевизор
Таращит свой бельмастый глаз.
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Хоть кактус вытеснил герани,
Естамп с Пикассо — образа...
Я все гляжу в ее бараньи,
Незамутненные глаза.
Что в них, распахнутых, как блюдца?
Какие дали и миры?
Каких похабных революций
Хмельные плясы и костры?
Что ждет ее, небогу, завтра?
Ведь до сих пор одним живет —
Увы, не Гоголя с базара —
Светильник импортный везет!
Ах, этот Гоголь! гоголь-моголь!
Акцизный чиж, все прыг да прыг.
А ты скажи мне: проку много ль
От этих книжных торопыг?
Что схлопотал? Да разве грыжу.
Россию стронуть — что глупей!
Ах, ей бы Гришу...
Ей бы Гришу!
Чтоб помохначе, погрубей!
Уж этот дело знал — до свету
Речей пленительных не вел.
Одной рукою — на комету,
Другой, охальник, — под подол!
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Вот так и вся она — сквозь годы,
Сквозь все мытарства пронесла
Уют желанный несвободы,
Непротивленье силам зла.
Пускай обрушены святыни,
Тоска по ним еще свежа,
Опять загрезила Батыем
Ее сиротская душа.
Ласкать тирана... Ждать комету...
Чого же боле и верней?
Не надо, Настя... Я уеду.
Вели закладывать коней!
Гудят гудки, свистят такси,
Струится Лета.
Свези, Харон, меня, свези,
Туда, где лето.
Хрустят шаги. Все ближе ...Чу!
Грядет мессия!
Стели постель, гаси свечу,
Анастасия!
Кладет ладони на виски
Моя Россия,
И нет ни боли, ни тоски,
Анестезия.
Март 1973 г.
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Таити
Какая красная стена передо мною,
Какая странная страна за той стеною.

Я обыскал весь шар земной,
А это — рядом:
Между пельменной и пивной,
И летним садом!
О, чистота, о правота,
На чем стоите?
Моя печальная мечта —
Мое Таити.
Четыре вышки по углам,
Циклоп у входа.
Но только там. О, только там
Моя свобода.
Февраль 1973 г.

Стена
Это чувство стены — словно чувство вины,
Не укрыться ни в сон, ни в толпу.
На подушечках пальцев шершавость стены
И мозоль кровяная на лбу.
Будни каменных дней, заколдованный круг,
Где страшней от того, что скучней.
Только, чу! Замогильный изломанный звук —
Сквозь зеленую толщу камней.
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И я вдруг понимаю, о гордый глупец!
Что, — забытый с другой стороны, —
Так же бьется какой-то печальный слепец
В равнодушное тело стены.
Отдается в висках его каменный стон,
День и ночь, кулаки кровеня,
В каждом дереве — он, в каждом зеркале — он, —
Безнадежно стучится в меня.
1973 г.

Не совсем каноническая ода
На день великого советско-чехословацкого торжества
Прага, 23 февраля 1973 г. Генеральный секретар ЦК
КПСС Брежнев вручил Генеральному секретарю КПЧ Гусаку
орден Ленина.
Прага, 23 февраля 1973 г. Генеральный секретар КПЧ Гусак
вручил Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежнєву высокую награду ЧССР — орден Белого Льва с цепью.

Брежнєв: — Дорогой товарищ Гусак!..
Гусак: Дорогой товарищ Брежнєв!..
Они друг другу угождают —
И так, и эдак, вкривь и вкось,
Они друг дружку награждают:
Златую брошь... Златую кость...
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Уже им благ земных и низких,
Простых и плотских скучен ряд,
Уж мало им поместий крымских,
Турецких бань, любовниц, яхт.
Всего важней теперь на свете,
Чтоб в хрестоматию войти
Не с бородавкой на портрете —
С крестом алмазным на груди.
Вот и наладили поруку,
Своя и воля, и казна.
В кружок уселись, и по кругу
Друг дружке смачно лижут руку
И щедро дарят ордена.
В день угожденья, в день рожденья...
В день утвержденья в главной роли...
И даже — в горький день растленья,
Когда тебя при всех пороли!
И каждый тайно рад моменту,
Когда возлюбленно кладя
Цветную орденскую ленту
На шею ближнего вождя —
Рискнет (кто раньше, кто попозже),
От нетерпения дрожа,
Ее ощупать — где потоньше
И поудобней для ножа!
Храни нас Бог от этих злобних
Нагорных, горных и подгорных
В бессмертье рвущихся свиней.
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Но видит Бог: с какой охотой
Их награждаю этой одой,
Да будут живы в ней!
23 февраля 1973 г.

Баллада о первом обыске
Но что нам делать с розовой зарей!
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными
стихами?
Н. Гумилев

Я ожидал их так давно,
Что в час, когда пришли,
Мне стало так же все равно,
Как лодке на мели.
Я оглядел их сверху вниз —
Процессию теней:
На козьих ножках — тельца крыс
И хоботки свиней.
Они рванулись, как на мед,
На давний мой дневник...
Они оставили помет
На переплетах книг.
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Какой-то выхватив альбом,
Захрюкали в углу...
А я стоял, прижавшись лбом
К прохладному стеклу.
А я глядел на дальний бор,
На три моих сосны.
Я знал, что все иное — вздор,
Непрошенные сны.
Там, отрицая этот сброд,
Лаская и даря, —
Вставала из раздолбных вод
Пурпурная заря.
И в лике пенных облаков,
Прекрасны и тихи,
Текли, не ведая оков,
Бессмертные стихи.
Не зная страха и утрат,
Был легок путь в зенит...
Я знал, что этот высший лад
Никто не осквернит.
И, оглядевшись на зверье,
На разоренный стол,
Я, как во сне сказал: — Мое.
Давайте протокол.
13 июля 1972 г.
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Надо
Вот ударил набат и труба позвала,
Вот и кончен недолгий последний бивак!
Надо срочно доделать земные дела
И укладывать в торбу иглу да табак.
Надо хлам разобрать... написать старикам,
Да подковки покрепче подбить к башмакам...
Надо б сердце (шалит!) хоть слегка подлечить...
Надо б дома ножи, наконец, наточить...
Надо к милой разок заглянуть в Майерлинг...
Ах, как много, как много осталось вокруг За недолгий сочельник отпущенных дней —
Недолюбленных губ, недочитанних книг,
И каких-то встревоженных маленьких рук,
Что торчат из травы, из воды и камней!
Надо враз расплатиться по всем векселям,
Поклониться владимирским горьким полям...
Надо много успеть, ничего не забыть,
Надо дочке поярче косынку купить...
Но важнее всего, раз уж выпало так,
Раз уж времени нет ни дарить, ни спасать, —
Стиснув зубы и ненависть сжавши в кулак,
Про опричную стаю стихи дописать!
Чтоб швырнуть напоследок под лапы волкам,
Чтоб хлеснуть побольней по мордастым щекам!
И опять — с головою, опущенной в лед,
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Позабывши друзей и голодных грачат,
И врачей, и любовь, и оазисы книг,
Я пишу и пишу их всю ночь напролет.
Лишь густеет в висках никотиновый чад:
Черновик... черновик.... и еще черновик!
Поверней бы, позлей!
Не успею.
Стучат...
Август 1972 г.

Дорога к Булонскому лесу
На парапете моста через Октябрьскую
Железную Дорогу у Марьиной рощи в Москве
чьей-то неизвестной рукой сделана надпись
со стрелкой-указателем «К Булонскому лесу!»

На серой громадине Марьина моста
Начертано кем-то — нахально и просто,
Мазок по бетону, мазок по железу —
Веселая надпись: «К Булонскому лесу!»
К Булонскому лесу? Откуда, откуда?
Но синие буквы так сочны и четки,
Что с первых шагов начинается чудо,
Сближаются дали и никнут решетки.
К Булонскому лесу? Чего же тут проще!
Шагайте за стрелкою к Марьиной роще!
Хватило бы песен, подметок, терпенья,
Важнее всего — обрести направленье!
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По Марьиной роще, по Марьиной роще,
Где ветер веселую стирку полощет.
По роще, где нынче ни елки, ни палки...
Сквозь серые улочки, лужи и свалки.
По Марьиной роще — к Сущевскому валу
И дальше — смелее, смелее! — к бульвару.
Ах, прямо к чужому, к Большому бульвару!
Сквозь время, сквозь грани, сквозь легкую дымку,
Порвавши какую-то нить невидимку,
Лиш в спину, вдогонку, — свистком милицейским,
Но вы уж тю-тю — по Полям Елисейским!
Вступая под легкие вечные своды,
И в щеки ударит безумье свободы!
Шагайте прямее, печали откинув.
Ах, вот ведь какой он, Бульвар Капуцинов!
Шагайте, шагайте раздольно и споро:
От роз Тюильри — к обелиску Луксора!
И дальше — туда, где лиш в грезах витали,
К лучистой и яркой звезде — Этуали!
Вы видите сами, как скоро и просто,
Отвлечься бы только от Марьина моста!
Уйти, как в чудесную хрупкую пьесу —
К Булонскому лесу, к Булонскому лесу!
...Какой пригрустнувший чудак-самозванец
Макнул в голубое проказливый палец
И вычертил, высветив серую стенку,
На хмуром бетоне волшебную стрелку?
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Я тоже мечтатель и тоже скиталец,
В отечестве скучном чужак-иностранец.
Как давят и душат казенные своды!
Мой город прекрасен, но он без свободы!
На каждом шагу невода да препоны,
На каждой стене трепотня да иконы.
А мы все стучим в ожидании тризны,
Как в бубны шаманьи, в красивые «измы»!
Судьбу прожигая в хвалебных моленьях,
Ползем, как слепцы, на мозольных коленях
Туда, где лежит заспиртован в елее,
Пергаментный карлик в своем мавзолее.
...Как чужды и пошлы все тризны и путчи,
Мне нужен веселый и верный попутчик,
Чтоб выпрямить плечи и — руки в карманы —
Шагать без заботы в нездешние страны.
По стрелке волшебной, твердя Марсельезу, К Булонскому лесу, к Булонскому лесу!
1972 г.

Алабушево
Не обижены судьбою,
Одарила нас удача:
Финский домик под Москвою —
То ли ссылка, то ли дача.
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Все по чину и по сану
По родимому закону:
В уголках — по таркану,
В потолках по микрофону.
А на все четыре розы —
Елки, палки, галки, грузди...
Если вспять пошли морозы
Значит, нет причин для грусти.
Наслаждаемся природой,
Крутим пленку с Окуджавой,
Умиленные заботой
Нашей матери-державы.
С каждым днем нежнее, ближе
Узнаю ее натуру...
Кто-то топает по крыше —
Проверяет арматуру...
Ну и ладно, жребий брошен!
Но живем и в ус не дуем.
По углам буры накрошим,
Потолкам — покажем дулю.
Хоть без очень четкой цели,
Но живем своим укладом,
Если сильно дует в щели —
Затыкаем «самиздатом»!
Есть вопросы, нет ответа!..
Спорим, курим, ждем мессию,
Чтоб проникшись высшим светом,
Вместе с ним спасать Россию.
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А она не шьет, не строчит,
Пьет и пляшет — губы в сале.
А она совсем не хочет,
Чтобы мы ее спасали!
1971 год, поселок Алабушево
Московской области.

Клевета
«Ослепшие, как много вас!
Прозревшие, как вас осталось мало…»
(Мать Мария)

Словно с крыши гнилая вода —
Клевета, клевета, клевета…
Неужели такой я злодей?
Я любил этих слабых людей.
Я учил их поверить в любовь,
В непоборные силы добра —
Били вдрызг: не оставив зубов,
Не оставив живого ребра.
Пусть в глазах от побоев темно,
Но упрямо, как клятву любви,
Я шепчу: «Все равно, все равно,
Никогда не клони головы!»
И с усильем поднявшись с камней,
Улыбаясь кровавым лицом,

153

Частина 1

Я твержу все упрямей и злей:
«Человек не рожден подлецом!»
Нет, не эти мне люди враги,
Хоть во имя фальшивых идей
И солгут, если скажут: солги,
И убьют, если скажут: убей.
Ведь не могут раскинуть умом
И понять, наконец-то слепцы,
Что ярмо остается ярмом
Даже если на нем бубенцы.
1971 год
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Справа Дандарона
Восени 1972 року до мене звернувся А. П’ятигорський з проханням приїхати в Улан-Уде для захисту Б. Д. Дандарона. Людина за вдачею емоційна, сам відомий буддолог і переконаний буддист, кандидат філософських наук, він із запалом доводив мені,
що в буддизмі неможливе сектантство, що вся ця справа — підступні змови західних буддистів проти східних. Дандарон —
великий вчений, ніяких злочинів скоїти вони не могли.
Я запитала у відповідь лише одне: «Чим же все ж таки Дандарон і його учні зашкодили радянській владі?»
П’ятигорський вважав, що нічим. Я ж була переконана в іншому ще до знайомства зі справою.
Перед виїздом в Улан-Уде для захисту Дандарона я по
ставила собі завдання передусім ознайомитися з буддизмом як
релігією і філософією.
Будувати захист у такій справі і, навіть, просто розмовляти з Дандароном, не вивчивши цієї гілки філософських і релігійних знань, мені здавалося неможливим.
І ось П’ятигорський читає мені просто вдома лекції з буддизму. Навчає мене, що є «страждання» в буддизмі, які шляхи
його подолання. Я знаю, що є «восьмеричний шлях спасіння»:
праведний світогляд, праведний намір, праведна мова, праведні вчинки, праведний спосіб життя, праведна думка, праведне
зосередження.
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Та при чому тут злочини?
Перш, ніж судити Дандарона, КДБ вирішив провести щось
на зразок «репетиції».
До суду було передано справи на чотирьох осіб — членів
«групи Дандарона», яких постановили визнати непідсудними й скерувати на примусове лікування в психіатричні лікарні,
зокрема: Монтлевича, Желєзнова, Буткуса, Лаврова. Їх звинуватили в розкраданні державного майна, хуліганстві і, звичайно, порушенні прав громадян. Тобто, у злочині, передбаченому статтею 227 КК РРФСР (В Українській РСР це стаття 209
КК УРСР).
Саме за цією статтею судили віруючих, коли хотіли позбавити їх волі на п’ять років, тобто, коли три роки, передбачені
статтею 190-1 КК РРФСР (наклеп на радянський лад), здавалися недостатніми.
Стаття ця трактує дії так: «Замах на особистість і права громадян під приводом виконання релігійних обрядів чи іншим
приводом».
Стаття передбачала відповідальність не тільки організаторів релігійних груп, але й членів таких груп.
Я вирішила їхати в Улан-Уде на перший суд, щоб зорієнтуватися, в чому ж полягає звинувачення, хоча цих чотирьох людей
захищати не могла, оскільки погодилася взяти на себе захист
«організатора буддистської секти» Дандарона. Водночас мало
закінчитися слідство і в його справі.
В справі згаданих чотирьох осіб фігурували ті ж звинувачення, які згодом були пред’явлені Дандаронові. Мова йшла про те,
що вони отримували в подарунок предмети буддійського культу, а тоді продавали їх музеям (розкрадання державного майна).
Побили п’яницю Дамбадаржаєва, начебто Мялль і Желєзнов.
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Желєзнова допитати неможливо — непідсудний. Мялль —
в Естонії, і його ніхто навіть не викликав.
Побили пасинка Дандарона — Дашієва. Висновок: боялися, що він їх викриє. Нехай так. При чому ж тут «під релігійним
приводом»?
Влаштували щось на зразок розгляду «персональної справи» Петрова і виключили його з «групи Дандарона». Майже
як на партійних зборах комуністів.
Не знаю, смішно це, чи сумно, що навіть в релігійну групу
притягуються партійні звичаї.
Приносили Дандаронові подарунки: килим, годинник,
шарф, тютюн. Дійсно, в буддизмі є культ учителя, який передбачає не лише поклоніння, але й подарунки. Незрозуміло лише,
яку шкоду це нанесло радянській владі і чому це «шахрайство»
«під релігійним приводом», в чому звинуватили Дандарона.
Цікаво, що за цією статтею кваліфіковано навіть наявність
кас взаємодопомоги в релігійних групах. Скарбники підлягали
відповідальності як активні учасники груп.
«Система» претендувала на те, щоб називатися найгуманнішою в світі й водночас не могла допустити ні благодійності
приватних осіб, ні матеріальної взаємодопомоги. Тільки владі
було вільно творити «милосердя» для своїх слухняних рабів.
Розуміли, як приваблює людей взаємодопомога і підтримка.
І, нарешті, головне звинувачення, таке улюблене для КДБ:
якщо до справи можна було притягти щось «постільне», продемонструвати моральний «розклад», що панує серед антирадянщиків — вони вважали це своїм головним козирем.
Які статті про це писали!.. Ось хто стає «антирадянщиком»,
«відщепенцем» — тільки розпусники і п’яниці, та різного роду кримінальні злочинці. Всі інші люди радянську владу дуже
люблять і дружними рядами прямують до комунізму.
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Знайшли вони такий козир і в цій справі.
Співжиття Желєзнова і Дандарона з Бадмаєвою. Але про
це пізніше, коли мова піде про справу Дандарона.
На цьому ж першому судовому засіданні найцікавішим був
висновок судово-психіатричних експертиз.
Тільки щодо одного з них, Желєзнова А., вони мали підстави для проведення такої експертизи. Ще в 1964 році в Ленінграді йому було поставлено діагноз шизофренії в параноїдальній
формі.
Желєзнову було 32 роки, одружений, мав трьох дітей. Навчався в Ленінградському інституті імені Рєпіна на архітектурному факультеті, закінчив три курси. Пізніше навчався на біологічному факультеті Університету.
В 1965 році виїхав до Улан-Уде і вже тут у 1971 році закінчив
Педагогічний інститут. Спочатку працював учителем малювання, потім у Бурятській філії Академії Наук.
У висновку наведено звинувачення, які фігурують у справі.
Тоді описано психічний стан: в контакт вступає стримано, запевняє, що його переслідують, чинять утиски на роботі.
Оскаржує доведені слідством факти (це, звичайно, може робити
тільки божевільний, на думку психіатрів). На частину запитань
відмовляється відповідати.
Висновок: страждає від параноїдної шизофренії впродовж
багатьох років.
Рекомендація: лікування в психіатричній лікарні спеціального типу.
Далі йде висновок експертизи щодо Монтлевича: 32 роки,
закінчив Інститут імені Рєпіна, працював у Ленінградському музеї релігії та атеїзму науковим співробітником. Нічим не хворів.
Для чого ж тоді призначено експертизу? Тому, що радянська
влада вважала всіх учасників релігійних груп неноральнимми?
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Описова частина висновку: Монтлевич приїздив в Улан-Уде
на «сокшоди» (зібрання буддистів з трапезою).
З 1961 до 1966 року перебуває на обліку в психо-неврологічному диспансері. Діагноз: астено-невростенічний синдром
(не психічне захворювання).
В контакт також вступає стримано. Щодо оточення зорієнтований правильно. Свої вчинки (звинувачення) пояснює «нелогічно». Ставить беззмістовні запитання (що саме психіатри
вважають беззмістовним — не пишуть). Недостатньо стурбований своєю долею.
Діагноз: багато років шизофренія (форму не вказано).
Оскільки не всі радянські психіатри зраджували своєму лікарському обов’язку, Ленінградські психіатри, у яких Монтлевич лікувався, цей діагноз спростували.
Аналогічна історія з Лавровим, також ленінградцем, наймолодшим з них — 26 років. Три роки навачався в Університеті
на філософському факультеті. Тоді залишив навчання і виїхав
в Улан-Уде, в Кижингу, на батьківщину Дандарона.
Лавров — активний член релігійної групи, що займалася
злочинами, — пишуть експерти. Як і інші, в розмову з експертами вступає обережно. Повідомив, що в західній філософії розчарувався. Не може пояснити факти життєвих негараздів (зміна
місць, відсутність фаху тощо). Відсутні плани на майбутнє, не занепокоєний своєю долею. Манірна поведінка. Резонерство.
Діагноз: шизофренія в’ялого перебігу.
Цей діагноз став наймоднішим у дисидентських справах.
Винахід Морозова — керівника Інституту імені Сербського.
В суді стався цікавий інцидент під час допиту дружини
Лаврова. Прокурор Байбородін запитав у неї, бажаючи підтвердити висновки експертів: «Але ж ви дійсно не прагнули до
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облаштованого життя. Хіба нормальна людина може переїхати з Ленінграду до Улан-Уде? Звідси всі намагаються виїхати».
І тоді та молода, симпатична жінка, також віруюча, відповіла йому: «Для вас метою життя давно стала ваша кар’єра і облаштоване помешкання. Ми мету життя бачимо в іншому».
І, нарешті, литовець Буткус Донатас — Людвікас Юозович.
Закінчив медичний інститут. Виявляв потяг до тібетської медицини, тому й працював в Улан-Уде. Вивчав тібетську мову. Закінчив аспірантуру. З 1971 року працював у Вільнюсі завідувачем
Відділом східних культур в музеї історії. Лікувався з приводу
неврастенічного синдрому.
Що ж у ньому збентежило експертів? Він в контакт вступав
сміливо і вільно. Вважає усіх своїх знайомих «приємними, хорошими, добрими людьми».
Не може так думати нормальна радянська людина, бути таким некритичним і не перейматися своєю майбутньою долею.
Маячні, обману почуттів немає. Емоційно тривіальний.
(Так можна казати про дуже багатьох людей).
Також — «шизофренія в’ялого перебігу».
Суд ухвалив визначення, яким підтвердив існування нелеґальної буддійської релігійної групи, до якої входять 30 осіб.
(Що таке «Нелеґальна група» — такого поняття не знає ні
Кримінальний кодекс, ні законодавство взагалі).
Група займалася злочинною діяльністю «під виглядом виконання «релігійних обрядів»».
Єдиний відступ від думки експертів — суд скерував усіх на
примусове лікування у психіатричні лікарні за місцем мешкання.
Що ж, для Желєзнова, скерованого в місто Київ, це рішення було дуже суттєвим.
Навряд чи мають значення прізвища експертів-психіатрів,
що дали ці висновки. В історії переслідування інакшедумаючих
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за допомогою лікарів-психіатрів таких прізвищ десятки. Вони
згадуються в багатьох джерелах.
І все ж... Це лікарі-психіатри Міської лікарні № 1 в місті
Улан-Уде: Бабанова Ф. П., Веселов В. І. та Смірнов В. С. Всі вони відправили людей в психіатричну лікарню, обмежившись
1–15 хвилинною розмовою на амбулаторній експертизі.
Навіть стаціонарне обстеження не знадобилося. Їм було ясно, якого висновку від них потребують.
Чи страждали ці лікарі коли-небудь докорами сумління,
чи вони заспокоюють себе тим, що навіть врятували людей від
тюрми?
Одного разу Петро Старчик, також віруюча людина, чудовий бард, примусово спрямований до психіатричної лікарні
колегами Бабанової і Веселова, запитав у лікаря-психіатра, чи
пам’ятає той, що в історії був Нюрнбергський трибунал і чи не
боїться, що рано чи пізно він буде і в нашій країні?
Лікар відповів цинічно, але дотепно. Він сказав, що не боїться, бо якщо такий трибунал і відбудеться, то йому, рядовому лікареві, на лаві підсудних місця не вистачить.
Трибунал так і не відбувся, хоч режим і рухнув...
Я хотіла побачити життя цієї групи і попросила допустити
мене на «сокшод». Адже проведення «сокшодів» було головним пунктом звинувачення «нелеґальної групи».
Мені дозволили, але з умовою виконання обряду. Я абсолютно не вмію стояти на колінах ні за яких обставин. А буддисти
поклоняються учителеві, прикладаючи руки до лоба, до серця
і на колінах. Я попередила, що третє робити не буду. У буддистів
немає звичаю вішати ікони на стінах помешкань. Ікони висять
у них тільки в молитовних приміщеннях. За столом на чільному
місці сидить «учитель», який проводить «сокшод». Всі присутні пригублюють напій, передаючи його «по колу», тоді всім
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по колу підносять полумисок з м’ясом і хлібом. Кусничок треба
відломити і з’їсти, решту залишити в полумиску. Залишки викидаються у вікно, щоб нагодувати «всю живність».
Читаються буддійські тексти.
Мене найбільше цікавив стан присутніх. І я, людина тоді
цілком не віруюча, зрозуміла вперше, що означає для людей
релігія, як потрібна людям така хвилина просвітлення й відстороненості від світської метушні.
Бурятські газети пізніше опишуть «сокшоди» як зібрання
п’яниць і злочинців. Мовляв, релігійні люди моляться в буддійських дацанах, і їх ніхто не переслідує. Та в цьому й було питання: радянська влада нічого не мала проти бабусь і дідусів, які
відвідують офіційні церкви. Там усе під контролем, аж до того,
що КДБ завербував священиків у свою аґентуру.
Та будь-якого зібрання людей «під релігійним чи іншим
приводом» влада боялась. Була певна, що на такі зібрання людей приводить «інакшедумання», тому згодом і з’явилася назва
«релігійне дисидентство».
Ось я й відповіла собі на питання, поставлене свого часу
П’ятигорському: чим вони заважають радянській владі.
Уявіть собі далеку Бурятію (це ж не Москва, де хоч щось було вже можливим, скажімо, домашні семінари науковців), куди
почали з’їжджатися молоді освічені люди з усього Союзу, з Москви і Ленінграда, Прибалтики, Молдови, Росії. Збираються всі
разом на чолі з Дандароном, допомагають одні одним тощо.
Зараз усе звертають на КДБ, забуваючи, що були ще обласні
комітети Комуністичної партії Радянського Союзу, які боялися будь-якого інакшедумання та навернення в релігію більше,
ніж КДБ.
Тим більше, що мова йшла про Дандарона, складна біографія котрого не могла не насторожувати.
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Дандарон Бідія Дандарович народився у 1914 році в ламській родині. Уже в три роки його було оголошено «втіленням»,
тобто живим Буддою. Якби не революція 1917 року, міг би стати
Бандит-ламою. В дитинстві був у дацані, вивчав тібетську мову. Після встановлення радянської влади в Бурятії буддистське духовенство майже до щенту знищили. Батько його помер
у 1922 році.
Думаю, що після смерті батька Дандарон більше схилявся
до радянського життя. Принаймні, закінчивши школу, він поїхав у Ленінград, поступив в інститут, встиг закінчити три курси. 9 січня 1937 року його заарештували, а 3-го червня 1937 року
військовий трибунал Ленінградського округу засудив його до
10 років позбавлення волі за статтею 58-10 частина 1-ша — антирадянська аґітація і пропаґанда. Військова колеґія Верховного суду СРСР зменшила йому міру покарання до 7 років.
В лютому 1943 року (після відбуття 6 років ув’язнення) його
було звільнено з табору за станом здоров’я.
Цю справу припинено 25 вересня 1958 року за відсутністю
складу злочину (в час хрущовської реабілітації).
Але до того його встигли арештувати ще раз.
Невдовзі по закінченні Другої світової війни Сталін розпочав нову хвилю репресій, особливо щодо тих, хто раніше вже
побував під судом.
7 листопада 1948 року заарештували Дандарона. Якихось
свідчень проти нього чи доказів цього разу, видно, взагалі не
було. Справу скерували не в суд, а в «Особливу нараду при
МДБ СРСР» і в результаті — 10 років позбавлення волі за
статтею 58-10 частина 2-га і навіть співучасть у зраді Батьківщини (19 стаття 58-1 «А»).
Звільнили його 8 липня 1956 року з таким формулюванням:
«Для подальшого утримання під вартою немає підстав».
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Правда, того ж року, а саме 30 грудня 1956 року Воєнний
трибунал Сибірського військового округу скасував Постанову
«Особливої наради» і припинив справу у зв’язку з недоведеністю злочину.
Отже, 14 років у таборах. Вся молодість.
До часу другого звільнення Дандаронові вже було 44 роки.
Як розповів Дандарон, в таборах було багато буддистських лам
і там лама Цибіков посвятив його в буддизм. Там же було написано (ним, чи кимсь іншим) книгу «Думки буддиста». Ця книга також фігурувала в справі.
Після звільнення й до арешту працював в Інституті сходознавства, а пізніше — в Бурятській філії Академії наук СРСР.
Став відомим буддистом, опублікував ряд наукових праць.
Переклади цих праць вийшли за кордоном. Його високо цінував Ю. М. Реріх, який познайомився з ним у 1956 році.
Я чекала з ним зустрічі з зацікавленням.
В листопаді 1972 року мене викликали на закінчення слідства. Тоді адвокатів допускали тільки на цій стадії. Цікавий був
склад слідчої групи: два слідчі КДБ, двоє від міліції, очолив групу прокурор Байбородін.
Я прилетіла в Улан-Уде, але, виглядає, з мене вирішили познущатися: сказали, що слідство продовжено (а мало скінчитися
17 листопада 1972 року). Я вилетіла додому. Та в Луганську на
мене вже чекала телеграма, що мене знову викликають, оскільки
слідство все ж мають намір закінчити 30 листопада.
Це був той рідкісний випадок, коли я мало не заплакала з досади. Невже вони вирішили позбутися мене таким чином? Вирішили, що в мене забракне сил на ще один 14-годинний політ?
В Улан-Уде зима була в розпалі. Я вилетіла знов до Москви,
а звідти — в Улан-Уде. Цього разу мені дали побачення з Дандароном. Я передала йому вітання від його московських друзів
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П’ятигорського А. М. і Волкової О. Ф. Розповіла, що саме вони
запропонували мені його захищати.
Ознайомилась з матеріалами справи. Мене завжди найбільше цікавило: з чого починалася справа.
Ця справа (формально, звичайно) починалася з доносу на
нього власної дружини — Сампілової.
За два тижні до офіційного порушення справи з’явився протокол її усної заяви в КДБ з проханням допомогти «розібратися» з Дандароном.
Характерна риса усіх тоталітарних режимів: подружжя
доносять одне на одного, діти на батьків... Павлики Морозови
оголошуються героями для цілих поколінь.
Та порушили справу не за її заявою, а за заявою Дамбадаржаєва про те, що його побили Желєзнов і Мялль 29 липня
1972 року. Справу порушено лише 17 серпня 1972 року і того ж
дня затримали Желєзнова, а через два тижні, зокрема 31 серпня
1972 року заарештували Дандарона, який нікого не бив.
Найдивовижніше (а, може, це є зрозумілим у світлі 14 років,
проведених у таборах), що Дандарон говорив спочатку про
психічну ненормальність Буткуса та інших, про те, що вони
здатні навіть на вбивство. Називав Желєзнова, Лаврова і Буткуса фанатиками. Перечислив усіх членів своєї групи, говорив
про касу взаємодопомоги.
Через місяць, 13 жовтня 1972 року, йому пред’явили перше
звинувачення за статтями, які я вже згадувала — 142, 227 частина 1 Кримінального кодексу.
30 серпня 1972 року призначили допити Бадмаєвої. Мета —
домогтися свідчень в примушуванні до співжиття за допомогою
релігії. Її допитували майже щодня. Спочатку вона визнавала
співжиття з Желєзновим, а пізніше — й інтимний зв’язок з Дандароном під загрозою побиття. Це вона заявила після допитів
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упродовж місяця. А через два місяці допитів, вона вже говорила
все, що хотіли слідчі.
Якщо КДБ зумів отримати заяву від дружини на чоловіка,
то використати в якості головного свідка звинувачення пасинка, який його ненавидить, труднощів очевидно не становило.
Нікого не бентежило, що свідок плів такі дурниці, в які
могла повірити тільки людина з хворою психікою, але сказане
було потрібне для звинувачення за статтею 227 Кримінального
кодексу: існувала, мовляв, організація, очолювана Дандароном,
ритуальні обряди в якій закінчуються ритуальним сексом.
Особливо вражала фраза із свідчень Монтлевича, начебто
Дандарон — «ворог народу і радянської влади».
Дуже розгнівила владу історія з Дугаровим Батодалаєм. Він
був членом КПРС, працював у Кижингинському районному
комітеті Комуністичної партії і... повірив вченню Будди.
З КПРС його, звичайно, виключили. Його страх на допитах зрозумілий. На слідстві він заявив, що вийшов з КПРС
за вказівкою Дандарона. Це лягло в основу звинувачення, що
Дандарон підбивав його до відмови від громадської праці. Чому праця в РК КПРС і членство в КПРС є «громадською працею» — сказати важко. Та змиритися з тим, що людина може
віддати перевагу релігії замість членства в КПРС і праці в РК
КПРС ні Обком партії, який і був натхненником цієї справи, ні
КДБ не могли.
Дамбадаржаєва привезли в суд просто з лікарні, де він лікувався від хронічного алкоголізму. Розповідь про те, як його
намагалися вбити, задушити тощо могла бути тільки маячнею.
Чим спростувати його свідчення? Желєзнова уже визнано
непідсудним, його не допитаєш. Мялль живе в Естонії, викладає в Тартуському університеті, вищою мірою інтеліґентна
людина. Ми розуміли, що КДБ міста Улан-Уде не зупинить-
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ся перед його арештом (якщо він приїде) і не допустить, щоб
він спростував свідчення Дамбадаржаєва. Я розмовляла з ним
у Москві. Він вирішив їхати. Історія його мандрівки в УланУде — майже детектив.
Разом зі мною він летіти не міг. Я не сумнівалася, що мій
приліт буде «під контролем».
Вирішили, що він вилетить наступного дня. Хлопці зустріли
його й відразу ж сховали. Там же Управління внутрішніх справ
вручило повістку його друзям для передачі Мяллю з’явитися на
дев’яту годину ранку 19 листопада до слідчого Хамаєва.
(Суд розпочався 18 листопада і саме на 19 листопада я планувала клопотання про допит Мялля).
Вони сподівалися встигнути допитати його до суду, залякати і отримати потрібні свідчення.
Як може слідчий викликати й допитувати свідка в справі,
яку вже розглядає суд? Це питання нікого не бентежило.
Якщо у фіналі справи зацікавлені відповідні «органи», закон до уваги не брався.
19 листопада вранці я прошу суд допитати Мялля. Суд призначає його допит на 14 годину.
Під час обідньої перерви я їду машиною по нього. Виходимо, не доїжджаючи до суду, й швидко біжимо до судової зали.
Не пустити до зали при мені й затримувати його просто в судовій залі не відважилися.
Друга година дня. Входить суд, але... вирішує першим допитати іншого свідка. Мялль змушений залишити залу. Його
охороняють хлопці з групи Дандарона. В коридорі працівники
міліції намагаються все ж затримати Мялля. Він вскочив у судову залу й повідомив про це. Так повторилося тричі. Суддя не
витримує й вимагає від працівників міліції, щоб йому не пере-
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шкоджали працювати й відклали затримання свідка Мялля,
доки його допитають у суді.
Мялль засвідчує, що ніхто Дамбадаржаєва не бив і, найголовніше, свідчить про абсолютну непричетність до цього Дандарона.
Після допиту Мялля садять до автомобіля у супроводі працівників міліції та КДБ. Першим безглуздість усього цього розуміє працівник КДБ. Під якимось приводом він виходить з машини. Тепер уже Хамаєв не знає, що робити далі й, доїхавши до
будівлі міліції, відпускає Мялля.
Дандарон у суді винним себе ні в чому не визнає. Вважає, що
не було ніякої «нелеґальної групи». Приїздили товариші з різних республік СРСР до нього для консультації з питань філософії буддизму. Буддизм навчає нікому не чинити зла, тому нікому
не міг давати вказівок когось бити.
Статеві зв’язки під приводом релігії припинилися в буддизмі ще в ХІV столітті. Подарунки отримував, дарував і сам. За окремі речі платив. Так, він не заперечує, що членство в КПРС
вважає несумісним з буддизмом: «в цьому випадку людина обманює або партію, або буддизм».
Допит свідків починається з головних для звинувачення —
Дамбадаржаєва і Бадмаєвої.
Свідчення Бадмаєвої до такої міри безглузді, що суд не наважився залишити у вироку цей пункт звинувачення.
Далі пішли працівники Інституту сходознавства, де працював Дандарон. Передусім, звичайно, парторг. На їхню думку,
Дандарон показав «своє ідейне обличчя», коли поставив суборган (буддистський пам’ятник) своєму батькові — учасникові
теократичного руху. Вони свідчать, що працівники інституту
обурювалися з приводу того, що навколо Дандарона «вешталася група людей з Улан-Уде та інших міст...»
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Дивна мораль, прищеплена впродовж десятиліть радянської
влади: особа, навколо якої збирається група людей, вже ворог.
«Збиратися» дозволено тільки на офіційних заходах.
Допитували в суді всіх тих, кого вважали членами «нелеґальної групи». Всі вони, як могли захищали Дандарона і саме вчення буддизму. Зокрема, Пупишев не побоявся заявити,
що матеріалістичні вчення не мають під собою етичної основи.
Подружжя Альбедиль, Віктор Аранов, дружина Монтлевича, Донець, Репка та інші.
Сампіловій (дружині Дандарона) і його пасинкові Дашієву
соромно звинувачувати його в суді. Намагаються помягшити свої
свідчення, твердячи, що його «заморочили» приїжджі хлопці.
У цій справі, як тоді було заведено в усіх справах такого типу, був висновок так званої «науково-атеїстичної і мистецтвознавчої експертизи».
Експерти прийшли до висновку, що «релігійна група на
чолі з Дандароном займалась вивченням теорії і практики таємної тантрійської йоги». Вони сповідували, начебто, три ідеї:
1. Культ учителя; беззаперечне підкорення йому.
2. Необхідність насильницького придушення противників
буддизму.
3. Віра в рятівну силу трьох жертв богам: зовнішньої жертви, внутрішньої жертви (горілка) і заповітної жертви (сексуальний обряд).
У висновку «науковці» з того ж інституту, де працював Дандарон, допомагаючи слідству, заявляли, що тантризм
пов’язаний з культом насильства, що йому притаманні «оргії тотального інтиму», сексуальний містицизм, який нібито
сповідували члени групи.
«Науковий висновок» полягав у тому, що в групі була
«жорстка кримінальна дисципліна».
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Для таких заяв також потрібні «наукові знання».
І, нарешті, головний висновок в обґрунтуванні провини
і Дандарона, і всіх буддистів загалом.
Філософія буддизму спрямована на заперечення цінності
земного людського буття. Заперечується ефективність соціалі
стичної революції, комуністичне суспільство.
Де ви тепер, «науковці», що заперечували будь-яку віру
в Бога? В яких храмах стоїте, вдаючи із себе віруючих, що так
«модно» нині і таким важким «злочином» було в 70-ті роки?
В суді у моєму розпорядженні були і книги з буддизму, і такі
буддологи як Мялль, Пупишев та інші, які знали це вчення набагато ліпше, ніж експерти.
Я поставила експертам 10 запитань, вимагаючи посилання
на наукову літературу.

Запитання
До науково-атеїстичної експертизи
в справі звинуваченого Дандарона Б. Д.
за статтями 147 частина 3-тя,
227 частина 2-га
Кримінального кодексу РРСФР
адвоката Немиринської Н. Я.
(Кам’янобродська юридична
консультація міста Ворошиловграда)

1. Чи існує в буддизмі ритуальний обряд «Ван»? Якщо існує, то опишіть його, з посиланням на першоджерела.
2. Як можна розшифрувати термін «Махамудра»? Чи має
цей термін якесь відношення до насильницького придушення
осіб, які відступилися від буддистської віри?
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3. В книзі А. Н. Кочетова «Буддизм» вказано, що суть буддистської моралі виражено в принципі ахімси — вимозі утримання від нанесення пошкоджень будь-якій живій істоті. Чи притаманний цей принцип і буддистському тантризмові?
4. Чи є в рукописі Дандарона «Махамудра як об’єднуючий
принцип буддистського тантризу» якісь положення, що свідчать про проповідування автором насильницького культу чи
сексуального містицизму? Якщо є, то навести ці положення.
5. Що символізує собою обряд «сокшод»? Чи можна цей
обряд віднести до ритуальної трапези чи до молінь? Цей обряд
притаманний тільки тантризмові чи буддизмові взагалі?
Послатися на першоджерела, де описано цей обряд.
6. У висновку попереднього слідства сказано, що в текстовому матеріалі групи Дандарона найсильніше звучать три ідеї,
в тому числі необхідність насильницького придушення супротивників буддизму. Навести конкретні уривки з текстового
матеріалу, які підтверджують цей висновок експертизи. Чи суперечать ці уривки (якщо експертиза їх наведе) літературі і першоджерелам з буддистського тантризму.
7. У висновку сказано, що тантризм (в цілому) пов’яза
ний з культом насильства. Пошліться на праці з тантризму, які
підтверджують цей висновок експертів і наведіть конкретні положення з цих праць.
8. На підставі яких першоджерел експертиза робить висновок про те, що сексуальний містицизм є обов’язковою нормою
тантрійської обітниці?
9. Чи може експертиза стверджувати, що в рукописі «Думки буддиста» спотворено основні положення буддистського
тантризму? Якщо так, то які саме положення? Прошу навести
відповідні абзаци з книги «Думки буддиста».
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10. У висновку експертизи сказано, що в текстовому матеріалі, який фігурує в нашій справі, проповідується культ учителя. Чи притаманне поклоніння і повага до вчителя буддизму
загалом, а також усій індійській культурі, звідки веде свій початок буддизм?
Передусім домагаючись обґрунтування висновків про те, що
буддизмові притаманне насилля і сексуальний містицизм, наводила книгу А. Н. Кочетова «Буддизм», де сказано, що суть буддизму — принцип «ахімси» — не наносити шкоди живим істотам.
Через добу я мала відповіді на свої запитання від моїх буддологів.
Експерти майже ні на одне питання відповісти не зуміли,
посилаючись на те, що вони не компетентні в цьому, а той, хто
«компетентний», в суд не з’явився.
Для суду вся ця історія з експертизою не мала ніякого значення. Народний суддя Дьомін І. Х. і два народних засідателі
Димбрилова і Меркель виконували «замовлення» Бурятського
Обласного комітету Комуністичної партії і Комітету державної
безпеки Бурятії. До чого тут обґрунтованість експертизи?!
12 грудня 1972 року судове слідство було завершено. Слово
надали прокуророві Байбородіну А. Ф. — заступникові прокурора Бурятської АРСР. Він, звичайно, підтримав звинувачення
в повному обсязі, постійно посилаючись на «Наукову експертизу», особливо щодо співжиття Дандарона з Бадмаєвою під
приводом виконання буддійського ритуалу «Ван».
Перехід Дагарова з КПРС в буддизм, до чого начебто спонукав Дандарон, розцінює як «політичний злочин» — юнак
виявився поза рядами нашої партії (прокурор забув, що в СРСР
немає політичних злочинів, всі інакшедумаючі оголошувалися
звичайними кримінальними злочинцями).
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Доводить, що отримання подарунків Дандароном здійснювалося як «матеріальне поклоніння вчителеві». Завершує
цю частину красномовним висновком:
«Дандарон — шахрай, як ідеологічний так і матеріальний».
Не рахуючись з тим, що за попередні 14 років ув’язнення
Дандарона було цілком реабілітовано, прокурор говорить про
нього, як про людину, що була засуджена «за неправильні політичні переконання» і знову притягується до відповідальності
за ті самі злочини.
Тут уже можна б притягнути самого Байбородіна за «наклеп на радянський лад».
Хіба в СРСР кого-небудь судили «за політичні переконання»? Так «зводили наклеп на СРСР тільки західні
радіостанції».
Прокурор заявив, що всі епізоди звинувачення Дандарона
пов’язані з «жертвопринесеннями».
Міру покарання запропонував обрати 8 років позбавлення
волі (Для такої міри покарання і потрібне було «шахрайство».
Адже за релігійною статтею 227 частина 1-ша Кримінального
кодексу — максимум п’ять років).
Слово для захисту надали мені. Я говорила кілька годин.
Звичайно, просила виправдати Дандарона за всіма пунктами
звинувачення. Тим самим виправдати десятки людей, названих
«членами злочинної релігійної секти».
Свою промову я записала, зберегла і додаю до цих записок.
Вирок було винесено 25 грудня 1972 року.
Суд врахував не тільки «суспільну небезпеку» Дандарона,
але і його вік, родинне становище і зменшив міру покарання,
яку вимагав прокурор. Вирок виключив зі звинувачення сексуальний зв’язок з Бадмаєвою.
В ті часи це було сміливим рішенням для судді.
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Дандарона засудили на п’ять років неволі з конфіскацією
майна. Особливо було наголошено на конфіскуванні всіх подарунків, отриманих Дандароном, і, найцікавіше, на конфіскації
всіх грошей в ощадкасах з рахунків на ім’я Желєзнова (Конфіскація грошей в особи, визнаної божевільною) і Репки —
2405 карбованців.
Звичайно, я оскаржила вирок. Знову порушила питання
про припинення кримінального переслідування Дандарона.
30 січня 1973 року відбулося засідання Верховного суду Бурятської АРСР. Головував Іванов Л., члени суду — Павлов К. Н.
і Федоров Н. В. Прокурор... Той самий Байбородін.
В Постанові Верховного суду практично було переписано
вирок, тобто, залишено його без змін, окрім повернення подарованого йому килима.
Треба ж хоч якось продемонструвати об’єктивність.
Я, звичайно, продовжувала звертатися зі скаргами до всіх
судових і прокурорських інстанцій. Всі відповідали відмовою.
Останню відмову підписав особисто генеральний прокурор
А. Рекунков. В ній навіть з’явилася така новизна, що Дандарон
нібито не заперечував своєї провини в шахрайстві, чого не було
навіть у вироку. Очевидно, генеральний прокурор, підписуючи
такі відповіді, не читав вироків.
На час отримання всіх відмов Дандарон уже рік перебував
під вартою. Йому йшов 60-ий рік і здоров’я погіршувалося.
Оскарження на вирок посилати більше не було куди.
Я поїхала в Улан-Уде радитися з його друзями, що робити
далі. Чи згодні вони, щоб Дандарон подав на помилування.
Тим часом пройшли протести проти засудження Дандарона
в багатьох країнах світу, навіть у дружньому до СРСР В’єтнамі.
В мене була надія, що влада погодиться хоч на такий компроміс.
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На початку лютого 1974 року я поїхала на Байкал у табір на
побачення з Дандароном.
Нелегко було написати прохання про помилування так,
щоб зберегти свою гідність і все ж просити поблажливості.
14 лютого 1974 року прохання про помилування було відіслане. У квітні я отримала від Дандарона коротенького листа,
в якому він інформував, що відповіді досі немає.
На жаль, часи Горбачова ще не прийшли і Дандарона не помилували. А 27 жовтня 1974 року я отримала телеграму з УланУде, що 26 жовтня вранці Бідія Дандарович помер. Він начебто
застудився і помер від запалення легенів.
Яке значення має діагноз? Він загинув в Гулагу, де карався
за інакшедумання, релігійне чи світське, не має значення для комуністичної системи. «Всі, хто не з нами, той проти нас» — гасло, яке втілювалося в життя всі 70 років їхнього правління.
Не випадково всі газети накинулися на нього (Дандарона)
відразу ж після суду: «Совість на пропиття» — «Правда Бурятії»; «Бідія Дандарон і його «сокшод»» — «Бурят УНЕН»;
Всесоюзну відсіч «деяким органами державної пропаґанди»
дала і газета «Труд» за 27 квітня 1973 року в дописі «По заслугах». В статті сказано, що «громадськість» схвально сприйняла
вирок Дандаронові, а органи західної пропаґанди зображують
його як «мученика за віру».
Після суду над Дандароном звільнили з роботи всіх, кого
вважали членами його групи. Байбородін відверто заявив їм,
що віруючі не можуть працювати в державних установах, що
він усіх їх вислав би на Колиму. Звільнили з роботи вчительку з 25-річним стажем Мункіну Б. С. Не допомогли ні заслуги,
ні нагороди, ні звання «Відмінник народної освіти».
В рішенні суду за позовом Боярцевої Д. Д. про відновлення
на роботі було сказано, що участь у релігійних обрядах і викладацька діяльність несумісні.
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Де тепер ті войовничі атеїсти? Стоять у церквах зі свічками
в руках, будують храми, моляться в буддійських дацанах?
Відпрацювавши з десятками справ щодо захисту віруючих,
не можу залишитися байдужою до всього цього. Якщо вони дійсно повірили в Бога, то невже надіються, що їм усе проститься?
Я довго підтримувала зв’язок з улан-уденцями, писала їм.
Вітаючи мене зі святами, вони так і підписувалися: «Всі ми.
Ваші улан-уденці»».
Ішли роки. Зв’язок обірвався. Померла О. Ф. Волкова, що
мешкала в Москві. У неї я бувала після суду. Еміґрував до Англії
А. П’ятигорський — мій учитель з буддизму.
Чи реабілітували Дандарона хоча б посмертно? Чи було кому клопотатися про це вже після виходу указу про реабілітацію,
не знаю.
Можливо, його чесне ім’я й відновлено втретє, але що це
змінює в факті утримання його впродовж десятків років у таборах, де він і помер?
Товариші судді!
Я збиралась виголосити промову на захист Дандарона. Але
те, що відбулося сьогодні в залі суду під час виступу прокурора,
зобов’язує мене передусім захищати Закон.
Дандарона, який відбув 14 років у місцях позбавлення волі,
було реабілітовано компетентними судовими органами. І ось
державний звинувачувач дозволяє собі з судової трибуни заявити: «Мало кого реабілітували в хрущовські роки!»
Де, в яких партійних чи радянських документах зустрічав
прокурор термін «хрущовські роки»? І хто дав йому право
переглядати рішення партії та уряду про ліквідацію наслідків
культу особи в нашій країні?
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Я думаю, що ви повинні реаґувати окремою постановою
щодо неприпустимої аполітичної поведінки державного звинувачувача на судовому засіданні.
Наша радянська держава атеїстична. Впродовж 55 років ми
ведемо атеїстичну пропаґанду, борячись з релігійними забобонами. Церква у нас відокремлена від держави і школа від Церкви ще першими декретами радянської влади.
Тим не менше, свобода сумління — принцип Конституції
СРСР. Утиски прав радянських громадян тільки тому, що вони
віруючі, неприпустимі.
Дандарон — людина віруюча. Він народився в родині
буддистів, до віри залучений з дитячих років. Його начебто
в п’ятирічному віці визнали спадкоємцем царя трьох світів Самдана Циденова.
Дандарон виховувався в буддистському дацані. Та ставши
дорослим, обрав світську, а не релігійну професію — вступив
у Ленінградський інститут цивільної авіації.
1937 рік. Перший арешт Дандарона, пов’язаний з тінню
Самдана Циденова, за свідченням Дандарона — стаття 58-10
частина перша. Військовий трибунал Ленінградського округу
засудив його до 10 років позбавлення волі. І це могло вплинути
на весь його світогляд у майбутньому. За словами Дандарона,
у таборі він повернувся до буддизму.
1948 рік. Другий арешт. Цього разу Особлива нарада при
МДБ СРСР за статтями 19-58 частина 1-ша та 58-10 частина
друга засудила його знову до 10 років неволі.
18 серпня 1956 року Дандарона звільнили з-під варти.
І тільки в 1958 році його реабілітували як за першу, так і за другу судимості.
Дандаронові вже 42 роки. Найкращі роки життя пройшли
в ув’язненні. Повертатися в інститут і отримати вищу освіту
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вже пізно. Дандарон вирішив застосувати свої сили в тій ділянці, яка йому найближча — в буддології. З 1957 року працює
в БІОНі.
Що б сьогодні не говорили про відсутність вченого звання
в Дандарона і про те, що його праці мають бібліографічний характер, а не науково-дослідницький, 33 опубліковані праці —
здобуток, який має не кожний учений зі званням.
Це — буддолог з іменем, відомим навіть за межами СРСР,
а не лише буддист. Саме це й привело до знайомства з ним
Желєзнова, Монтлевича, Буткуса, Пупишева, Мялля, Волкової
та інших. Всіх тих, про кого тепер у справі кажуть як про злочинну групу, організовану Дандароном.
Перше питання: чи була організована якась група і що
об’єднувало її членів? З погляду тлумачення самого слова «група» — це кілька осіб, які регулярно зустрічаються і підтримують дружні зв’язки. Це вже група.
В даному випадку — вони порівняно регулярно збиралися на ритуальну трапезу, заведену в буддистів під назвою «сокшод». Була навіть організована каса взаємодопомоги.
Порушили закон? Так, порушили. Таку групу належало зареєструвати, а каса взаємодопомоги не могла існувати навіть за
цієї умови.
Але це порушення закону не має нічого спільного з диспозицією статті 227 КК РРФСР, за якою звинувачують Дандарона.
Коментар до статті 227 Кримінального кодексу РРФСР починається з того, що належить виходити не з приналежності
групи віруючих до тієї чи іншої секти, не з внутрішньої структури групи і кількості її членів, не з того, чи зареєстрована вона
в установленому порядку, чи ні, а з характеру і напрямку її діяльності. Діяльність такої групи мала б бути пов’язана з замахами
на особистість і життя громадян. При цьому мова йде не про
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будь-яку діяльність, а лише ту, що здійснюється під виглядом
проповідування релігійних віровчень і виконання релігійних
обрядів.
В практиці, — сказано в коментарі, — такими прикметами
зазвичай характеризуються секти, діяльність яких носить бузувірський характер. До речі, юристи так і звикли коротко називати цю статтю «бузувірство».
Бузувірськими мають бути самі обряди, прийняті в цій групі,
самі правила поведінки її членів, весь релігійний ритуал. Причому, все це має виправдуватися певними релігійними догмами.
Буддизмові загалом, буддистському тантризмові зокрема,
ніколи не були притаманні бузувірські ритуали і обряди.
В журналі «Азія і Африка» № 12 за 1966 рік було опубліковано статтю І. Бештау «Буддизм і сучасність». Автор пише:
«Нанесення будь-якої шкоди, моральної чи фізичної шкоди
людині, з погляду буддизму — страшний гріх, який людина не
може спокутувати впродовж усього свого життя...»
І далі:
«Буддизм проголошує певну терпимість до будь-яких поглядів і переконань — релігійних і політичних — категорично забороняє застосовувати фізичне чи моральне насильство
в яких би не було випадках чи умовах..., і передусім, звичайно,
коли мова йде про проповідь і поширення самого буддизму.»
Ще один автор, Кочетов, у книзі «Буддизм» пише:
«Суть буддійської моралі виражено в принципі ахінси — вимозі утримання від нанесення шкоди будь-якій живій
істоті».
Експерт підтвердив, що це положення притаманне і буддійській тантрі.
В рецензії на рукопис «Думки буддиста» В. Рудой пише,
що «описання тантристських дх’яні-будд і пов’язаних з ними
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концепцій перебуває в повній відповідності з такими авторитетними дослідженнями, як книги Гюнтера, Еванса-Вентца,
Снеллгроува та інших».
Аналогічні висновки про схожість тексту книги «Думки
буддиста» з творами Гюнтера висловив у суді свідок Пубаєв.
Перший висновок — абсолютна необґрунтованість звинувачення в тому, що Дандарон «по-своєму тлумачив і спотворював окремі положення буддистського тантризму в рукописі
«Думки буддиста»».
Це звинувачення базується на необ’єктивному і бездоказовому висновку експерта Герасимової. Не кажучи вже про те, що
не доведено авторство Дандарона як щодо «Думок буддиста»,
так і «Статуту дандристського йогена».
Незалежно від того, якою мірою відповідає першоджерелам
рукопис «Думки буддиста», в ньому немає нічого схожого на
проповідування культу насильства і, тим більше, необхідності
фізичного придушення та знищення всього, що перешкоджає
буддистській вірі.
Сам тон висновку експерта Герасимової нічого спільного з науковим висновком не має.
«Тантризм пов’язаний з культом насильства, що неможливо приховати, хоча в «Думках буддиста» єхидно сказано: «Застрашливий його (Яандаги) вигляд не для залякування злих
духів, як трактують багато непосвячених «сходознавців», а для
інших, більш ефективних для досягнення нірвани шляхів.»
В «Думках буддиста» на сторінці 219 дійсно є опис статевого акту, що контролюється вольовим моментом. Але тут треба
мати на увазі, що буддизмові притаманна сексуальна символіка:
«...оскільки як людські істоти ми є або чоловіками, або жінками, для описання цінності немає ліпшого способу, ніж символіка постійної єдності чоловічого й жіночого» (Гюнтер).
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Ніхто з членів групи, окрім Бадмаєвої, не підтвердив, що
Дандарон проповідував сексуальний містицизм. Проіснувавши декілька років, група ніколи цим не займалася. Навряд чи
вони стільки чекали б, якби, як стверджує експертиза, «сексуальний містицизм як обов’язкова норма тантристської обітниці» був напрямком їхніх інтересів.
А щодо свідчень Бадмаєвої — у свій час, коли прийдемо до
цього епізоду.
Таким чином, рукописний матеріал, вилучений в групи,
не дає підстав стверджувати, що члени групи були озброєні
релігійними догматами, що виправдовують насильство, бузувірство тощо.
Не було в групі бузувірських обрядів і ритуалів. Єдиний
ритуал (сокшод) ні фізичної, ні психічної шкоди громадянам
завдати не міг.
То що все таки трапилося? Що стало підставою для порушення даної кримінальної справи 17 серпня 1972 року?
Факт побиття Дамбадаржаєва. Злочин, скоєний Желєзновим.
В цей день слідчі органи діяли правильно.
Помилки вони припустилися пізніше, коли злочини, скоєні
членами групи навіть без відома Дандарона, злочини, які не мають нічого спільного з виконанням якихось релігійних обрядів,
почали пов’язувати з самим фактом існування релігійної групи,
не стільки організованої Дандароном, скільки навколо його
імені виниклої.
До аналізу цих злочинів я й приступаю. Прошу пробачення
в суду за такий довгий вступ.
1. Епізод побиття Дамбадаржаєва. Якби мова йшла зараз
про захист Желєзнова чи Мялля, належало б довести суду, що
свідчення Дамбадаржаєва об’єктивно підтверджуються тільки
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в дуже незначній мірі, саме в такій мірі, як про це розповів у суді
свідок Мялль.
Прийшли вони з Желєзновим до Дамбадаржаєва отримати
борг, а не битися і, тим більше, не вбивати. Вони прийшли вранці —
пішли за Мункіним Віктором. Навряд чи вбивця сам запрошував
би свідків. Як можна серйозно говорити, що, маючи намір убити,
завдають удари по сідницях сокирою... загорнутою у ватянку?
Нічим не підтверджується нанесення десятьох ударів по
голові.
Характерно, що на минулому судовому засіданні, коли
Мялля не було, Дамбадаржаєв казав, що били Мялль і Желєзнов разом. Зараз, побачивши Мялля, він пом’якшив його роль
до нанесення одного удару.
Мялль — учений, викладач Тартуського університету.
Його свідчення заслуговують значно більшої довіри, ніж свідчення Дамбадаржаєва, який лікувався в психіатричній лікарні
від алкогольного психозу.
Щиро звучить репліка Мялля:
«За що ж я мав би бити, а тим більше вбивати людину, котру
бачив уперше в житті?»
Ось головне питання — за що?
Всі стверджують: бійка розпочалася через вимогу повернення боргу. Дамбадаржаєв не пояснює за що його били. Слідство
висловлює не більше, ніж припущення: за відступ від віри.
До речі, під приводом якого релігійного обряду відбулася
оця звичайна бійка?
Тільки Бадмаєва може серйозно заявити суду, згадавши
перший-ліпший буддійський термін, що це «махамудра».
Та й про який «відступ», і від чого йде мова? Яку цінність
для групи мав Дамбадаржаєв, який приїздив раз на рік в УланУде і мимохідь заходив на сокшод?
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Бадмаєва начебто чула від Желєзнова, що Дамбадаржаєва
належало побити ще рік тому. За що? У 1971 році він вшанував
їх один раз своєю присутністю на сокшоді, а з Дандароном підтримував зв’язок і в 1972 році, відвідував його навіть в лікарні.
Особи, винні в побитті Дамбадаржаєва, можуть відповідати лише за нанесення йому легких тілесних пошкоджень без загрози для здоров’я, як правильно вирішив суд у постанові щодо
справи Желєзнова.
Та яким чином провина за цей злочин може бути покладена
на Дандарона?
Дандарон посилав до Дамбадаржаєва Дугарова і Бадмаєву,
звелів переказати йому, що висварив друзів за інцидент, просив
приїхати, щоб поговорити і розібратися, що сталося.
Дашієва Надя підтверджує, що Дандарон був дуже занепокоєний цим випадком, вважаючи, що його зганьбили в Кишинзі, де мешкає вся його рідня.
Мункіна Батидма каже, що він запитував хлопців, як це
могло статися?
Якби Дандарон боявся відповідальності за цей випадок, як
стверджується в звинувачувальному висновку, він нікого не посилав би в Кишингу, а вдав би, що нічого не знає про це.
Аналогічна ситуація з епізодом, що начебто стався до побиття Дамбадаржаєва, коли йому начебто погрожували Альбеділь,
Донець, Монтлевич. Всі вони заперечують це. Єдиний свідок, на
якого посилається Дамбадаржаєв, Мункін не підтверджує його
свідчень. Нічим об’єктивно цей випадок не підтверджено. А про
причетність до нього Дандарона, який в цей час перебував у лікарні, не може бути й мови. З виконанням якогось релігійного
ритуалу ця подія не пов’язана.
2. Звинувачення стверджує, що на пропозицію Дандарона,
який боявся викриття діяльності секти, Монтлевич, Желєзнов
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і Лавров побили Дашієва. Дандарон знав про листи Дашієва
і не реаґував на факти катування. «Не реаґував» — не склад
злочину, але й це неправда. Він порадив Сампіловій звернутися в міліцію, що вона й зробила 5-го серпня 1972 року (т. 1,
л. с. 180).
Ні Дандар, ні Сампілова про побиття Дандаронові не розповідали. Ніхто не підтвердив, що робилося це на його пропозицію.
Всі учасники епізоду кажуть, що Дандар дуже погано ставився до вітчима, «ненавидів його лютою ненавистю».
Але Дандарон не хоче ганьбити свою сім’ю, не бажає скористатися цим «рятівним кругом» для захисту.
Ця ненависть ненароком вирвалась у свідченнях Дандара,
коли він почавши «за здоров’я», з похвал на адресу вітчима, з того, що винні всі інші, а вітчим — жертва, скінчив «за упокій»,
процідивши з чималою долею злості: «...з відома мого дорогого
вітчима...»
Шкода, що протокол судового засідання відображає тільки
слова, а не інтонацію, але суд сприйняв, я сподіваюсь, і загальний тон свідчень.
До речі, всі члени сім’ї Дандарона будують свої свідчення за
одним принципом: Дандарон — жертва, його заплутали в сіті.
Для захисту дуже спокусливо скористатися такою тезою,
та я не певна, що це достатньо порядно щодо десятків людей —
членів його групи. Тому я йду іншим шляхом. А суд в кімнаті нарад може обговорити і цю версію. Головне в цьому епізоді — довести, що теза: «...боячись викриття своєї діяльності...» не має
під собою ґрунту.
Дашієву не було кого і що викривати — він нічого не знав.
На сокшодах ніколи не був. З членами групи не спілкувався.
Зі слів матері знав, що вони цікавляться тантризмом. Але це їхнє
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право цікавитися чим завгодно. Його розповіді про діяльність
групи на слідстві — дурниці, в які розсудлива людина повірити
не могла:
«...вони проводять містичні обряди, де за допомогою заклинань домагаються величезної статевої потенції. За ідеєю ці
заклинання закінчуються ритуальним сексом» (т. 2, л. с. 18).
А те, що ми почули про розмови Дандара з приводу групи з Леонідом Дандароном, направду давало підстави запросити до суду його наукового керівника — професора Алєксеєва
і уточнити, чому він занепокоївся здоров’ям Дашієва.
Не тільки Монтлевич, Желєзнов, Лавров, свідченнями
яких суд не може скористатися, але й сам Дашієв казав, що йому
дорікали за кепське ставлення до вітчима.
І тут ні до чого релігійні обряди. Склад злочину, передбачений статтею 227 КК РРФСР відсутній.
3. «Дандарон, переслідуючи Петрова і його дружину за порушення правил поведінки «учнів», вимагав від нього листасповіді… Желєзнов та інші вилучили особисті речі, чим вчинили зазіхання на права і приватну власність громадян.»
Тут кожне слово суперечить зібраним у справі свідченням.
Петрови не порушували неіснуючі «правила поведінки учнів».
Яніна Петрова нічого не порушувала. Марко Петров, на думку
товаришів, сіяв плітки і сварки між ними, тобто порушував загальнолюдські норми.
Дандарон не тільки ніколи їх не переслідував, вони категорично стверджували це на слідстві і в суді, він просто не захотів
втручатися. І це було його право, а не провина.
Дандарон ніколи не вимагав від Петрова Марка листасповіді. Це суцільні вигадки. Немає жодного доказу, який підтверджував би дану тезу звинувачення.
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Марко Петров стверджує, що сам захотів написати цього
листа — абсурдного, беззмістовного, вищою мірою неетичного,
хотів примусити Дандарона переговорити з ним усно… Дандарон віддав листа хлопцям.
Можна погодитися з реплікою прокурора, що так чинити не
заведено — віддавати особисті листи. Але Дандарон не захотів
розбиратися з цим листом, який викликає огиду. В нього вже не
той вік, щоб порпатися в таких, з дозволу сказати, «сповідях».
Петров не заперечував проти запису свого листа на магнітофон. Які його права при цьому були порушені?
Звинувачення кваліфікує все, що сталося з Петровим, як замах на права і приватну власність. Але це — поєднання різних
злочинів.
На слідстві і в суді дебатується питання, чи відлучали Петрових від групи, від релігії тощо. Але вигнання з релігійної
групи (якщо таке було) не є порушенням прав, ґарантованих законом, що передбачено диспозицією статті 227 Кримінального
кодексу РРФСР.
Не передбачено право громадян на вступ до незареєстрованої релігійної групи, отже не порушуються їхні права і відлученням їх від групи.
Петрови стверджують, що ритуальні предмети віддали самі. Дандарон у цей час лежав у лікарні й нічого не знав про це.
Співучасником бути не міг, якщо довідався про це вже після
здійснення факту.
Стаття 227 КК РРФСР замаху на приватну власність громадян не передбачає. Про це сказано в п. 4 Коментаря до згаданої
статті КК РРФСР. Та особисту власність громадян і не можна
привласнювати під приводом релігійного обряду.
Що стосується залучення неповнолітнього Петрова Саші
в релігійну групу, то такого звинувачення немає в резолютив-

186

Справа Дандарона

ній частині звинувачувального висновку, вийти за межі якого
суд не може.
Не зважаючи на це, я додам, що всі учасники сокшодів,
в тому числі Петрови, завжди категорично заперечували присутність Саші Петрова на ритуальній частині сокшоду. Йому
дозволяли приходити тільки на обід, тобто, його не тільки не
залучали, а й оберігали від релігії.
Допити Сашка Петрова можуть лише продемонструвати
необ’єктивність і упередженість слідства.
В томі 2, л. с. 194 — його допит 17 вересня 1972 року прокурором Іціксоном. Сашко заявляє: «Що таке сокшод я не
знаю, вперше чую таке слово… В колі перечислених осіб ніяких
релігійних розмов не чув і не бачив релігійних предметів».
Сподіваючись, що захист за три дні не зможе вивчити все
те, що створено слідством за три місяці, товариш прокурор просить суд оголосити не ці свідчення Сашка Петрова, а ті, що були
дані на допиті 1-го і 2-го вересня 1972 року (т. 2, л. с. 197, 199), заявляючи, що Марко Петров залякав дружину і сина, тому вони
раніше дали неправдиві свідчення.
Та якщо ви порівняєте ці протоколи, то побачите, що різняться не відповіді Сашка Петрова, а питання, поставлені слідчим з грубим порушенням статті 158 КК РРФСР.
Питання: «Скільки разів ви були на сокшодах в будинку
Мункіної?»
Відповідь: «В будинку Мункіної я бував тричі, обідав
з усіма».
Сімнадцятирічний Сашко не міг проконтролювати юридичну сторону поставлених питань, але він давав чесні відповіді, однакові на обидвох допитах.
Що стосується частування Сашка горілкою, то в мене так
багато роботи з пред’явленого звинувачення Дандаронові, що
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я просто не маю змоги витрачати час на непред’явлене звинувачення — залучення неповнолітнього до пияцтва.
4. Дандарон, «завідомо знаючи про партійну приналежність Дугарова», втягнув його в свою буддистську групу, дав
йому «посвячення», дозволив відвідувати молебні-сокшоди,
впливав на нього психічно в частині виходу з рядів КПРС, тобто Дугаров відмовився від громадської діяльності.
«Втягнув у групу» — відповідальність передбачена тільки за залучення до релігійної групи неповнолітніх. «Залучення» 25-річного Дугарова, незалежно від того, чи був він членом
КПРС, — не злочин.
Нічим не підтверджується, що Дандарон дав йому «посвячення», знаючи про його партійність.
Дугаров у всіх свідченнях каже, що «посвячення» отримав
улітку 1971 року, а про його партійність Дандарон довідався
в грудні 1971 року. На сокшоди Дугаров почав ходити тільки
навесні цього року.
На перших допитах, злякавшись статтей, як каже Дугаров
у суді, він заявив, що Дандарон намовляв його до виходу з КПРС
і несплати членських внесків. «Сам я не відважився б» (т. 2, л. с. 55).
Ви могли б повірити його свідченням, які він неодноразово міняв на слідстві, і не повірити його свідченням у суді,
могли б...
Якби ці свідчення не спростовувалися б такими вагомими
фактами, як дати подій.
За свідченнями Дугарова і його дружини Кімової, ще
в 1970 році Дугаров вирішив учитися на ламу і заявив дружині,
що цьому перешкоджає партійність.
Я думаю, що репліка прокурора тут, у залі суду, що партійність цьому не перешкоджає, була жартом і при тому не досить
етичним.
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Вже тоді він перестав платити членські внески і не платив їх
декілька місяців.
Влітку 1971 року, до знайомства з Дандароном, Дугаров залишає працю в ЦК КПРС, не знімається з партійного обліку
і виїздить працювати в буддійський дацан, чудово розуміючи,
що праця в дацані не сумісна з членством в КПРС.
Вже тоді він перестав бути комуністом, до рішення бюро з цього питання.
18 січня 1972 року Дугаров подав заяву про вихід з КПРС
(т. 2, л. с. 60). В тому ж місяці його виключає партійна організація і в березні 1972 року — РК КПРС.
В кінці слідства Дугаров підтвердив, що цю заяву написав
без впливу Дандарона (т.6, л. с. 89 — 27 листопада 1972 року).
Підтвердив це і на очній ставці з Дандароном (т. 6, л. с. 93).
Його ще раз допитали того ж дня, хоч не могли не розуміти,
що чотири допити свідка за один день, всі різні за змістом свідчень, позбавляють їх доказуючої сили.
Тоді Дугаров приходить в суд і тут у нього вистачає сміливості чесно сказати, що злякався на слідстві, і що з рядів КПРС
вийшов сам — Дандарон його не спонукав, навіть навпаки,
велів заплатити членські внески, хвилювався, що тінь упаде на
нього, оскільки вони знайомі.
В суді намагалися з’ясувати думку самого Дандарона, чи може буддист бути комуністом.
Дандарон відповів, що не може, тому, що він обманює в такому випадку або партію, або буддизм.
А хіба може бути інша відповідь на це запитання?! Чому
таку розмову, якщо вона і відбулася, належить розцінювати як
спонукання до виходу з КПРС, а не до виходу з буддизму?!
Була ще спроба з’ясувати, чи не вплинуло на рішення Дугарова читання «Символу віри».
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Спонукання до відмови від громадської діяльності має на
увазі пряму дію з цією метою на громадян, але зовсім не необережність, при якій Дандарон, навіть не знаючи про його партійність, влітку 1971 року повинен був передбачити, що прочитавши «Символ віри», Дугаров надумає вийти з КПРС.
5. Невипадково аналіз звинувачення Дандарона за статтею 227
КК РРФСР я закінчую епізодом примушення Бадмаєвої до статевої
близькості під приводом підготовки до вищого ритуалу «Ван».
Самого аналізу свідчень Бадмаєвої, мабуть, вистачило б на
окрему промову захисту в справі.
Спочатку про події в хронологічному порядку.
У 1968 році, як сказала на очній ставці з Желєзновим Бадмаєва (т. 4, л. с. 98), вона познайомилась з Желєзновим, відносини були дружні, пізніше інтимні.
В кінці 1969 року він познайомив її зі своїми друзями, розповідав їй про буддизм, про сокшоди. Бадмаєва сама почала
домагатися присутності на сокшодах (т. 1, л. с. 200 31 серпня
1972 року).
Уже в 1970 році Бадмаєва стає настільки шановним членом
групи, що саме їй довіряють стати скарбником, коли виникло
питання про створення каси. Скарбником вона залишається до
від’їзду в аспірантуру (т. 1, л. с. 203 об.).
Нарешті, навіть потрапивши до Москви, вона не шукає собі
нових друзів, а йде саме до московських друзів Дандарона і стає
подругою «дорогої Октябрини Федорівни», як називає її в листі.
Я не сумніваюсь, що знайомство з таким великим ученим,
відомим і за межами нашої країни, як Волкова, тішило самолюб
ство Бадмаєвої. А коли в Москву приїздить Дандарон — Бадмаєва приходить в гості щодня. Переїхавши в Ленінград, Бадмаєва
повідомляє про це саме членам групи, зустрічається з Монтлевичем, Альбеділем, Донцом та іншими.

190

Справа Дандарона

Влітку 1972 року Бадмаєва повертається в Улан-Уде і підтримує тут зв’язок зі старими друзями.
Так триває до початку арештів.
Ще в перші дні після арештів Бадмаєва, якій довірили друкувати рукопис «Думки буддиста» та інші матеріали, не зраділа
змозі позбутися участі в групі, не пішла в органи слідства, щоб,
зітхнувши з полегшенням, розповісти все про групу.
Навпаки, вона пише листи Волковій, попереджаючи про
арешти, ховає предмети Буддистського культу.
30 серпня 1972 року Бадмаєва вперше зголошується на допит
і нічого суттєвого не повідомляє слідству, крім відвідування сокшодів (т. 1, л. с. 200). Зголосилася давати свідчення, хоча всі головні члени групи до цього дня уже під вартою чи то в цій справі,
чи за звинуваченням у дрібному хуліганстві й боятися нема кого.
31 серпня 1972 року (т. 1, л. с. 127) все про існуючу групу
розповідає Дандарон, називаючи Бадмаєву активним членом
групи, повідомляє про касу і скарбників (т. 1, л. с. 129, 132,
134 тощо).
Тоді свідчення Бадмаєвої дещо змінюються, вона вже натякає, що йти з групи боялася, що Желєзнов сварив її за невідвідування сокшодів (т. 1, л. с. 202).
Але й тут вона ще каже, що не вважає цю групу людей організацією, про мету і завдання не знає (т.1, л. с. 206 04.09.1973 року).
Та ось слідство пред’являє їй лист до Желєзнова, зі змісту
якого видно, що вони в близьких стосунках. Признатися в інтимному зв’язку з одруженим чоловіком, який має двох дітей,
їй не хочеться, тим більше, що вона бувала в цьому домі в якості
подруги його дружини.
Чи не дивно, що слідство, не втративши жодного листа,
якими користується для звинувачення, «загубило» цього єдиного листа, який міг допомогти захисту?
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19 вересня 1972 року (т. 1 л. с. 219) Бадмаєва визнає факти інтимного звязку з Желєзновим ще до відвідування сокшодів. Каже, що хлопці хотіли, аби вона вступила в інтимний
зв’язок з Дандароном. Дандарон казав їй: «Якщо вийдеш за мене заміж, будеш щасливою жінкою. Грошей у мене тьма!»
Як бачите, поки що мова йде про зваблення грошима, а зовсім не релігією.
Наступного дня, під час допиту 20 вересня 1972 року, Бадмаєва вже вирішила перетворитися на потерпілу (а могла б стати
підсудною, як скарбник групи).
Інтимний зв’язок з Жєлєзновим уже пов’язується з «позою
ікони Ваджарасаттва» (т. 1, л. с. 225), при чому все відбувалося
через те, що її сковував страх.
І лише 25 вересня 1972 року (т. 1, л. с. 231) починаються розмови про «Ван» і про те, що вона «дагиня» і, нарешті, про інтимний зв’язок з Дандароном. Її мало не силою приводили до
Дандарона Монтлевич, Мялль, Лавров, Аранов, Альбеділь.
В якому становищі були до 25 вересня решта членів групи?
Лаврову, що був скарбником групи, як і Бадмаєвій пред’яв
лено звинувачення за статтею 227 ч. ІІ КК РРФСР. Буткусу
і Монтлевичу за статтею 93 КК РРФСР. Але ж Бадмаєва —
співучасник фіктивних оборудок з купівлі-продажу ритуальних
предметів.
Їй загрожує кримінальна відповідальність, а в кращому випадку — втрата аспірантури, як це сталося з набагато менш активним членом групи Ритою Абальділь. Чи втрата роботи, як
це сталося з Надією Мункіною, яка також друкувала «Думки
буддиста».
Ось чому простий секс на будівельному майданчику, з отриманням тут же 100 карбованців, перетворився на релігійний

192

Справа Дандарона

обряд у вустах Бадмаєвої і став найважчим звинуваченням проти Дандарона.
А шановна наукова експертиза підвела під ці свідчення Бадмаєвої теоретичну базу у вигляді сторінки 219 «Думок буддиста».
Та якщо навіть тлумачити все написане там буквально, то мова ж
іде про статевий акт, скоєний «учнем» в присутності учителя.
Яким чином те, що сталося, можна характеризувати як підготовку до злополучного «Ван»?
Адже стаття 227 КК РРФСР передбачає не «підготовку»,
а реальне зґвалтування під приводом ритуального обряду,
як сказано в пункті 3 Коментаря до цієї статті.
Бадмаєва повідомила в судовому засіданні, що Дандарон
оголосив усій групі, що матиме з нею інтимний зв’язок, а тоді,
замість того, щоб негайно розпочати «урок» майбутнього ритуального обряду, повів її на вуличне каміння.
Захист вдячний Бадмаєвій не тільки за це доповнення, за
заяву, що «Махамудра — це велика бійка чи скандал», але, головним чином, за розповідь про обряд «Розкриття серця». Цим
фантастичним оповіданням вона закрила суду будь-яку змогу
відкрити її свідченням дорогу в звинувачувальний вирок.
Залишається другий розділ звинувачення, що випливає з першого — шахрайство (стаття 147 ч. ІІІ КК РРФСР).
«Дандарон, — як сказано в звинувачувальному висновку, — перекручуючи положення буддійського тантризму, проповідував і навіював своїм «учням» беззаперечне підкорення
«учителеві».»
Але культ «учителя» — основа всієї буддистської філософії, а зовсім не перекручення буддійського тантризму.
Причому характерно, що, коли захист ставить ці питання
експертам, звинувачення заявляє, що нас цікавить не буддистська філософія, а злочин.

193

Частина 1

А коли треба пред’явити звинувачення в шахрайстві, тоді
посилаються на «перекручення буддійського тантризму» Дандароном, особливо в такому плані, як це викладено в дуже шанованого експерта Герасимової.
Далі на сторінці 17 записано фразу, яку читаєш і дивуєшся,
як таке можна написати: Дандарон, навіюючи «...сповідання
перед ним різними підношеннями...»
Я не достатньо добре знаю історію релігії, але що можна
«сповідатися за допомогою підношень» — це вже занадто навіть для людини, яка нічого не тямить в релігії.
Причому, погляньте, як вільно поводяться з вартістю тих
«підношень»: отримуючи сорочки, гроші дрібними сумами, алкогольні вироби тощо, які загалом становлять 1000 карбованців.
Чому 1000 карбованців, а не 500 чи дві тисячі карбованців?
Хто сказав про підношення йому дрібних сум грошей?
Хто дав право звинуваченню звільнити себе від обов’язку
підтвердити кожну копійку «значної шкоди», коли мова йде
про статтю Кримінального кодексу з санкцією 10 років позбавлення волі, до речі, вдвічі більше, ніж санкція статті 227 Кримінального кодексу?
Звинувачення стверджує, що Дандарон користувався «громадською касою», але всі свідки заперечують це. Звинувачення
все ж підтримано.
Звинувачувач включає факти пересилки грошей Дандаронові: 60 карбованців Монтлевичем, 100 карбованців Буткусом,
120 карбованців Мяллем і Альбеділем.
Мялль не пересилав грошей — він купував квитки, але додав тільки 22 карбованці й 50 копійок. 60 карбованців він отримав від Дандарона.
Дандарон, людина старшого віку, не зовсім здоровий, приїздив до них у гості на їхнє запрошення, працював для них.
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Яке ж шахрайство в тому, що вони оплачували вартість дороги?
Який тут обман довіри?
Характерно і те, що в «крупного шахрая» Дандарона крім
злополучного килима, в домі немає навіть майна, яке підлягає
опису.
І як могло слідство не взяти до уваги свідчення цілого ряду свідків про те, що і Дандарон дарував їм подарунки: сорочку
Альбеділю, костюм Репці, мундштук і книги Пупишеву; давав
гроші Репці, Арапову; приймав їх у своєму домі, поїв і кормив
(свідчення Альбеділя)?
«Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят — щепки, мол, летят.
Но за удел такой доныне
Не предусмотрено наград.
А жаль…»

Нічим не могли відшкодувати Дандаронові 14 років, вилучених із життя.
Не можете відшкодувати їх і ви, зарахувавши ті роки при
винесенні вироку.
Так відшкодуйте їх хоча б одним — не допустіть третьої судової помилки щодо Дандарона. Винесіть об’єктивний і справедливий вирок.
Ви вирішите цим не лише долю Дандарона, але й долю десятків людей, яких тепер іменують членами злочинної релігійної секти.
Ваш виправдальний вирок Дандарону зніме тавро і з них.
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Йосип Зісельс —
«наклепник» на радянський лад
Я захищала його двічі. Вперше — ще в 1979 році, вдруге —
у 1985 році. Обидва рази його звинуватили за статтею 187-1
Кримінального кодексу Української Радянської Соціалістичної
Республіки. Стаття, яку вилучили з Кримінального кодексу під
час горбачовської перебудови — 14 квітня 1989 року. Стаття, за
якою можна було засудити будь-кого, якщо влада забажає, бо достатньо було сказати, що в Радянському Союзі порушуються
права людини, що переслідують інакшедумаючих, то це вже
«наклеп на радянський суспільний і державний лад».
Ми вводили свої війська в Чехословаччину, а сказати, що
ми втручаємось у справи інших країн — «наклеп на зовнішню
політику» тощо.
З 1985 року я Зісельса не бачила і нічого про нього не знала.
Та ось останнім часом він часто з’являється на телебаченні як
активний діяч єврейського руху в Українській РСР. Став головою Асоціації єврейських організацій і громад на території Української Радянської Республіки.
Я знайшла в своїх архівах обидві його справи, його нотатки
у справах і вирішила, що його справи дуже характерні для тих
років. За національністю Зісельс — єврей. Але більшість євреїв,
яких судили за інакшедумання в ті роки, боролися не тільки
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проти утисків єврейської релігії, культури, обмеження їхніх
прав на ряд посад, навчання, на виїзд в Ізраїль, — вони боролися за загальнодемократичні права і свободи громадян СРСР.
Розуміли, що тільки загальне протистояння тоталітарному комуністичному режимові дозволить згодом вибороти демократичні свободи для всіх народів, що населяють СРСР.
Органи КДБ звернули увагу на Зісельса ще в 1966 році,
коли він навчався на другому курсі університету. Та пильнішу
увагу він привернув у 1972 році, коли під час профспілкових
зборів заступився за співпрацівника, якого звільняли з роботи
за бажання виїхати в Ізраїль.
Далі — в 1976 році. Зісельсові було тоді всього 30 років.
Він закінчив Чернівецький університет. За фахом фізик-теоретик. Ще в студентські роки почав цікавитися гуманітарними
проблемами, читати «заборонену літературу» — Олександра
Солженіцина, Андрія Амальрика (тепер уже мало хто пам’ятає
книгу Амальрика «Чи проіснує СРСР до 1984 року?»).
В серпні 1976 року органи КДБ в місті Чернівцях здійснили безпрецедентну для провінційного міста «операцію» проти
Йосипа і його друзів, які цікавилися «самвидавом». Після ряду таємних спостережень, обшуків і допитів настала тимчасова тиша.
12 грудня 1976 року в місцевій газеті «Радянська Буковина» з’явилася стаття Володимира Пелеха «Вбогі духом». Громадськість явно підбурювали проти єврея Зісельса: «Зісельс
любить крутитися біля тих, хто пакує валізи» (Зрадники Батьківщини не лише ті, хто виїздить до Ізраїлю, але й ті, хто біля
них «крутиться»).
Автор пише про символ євреїв — шестикутну зірку: «Шестикутна зірка стала символом масових убивств і пограбувань».
( А те, що німецькі фашисти позначали цим «Ненависним сим-
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волом» євреїв, яких відправляли в газові камери, комуністична
преса якось забула.)
25 лютого 1977 року Йосипа Зісельса викликали до КДБ,
де в присутності прокурора оголосили, як це тоді називалося,
«офіційне попередження». Був такий ніде не опублікований
закон, за яким КДБ займався «профілактикою», офіційно попереджаючи інакшедумаючих і пропонуючи «виправитись».
Про це складався спеціальний протокол. Пізніше ті протоколи
включали у вирок як обтяжуючу обставину — не покаявся після попередження.
Зісельс заявив під час бесіди, що не вважає вилучену в нього
літературу антирадянською і відмовився підписати протокол.
І тільки через два роки, 8 грудня 1978 року, Зісельса заарештували. Суд відбувся 3-го квітня 1979 року. Перше, з чого почав Зісельс, це вимога слухання справи у відкритому судовому
засіданні, допуск родичів і друзів. Суд залишив це клопотання
«відкритим».
Юристові важко уявити собі таке рішення.
А робилося це так: до судової зали в таких справах допускалася тільки «спеціальна публіка». Всім іншим заявляли, що
більше немає місць.
Звинувачення складалося з опису вилучених під час обшуків документів, які стосувалися судових процесів над учасниками Гельсінської групи, а також «зберігання з метою поширення» збірки «З-під глиб» (автори — Шафаревич, Борисов,
Агурський, Барабанов до відповідальності за створення цього
твору не притягувалися). Та звинувачення мало двох свідків,
які засвідчили під час попереднього слідства, що Зісельс давав
їм читати «Архіпелаг ГУЛаг» О. Солженіцина.
Страшнішої за цю книгу для Радянської влади не було. Адже
це була історія концтаборів навіть не з 1937, а з 1917 року.
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Свідок Роман Блітт засвідчив, що Зісельс передав йому збірник «З-під глиб». Цікаві були свідчення Захарова М. М., який
служив разом із Зісельсом на телецентрі. Він розповів, що були
збори колективу, на яких вони довідалися, що Зісельс читає
книги Солженіцина. (Хто їм про це розповів?) Колектив був
обурений, а Зісельс «тримався гордо, не каявся».
(Я сама пройшла через такі збори колективу, коли в 1951 році,
у роки навчання в Одеському університеті, мене виключали з комсомолу. Я також старалася триматись гордо і спокійно, хоча збори тривали чотири години. Не покаялась.)
Ще один співробітник Остапенко П. П. сказав про ці збори: «Всі його засуджували, він не зрозумів. Казав, що не дозволяють виїзд євреїв з СРСР, не приймають їх у ВУЗи. Був переконаний у своїй правоті.»
(Чи сумісне переконання у своїй правоті з «наклепом»?)
Зісельс збирав документи з репресивної психіатрії. Казав,
що до психіатричних лікарень поміщають здорових людей.
5 квітня 1979 року Чернівецький обласний суд виніс вирок.
Виніс його голова Чернівецького обласного суду з кримінальних справ Іщенко Володимир Серафимович. Далі я розповім
про цю людину, коли описуватиму другу судимість Зісельса.
Засудили Йосипа Зісельса до трьох років позбавлення волі
у виправно-трудових колоніях посиленого режиму (максимум
за статтею 187-1 КК УРСР).
Цікаво, як суд доводив, що Зісельс — наклепник. У вироку
сказано, що Зісельс має вищу університетську освіту, добре знає
історію розвитку радянського суспільного і державного ладу,
його реальну дійсність.
Зісельс дійсно добре знав цю історію. В його поглядах на нашу дійсність кожне слово було правдою, але... За цю правду про
нашу дійсність людей і запроторювали до тюрем.
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Моя промова в цій справі не збереглась (див. примітку).
Я вимагала виправдання Зісельса, а в Верховному суді УРСР
клопоталася про уневажнення винесеного вироку.
На таких процесах завжди були присутні працівники органів державної безпеки. Пригадую, як після моєї промови
один з них сказав: «Це ж треба до того дійти, щоб вимагати
виправдання за поширення «Архіпелагу ГУЛагу»!»
Де тепер цей підполковник? Підтримує комуністів і мріє
про повернення старих часів чи прикидається «оновленим»
працівником?
Верховний суд, звичайно, вирок не змінив. Та ми на це й не
розраховували. Касаційна скарга мала для нас більш моральне,
ніж юридичне значення.
Зісельс відбув усі три роки і звільнився в грудні 1981 року.
Вдруге його арештували не відразу. Сподівалися, видно, що він
припинить «боротьбу за свободу». Якби вони були певні в його «невиправності», то додали б строк ще в таборі. Уже тоді
готували свідків-в’язнів, які підтвердили б його антирадянські
погляди і висловлювання. Це стане відомим, коли виникне нова справа.
Другу справу проти Йосипа Зісельса порушили 18 жовтня
1984 року. Підстава — анонімний лист, який заслуговує на те,
щоб відтворити його цілком в орфографії автора.
«Головному прокуророві в Чернівецькій області (анонімний автор звідкілясь знав, хто розслідує справи цієї категорії).
Товаришу прокурор хочемо повідомити, що в м. Чернівці є єврейська сіаністська організація. Вони аґітують людей за виїзд
в Ізраїль. Вони дуже шкідливі для нашого совєцкого суспільства.
Особливо сіаніст Льоня Шраєр. Він фотографує різні шпигунські свідчення і зруйновані хуліганами єврейські пам’ятники, щоб
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відправити їх за кордон і виїхати туди самому і отримати там за
свою сіаністську роботу гроші.
Також в тій організації є два брати Зісліс. Один брат Йосип
був уже раніше в тюрмі. Він був там тому, що антисовєцку літературу поширював. Він і тепер її все одно поширює. І те саме
робить брат його Семен. Цю антисовєцку літературу їм привозять з інших різних міст.
А Льоня Шраєр ще краде різні речі на роботі. Він хоче їх
продати, щоб були гроші на Ізраїль. Вони дають знайомим читати шкідливі книги антисовєцкі, але тільки євреям.
Будь-ласка розберіться з цими підлими людьми. Вони не
повинні жити поряд з радянськими людьми і аґітувати. Їхнє
місце в тюрмі. Або ми будемо писати в Москву.»
На анонімці № 13/2683-04 від 17 жовтня 1984 року — резолюція: «Тов. Куреляк. Прошу порушити кримінальну справу
і провести розслідування. Пашковський 17.10.1984 р.»
Необережно повели себе «зацікавлені особи». Де це бачено, щоб у день надходження анонімки, без будь-якої перевірки, порушувалась кримінальна справа? Щоб замаскуватися
під «простий народ», автор зумисне робить помилки в таких
загальновідомих словах, як «совєцкій», «сіаніст», спотворює
прізвище на «Зісліс». Крім цих двох-трьох слів, усе написано
досить грамотно, без жодної помилки. Навіть з абзацами там,
де треба. Навряд чи малограмотна людина, яка не вміє правильно написати слово «антисовєтській», може писати з абзацу.
Я детально аналізую цю анонімку, щоб показати, як створювалися справи на інакшедумаючих: паплюжити єврейські
могили, руйнувати пам’ятники — можна. А ось писати про це
неможна. А фотографувати — це вже явний «сіонізм» і «антисовєцка» діяльність.
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Новий обшук 19 жовтня 1984 року у Зісельса (вже п’ятий
з 1978 року) і арешт. Вилучено дисидентський журнал «Хроника текущих событий», «Реквієм» А. Ахматової, навіть журнал «Совєтіше Геймланд», «Посібник для еміґрації в Ізраїль».
(Якщо у вас є запитання, вважаємо, що такий посібник підбурює
до еміграції в Ізраїль.)
Другий вирок Зісельсові винесено 10 квітня 1985 року
знову за статтею 187-1 КК УРСР. В залі знову була «спеціальна публіка». Цього разу навіть мене не хочуть впускати до зали з портфелем. Обшукати адвоката? Надто великий скандал.
Які причини такої «пильності»? Страх, що в портфелі може
бути записуючий прилад. Не хотіли, щоб світ знав правду про
країну соціалізму. Жили тільки нашим страхом, який нагромаджувався впродовж десятиліть. Я сказала, що портфель не
віддам. Буду сидіти в коридорі, доки суд не покличе мене. Через
кілька хвилин, очевидно, з кимось порадившись, мені дозволили зайти з портфелем.
Зісельс, як і першого разу, винним себе не визнав. Звинуватили його в поширенні у 1980–1981 роках серед засуджених свідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний лад. Чому ж про це згадали через 4–5 років?
Тому, що і після звільнення з табору Зісельс продовжував добувати і поширювати літературу, котра владі була не до душі. На
приклад: журнал «22» Москва-Єрусалим, дослідження Г. Федотова «Росія і свобода».
Особливо слід сказати про судово-літературознавчу експертизу в цій справі. Як може літературознавець оцінювати, чи є у творах наклеп на радянський лад? «Спрямованість матеріалів, — пишуть експерти, — антирадянська і антикомуністична».
Навіть книгу Володимира Войновича «Нові пригоди солдата Івана Чонкіна» визнано цими експертами антирадянською.
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Справу слухали в місті Сокиряни, за місцем розташування
колонії, де Зісельс відбував покарання. Характерно, яких саме
в’язнів використовували для боротьби з інакшедумаючими.
Свідок Візнюк Ю. Н. — відбував восьмирічне покарання
за хабарництво: «Зісельс сказав, що багато засуджених в країні.
Обурувався висланням Андрія Дмитровича Сахарова в Горький». На думку Візнюка, Зісельс вів розмови «хитро», намагався «не виділятися».
Свідок Мостовий А. М.: «Дещо чув. Під час перекурів у цеху Зісельс говорив про те, що люди там живуть краще».
Свідок Курбанов Ю. (Засуджений за вбивство до 12 років
позбавлення волі): «Зісельс казав, що євреїв в СРСР утискують.
В Києві розігнали демонстрацію євреїв, які вимагали дозволу
на виїзд з СРСР».
Свідок Штарк В. Д. (Засуджений за вбивство до 15 років
позбавлення волі): «Зісельс розповідав зміст „Архіпелагу
ГУЛагу“».
Свідок Васькало Т. Д.: «Зісельс казав, що Радянський Союз
втручається у внутрішні справи Польщі» .
І це вважала наклепом влада, чиї танки стояли в Чехословаччині.
Промова прокурора Пашковського починається з того,
що в нашій країні побудоване високорозвинене соціалістичне
суспільство. У нас не заборонено думати інакше, критикувати.
Каже, що влада дала йому (підсудному) все. Фраза в ті роки дуже
поширена, коли звинувачували інакшедумаючих чи бажаючих
еміґрувати. Вищу освіту? Але ж її отримують громадяни у всіх
країнах, причому, поряд з платною існує і безкоштовна! Безплатну медицину? В інших країнах її замінює система медичного забезпечення. Розповідати правду про життя в інших краї-
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нах — означає аґітувати проти радянської влади. Не випадково
цей лад рухнув, коли відкрилася «залізна заслона».
Таких, як Зісельс, повинна була звинувачувати ще й громадськість в особі громадського звинувачувача. Його теза:
«Зісельс став підспівувачем імперіалістичних реакціонерів.
Допомагав їм ганьбити наш лад. Знайшов спільну мову з бандерівцями...»
А це при чому? Потрапило з іншого листка? «Переплутали
в сум’ятті папірці?», — як писав О. Галич.
Свою промову на захист Йосипа Зісельса я почала з історії
виникнення цієї справи, з тієї самої анонімки, про яку йшлося
вище. Говорила про те, що свідки Візнюк Ю. Н., Курбанов Ю.,
Проворотов Д. П. в суді фактично відмовилися від своїх попередніх свідчень, даних під час слідства. Та навіть під час слідства
всі свідки говорили про події 1972–1981 років, тобто про події,
які начебто відбулися до першого арешту, відбуття покарання
і звільнення Зісельса з-під варти.
Що ж було після його звільнення в грудні 1981 року? У вироці фігурує єдиний факт: дав почитати Штівельман Г. Б. журнал «22» Москва-Єрусалим, № 13 за 1980 рік. Стверджують, що
він хотів поширювати й інші книги, але ці його дії було попереджено. Ніяких доказів цьому немає. Хіба що та сама анонімка.
Закінчую тим, що нема достатніх доказів звинувачення і прошу
Зісельса виправдати.
Промови адвокатів у таких справах мали виключно моральну ціль. Нехай навіть і для спеціальної публіки. Ці люди також
повинні бачити, що засудили невинного. Та й на Заході, де адвокати користуються незрівнянно більшою пошаною, звертали
увагу на позицію адвоката в справі.
На вимогу прокурора Пашковського М. К., вирок на підставі тільки попередніх показів свідків виніс суд в особі голову-
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ючого Іщенка В. С., народних засідателів Забудько Н. Г. і Харабара Є. С.: три роки позбавлення волі.
Настав час сказати про суддів, які виносили вироки в справах цієї категорії. Володимир Серафимович Іщенко. На час
першого суду ми були знайомі з ним багато років. Він працював
у Луганську (тоді — Ворошиловград). Очолював один з найбільших районних судів. Пізніше перейшов у Чернівецький
обласний суд, де працював заступником голови обласного суду
в кримінальних справах. В цій якості він і слухав двічі справу
Зісельса. Я не можу сказати про цього суддю жодного поганого
слова, тільки хороше: надзвичайно грамотний юрист, чудовий
суддя, порядна і чесна людина. Інтеліґент в кращому розумінні
цього слова. Чи можна зараз кинути в нього камінь? А який був
вибір у даному випадку? Варто йому було виправдати Зісельса,
як його негайно звільнили б і то так, що юристом він не міг би
працювати ніде. Та й Верховний суд все одно уневажнив би таке
рішення суду. Чи треба було приносити себе в жертву? Не знаю.
Мені, адвокатові, було легше, хоча незалежними не були й ми.
Зараз Іщенко В. С. — голова обласного суду. Якось в одній з газет я прочитала інтерв’ю з ним про нинішній час і справи тих
років. Ні слова про те, як виконувалися накази обкомів КПРС
і КДБ. А шкода...
Примітка: в збірнику «Українська Гельсінська Група»,
виданому в Канаді 1983 року наведено промови адвоката Немиринської на захист Йосипа Зісельса на судовому засіданні
і в касаційній інстанції — Верховному суді СРСР. На Захід ці
та інші документи в першій справі Йосипа Зісельса передала,
попередньо зібравши й відтворивши, дружина Йосипа — Ірена
Зісельс.
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Додатки:
1. Промова адвоката Немиринської на судовому засіданні
5 квітня 1979 року.
2. Промова адвоката Немиринської на касаційному судовому засіданні.
3. «Останнє слово» звинуваченого Йосипа Зісельса 5 квітня 1979 року.
Товариші судді!
Хочу звернути вашу увагу на те, що, на відміну від інших
справ такої категорії, цю справу розслідувано вкрай погано.
Передусім мова йде про відсутність у матеріалах справи
будь-яких доказів провини підсудного.
Органи слідства не потурбували себе пошуком свідків і документів, які підтвердили б, що факти, викладені в матеріалах,
вилучених у Зісельса під час обшуку — неправдиві.
Зісельс заявляв клопотання про виклик свідків і проведення експертиз, очних ставок з приводу цих фактів.
Свідків не викликано. Органи попереднього слідства
і прокурор, який повторив звинувачувальний висновок, фактично порушують принцип презумпції невинності. Вони презюмували провину Зісельса і звільнили себе від пошуків доказів та підтверджень.
Зісельса звинувачено у зберіганні «забороненої літератури».
По-перше, незрозуміло, хто визначає, яка література є забороненою.
По-друге, в диспозиції статті 187-1 КК УРСР нема відповідальності за зберігання будь-якої літератури.
Прокурор заявив у своїй промові, що Зісельс повірив у порушення прав людини в нашій країні.
Отже, вірив у це? Про який же наклеп йде мова?
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Звертаючись до інших епізодів звинувачення, поділю їх на
чотири основних групи.
1. Поширення літератури до лютого 1977 року, тобто до
офіційного попередження в прокуратурі Чернівецької області.
2. Виготовлення документів, які начебто є наклепницькими.
3. Збирання тенденційної інформації про в’язнів для поширення її.
4. Поширення наклепницьких вигадок в усній формі (епізоди з Остапенком і Сахаровою).
Розпочну з другої групи, до якої входять три документи,
виготовлені, на думку звинувачення, Зісельсом. Це конспект
статті О. Солженіцина «Жить не по лжи», переписаний рукою
Зісельса в зошит. Встановлено, що ці записи зроблено значно
раніше 1978 року із збірника «Обращение». Навіть не машинописний текст в одному примірнику. Про яке поширення і кому
йде мова?
Бажаючи щось поширювати, людина вживає друкарську
машинку, копіювальний папір тощо. Нема доказів, що ці записи виготовлялися для поширення.
Лист паперу, на якому рукою Зісельса записано інфорацію
про судові процеси над членами Української Гельсінської Групи
(УГГ). В інформації сказано, що в 1977–1978 роках арештовано
і засуджено членів УГГ загалом на 67 років.
Але в цій інформації тільки правда. Процеси ці дійсно відбулися і всіх засуджено до багатьох років позбавлення волі. Де ж
тут наклеп?
Машинописний текст документа «До співвітчизників і світової громадськості», в якому рукою Зісельса вписано декілька
прізвищ. Сам документ видруковано не на машинці Зісельса
(висновок експертизи).
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Звертаю вашу увагу на те, що в справі немає жодних доказів
виготовлення документів Зісельсом. Дописання до документу
кількох прізвищ не є виготовленням.
Таким чином, дії Зісельса щодо цих епізодів не можуть бути
кваліфіковані за статтею 187-1 КК УРСР, як систематичне виготовлення творів, які містять свідомо неправдиву інформацію,
котра ганьбить радянський державний і суспільний лад.
До третьої групи епізодів належить збирання Зісельсом
різноманітних даних про осіб, які перебувають на примусовому
лікуванні в спеціальних психіатричних лікарнях.
З матеріалів справи випливає, що Зісельс дійсно збирав таку інформацію. Під час обшуку в нього було вилучено картотеку
на 77 осіб — в’язнів спеціальних психіатричних лікарень. Але ні
в матеріалах справи, ні в судовому засіданні не було наведено
жодного доказу того, що дані цієї картотеки не відповідають
дійсності. Немає ніякого підтвердження і того, що він поширював цю інформацію чи хоча б мав намір це зробити.
Зісельс пояснив, що збирав ці дані, аби допомогти людям,
яких незаконно піддають примусовому лікуванню в спеціальних психіатричних лікарнях.
Склад злочину, передбачений статтею 187-1 КК УРСР щодо
даного факту, відсутній.
До четвертої групи належать епізоди систематичного поширення в усній формі свідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний лад (свідки Остапенко і Сахарова).
Свідок Остапенко на попередньому слідстві і в суді засвідчила, що Зісельс у розмові з нею, в присутності Захарова,
Яремкевич та інших працівників радіотелецентру, говорив, що
в нашій країні особи єврейської національності піддаються
дискримінації.
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Свідок Захаров такої розмови не пам’ятає. Свідок Яремкевич заперечує, що була присутня при таких розмовах. В суд її
навіть не викликали. Інших свідків такої розмови не допитали
взагалі, хоча Зісельс вимагав цього.
В ході допиту свідка Остапенко з’ясувалося, що в неї з Зісельсом погані стосунки, були сварки з 1972 року. Чому ж саме
їй Зісельс мав скаржитися на становище євреїв в СРСР?
Свідок Сахарова на попередньому слідстві показала, що із
розмов з Зісельсом вона зрозуміла, що в нашій країні є окремі
випадки зловживання психіатрією в політичних цілях.
В суд Сахарова не з’явилася, її свідчення не перевірені. Зісельс здивований свідченнями Сахарової і висловив сумнів
у тому, що вона такі свідчення давала. При цьому вона могла
просто неправильно витлумачити його слова.
Отже, і «усні вигадки», які поширював Зісельс, не доведені. Тобто, після лютого 1977 року Зісельс не здійснив нічого,
що могло б кваліфікуватися за статтею 187-1 КК УРСР.
А чи здійснив він якісь злочинні дії до лютого 1977 року?
Про це, мабуть, ліпше спитати в прокурора, який підписував протокол офіційного попередження і тим самим визнав, що
нема достатніх підстав для порушення проти Зісельса кримінальної справи.
На цьому я могла б закінчити захист Зісельса вимогою до суду
про винесення йому виправдального вироку, у зв’язку з відсутні
стю в його діях складу злочину, передбаченого статтею 187-1 КК
УРСР.
Але я не можу погодитися навіть з винесенням Зісельсові
офіційного попередження.
Свідок Шенкер казав, що Зісельс у 1974 чи 1975 році в Кишеневі познайомив його зі статтею Амальрика «Чи проіснує
СРСР до 1984 року?», листом Четвертого Всесоюзного з’їзду
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радянських письменників і нобелівською промовою О. Солженіцина. В суді Шенкер відмовився підтвердити ці свідчення.
Як же він давав їх на слідстві?
Не виключено, що злякався виклику на допит в КДБ.
Зісельс був у Кишеневі у 1974 році. Та в цей час ще не існувало нобелівської промови О. Солженіцина, її було виголошено
10 грудня 1974 року. Хтось щось переплутав...
Прокурор так розгнівався на бідного Шенкера, що вимагав
взяти його під варту просто в залі суду (без слідства). Репліка
голови суду: ви захищаєте Зісельса, а не Шенкера.
Та якщо навіть Шенкер отримав від Зісельса два інших документи, то нема ніяких доказів їх наклепницького характеру.
В статті Амальрика фактів взагалі немає. Це — наукова
праця, заснована на припущеннях, оцінках і роздумах автора. Що стосується листа до з’їзду, то ніхто ні в чому не звинувачував О. Солженіцина впродовж семи років після його
написання.
Свідок Блінт заявляв, що 22 вересня 1976 року, перебуваючи в гостях у Зісельса, він взяв у нього збірник «З-під глиб»
і наступного дня повернув. В збірнику містяться статті релігійно-філософського характеру. Там нема порівняння СРСР з фашистськими режимами в Чілі. Всі автори статтей збірника живуть в Радянському Союзі, крім Солженіцина, і ніхто ні в чому
їх не звинувачує.
Свідок Круглов В. А. Як на слідстві, так і в суді підтвердив,
що 22 серпня 1976 року він був в гостях у Зісельса і взяв у нього
книгу О. Солженіцина «Архіпелаг ГУЛаг».
В цій книзі маса фактів, деякі з них підтверджуються в книгах інших радянських письменників, в матеріалах ХХ і ХХІІ
з’їздів КПРС.
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Я не зустрічала ніде спростування якихось конкретних
подій, змальованих в книзі «Архіпелаг ГУЛаг». Це складне питання. Одна справа — неґативна оцінка книги в пресі, інша —
доведення, що ця книга наклепницька, а Зісельс це знав.
Звертаю увагу суду на те, що Зісельс був щиро переконаний в правдивості тієї літератури, яку він зберігав і давав
читати іншим.
Відмовляючись підписати протокол офіційного попередження, він зробив на протоколі запис, що не вважає вилучену
літературу антирадянською і наклепницькою.
Підсумовуючи все сказане, можу сказати тільки одне: в суду нема достатніх підстав для винесення Зісельсові звинувачувального вироку.
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Справа Л. Д. Ройтбурда
Хроніка: Суд відбувся 25 серпня 1975 року в місті Одесі.
Голова Народного суду Іллічівського району Лацугін Б. Ф. Звинувачення за статтею 188 частина ІІ КК УРСР — опір працівникові міліції або народному дружинникові.
Народився 1936 року. Має 12-річного сина. Інженер-механік. До 1972 року працював начальником сектора в конструкторському бюро.
В жовтні 1972 року подав документи на виїзд в Ізраїль.
В липні 1974 року отримав відмову «з режимних міркувань».
1-го червня 1974 року — демонстрація євреїв перед готелем
«Національ» у Москві. В липні 1974 року — шестиденна голодівка протесту, підписання листів-протестів проти порушення
прав на еміґрацію.
16-го листопада 1974 року — обшук: література в помешканні, ізраїльські видання, листування. В цей час порушено
кримінальну справу проти нього і дружини за спекуляцію.
Невдовзі справу припинено.
В березні 1975 року Ройтбурдові оголосили в КДБ попередження, згідно з Указом від 25 грудня 1972 року. Була й така форма: перш, ніж засудити, нібито займалися «профілактикою».
2 липня 1975 року Ройтбурд зібрався вилетіти з сином до Москви. В ці дні там планувалася зустріч євреїв-відмовників з американськими сенаторами.
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1-го липня 1975 року працівник КДБ прийшов до нього на
роботу і сказав, що Ройтбурд не повинен летіти до Москви, а то
«буде гірше». Ройтбурд відповів, що полетить.
2-го липня вранці Ройтбурд з сином очікували в накопичувачі посадки на літак. Підійшов міліціянт. Для «прикриття»
перевірив сумки 2-3-ох пасажирів, тоді ретельно перевірив портфель Ройтбурда і запропонував «пройти з ним». При цьому
пробурмотів, що шукає зброю. Ройтбурд запропонував обшукати його, вивернув кишені...
Міліція не дуже охоче виконувала такі доручення КДБ. Тому міліціянт вийшов і, як видно, сказав, що Ройтбурд не виходить. Тоді в приміщення накопичувача увірвалося кілька осіб,
заломили йому руки й повели... не в відділок міліції, а в кінозал. Це свідчить про те, що спочатку було завдання тільки зняти
його з рейсу. Та оскільки Ройтбурд і працівник КДБ Краснов
були очевидно одеситами, вони почали чисто по-одеському
«з’ясовувати стосунки».
Краснов говорив, що Ройтбурд йому набрид, що замість
Ізраїля він поїде на північ. Ройтбурд відповідав йому в такому ж
стилі: мовляв, кар’єру тому зіпсує за цей випадок.
У тих, хто все це організував, не було виходу, крім звинуватити Ройтбурда у спротиві працівникам міліції.
Матеріали справи.
Цього ж дня було порушено кримінальну справу за статтею
188 частина друга Кримінального кодексу УРСР: начебто Ройтбурд лаявся нецензурно і чинив спротив при допровадженні
його до дитячої кімнати в приміщенні міліції. Вдарив міліціянта Яцишіна.
Як завжди, справу було порушено не з ініціативи тих, хто
все це організував, а за заявою Ланецької Галини Яківни — чергової при посадці на літак. Вона написала, що Ройтбурд чинив
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спротив тим, хто хотів... розібратися в його особистості. Почав
битися, ударив одного з міліціянтів, вигукував образи. Його
дружина била сумкою міліціянтів по голові, вдарила мене.
Філіпова — друга чергова писала, що він бив і інших
міліціянтів. Била їх сумкою дружина Ройтбурда.
Свідок Веселовська М. К. — такі ж свідчення.
Свідок Харжевський — той самий перший міліціянт: Ройтбурд тримався з викликом, поліз битися, збив старшину Яцишіна (зауважте, збив його в передпосадочному накопичувачі).
Але щось дало збій в опитуванні пасажирів, не лише чергових.
Цього ж дня сам Яцишін сказав, що Ройтбурд його штовхнув... під час допровадження його до чергової кімнати міліції.
У зв’язку з цим він втратив рівновагу і впав та «вдарився». Ройтбурд ображав усіх працівників міліції. (Як бачимо, це вже не
в накопичувачі).
Ройтбурд відмовився давати свідчення. Допитаний через
кілька днів свідок Харжевський вже пояснює, що підійшов до
Ройтбурда тому, що він видався йому «підозрілим». (Зрозуміло, що його послали вивести з накопичувача саме Ройтбурда,
а не інших «підозрілих»). Звинувачує Ройтбурда в тому, що він
начебто намагався роздягнутися до трусів. Чому, якщо він тільки перевіряв документи?
Через тиждень Харжевського допитують знову і він свідчить, що Ройтбурд «вчепився в ручки крісла в кінозалі». Коли
його намагалися відірвати, щоб відвести в міліцію, він ударив
кулаком в груди старшину міліції Яцишіна і збив його з ніг.
То де ж Ройтбурд ударив Яцишіна? Невже, здійснюючи беззаконня, не можна було відразу домовитися, як свідчити? Чому
«перемістилися» у своїх свідченнях в кінозал — зрозуміло: там
були всі свої, а в накопичувачі — до сотні пасажирів.
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Ці «свої» і підтвердили: Водний В. М. і Сікайло А. А.
Яцишіна навіть оглянула судово-медична експертиза. Але...
«видимих пошкоджень не виявлено». Та це було 3-го липня.
А 21-го серпня експерт Кошелев наче виправдовується, що від
удару в груди кулаком може й не бути зовнішніх пошкоджень,
лише відчуватиметься біль.
З висновками про те, що потерпілий «об’єктивно відчуває
біль у грудях», я зустрічалася і в інших справах такого роду.
Ще через місяць Яцишін розповідає, що Ройтбурд вимагав
прокурора, що в кінозалі були міліціянти «в цивільному».
Ройтбурд, будучи при здоровому глузді, перебуваючи в оточенні кількох міліціянтів і «цивільних», вирішив побити їх усіх
і передусім Яцишіна, який був вищий за нього на голову і вдвічі
дебеліший. Такий собі «беззахисний гігант», який втратив рівновагу від кулака Ройтбурда.
Але ця «машина» зворотного ходу не знала. Через вісім
днів це абсурдне, суперечливе звинувачення було пред’явлене
Ройтбурдові.
Цього разу він спробував пояснити, як усе було. Розповів
про те, як без будь-якого приводу міліціянт вимагав, щоб він
«пройшов» з ним. (Думали, що літак за цей час полетить).
Загалом, зняття пасажирів з літаків, поїздів було звичайним методом, щоб не пустити небажаних осіб в небажані місця.
(Знімали з поїздів навіть тих, хто їхав покласти вінки в Бабин
Яр, але не арештовували).
До речі, судово-медичного експерта вимагав і Ройтбурд, але
цього їм і не треба було. Ройтбурд казав, що на ньому самому
дійсно були видимі сліди від побиття, а не такі, як у Яцишіна.
Тут же долучили характеристику Ройтбурда Л. Д.
Дуже характерно, як тоді ставилися до бажаючих еміґрувати: «...своє обличчя показав, як політично незрілий, який під-
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дався буржуазному ідеологічному впливові і виїздить в буржуазну державу — Ізраїль.»
Співпрацівники відділу, де працював Ройтбурд і весь колектив СКТБ обурений його діями «як зрадника Батьківщини...»
Чи не боїться нинішня молодь, що ті часи можуть повернутися? Адже для комуністів усі, хто виїздив із СРСР, навіть полонені під час війни, були зрадниками.
Чи цінують наші люди те, що сьогодні можна виїздити куди
завгодно, жити там, працювати, повертатися на Батьківщину?
Та повернемось до справи. Для «об’єктивності» вирішили
допитати когось із пасажирів.
Свідок Диба В. Г. засвідчив, що в протилежному від нього
кінці виникла метушня і він побачив, що працівники міліції
виводять із сектора якогось чоловіка.
Те ж саме сказав свідок Личак В. В.
А свідок Райков Б. А. прямо сказав, що затримка рейсу була
пов’язана зі зняттям з літака якогось пасажира. Ні нецензурних
слів, ні спротиву працівникам міліції з насиллям ніхто з пасажирів не чув і не бачив.
Свідок Личак додав, що троє «в цивільному» показали на
Ройтбурда, йому скрутили руки і вивели з сектора.
Свідок Сікайло А. А. забув у суді, як треба свідчити, й заявив, що Ройтбурд ударив Яцишіна і той упав... на землю, аже ж
земля є лише надворі, а не в кінозалі.
Свідок Ланецька заявила, що не бачила, як Ройтбурд ударив
Яцишіна, але знала про це, тому так написала в поясненнях.
Намагаючись виправдатися, чому саме у Ройтбурда він вирішив перевірити документи, свідок Харжевський говорить, що
він був схожий на особу, яка перебуває в розшуку. Цей випробуваний і безвідмовний прийом діє і сьогодні. Протиріччя про
місце нанесення удару Яцишіну уточнити Харжевський не може.
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Він каже, що Яцишін упав, зачепившись за ногу Ройтбурда, а самого удару він не бачив.
На летовищі була дружина Ройтбурда. Пізніше я зауважила йому, що даремно він не взяв із собою більше свідків,
у зв’язку з тим, що напередодні отримав попередження. А свідчення дружини суд навіть не вважав за потрібне вислухати.
Свідок Диба працював у Чорноморському пароплавстві,
тому вважали, що залежить від них і на нього покладалися. Але
він виявився порядною людиною і надії не виправдав. Нецензурних слів у накопичувачі не чув. Бачив як виводили Ройтбурда троє в цивільному.
Слово надали Ройтбурду. Він почав з того, що події на летовищі не випадковість, а провокація. Його і родину переслідують весь час з моменту подачі заяви на виїзд в Ізраїль. Серед
осіб у цивільному, які його затримували на летовищі, був працівник КДБ, який напередодні вимагав здати квиток і не їхати
до Москви. Був також лейтенант КДБ Пшеничний. Ройтбурд
запевняє, що не сказав їм ні слова, а лише звернувся до сина зі
словами: «не плач, дивись і все запам’ятовуй». Думаю, що він
запам’ятав, як і діти всіх невинно засуджених.
Прокурор вимагає для Ройтбурда трьох років позбавлення
волі.
Я просила суд виправдати Ройтбурда за відсутністю достатніх свідчень звинувачення.
Товариші Судді!
Забезпечення безпеки літаків в інтересах усіх громадян. Тому багатьма законами і постановами регламентується перевірка
документів, вантажу пасажирів, особистий обшук.
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Ройтбурд — людина з вищою освітою, інженер, летів разом
із сином. Тому він не міг відмовитися пред’явити Харжевському
речі і документи. Харжевський не заперечує, що оглянув усе, але
зробив це начебто поверхово. А що перешкоджало йому зробити це не поверхово?
Необхідно було виконати завдання з виводу Ройтбурда з накопичувача? Та й чи була необхідність для «не поверхового»
обшуку запрошувати в накопичувач двох міліціянтів і трьох
осіб в цивільному?
Ройтбурд називає, хто це був, хоча пред’явити посвідки вони відмовилися. Вимагати посвідки у людей, які його затримали, має право будь-який громадянин.
Прокурор стверджує, що свідки Личак і Диба не засвідчували, що Ройтбурда затримали троє в цивільному. Але ж свідок
Личак прямо сказав: «один в цивільному показав на Ройтбурда, вони попрямували до нього, заломили йому руки за спину
й повели через хвіртку».
Про трьох в цивільному також прямо заявив і свідок Диба.
Але звідки ці люди в цивільному могли знати, кого треба
виводити. Адже спротив він, начебто, чинив міліціянтові Харжевському?
Покази свідка Тененбойм впродовж слідства і суду стабільні й співпадають зі свідченнями її чоловіка Ройтбурда.
Але ж вони не могли змовитися, бо він з першої ж хвилини
був під вартою.
Отже пояснення Ройтбурда, Тененбойм, Личака і Диби про
момент затримання Ройтбурда і про його характер не відповідають показам інших свідків. До речі, ні Личак, ні Диба не чули
нецензурних висловлювань з боку Ройтбурда, але бачили як він
проходить через хвіртку з закрученими за спину руками.
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Тепер про покази решти свідків.
В перший день — заяви Філіпової і Ланецької, що Ройтбурд
ударив одного з міліціянтів кулаком по голові. Заяви написані
власноручно. Причини протиріччя з показами інших свідків
пояснити не можуть.
Харжевський заявляє, що Ройтбурд відмовився повторно
пред’явити документи і розпочав бійку. Збив старшину Яцишіна з ніг (Де?..), той упав на землю. Ніякого кінозалу в перших
свідченнях немає, тим більше якогось крісла, в яке вчепився
Ройтбурд.
Про кінозал заговорив Харжевський уже на допиті в прокуратурі (л. с. 30).
В постанові про пред’явлення звинувачення (л. с. 47) не випадково не конкретизовано місце здійснення злочину. Адже ж
мова йде про дві різні події: про поведінку Ройтбурда в момент затримання, отже ви зобов’язані у вироку обґрунтувати законність
самого затримання; і поведінки вже після затримання, яке він вважав незаконним, розумів його мету й вимагав прокурора.
Неможливо пояснити заяви працівників летовища тільки
тим, що вони помилилися. Вони були тільки в накопичувачі і не
могли знати, що відбувалося в кінозалі. Хто ж звелів їм написати заяви, що Ройтбурд ударив Яцишіна?
Отримати від них відповідь на це питання в суді, на жаль,
не вдалося. Захист не може витлумачити ці обставини інакше,
як на користь підсудного. Наведені звинуваченням докази суперечливі, першопричину затримання Ройтбурда звинувачувач
пояснив не досить переконливо. Тому я зобов’язана поставити
перед судом питання про неможливість винесення звинувачувального вироку в цій справі за недостатністю зібраних доказів.
Ройтбурд повинен бути виправданий.
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Ройтбурда Л. Д. було засуджено за статтею 188-1 частина
друга КК УРСР до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Та й чи могло бути інакше, якщо врахувати, де і як починався суд? Суд було призначено на летунському полі, в червоному
куточку, куди допуск закрито.
22 серпня 1975 року перед початком судового засідання
в залі зібрали працівників летовища й прочитали їм лекцію
«Ідеологія і практика сіонізму». Після лекції було оголошено,
що зараз тут відбудеться суд над хуліганом-сіоністом і присутніх
просять не розходитися, щоб у приміщення не проникли друзі
підсудного, які готують політичну провокацію. Щоб не зайшли
«сторонні», із зали винесли порожні стільці.
На суд приїхали євреї-відмовники з Москви, в тому числі
й Натан Щаранський. Одна з жінок потрапила на ту «лекцію»
і пізніше розповіла все нам.
Важко описати мій стан після цієї провокації. В мене
тремтіли руки і Ройтбурд, який не знав, що сталося, просив мене заспокоїтися. Той рідкісний випадок, коли підсудний заспокоював адвоката, а не навпаки.
Я завжди реаґувала на антисемітські випади дуже бурхливо, нічого не боячись.
Але антисемітизм з боку властей.... Знала про нього, але
змиритися ніколи не могла.
Чи можна собі уявити таку «передмову» до суду сьогодні?
Поки що ні.
Я оскаржила вирок у всі інстанції, аж до генерального прокурора СРСР. Ми знали, що все це марно. Всупереч КДБ судова
влада не йшла. Але це мало для нас моральне значення, не лише
юридичне.
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Ройтбурда невдовзі умовно-достроково звільнили й скерували на «будівництво народного господарства». Була така стаття в Кодексі 25-1 — покарання у вигляді примусової фізичної
праці. Після звільнення він повернувся в Одесу. Тепер уже, після тюрми, перестав бути «носієм таємниць». І незабаром з родиною виїхав до Ізраїля.
Як склалася його доля далі мені невідомо.
Таких справ щодо євреїв, які хотіли виїхати з СРСР було
немало.
Справа Йосипа Бігуна в Москві — за «тунеядство». Він
викладав іврит, але це не вважалося працею. Йому відповідали
навіть письмово, що ця мова не має широкого вжитку в Радянському Союзі.
Справа Фельдмана в Києві: йшов вулицею додому, ні з того,
ні з сього підійшов до дівчини і вибив з її рук торт, а той забруднив їй весь плащ. З’ясувалося, що вона несла його незав’язаним.
На біду Фельдмана, в цей час мимо (ну зовсім випадково) проїздив начальник кримінального розшуку з працівниками. Спробуй у суді спростувати їхні свідчення. Хіба суд напише, що вони
брешуть? Для чого? Хто їх до цієї брехні спонукає?
На жаль, довести беззаконня з боку працівників міліції
і сьогодні нелегко.
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Справа Валерія Пільнікова
Ця справа була такої ж категорії, як і Ройтбурда. Тільки мені
спочатку захищати його не дали. Я ніколи не могла зрозуміти,
чому до одних справ мене допускали, до інших ні. Мені не дали
відрядження в місто Львів захищати Павла і Володю Ритікових,
не допустили до справи Руденка Миколи Даниловича.
Так було і з Пільніковим. Я приїхала в Московський районний суд міста Києва в день, на який було призначено суд. Та слухання справи чомусь відклали, Пільнікова навіть не привозили. Я просила відкласти суд на будь-який день, крім 28 червня
1980 року (в цей день у мого сина в школі був випускний вечір).
Справу відклали... на 28 червня. Мій син погодився, щоб
я поїхала навіть з випускного вечора. На жаль, вони і це передбачили і справу слухали 25 червня.
Пільніков Валерій — росіянин, одружений з єврейкою. Вони спільно подали документи на виїзд в Ізраїль. Їм відмовили,
хоча вона була студенткою, а він електромеханіком. Які таємниці вони знали?
Пільніков об’єднався з київськими євреями-відмовниками
і брав участь в різних акціях протесту. Цього влада стерпіти не
могла: щоб росіянин став активним учасником єврейського руху.
На початку травня 1980 року Пільніков з групою «відмовників» з Києва та Москви влаштували щось на зразок демон
страції протесту в Генеральній прокуратурі СРСР. Через кілька
днів після повернення Пільнікова в Київ, його затримали.
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Як це сталося?
Пільніков їхав у тролейбусі додому. Щойно вийшов з тролейбуса, як двоє схопили його за руки, а третій почав кричати,
що він його б’є. У вироці було сказано, що Павленкові завдано
фізичного болю. Саме в цій справі у висновку судово-медичної
експертизи було сказано, що потерпілий «об’єктивно відчуває
біль у грудях».
Павленко — відставний офіцер МВС, решта — працівники
міліції і, начебто, дружинники. Всі вони жили в інших районах.
Ніхто не міг пояснити, як вони потрапили на цю зупинку.
Пасажири, які виходили з тролейбуса за Пільніковим,
стверджували, що Пільніков не міг будь-кого вдарити, оскільки
ледве ступив з тролейбуса, як його схопили за руки. Він встиг
вигукнути адресу й просив повідомити його дружині.
Проста жінка, працівник кондитерської фабрики, відшукала дружину Пільнікова, розповіла їй, як усе сталося. Такі ж
свідчення ця жінка дала в суді.
Але вирок було винесено іншими органами ще до суду.
Не випадково справу Пільнікова слухав голова Московського районного суду Києва, якого невдовзі самого засудили за
хабарництво.
Ось такий патріот-корупціонер вирішував долю Пільнікова, який захотів виїхати з СРСР.
Пільнікова В. М. було засуджено до п’ятьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Такої жорстокої міри
покарання не присуджували іншим, засудженим за сфабрикованими справами в подібний спосіб. Не знаю, чому.
В касаційній скарзі адвокат писав про недоведеність звинувачення Пільнікова в хуліганстві. Просив відмінити вирок,
а справу відправити на новий розгляд.
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Київський міський суд слухав справу 7-го серпня 1980 року.
Переписано посилання вироку на свідчення Павленка та інших
свідків.
Покази свідка Баландіної відкинули, як неконкретні, оскільки вона не бачила початку злочину. Вона й не могла його
бачити, бо й не було самого злочину з боку Пільнікова. Злочин
вчинили ті, хто його затримав.
І ніхто не застановився над простим питанням: як могла
твереза людина, йдучи з роботи з торбиною продуктів, вийти з тролейбуса й негайно почати когось бити?
Думаю, що всі все розуміли... Навіть голова Верховного суду
України, на прийом до якого зі скаргою прийшла дружина Пільнікова Ольга Дудник. Вона відкрито заявляла, що всю справу
проти її чоловіка організував Комітет державної безпеки. Відповідь голови Верховного суду була дуже характерна. Він сказав,
що коли вона в цьому впевнена, «то як ми з вами це доведемо?».
«Ми з вами...» Неспроможні будь-що довести цій організації не лише ми. Безсилий навіть голова Верховного суду.
Пільніков пробув деякий час в колонії, потім його відправили в заслання, дуже далеко в Сибір, десь поблизу китайського
кордону.
Дружина з немовлям поїхала за ним. Згодом вони повернулися в Київ. Вже настала «перебудова» і в 1987 році вони
виїхали до США. Тепер живуть в Чикаго. Працюють. За своєю
колишньою Батьківщиною не сумують.
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Олександра й Олексій Козорєзови
та інші
З числа кримінальних справ проти віруючих найбільше
було справ щодо євангельських християн-баптистів, не зареєстрованих офіційно. Тобто, тих, що відкололися від баптистів,
офіційно визнаних державою. Їх ще називали «відкольниками» або «ініціативниками».
Чому вони не хотіли реєструватися?
Згідно з діючим тоді положенням, Комітет в справах релігій
мав право контролювати, кого обирають пастирем. Сам пастир
повинен був мало не підписку давати про те, що на зібраннях не
буде ніяких антирадянських промов. Під контролем перебували і фінанси церкви.
До речі, навіть сьогодні вони так і залишилися незареєстрованими.
Якщо порівняти баптистів-відкольників з іншими рухами «інакшедумаючих», то слід визнати, що в них була дійсно
нелеґальна організація. В них були люди, які перебували на
нелеґальному становищі, були підпільні друкарні. Видавалися
релігійні журнали з інформацією про переслідування віруючих.
Зрозуміло, що радянська влада «організацій» боялася найбільше. Тим більше, з ідеєю Бога, а не примарного комунізму.
Однією з перших справ такої категорії в мене була справа
Валентина Напрієнка в Донецькому обласному суді. В звину-
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вачувальному висновку було детально викладено історію цієї
церкви (за що їм пізніше «перепало» від Верховного суду). Дозволили пов’язати справу з релігією.
Спочатку розповідалося, як у 1944 році відбулося об’єднання
баптистів і євангельських християн, які проживали на території
СРСР. Створилася Церква (Братство) євангельських християнбаптистів. Їхнім духовним центром стала Верховна Рада ЄХБ
(ВРЄХБ) в Москві. Вони реєструвалися в органах влади, визнавали і дотримувалися законів про релігійні культи, виконували
громадянський обов’язок (служба в армії), не відкидали участі
в громадському житті.
Про головну причину, чому одних баптистів влада любила,
а інших — ні, також було сказано досить відверто: перші були
лояльні до Радянської влади, підтримували відносини з Радою
в справах релігій.
Розкол стався в 60-их роках. «Екстремісти», як їх називають, виступили за широку пропаґанду релігії (а в нас була тільки свобода атеїстичної пропаґанди), загальну євангелізацію населення, вільне викладання релігії неповнолітнім, відмову від
реєстрації в органах влади.
В 1961–1962 роках вони створили Ініціативну групу, Організаційний комітет, а тоді Раду церков ЕХБ, яка й очолила цей
рух на території СРСР.
Діяльність РЦЕХБ вважалася антисуспільною. В СРСР не
приховувалося, що вона переслідується законом і органи влади
вживають заходів для припинення її діяльності. Водночас, все,
що вони писали про переслідування їх за віру, оголошувалося
наклепом. Євангельські християни-баптисти мали своє видавництво «Християнин», яке не лише видавало літературу, але
й передавало ці «наклепницькі» матеріали за кордон.

226

Олександра й Олексій Козорєзови та інші

Валентин Напрієнко якраз і належав до числа поширювачів
такої літератури. Їх затримали в дорозі, з літературою в автомобілі. Вилучили 13 000 примірників журналу «Вісник Істини»
і 500 примірників «Бюлетня Ради родичів в’язнів».
Незрозуміло, для чого призначалася науково-атеїстична
експертиза, яку проводив завідувач кафедри наукового атеїзму.
Він що, аналізував чи дотримуються вони Біблії, чи не спотворюють християнське вчення?
Ні, експертові доручили визначити, чи міститься в журналах наклеп на Радянський лад. І він знайшов, що в них є...
«непрямі свідомо наклепницькі вигадки...», а саме, у викривленому світлі показано роль радянської цензури. Вони також
закликають продовжувати боротьбу в «умовах конспірації»,
стверджують, що атеїзм є державною релігією в СРСР, критикують законодавство про культи.
Чи можна в цих висновках відшукати будь-що наукове? І чи
може експерт визначити, помиляється людина чи зводить наклеп?
Перший суд над В. Напрієнком відбувся 27 червня 1979 року. Він клопотався, щоб його захищала адвокат Рєзникова з Москви. Та її не було в суді. І суд ніяк на це не відреаґував.
Стався дуже рідкісний випадок, коли Верховний суд скасував вирок у зв’язку з порушенням права на захист (пізніше й аж
до сьогодні такого більше не траплялося).
Після скасування вироку, Рєзнікова скерувала справу до
мене. В жовтні 1979 року відбувся другий суд. В залі, як завжди,
була «спеціальна публіка». На клопотання Напрієнка про допуск у зал його друзів, відповіли, що в залі нема вільних місць.
Кого і чого вони боялись, заповнюючи зал своїми людьми?
Не хотіли, щоб народ знав, за що судять? Чи, може, розраховували на «гнівний осуд з боку народу», представленого допущеною в зал публікою?
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Прокурор вимагав для Напрієнка позбавлення волі на три
роки за статтею 187-1 Кримінального кодексу УРСР. Ця стаття
призначена для покарання інакшедумаючих та інакшевіруючих, яких звинувачували у наклепі на радянський лад.
Моя захисна промова ускладнювалася тим, що є визначення Верховного суду, яким скасовано вирок тільки на Напрієнка,
а вирок на братів Чех, з якими в нього спільне звинувачення,
залишено в силі. Що ж робити, якщо за цими фактами є інший
вирок, яким визнано, що вилучена в них література містить
«наклепницькі вигадки»?
Я дотримуюсь такої точки зору, що адвокат має право ви
словлювати думку, яка відрізняється від іншого вироку. Адже
в радянському праві не було поняття «прецедент», як нема
його й тепер.
Напрієнка звинувачували не лише в зберіганні і поширенні вилученої літератури, але і в її виготовленні. Та в цій частині
відмовився від звинувачення навіть прокурор. Єдине, на чому
було засноване звинувачення, це те, що в будинку зберігалась велика кількість паперу. (Мовляв, приготовано для друкування).
«Бюлетень» видається Радою родичів ув’язнених ЄХБ,
а Напрієнко не має до неї відношення.
Звинувачення в поширенні ґрунтується на свідченнях підсудного Чеха Н. П., що він отримав «Бюлетні» від дружини
Напрієнка. Це підтвердив і його брат Чех А. П. Не у всіх ви
стачало сил протистояти слідству й судові... Так Чех і пише в записці: «У мене вже немає сили... візьми на себе цю літературу...»
На другому суді обидва брати свідчити відмовилися. Зберігання літератури за статтею 187-1 Кримінального кодексу УРСР
не карається.
Я просила виправдати Напрієнка. За цією статтею майже завжди давали максимальний вирок — три роки позбавлення волі.
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В Останньому слові Напрієнко сказав, що вдячний Богові
за те, що постав перед судом не як злодій і грабіжник, а як християнин. Він подякував матері-християнці, яка виростила його
християнином. Християнство споконвіку зазнавало переслідування. В царській Росії роль гнобителя відігравала офіційна
Православна Церква. Тепер роль гнобителя виконує войовничий атеїзм. Зазнавав переслідування на собі: в школі, в технікумі, з якого його виключили за віру. У кожної людини є дві
Батьківщини: Батьківщина небесна і Батьківщина земна.
Навів також слова поета Є. Євтушенка: «Остановись, остановись среди распада и разврата». Завершив Останнє слово
проханням виправдати його.
Можливо зал заповнювали спеціальною публікою саме через отакі Останні слова підсудних?
В якій церкві стоять сьогодні зі свічками в руках ті войовничі атеїсти? Якого числа вони повірили в Бога?
Зі справою Напрієнка пов’язана подія, яка на багато років
зробила мене захисником в справах віруючих.
Ми їхали в місто Донецьк з братом Валентина Напрієнка —
Веньяміном (пізніше я і його захищала в Москві, звинуваченого
за такою ж статтею).
В автомобілі з нами їхала Олександра Тимофіївна Козорєзова. Я бачила її вперше, проте чула, що вона і є головою Ради родичів ув’язнених ЄХБ і редактором «Бюлетеня» який видавала
Рада. Ця дивовижна жінка народилася в Сибіру, в родині віруючих. Навчалась, вступила до Медичного інституту. З п’ятого
курсу її виключили за приналежність до Церкви ЄХБ.
Чоловік — також віруючий, який уже відбув покарання
в колонії за проповідництво.
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У них — 10 дітей. Та всі свої сили і час вона віддає служінню
Богові.
Головою Ради родичів ув’язнених ЄХБ стала 25 червня
1979 року, після смерті Лідії Михайлівни Вінс, матері Георгія
Вінса — голови їхньої Церкви.
Очевидно, через 10 дітей її діяльність «терпіли» досить
тривалий час.
Влітку 1980 року проти неї було порушено кримінальну
справу за статтями 187-1 і 138 частина друга КК УРСР. Її звинуватили в організації молитовних зібрань. Стаття 138 Кримінального кодексу передбачала відповідальність за порушення
законів про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Друга частина цієї статті якраз передбачала «організаційну діяльність». Покарання — до трьох років позбавлення волі.
Як тільки Україна здобула незалежність, то вже 15 травня
1992 року цю статтю було вилучено з Кримінального кодексу.
Громадян за віру в Бога більше не переслідували.
А в Радянському Союзі все відбувалося таким чином: на
зібрання приїздили працівники міліції, дружинники. Там
виявляли багато дітей, складали акти. Адже дітей залучати до
релігії заборонено. Накладали штраф на присутніх, яких вважали лідерами зборів.
Ці акти давали змогу властям тримати під загрозою арешту
будь-кого з членів цієї Церкви.
На слідстві й суді свідки-міліціянти засвідчували, що ці
зібрання порушують громадський порядок. Але чим: тим, що
співали та грали на музичних інструментах? Але все відбувалося вдень.
А співи і гра на святах чи весіллях громадського порядку не порушують? Чи, може, звичайне гуляння приємніше за
релігійне?
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Та головним звинуваченням, звичайно, було те, що вона
очолювала Раду родичів ув’язнених ЄХБ, видавала «Бюлетні»
цієї Ради, поширювала різні листи і звернення про переслідування віруючих. Звичайно, це кваліфікувалося як «свідомо наклепницькі вигадки».
Вони потрапляли в замкнуте коло: їх переслідували за молитовні зібрання, вони ж вважали це переслідуванням за віру
в Бога. Коли вони писали про ці переслідування, то їх звинувачували в наклепі на радянський лад.
Мене намагалися не допустити в суд. Справа довго лежала
в суді без руху. Як тільки я поїхала у відпустку, призначили слухання справи в суді. Та вони не врахували характер тієї сильної
жінки. Вона послала суддям телеграму, якою повідомила, що без
мене в суд не з’явиться і... забарикадувала вхід до свого будинку.
Мене відкликали телеграмою з відпустки негайно. Я прилетіла.
Але Козорєзова в суд не з’являлася. Мене попросили поїхати за
нею, мовляв, вона відчинить двері тільки мені. Я вирішила, що
етика адвоката не дозволяє мені цього робити. По неї поїхав інший адвокат, сказав, що я в суді, і вона погодилася прийти в суд.
Оскільки її ім’я було широко відоме за кордоном, адвокати
інших країн запропонували їй захист.
Вона хотіла заявити в суді клопотання про запрошення адвоката, якщо не помиляюсь, з Данії. Спитала, чи не образить це
мене. Я, звичайно, погодилась на таке клопотання.
На жаль, питання про допуск закордонних адвокатів і досі
не вреґульовано законодавством.
Козорєзова заявила таке клопотання. Суд запитує думку прокурора, а він, замість відповіді, починає говорити про те, які «погані» й налаштовані проти Радянської влади всі члени цієї Церкви.
Суд звертається до мене. Становище досить делікатне. Я кажу, що прохання про запрошення іншого адвоката є, певною
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мірою, недовіра до мене. Тому я не можу висловити судові свою
думку. Суд намагався настояти на тому, щоб я сказала, чи згодна я з клопотанням. Я відмовилась. Тоді суд ухвалив постанову
про відмову в цьому клопотанні, мотивуючи тим, що її захищає
«висококваліфікований адвокат». Ми всі потім сміялися, що
мені Обласний суд видав таку характеристику і можу повісити
це визначення на стіну в рамочці.
В залі суду, як завжди, була тільки «спеціальна публіка».
Козорєзова відмовилася брати участь в суді, доки в зал не будуть допущені її родичі і друзі. Голова суду розпорядився впустити всіх бажаючих. Але... ті, хто охороняв вхід, сказали, що
в них є своє начальство, а судові вони не підкоряються. Суддя
просить допомоги в прокурора, той теж виявляється безсилим.
Оголошено перерву. Когось, очевидно, переконали, що зал суду
необхідно відкрити. Всіх впустили.
Те, що відбувалося в суді, мало для нас передусім моральне
значення. Ми розуміли, що арештовувати її не відважуються,
але засудять до трьох років позбавлення волі умовно. Козорєзова винною себе не визнає.
Я ставлю питання про її виправдання, переконана, що моя
позиція відповідає Закону, тому самому Закону, з приводу якого
причетні до подібних справ судді сьогодні виправдовуються, що
«тоді був такий Закон». Хіба для мене і для них він був різний?
Товариші судді!
З дня свого існування Радянський Союз заявив про себе
як про атеїстичну державу. Було видано декрети про відділення
школи від церкви і церкви від держави. Заборонено залучати до
релігії дітей. Є свобода атеїстичної пропаґанди, і нема свободи
релігійної пропаґанди.
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Але ж віра в Бога існувала тисячоліттями. І залишилися
віруючі люди.
В такій віруючій сім’ї народилась і Козорєзова, в сім’ї баптистів. Тим не менше, вона пішла навчатися в Медичний інститут, хотіла стати лікарем. Була комсомолкою. Її виключили з комсомолу та інституту. Складається переконання, що це
помста за віру в Бога.
Вийшла заміж за віруючого християнина. Народилися діти. У 1966 році заарештували її чоловіка за участь в діяльності
Церкви ЄХБ. Переконання Козорєзової, що в СРСР людей переслідують за віру, міцніє.
Далі був другий арешт її чоловіка. Як член родини в’язня,
Козорєзова стає членом Ради родичів ув’язнених ЄХБ, покликаної, на її тверде переконання, допомагати родинам засуджених. Рада видає «Бюлетень». Нелеґальне друкування літератури, в тому числі й періодичної, в нас заборонено. Таке друкування — вже злочин, але не за статтею 187-1 КК УРСР.
Стаття 138 частина друга КК УРСР передбачає відповідальність тільки організаторів незареєстрованих релігійних громад
за проведення ними молитовних зібрань, якщо вони порушують громадський порядок.
Козорєзова не є організатором зібрань 25-го травня і 7-го
вересня 1980 року. Свідок Марченко засвідчила, що навіть не
бачила на зборах Козорєзову. Не вона вела збори, не вона читала
проповіді. Вдома 25-го травня був чоловік Козорєзової — господар дому. Свідок Литвин знає лише, що в неї на свято Трійці
співали. Свідок Лубкін просто невдоволений багатодітною родиною Козорєзових: надто гамірлива сім’я. Це зрозуміло, коли
багато дітей.
Щодо епізоду 21-го жовтня 1980 року, свідки Новосад та Іванов кажуть про образи, спротив працівникам міліції, але не про
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ту, хто був організатором молитовного зібрання. І чи порушувався громадський порядок саме цим зібранням? Вони чули пісні.
Невідомо, чи було це взагалі молитовне зібрання. В справі нема
жодного факту, який підтверджує, що Козорєзова виготовляла
і поширювала документи, які закликають до невиконання законодавства про культи, як сказано в звинувачувальному висновку.
Козорєзовій пред’явлено звинувачення в поширенні «Вісників спасіння», «Вісників Істини», «списків» тощо. Причому, в самому звинуваченні не вказано коли, кому, де і що поширювала. На основі цього Обласний суд повертав справу на
дорозслідування. Як на доказ поширення, посилаються лише
на кількість примірників цих журналів, виявлених під час обшуку. Але ж за цілком аналогічним звинуваченням засуджено
і чоловіка Козорєзової. Тоді теж мова була про кількість примірників. За якими ж доказами можна визначити, хто з них що
поширював? В справі таких доказів немає.
В звинуваченні Козорєзової мова йде про телеграми на захист її чоловіка, про побиття сина працівниками міліції. Це взагалі не має відношення до наклепу на радянський державний
і суспільний лад.
Залишається звинувачення в поширенні «Бюлетенів».
До 1979 року Козорєзова не мала відношення до їх видання,
редаґування тощо. За 1980 рік у звинуваченні сказано про два
конкретні номери — 81-й і 84-й. В номері 81-му є заява про переслідування віруючих, в номері 84-му — про шлюбне законодавство. Про акти, коли, після розлучення, дітей залишають невіруючим батькам.
Друге, безперечно, не наклеп, бо суд може вважати це рішення таким, що відповідає інтересам дітей.
Щодо переслідування віруючих, то в «Бюлетнях» мова йде
саме про членів церкви ЄХБ. Вся поведінка Козорєзової гово-
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рить про те, що в цих переслідуваннях вона переконана. А переконання, якими б помилковими вони не були, наклепом не є.
Зовсім недавно Обласний суд висловив саме таку думку
в справі Дроздової, яка поширювала чутки, що її співслужбовець під час Великої Вітчизняної війни був поліціянтом. Суд
виправдав Дроздову, вказавши, що вона висловила свої «хибні,
оманливі думки».
В Коментарі до Кримінального кодексу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки прямо вказано,
що висловлювання помилкових переконань не містить складу
злочину за статтею 190-1 КК РСФСР (стаття187-1 КК УРСР).
Не перевірено слідством, чи дійсно Козорєзова редаґує
«Бюлетні», чи є підписи на документах. Самих її свідчень на
слідстві явно недостатньо.
Козорєзова висловлює в «Бюлетні» не свою власну думку,
а думку всіх членів Ради.
В справі ж є постанова про припинення справи на одного з членів Ради Г. Ритікову. В ній сказано, що Козорєзова ввела
в оману Ритікову. Хто це засвідчив? Ритікова таких свідчень не
давала, що її хтось вводив в оману. Нікого іншого з членів Ради
не допитано.
На підставі викладеного вважаю, що провина Козорєзової
за статтями 138 частина друга і 187-1 КК УРСР не доведена і вона повинна бути виправдана.
***
Після суду ми залишилися друзями. Чоловіка її в цей же час
засудили за тими ж статтями і за абсолютно аналогічним звинуваченням. Оскільки він раніше вже був двічі засуджений за ці ж
дії, міра покарання реальна — три роки позбавлення волі.
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Якщо в дисидентів випадки суду над чоловіками й дружинами одночасно траплялися зрідка, то стосовно цієї церкви такі випадки були частіше. Зокрема, подружжя Германюк С. Г. і Германюк Уляна, подружжя Юдінцеви. Неодноразові судимості Ритікова П.П. й намагання позбавити батьківських прав і відібрати
дітей у Ритікової Галини — також матері десятьох дітей.
Та я ухилилася від Шури Козорєзової. Вона не припинила
свою діяльність і після суду, хоча розуміла, що над нею висить
випробувальний термін.
Кримінальну справу порушили проти неї повторно. Цього
разу вона розуміла, що другого умовного вироку бути не може,
й вирішила перейти на нелеґальне становище. Та і в цей період, переховуючись, продовжувала свою працю. Історія про те, як на неї
полювали, особлива. Скільки разів вона втікала від працівників
КДБ, які майже її впіймали, втікала навіть стрибаючи з даху на дах.
Тим часом відбув своє покарання її чоловік. Додому його не
відпустили. Такі випадки, коли інакшедумаючих не відпускали,
а додавали їм строк в колонії, були непоодинокі.
Як це було в справі Зісельса, про якого я писала, в’язні цієї
колонії, засуджені за пограбування і вбивства, давали свідчення
про антирадянські розмови, які начебто вів у колонії Козорєзов. Начебто, він говорив, що голод 1933–1934 років в Україні
був створений штучно (тепер його називають голодомором),
що в капіталістичному суспільстві вища продуктивність праці
(вихваляв капіталістичний лад), про переслідування віруючих.
Брати участь у такому суді було просто нестерпно. Чути, як
убивця говорить про свою відданість Батьківщині і звинувачує
Козорєзова в «антирадянських» розмовах.
Ця справа була настільки ганебною, що навіть прокурор,
який вимагав для Козорєзова двох років позбавлення волі, вийшовши із залу сказав: «Хоча б йому дали менше».
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Дали «менше» — півтора року. Всього він відбув цього разу чотири з половиною року. Але повернувся з ув’язнення додому раніше, ніж його дружина з підпілля. Вона повернулася
тільки після того, як Горбачов М. С. почав звільняти всіх «політичних» в’язнів.
Справу на неї було припинено, а пізніше їх обох реабілітували. Але залишитися жити тут не захотіли. За їхній виїзд боролися державні діячі багатьох країн.
У 1992 році вся їхня родина виїхала до США, мешкають
в місті Сіетлі. Всі працюють. Козорєзов — пресвітер місцевої
бабтистської церкви росіян і українців.
Новий 1998 рік я зустрічала в Сіетлі з ними і ще з однією
родиною баптистів з Луганська — Сиротіними.
Церква ЄХБ існує в Луганську і тепер. Вони як і раніше не
зареєстровані. Спорудили собі приміщення для зібрань. Та це
властям більше не перешкоджає.

Немає сенсу наводити всі справи цієї категорії, всі вони однакові за характером звинувачення і доказів.
В 1980 році були засуджені пресвітер цієї церкви Голуб і проповідник Полушін Л. Н. Я захищала Полушіна.
Його також судили не вперше. Одним з головних звинувачень, крім звичайних, була його розповідь про попередній
арешт, про знущання над ним в колонії, про те, що йому пропонували співпрацювати з КДБ. Засудили після того, як він
відмовився. Саме цю його заяву завідуюча загальним відділом
виконкому розцінила як «наклеп на радянський лад».
Я намагалася запитати її, які в неї відомості про оперативну
працю взагалі, звідки вона може знати, що це наклеп. Але збити
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свідків у цих справах було неможливо. Їхні свідчення були завчені, й вони від тексту не відступали.
Вирок — три роки виправно-трудових таборів суворого режиму.
А на мене надійшла скарга в районний комітет КП УРСР,
що я просила виправдати Полушіна й казала, що в його ареш
ті винен Комітет Державної Безпеки. Не зважаючи на явну
абсурдність цієї скарги, якесь зауваження мені все ж таки
президія Колегії адвокатів об’явила: не хотіли «дратувати»
райком партії.
С. Г. Германюк жив недалеко від Харкова, але судили його в Луганському обласному суді. Його арештували в травні
1983 року вночі, коли він приїхав в Луганськ святкувати Великдень.
В постанові про порушення кримінальної справи сказано, що він прибув до Луганська «нелеґально». Що це означає? Як можна в межах тієї самої України прибути «нелеґально» з Харкова в Луганськ? Не мав офіційного запрошення
Луганських властей?
У звинуваченні було сказано, що він є «махровим ініціативником ЄХБ», підтримує безпосередній зв’язок з антирадянськими організаціями за кордоном, що його основним завданням
є «розпалювання у віруючих ненависті до радянської влади».
На мій погляд, це був один з кращих представників цієї
Церкви: приваблива ерудована людина. Економіст за освітою — він був блискучим оратором. Його емоційні проповіді
можна слухати годинами.
Звичайно, влада розуміла, що такі авторитетні люди становлять загрозу для неї.
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Навіть прокурор заявив у своїй промові, що важко з’ясувати
суть злочинних дій Германюка, але до трьох років позбавлення
волі його все ж засудили. Таки ж за наклеп на радянський лад.
Трохи згодом у Харкові засудили до трьох років позбавлення волі і його дружину Германюк У. С. Вона, як і Козорєзова,
була членом Ради родичів ув’язнених ЄХБ. Мала вищу освіту,
виховала п’ятьох дітей. На час вироку 19 вересня 1985 року їй
виповнилося 55 років.
Звинувачення — екстремістка, не визнає законодавства
про культи, підтримує відносини з лідерами баптистського
розколу.
Навіть весілля її доньки, яке в них відбувається в присутності віруючих, з молитвами, органи слідства зарахували до
«незаконного зборища».
Прокурор говорив у промові, що вона не визнає радянську
владу і що від її дітей нема ніякої користі (кому?!), оскільки їх
виховано в атирадянському дусі.
Вже на цей час Уляна Германюк була дуже хвора: ішемічна
хвороба серця, гіпертонія, атеросклероз тощо.
Навіть в колонії, куди я приїздила до неї, керівництво скаржилось, що вона дуже хвора і потребує особливих умов, дієти,
що в колонії неможливо.
Невдовзі після відбуття трирічного покарання У. С. Германюк померла. Я встигла зустрітися з нею перед її відходом
у вічність...
Доводилося мені захищати ще багатьох членів Церкви ЄХБ.
Всіх не перечислятиму. Та й справи були цілком однотипні.
Правда, інколи властям не хотілося застосовувати «політичні» статті. Тоді вони, як і у випадках з дисидентами, порушували справу на небажаних за хуліганство, непідкорення працівникам міліції, а найпростіше, за тунеядство.
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Служіння в церкві працею не визнавалося, хоча від православних священиків не вимагали, щоб вони працювали ще
й слюсарями.
Пригадується діалог судді з поетом Йосипом Бродським.
Суддя: ким ви працюєте?
Бродський: я — поет.
Суддю відповідь не влаштовує. Поет — це не робота.
Бродського засуджено за тунеядство.
Засудили за тунеядство і Павла Ритікова.
До речі, коли почалася реабілітація жертв політичних репресій, засуджені за тунеядство виявилися в гіршому становищі — ця стаття не є «політичною» і їх не реабілітували. Необхідно було вносити протест в конкретній справі. Так було і з тими, кого засуджено за хуліганство.
Це часто застосовувалося в справах так званих «відмовників», тобто євреїв і не євреїв, які боролися за право виїзду із
СРСР і не отримали від влади такого дозволу.
І родина Голуба, і Ритікови, й багато інших виїхали за межі
СРСР. Багато з них мешкають в США. Наприклад в США живе Люба Скворцова, яка працювала, як вони казали, «пєчатніцей», друкувала в підпільній друкарні літературу. Була ще зов
сім молода тоді. Але «друкарям» менше трьох років не давали.
З боку влади переслідувалися й інші церкви, крім ЄХБ, але
я їхніх справ не вела.
Луганськ, 2000 рік

240

Частина друга

Передмова

Передмова
В першій книзі я не хотіла писати свою біографію. Все моє
життя пройшло в адвокатурі. П’ятдесят років адвокатської
діяльності — це і є моя біографія.
Тому першу книгу я так і назвала: «Про судові справи і трохи про себе».
І якщо я вирішила нині дати передмову до другої книги, то
це тому, що хочу згадати про людей, поруч з якими я прожила
життя, хто вчив мене працювати й жити. Їх уже нема серед нас.
Молоді адвокати навіть не знають їхніх імен...
Народилась я 1930 року в місті Одесі. Мій батько був, як тепер кажуть, «старим комуністом», він вступив у комуністичну
партію 1917 року — і віддав цій ідеї все життя.
Природно, що 1937 року його заарештували як «ворога
народу», але... розстріляти не встигли. Коли Сталін вирішив
звалити вину за всі репресії на Єжова і дати цьому періоду назву
«єжовщина», він випустив з тюрем тих нечисленних в’язнів, які
не визнали себе винними і яких не встигли розстріляти. Мій
батько потрапив до їх числа.
Один рік і десять місяців, зносячи всі тортури, він не визнавав себе винним в «шкідництві», «шпигунстві» тощо. Пригадую, коли він розповідав про витримані тортури, бабуся, його
мати, втратила свідомість від почутого. А він продовжував віри-
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ти, казав, що у всьому винні «вороги партії, котрі хочуть, щоб
усі думали, що це справа партії», але він у це ніколи не повірить.
З такою вірою він і пішов на війну й загинув, обороняючи
місто Севастополь.
Так я в дев’ятирічному віці почула про те, про що через багато років прочитала в творах Солженіцина. Тоді вже всі розуміли, хто винен у цих репресіях.
Можливо, в це важко повірити, але тоді, в дев’ять років
я сказала, що буду юристом. І не змінила своїх намірів.
Цілком з іншого середовища була моя мати. Її батько володів
меблевою фабрикою. Вона закінчила гімназію, знала французьку і німецьку мови, музику. В перші роки після революції такі
подружжя зустрічалися доволі часто. Юнаки з робітничого
середовища закохувалися в гарних дівчат з багатих родин, які
ніколи не ставали їхніми «однодумцями». Про це навіть п’єси
написані, в одній з яких так і сказано, що золоте волосся цих
панянок вабило більше, ніж «кінські гриви» однодумниць.
До війни я встигла закінчити чотири класи, до речі, української школи. В Одесі тоді було багато українських шкіл
і ніхто не розрізняв їх і не сперечався про те, чи треба знати українську мову, хоча Україна не була незалежною.
В чотирнадцятирічному віці я вже вступила в комсомол,
а невдовзі стала секретарем комсомольської організації школи.
«Прозріння» прийшло дещо пізніше, вже в університеті,
але раніше, ніж відбувся ХХ з’їзд КПРС, на якому М. С. Хрущов виголосив свою доповідь про «культ особи». За це «прозріння» мене виключили з комсомолу, мало не виключили з університету. Та я з дитинства звикла боротися за свої
права і університет мені вдалося закінчити в 1953 році, якраз
у рік смерті Сталіна.
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17 лютого 1954 року я приїхала до Луганська за призначенням, залишивши улюблену Одесу. 26 лютого 1954 року мене
прийняли в Луганську Колегію адвокатів.
Нещодавно я відсвяткувала п’ятдесятирічний ювілей праці
в адвокатурі.
Приїхала в місто, де ніхто не знав мене і нікого не знала я.
В адвокатурі починати з нуля нелегко. Вочевидь, мені пощастило, що мене прийняли люди, яких уже тоді називали «корифеями адвокатури». Вони навчили мене працювати, вивели в професійні адвокати.
Я хочу назвати їх усіх, хто в 1954 році вже входили, як кажуть адвокати всього світу, в «золоту десятку».
Це Олександр Хенкін, Михайло Обєднін, Семен Клігман,
Іскра Телешевська, подружжя Борис Вейсберг і Фаїна Мутман,
нарешті, наймолодша з цієї плеяди Емма Бродська.
Кожен з них володів в роботі певними індивідуальними
особливостями, але кожен, безумовно, був талановитий.
Хенкін — ерудована, темпераментна людина. Він любив посилатися в промовах на літературні твори. Здобував перемоги
в усіх існуючих правових інстанціях. Про його винахідливість
свідчить такий випадок. Якось, доповідаючи заступникові голови Верховного Суду України скаргу з нагляду, він сказав, що
просить уважно з нею ознайомитись.
Слово «уважно» розсердило заступника голови Верховного Суду. Він почав швидко листати скаргу, щоразу повторюючи слово «уважно», і вже приготувався писати відмову. Тоді
Хенкін попросив його зачекати хвилинку і врахувати, що його
підзахисний не винен, що обрав своїм адвокатом дурня, який
вжив невдалу фразу, та в тюрмі сидить він, а не його адвокат.
Його доля вирішується.
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Почувши цю репліку, заступник Голови почав знову читати
скаргу, витребував цю справу. В результаті було внесено протест,
який справедливо вирішив долю підсудного.
Адвокат повинен не тільки знати закони, а й бути винахідливим, відстоюючи інтереси людини, яка йому довірилась.
З С. І. Клігманом я провела першу велику господарську справу. Він захищав головного звинувачуваного, я — його заступника.
Стаж праці в адвокатурі в мене тоді був трохи більше року. Це було для мене справжнє стажування: як потрібно знати матеріали
справ такої категорії, вивчати всі документи. Адже нерідко трапляються випадки, коли на питання, скільки томів у карній справі
відповідають: слідчих томів п’ять, решта — документи, вважаючи, що документи — це другорядне. Але з ними треба знайомитися в першу чергу, перепровіряючи навіть висновки експертиз.
Дуже цікаво було працювати з Фаїною Мутман. Їй були
притаманні суто діловий стиль, довершена логіка вивчення доказів. Саме її я вважаю своєю вчителькою в адвокатурі, а пізніше
і подругою, не зважаючи на різницю у віці. Вона пропрацювала
до 82 років і померла, як тільки покинула роботу, тому що син
вивіз її в іншу країну.
Для таких людей їхня праця — це їхнє життя. Без неї вони
невдовзі помирають.
Іншого стилю був адвокат Вейсберг. Він дуже ретельно і прискіпливо вів справи. Володів мистецтвом судового допиту так, що
судді просто побоювалися його запитань. Вони казали, що ніколи
не знаєш, яку несподіванку він піднесе. Він був просто артистом
в судовому засіданні, правда, любив «демонструвати» себе, свою
ерудицію. Дуже шкода, що він не встиг опублікувати справи, які
вів. В нього були дуже цікаві справи, особливо ті, де треба було знати психологію. Адже в ті роки користуватися послугами психологів і судово-психологічних експертиз було не дуже прийнято.
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Я не випадково хочу закінчити спогади про колег-адвокатів розповіддю про Емму Бродську і її чоловіка Дмитра Антонця, який був не адвокатом, а суддею районного суду, головою
суду, з яким я пропрацювала понад 25 років.
Здавалося б, чи може адвокат вчитися в судді? В такого судді навчалися всі судді, адвокати, прокурори. Якщо про фахівця
в своїй галузі кажуть «милістю Божою», то він, звичайно був
«суддя милістю Божою».
Не хочу образити працюючих нині суддів, але таких як
він — не бачу. Те, що він був блискучим юристом, не найголовніше. Грамотні юристи є завжди. Але суддів, для яких головним був не зміст справи, а людина, яку йому належить засудити, мало. Ця якість притаманна дуже небагатьом. Він розглядав
справи дуже швидко, але не шкодував часу на те, щоб дістатися
до суті людини, яка перед ним.
Його вироки і рішення не опротестовувались і майже не оскаржувалися. Всі розуміли справедливість його рішень.
Якось, перебуваючи в США в міському суді, я побачила барельєф судді, що пропрацював багато років. На барельєфі був
напис: «Він жив, щоб служити людям».
Цей напис дуже підходить для опису життя Д. П. Антонця. Але... На жаль! Ми не звикли шанувати пересічних людей.
От «вождів» — це будь-ласка, на кожному перехресті.
Очевидно, доля не випадково з’єднала в подружжя двох
юристів, які служили людям.
Правда, за характером Бродська була зовсім інша. Вона відзначалася надзвичайною енергійністю і життєлюбством. Як казали про неї, коли вона відзначала 50-річчня своєї праці в адвокатурі, вогонь горів у її серці. Вона була адвокатом щодня впродовж усіх цих 50 років. Виховала не одне покоління адвокатів,
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сама вивчившись у Ф. Д. Мутман. Вона казала про нашу працю,
що за кожну крупинку успіху ми розплачуємось дорогою ціною.
З Бродською ми брали участь майже у всіх великих справах. Ось і перед самою її смертю ми разом брали участь у справі
згрошевлення мільйонів карбованців з переведенням їх в долари. Справа тривала кілька років. Сотні Луганських підприємств були причетні до неї. Природно, що нікого з керівників
до відповідальності не притягли, а сама справа розпалась, коли
було уневажнено статтю 80 Кримінального Кодексу України —
відповідальність за порушення правил в валютних операціях.
Коли я вперше брала участь у процесі з Мутман, вона сказала мені після судових промов, що на мене в адвокатурі чекає
нелегке життя, тому що я «рвусь у бій».
Так воно і було. Я не маю змоги описувати всі справи, які вела. «Спокійних» справ серед них майже не було. В перші роки,
та й пізніше, на мене сипалися окремі ухвали, подання, скарги
в Обком КПУ.
Це тепер просто в законі записано, що не може бути винесена окрема ухвала на адвоката за його правову позицію. Тоді ж
нас переслідували саме за це. Характерна в цьому відношенні
справа одного судді, якого звинувачували в отриманні хабарів.
Епізодів було кілька. І коли я сказала, що ставитиму питання
про виправдання, навіть мої колеги були здивовані.
В справі був особисто зацікавлений прокурор області, на
якого цей суддя виніс окрему ухвалу, після чого й був заарештований. Мені вдалося довести пряме фальшування за трьома
епізодами. Соромно було слухати в суді, як перший заявник про
вручення хабара визнав, що він інформатор міліції. Заяву йому
запропонував написати начальник міліції, який сказав, що їм
треба посадити суддю. В справі була навіть фальшива телеграма,
якою суддя нібито викликав у суд подавача хабара. Були свід-
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чення жінки, що вона давала хабара за звільнення сина з тюрми,
а нам вдалося отримати документи, що в цей час її син не був
засуджений і в тюрмі не перебував. Це сталося значно пізніше.
Щоб усунути мене від справи, прокурор заявив клопотання
про допит мене в якості свідка. Тоді слідчий радив мені заявити,
що я нічого не знаю. Але сам факт появи протоколу про допит
мене в цій справі робив неможливою мою участь в якості захисника. Причому слідство в цій справі вела прокуратура УРСР.
Прокурор області звернувся до першого секретаря Обласного комітету КПУ зі скаргою, що я його особисто назвала фальшувальником. Можна собі уявити, що тут почалося... Врятувало
мене від гніву Обкому тільки те, що справу було витребувано
в Генеральну прокуратуру, зупинено заступником генерального
прокурора Найдьоновим, який опублікував статтю про фальшування в цій справі в журналі «Соціалістична законність».
В жодній книзі неможливо описати всіх справ, навіть найзначніших з них. Але ще про одну справу, яка зіграла важливу
роль в моїй адвокатській долі, хочу згадати.
Луганськ — промислове, шахтарське місто. Великий підпільний бізнес, підпільні цехи в ті роки не були для нього характерні.
І ось у 1962 році сюди приїхали підприємці (а тоді їх називали «ділками», адже бізнесу при соціалізмі не було) з Харкова,
Одеси, Москви й організували підпільний цех з виробництва
трикотажу та інших виробів. Звичайно, почали платити данину
начальству. В тому числі й міліційному. Для цього начальником
цеху зробили колишнього працівника міліції. Трикотаж виробляли у великих кількостях. На Заході про всі ці явища говорили як про «другу економічну систему», вважаючи, що без неї
соціалістична система давно рухнула б.
Розкрили їх працівники Комітету державної безпеки
(КДБ). Вони ж і вели слідство в тій справі. В 1961–1962 роки
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був період, коли в компетенцію КДБ передавали великі господарські справи. Слідчі почали виходити на осіб, які займали
високі державні посади і брали хабарі. Тоді «нагорі» вирішили ці справи у них забрати.
Восени 1963 року Луганський обласний суд слухав цю справу. Процес вели найкращі луганські адвокати: Вейсберг, Хенкін, Телешевська, два московських адвокати і один київський.
Ось про московського адвоката, В. Я. Швейського, хочу згадати.
Шість місяців я була на стажуванні в одного з найкращих одеських адвокатів і бачила, як працюють «корифеї». Та кілька місяців праці в цьому процесі були для мене справжньою наукою.
Тут я ознайомилась зі стратегією і тактикою захисту. Швейський був віртуозом у цій справі.
Моїм підзахисним був головний бухгалтер підприємства,
яке служило «дахом» для цього підпільного цеху. Бухгалтера
звинуватили у співучасті в крадіжці. Суд засудив його до позбавлення волі. Верховний суд змінив вирок. Дії Обласного суду
було кваліфіковано як недбалість, і бухгалтера звільнено з-під
варти. З того часу, завдяки Швейському, я познайомилась з найкращими київськими і московськими адвокатами. Вони почали
скеровувати до мене клієнтів, які звернулися по допомогу в Києві
чи Москві, роблячи мені компліменти, що я, мовляв, справлюсь
не гірше за них. А Швейський брав мене з собою у кримінальні
справи по всьому колишньому СРСР. Я провела з ним справу
Дандарона в Улан-Уде, справу Худенка в Алма-Аті. Навіть, коли треба було захищати відомого дисидента Амальрика в місті
Свердловську, ми вирішували з ним, кому їхати. Чесно кажучи,
я побоялась. Розуміла, що можу втратити роботу. Амальрик написав книгу «Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року?..»
Порушувати питання про його виправдання...
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Навіть на Швейського посипалися скарги, аж до вимоги
виключити його з лав КПРС. Йому вдалося захиститися, але
Москва — не Луганськ...
Амальрик помилився на кілька років... СРСР рухнув у 1991 році. Україна стала незалежною державою, вийшов новий «Закон
про адвокатуру», який дозволив приватну практику, і в 1993 році я отримала свідоцтво на право праці приватним адвокатом.
Якось я давала інтерв’ю одній з луганських газет, і журналі
стка запитала у мене, коли працювати адвокатом було легше — в минулі роки, чи нині. Я сказала, що відповім, якщо вона виключить магнітофонний запис. Вона включила цю фразу
в статтю, вважаючи, що це і є моя відповідь на її запитання.
Звичайно, якісь переваги в праці приватного адвоката є:
більше свободи, тобою не командують представники Президії
колегії адвокатів, серед яких не завжди були кращі з нас. Ти вже
не зобов’язаний утримувати адвокатів, які не вміють працювати.
Адже максимум зарплатні в радянські часи становив 300 карбованців, а все, що зароблялося понад цю суму, забирали для них.
Але... Для такої свободи необхідна особиста відповідальність
і порядність адвокатів. Але в адвокатуру вступило багато нових людей, їх стало разів у десять більше, ніж було раніше, та ці
якості притаманні не всім... Та й не можна сказати, що «телефонного права» стало менше. Думаю, що більше...
Ліквідація наглядового порядку розгляду справ значно погіршила можливості захисту прав людини. Наприклад, у моїй
практиці справедливого рішення з багатьох справ вдавалося
досягти саме в наглядових інстанціях.
Та найголовніше: бути принциповим борцем за справедливість стало набагато небезпечніше. Раніше мова йшла про
скарги в Обком КПУ, а ти міг в найгіршому випадку втратити
роботу, як це було зі мною у 1986 році, коли першому секрета-
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реві Обкому не сподобалась моя позиція в одній із справ, де
він наказав засудити звинувачених. Правда, мені погрожували
автокатастрофою, арештом тощо, а нині можуть просто вбити.
Такі випадки в Україні вже були, і не раз.
В ніч з 6 на 7 вересня 1997 року напали й на мене. Увірвалися до мене в квартиру, душили мене, погрожували вбивством.
Випитували, де лежать матеріали й нотатки, в яких є компрометуючі факти на правоохоронні органи. Вони знали справи, які
я вела останнім часом. Знали і результати розгляду цих справ.
Я не сумнівалася, що напад здійснено у зв’язку з однією із двох
серйозних справ, які я в той час вела. Одну з них провадило
УБОЗ (Управління боротьби з організованою злочинністю).
Другу — Служба Безпеки України, про неї вже мова була.
У своєму зверненні до Генерального прокурора України
президент Спілки адвокатів України В. Медведчук писав, що
цей нахабний напад, знущання наді мною і пограбування, здійснені у зв’язку з моєю професійною діяльністю (журнал «Адвокат» № 3, 1997 р.).
Про це мені казали навіть працівники кримінального розшуку, додаючи, що довести це буде неможливо.
Так і сталося. Їх випадково затримали у 1998 році, засудили
за звичайний розбій. Серед них був чоловік, про якого я знала, що він співпрацює з міліцією. Та про це навіть заїкнутися
не можна було, оскільки цей затриманий був членом озброєної банди з багатьох осіб. З тих пір я намагаюсь уникати справ,
де зачіпаються інтереси можновладців, хоча в минулі роки я не
боялася нікого й нічого.
Мені 74 роки. Працювати адвокатом у такому віці вже нелегко, але й залишити справу всього свого життя рішучості бракує. Боюся, що не зможу жити без цього.
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Партійно-профспілково-спортивні справи
Луганської області
Справи, про які я хочу розповісти, не зовсім звичайні для
періоду правління в Україні та в колишньому СРСР комуні
стичної партії.
Не тому, що Луганськ і його перший секретар обласного
комітету Комуністичної партії Шевченко В. В. були гірші за інших. Просто, хтось вирішив з ним розправитись.
Нещодавно в газеті «Факти», яка часто вміщує статті про
колишніх компартійних і радянських діячів, особливо про першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В. В., було згадано луганську футбольну команду «Зоря».
Йшлося про те, що на її змагання брали валізи грошей, підкуповували кого треба. І «Зоря» стала чемпіоном СРСР. Начебто Шевченка В. В. за це зняли з посади першого секретаря
Луганського Обкому КПУ.
Це далеко не вся правда, хоча і такі факти фігурували в судових справах.
Правильніше сказати, що під приводом витрат на спорт
бралися хабарі, розкрадалися величезні суми державних
грошей.
Зараз Україну називають однією з найкорумпованіших
держав.
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Комуністи і їхні прихильники кричать, що при радянській
владі цього не було, що радянські партійні чиновники такого,
як нині, не витворяли. Це не так. Просто, в країні не було таких
мільйонів доларів, які є нині, і купувати в інших країнах «хатинки», вартістю в мільйони доларів не було змоги. Країна була «закритою». Як тільки Горбачов її відкрив, радянський лад
рухнув. Уникнути цього було неможливо.
Отже, що ж сталося в Луганську в сімдесятих роках минулого століття? Ходили різні чутки, з чого це почалося і чому саме
в Луганську.
Так чи інакше, але в Луганськ приїхала велика комісія й почала перевіряти всі переведення грошей Луганськими підприємствами. Виявилися такі чудернацькі перечислення, наприклад, як на ресторан Луганського аеропорту: «для закупівлі
стільців» — 300 карбованців. Навряд чи це на спорт, швидше
на проводи в ресторані чергових «керівних» візитерів.
Виявлено багаторазові переведення грошей на крамниці
для отримання канцелярських товарів, спортивних товарів
тощо. Пізніше було встановлено, що гроші вилучалися з крамниць готівкою, або на ті суми закуповувалися дорогі товари
для начальства. Частину тих грошей відвозили в Обком КПУ,
де вручали керівництву, найчастіше другому секретареві Обкому КПУ. Він навіть облік вів цих грошей, записував, скільки
передав першому секретареві. Під час його допиту в суді в одній з таких справ навіть демонстрував зошит і відверто заявляв,
що без першого секретаря він в тюрму не сяде.
Але першого секретаря допитувати в суді не дозволило
Політбюро ЦК КПРС. Ця заборона поширювалась навіть на
його дружину. Він відбувся лише зняттям з роботі, а другого секретаря виключили з партії. В тюрму ж сіли рангом нижчі керівники. Передусім така доля спіткала усіх трьох секретарів Ста-
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ханівського міськкому КПУ (є таке місто в Луганській області).
Під час обшуку у них в сейфі було виявлено велику суму грошей
готівкою. Гроші переводилися на крамниці шахтами та іншими
великими підприємствами. Керівник Стаханівського державного банку мав навіть список підприємств, перерахування від
яких повинні були пропускатися безперешкодно. Коли керівника банку запитали, чому він допускав ці незаконні перерахування, він відповів, що коли б сьогодні відмовився перевести гроші,
то завтра він уже не працював би керівником банку. (Ось до якої
міри сильнішою за Закон була воля партійних босів).
Крім розкрадання державних коштів у такий спосіб, вони
не цуралися навіть відновлення на заводі автомобілів (безкоштовно, звичайно) і наступної їх реалізації.
Коли слідство в цій справі розпочалось, я була якраз у відрядженні в місті Стаханові. Було терміново скликано партійний актив, і ми довго чекали на повернення з нього голови суду. Повернувся він приголомшений тим, що почув на зібранні
партійного активу. Пригадую, він сказав, що ці люди для себе
особисто вже влаштували комунізм, як же важко тепер їм буде
повертатися в соціалізм, та ще й табірний.
Я в цій справі мала захищати водія першого секретаря
міськкому КПУ, саме він був причетний до реалізації автомобілів. Я вже було спланувала, як побудую захист цієї пересічної
людини, яка виконувала розпорядження секретаря міськкому.
На жаль!.. Мене до участі в цій справі не допустили, відверто
заявивши, що є розпорядження керівника слідчої групи (а ним
був заступник генерального прокурора УРСР у слідчих справах) адвокатів-євреїв до справи не допускати. Я з гнівом кинулась до Президії колегії адвокатів. З обуренням кричала, що
певно вони бояться, аби я не передала матеріали цієї справи до
Ізраїлю. То там довідаються про це і без мене, й раніше за ме-
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не, хоча це перша справа такого виміру, і оточили її цілковитою
«таємністю».
До судової зали не могли зайти навіть працівники судів.
В регіоні Обласного суду навіть рух транспорту перекрили.
Можливо, цей випадок не має прямого відношення до судових справ, але я не можу зайвий раз не розповісти про те, що
антисемітизм на державному рівні при радянській владі існував.
Хід цієї судової справи контролювало Політбюро ЦК
КПРС. Зі змістом засідання Політбюро мене ознайомив другий
секретар Обкому, який був свідком у справі першого секретаря
Кіровського міськкому КПУ Кашкарьова.
Чи міг прокурор з власної ініціативи дати таку вказівку?
Ніколи не відважився б.
Увечері я зателефонувала до Москви своїм друзям і розповіла
цю історію. Вони заспокоїли мене дуже переконливо, сказавши:
«В їхньому партійному домі скандал. Ти в цьому домі — чужа.
Чому ти хочеш брати участь в розбірці скандалу в чужому домі?»
Дійсно, як я могла забути, що ми для них були чужими?!
Другою була справа першого секретаря міськкому КПУ
міста Кіровська. У мене склалося враження, що в цьому випадку просто скористалися ситуацією. Надто ненавиділи його правоохоронні органи за самодурство, за те, що міг будь-кого з них
вигнати з роботи. Зокрема, він наказав прибрати з Кіровська
начальника міліції, коли йому здалося, що той задивляється на
його пасію — директора Кіровського ресторану.
Коли в Кіровську на шахті було зроблено якийсь винахід
і авторів навіть не висунули на державну премію (тоді вона називалась «Ленінською»), автора винаходу викреслили, а натомість Кашкарьов вставив себе. При цьому він щиро вважав, що
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правда на його боці, оскільки він здійснював при цьому партійне керівництво.
Коли сьогодні я чую, що державні керманичі мають звання докторів наук і навіть академіків, мені пригадується «лауреатство» Кашкарьова. Замість опису, як він керував, можна
було б коротко сказати, що місто Кіровськ називали «Кашкарьовкою».
От з його пасії й почалася ця справа. Вона розповіла, як
збирала з працівників гроші для нього на подарунки, як давала
хабарі. Щоб працівники не сумнівалися, що гроші вона збирає
не для себе, вона разом з ними купувала золотий годинник, дарувала йому, а коли він одягав його, посилала працівників подивитися й переконатися.
Отож його спочатку заарештували. Пізніше виявилися такі
ж факти перечислення грошових сум на крамниці, привласнення зарплатні звільнених комсомольських працівників.
Справа в тому, що ніхто з шахтарів не хотів залишати свою
високу зарплатню і переходити на роботу секретарем міського комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України
(ЛКСМУ), де зарплатня була значно менша. З огляду на це, їм,
як і раніше, виплачувалися шахтарські зарплатні, а ті гроші, які
вони мали отримувати в міськкомі, вони віддавали Кашкарьову. Іноді самі відвозили за його дорученням в Обком партії, їм
казали, що на потреби спорту.
Кашкарьов стверджував, що таких грошей було передано
близько 10 тисяч карбованців, а другий секретар Обкому визнавав отримання близько трьох тисяч карбованців.
Але хіба справа в сумі? Хто з них скільки поклав до кишені
суті справи не змінювало.
Ось таких двох секретарів міськкому комсомолу в цій справі
захищала я. Коли вони звернулися до мене, я спочатку відмови-
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лась, розповівши, з якої причини мене не допустили до першої
справи. Вони поскаржилися голові Обласного суду, він дозволив
мені, попросивши забути «безглузде непорозуміння» з першою
справою і взяти доручення в цих підзахисних.
Важко було навіть слухати в суді все, про що розповідали
свідки: як «топила» Кашкарьова його пасія, як давав свідчення
завідувач відділу Обкому КПУ про різні подарунки, що привозилися в Обком.
Кашкарьову здавалося, що суд відбувається необ’єктивно.
В перерві він сказав: «А я думав, що хоча б у суді є справедливість».
Я не витримала, повернулася до нього й відповіла: «Ось коли ви згадали про справедливість!».
В результаті його засудили за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах до 12 років позбавлення волі.
Секретарі міськкому комсомолу Федічев і Катрушко були
засуджені умовно, причому, як я й ставила питання в захисній
промові, всю шкоду і судові витрати стягувалися з Кашкарьова.
Їх звільнили від погашення нанесеної шкоди.
Свою захисну промову додаю.
Товариші судді!
Ми закінчуємо з вами розгляд справи, подібні до якої
в судовій практиці зустрічаються дуже рідко. Не випадково
вона розглядається вищим судовим органом нашої республіки — Верховним Судом Української Радянської Соціалістичної Республіки.
І причина цьому не тільки великі матеріальні збитки, нанесені підсудними в цій справі. Ці збитки будуть відшкодовані
державі. Навіть з обвинувального висновку видно, що на погашення збитків внесено 18 335 карбованців, вилучено готівкою
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31 373 карбованці, арештовано майна на суму 49 563 карбованців. Отже 99 271 карбованець уже відшкодовано державі.
Але є непоправні втрати, які грошима не погасиш. В суспільства, можна сказати, «вкрали» чесних людей, штовхнули
в прірву злочинів. І найстрашніше — це робилося з використанням авторитету Комуністичної партії її високопоставленими
керівниками.
Цю моральну шкоду неможливо погасити нічим. Ніколи не
стали б злочинцями такі люди як Катрушко і Федічев, якби не
авторитет секретаря міськкому КПУ Кашкарьова. Вони й припустити не могли, що керівник такого рангу може бути розкрадачем народного добра.
У вісімнадцятирічному віці Федічев пішов працювати
на шахту, активно займався громадською роботою, навчався,
1962 року вступив у ряди КПРС, став секретарем міського комітету ЛКСМУ міста Кіровська. Звільнився з міськкому, не бажаючи більше брати участь у тому, до чого його змушували, — розкраданні державних коштів.
Повернувся до нелегкої шахтарської праці. Там був обраний
головою шахтного комітету, членом партійного комітету шахти.
Катрушко — молодий інженер, закінчив 1962 року інститут, працював на шахті. Невдовзі, а саме, 1967 року вступив
до лав КПРС і того ж року був обраний секретарем міськкому
ЛКСМУ.
Повернувшись на шахту 1971 року, став начальником дільниці, заступником головного інженера шахти. Ні, ніколи не
пережили б ці люди цієї ганьби, називатися «злочинцями», багатомісячного перебування під слідством, тих жахливих годин,
коли їм, низько опустившим голову, на очах у мешканців міста
Кіровська, які присутні в залі суду, довелося вислухати звинувачувальну промова прокурора на свою адресу.
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Не сталося б цього, якби не обставини, створені в місті
Кіровську колишнім секретарем Міськкому КПУ Кашкарьовим.
Але, як би там не було, за здійснене треба нести відповідальність.
1. Що ж саме здійснено?
2. Яка юридична кваліфікація цих дій?
3. Чи становлять сьогодні загрозу для суспільства самі підсудні, а звідси і міра покарання, яку доцільно їм призначити?
Відповідь на ці запитання — мета моєї захисної промови.
Федічев і Катрушко отримали від завідувача сектором обліку і фінансів міського комітету невиплаченої зарплатні комсомольських організаторів 9697 карбованців і 8897 карбованців
в якості доплати до своєї зарплатні, до речі, значно меншої, ніж
зарплатня під час праці на шахті.
Федічев отримав 900 крб., Катрушко — 1680 крб.
Ці дії можуть кваліфікуватися лише за ст. 84 ІІ Кримінального кодексу УРСР.
Залишаються суми 8797 крб. і 7217 крб.
Звинувачення дійшло до цілком правильного висновку, що
Федічев і Катрушко передали ці гроші Кашкарьову.
Якими доказами цей висновок підтверджується?
Матеріалами справи беззаперечно доведено, що Кашкарьов
знав, хто з комсоргів отримує зарплатню на шахті, тобто, чиї
ставки залишаються не використаними в МК ЛКСМУ. Це підтвердили начальники шахт — свідки Захаров, Князєв, Дейнега
та інші, які розповіли в суді, що просто на нарадах порушувалися питання про видачу зарплатні комсоргам, і Кашкарьов розпорядився не чіпати їхню зарплатню.
Комсорги шахт Хозін, Ткаченко, Тищенко, Шевцов, Заїка,
Хляпін посвідчили в суді, що Федічев і Катрушко розповідали:
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їхні зарплати з відома Кашкарьова витрачаються на «футбольні
справи».
Свідок Ломов — працівник МК ЛКСМУ, який охарактеризував Катрушка як винятково чесну і порядну людину, розповів
у суді, що Катрушкові доводилося носити гроші Кашкарьову,
і він не хотів через це працювати в МК ЛКСМУ.
Нарешті, свідки Григоренко, Баранова бачили, як щойно
отримані від них конверти з грошима відносилися на другий
поверх, тобто в міський комітет КПУ Кашкарьову.
За рахунок принесених в МК КПУ грошей оплачувалася навіть праця статистів у міському комітеті. Це підтвердили
і другий секретар міськкому КПУ — свідок Ігнатов, і свідок
Острецова, і свідок Григоренко.
Під час слідства це змушений був визнати Кашкарьов (очна
ставка з Федічевим — т. 14, л. с. 84). Але на час суду він зрозумів:
якщо визнати навіть цей незначний факт оплати статистів, то
як це зв’язати з версією, що Федічев і Катрушко могли по 2–3 зарплатні на місяць привласнювати собі без його відома.
Федічев у відповідь на показання Кашкарьова кинув репліку: «Як же ви могли дозволити мені отримувати зарплатню
125 карбованців і 100 карбованців доплати, адже в такому випадку моя зарплатня була б вища за вашу (210 крб.) як секретаря
МК КПУ. Навряд чи ви таке допустили б».
Підсудний Квітка підтвердив, що Кашкарьов вимагав приносити йому щомісяця значно більше, ніж 100 карбованців.
Свідок Азаров — колишній другий секретар Обкому
КПУ — назвав Кашкарьова одним з найактивніших учасників
«футбольних справ». (Мається на увазі забезпечення грошима Луганської футбольної команди «Зоря» для різних потреб,
в тому числі і для вручення хабарів футбольним суддям. Дивіться опис усіх таких справ. — Автор).
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Це побічно підтверджує, що доля Кашкарьова в тій сумі
3–4 тисячі карбованців на місяць, які за свідченням Галустова, Глухарьова, Фомічова ішли на футбольну команду «Зоря»
є значно більшою, ніж 100 карбованців на місяць.
А якщо це так, якщо Федічев і Катрушко передали Кашкарьову 8797 карбованців і 7217 карбованців і при цьому були
переконані, що ці гроші ніким не привласнюються, а витрачаються на спортивні потреби, якщо значна частина цих сум
дійсно була передана футболістам, яких ніхто співучасниками розкрадання не вважає, то як повинні кваліфікуватися
такі дії?
Теорія кримінального права п.3 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 11 липня 1972 року дає таке визначення
поняття «розкрадання»: «безвідплатне, незаконне обернення з корисливою метою державного і суспільного майна у свою
власність чи власність інших осіб».
Отже, особа, винна в привласненні чи оберненні майна
у власність інших осіб, повинна усвідомлювати, що вкрадене
майно обертається в особисту користь окремих осіб, і бажати
настання таких наслідків, керуючись корисливими цілями.
Федічев і Катрушко навіть і подумати не могли про те, що
колишній перший секретар МК КПУ Кашкарьов, колишній
другий секретар Луганського Обкому КПУ Азаров, на якого
посилався Кашкарьов, можуть привласнити гроші собі. Адже
Кашкарьов навіть посилав до нього Федічева передавати пакунки з грошима.
І про які корисливі цілі може йти мова?
Якщо навіть подумати про міркування кар’єри, то це належить лише до ст. 165, але не до статтей 84 і 86.1 КК УРСР. Безкорисливого розкрадання не буває. З необережності розкрадання
здійснити неможливо.
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Тому я вважаю за можливе поставити перед Верховним
судом УРСР питання про те, що дії Федічева і Катрушка, які
передали Кашкарьову 8797 карбованців і 7217 карбованців,
повинні кваліфікуватися за ст. 165 КК УРСР. І Федічев, і Катрушко пішли з МК ЛКСМУ, не бажаючи здійснювати злочини,
пішли, мотивуючи це важким матеріальним становищем, чого
не зробили б ті, хто нібито привласнював по 400–500 карбованців щомісяця.
Пішли, щоб нелегким, але чесним шахтарським трудом заробляти ці 400–500 карбованців і їхні автомобілі придбані на
цю зарплатню. Даремно, намагаючись заплямувати їх, згадував
про покупку автомобілів Кашкарьов, гадаючи, що ви забули
про довідки (т. 7, л. с. 118–119), що Федічев з дружиною заробили за рік для купівлі автомобіля 6000 карбованців, а Катрушко — 9000 карбоваців.
Але звільнившись з роботи в МК ЛКСМУ, вирвавшись з підлеглості Кашкарьова, Федічев невдовзі обирається
головою шахтного комітету і потрапляє в підлеглість профспілкового діяча Квітки. Той також вимагає гроші на «спортивні
потреби». Федічев визнає, що з коштів шахтного комітету передав Квітці 745 карбованців, оформивши ці гроші як матеріальну допомогу робітникам шахти і 300 карбованців перерахував
на крамницю.
До речі, Квітка перший розповів на допитах, що отримав
від голів шахтних комітетів 4000 карбованців. Про передання грошей казали всі бухгалтери і голови шахтних комітетів,
зокрема Курилова, Тяговець, Русин, Іщенко, Сухарева та інші.
Вони дуже живописно розповідали, як просто на нарадах телефонічно цілком відкрито у них вимагали грошей для «міських
спортивних заходів», підкріплюючи переконливість і категоричність своїх вимог нецензурною лайкою.
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Нікого з них у розкраданні не звинувачують, збитків вони
не відшкодовували, хоча передали Квітці: Шуєнко — 950 карбованців, Гордельянов — 720 карбованців, Шматка — 110 карбованців тощо.
Більше того, зупиняючи проти них кримінальні справи, органи слідства вказують, що голови шахтних комітетів не знали,
що ці гроші розкрадаються (т. 35, л. с. 326). Чомусь у відношенні
до них пишуть, що вони «передали Квітці гроші», а у відношенні Федічева — «вкрав, змовившись з Квіткою». Чим же пояснити цю відмінність? Її нема.
І дії Федічева можуть кваліфікуватися в цій частині також за ст. 165 КК УРСР. Не доведена причетність Федічева
до передачі працівникові Обкому профспілок Соловйовій
350 карбованців. Просто на нараді бухгалтерів шахткому було поставлено питання про передання половини премії їй,
що бухгалтер Віцелярова і зробила. Навіть сам Федічев віддав
75 карбованців зі своєї премії для Соловйової, хоча отримав
премію обґрунтовано.
Таким чином, я прошу суд кваліфікувати дії Федічева
і Ватрушка за ст. 84.2 КК УРСР щодо сум 1050 карбованців
і 1680 карбованців. А щодо сум 721 і 8797 карбованців — Кашкарьову, 1045 карбованців — Квітці за ст. 165 КК УРСР.
Говорячи про пом’якшуючі відповідальність обставини,
прокурор послався на повне погашення збитків Федічевим
і Катрушком. Дійсно, отримані ними суми вони відшкодували.
Було надто несправедливим змусити їх відшкодовувати величезні суми, отримані іншими особами.
Ми знаємо ціну «явкам з повиною» і каяттям звинувачуваних, загнаних в кут беззаперечними доказами їхньої провини.
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Не таке каяття Федічева і Катрушка. Вони відмовилися від
здійснення злочинів задовго до порушення цієї справи. Всі ці
роки вони чесно трудилися і заслужено отримали високі урядові
нагороди. Трудові колективи, в яких вони працюють, вірять їм,
вірять у те, що вони принесуть ще немало користі нашому суспільству.
Я прошу вас, шановний Високий суд, про умовне засудження Федічева і Катрушка. Я впевнена, що працівники міста
Кіровська назвуть такий вирок справедливим.
Дякую за увагу.
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Справа про діячів спорту і профспілок
Вслід за серією справ про керівних партійних працівників,
в Луганську почалися справи про тренерів спортивних команд
і профспілкових діячів.
Цього разу мова йшла про волейбольні команди. До футболу мали відношення рангом вищі партійні діячі.
В Радянському Союзі не було «професійних» спортсменів,
всі числилися «любителями»: хто начебто працював на заводах, хто в колгоспах, хто рахувався студентом інституту і навіть
здавав екзамени. Наприклад, багато гравців місцевої волейбольної команди «Іскра», про яку піде мова в цій справі, були
студентами сільськогосподарського інституту.
Мені важко пояснити, з чим це пов’язано, чи то хотіли показати всім «переваги соціалізму», де спортом займаються всі
трудівники, чи з якоїсь іншої причини.
Але будь-яка людина знає, що за спортивні досягнення
треба платити. І що краще грає команда, то більше вона коштує. Це сьогодні нікого не дивує, що гравці стають мільйонерами, що ми продаємо хороших спортовців до інших країн за
мільйони.
В радянських спортсменів були чималі досягнення в ті роки. І якось їх оплачували. Але як?
Справа про волейбольну місцеву команду «Іскра», закріплену за заводом ім. ХХ річчя Жовтня, це показала.
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В першу чергу, про оплату праці тренерів, двох з яких у цій
справі я захищала.
За розпорядженням знову ж таки партійних керівників, на
заводі ім. ХХ річчя Жовтня було виділено вісімнадцять робітничих ставок (чомусь наладчиків) для потреб спорту.
Коли ж почалися кримінальні справи, всю отриману зар
платню тренерам приписували як «розкрадання», хоча ні один
спортсмен, що отримав зарплатню з того самого джерела, ні
в чому не був звинувачений.
Дві тисячі сто шістнадцять карбованців отримав тренер команди Грищенко, якого я захищала.
Другим методом отримання грошей були спеціальні відомості, за якими спортсменам видавалися талони на харчування.
Частково талони не були видані. І хоча талони — це не більше,
ніж папірець, і жодна людина не підтвердила, що були випадки
обміну їх на гроші, суму цю визнали вкраденою.
Були й інші способи: купувалися спортивні костюми і привласнювалися. Так, 14 костюмів узяв особисто лише директор
заводу, який не дожив до суду.
Гроші потрібні були на подарунки і хабарі суддям та іншим
діячам спорту, для оплати осіб, які супроводжували команду на
змагання, а у випадку з «Іскрою» це був перший секретар одного з Луганських райкомів КПУ. Він же організовував бенкети
після змагань для команди.
Мені не хочеться згадувати його прізвище, тому що він достойно тримався на суді, на відміну від інших його колег.
Він розпочав свої свідчення з того, що всі ці люди сидять на
лаві підсудних з його вини, тому, що він «надто пізно зрозумів,
що можна не бути секретарем РК КПУ і взагалі не бути членом
КПУ, і спокійно жити».
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В цих словах дуже великий зміст, який засуджує всю існуючу систему партійного керівництва всім і всіма, навіть спортом.
Отже, на всі ці чисельні витрати потрібні були гроші, для
чого й створили «фонд команди», з якого пізніше дійсно вкрали десятки тисяч карбованців.
Ні Грищенко, ні ще один тренер, яких я захищала, до цих
великих розкрадань прямого відношення не мали, тому їх обидвох засудили умовно, а Грищенка при цьому звільнили з-під
варти. Промову на його захист додаю.
Але в цій справі була одна фігура, цікава з погляду того, як
потрапляли до тюрми чесні й талановиті люди, завдяки порядкам, запровадженим в нашому житті зовсім не ними.
Мова йде про старшого тренера команди «Іскра» Чернова В. С. Я не захищала його в суді першої інстанції, лише допомагала йому пізніше.
Це був один з найерудованіших спортових діячів серед усіх,
кого я знала. Чудовий спортсмен і педагог, він жив і працював
у Мінську.
В Луганськ потрапив за рекомендацією відділу волейболу
Спортивного комітету СРСР в 1969 році. Тут отримав звання
«Заслужений тренер УРСР». Під його керівництвом команда
увійшла до вищої ліги, здобула перемоги на всесоюзних, кубкових, міжнародних змаганнях. Він підготував 26 майстрів спорту СРСР, вісім майстрів міжнародного класу, переможниць
Кубку світу.
Якщо майстер такого класу погоджується переїхати на роботу з Мінська в Луганськ, природно, йому повинні гарантувати певні умови.
Йому й гарантували: зарплатню 300 карбованців (сьогодні
такі цифри смішні) і квартиру. Тільки цього він і хотів. Квартиру йому не змогли відразу дати, тому виплатили 922 карбо-
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ванці за проживання в готелі. Цю суму визнали вкраденою...
І вкрав її начебто Чернов, а не ті, хто розпорядився виплатити
її. Заводський комітет профспілки заводу, куди була прикріплена команда, мав ставку тренера лише 172 карбованці. Решту платили, оформивши його наладчиком. Ось цю доплату до
300 карбованців (умова його згоди на переїзд) також визнали
вкраденою — 6872 карбованці.
Хоча команда була прикріплена до комітету профспілки за
вказівкою першого секретаря Луганського обкому КПРС Шевченка В. В. За його ж вказівкою запрошували з Мінська Чернова В. С. Вкраденими визнали також гроші в сумі 49 148 карбованців, виплачених членам команди в такий же спосіб, як отримували всі спортсмени.
В чому ж був винен особисто Чернов згідно з вироком?
В тому, що все це відбувалося в команді... «з його відома»!
Чи так це? Дійсно, частково так. Команду супроводжував
на змагання секретар райкому КПУ — звичайно, Чернов знав
про це. Йому та іншим начальникам вручалися подарунки вартістю 300 карбованців — Чернов знав.
А практика подарунків спортивним суддям чи просто вручення їм хабарів? Чернов ніколи не робив цього сам, але... знав.
Характерно, що ні одного з цих суддів не притягли до відповідальності. Вони були суддями міжнародного класу, і соромно було перед світовою громадськістю.
Звинуватили Чернова і в тому, що після змагань влаштовувалися бенкети, на які витрачалися немалі суми. В руках Чернова цих сум не було. Всім цим «фондом команди» розпоряджався другий тренер — Башков. Але... Чернов був присутній на цих
бенкетах.
А як міг старший тренер команди відмовитися бути присутнім?
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В чому ж він все таки винен?
В тому, що приїхав у Луганськ і побачив, що тут відбувається зі спортивними справами. Він легковажно вирішив,
що займатиметься тільки тренерською працею, решта його не
стосується.
Ні, певно, навіть не легковажність. Не міг він не знати, що
таке відбувається у всьому радянському спорті. Не очікував такого результату для себе особисто, знаючи, що він до розкрадань
непричетний.
Чернова засудили до вісьмох років позбавлення волі.
Суд не змінив йому міру покарання. Залишив на волі,
давши йому змогу добитися справедливості у вищих ін
станціях.
Не сумніваюсь, що по-людськи суддя добре розумів, що відбувається.
На цій стадії до захисту підключилась я.
Звичайно, і в касаційній, і в численних наглядових скаргах
ми ставили питання про невинуватість Чернова В. С. в розкраданнях.
Але!.. 18 травня 1976 року справу розглянула Судова колегія Верховного суду УРСР, і, виключивши якийсь один епізод,
все інше залишила без змін.
Та й не могло бути інакше. Що ж їм було робити? Визнати,
що винні не тренери, а ситуація, створена самою владою навколо нашого «любительського» спорту?
Дуже цікавий лист в газету «Правда» в цій справі написала якась Микитенко Я. К. Вона наївно вважала, що ця справа не
повинна вкритися архівними порохами, що не можна змиритися з безкарністю головних винуватців, що Спортивний комітет
СРСР про все знав.
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Реакції ніякої.
Врятували Чернова члени його команди «Іскра». Вони їздили до нього в табір, консультувалися з ним, писали у всі інстанції, були на прийомі у Верховній Раді УРСР.
Ні, виправдання Чернова вони не домоглися, але 24 серпня
1979 року його помилували і звільнили з-під варти.
Чернов повернувся на посаду старшого тренера команди. Чи то з вдячності дівчатам за все, чи хотів довести, що
йому не потрібні були всі ці «командно-коньячні» фонди,
як їх називали.
В сезоні 1980–1981 років волейбольна команда «Іскра» під
його керівництвом стала чемпіоном України.
Чернову на той час було вже близько 50 років. Він повернувся в місто Мінськ, але й там не залишив працю тренера волейбольних команд, вигравав першість СРСР, Кубок володарів
кубків європейських країн.
Незважаючи на вік, його запрошують працювати в Париж,
в Словенію. Виховані ним волейболістки як і раніше стають
чемпіонками на різних чемпіонатах Європи, світу.
Зараз йому вже за 70 років, і він на пенсії.
Здавалося б, чому я стільки часу приділила не лише його
судовій справі, але і його життю, його біографії?
Про жертви репресій політичного характеру пишуть книги, статті, організовують передачі на телебаченні.
А скільки людських доль покалічила радянська система
не за «політичними справами», а за звичайними «господарськими»?
І не за всіх зуміли заступитися так, як за Чернова, з життя
якого викреслили всього два роки перебування в таборі.
Таких справ я провела десятки. Та всіх їх не опишеш.
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Товариші судді!
Величезна матеріальна шкода за цією справою, вона обчислюється десятками тисяч карбованців. Та які б не були великі
матеріальні збитки, рано чи пізно вони відшкодовуються, адже
гроші можна відшкодувати державі.
Та є непоправні, нічим неоплатні втрати — викрадення
у нашого суспільства чесних людей, зштовхування їх на злочинний шлях.
І ці непоправні втрати спричинені обставинами, створеними навколо спорту, навколо волейболу на заводі ім. ХХ-річчя
Жовтня і не лише на цьому заводі, обставинами, за які відповідальні далеко не лише підсудні в цій справі і не лише керівники
заводу.
В 1970 році приймається рішення про створення молодіжної волейбольної команди. Потрібний тренер.
Хороше, мабуть, правильне рішення. Шкода тільки, що ніхто не задумується, за рахунок яких коштів це зробити.
На біду Грищенка, спортивна і педагогічна майстерність
призвела до залучення його кандидатури на посаду тренера молодіжної команди.
Багаторічна бездоганна праця в музичному училищі, заступником голови Науково-методичної ради при Міністерстві
культури УРСР, членом Організаційного комітету з проведення спартакіад. Людина, що все своє життя віддала спортові, вихованню молоді. Правильно зроблений вибір.
Але для Грищенка цей вибір обернувся страшними наслідками, фіналу яких він тепер очікує.
Впродовж багатьох років Грищенко, працює в музичній
школі, а також тренером в «Динамо», де отримує погодинну
оплату в сумі 60 карбованців.
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Чернов і Башков пропонують йому перейти працювати до
них. Грищенко ставить питання про збереження йому тієї ж зарплатні — 60 карбованців на місяць.
Я не збираюсь оскаржувати наявність Закону, що забороняє
працювати за сумісництвом більше, ніж на півтори ставки. Але
відповідати за порушення цього закону повинні посадові особи, які порушують його, а не Грищенко, не будь-який робітник
чи службовець, що отримує зарплатню за свою працю.
Грищенкові ніхто не заявляв претензій за отримання зарплатні в «Динамо». Директор музичної школи Михайлов дає
згоду на його працю за сумісництвом, хоча знає, що Грищенко
отримує півтори ставки.
На час оформлення Грищенка на роботу він не володів ніякими посадовими функціями, від яких залежало б його прийняття на роботу. Отже, не мав посадового становища і не міг
ним зловживати. За те, що він був наладчиком, а не тренером,
провина не Грищенкова, а тих осіб, які виділили вісімнадцять
робітничих ставок для спорту. Грищенко має рацію, коли каже,
що керівництво заводу, району, міста знало про це, вважало це
законним. Чому ж він повинен був вважати незаконною оплату праці?
За свою працю Грищенко отримав 2116 карбованців
і 15 копійок, складу злочину в цих діях немає. Частину отриманої ним зарплатні — 1045 карбованців і 06 копійок Грищенко
віддав Башкову на його вимогу.
Грищенко каже, що, якщо оцінити його працю погодинно,
він мав би отримувати всі 100 карбованців, як і отримував, до
речі, пізніше.
І ніхто в розкраданні різниці між 100 і 60 карбованцями
його не звинувачує. Як отримувала Кобзєва, яка працювала до
нього, і яку також ніхто ні в чому не звинувачує.

273

Частина 2

Але Грищенко скромна людина. Він не відважується претендувати на більшу суму, ніж отримував раніше, не відважується сперечатися про зарплатню, ще нічим себе не проявивши. Він погоджується віддавати частину своєї зарплатні
для того, щоб платити невеликі суми молодим перспективним
гравцям. Він сам такі суми виплачує Івановій, Геленко, Нікульніковій та іншим.
Башков у суді засвідчив: «Грищенко знав що 30–40 карбованців витрачаються на доплату гравцям, оскільки сам цю доплату і здійснював».
Отже, Грищенко, передаючи ці гроші, не тільки не мав корисливої мети, але й був переконаний, що ці гроші ніким не
привласнюються.
Дії його не підпадають під диспозицію складу злочину —
розкрадання.
Нема складу злочину. Розкрадання 3765 карбованців
і 32 копійок — зарплатня, отримана за Грищенка у заводському
комітеті заводу ім. ХХ-річчя Жовтня.
Грищенка зарахували на цю посаду без його згоди, тільки
тому, що цю ставку отримувала Кобзєва, і її не хотіли втрачати.
Грищенко не вчиняв ніяких дій, які б сприяли отриманню
цих грошей. Його підпис у відомостях щодо отримання 350 карбованців, а не 937 карбованців і 20 копійок, як твердить прокурор, не грала суттєвої ролі, адже гроші постійно отримувалися
і без його підпису. Отримання цієї зарплатні не залежало від
посадового становища Грищенка, нема навіть складу злочину,
передбачуваного ст. 165 КК КРСР.
В крайньому випадку можна говорити не більше, ніж про
кваліфікацію за ст. 172 КК УРСР.
Найважче звинувачення Грищенка — це звинувачення
у виготовленні фіктивних відомостей для погашення підзвіт-
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них сум: епізоди 71, 89, 90 — на суму 900 карбованців, 5147 карбованців, 2000 карбованців.
Характерно, що і в обвинувальному висновку, і в промові представника державного обвинувача сказано про те, що
5147 карбованців і 900 карбованців привласнені іншими особами, а Грищенко співучасник, оскільки «знав, що збір не проводився і гроші привласнені».
Це юридичне формулювання відповідає поняттю недонесення, але не співучасть. Крім того, пособництво повинно
кваліфікуватися за ст. 19 КК УРСР, а не як пряма участь в розкраданні.
Та чи дійсно Грищенко сприяв розкраданню цих сум?
Звернемось до деяких теоретичних питань. Не тільки розкрадання, але і співучасть у ньому може бути тільки при наявності прямого наміру. Тут не припустима кваліфікація за наслідками, як при нанесенні тілесних пошкоджень.
Пособництво може бути тільки до або під час здійснення
злочину, але не після того, як розкрадання чи якийсь інший злочин уже здійснено.
Відомості на суми 900 карбованців і 5147 карбованців були
складені з метою погашення вже отриманих у підзвіт і витрачених сум.
Помилкове твердження прокурора, що, якщо за підзвітні
суми не здано звіт, вони вважаються вкраденими. Не погашений підзвіт дає підстави тільки для цивільного позову, а зовсім
не для презумпції розкрадання.
Водночас розкрадання вважається закінченим в момент отримання сум за витратним ордером, якщо доведено, що отримані вони з метою привласнення, а не на законні витрати.
Прокурор обґрунтовує провину Грищенка в викраданні 900 карбованців тим, що відомість була складена в кінці
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1972 року, а гроші отримані за ордером 31 грудня 1972 року —
1800 карбованців.
При цьому не наводяться ніякі докази щодо часу складення
цієї відомості.
Між тим і Грищенко, і Башков пояснюють, що відомість
складено уже у 1973 році. Башков стверджує, що до ордеру на
1800 карбованців повинна бути додана тільки одна фіктивна відомість на 900 карбованців на покриття 800 карбованців, вручених Тиминському. Щодо решти видатків — поїздка команди
в Баку — повинні бути звіти на витрати.
З усіх свідчень Грищенка на слідстві і в суді випливає, що
він знав, що гроші вже отримані в підзвіт, витрачені на потреби
команди. Сам здійснював ці витрати і був їх свідком. Через Грищенка Башков витратив понад 7000 карбованців.
Башков стверджує, що казав Грищенкові: гроші вже витрачені на команду, їх треба списати. Допомогти Башкову в цьому
просив Грищенка і Чернов.
Тим більше не може бути мови про викрадення якоїсь
частини із суми 2000 карбованців, отриманих на ім’я Грищенка по к/о № 845 за 13 листопада 1970 року Башковим. Комусь
не сподобалися сірі спортивні костюми. Вирішили придбати
японські. Костюми були привезені в день отримання грошей.
Башков засвідчив: Грищенко знав, що костюми куплені на всі
гроші і пішли команді. Те, що ця сума за юридичною кваліфікацією розбита на дві частини (895 карбованців — викрадення і 1105 карбованців — зловживання службовим становищем)
є нічим іншим, як застосуванням принципу кваліфікації за наслідками, що в даному випадку неприпустимо.
Таким чином, в усіх цих трьох епізодах фіктивні відомості
на суму 8047 карбованців були складені Грищенком на покрит-
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тя уже здійснених на волейбольну команду видатків, дії його повинні кваліфікуватися за ст. 165 КК УРСР.
Грищенкові висувається звинувачення в одному з найважчих злочинів — розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Та якщо ви звернетесь до конкретних епізодів
звинувачення, то побачите, що мова йде про особисте привласнення суми близько 500 карбованців — епізоди 129–136.
Дивний розкрадач 10 000 карбованців, який віддав безвідплатно комусь, а собі взяв лише 500 карбованців.
Та чи привласнив Грищенко навіть ці 500 карбованців?
Нема в справі достатніх доказів і для цього твердження.
Звинувачення підтримується тільки на підставі матеріалів
попереднього слідства, ніби й не було п’яти місяців судового
розгляду і прискіпливого допиту гравців команди з наданням
десятків відомостей.
Крім епізоду № 134, від якого звинувачення відмовилося,
вас закликають вірити показам на слідстві, а не в суді. Але наш
обов’язок не лише говорити, а й довести, інакше ми не можемо
допомогти судові встановити істину.
Відкидаючи покази свідків у суді, треба зганьбити їх, пояснити, чому їм не можна вірити. Цього звинувачення не зробило.
Звинувачення дало характерну оцінку показам свідків Єрмилової, Гулюк — епізод 129.
На слідстві Гулюк не пам’ятала, чи отримувала талони на
20 карбованців в грудні 1972 року (т. 4, л. с. 64). В суді Гулюк
підтвердила, що була капітаном команди, талони отримувала,
але підпис у відомості (т. 14, л. с. 246) не її.
В цій відомості і не могло бути її підпису, бо це відомість
Башкова, а не Грищенка. Відомість Грищенка в т. 14, л. с. 241, але
там Гулюк не числиться.
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А вона, як і Єрмилова, стверджує, що талони отримала
в Грищенка.
Башков засвідчив, що вони не отримували в нього талони.
Міг видати їхні талони Донцову чи лікарю.
Прокурор каже, що Башкову не ставиться за провину цей
випадок, але це не підстава спростовувати свідчення Грищенка,
Гулюк та інших. Крім того, Башкову ставиться за провину невидання талонів Єрмиловій (т. 4, л. с. 84, епізоди 85, 113).
Те, що Єрмилова грала в молодіжній команді в місті Воронежі, підтвердили в суді свідки Черкасова Таня і Коростильова.
Як зафіксовано в п. 130, Васічкіна на слідстві казала, що не
пам’ятає, чи отримувала талони на 14 карбованців (т. 40, л. с. 26),
а в суді підтвердила, що вона і Шовкова були на зборах в грудні
1971 року і талони отримували.
Більше того, вона визнала, що й підпис у відомості її, а на
слідстві вона помилялась (т. 15, л. с. 39–40).
Які ж свідчення Васічкіної прокурор вважає такими, що
підтверджують звинувачення в епізоді № 130?
В епізоді № 33 Міус підтвердила отримання талонів з 22 по
27 серпня 1972 року — збори перед змаганнями в місті Чебоксари.
На слідстві помилялась, оскільки орієнтувалась на підпис.
Я не буду витрачати часу на аналізування показів свідків
за цими епізодами, бо вважаю, що сам факт невидання талонів
взагалі не дає підстав для звинувачення в крадіжці.
Талони — це символ грошей, який діє тільки один день.
ДСО «Авангард» перераховує гроші підприємствам громадського харчування не за числом виданих талонів, а за кількістю
пред’явлених для звірки їдальнею чи рестораном.
Це підтвердила бухгалтерська експретиза і свідок Самко —
голова Обласної ради ДСО «Авангард».
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В епізодах 129, 130, 131, 133, 134 нема доказів, що Грищенко пред’явив невидані талони в їдальні чи ресторані, отримав за
них їжу чи гроші.
Про привласнення грошей мова йде в епізодах 132, 135, 136.
Грищенко стверджує, що талони на 110 карбованців обміняв на 100 карбованців і витратив ці гроші на Осипенко, Єркову, Гулюк та інших.
Єркова і Гулюк пітвердили в суді отримання по 8–10 карбованців (т. 41, л. с. 64, 19).
Протокол допиту Осипенко Є. додано до справи з порушенням статті 218 КПК УРСР. Перевірити її свідчення в суді
ми не змогли.
Покази свідка Монастирного звинуваченням спотворені.
Монастирний отримав гроші у Башкова на свій проїзд до Осипенко. А їй повинен був вислати гроші Грищенко. Такі свідчення Монастирного в т. 64, л. с. 242, які озвучувалися в суді.
Грищенко стверджує, що 47 карбованців і 25 копійок
та 21 карбованець і 10 копійок також витратив на команду: оплата бронювання в готелі, квитки в кіно, прописка в готелі, вартість телевізорів тощо.
І це підтвердили свідки Васічкіна, Єркова, Коцар та інші.
Отже, і в епізодах 129–136 Грищенко грошей не привласнював, а лише незаконно їх списав у відомості, розписавшись за
окремих осіб, тобто його дії в цій частині повинні кваліфікуватися за статтею 165 КК КРСР.
Останнє питання, на якому хочу зупинитися, це зміна показів Грищенка на слідстві і в суді, чому немало уваги приділив
обвинувальний висновок і приділяє прокурор. Зміна міри покарання Грищенкові відбулася завдяки цим свідченням.
Зміна свідчень Грищенка стосується тільки цих 500 карбованців в епізодах 129–136. Грищенко пояснив у суді, що він
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уточнював свої свідчення після знайдення старих протоколів,
журналів робіт тощо. Деякі факти допомогли пригадати йому
і свідки.
Невже та версія здавалася звинуваченню менше правдоподібною, ніж твердження, що Грищенко вирішив втекти від
відповідальності за викрадення саме цих 500 карбованців при
звинуваченні в крадіжці понад 12 тисяч карбованців.
6 вересня 1974 року для Грищенка було обрано міру покарання — підписку про невиїзд. А 28 вересня 1974 року слід
ство прийшло до висновку, що він може «перешкодити істині
в справі» (т. 64, л. с. 150, 151), що він може сховатися від слідства
і суду і здійснити важкий злочин.
Чому ж 6 вересня 1974 року не було цих мотивів, а 28 вересня 1974 року вони з’явилися? Відповідь на це питання ми знаходимо в т. 64, л. с. 195, де є безпрецедентний в практиці протокол допиту Грищенка від 28 вересня на клопотання адвоката.
Грищенкові просто пропонується питання: «Що ви можете
пояснити згідно з заявленим вами клопотанням?»
Що це, як не брутальне порушення права на захист?
Випадок цей широко відомий, і багато хто тепер, на жаль,
замислиться, чи варто використовувати своє законне право на
подання клопотань, чи ліпше утриматися, бо може повторитися
історія Грищенка, який уже рік перебуває під вартою.
Грищенкові не пощастило не лише на слідстві, йому не пощастило і в судовому засіданні: представник державного звинувачення звинувачує його в дуже важкому злочині в результаті арифметичної помилки. Я перечислю вам усі суми, названі
обвинувачем: 1045 карбованців і 06 копійок, 937 карбованців
і 20 копійок — епізод № 30; 5147 карбованців, 900 карбованців,
895 карбованців, 21 карбованець і 10 копійок — епізоди 129–
136, крім 134-го.
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Результат — 9320 карбованців і 61 копійка, що ніяк не підпадає під прикмети статті 86-1 КК КРСР.
Грищенко не привласнював державних коштів і не мав корисливої мети обернути їх у власність третіх осіб. Його дії повинні кваліфікуватися за статтею 165 ч. 1, 172 КК УРСР.
Я вже зупинялася на характеристиці особистості Грищенка. Він не являв собою великої суспільної загрози 28 вересня
1974 року, тим більше не становить загрози й зараз. Не лише на
волі, але і взагалі не притягнені до кримінальної відповідальності в цій справі залишилися особи, винні у більших злочинах,
ніж Грищенко.
Не буду говорити про те, чи відповідає це поняттю справедливості і рівності всіх перед Законом.
Наразі я прошу у вас справедливості у відношенні до Грищенка. Рік позбавлення волі, відбутий ще до вироку — більше, ніж достатня міра покарання для нього. Більшої він не заслуговує.
Він і я очікуємо, що ваш вирок звільнить його з-під варти
в залі суду.
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Справи за ст. 147.1 КК УРСР
Досі комуністи згадують, як добре працювала наша економіка в період планового господарства. Навіть у своїх програмах пишуть, що, як тільки прийдуть до влади (не дай, Боже!), відновлять
планове господарство. Невже не знають, що собою являли наші
плани і звіти про їх виконання в дійсності? Плани ґрунтувалися
часто невідомо на чому, звіти були суцільною брехнею. Встановити, що відбувається в країні насправді, скільки і якої продукції
випускається, який об’єм будівництва, не міг, я думаю, ніхто.
І тоді вирішили вдатися за допомогою до кримінального
кодексу, ніби кримінальні покарання могли допомогти зліквідувати якісь злочини, тим більше економічні.
27 червня 1961 року в Кримінальний кодекс УРСР була введена стаття 147-1 (або 147-прім). «Приписка та інші спотворення звітності про виконання планів».
В ній ішлося про відповідальність за приписки в державній
звітності та надання інших навмисно спотворених звітних даних
про виконання планів. Такі дії оголошувалися антидержавними
і такими, що наносять шкоду народному господарству СРСР.
Міра покарання — позбавлення волі на термін до 3-х років,
або виправні роботи до 2-х років, або штраф до 300 карбованців з забороною займати певні посади терміном до 5 років.
Ця стаття проіснувала до 7 липня 1992 року і навіть трохи
пережила саме «планове господарство».
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Скільки людей постраждало в результаті застосування цієї
статті, і які фахівці в своїй галузі, важко тепер навіть уявити.
Видавалися неодноразово постанови Пленуму Верховного
суду СРСР, кожна з яких щоразу давала нові вказівки.
Особливо важкими стали покарання, коли Верховний суд
запропонував кваліфікувати як розкрадання всю суму грошових
коштів, отриманих у вигляді зарплатні, премій та інших виплат
всім працівникам підприємств, а не лише посадовим особам.
Уявіть великий завод, де сума премій була десятки тисяч,
а сам директор міг отримати 200–300 карбованців. Він відповідальний за всі десятки тисяч, і міра покарання встановлювалась
від 10 до 15 років позбавлення волі, зі стягненням з нього премій, виплачених усьому заводові.
В чому ж справа?
Якось один чужоземець розпитував мене про цю статтю:
якщо план невиконано, очевидно, були якісь причини. Чому не
можна чесно сказати про це вищому керівництву?
Що я мала відповісти на це запитання?
Що і керівництво отримувало плани згори, і йому також
треба було звітувати. А за зменшення планів давали прочухана.
І якщо ти не можеш відзвітувати про виконання плану, тобі загрожує звільнення з посади.
Тому траплялися такі казуси, про який розповів один начальник будівельного управління. Коли він приніс звіт з дійсними результатами праці, йому начальник сказав: «Вийди
і повернись знову з виконанням плану».
Про одну таку дуже цікаву і характерну справу я хочу розповісти.
В місті Краснодоні Луганської області, як відомо, розташовані, переважно, шахти. Жіноча частина населення роботу
знайти майже не могла.
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І ось для вирішення цієї проблеми в Краснодоні вирішили спорудити… оборонний завод. Що він випускав, сьогодні
значення не має. Адже завод давно стоїть і не випускає нічого.
Та й справу слухали у відкритому судовому засіданні. Але слухав її Верховний суд УРСР, головував В. Скомороха, пізніше голова Конституційного суду України.
Почалося з того, що купили обладнання для цього заводу
десь за кордоном таємно, оскільки діяло ембарго на продаж
Радянському Союзові військового обладнання. А встановити
і запустити це обладнання довго не могли. Держплан на куплене обладнання нараховував план з першого дня. Це вже була
передумова приписок.
Та головну роль грав наш «менталітет». Першу декаду
місяця всі звикли «прохолоджуватися», пізніше починався
аврал. Казали ж про погані вироби тоді, що вони виготовлені
в останні дні місяця, ще й на третій зміні.
Вважаючи, що завод оборонний і туди ніхто не піде з перевіркою, вони в кінці місяця здавали на склад під виконання
плану порожні коробки з безтоварними накладними.
В першій декаді наступного місяця, продукція, якої невистачало, вироблялася і замість порожніх коробок ставили
повні.
Що зробили експерти, а вслід за ними і слідчі?
Вони всі безтоварні накладні звітного місяця порахували
як приписку, але продукцію, виготовлену для виконання плану,
не врахували взагалі, ні в даному місяці, ні в наступному, коли
вона дійсно була виготовлена, і нарахували всього приписок на
7 мільйонів 157 тисяч 643 карбованці.
Та як це пов’язувалося з тим, що нестача продукції на складі
на жовтень 1982 року складала всього 70 титсяч карбованців,
а на 1 січня 1983 року вся продукція поповнена?
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Я захищала в цій справі головного економіста заводу. До суду він був на волі, й ми мали змогу працювати разом. Начальника головного цеху, де все це відбувалося, захищала моя колега,
тоді молодий, але дуже здібний адвокат Тетяна Сумська.
Оскільки вони вели спеціальний облік поповнення продукції, ми взялися відтворити справжнє виробництво продукції за кожен місяць. Виходила незаконна премія тільки для двох
цехів — 3330 карбованців.
Погодьтеся, що в кожної мислячої людини виникало питання, для чого все це робилося? Чому не можна було тільки
один місяць показати правильні цифри, а тоді спокійно працювати без приписок? Відповідь була вражаюча: так намагалися
зробити. Та нічого не вийшло. Знаючи, що поповнювати нічого
не треба, в першій декаді люди працювали абияк і план все одно
не виконали. Для стимулювання праці доводилося завищувати
внутрішньозаводські плани.
Суд вчинив так об’єктивно, як тільки міг. Він призначив
нову економічну експертизу в справі і запропонував адвокатам
надати експертам усі зроблені ними розрахунки.
На жаль!.. І після цього сума премій, які суд визнав виплаченими незаконно, перевищувала 10 тисяч карбованців, тобто залишалася страшна стаття 86-прім з мірою покарання від 10 до
15 років позбавлення волі.
Чому ж керівництво ішло на виплату таких премій?
По всьому Радянському Союзі існувала так звана «преміально-прогресивна оплата праці», коли в усьому світі давно
вже праця оплачувалась погодинно. Що «прогресивне» було
в цій системі?
Як добре ти не працював би, але якщо цех в цілому план
не виконав, немає значення, з яких причин, нехай навіть через
відсутність сировини, премію не отримував ніхто. Залишалася
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«гола зарплатня», винятково низька, за яку добрі фахівці працювати взагалі не хотіли. Це також була суттєва причина для
приписок: дати людям мінімально пристойний заробіток.
Свою захисну промову я почала з аналізу загального стану
на заводі.
На заводі не працювало імпортне обладнання, на яке вже
дали план на 2 мільйони карбованців. Завдяки особистим
зв’язкам великого фахівця в цій галузі заступника директора
заводу Роттенберга і директора Лисенка на 1 мільйон 679 тисяч карбованців план скорегували. А решта 330 тисяч? Один зі
свідків, Мікаелян, кинув правильну репліку, що це не взуттєва
фабрика, де можна виробити сандалі замість черевиків і продати їх. Тут виготовляють тільки те, що замовлено для оборонної
промисловості.
Звідси неможливо збалансувати план праці. План з товару
не відповідає планові постачання. Це призводило до затоварювання заводу, до поганого фінансового стану.
Дійсно, спотворення держзвітності почалися з дня становлення заводу. Та це не «приписки» в повному сенсі слова. Не випадково працівники заводу заперечували проти назви «безтоварні накладні» і називали їх «авансовими», або «борговими».
Ступінь суспільних збитків від приписок у звітності взагалі
не випущеної продукції і здвигів її випуску на кілька днів неоднозначна. План постачання завод виконував.
Для встановлення ступеню провини М. важливо розмежувати співучасть у приписках від поінформованості про справи
на заводі.
Поінформоване було все керівництво заводу, і не тільки заводу. Тому юридична оцінка періоду, коли М. працював начальником планово-диспетчерського відділу (ПДВ) і планово-економічного відділу (ПЕВ), — різна.
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Звинувачення стверджує, що в період роботи начальником
ПДВ М., за дорученням директора заводу Лисенка називав начальникам цехів суми, на які мали бути оформлені безтоварні
накладні.
Та нема жодного доказу, що він це робив, працюючи начальником планово-економічного відділу (ПЕВ). Це заявили
всі начальники цехів. Що стосується «особистого» включення
фіктивних об’ємів в Ф.1П, то М. за ведення цієї форми звіту не
відповідав і ніколи її не виготовляв.
Працівники ПЕВ Каменєва і Воронкова здійснювали технічну роботу з набору чернеток для Ф.1П; їх обох ніхто не звинувачує, що вони включали в реєстр неправильні дані. Тим більше, вони ніколи не свідчили, що отримували з цього питання
будь-які вказівки від М.
Свідок Мумшієва сказала, що її реєстри могли розходитися з реєстрами Воронкової, у якої було більше накладних, які
пройшли відділ збуту. В бухгалтерію вони потрапляли лише зі
звітами відділу збуту, а Воронковій їх відразу приносили диспетчери. М. не міг дати вказівки Воронковій, які накладні включати
до реєстру. А бухгалтерія в статистичний звіт включає свої дані.
(Звіти, звіти, звіти…армія чиновників зайнятих тільки ними, а не виробництвом продукції).
Третє звинувачення М. полягало в тому, що працюючи начальником ПЕВ, він підписував техніко-економічні показники
праці заводу за квартал.
Свідок Дехтяренко заявила в суді, що ці дані давали відділи у відповідності до своїх функцій, зокрема, ПЕВ — номенклатуру на товар, група з праці — продуктивність праці, бухгалтерія — реалізацію і прибуток.
Тому М. і звинуватили в спотворенні даних про товари.
Спотворення цифр щодо реалізації, щодо продуктивності пра-
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ці йому в провину не ставиться. Адже ж премія залежить від
усіх трьох показників.
Таким чином, працюючи начальником ПЕВ, М. нікому
вказівок про оформлення боргових накладних не давав; на які
суми вони оформляються — навіть не знав. Ф.1П не виготовляв, нічого туди не включав і не підписував її. Припускав, що
практика приписок на заводі продовжується, але нічим цьому
не сприяв. Як кваліфікувати його дії? Недонесення? Потурання? Але ж ніяк не стаття 147-прім. КК УРСР за час його праці
начальником ПЕВ.
А саме за цей період виплачено великі суми премій.
Зокрема, І квартал 1982 року план з товару — 106/2%, а з реалізації (за яку він не відповідав — 84,4%) — премія 24557 карбованців і 35 копійок.
ІІ квартал 1982 року — не виконано план по всіх показниках (з товарів — 97,5%). Премія не належить. Але всі документи
на премії підписані не М. Він був у відпустці, документи оформлялися за його відсутності. Підписав розрахунки вже після
рішення про виплату премії. Та й рахувати належало зі зростаючим від початку року. План з товару при такому підрахункові
виконано.
Отже, за виплату премії в період його хвороби і відпустки
М. відповідати не може (ІІ-81 р., Х-81 р., ІІІ-82 р., VI-81 р.).
Залишається сума 4646 карбованців і 97 копійок. Але й тут
не можна кваліфікувати як розкрадання: М. не мав ніякої корисливої мети. Премію на цехи сам не отримував і навіть не
оформляв її.
За час роботи начальником ПДВ М. свою провину за
ст. 147-прім не заперечує, премій виплачено цехам 2236 карбованців і 34 копійки.
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Якщо виходити з вказівок Пленуму Верховного суду СРСР,
ці дії підпадають під кваліфікацію за ст. 84 ч. ІІ КК УРСР.
Але Пленум може лише тлумачити закон, але не змінювати
саму суть поняття «розкрадання».
Тому я можу погодитися лише з кваліфікацією дій М. за
ст. 147-прім. та ст. 165 КК УРСР.
Не можу не сказати про роль М. — він лише передавав начальникам цехів цифри звіту на вимогу керівництва заводу.
Подивіться його характеристику: працював з 1976 року
на заводі начальником цеху, начальником ПДВ, начальником
ПЕВ, практично головним економістом заводу.
Сумлінний, ініціативний фахівець, добрий організатор.
Як пишуть в характеристиці, йому «притаманне високе почуття відповідальності за доручену справу».
Я хотіла б, щоб вирок відповів на питання, завдяки яким
обставинам і з чиєї милості такі люди виявляються на лаві підсудних.
Мені важко навіть назвати його злочинцем, хоча я не ставлю питання про його виправдання. Але глибоко переконана
в тому, що в місцях позбавлення волі йому не місце.
Тому прошу Вас, шановний Верховний суд УРСР, обрати
для нього міру покарання з застосуванням ст. 25.1 КК УРСР,
не пов’язану з позбавленням волі.
29 квітня 1984 року було винесено вирок.
Директора заводу Лисенка А. С. засуджено до 10 років по
збавлення волі, його заступника Роттенберга — до 8 років
позбавлення волі.
Мій підзахисний дістав 6 років позбавлення волі (це менше,
ніж нижня межа статті 86.1 КК УРСР). Тут же в залі суду його
взяли під варту. 78 170 карбованців премії було визнано розкра-
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данням, 47 797 карбованців стягнено судом, решта 39 193 карбованці погашено добровільно.
Вирок Верховного суду, як відомо, остаточний і оскарженню
не підлягає. Ми подали скаргу в порядку нагляду на ім’я голови
Верховного суду УРСР. Нам, звичайно, відмовили. Очікувати,
щоб цей вирок був винесений без погодження з головою Верховного суду, смішно.
Залишалося скаржитися у Верховний суд СРСР.
Батько М., заслужений генерал, зумів потрапити на прийом з моєю скаргою особисто до голови Верховного суду СРСР
Теребилова.
На жаль!.. Невдовзі, а саме 12 жовтня 1984 року ми отримали відповідь за підписом рядового члена Верховного суду СРСР
Н. П. Арестовича з відмовою. Головний аргумент — на заводі
діяла організована група, яка повинна відповідати за все.
Звичайно, ні слова про те, що саме доводить керівників до
таких дій.
Та батько М. зумів потрапити на прийом до голови Верховного суду СРСР вдруге (випадок абсолютно унікальний) тепер уже зі
скаргою на безмотивну відмову члена Верховного суду СРСР.
Диво все ж сталося. Було внесено протест головою Верховного суду СРСР, і Судова Колегія з кримінальних справ Верховного суду СРСР вирок змінила. Знизила М. міру покарання до
3-х років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.
М., який пробув під вартою близько року (Колегія відбулася 26 квітня 1985 року), з-під варти звільнили. Тут уже було сказано, що враховуються обставини, які склалися на заводі.
Це був ще не кінець моєї праці.
З усієї суми премії, отриманої працівниками заводу, сам
М. отримав 167 карбованців. Погашена була ця сума ще до слід
ства. 39 193 карбованці погасили добровільно працівники.
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Залишилося 8603 карбованці, і її М. просто не в змозі
був виплатити. Сплатив уже за свої 167 карбованців близько
3000 карбованців. Пішов задля цього працювати шахтарем.
Довелося звернутися в Президію Верховної Ради УРСР за
звільненням від подальших виплат в порядку помилування.
І з цим моїм підзахисним ми залишилися друзями на багато
років. Мабуть, усім справжнім адвокатам знайоме почуття великої прихильності до людей, для яких багато років виборюєш
справедливість, яким віддаєш частину свого серця і нервів.
Я вже писала, що найбільше число справ торкалося спотворення звітності про виконання плану в будівництві.
Кожен з нас пам’ятає, як звітували про здачу житлового будинку в експлуатацію, приймала його навіть комісія, а заселити
будинок було неможливо, бо ще півроку-рік його добудовували.
До різних врочистих дат зобов’язували керівників здати
об’єкт будівництва: школу, палац культури, цілий завод. А продукції цього заводу ще довго не було і в згадках.
Начальники РСУ скаржилися, що вони приймали РСУ
з великими приписками і не могли їх покрити. А начальство
нічого не хотіло слухати. Давай звіт з виконаним планом, і ніяких розмов.
Але ж у будівництві працівники отримували зарплатню
у відповідності з Ф.2 на закінчення роботи. А якщо ці об’єкти
давно вже значаться як побудовані, як начисляти зарплатню, не
приписавши інші непобудовані об’єкти? Як рахувати будівельні
матеріали? Що робити, якщо окремими учасниками план виконано, а організацією в цілому — ні?
З цієї категорії справ в мене збереглася моя захисна промова в справі Костюковського Е. М. — начальника дільниці в РСУ,
що займався будівництвом у сільському господарстві.
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Захисна промова в справі
Костюковського /Фреймана/ Е. М.
за ст.ст. 86.1, 172, 167 КК УРСР
Товариші судді!
І. Зміцнення соціалістичної законності стало гаслом усього
нашого життя впродовж останніх років. І, в першу чергу, це завдання наше — працівників правосуддя.
Але, вимагаючи найсуворішого дотримання законності від
усіх громадян, ми, передусім, повинні дотримуватись її самі при
розслідуванні і розгляді судових справ.
Між тим, кримінальна справа, яка лежить на вашому суддійському столі, приклад брутального порушення законності
органами слідства, необ’єктивного розслідування справи, висунення цілком необґрунтованого матеріалами справи звинувачення, що призвело до такого обурливого результату: шостий
рік підсудні в цій справі перебувають під слідством і судом за
звинуваченням в особливо важкому злочині, якого вони не вчиняли /справу порушено 16 березня 1971 року/.
Я не можу бути поблажливою до того, що відбувалося з цією
справою, тому що протягом кількох років органам слідства багато інстанцій вказували на порушення закону, на те, що висунене звинувачення не підтверджується доказами, але вони продовжували завзято триматися за свої помилки.
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Рік тривало слідство в справі. І ось перше ознайомлення з ним звинувачених і захисту в лютому 1972 року. Порушується питання про неконкретність звинувачення, про недоказаність більшої його частини, про недослідження ряду питань, зокрема, виконання плану дільницями.
Обласна прокуратура повертає справу на додаткове розслідування. Пропонує розмежувати звинувачення, дослідити, куди поділися списані понад норму матеріали тощо.
Слідство практично не виконує цих вказівок, скеровує
справу в народний суд.
Народний суд Жовтневого району Постановою від 29 вересня 1972 року повертає справу на дорозслідування, знову вимагаючи конкретизувати звинувачення, встановити, коли все ж
таки виконані роботи в радгоспі ім. Суворова. Дослідити рух
будівельних матеріалів. Встановити, за які роботи виплачена
зарплатня робітникам.
Цього разу дорозслідування проводиться, але нічого нового не робиться. Навіть бухгалтер-експерт, якому ставляться
додаткові питання, пише: «Вимоги суду про додаткові слідчі дії
не виконані» (т. 15, л. с. 80-18, січень 1973 року).
ОБХСС дає довідку, що нема фактів продажу будівельних
матеріалів — т. 12, л. с. 269.
Слідство виносить постанову, яка констатує відновлення
на підзвіт Костюковського будівельних матеріалів і невстановлення випадків розкрадання — т. 15, л. с. 157, і … ставить йому
в провину розтрату цих матеріалів на суму 1989 карбованців
і 54 копійки.
При цьому не утруднюють себе наведенням в обвинувальному висновку хоча б одного факту, що підтверджує розтрату.
ІІ. В результаті такого розслідування справи ми з вами витратили два місяці на те, щоб упевнитися: звинувачення Костю-
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ковського Е. М. за ст.ст. 86-1, 147-1 КК УРСР спростовується
всіма доказами в справі. Від більшої його частини відмовилося
навіть звинувачення.
Прередусім, звинувачення за ст. 147-1 КК УРСР — приписки в державній звітності і надання зумисне спотворених даних
про виконання планів.
Органи слідства не могли не знати, що коло суб’єктів злочину за цією статтею обмежене — тільки посадові особи, на яких
покладено відповідальність за дані державні звітності.
Прораб Костюковський ніколи в коло цих осіб не входив.
Навіть якби було доведено його змову з керівництвом РСУ на
спотворення первинних документів (в даному випадку актів за
ф. 2), він міг би нести відповідальність лише за ст. 19 — ст. 147-1
КК УРСР, п. 9 Постанови Пленуму Верховного суду СРСР від
12 січня 1973 року «Про судову практику в справах про приписки та інші спотворення звітності про виконання планів».
Впродовж 3-х років слідства чи підтверджували коли-небудь Ларін, Шпарбер, Фомський змову з Костюковським з цього питання? Ніхто і ніколи не підтверджував.
І тоді органи слідства вжили інше формулювання, яке взагалі
не має юридичного сенсу. Вони стверджують, що Костюковський
«спільно» з Шпарбером, Ларіним, Жибовською, Винокуровим,
Петрушкіним, Безродним займався приписками об’ємів робіт.
Як дати юридичне тлумачення слову «спільно»? В чотири
руки заповнювали всі фіктивні форми № 2, домовлялися, хто
і на яку суму припише робіт?
Всі докази спростовували ці «спільні» дії. Кожна дільниця мала свій план, і премію прорабові повинні були платити
тільки за показниками його дільниці. Знадобилося п’ять років,
щоб нарешті довести, що такі плани і звітність по дільниці № 2,
де був прорабом Костюковський, виконувалися.
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Бухгалтерська експертиза не може через шість років сказати, чи за всіма показниками виконано план дільниці, оскільки
жодна ревізія цим не займалася, хоча захист настоює на дослідженні цього питання з 1972 року.
Провина за те, що органи слідства відмовилися своєчасно
це зробити, а через шість років зробити розрахунок уже неможливо, не може бути покладена на Костюковського.
Якщо звинувачення не може довести, що за результатми роботи дільниці № 2 Костюковському не належиться премія, він
не може нести відповідальність за її отримання, а тим більше
за обґрунтування чи необґрунтування виплати премії по всьому Ремонтно-будівельноу управлінню (РБУ) за відсутності його змови з відповідними посадовими особами на спотворення
звітності.
За ст. 147-1 (приписка на суму 23 729 карбованців), ст. 84,
ч. 3 КК УРСР (в частині розкрадання премії в сумі 8847 карбованців і 35 копійок) Костюковського належить виправдати за
недоведеністю висуненого звинувачення.
ІІІ. Але я не можу вважати себе звільненою від детального
аналізу тих актів за ф. 2, в яких слідство вбачає навмисне завищення об’ємів виконаних робіт, бо п. 9 Постанови Пленуму
Верховного суду СРСР № 1 від 12 січня 1973 року говорить, що
й за відсутності змови може йти мова про якийсь інший посадовий злочин, зокрема, про недбальство.
Всі ці акти за ф. 2 розподіляються на три групи:
1. ф. 2 і ф. 1 за січень 1970 року на 9278 карбованців у радгоспі ім. Суворова.
2. Контрольний обмір, яким встановлено завищення об’ємів
робіт на суму 9896 карбованців у радгоспі «Індустрія» — ф. 2
№№ 9, 14, 17, 30, 42.
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3. Контрольний обмір у радгоспі ім. Артема — ф. 2, №№ 83,
113, 114, 115.
4. Компенсуючі фактори на суму 27571 крб. — ф. 2 (т. 5,
л. с. 95, 166).
1. В томі 5 на л. с. 75–76 є платіжне доручення на перечислення радгоспом ім. Суворова 9278 карбованців РБУ і акт ф. 2
до цього доручення на наступні роботи:
а) розбірка м’якої покрівлі;
б) розбірка цементної стяжки;
в) вивезення сміття;
г) виготовлення цементної стяжки поверх утеплювача;
д) встановлення м’якої покрівлі на бітумній мастиці.
В справі є наряди №№ 1 і 2 на 213 карбованців і 56 копійок
на виконання перших двох видів робіт.
Будівельно-технічна експертиза бере до уваги ці наряди, покази свідків Кисличка, Свиридова, які підтвердили розбір покрівлі, і каже: роботи на 596 карбованців виконано. На 8682 карбованці не виконувалися — нема нарядів.
При цьому експертизу не бентежить абсурдність такого
становища — виявляється, радгосп заплатив гроші РБУ за те,
що вони зняли пошкоджену покрівлю і взагалі розкрили корівник узимку.
А як же з накладною на 4000 кв. м. рубероїду, які привіз
у радгосп сам Свиридов (т. 8, л. с. 239)?
Як же з показами тих таки Кисличка, Свиридова, Іщенка,
Білецького, що всі роботи, в кінцевому висновку були зроблені,
тільки через погодні умови рубероїд спочатку неможливо було
наклеїти, його придавили шлакоблоком, а наклеювали посту-
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пово? При цьому Іщенко категорично заявляє суду: взимку зробили покрівлю, доярки ще дякували, що не тече.
Нема нарядів — Свиридов, Іщенко пояснюють: допомагали робітники радгоспу. Адже це січень 1970 року — РБУ щойно
створено. Робітників нема.
Всього цього не хоче помічати технічна експертиза, а вслід
за нею і бухгалтерська — підхід чисто формальний: нема нарядів — приписки.
Але на те, на що мали право експерти, не мало права слідство, коли всупереч усім доказам, звинуватило Костюковського
не лише в приписці на суму 9278 карбованців, але і в розкраданні того самого, придавленого шлакоблоком, рубероїду на суму
1989 карбованців.
Таке слідство я вправі називати завідомо необ’єктивним.
Можна ще проаналізувати питання, чи повинен був Костюковський спочатку скласти ф. № 2 — на працю, що названа
«Влаштування покрівлі з рубероїдом насухо», а тоді вже на наклейку рубероїду ще одну ф. № 2. Формально повинен був, але
нічого спільного зі складом злочину це не має. Та й радгоспові
це обійшлося б тільки дорожче. І не можна кожен теплий день,
коли вдається наклеїти десяток-інший листків, складати окрему
форму № 2. Всю працю було закінчено в перших числах квітня,
тобто зроблено в першому кварталі. А план першого кварталу
дільниця виконала навіть і без цих 9278 карбованців.
2. З радгоспу «Індустрія» 1 серпня 1970 року звільнявся
прораб Бондар. Новий прораб Чижиковський, який вступав на
посаду, вимагав контрольного обміру об’єктів. Цілком логічне
явище в будівництві. З роботами на суму 9896 карбованців він
не погодився. Склали акт обміру (т. 6, л. с. 68), а тоді зняли суму з оплати за ф. № 2, № 51 19 889 карбованців (т. 5, л. с. 155).
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Причому в акті обміру відразу ж вказали, що ці суми «помилково запроцентовані».
На мою думку, сам факт складення цього акту обміру
спростовує навмисне завищення об’ємів робіт за домовленістю з керівництвом радгоспу і Бондарем. Та й свідчення Бондаря
спростовують таку домовленість.
В третьому кварталі за цю суму (9896 карбованців) РБУ не
відзвітувало. Це видно з реєстрів виконаних робіт. Підтверджується це і судово-бухгалтерською експертизою. Двічі знімати з плану цю суму не можна. Але слідство намагається розшифрувати акт обміру за окремою ф. № 2 і спочатку отримує навіть
суму (10 396 карбованців) більшу, ніж в акті обміру. Технічна
експертиза вважає можливим лише частково підтвердити завищення об’ємів робіт за окремими формами.
Так, за ф. № 2, № 9 і № 14 допускає тільки 1605 карбованців.
За ф. № 16 — 4247 карбованців, за ф. № 17 — 96 карбованців, за
формами 30-42 — 1258 карбованців, тобто всього 7206 карбованців.
Але для юридичного аналізу цього епізоду байдуже, яку суму прийняти: 9896 карбованців чи 7206 карбованців. Шкоди
радгоспові не нанесено. Не насенео шкоди і РСУ фактом виплати зарплатні робітникам за формою № 2 в сумі 231 карбованець
і 23 копійки. Робітники отримали ці гроші за виконану роботу.
При цьому не можна забувати, що роботи на суму 9896 карбованців, зняті з ф. № 2 і № 51, робітникам також треба було за рахунок чогось оплачувати. Їх ці обрахунки не стосувалися.
Що ж до звинувачення, ніби у Костюковського не виявилося в наявності понаднорму списаних матеріалів, то це звинувачення викликає справедливе обурення Костюковського. Починаючи буквально з перших листів справи (Акт Авербуха — т. 1,
л. с. 16 — 26.08.1970 року), стверджується, що матеріали віднов-
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лені на підоблік прораба. Жодного документа, який би свідчив
про недостачу в Костюковського цих матеріалів, нема. Підтверджує відновлення матеріалів і бухгалтерська експертиза.
Як же назвати таке звинувачення, якщо не «завідомо безпідставним»?
3. І, нарешті, акти обміру в радгоспі ім. Артема.
Захисту достатньо було сказати, що акт обміру за 10 грудня
1970 року не може братися до уваги, тому що складений без Костюковського. Але я згодна аналізувати ці акти, тому що і вони не
підтверджують навмисного спотворення форми № 2.
В актах обміру мова йде про перепроцентовку в корівниках
за рахунок лотків 2397 карбованців/1080 п. м. і підлоги в житлових будинках 1100 карбованців. Цю суму називає і Котов у своїх
свідченнях.
В звинуваченні виявилась сума 4055 карбованців.
Технічна експертиза з 1080 п. м. підтверджує тільки 780 п. м.
на суму 1708 карбованців за ф. № 2 № 82, за ф. № 2 № 83 — 540 карбованців не підтверджує, а за ф. № 2 № 113, 114, 115 підтверджує
наполовину — 657 карбованців.
Але й ці завищення спростовуються показами свідків. Зокрема, свідок Кожем’якін засвідчив у суді, що в будиночках перестеляли підлоги. Свідки Крамар, Зотов заявили, що лотки
в корівниках замінювали щороку.
Прораб Недоступ стверджує, що він особисто все обміряв
при складенні ф. № 2, ніяких завищень не було. Де комісія
знайшла завищення, він не знає.
Бірючинський стверджує, що лотки виготовлялися. Те ж саме показав і свідок Євсеєнко (т. 10, л. с. 145).
Костюковський пояснює, що вся суперечка виникла через
те, що виготовлялися лотки і кормушки. Та оскільки ні в робо-
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тах, ні в матеріалах різниці нема, процентували тільки лотки.
Це підтверджується технічною експертизою: в радгоспі ім. Артема на 1657 карбованців роботи не запроцентовані.
Робітники отримали 104 карбованці і 39 копійок та 134 карбованці і 64 копійки за виконані роботи в радгоспі ім. Артема.
Зокрема, Чалий засвідчив, що вони навантажували і розвантажували ліс, розпилювали його. Адже ж це є підготовчі роботи
до виготовлення тих же лотків і підлоги.
Щодо нестачі матеріалів, які мають бути відновлені на підобліку, ситуація така ж, як і в радгоспі «Індустрія».
Таким чином, ні в радгоспі «Індустрія», ні в радгоспі
ім. Артема не було навмисного спотворення об’ємів у ф. № 2.
Зарплатня виплачена за виконану працю. Матеріали відновлені
на підоблік прораба.
Можна лише говорити про допущення елементів недбаль
ства з боку Костюковського, але складу злочину немає, оскільки
не завдано ні матеріальних збитків, ні будь-якої суттєвої шкоди.
На фоні відмови звинувачення від більшої частини звинувачень за ст. 86-1, ст. 147-1 КК УРСР особливо незрозуміле настоювання на звинуваченні Костюковського за ст. 19-147-1 КК УРСР
і ст. 84 ч. 3 КК УРСР, оскільки у виконання плану третього кварталу включені компенсуючі фактори на суму 27 571 карбованець.
Зробити перерахунок на подорожчання РБУ зобов’язує по
станова Ради Міністрів СРСР. В т. 5, л. с. 122–147 є всі ці ф. № 2,
перерахунки робив Фоменко.
Чи включати цю суму в форму 3 т. чи ІІ кс, за другий чи
третій квартал, чи виконує керівництво РБУ якісь невідомі йому інструкції чи вказівки Держбанку, Костюковський не знав
і знати був не зобов’язаний. Чи виконаний план РБУ в третьому
кварталі, чи відіб’ються ці гроші в сумі 27571 карбованець на
отриманні премії, чи ні, Костюковський не знав.
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Прокурором не надано жодного доказу того, що Шпарбер
і Щепакін домовилися з Костюковським включити цю суму
в ф.ІІ кс за третій квартал. І таких доказів у справі нема.
До речі, навіть звинувачення не сформульовано так, що
Шпарбер домовився саме з Костюковським про перерахунок
форми № 2 для отримання незаконної премії.
За цим епізодом Костюковський, безумовно, повинен бути
виправданий за відсутністю в його діях складу злочину.
4. Не доведено звинувачення Костюковського в розтраті
900 карбованців, виплачених бригаді Геворкяна. Гроші, отримані ними по відомості за 11 вересня 1970 року (т. 2, л. с. 174),
Геворкян визнає, засвідчивши, що в першій половині вересня
вони працювали. Костюковський не надав суду акт за 15 серпня 1970 року, складений (за порадою Авербуха) на об’єми робіт,
які належить виконати в радгоспі ім. 8 Березня. Виконані саме
ці об’єми.
Геворкян в суд не з’явився. На слідстві він міг відмовитись
від нарядів № 1, 2, 3, злякавшись якихось претензій з боку органів слідства. Костюковський стверджує, що вони поїхали саме тому, що їх не влаштувала оплата — всього 900 карбованців.
5. Викрадення 2000 штук цегли на суму 41 карбованець
і 60 копійок. На попередньому слідстві це звинувачення, по суті
справи, в дрібній крадіжці, ґрунтувалося на самих лише показах Кутового, та й то суперечливих.
Безродний казав, що вважав цю цеглу виписаною, тому заявив, що Шпарбер сказав йому, що Фрейман випише цеглу на
свій підзвіт, але Фрейман відмовився це зробити (т. 3, л. с. 175).
Кутовий на очній ставці з Безродним показав, що Фрейман
сказав йому: забирай цеглу собі. Пізніше, на цій же очній ставці,
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зробив дописку, що Фрейман цього не казав, лише сказав: повернешся в РБУ — відвезеш мене додому.
За другу машину начебто заплатив Фрейман 25 карбованців (т. 4, л. с. 76, т. 5, л. с. 38).
В суді Кутовий відмовився категорично від змови з Костюковським і заявив, що цеглу в РБУ не брав. Інших доказів нема.
Шпарбер і Костюковський себе винними не визнають.
Кутовий пояснив, що дав такі свідчення на слідстві тому,
що розмова почалася з питання, де він діставав будівельні матеріали на спорудження свого будинку. Тоді його тримали три
години в камері. Він злякався і звів наклеп на Костюковського.
6. Залишається звинувачення у викраденні 405 карбованців і 84 копійки спільно з Білецьким. Перші покази слідству
Білецький дав 15 липня 1971 року (т. л. с. 4), що тимчасових
робітників приймав на працю він, і сам же писав за них заяви,
сам вирішив включити Шевцова, оскільки гроші потрібні були
для придбання інвентаря. При отриманні грошей за Шевцова
пояснив, що його нема на роботі. Шевцову, забираючи в нього
120 карбованців, також заявив, що гроші бере на інвентар.
Через тиждень Білецький вніс 327 карбованців і 17 копійок
в касу РБУ (л. с. 33, т. 5 за 21 липня 1971 року). А 2 серпня 1971 року з’явилися свідчення, що Фрейман запропонував включити
когось в наряд, оскільки гроші потрібні були для придбання
інструментів (т. 5, л. с. 40).
Криміналістична експертиза встановлює, що Білецький
розписався не тільки за Шевцова, але й за Рєзніченка (т. 7, л. с. 63,
т. 9, л. с. 5).
Білецький не виключає отримання ним грошей і за Рєзніченка, але продовжує стверджувати, що все витратив на потреби
виробництва (т. 11, л. с. 55).
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В суді Білецький заперечує, що ділив гроші з Костюковським, продовжує стверджувати, що все витратив на виробничі
потреби, хоча і з відома Костюковського.
Білецький тільки 10 січня 1970 року почав працювати з Костюковським. Шевцов — його сусід. Він брав у нього паспорт,
писав за нього заяву, відбирав у нього 120 карбованців. Костюковський не міг з першого дня праці домовитися з Білецьким про розкрадання. Та й не потрібний був Костюковському
Білецький, якщо він сам складав наряди і сам виплачував гроші. Але він зобов’язаний був проконтролювати оформлення
тимчасових робітників на роботу.
В цій частині його дії можуть кваліфікуватися лише за
ст. 167 КК УРСР.
7. Який же висновок понад п’ятирічного слідства і судових
розглядів у справі? За ст.ст. 86-1, 147-1, 172 КК УРСР Костюковський підлягає виправданню за недоведеністю висуненого
йому звинувачення.
Епізоди отримання грошей Білецьким за Шевцова і Рєзніченка на суму 405 карбованців підлягають перекваліфікації
у відношенні до Костюковського зі статті 84 ч. 2 КК УРСР на
ст. 167 КК УРСР.
Максимальна санкція цієї статті — два роки позбавлення
волі. Термін давності притягнення до відповідальності — три
роки. Проминуло понад шість років.
Згідно з п. 3 статті 6 Кримінально-Процесуального Кодексу УРСР і ч. 2 цієї ж статті Костюковський підлягає звільненню
від покарання.
Але хто може звільнити його від уже перенесеного незаслуженого покарання — шостий рік бути звинуваченим і підсудним?
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Костюковський не зламався під цим покаранням. Ми читаємо його характеристику за ці роки начальником дільниці
ДРБУ і дивуємось, де бралися сили відповідати на необґрунтовані важкі звинувачення такою віддачею труду, виробництву.
Бути, як про нього кажуть, керівником нової формації. Мати
20 заохочень і нагород, виконувати обов’язки голови товариського суду.
А скільки ще сил він міг вкласти в улюблену справу і яку
користь принести нашому суспільству, якби органи слідства ще
чотири роки тому виконали свої обов’язки об’єктивно і неупереджено.
Адже все, про що сьогодні говорилося в суді, доводиться
Костюковським і його захистом ще з лютого 1972 року.
Я впевнена, що Костюковського буде звільнено від покарання. Але не повинні залишитися безкарними ті, хто винен у беззаконні. Тільки тоді ваше рішення буде справедливим.
31 травня 1976 року
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Реабілітований... посмертно
12 березня 1986 року в Луганську було заарештовано директора Луганської бази господарських товарів Пеккермана Олександра Яковича.
На час арешту Пеккерману було 66 років. Він був, як і все
керівництво тих років, членом КПРС уже 24 роки. Причому
в партію вступив під час Великої Вітчизняної війни 1942 року.
Був інвалідом ВВВ.
14 березня 1986 року заступник прокурора міста Луганська
арешт, звичайно, санкціонував.
Приводом для його арешту стали свідчення одного завідувача крамницею і одного продавця про те, що давали йому хабарі.
Самі ж давачі хабарів в цей час були притягнені до кримінальної відповідальності.
Цікаво, що Білоконєва начебто давала хабар за приховання
здійснених нею злочинів. А органам слідства було добре відомо,
що саме Пеккерман звернувся до ОБХСС з приводу здійснених
нею підробок і крадіжок. Сума нестачі в крамниці була понад
36 тисяч карбованців (на ті часи сума величезна).
В іншого «заявника» Тодорової нестача становила понад
10 тисяч карбованців.
На фоні цих величезних «хабарів» сміхотворно виглядала
третя заява про вручення Пеккерману 50 карбованців, щоб не
звільнив з роботи. Вона була подана за місяць до арешту Пеккермана, але зареєстрована чомусь тільки після його затримання.
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Посередником у врученні хабара була начебто Овчаренко.
Щодо неї справу, звичайно, не порушили, оскільки вона прийшла
«з повинною». Це правило, щоправда, не стосується посередників, та й не вона перша заявила слідству про вручення хабара.
Але якщо її притягнути до відповідальності, ніякої «повини» не буде. Це слідчі розуміють.
Ще одна «явка з повинною» — теж 50 карбованців за те,
щоб не настоював на співжитті (Також посадовий злочин).
Ця «повина» взагалі закінчується дуже оригінально. Заявниця пише: «...таким людям не місце в нашій країні...» А в якій
країні йому місце? Про це вона не написала. Важко повірити,
що вона придумала таке.
В день видачі санкції на арешт, 14 березня 1986 року, Пеккерману і було висунено звинувачення за цими двома епізодами.
Була 14 година 15 хвилин. Допит проводила заступник прокурора міста Луганська Проскурякова.
Свідчень він майже не дає, провину свою заперечує. Стверджує, що все це наклеп.
Через десять днів, 24 березня 1986 року, Пекермана
знайшли в камері Т 281 Луганського СІЗО повішеним. Перебував він у цій камері тільки з одним чоловіком, який міцно спав
тієї ночі, нічого не бачив і не чув.
5 травня 1986 року слідство щодо Пеккермана зупинено за
ст. 6 п. 8 КПК УРСР (у зв’язку зі смертю).
І після його смерті продовжували збирати «повини» такого роду. Зокрема, що його провідували у шпиталі й разом з квітами принесли йому 75 карбованців. І це хабар? Для чого це робилося? Хотіли довести, що повісився злочинець, а не невинна
людина, обмовлена з чиєїсь злої волі?
В справі навіть є лист на ім’я першого секретаря Луганського обкому КПУ, в якому про Пеккермана пишуть як про «ста-
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рого вовка», «хитрого єврея», який «набрав не один мільйон
карбованців».
Хто організовував такі листи, ми ще пам’ятаємо.
Ішов 1986 рік. М. С. Горбачов «перебудову» щойно розпочав. До провінції вона ще не дійшла...
У вересні 1986 року відбувся суд над однією з головних «заявниць» Білоконєвою. Вона не визнала себе винною ні в розкрадананні, ні в дачі хабарів Пеккерманові. Видно, перед обличчям
його смерті, вона не змогла підтвердити свій наклеп. Можливо,
в глибині душі розуміла, що причетна до його смерті.
Вона розповіла суду, як виникла обмова: під час допиту їй
казали, що в Пеккермана стільки грошей, що він може заплатити
зарплатню всьому тепловозобудівельному заводу. Нічого з ним
не станеться, якщо він погасить 10 тисяч карбованців з її нестачі
на суму 36 тисяч карбованців. (Ніби стягнена сума хабара може
йти в рахунок погашення нестачі).
Що писати їй підказувала співкамерниця Дніпрова.
До речі, Дніпрова кочувала по всіх камерах, де сиділи звинувачені в цій справі. Не боюсь назвати її прізвище, переконана, що
воно несправжнє.
Призналася в обмові Пеккермана і Тодорова.
Після всіх цих судів, вироків Білоконєвій, Тодоровій та іншим, справа щодо Пеккермана мала бути припинена з повною
реабілітацією.
Цього хотіла його родина, особливо син, Валерій Пеккерман, який і звернувся до мене.
В лютому 1988 року я написала скаргу прокуророві Луганської області Д. С. Бєсєді. Було призначене розслідування за
нововиявленими обставинами.
22 серпня 1988 року за ст. 6 п. 1 КПК УРСР (відсутність події
злочину) справу щодо Пеккермана О. Я. припинено за епізодом
Білоконєвої; 29 серпня 1988 року за епізодами Тодорової; 22 серп
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ня 1988 року — за епізодом Чернової; 1 вересня 1988 року — за
епізодом Мороховської у зв’язку недоведеністю звинувачення.
Таким чином, 14 вересня 1988 року Пеккермана було цілком реабілітовано посмертно.
Але родину не влаштовувала реабілітація в тиші кабінетів.
Пеккерман був досить відомою в місті людиною. Ми просили
хоча б маленького повідомлення в місцевій пресі. Як і у випадку з реабілітацією в справах «відео» (учасники, на щастя, залишилися живі), про яких я писала в своїй книзі, «Луганська
правда» і чути не хотіла про це.
Редактором журналу «Огоньок» був В. Коротич. Я звернулася до нього з листом, в якому просила опублікувати мою розповідь
про цю справу. Публікувалися матеріали про осіб, незаконно засуджених, загиблих в тюрмах і таборах в 30-ті, 40-ві і 50-ті роки.
Мене турбувало питання: коли ж ми дістанемося до беззаконня 70–80-тих років? Невже і цим жертвам очікувати 40 років?
Я додаю до цих матеріалів свою статтю.
Можливо, десь у ній буде повторення вже описаних подій.
Опублікована вона не була навіть в такому «радянському
гайд-парку», як журнал «Огоньок».
Написати і видати мою книгу про несправедливо засуджених мені вдалося тільки тепер, через 12 років.
Та кінець історії цієї родини дуже несподіваний. В забобонній демократичній Україні син Пеккермана, який колись домагався реабілітації батька, став підприємцем. Валерія Пеккермана добре знали в Луганську.
Сьогодні відпала потреба позбуватися невгодних підприємців за допомогою «явок з повинною». Тепер це робиться
просто. Через 13 років після смерті батька, рано вранці до кабінету Валерія Пеккермана зайшов молодик, спокійно застрелив
його, спокійно вийшов, навіть не затуляючи обличчя, і зник.
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Лиха доля тяжіє над родиною?
І ось через кілька років було затримано велику банду, яку звинуватили у цілому ряді вбивств. Один із звинувачених признався,
що вбив Валерія Пеккермана. Можливо, він сказав суду правду...
Шановний товаришу Коротич!
Я вирішила звернутися в редакцію журналу «Огоньок»
після того, як прочитала в числі 4 за 1989 рік статтю Анатолія
Головкова «Час на роздуми».
Весь цей час, читаючи про реабілітацію осіб, незаконно репресованих в тридцяті, сорокові, п’ятдесяті роки, я казала: «Коли ж ми дістанемося до беззаконня вісімдесятих років і попередніх? Невже і цим жертвам чекати 40 років?»
І ось з’явилася стаття про людей, справи яких я знаю, тому
що 35 років працюю адвокатом, з них багато років присвятила
захисту прав тих, кого називали «інакшедумаючими» або «дисидентами», що, до речі, те ж саме.
Мій фах — писати юридичні документи, а не статті. Але
я описала, як могла, історію обмовленої людини, яка загинула
в тюрмі 1986 року, посмертно реабілітованої 1988 року. Реабілітованої в тиші кабінетів, нікому про це невідомо, окрім родини.
Місцева преса і не думає дати хоча б маленьке повідомлення про
реабілітацію. Відмовилась опублікувати й повідомлення про реабілітацію групи осіб, засуджених за так званими «відео справами», хоча статтю про засудження їх свого часу надрукували.
Ось чому я вирішила послати у вашу редакцію розповідь
про ще одну загублену долю.
З пошаною, адвокат Немиринська Н.Я.
м. Ворошиловград, 346005,
вул. Кропивницького, буд. № 2, кв. 132
3 лютого 1989 р.
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Багатьом статтям, що побачили світ останніми роками,
можна було б дати таку назву.
Посмертно реабілітують невинно засуджених і загиблих
в сталінських таборах в тридцяті, сорокові роки, розстріляних
за сфабрикованими справами у післявоєнний період.
Ця реабілітація відбулась 14 вересня 1988 року, а смерть настала 24 березня 1986 року, зовсім уже в наші дні.
Загинув у тюрмі Олександр Якович Пеккерман у віці 66 років.
До арешту він працював директором Обєднання торгівлі товарами культурно-побутового призначення. Учасник Великої Вітчизняної війни, який отримав у 1943 році на фронті важке поранення, в результаті якого згодом став інвалідом другої групи.
Саме в ті роки, на фронті, в страшному для нас 1942 році,
вояк Пеккерман став комуністом і з честю проніс це звання
впродовж усього свого життя. Депутат міської ради народних
депутатів.
Людина, добре відома мешканцям міста Ворошиловграда,
де пройшла значна частина його життя.
Судово-медична експертиза констатувала смерть від здушення шиї петлею. Всього чотири дні знадобилося слідству, щоб
припинити справу у зв’язку зі смертю Пеккермана, який повісився під тягарем «доказів». Навіть похорон його був якийсь
злодійський (хоча суд ще не встиг визнати його злочинцем).
Синові померлого не дозволили поховати його поряд з дружиною, вважали, що цей цвинтар надто «престижний» для
кримінального злочинця. Працівникам торгівлі, які пропрацювали з ним десятки років, суворо заборонили віддати останню шану померлому.
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А 14 вересня 1988 року родина Пеккермана, яка всі ці роки
добивалася справедливості, довідалась, що не був їхній батько,
дід, винен ні в чому, а загинув обмовлений. Нелегко тепер встановити, кому це було потрібно, хто винен у його смерті.
І все ж спробуємо відтворити трагічні для Пеккермана події
зими і весни 1986 року.
В листопаді-грудні 1985 року в двох крамницях об’єднання
виявлено великі нестачі, що обчислювалися десятками тисяч
карбованців. В обидвох випадках відповідальні за них були молоді жінки. Одна вирішили «причарувати» за допомогою циганки коханого, знявши з каси для цього тисячі карбованців.
Інша — допомогла покрити великі нестачі своїм колегам.
Як і кожен керівник, Пеккерман негайно доповів про те, що
сталося, у слідчі органи. Винних відразу після ревізії було взято
під варту. І ось, маючи достатньо вільного часу для «роздумів»
і заохочувані до цих «роздумів» працівниками ОБХСС і слід
ства, вони надумали «щиро покаятися» в тому, що гроші ці
привласнили не вони, їх забрав начальник.
24 грудня 1985 року пишеться одна «явка з повинною».
До 2 січня 1986 року її чомусь не реєструють. Вирішують, чи давати їй хід.
13 лютого 1986 року зявляється друга «явка з повинною».
Ні, Пеккермана поки що не арештовують. Розуміють, що це
чистий наклеп осіб, ним же викритих. Але комусь нетерпиться. І спрацьовує старий, випробуваний роками спосіб: організовується брудна анонімка на ім’я першого секретаря Ворошиловградського обкому КПУ, в якій Пеккермана не стільки звинувачують в конкретних злочинах, скільки заявляють, що цей
«старий, хитрий єврей» «набрав не один мільйон».
Правда, дивно, що формулювання в анонімці незрозумілим чином збігається з тим, про що розкажуть пізніше підсудні,
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відмовляючись від наклепу. Коли їх умовляли писати явки з повинною, казали, що в Пеккермана стільки мільйонів, що він
може виплатити зарплатню Ворошиловградському тепловозобудівельному заводу, а у вас нічим виплачувати нестачу.
Так народилося звинувачення, що Пеккерман отримував
хабарі — 10 100 карбованців і вкрав 9680 карбованців.
12 березня 1986 року проводяться очні ставки з двома звинуваченими, які обмовили його. Обурений Пеккерман настоює
на тому, що його обмовили, відмовляється взагалі давати свідчення, зрозумівши, що відбувається.
Цього ж дня біля будинку, де він мешкав, його затримали
працівники міліції Бриль і Єсауленко. Надихає всю операцію
заступник начальника УВС міста Луганська (тоді Ворошиловграда) Гаврюшенко.
Продовжують терміново збирати «повини». Чернова, яка
заявила, що дала Пеккерману 25 карбованців, додає: «Таким
людям не місце в нашій країні».
То як, читачу, ці репліки нічого тобі не нагадують?
14 березня 1986 року Пеккерману висувають звинувачення
в хабарництві і розкраданні. Була 11 година ранку. У Пеккермана нема інших методів протесту проти беззаконя. Він використовує єдиний — відмову від участі у розслідуванні.
О 14 годині 15 хвилин до Пеккермана приходить заступник
прокурора міста. Вірячи, що людина в такому званні охороняє закон, Пеккерман переконливо пояснює, що не міг він у серпні 1985
року ні з ким домовитися про продаж неврахованих килимів і розкрадання, оскільки був у відпустці. Обласний суд через рік знайде
підтвердження тому (допитавши ряд осіб, перевіривши документи), що ніякі невраховані килими в крамницю не доставлялися.
А поки що заступник прокурора міста санкціонує арешт
Пеккермана.
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Десять днів прожив в тюрмі О. Я. Пеккерман. Можна собі
уявити, якими були ті десять днів для цього літнього, важко
хворого чоловіка, який через наклеп опинився в тюрмі, після
півстолітньої чесної праці.
Обставини його задушення дивні.
За день до трагедії його було переведено в камеру, де крім
нього, був тільки один затриманий — якийсь Михайличенко.
Решта ліжок були порожні.
Якщо це не вбивство, то доведення до самогубства безперечно.
Минуло два з половиною роки. Було слідство, суд і знову
слідство, знову суд. А тоді розслідування, у зв’язку з вимогами
родини Пеккермана змити пляму з його імені хоча б посмертно.
І ось ця хвилина настала.
Я тримаю в руках документ за підписом Прокурора Ворошиловградської області, державного радника юстиції третього
класу Д. С. Бєсєди — Пеккерман невинен. Події, які фігурують
у постанові про висунення звинувачення, просто не мали місця — ст. 6 п. 1 КПК УРСР, як це кваліфікують юристи.
Бажання звинуватити Пеккермана і реабілітувати беззаконня було таке сильне в 1986 році, що навіть після його смерті
продовжували збирати якісь «явки з повиннами». Не могли
не розуміти, що юридично це вже безглуздо. Але хоча б просто
очорнити, нехай навіть померлого.
Тримаю в руках цей довгожданий документ і думаю, що
зараз відчуває родина загиблого, радіє чи плаче? Радіє тому, що
настав таки в нашій країні час, коли справедливість торжествує
не через 50 років, а всього лише через два з половиною роки!
Чи оплакує трагічну смерть у тюрмі невинної людини?
Через 50 років винних шукати важко, але винні в арешті
Пеккермана і сьогодні трудяться на ниві законності, отримали
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навіть підвищення, як, наприклад, заступник прокурора Набивач, який став заступником прокурора області. Товариша
Гаврюшенка після «успішної акції» призначено начальником
ОБХСС Закарпатської області.
Правда, ходять чутки про якісь догани, навіть суворі, комусь з них винесені.
Догана і людське життя — не зовсім співрозмірні поняття,
чи не так?
А ярлик «великого розкрадача і хабарника», який два з половиною роки терпіли його рідні? Чи це компенсується доганами?
Ті, хто винен у беззаконні, не мають права залишатися в рядах «стражів закону». Тільки так можна покласти край свавіллю, яке засуджується вже після смерті його жертв.

Відповідь грановській т. А.
Прокуратури Ворошиловградської області
Ваша скарга про безпідставне притягнення до кримінальної відповідальності Вашого батька Пеккермана О. Я. прокуратурою області перевірена.
З метою перевірки тверджень, викладених у Вашій скарзі,
прокуратурою області в кримінальній справі за звинуваченням
Білоконєвої та інших призначено розслідування нововиявлених обставин.
В процесі розслідування будь-яких нових даних, які свідчили б про причетність Пеккермана О. Я. до розкрадання державних коштів спільно з Білоконєвою і отримання від неї
у вигляді хабара грошей в сумі 10 тисяч карбованців, не добуто,
у зв’язку з чим прокуратурою області 22 серпня 1988 року кримі-
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нальну справу щодо Пеккермана О. Я. припинено на основі ст. 6
п. 1 КПК УРСР за відсутністю події злочину.
На цій же підставі 29 серпня 1988 року припинено карну справу щодо Пеккермана О. Я. за епізодами висуненого звинувачення
в розкраданні «лівих» килимів, реалізації їх через крамницю
№ 1 «Лугань» за попередньою змовою з Тодоровою і отримання від неї грошей, виручених за реалізацію неврахованого товару.
22 серпня 1988 року припинено карну справу щодо Пеккермана О. Я. за епізодом отримання хабара в сумі 50 карбованців
від Чернової М. В. на підставі ст. 6 п. 1 КПК УРСР.
За епізодом отримання хабара в сумі 50 карбованців Пеккерманом О. Я. від Мороховської Л. Н. через Овчаренко С. Я.
прокуратурою області після проведення розслідування нововиявлених обставин 1 вересня 1988 року карну справу припинено за недоведеністю здійснення Пеккерманом О. Я. даного
злочину на підставі ст. 213 п. 2 КПКУРСР.
В процесі розслідування нововиявлених обставин були піддані слідчій перевірці дані, що є в карній справі, про отримання
Пеккерманом О. Я. хабарів від працівників об’єднання КБХТ
Круподерової Л. Г., Юрченко Ю. І., Щербинської Н. І. і Корягиної Л. П. Будь-яких нових даних, які б достовірно підтверджували отримання Пеккерманом О. Я. хабарів від цих осіб, не
добуто. Оскільки в процесі попереднього розслідування справи звинувачення Пеккерману О. Я. за цими епізодами не висувалося, прокуратурою області 23 серпня 1988 року відмовлено
в порушенні карної справи за епізодами отримання Пеккерманом О. Я. хабарів від Крупнодерової і Юрченко за ст. 6 п. 1, а за
епізодами отримання хабарів від Щербинської і Корягіної на
основі ст. 5. п. 2 КПК УРСР за відсутністю складу злочину.
Прокурор Ворошиловградської області
Державний радник юстиції 3 класу Д. С. Бєсєда
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Справа Хаустова В. А.
Це була моя перша «дійсно політична справа».
Головний інтерес полягав у тому, що справа ця була пов’я
зана з іншим дуже гучним судовим процесом, який повинен
був стати основною віхою в боротьбі за право на еміграцію з СРСР.
В сімдесяті роки бажання залишити найпередовішу в світі соціалістичну державу вважалося мало не злочином. Таких людей
таврували «зрадниками Батьківщини», «відщепенцями» тощо.
При цьому Комітет Державної Безпеки (КДБ) вирішував,
кого випустити з країни, а кого ні, і сумнозвісна таємність, на
яку посилались, була абсолютно ні при чому.
Всі західні країни використовували цей факт для боротьби
проти СРСР. Застосовувалися економічні санкції, в США була
прийнята поправка Джексона-Венніка, яку не відмінили й досі.
Ішов 1979 рік. Група осіб, серед яких були не лише євреї,
вирішили залишити Радянський Союз, викравши літак. Цей
задум від самого початку був абсурдним. Тим більше, що за пару
днів до призначеного терміну їх попередили, що КДБ відомі їхні плани, і вони до літака не дійдуть. І все ж вони пішли... Їх було
11 осіб. Вони пожертвували своєю свободою, а могли й життям,
щоб ця подія показала всьому світові, яким шляхом люди змушені вириватися з «соціалістичного раю».
Звичайно, їх затримали на полі, коли вони прямували до
літака.
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24 грудня 1970 року винесено вирок. Їх звинуватили в тому,
що вони, «діючи на шкоду державній незалежності», вирішили
«зрадити Батьківщині шляхом втечі за кордон».
Тепер це дико звучить. При чому тут «державна незалежність», як їй могли нанести шкоду 11 осіб, які вирішили залишити цю країну? Але... будь-яка втеча за кордон вважалась зрадою Батьківщині.
Мільйони людей нині вільно їздять за кордон жити, вчитися, працювати. І незалежність України від цього не страждає.
За кордоном залишаються жити відомі і шановані в Україні люди. І це нікого не лякає.
А в цьому вироку прямо формулювалося поняття «зради
Батьківщині».
А за «зраду Батьківщині» був передбачений розстріл...
Таким і був вирок. Димшіца М. Ю. і Кузнєцова Е. С. було засуджено до розстрілу. Одному з них дали 15 років ув’язнення, навіть дружині Кузнєцова — Залмансон дали 10 років ув’язнення.
Очевидно, міжнародний скандал навколо цього вироку був надто гучним і розстріл Верховний Суд РРФСР замінив на 15 років
позбавлення волі.
Ось у проміжку часу до рішення Верховного Суду РРФСР,
перебуваючи в камері смертників, Едуард Кузнєцов написав
«Щоденник». Як він зберіг його в камері, як проніс його етапом в табір, мені це невідомо. Знаю тільки історію, як він потрапив до Хаустова.
Кузнєцов розумів, що тих, хто приїде на побачення до нього, обшукуватимуть особливо ретельно. Тоді він вирішив замурувати «Щоденник» в оцупок дров. Дрова внесли в кімнату
для побачень, коли до одного латвійця приїхала дружина. Вона
і винесла цей щоденник і передала його дружині А. Д. Сахарова
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Олені Боннер, чию адресу їй дали. Але на самому щоденнику
було вказано, що це для Віктора Хаустова.
Олена Георгіївна й передала його Хаустову. Розібрати написане в тих умовах Хаустов на зміг. Він попросив про це Г. Суперфіна — архівіста за фахом. З його допомогою «Щоденник»
був розшифрований, віддрукований і переданий на Захід. Один
примірник — у Францію, другий О. Боннер передала в Італію.
Публікації з’явилися в обох країнах.
Можна собі уявити, що знялося в «органах». Арештувати О. Боннер вони, звичайно, не відважилися. До вторгнення
в Афганістан і висилки А. Сахарова в місто Горький залишалося ще шість років. Тоді заарештували Хаустова. Для цього в них
була підходяща «зачіпка»: щоб справа Хаустова розглядалася
в Орлі, його звинуватили в доставці антирадянської літератури в місто Орел якомусь Кузіну, який вирішив створити «партію» з кількох осіб для боротьби з Радянською владою. В них
навіть була «програма», в якій містився заклик до скинення
Радянської влади і ліквідації КПРС.
Про що думали ці молоді люди, на що розраховували?
Невже не розуміли, що КДБ це стане відомо першого ж дня,
а наступного — їх буде заарештовано?
Але були і в ті роки одинаки, які не думали про свою долю,
вони більше мовчати не могли.
Ось цей епізод і допоміг забрати справу з міста Москви
в місто Орел.
Та головним звинуваченням, звичайно, був «Щоденник».
Характеризувався «Щоденник» як «яскрава антирадянська
наклепницька писанина».
По-перше, чому «писанина»? Чому не можна було визнати
талановитою книгу, яка не вихваляє Радянську владу?
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Хаустов у суді боровся проти визначення «наклепницька».
Що книга антирадянська, він визнавав беззаперечно. Тому й не
погоджувавуся ставити питання про виправдання.
Чи замислювалися ті, хто писав звинувачення, для чого людині, яка очікує на розстріл, брехати? Хіба їм було неясно, що це
щира книга? Безперечно, вони це знали. Але в Радянському Союзі не могло бути правдою жодне слово, сказане про радянську
дійсність не в похвальному тоні.
Я прочитала «Щоденник» під час ознайомлення зі справою, попри невдоволення слідчого. Він заявляв, що я витрачаю
на це багато часу. Я ж відповідала, що зобов’язана ознайомитися з речовими доказами в справі.
На мене цей крик душі справив більше враження, ніж «Архіпелаг ГУЛаг» О. Солженіцина. Не знаю, чи виданий «Щоденник» зараз у нас чи хоча б в Ізраїлі, де сьогодні мешкає Кузнєцов.
Я його більше не зустрічала.
Коли я приїхала в Орел знайомитися зі справою, слідчий
оголосив мені, що Хаустов відмовляється від захисту. Я запитала, для чого ж тоді він мене викликав? Мені сказали, що у цю
відмову ніхто б не повірив. (За ходом цієї судової справи стежили в усіх країнах).
Мені запропонували побачення з Хаустовим для вирішення цього питання в моїй присутності.
(На жаль! Сьогодні в демократичній Україні ніхто й не думає, що саме так повинна фіксуватися відмова від захисту. Всі
інші відмови здебільшого є вимушеними в результаті умовлянь
слідства).
Я зустрілася з Хаустовим. Не хочу наводити усе те, що почула про роль і поведінку адвоката у справах такого роду. Напевне, це єдиний випадок, коли мені довелося так довго умовляти
звинувачуваного не відмовлятися від мене.
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В результаті він погодився, поставивши ряд умов, як сама
я повинна поводитися в процесі. Однією з умов було — визнати
факт антирадянської діяльності і не просити виправдання, не
хникати з приводу того, який він хороший.
Я виконала його умови. Хаустова засудили до чотирьох
років позбавлення волі. Він вважав що отримати менше для
нього було б просто «непристойно». Скаргу не подавав.
Після відбуття покарання виїхав до Сибіру і від «дисидентської» діяльності цілком відійшов.
Товариші судді!
Завдання, яке стоїть сьогодні переді мною, як перед адво
катом, нелегке. Хаустова звинувачено у здійсненні важкого
державного злочину. Він не заперечує жодного факту звинувачення, викладеного в обвинувальному висновку. Його почуття
власної гідності не дозволяє йому захищатися будь-якою ціною.
Він не приховує і перед судом, що не є прихильником радянського ладу. Мовою звинувачення це звучить так: «не приховує
своїх антирадянських переконань».
Не дано право адвокатові в таких випадках займати позицію іншу, ніж його підзахисний, адже це для Хаустова питання
не лише правове, але й моральне.
І все ж я хочу захистити Хаустова не лише від частини
звинувачення, яке не може кваліфікуватися за ст. 70 ч. 1 КК
РСФСР, не лише допомогти суду винести законний вирок, я хочу роз’яснити Хаустова суду, можливо, навіть спробувати захистити його від самого себе.
Хаустов визнає себе винним цілком, але, коли починає давати пояснення, то виявляється, що визнає він тільки доставку
літератури Кузіну і участь у передачі на Захід щоденникових
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записок Едуарда Кузнєцова. А менше звинувачення заперечує.
І вже в цій позиції Хаустов такий, який він є: я готовий відповідати за те, що вчинив. Та ця частина звинувачення, хоч і незначна, але несправедлива. А я хочу справедливого рішення.
Я поділяю позицію Хаустова і вважаю, що ряд епізодів звинувачення не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.
Звинувачення починається з того, що в 1970 році Хаустов
серед робітників заводу Аверіна, Софронова, Басова, Семенова,
в присутності Семерикова і Дмитрухіна зводив наклеп на радянську виборчу систему, на радянський державний і суспільний лад.
1. По-перше, тут мова йде про два зовсім різні епізоди, подруге, жоден з них не може розцінюватись як антирадянська агітація і пропаганда.
Під агітацією, і пропагандою мається на увазі активні дії,
людина хоче поширити своє негативне ставлення до радянського ладу серед більше чи менше широкого кола осіб.
А про що говорили свідки в суді?
Свідок Семериков: Хаустов відмовився голосувати на виборах. Зі своєї ініціативи ніяких дискусій на цю тему не заводив.
Навіть на запитання відповідав неохоче (агітатор, якого змушують агітувати). Казав, що на його думку, двопартійна система
демократичніша за однопартійну. Що від того, проголосує він
чи ні, нічого не зміниться.
Помилкові чи ні погляди Хаустова, але нема підстав стверджувати, що ця відповідь на запитання є наклепницькими вигадками, які поширюються з метою підриву і ослаблення радянського ладу.
Про цю розмову з Семериковим свідки Басов, Сафронов,
Аверін взагалі нічого не знали. Всі вони кажуть, що Хаустов —
людина дуже замкнена. Він не вступав у обговорення будь-яких
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питань серед робітників, тим більше не займався наклепом на
радянський лад.
Цікаво, чому все-таки вони зробили висновок про його антирадянські переконання?
Тому, що він відмовився від подарунка до святкування 7-го
листопада і заявив, що святкує тільки Великдень.
(Навіть бажання людини святкувати релігійні свята, а не
комуністичні, було злочином).
А Сафронов — учасник Великої Вітчизняної війни. Він
подібних висловлювань з вуст радянської людини знести не міг
спокійно.
Але до правової оцінки висловлювань Хаустова особиста
думка Сафронова відношення не має.
Цей епізод належить виключити зі звинувачення Хаустова
за відсутністю складу злочину.
2. Хаустов підписав два звернення у зв’язку з арештом Петра Якіра і спрямування на психіатричну експертизу Володимира Буковського.
Як можна ці дії розцінювати, як скеровані на підрив чи послаблення Радянської влади? Обидва вони були його друзями.
Він не сумнівався, що Буковський не божевільний.
(Буковський багато років живе в Англії,займається науковою
діяльністю. Якіра давно реабілітовано. — Примітка Автора).
Отже, Хаустов покладався на свої враження і викладав їх.
При чому тут весь радянський лад?
Особливо після того, як наші психіатри то визнавали Буковського хворим на шизофренію і неосудним, то судили як здорового й осудного. І, нарешті, при наступному арешті його знову
скерували на обстеження в Інститут ім. Сербського. Хаустов не
юрист і не психіатр. В нього такі протиріччя могли викликати
підозру в необ’єктивності слідства.
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Тим більше, що він не складав текст звернень, не певна навіть чи цілком читав їх, але не міг не стати на захист свого друга.
При чому ж тут наклеп на радянський лад?
3. Звинувачення за статтею 70 ч. 1 КК РРФСР містить ряд
неточностей.
Не знайшло свого підтвердження звинувачення в тій частині,
що вже в листопаді 1970 року Тельников поінформував Хаустова,
що в місті Орлі створена підпільна антирадянська група.
Тельникова в справі не допитано. Хаустов це заперечує.
Кузін просто не може знати, про що говорили Тельников з Хаустовим.
До речі, не має правового значення репліка звинувачення, що Тельников зараз працює на радіостанції «Свобода».
До подій 1970 року це відношення не має.
Хаустов не брав на себе зобов’язання забезпечити групу
Кузіна літературою. Ніхто цього не підтверджує.
До речі, стаття 72 КК РРФСР (групова діяльність) зі звинувачення виключена.
Неточно викладено епізод «участі Хаустова» в обговоренні з Якіром і Красіним питання про об’єм інформації щодо
створеної в місті Орлі антирадянської групи, яку належить розмістити в «Хроніці поточних подій». Хаустов був проти розміщення цієї інформації.
Нарешті, нема достатніх доказів тому, що саме Хаустов організував акцію з розмноження і поширення на Заході «Щоденника» Едуарда Кузнєцова, засудженого за спробу втекти за
кордон. Хаустов не переправляв цей «Щоденник» на Захід.
Це зробили інші особи, які визнали даний факт.
В т. 10, л. с. 64 є Постанова про відмову порушити карну
справу проти Кузнєцова та інших, там мова йде про організаторську роль іншої особи.

323

Частина 2

Хаустову «Щоденник» було вручено лише тому, що на ньому був напис «Для Віктора».
Я не сумніваюсь, що в колі друзів Хаустова було відомо: він
ніколи ніяких матеріалів не передавав на Захід і не має для цього ні зв’язків, ні можливостей.
Все, що зробив він, — це передав Суперфіну, а тоді отримав
від нього назад один примірник рукопису і, на прохання Боннер, віддав їй.
Хаустов не намагається пом’ягшити свою провину посиланнями на те, що він не розуміє антирадянського спрямування цього «Щоденника», але категорично не згоден з тим, що
він наклепницький. Хаусов добре знає Кузнєцова, вірить йому
особисто, певен, що написане цією людино — правда.
Те, що відбувається з Хаустовим, я сприймаю як глибоку
особисту трагедію і надіюсь, що ви зрозумієте мене, а, отже, зрозумієте і Хаустова.
Що може бути більшою трагедією для людини, ніж жити
у своїй Батьківщині, не сприймаючи існуючого тут життєвого
ладу. І, найголовніше, ні на що не надіятись і не вірити в можливість якихось змін. Він вважає боротьбу проти радянського
ладу безнадійною і шкідливою, і глибокого переконаний, що вона нікому не потрібна, а його «однодумці», які займаються такою боротьбою, нікого не представляють, ніхто за ними не піде.
Я розумію, що в кімнаті для нарад ви мимовільно поставите собі запитання: «Якщо це так, то чому він не розкаюється
в суді за свої антирадянські погляди, чому настоює на тому, що
дотримуватиметься таких поглядів і надалі? Адже він розуміє,
що такими заявами погіршує своє становище».
Так, розуміє. Та, здавалося б, нема нічого простішого, ніж
заявити судові про покаяння. Яким чином могли б ви перевірити, що думає він сьогодні? Чи міг би Хаустов так вчинити? Міг
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би... Але тоді це був би не Хаустов. Тому що головні риси характеру Хаустова — це щирість і чесність. Навіть на шкоду собі, але
казати правду.
Згадайте маленький епізод судового засідання: свідка
Аверіна запитують, чи висловлював Хаустов намір виїхати на
Захід, Аверін відповів, що не висловлював.
Звертаються з аналогічним запитанням до Хаустова. В становищі Хаустова краще було б підтвердити свідчення Аверіна. Хаустов чинить інакше. Він відповідає, що, можливо, були моменти,
коли він казав: «...плюнути би на все та виїхати б звідси».
В дійсності він не скористався двома запрошеннями на
виїзд, які є в справі. Не виїхав...
Не може така людина за один день переглянути і змінити переконання, які формувалися впродовж десятиліть. Не дозволить
собі і збрехати в суді, чим йому така щирість не загрожувала б.
Світогляд Хаустова визрівав у нелегкі роки мешкання підлітком у селі. Село в «період культу особи», як ми тепер почали
говорити.
Його найближчий друг — Едуард Кузнєцов, який з раннього дитинства не приховував свого негативного ставлення до існуючої радянської держави.
Юнацька дружба з Кузнєцовим і Буковським впливає на
нього і формує його погляди на все життя.
Тоді перша судимість у 1967 році, яку він не міг вважати
справедливою. Винним себе не визнавав. Та і як міг визнавати,
якщо його провина визначалася такими свідками, як Сафронов,
який заявив у суді, що коли студенти збираються в неналежному місці, то це «дебоширство».
Можливо, не за допомогою арешту треба було переконувати
Хаустова, та й інших, що в жодній державі не може громадянин
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вирішувати, який закон поганий, а який хороший, який можна
порушувати, якщо мені особисто він здається неправильним.
В 1970 році Хаустова звільнили з місць позбавлення волі
і буквально наступного дня в будинку Якіра його зустрічала
велика група людей, які не сумнівалися, що він їхній однодумець. Він знав, що саме ці люди піклувалися про нього доки
він перебував у таборі. Не в характері Хаустова було виявити
«чорну невдячність», відмовившись від дружби з ними. Та інших друзів і не було.
Хаустов не був організатором у цьому середовищі, але в їхніх акціях участь брав.
Нікого в Радянському Союзі не можуть судити за переконання, Закон це не передбачає. Поняття «антирадянські переконання» в КК РРФСР нема. Відповідати належить тільки
за конкретні злочини.
Про все, що він здійснив, Хаустов розповів щиро, запевняючи суд, що в майбутньому такою діяльністю займатися не
буде.
Це має бути головним критерієм при визначенні йому міри
покарання.
Я думаю, що справедливість і гуманність Вашого вироку
буде початком нового світогляду Хаустова. Можливо, це допоможе йому здобути віру в справедливість. Саме такого вироку
ми з Хаустовим чекаємо від вас.
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Справа Луганської
«фашистської» групи молоді
Я не думала писати про цю справу, хоча вона була не зовсім
звичайною для тих років.
Справа почалась 1985 року і супроводжувалась великим
резонансом тоді і тривалий час після вироку. Статті з’являлися
не лише в місцевій пресі, але і в «Комсомольській правді», кореспондент якої був присутній в залі суду.
Формально мова йшла про злісне хуліганство, зґвалтування, крадіжки тощо.
Що ж підняло на ноги партійні, комсомольські організації,
пресу?
В січні 1999 року в одній з луганських газет з’явилася стаття <Кому була вигідна справа про «Ворошиловградських фашистів»?>
Стаття написана в формі спогадів одного з підсудних в цій
справі Дмитра Хирвонена. Причому він заявляв, що це розповідь про «систему, яка перемелює людські долі».
Я захищала в цій справі іншого підсудного — Іванова. Звинувачення Хирвонена не пам’ятаю, не знаю, чи було воно доведене.
Так, безперечно, система влади, яка існувала в СРСР, перемолола долі мільйонів людей. І правда про ці події настільки
жахлива, що нема необхідності приправляти її брехнею.
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Не всі звинувачення в цій справі були обґрунтовані. Не хотіли задовольнитися засудом за хуліганство, санкція видавалася
надто м’якою для такого випадку.
Та навряд чи можна говорити в статті, що все звинувачення
було маячнею. Дозволити собі стверджувати, що прокурор був
у суді п’яний, що біля суду був розлючений натовп.
Не знаю, кому потрібно сьогодні стверджувати, що підсудні
були дітьми високопоставлених працівників. «Найвисокопоставленіші батьки» — це викладач технікуму і вихователь дитячого садочка. Решта — діти робітників. Нехай там що, але це
кореспондент міг би перевірити.
Хирвонен каже про їх реабілітацію в 1990 році. Кого реабілітували? Його особисто чи всіх десятьох підсудних?
Принаймні, я не знайшла в той час підстав ставити питання про виправдання Іванова. То чи була в Луганську в 1985 році
«фашистська група»?
Порівняно з сьогоднішнім днем, коли відверті фашисти
крокують вулицями, носять чорні СС-костюми зі свастикою,
вдираються на з’їзди демократичних партій і влаштовують там
погроми, вчинки тих, що проходили в справі 1985 року, можуть
видатися «дитячими забавами».
Та автор статті сам робить припущення: те, що відбувається
сьогодні, наслідок процесу, який розпочався у 1985 році.
Що ж відбулося в дійсності?
Група юнаків, з яких старшому було 24 роки, а молодшому — 16, які переважно не працювали і не навчалися, почала
досить своєрідно «розважатися», імітуючи дії фашистів часів
Великої Вітчизняної війни.
Всі вони були учнями або випускниками однієї з луганських
шкіл. Спочатку в них були звичайні прізвиська, які дають у школах: «Білий», «Пухир» тощо. Пізніше вони вирішили назива-
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ти себе званнями німецьких офіцерів на зразок «оберштурмфюрер», «штурмфюрер» тощо. Вітали один одного фашистськими привітаннями, змушували інших кричати «Хайль».
Їм захотілося повторити «як жарт» злодійські вчинки фашистів. Вони «жартуючи» влаштовували вішання партизанок.
Навіть вибивали стілець у них з-під ніг, але вчасно підхоплювали «повішених».
Принижували, ображали людську гідність таких же юнаків
і дівчат. Все це відбувалося в квартирі, яку є всі підстави назвати
притоном. Господинями помешкання були дві молоді дівчини.
Природно, що вони вступали в статевий зв’язок і з цими юнаками.
Залякавши цих дівчат кримінальною відповідальністю за
здійснені злочини, органи слідства легко отримали від них заяви про зґвалтування.
Справу розпочинав Комітет Державної Безпеки (КДБ).
Працівники КДБ контролювали все слідство, записували судовий процес.
Важко сказати, чи їхня це була компетенція. Нинішні події
показують, що фашиствуючі молодики загрожують безпеці держави і громадян.
Та відповідальності за фашистські витівки, а також понять
«расизм», «антисемітизм» в Законі як не було у 1985 році, так
нема й сьогодні.
Губернатори, генерали, члени комуністичної партії дозволяють собі такі висловлювання і навіть дії, що нашу справу
1985 року взагалі важко зрозуміти. Але, можливо, в ті роки,
в роки перебудови все й почалося.
Як писав в одному зі своїх віршів Євгеній Євтушенко, «...дитя
неволи для свободы слаб...».
Моя захисна промова в цій справі збереглася. Її я і додаю до
цього короткого вступу.
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Товариші судді!
Ми закінчуємо розгляд цієї кримінальної справи, про звичайність і незвичайність якої говорили і звинувачення, і захист.
Державний звинувачувач пояснив усе, що сталося, дуже
просто: п’яний чад і відсутність моральних засад.
Мої колеги говорили про громадський резонанс цієї справи.
Звичайно, справа виняткова. Інакше, її розглядав би народний суд Ленінського району, а не Судова колегія Обласного суду
в одному з найбільших палаців культури міста.
Незвичайність цієї справи подвійна.
І. В центрі нашого міста, в прямому сенсі слова, на наших
очах створилося кубло розпусти, куди втягувалися все нові
й нові молоді люди і навіть підлітки. І проіснувало це кубло
досить довго, що неможливо навіть пояснити. Нема в справі
відповіді на питання, чому це помешкання в Марини Іванової
відібрали лише зараз, чому працівники міліції, які приходили
на чисельні виклики, лише розганяли юнаків і дівчат, які там
перебували, і не вживали більше ніяких заходів?
Ось і загордилися відвідувачі цього помешкання, що вони
недосяжні для Закону, і дійшли до того, що кричали «Хайль»
на адресу бісноватого фюрера, який залив кров’ю всю Європу,
знищив і замучив мільйони людей.
І ніхто з тих, хто це почув, не вжахнувся від такої блюзнірської «забави», не сприйняв її як образу пам’яті полеглих
у боях за Батьківщину.
Це сьогодні вони поділені на підсудних, потерпілих, навіть
просто свідків. А тоді це було «одне ціле» і за способом життя,
і за духовним рівнем.
Більше того, в цього кубла були господині, які явно скоїли
злочин, передбачений статтею 208 і статтею 210 КК УРСР. І та-
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кими господинями можна назвати Марину Іванову і Таню Холодову, наших сьогоднішніх потерпілих.
ІІ. Я не буду повторювати те, що вже ретельно і детально
проаналізували мої колеги: протиріччя у свідченнях Холодової.
На думку товариша прокурора, якщо тебе багато разів ґвалтують, можна переплутати деталі. Та чи можна стільки разів ґвалтувати, а потерпіла продовжує перебувати в товаристві ґвалтівників і не лише в цій квартирі?
20 березня 1985 року Уродин і Іванов начебто зґвалтували
Холодову.
Нема жодного доказу цього зґвалтування, крім свідчень Холодової.
Повіримо їм на хвилинку.
Після таких знущань над нею 20 березня 1985 року, як вона описує, Холодова повинна була боятися поряд стояти з цією
групою осіб.
І що ж? В кінці березня 1985 року, посеред білого дня, Холодова з власної ініціативи приєднується до цієї групи і йде до
руїн медінституту. Тільки заради пияцтва? Для цього не потрібні руїни. Холодова йшла туди, завідомо передбачаючи можливість статевого зв’язку.
Я можу погодитися з тим, що задоволення статевої похоті
в спотвореній формі вона не передбачала. Раніше між нею і цими юнаками такого не відбувалося.
Таким чином, сама поведінка Холодової після 20 березня
1985 року спростовує її зґвалтування в той день і в наступні дні.
Друга обставина: умови подання заяви Холодової. Вона з власної волі не лише не подала заяву в органи слідства, але
навіть не пішла з цієї квартири.
Зараз, коли їй ніщо не загрожує, в неї вистачило сміливості
втекти з міста і надійно сховатися так, що її не можуть розшукати навіть органи міліції.
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Вона не могла не розуміти свого становища в мить запрошення її для попередньої розмови. Визнати факт, що вона —
особа без певних занять і місця проживання, веде аморальний
спосіб життя, вступає в статевий зв’язок з неповнолітніми, чи...
видати себе за нещасну жертву зґвалтування? Друге, звичайно,
привабливіше.
Холодова сховалася від суду явно навмисно. Отримавши
можливість судового захисту своєї жіночої честі від ґвалтувальників, вона не ризикнула цим захистом скористатися, бо чудово розуміє, яке відносне і хитке її становище потерпілої в цій
справі.
На самих лише показах Холодової на слідстві, не уточнених в суді, які нічим більше не підтвердилися і які виникли за
викладених вище обставин, не може ґрунтуватися таке важке
звинувачення, яке передбачене статтею 117 ч. 3 КК УРСР.
Що стосується свідчень Коноплицього на очній ставці, то
він підтверджував провину інших, а не свою. І його могла більше лякати відповідальність за імітацію повішення, ніж статеві
злочини.
ІІІ. Іванов не заперечує факт заволодіння обручкою Багмет.
Хоча пограбування з розпискою — також не зовсім звичне явище в судовій практиці.
Багмет могла пред’явити цю розписку і будь-коли стягнути з нього вартість обручки.
На що розраховував Іванов, забираючи обручку і даючи
розписку, важко собі уявити.
І тут дивує роль свідків: Сидченко Генадій — набагато старший за Іванова — умовляв Багмет віддати обручку під розписку. Синюта Іван — продавав обручку невідомого походження.
Бережний Сергій також не зупинив Іванова. Не вбачали в його
поведінці нічого незвичайного.
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ІV. Іванов заперечує участь в імітації повішення Холодової.
У звинуваченні сказано, що це робили Уродин і Коноплицький в присутності Іванова. Він лише припускав якісь вигуки.
Холодова на допиті 20 квітня 1985 року заявила, що її свідчення про імітацію повішання були неточними (т. 3, л. с. 152),
що вони всі троє душили її.
Та свою присутність і навіть виготовлення петлі в епізоді з Оксаною Івановою Сергій не заперечує. Нехай він не грав активну
роль, не був організатором. Нехай навіть тільки був присутній...
Звідкіля це блюзнірство? Самим лише п’яним чадом таке не
поясниш. Органи слідства правильно кваліфікували цей епізод
не більше, ніж хуліганство.
Не вірю я в те, що Сергій Іванов не був противником фашизму, як весь радянський народ. Він мріяв служити в лавах радянської армії, закінчити військове училище, тобто присвятити
своє життя обороні наших кордонів.
Він виріс у родині комуністів: дід — старий більшовик,
батько і мати — члени КПРС. І дід, і батько боролися саме з тими, хто прийшов на нашу землю з криками «Хайль Гітлер».
В чотирнадцятирічному віці Іванов вступив у комсомол. Про
нього кажуть: «...дисциплінований, вихований, товариський,
користується авторитетом у товаришів...» Кандидат у майстри
спорту. В шкільній характеристиці про нього навіть сказано, що
він «політично освідомлений».
Що ж «недовиховали» в цьому юнакові всі причетні до його виховання?
Не були закладені в ньому споконвічні, неминучі, цінні
людські якості — доброта, почуття власної гідності і повага до
гідності інших людей, навіть таких, як Холодова.
В нашій пресі останнім часом все частіше з’являються статті про те, як молодь, підлітки знущаються над своїми ровесни-
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ками і ставиться запитання: «Звідкіля це, як боротися з цим
злом?».
У фільмі «Опудало» діти імітують спалення своєї однокласниці. Невипадково рецензія на цей фільм називається
«Жорстокі забави».
Жорстоку, блюзнірську «забаву» зі своїми подругами затіяли і ці юнаки.
І тепер їхню подальшу долю визначати Вам, визначати у вироці.
Вирок тільки тоді досягає своїх виховних цілей, коли він усіма сприймається як справедливий, в тому числі й засудженими.
Злочини, які кваліфікуються за статтями 141 ч. 2, 206 ч. 2.
118 ч. 2 КК УРСР, мають сувору санкцію.
Але перед Вами 17-річний юнак. Два місяці перебування
в цьому кублі перекреслили все добре, що було в нього в минулому.
Та я вірю в те, що в нього є майбутнє, що він витримає ту міру
покарання, яку заслужив, і оцінить правильно все, що сталося.
Я прошу Вас застосувати принцип поглинання мір покарання, а не складання, і обмежитися тією санкцією, яка передбачена статтею 206 ч. 2 КК УРСР.
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