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СЛОВО ВДЯЧНОСТІ
Перш ніж приступити до своєї оповіді, вважаю за
обов’язок висловити щиру вдячність людям, завдяки безпосередній участі яких рукопис перетворився на пропоновану
книгу.
Насамперед – авторитетним ученим–випускникам
ВМедА в Санкт-Петербурзі різних років і факультетів, які
взяли на себе труд прочитати рукописний варіант і винести
своє кваліфіковане судження. Це – співробітники Української
військово-медичної академії:
– Компанієць Олег Анатолійович – полковник, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України,
випускник 2-го факультету, група ВДВ, 1984 р. і 1-го факультету 1991 р.;
– Котуза Андрій Степанович – підполковник, доктор
медичних наук, професор, випускник 3-го факультету 1995 р.;
– Левченко Федір Миколайович – полковник, кандидат
наук з державного управління, доцент, випускник 2-го факультету 1984 р. і 1-го факультету 1993 р.
Щира вдячність тим, хто в наш прагматичний час надав
фінансову допомогу, для того, щоб історія радянської,
російської та української військової медицини збагатилася
бодай невеликою, але ще однією сторінкою. Це такі шановані
і успішні по життю люди, як:
– Камалов Рафік Ханафійович – полковник медичної
служби запасу, директор Військово-медичного департаменту
МО України, кандидат медичних наук, Заслужений лікар
України, кавалер ордена Червоної Зірки;
– Мегедь Володимир Петрович – генерал-майор медичної
служби, начальник Управління охорони здоров’я Адміністрації Державної прикордонної служби України, кандидат наук з державного управління, доктор медичних наук,
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Заслужений працівник охорони здоров’я України, випускник
1-го факультету 1985 р.;
– Компанієць Олег Анатолійович, про якого вже сказано
вище;
– Заруцький Ярослав Леонідович – полковник, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України,
випускник 1-го факультету 1991 р.;
На окрему подяку заслуговує генерал-лейтенант Ткачук
Павло Петрович – начальник Львівської Академії Сухопутних
військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, кандидат історичних наук і доцент, який проникся важливістю висвітленої
автором тематики для виховання молодого покоління офіцерів і відіграв важливу роль у виданні даної книги.
Істотну допомогу у виданні книги надав генерал-майор
Науменко Микола Іванович – директор Департаменту військової освіти та науки МО України, доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Особлива моя вдячність головному помічникові і
моральній опорі цього проекту – моїй коханій дружині
Ірині – кандидату історичних наук і доценту – за щиру зацікавленість й активну підтримку цієї моєї праці, включаючи підготовку для видавництва електронного варіанту
рукопису.
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Я розумію, що у будь-кого, хто взяв до рук цю книгу,
може виникнути питання: для чого, власне, людина все
це написала? Навіщо гнув спину за письмовим столом на
схилі віку, замість того, щоб жити собі на втіху? Навіщо
витрачав безцінний час осінньої пори свого життя? Якщо
почати з головного, то, перш за все, – на знак вдячності
своїй Alma mater, у якій, в основному, сформувався як особистість, де викристалізувався той стрижень, який дозволив
достатньо впевнено і гідно пройти по життю. Не применшуючи при цьому, природно, виняткової важливості сімейного виховання в середовищі державницьки-патріотично
налаштованих людей.
Хотілося б сказати і добре слово подяки про своїх Учителів:
якщо коротко, то про розумних, порядних і по-справжньому
інтелігентних людей, які терпляче намагалися прищепити всі
ці свої шляхетні якості нам, слухачам – досить різношерстій і
нерідко надмірно норовистій публіці…
Не менш важливим вважаю вважаю віддати належне
моїм товаришам-однокашникам, з якими ми йшли «Per
aspera ad astra», від юності до мужніння разом цілих шість
років – пліч-о-пліч, лікоть до ліктя. Небагато хто з нас,
пішовши у «велике життя», затримувався в будь-якому військовому колективі на такий тривалий час. Хіба що «перед
заходом сонця...». Але це вже зовсім не те…
Окремим питанням стоїть наше сучасне життя на рубежі
тисячоліть. Його я прагнув не зачіпати. Перш за все тому,
що воно є повною протилежністю тому нашому молодому,
слухацькому життю. Хоча і не міг не торкнутися деяких
досить цікавих, як мені здається, моментів, дещо випереджаючи описуваний час…
Вважаю, що ці сторінки не тільки зацікавлять ветеранів,
але й будуть корисними для нового покоління військових
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лікарів, і, перш за все, – для слухачів нашої власної Alma
mater – Української військово-медичної академії. Сподіваюся, що мої спогади допоможуть багато що висвітити
більш достовірно, перш за все те, що стосується духу, який
панував в ленінградській Академії, і психології слухачів в
середині ХХ сторіччя.
Пропонована читачеві праця – не наукова монографія.
Тому сподіваюся, що він не буде в претензії, не знайшовши
на цих сторінках фактографічної строгості наукового дослідження. Автор зважив за доцільне відобразити насамперед те,
що його найбільше турбувало або радувало в ті роки, та ще
окремі епізоди, які через низку обставин чомусь збереглися
в пам’яті.
Автори праці «Военно-медицинская академия» (за
редакцією Б.В. Гайдара, 2003 р., с. 55) скрушно нарікали:
«Прошли годы, как мало из свершившегося было записано,
как мало из записанного сохранено…». Запропонованими
нині читачеві «Нотатками…» автор прагнув внести свою
скромну лепту в пам'ять про наше спільне минуле, славетне
діяннями великих і таке, що заслуговує на повагу копіткою
працею багатьох сотень менш яскравих, однак не менш
необхідних особистостей…
Сподіваюся, що ця книга спонукає кожного, хто її прочитав. згадати часи свого навчання у вищому навчальному
закладі: «Как молоды мы были, / Как искренно любили, /
Как верили в себя…».
Закінчую короткий вступ до цієї своєї праці виразом
глибокої любові і подяки моїй рідній Військово-медичній
ордена Леніна Червонопрапорній академії імені С.М. Кірова,
словами щирої вдячності моїм прекрасним Учителям, живлячи в душі відчуття братерської дружби по відношенню
до своїх однокашників – набору Академії 1965-го року.
Щастя, добра і благополуччя всім, хто нині живе!
Світла пам'ять і вдячність тим, хто від нас вже пішов!
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ПРОЛОГ
Третього липня 1965 року черговий станції Тернопіль,
сповнений важливістю своєї місії товариш в кашкеті з червоним верхом, звично відправляв поїзд в напрямі на Львів.
Після третього удару в надраєний до блиску бронзовий
дзвін на пероні вокзалу він підняв жовтий прапорець, і паровоз із яскравою зіркою, видавши пронизливий свисток і
випускаючи клуби пари, обережно зрушив з місця.
Я стояв біля вікна, з деяким сум’яттям спостерігаючи, як
потихеньку спливає платформа з найдорожчими для мене
людьми – батьком із матір’ю і молодшим братом, які розчулено
махали мені услід. Спочатку зникли із виду вони, а потім і
будівля вокзалу. Якщо назавжди – так цього, в принципі,
хотів я сам. І в той же час така категоричність бентежила
молоду душу.
Награно-весело розсілися по місцях. Ми – це четверо
хлопців, які їхали вступати до Військово-медичної академії
в Ленінграді від Тернопільської області, за скеруванням
військкомату. Окрилені надіями і в той же час збентежені
невиразними передчуттями. Двоє були з обласного центру – міста Тернополя, що в Західній Україні, двоє – з глибинки. Зі своїм колегою-тернопільцем я був ледве знайомий.
Знав лише, ніби він щойно закінчив середню школу №4, а
його мати – директор гастроному по вул. Леніна, до якого
мене з дитинства регулярно посилали за покупками.
У четвертій школі вчилися більшість «дітей начальства»,
решта ж, у тому числі і я, були в нашій, третій українській.
Втім, це не заважало нам щільно спілкуватися і дружити.
Правда, цей хлопчак був на рік молодший, тому в нашу
компанію, до якої входили навіть студенти двох місцевих
вузів, із-за своєї «зеленості» не попадав. Хлопців із районів я взагалі вперше побачив тільки у військкоматі. Поки
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більш-менш познайомилися і трохи поговорили – прибули
до Львова, звідки через декілька годин ішов швидкий поїзд
на Ленінград. Тридцять дві години шляху, добре хоч із них –
дві ночі.
* * *
У новому поїзді розійшлися по різних вагонах. Військкомат видав нам військові перевізні документи, як солдатам
строкової служби, в загальному, тобто сидячому, вагоні.
Хлопці із села не зметикували, що можна трохи доплатити – і
буде плацкарта. Вагон майже такий самий, але своя полиця,
а не лише місце під сідницею. Мої з Каменєвим батьки поклопотали, щоб у нас були місця в звичному для нас купейному
вагоні.
Попутники по купе – подружня пара років сорока, на
мій погляд, люди досить немолоді, тому інтересу для спілкування не уявляли. Спробував ближче познайомитися з
Каменєвим, але бачу – контактує без великої охоти. Я був
неприємно здивований: ах ти, поц, та наша компанія таких,
як ти, впритул не бачила. А нас же все місто знало – «золоту
молодь». Дуже голосно ми не виступали, намагалися не
забувати жорстку вимогу батьків – «не ганьбі прізвище».
Тому навчилися поводитися досить вільно, але гідно, щоб
відразу було видно, хто є хто. Хто – діти «червоного дворянства», а хто – із простих. Не чванячись, але і себе не опускаючи... І ти, пацан, тепер зі мною намагаєшся дистанцію
тримати? Та пішов ти..!
Заліз на свою улюблену верхню полицю, знічев’я узяв
теку з паперами для Академії, вкотре перевірив, чи все на
місці. Та все, все… Очі зачепилися за «особовий листок з
обліку кадрів», один з основних за радянських часів документів, куди б ти не поступав – хоч на навчання, хоч на
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роботу. Для вірності вирішив ще раз перечитати – чи не
наплутав раптом чого?
* * *
Пункт перший анкети: прізвище, ім’я та по батькові.
Відповідь – Пасько Володимир Васильович. Прізвище в
принципі, зрозуміле. Походить від старослов’янського чи
то імені, чи то прізвища. У відомому історичному романі
Семена Скляренка «Володимир» про часи Київської Русі
якось зустрів вираз: «...передати грамоту огнищанину
Паську». Я аж ніяк не претендував на спорідненість з тим
«огнищанином», але нічого з нічого не буває. І прізвище
вихідця з козацької шляхти Полтавської губернії генералфельдмаршала князя Паськевича – всього лише ушляхетнений варіант прізвища Пасько, поширеного в тих краях.
Як і Пащенко.
Ім’я Володимир, швидше за все, зовсім не в пам’ять рівноапостольного князя – хрестителя Русі. В ті часи умами
володарював інший Володимир – Ленін. Його справжнє
прізвище без потреби не згадували. А відомості про Володимира – Червоне Сонечко або Володимира Великого
обмежувалися лише короткими абзацами в курсі історії СРСР. І впровадження ним християнства на Русі надто
великою заслугою не вважалося, оскільки «релігія – опіум
для народу...».
Пункт другий анкети: стать. Найпростіше питання для
практично ста відсотків моїх ровесників: або «чол.», або
«жін.». Про можливість третього варіанта ми в ті часи навіть
не замислювалися. У нас своя чоловіча відмінність і гідність, у них своя жіноча привабливість – які можуть бути
питання? Любитесь, хлопці і дівчата, та розмножайтеся.
Інше навіть на думку не могло спасти.
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Пункт третій: рік, число і місяць народження. Це було
вже цікавішим. 1946 – це рік масового народження дітей
від батьків-переможців, що повернулися з фронту в 1945-му.
Порівняно з попередніми і подальшими роками нас було
дуже багато. Ледве оволодівши зорово-хапальним рефлексом, ми тягнулися до бойових орденів і медалей на могутніх
грудях батьків, а не до масивних золотих ланцюгів з такими
ж хрестами на жирних шиях нинішніх володарів життя.
Десяте число десятого місяця – це складно сказати. Особливо якщо скласти (1+9) і (4+6). Що це може означати за
канонами кабалістики – чотири десятки підряд в даті народження – поки не дізнавався. Все якось ніколи.
Пункт четвертий: місце народження. В принципі, це був
просто поліцейсько-обліковий показник, призначений для
спрощення ідентифікації особи. Успадкований від царської
поліції радянською міліцією. Оскільки що могло кому сказати
те, що я народився в с. Великі Бірки однойменного району
Тернопільської області? Адже я там хоча і народився, але
практично майже не жив – всього лише до п’ятирічного
віку. А на мій розвиток головний вплив зробило місто Тернопіль, куди я потрапив вже десятирічним і звідки через
вісім років відбув у відомому напрямі, на завоювання
Військово-медичної академії в місті Ленінграді.
П’ятим пунктом була ненависна певній частині населення
СРСР графа «національність». Оскільки саме національне
питання стало однією з причин розпаду СРСР чверть
століття після, вважаю за доцільне повідомити про тодішні
свої уявлення. Не знаю, у кого як, але у мене з національною
приналежністю ніколи жодних проблем не виникало.
Мій батько, радянський офіцер держбезпеки, незмінно
підкреслював, що «ми – із запорозьких козаків». З такого ж
козацького роду була і моя мати. Безумовно, я вважав себе
українцем і був ним від дідів-прадідів. Нас в школі вчили, що
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СРСР – федеративна держава, яка складається з шістнадцяти
рівноправних республік. Настільки рівноправних, що вони,
згідно з Конституцією, можуть навіть вийти зі складу
СРСР. «За бажанням трудящих», природно. Щоправда,
незабаром республік стало п’ятнадцять – Карело-Фінську
РСР після того, як звідти втекли до сусідньої капіталістичної
Фінляндії практично всі фіни, назвали Карельською АРСР
і включили до складу РРФСР. Але моя рідна Україна – вона
була другим номером після Росії. І у мене не було ніяких
підстав вважати себе в чомусь неповноцінним, а тим більше
соромитися своєї національності. Єдине, що мова нашого
п’ятдесятимільйонного народу виявлялася в Радянському
Союзі нікому не потрібною, оскільки за вказівкою з
Москви всюди активно насаджувалася російська. Проте –
на які жертви не піде справжній комсомолець-комуніст, а
значить, інтернаціоналіст, – в ім’я торжества ідей соціалізму
і комунізму? Тим більше якщо такою є офіційна політика
«партіі і совєтского правітєльства»?
Пункт шостий – теж достатньо гострий: – «соціальне
походження». Варіанти відповідей: із робітників, колгоспників і службовців. Відповідна і градація – хто має перевагу. Мій батько писав про себе «з робітників», мати – «із
колгоспників», я ж потрапляв до третьосортної категорії
«із службовців». Нарівні з дітьми всіляких діловодів, бухгалтерів і подібних до них. Для мене особисто це було неприємним. Якщо цей показник справді має якесь певне значення, то
чому тоді не враховується, що мій дід воював в Громадянську
війну, а батько – у Вітчизняну? І чому їх внук і син прирівнюється до дітей мирних комунально-каналізаційних
службовців? Дозволили б вже тоді писати «із військовослужбовців»…
Наступний пункт – «місце проживання». Так само
інформаційно-поліцейський. Особливо що стосується нашого

Нотатки лікаря-генерала

15

краю – Західної України. Адже люди, які там проживають,
поляризовані від тих, хто радянську владу ненавидить, і аж
до тих, хто її насаджує, зокрема силою. Ми з Каменєвим
відносимося до останніх. До яких належать ті двоє хлопців,
сказати складно. Очевидно, за даними КДБ, – до благонадійних.
Достатньо слизькою, принаймні для мене, була графа
«освіта». Що стосується базової – без проблем: «...закінчив
повний курс Тернопільської середньої загальноосвітньої
трудової, політехнічної школи з виробничим навчанням
№3. За відмінні успіхи в навчанні, праці і за зразкову поведінку нагороджений срібною медаллю». Чому не золотою,
при всіх п’ятірках в атестаті – питання інше...
Набагато складніше те, що відбулося далі. Відповідно
до вимог анкети, слід було дати відповідь: де, коли, чого
навчався і на якому етапі вибув.

Документ про середню освіту 60-х років ХХ ст.
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Простіше почати з останнього – вибув із Київського
політехнічного інституту, з радіотехнічного факультету, у
травні 1965 р. Привід, з одного боку, простий, а з іншого –
смішний. Я звик до того, що йду ніяк не нижче за чотири
бали з п’яти можливих. У Київському політеху довелося
опуститися до трьох. Для мене це було майже катастрофою. Я не міг змиритися з перспективою, що з трієчникастудента стану трієчником-інженером і так – на все життя.
Я хотів бути якщо не відмінним, то хоча б гарним фахівцем.
А тут – сіра посередність. Природно, зародилася підозра,
що інженерія – це не моє. Оскільки хлопцем я був достатньо рішучим, подальше зрозуміле – кинути. Будь мої керівники на факультеті трохи більш чуйними або батьки обізнанішими, підтримали б вчасно бентежну юну душу – і був би
автор цих рядків тепер «генералом від ВПК», а не «від медицини», і писав би інші спогади. Але життя, як відомо, умовного способу не знає…
* * *
Оскільки я був вихований в сім’ї людиною
відповідальною, то мене досить рано почала обтяжувати
залежність від батьків – дорослий бовдур, а сидить на
батьківській шиї. Однак за радянських часів, щоб уникнути
цього, потрібно було або закінчити вуз, або йти до
верстата. Поступивши до політеху, я сподівався здобути
самостійність до двадцяти трьох років. Кидаючи зараз
інститут, я повинен був думати, куди йти. До верстата або
за баранку вантажівки не хотілося – не для того я старанно
вчився в школі. Правоохоронні органи – прокуратура,
суди і МВС – всі вони в ті часи стояли «нижче за плінтус».
Не стільки в громадській думці, скільки за рівнем зарплати.
Принаймні, молодша і середня ланка. Дослужитися ж до
такого становища, як у мого батька, було в ті часи вельми
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складно. В КДБ із платнею було значно краще, але, по-перше,
ці «органи» все ще відмивалися від бруду сталінськоберіївських часів, по-друге – зі службовим просуванням
там було дуже складно, вчасно отримати підполковника –
велика вдача.
Комсомольсько-партійна діяльність мене не приваблювала через інші причини. Знайомство з людьми з цього
середовища показувало, що у більшості з них від переконань таких творців революції, як Микола Островський
або мій дід, не залишилося практично нічого. Ганебну відданість комуністичній ідеї вони зробили засобом для здобуття гарного місця під сонцем. Однак заробляти на життя
переказом «простим радянським людям» того, що надруковане в газеті «Правда», та організовувати всілякі заходи на
підтримку «мудрої політики КПРС» – це було не для мене.
Та і батько не схвалював цю дорогу – він вважав, що чоловік повинен мати справжню професію.
Поступити до Тернопільського медінституту? Це було
без проблем. Але там вчитися сім років. І стаю я самостійною людиною лише під двадцять шість років. Причому
самостійність ця буде вельми умовною, оскільки лікарі
і вчителі – самі низькооплачувані спеціальності. Сидіти
ж нахлібником на шиї у батьків, нехай навіть достатньо
заможних, – таке було нижче за мою гідність.
Тому залишався лише один вихід – армія. За радянських
часів служба в ній оплачувалася пристойно. Шок після хрущовських масових скорочень вже пройшов. У військкоматі
мені свого часу пропонували направлення до Військовомедичної академії в Ленінграді. Але тоді в мене були інші
плани. Тепер ситуація суттєво змінилася. Поступивши до
Академії, я знаходив головну для молодої людини умову
свободи особистості – матеріальну незалежність. Відносну,
звичайно, але все-таки...
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* * *
Анекдотично звучала графа «Якими мовами володієте і
якою мірою?» Хоча б тому, що інші мови, окрім російської,
звичайній радянській людині були практично не потрібні.
У всіх вузах СРСР, від Москви до Львова і від Каунаса
до Ташкента, викладання велося виключно російською
мовою. Проживши на світі майже двадцять років, я не
бачив в магазині жодної книги або журналу англійською
або німецькою. І не чув, щоб хтось із нашого міста з’їздив
за рубіж. Хіба що місцеві жителі – до родичів у Польщу,
та партійне керівництво – на відпочинок до Болгарії. Але
там теж цілком вистачало однієї російської. Решта радянських
людей сиділи удома. А для любителів подорожей однієї
шостої частини Земної кулі, як любили писати про СРСР
в радянських газетах, було цілком достатньо. Про те, що є
такі люди – вчені – я знав небагато, а тим більше гадки не
мав, що вони іноземну мову знати зобов’язані, принаймні
в межах своєї спеціальності. Стандартною відповіддю в
анкетах на це питання було: «англійською (німецькою,
французькою) – читаю і переводжу зі словником».
Питання відношення до військової служби і військове
звання звучало мов насмішка. Тому що ми поки що ніхто,
навіть ще не абітурієнти – просто «призовники». Але так
хочеться стати «слухачами»…
Сімейний стан – питання з найпростіших. Неодружений
і гадки ніякої не маю. Принаймні, до закінчення Академії.
Офіцер повинен одружуватися лише тоді, коли має можливість утримувати сім’ю – це старе, але вірне правило царської армії, яке я цілком поділяв…
Домашня адреса – це, фактично, адреса моїх батьків.
А для мене, якщо поступлю, – «Мой адрес – не дом и не
улица,/ Мой адрес – Советский Союз…», як говориться в
одній із оптимістичних радянських пісень. Точніше, коли
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закінчу Академію. Оскільки під час навчання я вважатимуся військовослужбовцем строкової служби і за мною зберігатиметься право на ту житлову площу, яку я займав до
призову в Армію.
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1. «Каміння з неба, а я тут буду..!»
Прочитування офіційного документа, яким, по суті,
був особовий листок з обліку кадрів, тим більше за
таких складних для психіки молодої людини обставин,
призводило до його глибшого осмислення. А головне – до
усвідомлення безповоротності зробленого кроку. Повною
мірою це доходило до мене лише тепер, у вагоні, який віз
мене фактично у безвість, із досить сумнівним, як я тепер
розумію, багажем. З позиції його вагомості, мається на
увазі. З одного боку, було нібито немало: добра середня
освіта, пристойне виховання, достатня як для цього віку
ерудиція. Імена зарубіжних, українських, російських та
радянських визначних письменників і поетів були для
мене не просто знайомими – на творах багатьох із них я
формувався як особистість. З іншого боку – мої уявлення
про життя, а особливо про людей, були вельми далекими
від реалістичних. Вихований в пуритансько-комуністичній
родині і на художніх творах письменників, хоча і реалістів,
але насамперед гуманістів і соціалістів, я склав собі надто
ідеалістичне уявлення про людей і про радянську дійсність.
Я щиро вірив, що радянські люди – найкращі в світі, а
якщо й є хтось не дуже добрий – то такі люди знаходяться
не тут, поруч зі мною, а десь на маргінесі життя. Десь
поза межами особисто моєї повсякденності. І якщо я сам
ставитимуся до людей порядно, то і вони відповідатимуть
мені тим самим. Як не дивно це виглядає, але такий підхід
до людей – презумпція добропорядності й інтелектуальної
рівності практично кожного, з ким доводиться мати
справу, – зберігся в мене практично на все життя. Звісно,
що це не дуже сприяло успішності у вирішенні реальних
повсякденних проблем і просуванню кар’єрними щаблями.
Це була перша суттєва вада, яка робила мене слабкішим
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перед ровесниками. Особливо котрі менш розбірливі в
способах досягнення мети, іноді навіть дріб’язкової – такої,
що не варто навіть не те щоб ганьбити, а навіть просто
бруднити себе.
Мені вже тоді слід би було зрозуміти, що іноді навіть
доброчесність буває для людини якщо і не згубною, то
малокорисною. Так трапляється насамперед, коли вона
своєю надмірністю і чистотою не відповідає, не збалансована з потребами суспільного життя. Оскільки тоді така
людина за межами свого родинного світу уподібнюється
тепличній рослині, неспроможній розростися і розквітнути
на пісних ґрунтах і холодних вітрах буденного довколишнього
простого людського життя.
Другою для мене вадою при зіткненні з реальним життям
обернулася моя палка комуністична віра. Розчарувавшись
в комсомолі через його формалізм і показуху, я щиро вірив
в комуністичну партію. Негативні явища в житті держави і
суспільства, а також огріхи партійних функціонерів різного
рівня, які мимохіть кидалися у вічі, сприймалися мною як
окремі недоліки, основна причина яких лежить в недостатньо послідовному поступі ленінським курсом. Треба, щоб
усі комуністи були такими самовідданими в праці і безкорисливими в житті, як мої дід і батько – і тоді в нашій рідній
радянській державі все буде гаразд. Як не дивно, але саме
ця «дитяча хвороба лівизни в комунізмі», як сказав Ленін,
змолоду відштовхнула мене від громадсько-партійної
діяльності і спонукала потім до критичного аналізу «соціалістічєской дєйствітєльності» впродовж всього дорослого
життя. А вже цей аналітичний підхід допоміг з часом розібратися в драматичній для моєї Батьківщини – Союзу
Радянських Соціалістичних Республік – ситуації кінця
вісімдесятих років двадцятого століття. Але до цього було
ще за малим чверть століття, моє доросле життя лише
починалося…
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Поки що я, набивши першу в житті і, як потім
з’ясувалося, далеко не останню серйозну гулю, з відвагою
і рішучістю необізнаного провінціала відправився завойовувати Ленінград…
***
Поїзд «Львів–Ленінград» прибув вранці 5 липня 1965 р.
на Варшавський вокзал, ліквідований на початку 2000-х
років за відсутністю потреби. Але тоді тут вирувало
життя… Тітонька Каменєва, яка нас зустріла, повідомила,
що приймальна комісія Військово-медичної академії
працює не в самому місті, а в пригороді Красне Село. Туди
можна дістатися приміською електричкою з розташованого
неподалік Балтійського вокзалу. Друге за величиною місто
в СРСР просто приголомшило своїми велетенськими
габаритами навіть в порівнянні з Києвом. На відносно
невеликому просторі між двома вокзалами – і широчезний
проспект, і великий сквер, і річка, вбрана в граніт із гарними
чавунними решітками. З міського транспорту тут тобі і
трамвай, і тролейбус, і автобус, між ними шмигають таксі,
а ось і станція метро. Це при тому, що в Тернополі на той
час міського транспорту взагалі не було, ніякого. Ходили
містом пішки. Мої супутники як роззявили рота по виході
з поїзда, так поставили нижню щелепу на місце лише в
електричці, яка за сорок хвилин привезла нас на станцію
Красне Село.
Ми вийшли з вагона, гадаючи, куди ж іти далі. Помітили,
як по платформі один за одним пройшли курсанти з
написами на безкозирках «ВМОЛА им. С.М. Кирова». Що
воно таке – незрозуміло, однак про всяк випадок одного
такого зупинив. Він поблажливо вислухав моє запитання і
показав рукою на гайок на обрії, на високому голому пагорбі,
до якого вела добре натоптана стежинка. «Впєрьод, рєбята.
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Вам туда. Желаю удачі». Як з’ясувалося, ВМОЛА – це Военномедицинская ордена Ленина академия. А приймальна
комісія і табірний збір абітурієнтів розташовувалися в її
навчальному центрі, що був тут, у приміській зоні.
Причвалали під пекучим липневим сонцем до
табору. Перший, кого зустріли біля штабних дерев’яних
будиночків, – симпатичний бравий старший лейтенант у
польовому однострої, з пов’язкою чергового на рукаві. Як
потім з’ясувалося – мій майбутній однокашник Юрій Власов.
Він доброзичливо підказав нам, куди йти і до кого звернутися.
Здали документи і отримали призначення до одного із взводів
абітурієнтів, який повністю розташовувався у великому
наметі, обладнаному солдатськими ліжками в два яруси.
Як я згодом дізнався, то була «палатка унифицированная
санитарно-барачная образца 1956 г.» – один із основних
засобів для розгортання військових госпіталів в польових
умовах. Але нам тоді було не до таких тонкощів – треба було
для початку шикуватися на обід, а потім бігти на речовий склад
отримувати постільні приналежності. Про це нам повідомив
наш заступник командира взводу Геннадій Клочков –
атлетичної статури симпатичний хлопець в чорному
однострої суворовського училища з нашивками старшого
віце-сержанта на погонах і значком першорозрядника з
гімнастики на грудях. Він же потім показав, як правильно
заправляти ліжко і який має бути порядок в тумбочці, яка
слугувала місцем зберігання речей першої необхідності. Наш
командир взводу лейтенант Крижевський підійде після вечері,
перед вечірньою перевіркою. Так фактично закінчилось моє
цивільне життя. Досить прозаїчно, якщо по суті. Але ж ми
самі того прагнули.
До кінця наступного дня шляхом «опитування місцевого
жителя» вдалося дещо прояснити ситуацію. До Академії
поступають одночасно три категорії абітурієнтів: офіцери і
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військовослужбовці надстрокової служби (щось подібне до
нинішньої контрактної), солдати і сержанти строкової служби
і ми – цивільна молодь. Для кожної категорії – окремий конкурс. Після складання іспитів – так звана мандатна комісія,
яка визначить, брати чи не брати і кого на який факультет.
З тих, хто проходить за конкурсом, звісно. Прохідний бал
для цивільних дуже високий. За чотири іспити – від сімнадцяти і вище в залежності від факультету. Найбільший конкурс на третій, авіаційний факультет; на другий, сухопутний – десь посередині; на четвертий, морський – найнижчий,
але потрібне залізне здоров’я – придатність до служби на
атомних підводних човнах.
Адміністрація нашого табірного збору і командири
рот були з числа офіцерів академії. В ротах абітурієнтів із
цивільної молоді заступники командирів рот і командири
взводів були з числа офіцерів-абітурієнтів. Старшини рот
і заступники командирів взводів – із сержантів строкової
служби. Їх викликали до Академії на місяць раніше, щоб
вони мали можливість належним чином підготуватися до
іспитів.
Іспитів – чотири, на підготовку до кожного – по три дні,
у проміжках – медкомісія, яка встановлює діапазон фізичних
можливостей абітурієнта. Найвищі вимоги – на морський
факультет, потім на авіаційний, ну а загальновійськовий –
той без особливостей, як для всіх офіцерів. Перший іспит – з
російської мови, твір на задану тему. За досвідом попередніх років, на ньому відсівається ледве не половина абітурієнтів…
***
Тут було від чого голові піти обертом. Першої ночі я
ледве заснув. Наступного дня наш взвод був укомплектований повністю. Швидко зявилися взаємні симпатії, однак
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антипатій ніхто особливо не виявляв. Третину кожного
взводу, якщо не більше, складав, як тепер кажуть, «елітний
контингент» – сини підполковників-полковників, переважно медиків, ленінградці та москвичі. Дехто з них відверто похвалявся впливовістю своїх батьків або родичів,
однак більшість багатозначно помовкували, хоча трималися
розкуто-самовпевнено й іспитів не дуже-то побоювалися.
На їх тлі я виглядав досить скромно і мав лише одну перевагу – мені не було на кого розраховувати, окрім себе, а відступати вкрай небажано. Я не сумнівався, що в разі неуспіху тут без проблем поступлю до Тернопільського медінституту. Але це була б все одно поразка. То ж треба докласти
всіх зусиль, але – перемогти…
Перша прикрість сталася на першому іспиті 10 липня – з
російської мови. Нас посадили цілою ротою в приміщенні
їдальні, розподілили, який ряд яку з чотирьох тем писатиме – і
вперед, твори. Часу надалося вдосталь, години півтори. Я
управився хвилин за сорок п’ять. Перечитувати написане
не любив, оскільки правила добре пам’ятав лише до здачі
іспиту, а далі завжди писав за інтуїцією. Потай попросив
свого сусіда – земляка Каменєва – переглянути моїх пару
аркушів: «Подивись ти у мене, а я у тебе…». Однак той
відреагував несподівано вороже: «Не заважай, тут кожний
сам за себе…». Я досі пам’ятаю, як образа захлиснула душу.
Мені немов в обличчя плюнули. Я зопалу, не перечитуючи,
згріб свою писанину і одним із перших поклав на стіл
екзаменаторів. Будь що буде…
Про мій стан під час складання іспитів красномовніше
за мої нинішні спомини можуть засвідчити мої листи до
батьків. Я поїхав на північ – поступати, а вони – на південь,
до Євпаторії, відпочивати. Ці мої перші листи з Академії
батьки зберегли до кінця життя. Отже, лист перший, після
першого іспиту. Даю, як було, – російською мовою, оскільки
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українська як малопридатна для подальшого дорослого
життя практично вийшла з ужитку, особливо в розмовах
на теми, серйозніші за суто побутові.
«Сегодня получил ваше письмо, вернее два сразу,
телеграммы не получал. Очень обрадовался, сразу пишу. 10
писал русский, 1 ошибку сам знаю, сегодня за обедом скажут результат. Ежедневно «сыплется» от 50 до 100 человек.
В одной роте сдавали иностранный 80 человек, а сдали чуть
больше 30. Так же «режут» и на других. Проходной балл будет
19-20, на морской, говорят, 18, но я туда не пройду по росту.
Очень большую роль играет спорт. Насчет этого говорил
начальник сбора, так что все правда. (Я мав вельми посередні показники з фізичної підготовки. Незважаючи на те,
що і гантелі тягав, і бігати вранці пробував. То ж це мене
тоді дуже турбувало – прим. В.П.).
Жизнь эта пока нравится, дезертиров не очень много
(человек 10-20), поступить хотят все, в нашем взводе 8
медалистов, а мест, говорят, всего 4. Разговаривал с курсантами, говорят, жизнь хорошая, очень много поступает сыновей старших офицеров. Это привилегированное
военно-учебное заведение.
В случае чего, дома я раньше вас не буду, в мединститут,
надеюсь, поступлю, а тут узнаю насчет перевода. Поучусь
год дома, а потом сюда опять, хоть на первый курс. Народу
в этом году немного меньше, чем в прошлом, но много
пятерок, а значит, проходной балл будет высокий. В общем,
камни с неба, а я тут буду, пусть на следующий год, а буду!..
На вечерней поверке раздадут экзаменационные листы,
а после «в бой». Весь день занимаюсь, жизнь неплохая,
ничто не пугает ни меня, ни людей. Мой попутчик оказался
с обманчивой внешностью, ну да этого и следовало ожидать.
Предпочитаю со всеми держать нейтралитет, чем обниматься, потому что публика, в большинстве, наглая. Ну да я
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с такими говорить могу. Каждое ваше письмо много значит
для меня, пишите чаще. Жду…
P.S. Мои прогнозы не оправдались, по русскому
«петушок», т.е. пять баллов. Счет один ноль в нашу пользу.
Посмотрим, как дальше…».
Офіційно результати іспиту з російської зачитували
також на вечірній повірці. За алфавітом. Щоб ніхто не
казав, що не знав або не бачив, чи не втямив. Коли пролунало «Каменєв – три», у мене аж серце тьохнуло: «Ну все,
раз у нього «трояк», то може, мені мій результат примарився».
Однак – ні. Ми стояли поруч в строю, то ж не могли висловлювати своїх емоцій, однак вони красномовно відбивалися
на обличчях. «Землячок» залився багрянцем, зиркнув на
мене вовком і жодного слова не сказав. Ніби це я йому відмовив в допомозі, а не він мені… Мовчав, допоки після ще
одного трояка не згорнув вранці свого матраца і не поніс на
речовий склад.
Для молоді вважав би за доцільне в двох словах сказати
про майбутнє цього персонажа. Він повернувся до Тернополя, поступив до медінституту. Одружився, хоча був красенем, з мало симпатичною дочкою ректора. Перебрався за
допомогою тестя до Києва. Коли ж того посадили за грати
за хабарництво, то відмовився і від нього, і від його доньки,
яка на той час до того ж важко захворіла. Гадаю, коментарі
тут зайві, приклад просто хрестоматійний.
Але це було потім, поки що я, окрилений першою перемогою, готувався боротися далі. Ентузіазму додав симпатичний інтелігентний вилощений слухач, який приїхав відвідати когось із знайомих, а заодно люб’язно дозволив нам
із ним поспілкуватися. При тому розмалював слухацьке
життя такими фарбами, що в нас аж дух перехопило. Це
був Миша Рєзник, в наступному звільнений, тобто штатний секретар комітету комсомолу нашого факультету.
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Іспит з англійської мови особливого враження не
справив. Треба було розповісти автобіографію, відповісти
на кілька запитань, на кшталт того, чому і навіщо сюди
поступаєш, і перекласти фрагмент тексту з англійської
книжки, хоча і зі словником, але за обмежений час. Доцент
Карцева Марія Олександрівна була задоволена, то ж я
отримав п’ять балів без великих проблем. Незважаючи на
те, що наша школа не була якоюсь спеціалізованою, або з
«поглибленим вивченням», допомогою репетиторів я також
не користувався. В середній школі тоді вчили нормально.
Тих, природно, хто того хотів…
Старші товариші нас добре відслідковували. То ж після
двох складених на «відмінно» іспитів мені дали звільнення
до міста. Як типово військове заохочення. Це було дуже
доречним. Оскільки мені вже остогид наш солдатський пайок.
Особливо майже щодня оселедець на вечерю, а на гарнір
перлова каша або пюре із сушеної картоплі. Означену кашу
з покоління в покоління у військовому середовищі називали «шрапнеллю» – мабуть, через її нищівну дію на шлунок. Пюре – гидота, якої ніхто з нас до того не куштував. Бо
такого продукту ніде в магазинах, окрім Крайньої Півночі,
навіть не було. Але Ленінград – це ж не той дикий край…Чи
нас просто випробовували? Не знаю, як там і що, але я себе
особисто поставив саме у такий режим – випробування:
мовчки ковтав, що давали, і намагався навіть не дивитися
у бік буфету, який постійно брали штурмом хлопчикимажори. Міркування прості: якщо вже ти подався до армії – то
сприйми її, для початку, такою, якою вона є. А коли станеш її повноправним членом – тоді вже і прилаштовуйся,
як зручніше. Але поки що випробуй себе на міцність…
Однак коли трапилася нагода вирватися на волю, то тут
ноги самі понесли до першої ж пристойної їдальні, яка в
Красному Селі була в центрі міста та слугувала вечорами
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заодно і рестораном – з офіціантками, з м’якими кріслами,
вдягнутими в полотняні чохли, з плюшевими портьєрами і
розкидистими фікусами в діжках по кутках залу. На вулиці
вже був модерн шестидесятих років, а тут час зупинився на
початку п’ятидесятих. Але годували смачно… Перше звільнення обмежилося обстеженням Красного Села і вивченням
розкладу електричок до Ленінграда і назад, у сподіванні, що
таке щастя – не в останнє.
В проміжку між іспитами нам влаштували медичне обстеження, на якому я зазнав першої невдачі: терапевт звернув
увагу, що в мене надто частий пульс. Що я міг йому сказати?
Поважний сивуватий дядечко-підполковник (мундир висів
на спинці крісла) поцікавився, як складаю іспити. Я чесно
відповів. Спитав, чи дуже хочу поступити до Академії, чи так
собі… Я відповів так само чесно – дуже. «Ну що ж, давайте
зустрінемось ще раз через декілька днів». Я зрозумів, що
отримав удар звідти, звідки ніколи не очікував. Але – не здаватися ж без бою. Тим більше що завжди почувався абсолютно здоровим…
Наступним іспитом була хімія. Я її побоювався, бо
і термінологія там для мене була незвичною, та й рік
перерви був у порівнянні зі школярами. На іспиті з числа
трьох членів комісії я потрапив відповідати до доцента
Лєпорського – огрядного літнього чоловіка. Він уважно мене
слухав, аж поки я не почав «плисти» і не зізнався чесно, що все
розумію, але російською мені сказати складно. Бо навчався в
українській школі. Екзаменатор спочатку звів брови, потім
ледве помітно усміхнувся і взяв мої записи. А там було все
розписане у формулах. Він уважно переглянув, для чогось
спитав: «Це ви писали?». Я мовчки знизав плечима – та хто
ж інший за мене напише? Він записав щось в екзаменаційній
картці, мовчки простягнув: «Ви вільні, бажаю успіху». Лише
за дверима я побачив, що моя оцінка – «п’ять з плюсом».
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Мене знову відпустили в звільнення. Тепер я знав, куди
йти: спочатку до їдальні, потім на телеграф – дати телеграму
батькам, а затим і до Ленінграда можна з’їздити на кілька
годин. Тепер мене не так гнітили невтішні результати медкомісії: навіть якщо доведеться повертатися до Тернополя – в
мене в активі є що показати. Тим більше що до медінституту я мав бути зарахований тепер автоматично, за результатами іспитів в Академії. Бо для вступу до цивільних вузів
медалісти мали право складати лише один іспит – з профілюючої дисципліни, в моєму випадку – з хімії. За умови
отримання «п’ятірки» від інших іспитів вони звільнялися.
У мене ж було «п’ять з плюсом»…
Однак гіркий осад від медкомісії на душі все ж був. Колись
я пробував палити – тринадцятилітнім. Але тоді, будучи
зраджений вчителькою, пообіцяв батькові покинути. І
обіцянки дотримався. Але тепер я – дорослий. До того ж
справжні чоловіки – у Ремарка, Хемінгуея, Джека Лондона
та інших – всі палять. Особливо в годину душевних
негараздів. То ж купив пачку ленінградських сигарет
«Фенікс» – і кинув лише через за малим двадцять років,
після чергового душевного буревію – після повернення з
афганської війни…
На черзі був останній іспит – з фізики. У мене його приймав
сам начальник кафедри доцент Вайль. Але тут було легше –
цей предмет я вивчав в інституті. То ж тут знову отримав
«п’ять з плюсом». І знову звільнення до міста за звичною
вже схемою.
Попереду залишалося владнати справи зі здоров’ям і
скласти залік із фізичної підготовки. На повторному огляді
терапевт знову поцікавився оцінками. Почувши результати,
мовчки записав до медичної картки: «Придатний на II-III
факультет». З «добрєйшим чєловєком», як кажуть росіяни,
Іваном Олександровичем Тимофєєвим ми зустрілися через
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чотири роки – коли він навчав мене госпітальній терапії.
Почувши від мене про нашу першу зустріч, він лише усміхнувся: «Ну що ж, я радий, що не помилився…».
Однак тоді, в липні 65-го, мені було не до жартів: на заліку
з фізичної підготовки вкластися в нормативи мені так і не
вдалося. Прикро, але факт. Однак тепер я був майже спокійний: двадцять два бали з двадцяти можливих – на таке
спроможний не кожний. А тим більше тут, при їхній вимогливості. З цим і додому повертатися не соромно. Якщо для
них принципово важливими є не так мізки, як м’язи…
* * *
Далі про ситуацію зі вступом до Академії краще скаже
мій інший лист: «Пишу в наряде: я дневальный по роте.
Основные треволнения, связанные с поступлением, позади.
22 июля беседовал с начальником курса, сегодня 24 прошел
мандатную комиссию. Двадцатибальников было 50 человек
на 300 мест. Прошли все. Права выбора не было. Шли,
куда предложат, я попал на II, общевойсковой факультет,
некоторые двадцатибальники попали на IV, морской. Такова
судьба, ничего не поделаешь. Пока что я лично доволен,
дальше жизнь покажет. Мандатная комиссия рекомендовала,
а формально должен начальник академии оформить приказом
27 июля. Никаких отпусков не будет, вплоть до 1 сентября –
«курс молодого бойца». Нас уже разбили на факультеты
и соответствующие подразделения. В общем, я зачислен,
отпуск зимой, при хорошей успеваемости и дисциплине. Все
это покажет в будущем жизнь, посмотрим. Факт, что я здесь.
Направляю вам это письмо уже в Запорожье, желаю хорошо
провести там время…
Мама волновалась, как кормят, как содержат. Спим в
палатках, питаемся по-солдатски, потом месяц муштры,
потом будут кормить как курсантов. Правда, мне вполне
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хватает и солдатского пайка, буфетом не пользуюсь. Каменев тот на 10 кг меньше меня, а ел больше и вечно голоден.
Видать, я практичнее устроен. Тут выбрал линию: меньше
думать, больше выполнять. Посему не имел ни одного
наряда, ни вне очереди, ни по очереди, сегодня первое дневальство. Посмотрим, как дальше меня вывезет эта линия.
Куда ни глянь, всюду «посмотрим», всюду – все впереди…».
Щоправда, в цьому листі я всього написати просто не міг.
За кадром залишилася досить цікава процедура засідання
приймальної комісії, яке чомусь називали мандатною комісією. Очолював її сам заступник начальника Академії з
навчальної і наукової роботи, професор генерал-лейтенант
Георгіївський Анатолій Сергійович. Увечері перед комісією
я ретельно випрасував своє цивільне вбрання, після відбою
всі довго вортілися в своїх ліжках. Окрім прикрощів з фізпідготовкою, мене турбувало і те, який факультет запропонують. На четвертий, морський, я не хотів однозначно. В
нашій родині у дітей виховувався культ сім’ї, ми любили
бути всі разом і реагували навіть на нетривалі розлуки. А
тут по кілька місяців теліпатися в морях, не бачити ні дружини, ні дітей – таке мене не влаштовувало. Хоча мені туди,
схоже, навіть не запропонують, але всяко буває…
Найпрестижніший факультет третій, авіаційний мене
вабив не дуже. З мого скромного досвіду склалося враження,
що льотно-підйомний склад, особливо власне льотчики,
ставляться до особового складу наземних служб з певною
зверхністю. І хоча шанувальники цього факультету палко
доводили, що лікарі посідають серед наземної публіки
привілейоване становище, все одно, бути людиною другого
сорту не дозволяло самолюбство. Бо справжні люди в авіації
літають, а ти сиди в цей час на аеродромі, байдикуй… Навіть
приказка склалася ще з довоєнних часів: «вєчно п’яний,
вєчно сонний – ето врач авіаціонний». Ні, краще вже бути

Нотатки лікаря-генерала

33

в «піхоті», в сухопутних військах – там хоч немає такого
виразного розподілу на «героїв» і всіх інших. Але як то воно
складеться?
На ранок я стояв в довжелезному строю вишикуваних в
три шеренги абітурієнтів. Моє виховання в Західній Україні, яка тяжіла до європейської культури, не дозволяло мені
прибути на світлі очі високого начальства в неналежному
вигляді. То ж був у ретельно відпрасованому модному костюмі, відповідній сорочці і при краватці. Чим викликав
іронічні погляди недбало одягнутих «козирних» хлопців.
Аж раптом від початку строю побігла команда: «Паська
до генерала!». Мене немов струмом ударило: за що? Я ж нічого
не накоїв, це точно. Не встиг оговтатись, як переді мною вже
стояв підполковник Веретьонко Олександр Миколайович.
Він проводив зі мною співбесіду позавчора як начальник
нового першого курсу. Хоча і невисокого зросту та з простим обличчям, однак він одразу викликав до себе повагу
бездоганним офіцерським виглядом, стриманою розсудливістю в розмові і впевненою манерою поведінки. Я
тоді
ще навіть не уявляв, що саме ця людина стане майже другим батьком на цілих шість років і для мене, і для ста двадцяти шести моїх однокурсників.
Помітивши мене, він коротко кинув: «Прямуйте за
мною!». І бадьорим кроком рушив до будиночка, де мала
засідати мандатна комісія. Біля нього прогулювався, насолоджуючись чистим ранковим повітрям, якийсь літній
генерал з однією зіркою на погоні. Хвацьки підлетівши до
нього, підполковник чітко доповів: «Товаришу генерал!
Абітурієнт Пасько за вашим наказом доставлений». За тих
часів усно до генералів зверталися саме так. Якого він рангу –
майор, лейтенант чи полковник, – не уточнювалось.
Генерал вальяжно кивнув: «Спасибі, залиште нас». І,
звертаючись до мене, почав: «Я, власне, чому вас викликав,
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молодий чоловіче? У нас в армії є такий рід військ –
Повітрянодесантні війська. Це добірні частини, всі носять
звання гвардійських. Для підготовки до служби в них у
нас є спеціальний взвод. В цих військах добре просування
по службі, у них є свої госпіталі, так що легше попасти на
лікувальну роботу. До того ж вони стоять в гарних місцях,
здебільшого в обласних центрах...». Я слухав його і ніяк не
міг второпати, до чого ж це він веде. Аж раптом: «Але для
того, щоб там служити, треба стрибати з парашутом. Вас це
не лякає?». Я здивовано знизав плечима: «Та ні, в принципі.
У мене і батько стрибав, щоправда, давно – ще до війни…».
Генерал пожвавішав: «Ну от і добре. Одним словом, молодий
чоловіче, якщо ви погоджуєтесь на взвод ПДВ – можете
вважати, що ви зараховані. Якщо ж ні – тоді на мандатну
комісію, а там вже як вона вирішить…».
Що я міг відповісти йому, солідному генералові, вісімнадцятилітній хлопець із провінційного міста? Та якби він
мені вже зараз дав парашут і сказав стрибнути – я б секунди
не вагався, аби тільки почути заповітне слово «зарахований».
То ж одразу випалив: «Я згоден, товаришу генерал! Постараюсь виправдати вашу довіру…». Той м’яко усміхнувся:
«От і чудово. Ідіть до строю, голубчику, і не хвилюйтесь.
Тільки нікому поки не кажіть, що ви вже зараховані…».
Я тоді ще не знав, що той генерал-майор, Філіп Абрамович
(насправді Ліпа Аврумович) Ходорков – легенда радянської
військової медицини. У війну він належав до трійки вищих
керівників військово-медичної служби, в безпосередньому
підпорядкуванні яких знаходилися понад півмільйона людей,
враховуючи поранених на лікуванні. Коли за кілька років
по війні виникло «дєло врачєй-врєдітелєй» і було репресовано в числі інших кілька генералів-медиків, Ходоркова не
чіпали. Лише відправили служити з Москви до Риги з пониженням в посаді. А звідти вже призначили до Ленінграда, до
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Академії, начальником факультету, на якому я тепер нібито
мав навчатися.
Доля звела нас в приватній розмові через сім з невеличким
років, коли він був уже на пенсії і ми стали працювати на
одній кафедрі. Я нагадав йому про цей випадок і жартома
дорікнув за те, що далеко не все в його тодішніх словах
про ПДВ виявилося правдою. Філіп Абрамович так само
жартома знизав плечима: «Ну, ви ж тепер самі розумієте,
що мені треба було укомплектувати той взвод толковими
хлопцями. А чим їх туди заманити? От і довелося брати гріх
на душу». Разом добре посміялися…
Але тоді, в липні 65-го, мені було не до сміху. Хоча душа
і бриніла радістю, однак холодок тривоги в глибині все
ж тримався. Бо аж раптом комісія з ним не погодиться?
Хлопці-сусіди по строю почали одразу впівголоса розпитувати. Коротко відповів, що запропонували десантний
взвод, я дав згоду. Саша Поляков, син начальника відділу
кадрів Академії, зі знанням справи заявив: «З тобою, старий,
все ясно – вважай, що зарахований. Поздоровляю. А от я
б хотів на морський, як батько. Правда, балів ледве-ледве,
а тут ще й з комсомолом неув’язочка – в школі пролетів.
Але, сподіваюсь, прорвемося…». Я був здивований – це ж
як треба було зарекомендувати себе, щоб навіть у випускному класі не прийняли? Хоча хлопець ніби не поганий…
Коли дійшла моя черга і я зайшов до великої кімнати,
в якій засідала комісія, єдине запитання задав її голова
генерал-лейтенант Георгіївський: «Скажіть, будь ласка,
а чому це вам при відмінному атестаті золоту медаль не
дали?». Поки я вкотре пояснював, генерал-майор, який розмовляв зі мною, впівголоса звернувся до нього: «Я з ним
розмовляв, все в порядку…». І ось заповітні слова головуючого: «Мандатна комісія буде рекомендувати вас до зарахування слухачем Академії».
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Я був на сьомому небі від щастя. Не маючи навіть гадки,
що настане час, коли я сам вимовлятиму такі слова сотням
абітурієнтів в якості начальника Української військовомедичної академії.
З генерал-лейтенантом Георгіївським ми також працюватимемо на одній кафедрі і я йому також нагадаю про цей
випадок. Анатолій Сергійович тоді лише розсміється у відповідь: «Ну, це я тепер знаю, що ви, Володимире Васильовичу,
порядна людина. А тоді я мусив бути пильним – раптом у
вас з дисципліною були негаразди? А це, як ви самі тепер
розумієте, вельми суттєва обставина…». Дійсно, в Академії
до надто самостійних завжди ставилися з підозрою, а норовистих просто не терпіли.
Але до того етапу в моєму житті – роботи на кафедрі
організації і тактики медичної служби, скорочено ОТМС,
а якщо зрозумілою мовою – організації медичного забезпечення Збройних Сил СРСР, – було ще дуже далеко. Поки що,
із засідання мандатної комісії в липні 1965 р., починалася
довга дорога офіцера Радянської Армії. Ні мало ні багато,
а – в чверть століття. Допоки та наша армія існуватиме...
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2. «Курс молодого бійця»
В другій половині дня, одразу після мандатної комісії, наші поріділі на дві третини взводи і роти переформатували й одразу переселили на місця розташування своїх
нових підрозділів, які мали офіційну назву вже не рота, а
курс. Відповідно 2, 3 і 4 факультетів. Наступного ранку нас
вдягли в «беу» – бувше в ужитку і добре потерте бавовняне
обмундирування, в просторіччі – «хебе». На ноги – добряче
розтоптані важкі яловичі чоботи. Моряків вдягли в «хебе»
флотське, на ноги – не набагато легші за наші чоботи яловичі черевики, які мали у них традиційну неофіційну назву
«гівнодави», скорочено – «гади».
Мати цивільний одяг військовослужбовцям строкової
служби, в т.ч. і слухачам Академії перших двох, «казармових»,
курсів не дозволялось. Тому вбрання, в якому ми прибули
для складання іспитів, нам запропонували запакувати в
поштові посилки, понадписувати адреси, куди відправити,
і здати на речовий склад. До кожної посилки мав бути
опис речей: один екземпляр в посилці, другий – на руках у
власника. Наступного дня ми отримали поштові квитанції
про відправлення. Слід зауважити – все дійшло повністю і
неушкодженим.
Попри те, що відтепер ми остаточно розпрощалися з
вільним цивільним життям, настрій у всіх був піднесений.
На плечі ми отримали хоча й потерті, але жадані курсантські
погони. До того ж старші й начальники тепер зверталися до
нас «товариш слухач». На цьому етапі свого юного життя
ми досягли того, чого прагнули, то ж було з чого радіти.
Вчорашні одновзводники, які потрапили на 4-й факультет, одразу отримали прозвище «моремани». Стосовно нас
з авіаторами клички «піхота» і «летуни» також зародилися,
але не прижилися.
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Не лякав навіть одномісячний «курс молодого бійця»,
впродовж якого з нас в прискореному темпі мали зробити
бодай якусь подобу військових людей. Ми мали його проходити
під керівництвом начальника нашого курсу підполковника
Веретьонка і призначеного з числа новоспечених слухачів
командного складу. Особливістю ВМедА було те, що в ній
на військових лікарів навчалися й офіцери та сержанти
надстрокової служби, і військовослужбовці строкової служби, і
ми, цивільна молодь. За фахом офіцери і військовослужбовці
строкової служби були переважно не медики, з різних родів
військ – від піхотинців до ракетників і моряків. Сержанти
надстрокової служби і частина строковиків були переважно
з фельдшерів. Цивільна молодь в більшості своїй вчорашні
школярі. За віком офіцерів і надстроковиків брали до 28
років, інших – до 23-х.
На наш курс було набрано чоловік сто сорок. З них офіцерів – близько двадцяти, чоловік десять – надстроковиків,
чоловік тридцять – солдатів і сержантів строкової служби.
Решта – цивільна молодь. Всіх розбили на п’ять взводів: перші три – для Сухопутних військ, четвертий – для
Повітрянодесантних і п’ятий – для Ракетних військ спеціального призначення, простіше – стратегічних, РВСП.
Штатною на курсі була лише одна командна посада –
начальника курсу зі штатно-посадовою категорією «полковник медичної служби». Всі решта були за посадою слухачами. До тих, хто мав офіцерські або сержантські звання,
зверталися за цими званнями. До всіх інших – «товариш
слухач». В особистих документах рядових слухачів строкової
служби писалося: в графі військове звання – «слухач», в
графі посада – «слухач без офіцерського звання».
Всі командні посади на курсі, окрім начальника, комплектувалися зі слухачів. Для цього військовослужбовців
різних категорій практично рівномірно розподіляли по
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взводах. Структура взводу була однотипною на всіх курсах
і факультетах: командир – офіцер зі слухачів; його заступник і два командири відділень – зі слухачів, сержантів і
старшин; решта – слухачі з цивільної молоді і солдатівстарослужащих. В окремому статусі – ні за що й ні за кого
не відповідальних слухачів, – в кожному взводі були по
два-три офіцери і стільки ж сержантів-надстроковиків.
Останніх спочатку іноді підражнювали «макаронниками» –
це було занесене з військ прізвисько цієї категорії. Але воно
в нас не прижилося, оскільки ці хлопці були переважно з
фельдшерів, до того ж нормальними… Правою рукою
начальника курсу був старшина курсу, який призначався з
числа офіцерів-слухачів, лівою – старшина рядового складу
із сержантів і старшин строкової служби. За станом на серпень місяць якоїсь ясності з конкретними особистостями
на певних посадах поки що не було. Як я потім зрозумів,
шеф приглядався…
Командиром нашого взводу був призначений старший
лейтенант Тер-Гаспарян Леонід Георгійович – красеньшатен із блакитними очима і класичними європейськими
рисами обличчя. Про те, що він справжня «військова кісточка»
свідчили не лише виправка і загальновійськові емблеми, а
й нагрудні знаки про закінчення суворовського і вищого
загальновійськового командного училища. «Тер», як ми
одностайно поза очі його прозвали, одразу всім сподобався.
Не так зовнішністю, як своїм стилем командування – вмілим
поєднанням суворості й доброзичливості та невимушеною,
якоюсь природною шляхетністю поведінки.
Заступником командира взводу був призначений старший
сержант Смірнов Юрій Олексійович, командиром першого
відділення – старшина Брандт Генріх Володимирович. Вони
хоча й поступали як цивільна молодь, але за рік до того вже
відслужили строкову службу фельдшерами. Тепер же знову
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вдягнули свої колишні погони. Будучи за віком ближчими
до офіцерів, вони змушені були жити в казармі разом з
нами, «молодняком». Командиром другого, мого відділення
став єфрейтор Анатолій Моральов. Він був з якихось авіаційних слюсарів, до того ніким і нічим не командував, відтак
значно поступався своїм старшим товаришам. Решта були
«цивільна молодь» по сімнадцять-дев’ятнадцять років і
кілька «старослужащих», старших на рік-два, однак тепер
всі – «товариші слухачі».
Оскільки чоботи я носив з дитинства, то мене не треба
було вчити, як намотувати онучі, щоб бігати стільки,
скільки потрібно, і ноги не стирати, від чого страждала більшість слухачів із цивільних. Підшивати білий підкомірець
на гімнастерку і драїти бляху на ремені я також умів ще зі
шкільних років. Коли батьки придбали мені гарну шкільну
форму, успадковану від царської гімназичної.
Хотів би одразу звернути увагу читача, що ніякого навіть
натяку на «дідівщину» в нас не було. Ми, слухачі з цивільних, з належною повагою ставилися до старослужащих як
до більш досвідчених. Вони ж до нас – з доброзичливою
поблажливістю як до «зелених», з яких нема чого взяти, а
треба спочатку навчити – як правильно заправити ліжко,
який має бути порядок в тумбочці, як намотати онучі, як підшити підкомірець, чим драїти бляху на ремені. Щоправда,
як правильно зробити «в скатку» шинель або плащ-намет і
як носити, щоб не терло – навіть старослужащі не всі знали,
цьому навчили загальновійськові офіцери.
* * *
За початковий військовий вишкіл новонабраних слухачів відповідальною була кафедра оперативно-тактичної
підготовки (ОТП). Її начальник генерал-майор Бібіков. Невисокий, м’яко кажучи, на зріст, кругленький і червонолиций,
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він одразу отримав серед нас прізвисько «Сеньйор-помідор».
Навіть не вірилося, що цей добродушний дядечко ще понад
двадцять років тому, у війну, командував стрілецькою
дивізією і був нагороджений п’ятьма високими орденами
Червоного Прапора, не рахуючи нижчих нагород.
Щоправда, він швидко розвіяв наші сумніви в його
войовничості, коли в першому ж своєму виступі перед нами
безапеляційно заявив, що ми хоча і поступили навчатися
медицини, але є, насамперед, людьми військовими. Тому
повинні будемо знати і вміти майже все, що стосується військової справи, на рівні будь-якого іншого офіцера відповідного виду або роду військ. На завершення своєї короткої
промови він прямо рубонув: «Ви не дуже звертайте увагу на
те, що пишуть в газетах про боротьбу за мир. Війна з імперіалістами буде обов’язково. Питання лише в тому, коли і
як скоро. А тому ми з вами, як люди військові, повинні до
неї підготуватись якомога краще». Ми були просто вражені
такою генеральською категоричністю щодо «міролюбівой
політікі КПСС і совєтского правітєльства».
Особливо деталізувати, що собою уявляє «курс молодого
бійця», мабуть, не варто. Відповідальним за його проведення
з нашим взводом був призначений викладач кафедри
ОТП майор Семенченко. Як я потім зрозумів – молодий,
нещодавно з військ, з палким бажанням зарекомендувати
себе на новому місці служби. То ж діставалося нам за
повною програмою…
З ранку до вечора ми зубрили військові статути; займалися стройовою і фізичною підготовкою; вивчали устрій
протигаза й індивідуальних засобів хімзахисту та правила
користування ними; вчилися рити окопи і стріляти з карабіна
СКС (самозарядний карабін Сімонова) та пістолета ПМ
(пістолет Макарова); бігали кроси – і просто так, і з викладкою, і в протигазах; проходили окурювання газами і т.п.
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Досі пам’ятаю польові заняття, на яких ми мусили рити
окопи для прикриття лежачи і для стрільби з коліна. Та ще й
«під вогнем противника», тобто копати лежачи. А щоб нам
служба не видавалася медом, під час пішого маршу періодично давали ввідні: то «Ядерний вибух з фронту!» (або з
інших боків), то – «Гази!». Єдиним передихом в заняттях
були обов’язкові політінформації.
Звичайно, спочатку було складнувато. Однак практично
єдине, що мені не дуже давалося, – це фізична і стройова
підготовка. Фізична – зрозуміло, її за кілька днів не підтягнеш. Що ж до стройової, то в школі на уроках з військової
справи я нібито марширував непогано. А тут ревному майорові «із землячків», як казав Шевченко, все здавалося, що
я то недостатньо швидко повертаюсь «ліворуч-праворучкругом», то не так «тягну носок», то недостатньо високо
ногу задираю. То ж при перший-ліпшій нагоді він ганяв
мене індивідуально: руки зціплені за спиною на рівні лопаток – і вперед, немов журавель, носок ледве не на рівень
бляхи…
Якось «земляк» не витримав: «Пасько! Я не розумію, в
чому справа. Я вас хоч сварю, хоч хвалю – ви ніяк не реагуєте.
Вам що, дійсно все байдуже?». Що я йому мав сказати? Що
нас постійно тримають в напрузі, мовляв, вас набрали із
запасом, наказ начальника Академії про зарахування буде
лише в кінці серпня, то ж «конкурс продовжується»…
А я поставив собі за мету витримати що завгодно, але
поступити. Відтак – що мені його дрібні присікування?
Так собі, дурня… Але ж йому цього не скажеш, бо не так
зрозуміє. Тому відповів дипломатично: «Товаришу майор,
мені зовсім не байдуже. Але справа в тому, що я намагаюсь
все виконувати добросовісно, а наскільки це у меня
виходить – вам видніше…».
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Це не «в лесу прифронтовом», а на політінформації під час
курсу молодого бійця
Ю. Костюнін, С. Ткачук, В. Пасько, Ю. Смірнов,
Г.П. Верещагін

Щось в моєму тоні було таке, що майор перестав зубоскалити на мою адресу і став робити вигляд, ніби він мене не
помічає. Що мене цілком влаштовувало…
Початку навчального року в Академії традиційно передувало урочисте зібрання особового складу в академічному
парку. Там слухачі нового набору складали Військову присягу, після чого проходили урочистим маршем, із піснею,
перед командуванням Академії. То ж суттєвою складовою
нашого життя в Красному Селі була підготовка до цієї урочистої події. Карбувати крок, тримати інтервал, а також
дистанцію та рівняння в шеренгах ми так-сяк навчилися.
Складніше було при тому ще й гарно співати. Наш курс
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марширував під «Прощання слов’янки». В мене і зараз при
згадці про ті часи спливають слова: «Дышат лица здоровьем
и бодростью, / Под ногами звенит полигон. / И мы носим с
заслуженной гордостью / Славу наших курсантских погон.
// Прощай и не горюй! / Напрасно слез не лей!/ Лишь крепче
поцелуй, / Когда придем из лагерей…».
Авіатори лякали публіку тим, як «На страшный суд, на
смертный бой / Летит стальная эскадрилья…». Хоча самі
вони за специфікою своєї військової професії нікуди летіти
не збиралися. Якщо вже на те, то це був наш майбутніх
десантників, обов’язок.
Моряки карбували крок своїми важкими … (черевиками) під величні звуки «Варяга»: «Наверх вы, товарищи,
все по местам! // Последний парад наступает! / Врагу не сдается наш гордый «Варяг», / Пощады никто не желает…». Ні
я, ні вони за радянських часів навіть не чули, що більшу
частину матросів в екіпажі героїчного крейсера складали
українці. Говорити про те, що «во славу российского флага»
не набагато менше за росіян гинули й українці, не було прийнято ні за царських, ні за радянських часів, не люблять і
тепер…Це вважалося таким, що саме собою розуміється,
святим обов’язком «хохлов» віддавати життя за Російську
імперію.
За всими цими нашими маршируваннями з трибуни
уважно спостерігав сам генерал Бібіков і все скрушно крутив головою та розпачливо кричав у жерстяний рупор
«Вище ногу, твердіше крок!», або «Рівняння в шеренгах!
Тримати інтервал і дистанцію!».
В перервах ми знеможено падали на траву в тіні старих розлогих дерев. На початку цього невеличкого гайку, ближче
до дороги із землі стирчала гранітна брила. На ній можна
було прочитати напівстертий часом напис, що «… сей сад
закладений трудами фельдфебеля… батареї 1-ї Лейб-гвардії
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артилерійської бригади…». Ми тоді не знали, що в Красному
(тобто – гарному) Селі і його околицях із середини XIX ст.
знаходилися літні табори Імператорської гвардії, в яких,
як потім з’ясувалося, під час численних навчань і маневрів
за п’ятдесят років до мене чимало поту й адреналіну пролив мій дід по матері – старший унтер-офіцер Лейб-гвардії
Гусарського полку Васенко Григорій Демидович. За мемуарами того часу і розповідями діда, це був самий шикарний
полк у всій російській армії. Але мені тоді було не до екскурсів
в історію…
* * *
Для мене особисто ця «школа мужності» закінчилася
десь двадцятого серпня. Оскільки курс мав прибути до
місця постійної дислокації числа двадцять п’ятого, то для
підготовки казарми заздалегідь відправили по два чоловіки
від взводу. Від нашого – старшину Брандта і мене.
Наша казарма розташовувалася на вул. Клінічній, 6, у
будівлі, яка знаходилася між клубом Академії і Пироговською набережною. В сусідньому під’їзді була казарма
3-го факультету. Із внутрішньої побудови було видно, що
колись тут розташовувалися клініки. Умивальних кімнат
було чотири, кожна по п’ять раковин, туалети з кабінками.
Приміщення під розташування особового складу були різного
розміру – від десяти до тридцяти одноярусних ліжок. Умивальні кімнати ми потім, в позаурочний час, використовували
під затишні куточки – хто для навчання, а хто й для іншого
(випити-закусити та в карти пограти). Але це було дещо
пізніше…
Моряки жили окремо – в приміщенні так званого «Пироговського музею», що розташовувався на розі Пироговської набережної і проспекту Карла Маркса, поруч із клінічним комплексом Академії. Як музей пам’яті великого
хірурга, він був знищений ще в 30-ті роки, на наш час
лишилися тільки стіни. Та й ті невдовзі були зруйновані.
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Тоді ми й гадки не мали, що на шостому курсі всім взводом
гулятимемо в ресторані фешенебельного готелю «Ленінград», нині «Санкт-Петербург», ударними темпами побудованого на руїнах цієї історико-архітектурної пам’ятки. А
тим більше не могло навіть на думку спасти, що за сім років
від вересня 1965 р. я стану ад’юнктом Академії, і моє перше
робоче місце буде в колишній казармі саме нашого взводу.

Перше житло на службі Батьківщині – казарма…

Казарму моряків облаштували в приміщенні колишнього
Пироговського музею
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Однак повернемося до «ad ovo», як нас потім навчали
латиною. Чим ми там тоді з Брандтом займалися по ділу з
благоустрою розташування нашого курсу, з пам’яті вивітрилося. Єдине, що запам’яталося, – це як ми з Генрі взяли
пляшку марочного масандрівського портвейну та по парі
смачних ленінградських тістечок і тим відзначили наше
прибуття до славного міста Пітера. Та ще люб’язність місцевих мешканців. Зважаючи на спекотний день, купили
кавуна. Ножа з собою немає, до казарми далеко. Нерішуче
зайшли до їдальні на розі вулиць Академіка Лебедєва і Боткінської (тепер на цьому місці сквер). Помітивши нас, літня
служниця одразу привітно кинула: «Що, хлопчики, кавунчика закортіло? Зараз...». За хвилину в нас були тарілки і
ніж. І все це просто за «спасибі».
Бурхлива діяльність розпочалася по приїзді курсу. На
поверсі разом з нами розташовувалися наші попередники,
теперішній другий курс, і командування факультету – сам
начальник, його заступники з навчальної і політичної частини та два начальники курсів. Для нашого розташування
було виділено кілька кімнат на п’ятнадцять-тридцять чоловік. Нашому відділенню випало жити в найбільшій кімнаті,
в приймах у п’ятого взводу – ракетників.
В один із днів начальник курсу, відбуваючи додому,
посадив мене, як днювального вільної зміни, в своєму
кабінеті і доручив акуратно переписати до його робочого
зошита певну інформацію з окремих аркушів. Виконавши
завдання, я без особливого умислу, просто з природної цікавості, поглянув, що ж в тому зошиті ще записано. І виявив
список нашого курсу з відомостями, хто з якої родини і хто
за ким стоїть. З’ясувалося, що з «простих», тобто з робітників
і селян, – не більше третини. Щоправда, тих, хто поступав за
прямою протекцією – «від Івана Івановича Іванова…» – було
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небагато, в основному, з родин військових медиків і армійських полковників, четверо – з родин генералів.
Хочу до цього одразу зауважити: ніхто своїми батьками
або родичами вже не хизувався і ніяких пільг від того не
мав, принаймні таких, які б ми помічали. Ніхто ні до кого не
приходив і соплі не підтирав, на територію нашого табору в
Красному Селі нікого з родичів взагалі не допускали. Нікого!
Полковника, звичайно, ніхто зупинити не міг, але щоб він
з’явився в розташування підрозділів абітурієнтів як чийсь
батько або дядько – такого я не пригадую. Потім, після
зарахування, почали надходити посилки, головним чином,
з харчами. Але нечасто. І щоб хтось жував свою смакоту сам,
не поділившись зі своїм відділенням, – такого бути просто
не могло. На перших порах, коли в звільнення не пускали,
сиділи в казармі всі без винятку. Не поділитись куревом –
ницо. На прохання «Дай допалити…» я завжди простягав
пачку – бери собі цілу. Сигарети тоді були переважно без
фільтра, болгарські, 15 коп. за пачку. Якщо в тебе навіть на
це не вистачає – пали тоді марку «стрілець» і не ображайся
на іронічні зауваження. Не гідним було хизуватися грішми.
Але й жебракувати, принижувати себе – також непристойно.
Стосунки були рівними і взаємоповажливими…
Спробував похизуватись батьком полковником медслужби і пожлобувати лише один одесит із першого відділення нашого взводу. Хлопці одразу влаштували йому
«темну». Не підтримав його навіть Гена Філонський – також
одесит. Наступного дня того кадра у взводі вже не було –
перевели на авіаційний факультет. Але це був єдиний випадок, та й то у перші дні. «Темна» також, до речі, була така,
що у «репресованого» навіть синців не лишилося – просто
кожний кинув чобота в куток, де стояло ліжко «крутого».
Як на нинішні часи – просто безневинний жарт… До речі,
життя того хлопця по обтесало, і він до зрілого віку став
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цілком порядною людиною і фахівцем – доктором медичних наук і головним спеціалістом одного з оперативних
командувань Збройних Сил України.
Але повернемося до серпня 1965 р. Нам видали нову
курсантську форму одягу, стару залишили для всіляких
робіт. Вона за фасоном нагадувала вбрання юнкерів
царської армії і була покращеним варіантом солдатської:
«хебе» – тільки як літній одяг, на зиму – напіввовняний.
Чоботи – з натуральної шкіри, повсякденні – яловичі, які
офіцерам слугували за польові. На особливу увагу своєю
архаїчністю заслуговувала курсантська шинель: вона була
покращеної якості в порівнянні із солдатською і відрізнялася
«кавалерійським» покроєм – довга й зі шліцею позаду до
самої сідниці. Це для того, щоб, коли сидиш на коні, поли
шинелі вільно спадали по його боках. Тут слід сказати, що
останню кавалерійську частину розформували ледве не за
десять років до нас, не рахуючи окремого кавалерійського
полку, який утримувався навмисне лише задля того,
щоб забезпечувати знімання історичних батальних сцен
численними кіностудіями СРСР. Зимова шапка була
офіцерська, з гарної сіро-блакитної цигейки. Тепер шапок
такої якості навіть полковникам не дають. Вони тоді ходили
в гарних мерлушкових папахах. Цей жаданий головний убір
був для офіцера будь-якого роду військ вірною ознакою
того, що служба вдалася. Ми про таке тоді навіть мріяти не
сміли…
Оскільки Присяга і парад були призначені на 31 серпня,
а з 1 вересня вже починалося навчання, то начальник курсу
призначив на ранок 30 серпня стройовий огляд у парадних
і повсякденних одностроях. Але до цього нові треба було
належним чином обладнати – випрасувати, попричіплятипопришивати погони, петлиці, емблеми. На все це, як виявляється, були свої правила, то ж іноді виходило за приказкою:
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«що ваші роблять? Шиють та порють…». Але, нарешті, все
зробили, повдягалися в усе нове – і нічого, ніби все життя
носили…
Нам подобалися кольори військово-медичної служби,
відтепер і нашої: густо-зелений – на околишах кашкетів,
петлицях і в просвітах погонів; червоний – на кантах. До цих
кольорів пасував сріблястий, металевого плетіння галун на
наших погонах. Такі кольори були визначені для військовомедичної служби ще на початку XIX ст. Їх носили всі медики
по всій Радянській Армії, незалежно від того, до якого виду
чи роду військ належала військова частина. В тому числі й
в авіації. З приводу чого трохи комплексували наші колеги
з 3-го факультету – їм дуже кортіло бути схожими на
справжніх авіаторів. На кшталт хлопців з 4-го факультету,
вони франтували своїми кльошами, безкозирками, гюйсами
і тільниками. Але ми, сухопутники, їм аж ніяк не заздрили.
Адже в російській армії споконвіку повелося, що цариця
полів – піхота. В т.ч. і «крилата» – Повітрянодесантні
війська.
* * *
Стройовий огляд 30 серпня пройшов для мене особисто
без зауважень, оскільки я змалечку був привчений доглядати за собою. Це було зранку. Після дванадцятої години
почалося щось дивне. До нашої казарми через величезний
двір почали поодинці тягтися якісь типи з різнокаліберними валізами. Слухачами їх можна було назвати лише за
суто зовнішніми ознаками: значна частина з похмілля або
вже на підпитку; майже всі з тими чи іншими порушеннями одягу; звідусіль чути жереб’ячий регіт і солоні жарти.
На свого начальника курсу, полковника Загорського, типового виду інтелігента, вони особливої уваги не звертали.
Реагували хіба що на старшин курсу капітана-десантника
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Берга і старшину Міхалькова. У нашого Веретьонка лише
жовна на вилицях грали.
Однак справжня гулянка почалася після сімнадцятої,
коли пішли начальники курсів. Другокурсники швидко
дійшли до потрібної кондиції і тинялися широким коридором або стояли купками біля відчинених вікон із цигарками в зубах, жваво обмінюючись враженнями від щойно
минулої відпустки і голосно регочучи. Ми тихенько, немов
мишки, шмигали попід стінами. Другокурсники лише
незлобиво посміювалися: «Не бійся, ми своїх не чіпаємо.
Підходь, познайомимося. Ти звідкіля?..». Так між нашими
курсами швидко зав’язалися дружні стосунки на особистому рівні. Тоді я навіть гадки не мав, що в моєму дорослому житті старший лейтенант Красніков Євген Васильович
з цього курсу стане для мене просто Женею, найближчим
другом. А Саша Андрієнко – добрим приятелем. Та й інші
не забулися – побачивши одне одного, завжди приязно
віталися.
Але це було значно потім. Поки ж що в побутовій кімнаті, сидячи на столі для прасування обмундирування, рвав
струни гітари симпатичний хлопець із вусиками – майбутній десантник Женя Айола. Не відповідним його щуплій
фігурі звучним баритоном він гримів про те, що «Ведь мы
не просто так: мы штрафники, / Нам не писать – считайте
коммунистом…». І з рекомендацією відомому ворогові:
«Вы лучше лес рубите на гробы, / В прорыв идут штрафные
батальоны…». Я про таке чув тоді вперше, і воно якось не
зовсім відповідало «духу совєтского чєловєка». Про те, хто
такий Володимир Висоцький, я тоді навіть гадки не мав.
Хоча потім полюбив його творчість на все життя…
Наш черговий курсу старший лейтенант В’ячеслав Вукін,
недавній ракетник і обережно-боязкий, нерішучий за вдачею педантичний чоловік, із жахом спостерігав за всім тим
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гармидером. Коли ж побачив, як, перебираючи руками по
стінці, намагається дістатися ліжка здоровенний красеньгрузин Гіві Читава – в нього ледве очі з орбіт не повилазили.
Він зацьковано озирався довкола, не знаючи, що ж йому
робити. Старшина рядового складу наших сусідів, якого
всі звали Міхальков або просто Міша, на голову вищий за
Вукіна, по-дружньому обійняв його за плечі: «Не переживай, старшой, все буде в порядку. Головне – що всі прибули
вчасно. А те, що зараз – так до ранку проспляться…».
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3. Перші кроки по довгій дорозі
На ранок, на жаль, ленінградський клімат показав себе –
раптово похолодніло й задощило. Як було далі – в моєму
листі до батьків від 1 вересня 1965 р.: «…Вчера нас одели в
парадную форму и повели в штаб академии, где у нас принимали присягу. Принимали без оружия, парада не было ввиду
плохой погоды».
Парадний однострій являв собою глухий, зі стоячим
комірцем мундир темно-зеленого кольору під ремінь; сині,
офіцерського зразка, але без канта, бриджі; чорні хромові
офіцерські чоботи; на голові – кашкет із великою червоною зіркою гарячої емалі, на плечах – курсантські погони.
Стосовно Військової присяги, яку ми тоді урочисто
складали і підписували текст із завмиранням серця, я хотів
би висловитися окремо. Особливо враховуючи гостроту
дискусії, яка розгорнулася на початку 90-х років і відголоски
якої чути і досі, двадцять років потому. Ініціаторами цієї
дискусії стали прорадянські та проросійські, а якщо називати
речі своїм ім’ям, то просто антиукраїнськи налаштовані
офіцери. Лейтмотив – «я ужє прісягал, прісягают одін
раз...». Пропоную ознайомитись із документом – присягою
тих часів: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических
Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил СССР,
принимаю присягу и торжественно клянусь…Соблюдать
Конституцию СССР и советские законы… Я клянусь:
быть преданным своему народу, своей Советской Родине
и Советскому правительству. Я всегда готов по приказу
Советского правительства выступить на защиту моей
Родины – Союза Советских Социалистических Республик
и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее…
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть
меня постигнет суровая кара Советского закона, всеобщая
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ненависть и презрение Советского народа». Ця військова
присяга була «Утверждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 августа 1960 года».
Поновивши в па’мяті текст тієї Присяги, яку ми колись
складали, пропоную тепер кожному чесно собі відповісти: які з тих святих понять, яким ми тоді присягали, зберегли свою актуальність після грудня 1991 р., коли СРСР
припинив своє існування як держава і суб’єкт міжнародного права? А «совєтскій народ» – як штучне суперетнічне
утворення? Не стало ні тієї держави, громадянами якої ми
складали Присягу і перед якою зобов’язувалися, ні того
«совєтского народа», ні тих «Вооружонних Сіл СССР», до
лав яких ми вступали. Утворені в глибинах століть природним
шляхом народи, на які розпався штучно створений «совєтскій народ», побудували нові, власні держави, громадянами
яких ми природно стали, створили свої збройні сили, прийняли свої конституції і закони.
Окрім цього, слід зазначити, що в Російській імперії,
між іншим, присягали кожному новому царю. І слушною
нагодою для революційного виступу офіцерів-декабристів
у 1825 р. стала саме необхідність складання військами нової
присяги новому самодержцю.
Але це так, ремарка щодо теми. Тоді ж, в серпні 1965-го,
ми свято вірили і готові були без будь-яких вагань «…
выступить на защиту моей Родины – Союза Советских
Социалистических Республик и, как воин Вооруженных
Сил СССР… защищать ее… не щадя своей крови и самой
жизни…». Радив би порівняти, до речі, тексти тодішньої
радянської і нинішньої української Військової присяги.
Цікаві думки виникають…
Однак повернімося до мого тодішнього листа до батьків:
«…Сегодня был первый день занятий. Этот вуз действительно видный. Академия основана в 1798 году, тут есть
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учебные пособия, приобретенные еще Петром Первым.
Здесь работали виднейшие медики всех времен. Сегодня
у нас были лекции: химия, ботаника, анатомия, читали
профессора-заведующие кафедрами. Только вольнонаемного
персонала в академии 6 тысяч человек, не считая офицерскопреподавательский состав (біля тисячі осіб – прим. В.П.),
батальон обслуживания (близько двохсот – прим. В.П.) и
батальон обеспечения учебного процесса (ще двісті чоловік –
прим. В.П.). Территория академии – целый городок, правда,
по нему нас водят только строем, на лекции и в столовую.
Казармы обнесены оградой, мимо КПП не пройдешь, да мне
ничего и не надо, лишь бы получалась учеба, а все остальное
мне безразлично».
З цієї цитати, мабуть, достатньо зрозуміло, наскільки
велике враження справила на мене Академія і яким сильним
було бажання вчитися саме в ній, а не деінде...

* * *

Багато років потому мені випадково вдалося придбати досить рідкісне видання – «Иллюстрированный
вестник культуры, научно-воспитательного, технического и торгово-промышленного прогресса России», який
почав видаватися в 1910 р. Перший його випуск мав назву
«Наши деятели по медицине». Ввідна частина чудово виданого тома називалася «Медицина в России. Исторический
абрис». Дозволю собі зацитувати заключну частину цього
«абриса»: «Уже при самом возникновении Академии на ее
долю выпала почетная роль быть рассадником врачей для
всего вообще населения России и в особенности для армии
и флота. Разумеется, с течением времени, такая задача не
могла оставаться соответствующей силам одной Академии. Параллельно с нею были учреждены медицинские
факультеты в университетах, открывались специальные
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институты и училища. И Академия, и они должны были
развивать медицину и указывать своим питомцам пути для
дальнейшего поступательного движения науки и искусства
врачевания. Находились ли и, что ещё важнее, находятся
ли теперь на высоте своего призвания функционирующие медицинские установления? < …> На все эти вопросы
отвечают дальнейшие страницы нашего издания».
Перша частина «Вестника...» мала заголовок: «Инициаторы
лечебных систем и учреждений». Список з 14 видатних
осіб відкривав «Його високість принц Олександр Петрович
Ольденбурзький», колишній командувач Гвардійського
корпусу. Вся решта належали до Військово-медичної академії.
До речі, принц очолював список видатних діячів російської
медицини того часу зовсім не як «весільний генерал».
Він був ініціатором і, як тепер говорять, спонсором
заснування в Петербурзі 1886 р. першої в Росії «станції
для профілактичних щеплень за способом Пастера».
Вона була створена при ветеринарному лазареті Лейбгвардії Кінного полку. Утримання станції принц прийняв
на власний рахунок. Заслуговує на увагу привід для цього
шляхетного вчинку. «У листопаді 1885 р., через кілька місяців
після обнародування відкриття Пастера про лікування
водобоязні, був укушений скаженим собакою офіцер одного
з гвардійських полків, що знаходилися в Санкт-Петербурзі.
<...> Укушений офіцер був негайно відправлений Його
високістю до Парижа для лікування у супроводі доктора
М.О. Круглевського, якому було доручено ознайомитися на
практиці з методом Пастера».
Проте на цьому добродійна діяльність принца Ольденбурзького на терені медицини не припинилася. Через
чотири роки він передав в дар державі створений за його
ініціативою і на його особисті кошти Інститут експериментальної медицини – першу в Росії науково-дослідну установу
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медичного профілю. Йому було «дароване найменування
Імператорського», а сам принц був призначений опікуном
цього Інституту.
Така шляхетна діяльність на благо всього російського
народу не врятувала принца від розстрілу більшовиками,
як і четвертого в списку видатних діячів – доктора медицини
і дійсного статського радника (відповідало військовому
званню генерал-майор, – прим. В.П.) Є.С. Боткіна, сина
видатного терапевта. Будучи «Лейб-медиком Его Императорского Величества», він не покинув родину останнього
російського царя ні в засланні, ні в її смертний час.
Але ми ні тоді, в 1965-му, ні довгий час потому, не знали ні
про принца Ольденбурзького, ні про лейб-медика Боткіна.
Про інших визначних діячів, згаданих у «Вестнику...» –
лише вибірково. На жаль. Бо там було багато наших славетних
попередників.
Друга частина «Вестника...» мала назву: «Академики,
профессора, доценты, доктора медицины, государственные
и общественные деятели, не занимающиеся частной практикой». Таких було 72 особи. В третій частині «Вестника...»
були так само титуловані діячі, але які були «практикующие врачи по специальности». Їх нараховувалось 270. Якщо
разом, то еліту російської медицини на початку ХХ ст. складали 342 особи. Тридцять відсотків із них належали до
Військово-медичної академії, ще чотирнадцять відсотків
були військовими лікарями, переважно її випускниками.
Між 1910-м і 1965-м роками пролягло п’ятдесят п’ять
років, багато відбулося кардинальних і радикальних змін,
але високий дух науки, інтелігентності та громадянської
відповідальності під склепінням Академії продовжував
витати. Хоча і в значно меншій, як я тепер розумію, мірі.
Нищення таких, як О.П. Ольденбурзький, Є.С. Боткін і
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безліч інших, надаремно народам колишньої Російської
імперії не минулося ...

* * *

Потребує, вочевидь, роз’яснення питання розташування
Академії. На відміну від інших військових навчальних закладів, вона не мала суцільної, окремо вигородженої території,
принаймні на основній своїй базі – біля Фінляндського вокзалу. Це був достатньо великий масив в історичній частині
міста, приблизно кілометр на півтора, де все життя цивільних і військових було пов’язане з Військово-медичної академією. Про це свідчила навіть міська топоніміка: Пироговська набережна, вулиці Академіка Лебедєва, Боткінська,
Клінічна. На розі вулиць Боткінської і проспекту Карла
Маркса (нині Великий Сампсонієвський, – прим. В.П.) споглядали одне на одного через перехрестя бронзові скульптури видатного терапевта С.П. Боткіна і давньогрецької
богині здоров’я Гігієї (за нинішніх часів вона прикрашає
сквер перед Управлінням Академії, – прим. В.П.). На ставку в
парку Академії, розповідали, катався на ковзанах свого часу
сам О.С. Пушкін.
Все, що знаходилося в середині «академічного» прямокутника, було безумовно нашим і територією, якого могли
пересуватися без записок про звільнення. Зоною «вільного
плавання» була також ділянка між вул. Академіка Лебедєва
і Фінляндським вокзалом.
Привертало увагу ставлення співробітників до свого
закладу. Безмежними патріотами Академії були всі її співробітники і належний до неї особовий склад. Від «зеленого» слухача-першокурсника до самого начальника – професора генерал-полковника медичної служби С.Ф. Гончарова; від нянечки-санітарки до сивочолого доцента або
професора-відставника.
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Але належність до Академії – це була не лише висока
честь, а й велика відповідальність і тяжкий труд. З шести
років навчання мінімум перших три пройшли під гаслом:
«конкурс продолжаєтся». То ж чи дивно, що той мій лист
на початку моєї шестирічної слухацької кар’єри не дуже
пашів оптимізмом: «Учеба по 7.I.1966 г., экзамены с 8 по 17,
каникулы с 18.I.66 г.; экзамен по неорганической химии (один,
читает профессор Иоффе). Говорил со второ- и третьекурсниками. В позапрошлом году вылетело около двадцати
человек, в прошлом десять (после I семестра). Учиться, то
есть выжить, говорят очень тяжело, но надо. Отсюда мне
путь только солдатом в строевую часть, так что будем
драться до последнего, зима покажет, а может и раньше.
Бой начался и надо его выиграть…».
Співчуття і переживання батьків допомогти могли,
головним чином, морально «…папа пишет, что есть хорошие книги по истории. Нам здесь должны выдать учебники,
посмотрю, если что надо будет, попытаюсь достать здесь
или напишу».
Оскільки мама, як і всі мами, турбувалася за харчування
свого дитятка, змушений був заспокоїти: «Сегодня нам дали
курсантский паек, вместо 76 коп. – 95 коп. Вполне нормально, тем более физической работы уже нет. В буфете
появился виноград, беру, здесь выгодней виноград, чем
яблоки. Цена одинаковая, 80 коп.».
Що стосується продовольчого пайка: зважаючи на те, що
студент отримував стипендію 1 крб. на день, а комплексний
обід в міській їдальні коштував 50-55 коп., то держава дбала
і про солдатів, і про курсантів зовсім непогано. Незрівнянно
кращою, ніж в Красному Селі, була якість приготування
їжі. З’їдали все з апетитом, якщо щось іноді й залишали – то
це переважно «шрапнель», але її давали нечасто. Добавки
ніхто не просив. На окремому столику стояли підноси з
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нарізаним хлібом, як додаток до того, що було на столах.
Білий зазвичай розбирали, чорний залишався.
Сиділи за столиками по чотири чоловіки. Їх накривали
до прийняття їжі офіціантки, слідкували за цим черговий
курсу із сержантів і один із днювальних. Офіціантки
намагалися виставити, що можна, заздалегідь: салати,
компот і масло – порційно, першу страву – в бачку на
чотирьох, чайник – один на два-три столи. Другу страву
офіціантки розносили порційно під час їжі.
Слід сказати, що в обідній залі працював буфет військторгу, в якому можна було докупити салати, другі страви
і солодощі. Але того, що давали на пайок, практично всім
цілком вистачало. Якщо щось і добирали – то це, переважно,
десерт. Стандартний – стакан кефіру з цукром і щось на
кшталт пирога або сухого тістечка, загалом копійок за
двадцять-двадцять п’ять. Та й то це переважно не в обід.
Словом – харчування за курсантською нормою було цілком
пристойне. Щоправда, потім, коли обжилися й осміліли,
дехто почав висловлювати претензії. На що наш мудрий
начальник курсу лише спокійно зауважив: «Ви після другого
курсу підете на своєкоштне харчування – от тоді і зрозумієте різницю. Коли похарчуєтесь в міських їдальнях. Ще й
багато хто за цим пожалкує». Як у воду дивився наш шеф.
Але це ще було попереду...
Закінчив я першого листа до батьків в ролі молодого слухача Академії на оптимістичній ноті: «… Вот так я живу-не
тужу. Видел тут недавно трюфеля (шоколадні цукерки,
зовні подібні до тих грибів, – прим. В.П.), так что домой
зимой привезу непременно. Вы всегда ждете писем в воскресенье, по расчету это придет точно…».
Так пройшов перший день із шести років життя в
навчанні по-дорослому…
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Моє оповідання про початок шляху в Академії не могло
б бути повноцінним і правдивим, якби я не розповів, з ким
випало іти по ньому пліч-о-пліч. Найближчі – це рідний
десантний взвод. Нас в ньому було двадцять шість чоловік: п’ять офіцерів і близький до них за статусом старший
сержант надстрокової служби; шість військовослужбовців«старослужащих» (старшина, старший сержант, сержант,
єфрейтор і двоє рядових) і чотирнадцять нас – з цивільної
молоді, вважай, зі шкільної лави. Командиром взводу був
тепер призначений старший лейтенант Желєзний, його
заступником залишився старший сержант Смірнов, командирами відділень – старшина Брандт і єфрейтор Моральов.
Взвод був поділений на дві навчальні групи, до складу кожної входило по одному відділенню слухачів і по два-три
офіцери.
В нашій навчальній групі – другій – старшим був старший лейтенант Тер-Гаспарян, колишній командир взводу,
командиром відділення – єфрейтор Моральов; старший
лейтенант Прищепін і лейтенант Кудрявцев – офіцерислухачі без додаткових службових навантажень. Зі старослужащих у відділенні були сержант Головач і слухач
Корзін. Решта сім чоловік – молодняк.
Старшиною всього курсу був призначений старший
лейтенант Кутіков Ю.Й., із офіцерів-автомобілістів.
Людина, за складом характеру мало схильна до витонченого
поводження, він спочатку викликав іронічні зауваження
на свою адресу, особливо з боку молоді. Правда, з часом
дотепники переконалися, що за зовнішньою суворістю
Юрія Йосиповича ховалася глибока порядність і людяність,
тому заспокоїлися.
Для рядового складу старшиною був старший сержант
Філістовіч М.А. Білоруський хлопець із простої сім’ї, він
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без зайвої метушні швидко зумів завоювати незаперечний
авторитет як у нас, слухачів, так і у наших офіцерів. Які, за
прикладом начальника курсу, шанобливо називали його
Миколою Антоновичем. Так само було прийнято звертатися
у присутності рядових слухачів і до заступників командирів
взводів.
Вінчав піраміду влади на курсі підполковник
Веретьонко О.М. Він сімнадцятирічним сільським хлопчиною поступив в 1945-му році до піхотного училища.
Служив, офіцером закінчив нашу Академію. Був начальником медичної служби бригади, потім поступив на факультет удосконалення лікарів. По його закінченні залишився
в Академії, спочатку офіцером управління факультету. Ми
у нього були першими. Для мене Олександр Миколайович
назавжди залишився зразком справжнього командиравихователя. За його енергійні манери дотепники попервах намагалися приклеїти йому усілякі клички. Навіть
примовку склали: «Кто кричит так звонко и громко?
Подполковник Веретёнко. / Кто кричит так громко і низко?
Это Стёпа Степаниско». Втім, все це швидко відпало і залишилося лише поважне «шеф» або «шефуля».
Згаданий Степанисько був заступником командира
п’ятого взводу, в нашому, четвертому, як я вже говорив,
був Юрій Смірнов, в третьому – Жорж Чорний, в другому –
Вадим Балтиков, в першому – Микола Логінов. Слід зазначити,
що всі заступники командирів взводів зарекомендували
себе вельми порядними людьми і користувались в хлопців
заслуженим авторитетом. Якихось публічних конфліктних
ситуацій я не пригадую.
* * *
Оскільки в нинішньому суспільстві підвищену увагу
привертають соціальні та національні питання, вважав би
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за доцільне висвітлити і ці аспекти. Національне питання
хоча і не просте, але очевидніше, то ж почну з нього. В
нашому взводі з двадцяти шести чоловік п’ятеро писалися
українцями, решта – росіянами. Принаймні, такими себе
вважали. Однак чоловік шість із них мусили б якось пояснити
свої аж ніяк не великоруські прізвища. Льоня Лур’є розповідав, що він нащадок наполеонівського солдата, який
залишився в Росії. Юра Зарецер пояснював, що його предками є німці, які віддавна служили Росії. Коля Марогулов
розповідав, що його рід походить від курдів, про яких я
вперше тоді почув; його версія виглядала найбільш правдоподібною, враховуючи зовнішність і характерологічні риси.
Гена Філонський, якого я називав на західняцький манер
«Генек», частіше волів називати себе просто одеситом. Петро
Панченко, родом зі Стародуба, центру Стародубського
полку Гетьманської України, був досить невибагливим. Він
вважав себе росіянином просто тому, що це тепер територія
Російської РФСР, а «там всє – русскіє…».
Найбільш оригінально в національному питанні виглядав
Льоня Тер-Гаспарян, батько якого був із вірменського князівського роду, а мати – кубанською козачкою. Він же сам
вважав себе «настоящім руськім офіцером», хоча і з великою симпатією ставився до українців, оскільки закінчував
Київське суворовське училище. Офіційно він писався по
батькові – вірменином, що потім, при випуску з Академії,
стало приводом до досить курйозного випадку.
Грузин на курсі був один – Олександр Ушверідзе, родом
із Сухумі. Його кращими приятелями були одновзводникиукраїнці, які чомусь дали йому прізвисько Сван, на яке
Саня охоче відзивався.
Зрештою всілякі прізвиська взагалі мала заледве не третина курсу. Особливо вирізнявся цим п’ятий взвод. «Почесні»
найменування коливались від безневинних Ріг, Худий чи Плев
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до досить колоритних – Катюха, Тиква чи навіть Гнида. Але
все це без будь-якої злості, тож ніхто не ображався. В інших
взводах були Пашеко, Драба. В нашому – Зиць, Професор,
Сафр, Філ. Спробував приліпити мені кличку «Довгий»
Льова Вигін, я йому відповів «Дигманом», але в обох якось
не прижилось.
Щоб закінчити тему національних взаємин, то якщо взяти
курс в цілому, росіяни складали дещо більше половини,
українці – четверту частину. Євреїв було дещо менше, однак
судити про це можна було хіба що з виразної зовнішності
та прізвищ, однак практично всі вони писалися росіянами.
Таких росіян, до речі, було найбільше у взводі, профільному
для Ракетних військ стратегічного призначення. Не зрікався
своєї нації лише Міша Альтшуллер – надзвичайно порядний
і розумний хлопець-ленінградець, його мати працювала на
кафедрі фізики.
При всьому тому зі всією відповідальністю заявляю, що
ніяке національне питання у нас на курсі ніколи не стояло.
Це просто якось не обговорювалося. Ми всі були «совєтскімі офіцерамі». Якщо поки що не за званням, то за ментальністю. Єдиний випадок, який запав до пам’яті, це з
Льовою Дигіним. Хлопець із Москви, він постійно підкреслював, що «в нашем роду всє чістиє русскіє, родом із
Курской губєрнії…». Хоча для того, щоб поставити це категоричне твердження під сумнів, не треба було бути расологом. Любив наголосити, що він справжній син полковника,
бо його батько отримав це звання ще до народження сина,
в двадцять дев’ять років, і який його батя всемогутній.
В нас із Льовою були, в принципі, непогані стосунки,
однак він одного разу назвав мене «хохлом», потім якось
знову. Третій раз збігся із моментом, коли я був не в гуморі.
То ж схопив його за барки і так гримнув об стіну, що аж
ґудзики полетіли: «Слушай, ты, (…)! Запомни: я не хохол.
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Я – украинец. И моих предков на конюшнях не пороли!».
Сполошені хлопці кинулися рознімати, Льова також був
спантеличений: «Постой, ты чего… Я вовсе не хотел тебя
обидеть…». Для мене це було не зовсім зрозумілим: адже
якби я назвав його «москалем» або «кацапом» – йому б це,
безперечно, не сподобалося. Так чому ж по відношенню до
мене можна? Як би там не було, але відтоді слова «хохол» на
свою адресу я не чув. Зате відчув, що – заповажали. І я вдячний своїм товаришам за розуміння…
Це був практично єдиний випадок зневаги за національною ознакою на мою адресу, з яким я зустрівся за всю свою
чвертьвікову службу в Радянській Армії. Що було позаочі –
того не знаю. Але коли в моїй присутності говорили про
«хохлів», я ввічливо поправляв, що у нас в СРСР – українці,
і всі погоджувалися…
* * *
Не менш цікавим, як на нинішні часи, було і питання
соціального складу слухачів ВМедА того часу й пов’язані з
цим особливості. Офіцери, які навчалися разом з нами, при
вступі протекцією практично не користувалися, оскільки
її просто не мали. За невеликим винятком. Справа в тому,
що наша Військово-медична академія ні для кого з них не
була профільною. Окрім хіба що офіцерів-фельдшерів із
системи МВС. В Радянській Армії інститут фельдшерівофіцерів був ліквідований ще 1957 р., в період хрущовських скорочень. Тому наші армійські офіцери були ким
завгодно, тільки не медиками. То ж поступали до медичної Академії або тому, що не мали змоги поступити до своєї
за фахом, або спокусилися на нібито більш легку службу
медиків. А частіше – те й інше разом.
Чомусь серед нас, а не на авіаційному факультеті,
був навіть льотчик-винищувач, який літав на сучасних
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перехоплювачах. Цей капітан потім із гіркотою згадував
про свою льотну получку і з відразою гриз медичні науки.
Але, як відомо, тамуючи відразу, жінкою не оволодієш. А
медицина – вона жіночого роду. В результаті цей наш товариш, цілком порядна людина, змушений був піти…
Наш командир взводу старший лейтенант, незабаром
капітан, Желєзний Григорій Григорович був, що називається, «військовою кісточкою»: випускник Суворовського
училища ще початкового зразка, як кадетські корпуси
царських часів, коли в них починали навчатися ще зовсім
дітьми, років з десяти-одинадцяти, і виходили звідти за
десять років вже лейтенантами. Командир батареї в новому
тоді виді Збройних Сил – ракетних військах, він просто
не отримав рознарядки до своєї видової Академії – ім.
Ф.Е. Дзержинського. Але була можливість спробувати
до медичної. Зваживши всі «за» і «проти», вирішив взяти
синицю в руку, аніж ганятися за журавлем в небі.
У його попередника на посаді командира нашого взводу
і старшого навчальної групи старшого лейтенанта ТерГаспаряна життєвий шлях був практично аналогічним.
Закінчив спочатку Київське суворовське училище, потім
Одеське вище загальновійськове командне училище (згодом
переведене до Києва, а за часів незалежності України знову
до Одеси). Як потім з’ясувалося, його батько був людиною
надзвичайною. Походячи з князівського вірменського
роду, він
п’ятнадцятилітнім хлопчаком пристав до
більшовиків, воював, під час сварки на політичному ґрунті
застрелив старшого брата – вірменського націоналіста.
Після Громадянської війни, будучи командиром ескадрону,
покохав п’ятнадцятилітню кубанську козачку, не
отримавши згоди її батьків – умикнув. Дослужився до
генерал-лейтенанта, після війни був начальником штабу
Київського військового округу, коли ним командував
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А.А. Гречко, тоді ще генерал-полковник. Потім став
начальником штабу Сухопутних військ СРСР. Помер від
серцевого нападу, коли його наймолодший син щойно
вдягнув форму суворовця. Всі п’ять років після училища
спочатку лейтенант, а потім і старший, Льоня Тер-Гаспарян
намагався отримати бодай роту. В той час колишній
безпосередній начальник його покійного батька був
першим заступником Міністра оборони, його дружина
зналася з матір’ю Леоніда. Зневірившись в обіцянках щодо
допомоги, Тер-наймолодший, маючи вже вік двадцять
п’ять років, вирішив не ризикувати – пішов туди, де бодай
щось світило…
Старший лейтенант Прищепін Геннадій Миколайович
був командиром танкового взводу і вельми підприємливою
людиною. І зовнішністю, і своїм стилем поведінки він дуже
нагадував персонажів популярного у сімдесяті-вісімдесяті
роки актора Калягіна – переважна більшість всілякого роду
пристосуванці і ловкачі. Щоправда, це йому потім не дуже
допомогло...
Старший лейтенант Шаблій Анатолій Петрович був
за фахом артилеристом, за посадою – офіцером військової комендатури у м. Брест – головній перевальній базі
між Радянським Союзом і Групою радянських військ у
Німеччині. Чомусь називав своє прізвище з наголосом на
першому складі. Я був єдиним, хто вимовляв його прізвище правильно, він мене не виправляв…
Лейтенант (після першої сесії – старший) Кудрявцев
Віктор Вікторович був ледве не єдиним серед офіцерів
нашого курсу ленінградцем. Його батько був одним із
секретарів Василеостровського райкому партії, а мама –
секретаркою начальника ДАІ Ленінградської області.
Однак навіть об’єднавши зусилля, вони так і не змогли
проштовхнути сина до нашої Академії одразу після
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школи. Заваливши іспити у нас, той негайно перекинувся
до Ленінградського ВОКУ (Вищого загальновійськового
командного училища), що в прилеглому до міста
Петродворці. Однак глибинного свого бажання стати
військовим медиком не залишив. Прослуживши після
училища три роки в Німеччині – реалізував…
Старший сержант надстрокової служби, військовий
фельдшер Ткачук Сергій Дмитрович за віком і службовим
статусом ніби тяготив до офіцерів, але за погонами – ...
Визначальним було те, що жив на вільному поселенні, до
того ж мав власну сім’ю.
Далі пішли люди при ділі. Заступник командира взводу
Смірнов Юрій Олексійович був в порівнянні з нами переростком – сорокового року народження, як і офіцер
Кудрявцев. Однак за званням – старший сержант строкової
служби. Його батько загинув на фронті, то ж він сповна
сьорбнув лиха в своєму селі десь в Костромській області.
Потім закінчив медичне училище, став фельдшером, відслужив строкову службу в Ракетних військах, попрацював
«на гражданці» і лише тоді поступив до Академії. Будучи за
віком і життєвим досвідом ближчім до офіцерів і бодай рівнею Ткачуку, але змушений задовольнитися статусом слухача без офіцерського звання. Слід зазначити, що тримав
він себе завжди гідно: по службі – без щонайменшого панібратства або загравання, все строго за статутом; по дружбі – як
всі хлопці. Відтак ми всі його однозначно поважали.
Дещо подібною була біографія і в командира першого
відділення старшини Брандта Генріха Володимировича.
Він був одного віку зі Смірновим, також із фельдшерів і
також відслужив строкову, щоправда, в авіації Північного
флоту. Також перед вступом до Академії пошукав щастя
«на гражданці». Про батька не згадував, про матір – лише
те, що проживає у Львові, де й сам мешкав до призову. Не
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зважаючи на прізвище, писався українцем. Однак українською мовою розмовляти зі мною уникав. Хоча всі називали його Геною, я звертався до нього – Генрі, що сприймалося позитивно. Носив значок першорозрядника по боксу,
однак продовжувати спортивну кар’єру в Академії не побажав – «я вже застарий, щоб зуби свої пацанам підставляти…».
Кількарічне перебування на Далекій Півночі і специфічна,
як я розумію, юність далися взнаки – поводився таким собі
«приблатньоним», але стриманим одинаком: «не чіпай мене –
і я тебе не чіпатиму…». Хто був у нього навіть не в друзях,
а бодай в приятелях – не пригадаю. По випуску з Академії
він взяв собі прізвище матері – Соколенко. Нам з ним було
простіше, ніж зі Смірновим, хоча і з тим – нормально…
Командир другого, мого відділення єфрейтор Анатолій
Моральов значно поступався і Смірнову, і Брандту. Він був
старший за мене всього на півтора роки, в армії закінчив
так звану шмас – школу молодших авіаційних спеціалістів.
Для підтвердження свого авторитету командира не мав ні
належного життєвого досвіду, ні зовнішніх, а тим більше
інтелектуальних, даних. Практично єдине, що в нього добре
виходило, – це підйом переворотом на перекладині та інші
фізичні вправи. Але мав спокійну, незлобиву вдачу, за що
ми його і сприймали, і підтримували…
Набагато сильнішим за нього як особистість був сержант
Михайло Головач – наш перший старшина курсу рядового
складу. Але його чомусь призначили до нас рядовим слухачем.
Чому й за що – ми не розпитували, а він сам не розповідав.
Міша був мій земляк, із села Вишнівець на Тернопільщині,
родового маєтку князів Вишневецьких, в т.ч. й знаменитого Байди, одного із засновників українського козацтва.
Вчинена несправедливість Михайла настільки потрясла,
що він перестав навіть носити свої сержантські лички.
Щоправда, лише на повсякденному вбранні…
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Із солдатів строкової служби в нашому взводі були тільки
Микола Марогулов і Геннадій Корзін. Гена був стриманий і
неговіркий, але досить міцний за вдачею. Коля був також не
із слабких, але більш експансивний, заводний. До призову
на строкову службу він певний час працював фельдшером
в психлікарні і тепер мріяв стати психіатром. До речі, він
один із дуже небагатьох, хто не лише одразу поставив собі
мету, але й її досяг: закінчив службу головним психіатром
РВСП. Але тоді він мені запам’ятався тим, що саме від нього
я вперше почув «зеківські» пісні. Він служив строкову в
краях, де вони були в моді. То ж іноді, послухавши одного з
наших бардів, він просив гітару і переводив нас в інші світи:
Я помню тот Ванинский порт
И крик парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы…
Для більшості з нас таке тоді було в дивовину. Про те, що
є такі люди – «зеки», – ми ще якось знали, але щоб вони ще й
пісні свої мали, це вже – пробачте… Володимир Висоцький
про щось подібне співав, але він – артист, а у Колі інше,
схоже на справжнє, хоча й невідоме для нас життя.
Всього людей із військ, які, в принципі, поступали без
явної протекції, в нашому взводі було чоловік десятьдванадцять із двадцяти шести. Решта були з так званої
«цивільної молоді». І тут вже було далеко не все так просто: більшість складали сини підполковників-полковників,
один – нащадок ленінградського професорського роду ще з
дореволюційних часів. «Простих» із цивільної молоді було
всього кілька чоловік на взвод. Вважаю за необхідне нотувати, що всі поступили по праву і мали відповідні знання. Це
показали вже перші місяці нелегкого навчання. До того ж
нас на іспитах вимачулили так, що навіть ті кілька хлопців,
які, як я тепер розумію, поступили за допомогою родичів,
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не мали ні сили, ні бажання про те навіть згадувати. І думали
тепер лише про одне – як би їм втриматися і надалі. Тим
більше що в навчанні ми всі були рівними – хоч офіцери,
хоч старослужащі, хоч вчорашні школярі…
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4. «Конкурс продовжується…»
В читача можуть виникнути питання: яка може бути рівність між капітаном і слухачем без офіцерського звання,
який капітаном зможе стати лише за десять років? Як не
дивно, але таке справді було. Бо нас зрівняли в головному –
навчанні. Вимоги до всіх були високими і практично однаковими – хоч до офіцерів, хоч до простих слухачів. Не
знаєш або знаєш недостатньо – отримуй два бали і ходи
потім відробляй після занять. Це називалося «складати відробки». Приймав їх в час після занять або свій, або черговий викладач, який багато часу не витрачав і після перших
же невпевненостей відправляв на другий захід. Відробляти
треба було і всі пропущені заняття, незалежно від приводу.
Тому відсидітися десь в наряді по курсу або зайве похворіти не прагнув ніхто. Тих, хто мав відробки, не допускали
до складання заліків та іспитів. А це вже був скандал і пахло
відрахуванням. Начальник курсу підтримував щільний
зв’язок із кафедрами, вів облік таких «відробників» і постійно
шпетив їх на зібраннях курсу. Неодмінно при цьому нагадуючи: «Не забувайте, конкурс продовжується…».
Слід віддати належне – нам були створені всі умови для
навчання. Кожному в бібліотеці видали повний комплект
підручників і посібників на семестр. Від занять відволікали
нечасто. Нарядів було небагато: внутрішній по курсу (як
в роті), іноді – в караул або в патруль по Академії або по
гарнізону. Оскільки прибирання приміщень здійснювали
прибиральниці і полотери, то в наряді по курсу була
можливість позайматися, а іноді й збігати на заняття, щоб
не отримати відробку. Залучення нас до караульної служби
мало скоріше навчальний, аніж практичний характер.
Оскільки в Академії була для цієї мети спеціальна караульна
рота. В караул ми також ішли з підручниками і конспектами
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і займалися, будучи в складі зміни, яка не спить. Оскільки
Академія, на відміну від цивільних медичних вузів, мала
власну клінічну базу, причому чималеньку – понад тисячу
ліжок, а хворих треба було годувати, то на перших двох
курсах нас в осінній період залучали до заготівлі овочів.
Щоправда, таке траплялося нечасто, тож обтяжливим не
було.
Умови розташування курсу на першому році навчання
були власне казармовими – великі спальні приміщення,
обмаль навчальних класів. Тому ми до вечері, яка була о
двадцятій годині, займалися в класах на кафедрах або в
читальному залі фундаментальної бібліотеки Академії. Цей
заклад заслуговує на окрему згадку й особливу вдячність.
Зважаючи як на багатство фондів, так і на зручну для читачів організацію роботи. До революції 1917 р. наша «фундаменталка» займала посідала місце в Росії і третє – в світі
серед медичних бібліотек. Цю традицію намагались підтримувати і за радянських часів.
В бібліотеці ми нерідко зустрічалися з нашими викладачами, які працювали зі стосами книжок і журналів.
Оскільки бібліотека функціонувала до двадцять першої
години, то досить часто ті, хто там займався, на вечерю не
ходили – хлопці приносили щось поїсти прямо в казарму.
Незважаючи на такий напружений ритм, підготуватися до
занять встигали не завжди. Тому було офіційно дозволено
займатися і після відбою. Світло в навчальних кімнатах на
курсі горіло нерідко до першої-другої години ночі.
Основними предметами в першому семестрі були
анатомія, фізіологія, біологія, хімія і фізика. Тобто – науки
фундаментальні. І якщо їх так важко було вивчати вчорашнім
школярам з їх молодими тренованими мізками, то нескладно
уявити, як доводилося офіцерам і старослужащим. Ми в них
потреби не мали практично ніякої, вони ж змушені були
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звертатися до нас по допомогу постійно. Це не могло не
вплинути на особисті стосунки. Офіційні звернення за
військовими званнями під час занять вийшли з ужитку
одразу: ми зверталися до наших офіцерів по імені та по
батькові, вони до нас – на ім’я або прізвище. А на кінець
першого року навчання у взводі Григорієм Григоровичем
і на «ви» величали практично тільки командира – капітана
Желєзного. Старший лейтенант Тер-Гаспарян став Льонею
Тером, лейтенант Кудрявцев, згодом – старший, просто
Вітюшею. Демократичності стосунків сприяли і викладачі,
які зверталися до нас виключно на «ви» і «товариш
слухач» або «товариш Іванов». Ми ж до них – на ім’я та по
батькові. Але при цьому ніякої нетактовності, а тим більше
зневаги до старших ніхто з нас собі не дозволяв – всі знали
міру і відчували, де, коли і як до кого звертатися, як себе
поводити…
* * *
Відповідним до наук, які ми вивчали, був і основний
маршрут нашого пересування строєм від сніданку і до
обіду: між анатомічним корпусом на вул. Лебедєва (колишній
Анатомо-фізіологічний інститут) і кафедрами фізики й
хімії на Пироговській набережній (колишній Природничоісторичний інститут). З періодичними заходами на деякі
інші кафедри. По обіді ми строєм не ходили, а розповзалися,
кому куди було потрібно. Офіційно на курсі був журнал, де
ми записувалися, на яку кафедру йдемо, але то була пуста
формальність. Толком ніхто нікого не перевіряв, бо знали –
гуляти нема коли. А якщо гулятимеш, то заліки й іспити не
складеш, відтак – виженуть...
В анатомічному корпусі розташовувалися кафедри,
на яких ми навчалися впродовж трьох років: нормальної
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й патологічної анатомії, патологічної фізіології, а також
оперативної хірургії з топографічною анатомією.
Більшість із нас у своїх провінційних містечках до того
не бачили ніяких меморіальних дошок – ні на честь видатних людей, ні якихось подій. Щоправда, здебільшого
зовсім не тому, що не було достойників або подій – просто
вони не вкладалися в жорстку схему ідеологічного виховання радянських людей. Але про це я дізнався лише потім ...
Тоді ж я з благоговінням розглядав меморіальні дошки
при вході до корпусу на честь професорів М.М. Анічкова,
В.М. Шовкуненка і В.М. Тонкова. Не знаючи ще навіть
толком, хто вони такі.

Будівля Анатомо-фізіологічного інституту

Враження справляли вже самі титули на меморіальних
дошках – академік, генерал-лейтенант. Про академіків я в
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своєму місті лише чув, там навіть професори були людьми
надзвичайними. До професора-хірурга Гуляницького, який
жив в нашому під’їзді, постійно ходили вдячні пацієнти, і
його дружина була позбавлена тих побутових проблем, які
вимушена була вирішувати моя мати. Генерал на всю нашу
Тернопільську область був один – командир артилерійської
дивізії, який жив у сусідньому під’їзді. Та і той генералмайор. А тут – генерал-лейтенанти...
Це вже пізніше я дізнався, що за царських часів начальник кафедри в нашій Академії носив на погонах дві зірки
«дєйствітєльного статского совєтніка», що відповідало
тодішньому званню генерал-майор, а іноді й три – тайного
совєтніка, як генерал-лейтенант. А екстраординарний,
по- теперішньому звичайний професор або заступником
начальника кафедри, мав одну генеральську зірку, що відповідало званню бригадного генерала. Якого, щоправда, в
царській армії не існувало. У Червоній Армії начальники
кафедр носили по два-три ромби, що відповідало званням
командира дивізії-корпусу. А професори – один-два ромби,
відповідно командира бригади-дивізії. Ромба комбрига
удостоювалися навіть деякі доценти.
Тому коли в 1943 р. ввели сучасну систему військових звань, іноді траплялися курйози. Старші розповідали: «Приходять до начальника кафедри співробітники
привітати з присвоєнням звання генерал-майор медичної служби. Оскільки до того генеральські звання і зірки
замість ромбів були введені в 1940 р. лише для стройових
командирів і командувачів. А він їм у відповідь: «Спасибі,
я вже був генерал-лейтенантом». Натякаючи на те, що ще
в царські часи, понад чверть століття назад вже носив на
погонах дві генеральські зірки». У наші часи генеральські
звання мала лише невелика частина начальників кафедр.
Про професорів без кафедри навіть мови бути не могло.
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Проте повернемося до анатомічного корпусу. У вестибюлі нас зустрічало величезне опудало слона, яке залишилося відтоді, як тут розташовувалася ще й кафедра біології.
На першому році навчання ми освоювали лише ту частину
великої будівлі, де розташовувалася кафедра нормальної
анатомії: перший поверх праворуч від входу і напівпідвал.
Тут витав специфічний запах законсервованої у формаліні
мертвої людської плоті. На кафедрі був унікальний анатомічний музей, в якому містилися експонати, придбані ще
за часів Петра Першого. Але нам особливо їх роздивлятися
було просто ніколи, ми весь час проводили в анатомічних
залах, в так званій «анатомічці».
Ця кафедра була однією з семи найстаріших
кафедр Академії. Її керівниками свого часу були академіки Імператорської академії наук і Академії мистецтв
П.А. Загорський та І.В. Буяльський, член-кореспондент
Імператорської академії наук, геніальний російський
хірург, анатом і педагог М.І. Пирогов, академік В.Л.
Грубер, заслужені професори Академії О.І. Таренецький
та І.Є. Шавловський.
Але ми, тодішні, в таку історію заглиблювалися не
дуже: нам цілком вистачало діячів ХХ ст., які і сформували кафедру такою, якою ми її застали. Це були академік АМН генерал-лейтенант В.М. Тонков, який очолював
кафедру впродовж тридцяти п’яти років. Його змінив членкореспондент АМН генерал-майор Б.О. Долго-Сабуров.
Наскільки ми розуміли, це саме вони сформували той дух
жорсткої вимогливості до знань слухачів, який ми повною
мірою відчули на собі. Ходили чутки, що на іспиті професор Долго-Сабуров діставав з мішка перед собою будь-яку
кістку, підкидав її вгору і ловив. Якщо за цей час слухач не
впізнавав, що це воно таке – отримував два бали і йшов на
другий захід.
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Завідувач кафедри наших часів професор В.М. Мурат на
тлі своїх попередників виглядав блідувато. Він читав нам
лекції, які мало хто слухав, а тим більше записував. Бо що
тут записувати і замальовувати, якщо треба, по-перше,
зубарити товстелезний, заледве не на тисячу сторінок, підручник Тонкова. Який, до речі, був найпоширенішим в
СРСР підручником з цієї науки і перевидавався п’ять разів.
По-друге, візуально доповнювати отримані знання за допомогою атласу Синельникова. По-третє – переводити ці знання в
практичну площину шляхом вивчення препаратів і роботи
на трупах.
Відтак основним місцем навчання була «анатомічка»,
в якій засиджувалися до пізнього вечора. Часу катастрофічно не вистачало, то ж змушені були тягати кісткові препарати з кафедри до гуртожитку. Замочки на валізках для
навчального приладдя були ненадійними, то ж нерідко відчинялися в самих непідхожих місцях – в трамваї, пиріжковій або кав’ярні. І шокована публіка спостерігала, як юний
курсант гарячково збирає докупи книжки й людські кістки.
Особливо складною для заучування була побудова черепа,
який за 5-10 крб. можна було потай, але без проблем, придбати у лаборантки кафедри. Потім, по виході на вільні
хліби, їх нерідко використовували як попільниці, лоскочучи
нерви своїм подругам...
* * *
Другим із головних місць нашого навчання в самому
його початку був корпус, де розташовувалися кафедри
хімії, біохімії й фізики – колишній Природничо-історичний
інститут. Його фасад прикрашали п‘ять меморіальних
дошок – на честь В.В. Петрова, С.В. Лебедєва, М.М. Зініна,
О.П. Бородіна і П.П. Кравкова.
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Будівля Природничо-історичного інституту

Хто такий В.В. Петров, ми всі знали зі шкільних підручників фізики – винахідник електричної дуги, яку недоброзичливці Росії потім чомусь назвали «вольтовою». Окрім
того, як згодом з’ясувалося, саме він описав майже всі
явища електричного струму, багато з яких потім знову відкривалися різними ученими ще впродовж багатьох років
після нього.
Ім’я академіка С.В. Лебедєва було відоме зі шкільного
курсу хімії – винахідник синтетичного каучуку, без якого
уявити нинішній розвиток автомобільного транспорту
просто неможливо. Він керував кафедрою впродовж ледве
не двох десятиліть, і головна вулиця Академії, колишня
Нижегородська, 1945 р. була названа саме його ім’ям.
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З О.П. Бородіним було дещо складніше. Прості
радянські люди знали його як визначного російського
композитора, автора опери «Князь Ігор», двох симфоній та
інших музичних творів. А тут з’ясовується, що насамперед
він – випускник нашої Академії, видатний вчений-хімік,
віце-президент Петербурзької АН і завідувач кафедри
хімії. Дивина!
Ми тоді ще не знали, що однією із визначальних традиційних рис наших учителів в Академії було щільне й
органічне поєднання трьох основ: професійної, моральної
і культурно-естетичної. І я досі вдячний, що вони щиро
намагалися передати свої шляхетні схильності нам – не
завжди розумним і вихованим. Але хто з нас був спроможний – ті сприйняли й усвідомили...
Будівля інституту мала два входи: парадний із
Пироговської набережної і задній – через двори з вул.
Клінічної, яким ми в основному, і користувалися.
Роздягнувшись в цоколі, ми піднімалися на другий поверх
до аудиторій №10 і 11 центральними сходами, де перед нами
поставав чудово виконаний бюст академіка М.М. Зініна,
який керував кафедрою в середині ХІХ ст. впродовж шістнадцяти років. Він був відомим нам зі шкільних підручників
як винахідник анілінових барвників, без яких зараз неможливо уявити багато галузей легкої і харчової промисловості.
Навчальні кабінети і лабораторії розташовувалися на
обох поверхах просторої споруди.

* * *

Перший місяць після зарахування до Академії в звільнення до міста нас не пускали. Відтак ми могли безборонно освоювати лише свій мікрорайон, в якому, зрештою,
було більше всіляких культурно-побутових закладів, ніж в
невеликому місті. Але людині завжди чогось бракує. Нам
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кортіло побувати в самому центрі – на Невському проспекті. Але про це без записки про звільнення годі було і
думати. Другокурсники косяками ходили в «самоволки» і
припленталися пізно вночі, а то й під ранок, але наш начальник курсу пообіцяв за таке виганяти нещадно…
Розумом ми усвідомлювали всю небезпечність легковажного ставлення до такого попередження, однак, як співав Висоцький, «… но уж душа рвалася із груді…». Десь в
середині вересня до мене підійшли двоє москвичів – Льова
Дигін, з яким я зчепився, і його приятель Володя Сафронов.
«Досить бриндитися, старий, є ділова пропозиція…». Суть
зводилася до того, щоб піти у «самоход» і посидіти в ресторанчику. Треба ж вступ до Академії відзначити якось
по-людськи. Ну хіба ж я міг перед ними виказати, що для
мене таке – слабó? Але де взяти цивільне вбрання? Адже
тримати його на курсі категорично заборонялося, а родичів у мене в Пітері не було. «Нічого, не переймайся. Тут
візьмемо таксі, поїдемо до мого дядька, в нього перевдягнемося. Для тебе знайдемо щось з його гардероба. Потім
з’їздимо на Невський, посидимо в якомусь гарному містечку пару годин – і так само назад. Якраз до вечірньої перевірки встигнемо».
Сказано – зроблено. Дружина Льовиного дядька, майоравикладача Академії, із розумінням поставилася до моїх
проблем і доклала належних зусиль, щоб я виглядав
досить пристойно. Оскільки всюди були черги, то ми
вибрали ресторан не на самому Невському, а поруч,
на перпендикулярній до нього вулиці Садовій. Не
здогадуючись, що це якраз біля військової комендатури і
гарнізонної гауптвахти. В одній із камер якої наша трійця
наглих порушників дисципліни виглядала б доречніше, ніж
за столиком ресторану з невибагливою назвою «Сєвєрний»,
з середини семидесятих переобладнаного на «Баку».

82

Володимир Пасько. Звання – слухач

Тон у залі, оформленому в стилі початку п’ятдесятих
років, завдавала велика, чоловік із десять, компанія флотських офіцерів, від капітан-лейтенанта до капітана першого
рангу. Як ми потім дізналися, на їхньому арго – від «каплея»
до «капраза». Сервіс в радянських ресторанах, навіть в
Ленінграді, вишуканістю не вирізнявся. Спочатку ми довго
чекали, поки підійде офіціант, щоб прийняти в нас замовлення, потім – поки він бодай щось принесе. Я не витримав і
досить різко висповів нахабі – і за повільне обслуговування,
і за несвіжу скатертину, і за поданий до столу чорний хліб.
Офіціант вдвічі збільшив швидкість, негайно замінив скатертину, приніс білий хліб. Мої москвичі лише ошелешено
спостерігали. Нарешті, коли вже випили по чарці, Володя
Сафр здивовано пробурмотів: «Я все розумію, старий, халдея ти відшмагав класно, але – чим тобі хліб не догодив?».
Довелось пояснити, що в Україні чорний хліб їдять лише ті,
кому на білий або бодай сірий не вистачає.
Слід сказати, що офіціант аніскільки не образився, а,
відчувши в нас «молодих да ранніх», навіть запропонував
підсадити до нас веселих дівчаток. «Як у тих офіцерів, тільки
молодших…», – кивнув в бік морської компанії. Однак така
пропозиція явно виходила за межі нашого невеликого
досвіду. Добре, що була поважна причина відмовитися, –
обмеженість в часі…
Однак яким же було наше здивування, коли до ресторанної зали вальяжно уплив у військовій формі й з дамою
того ж штибу, що нам пропонував офіціант, наш однокурсник Боря Кравець – «Боб». А потім ще і підійшов позичити
десятку, щоб розрахуватись, – чи то з офіціантом, чи то з
дамою. Він був із суворовців, то ж, на відміну від нас, мав
більший досвід вільного поводження з правилами військової дисципліни. Але що стосується іншого – то тут ми відчули себе дещо присоромленими…
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* * *
Іншим цікавим заняттям у вересні стало удосконалення
виданої нам військової форми. Прикладом слугували наші
сусіди на поверсі – другокурсники. Для початку слід було
замінити всі ґудзики на гімнастерках і мундирі, оскільки
вони були з латуні й їх треба було майже щодня чистити.
Для цього у кіоску військторгу продавалися відповідні причандали – спеціальна смердюча рідина «Асідол», невеличкі
щіточки і целулоїдні трафарети, щоб не бруднити обмундирування. Аби позбутися цього клопоту, треба було придбати і пришити ґудзики анодовані. Це – перше. Друге – належало перешити мішкуваті солдатські шаровари на хвацькі
офіцерські бриджі. Найбільш дженджуристі хлопці
робили собі штани вузькими, немов гусарські чакчири.
Але не всі розуміли, що для цього треба мати достатньо
струнки ноги. То ж іноді замість хвацького виду отримували
карикатурний…
Третій напрямок діяльності – це привести до ладу
погони. Вони були подібні до нинішніх курсантських,
але галун був не з маркої бавовняної тканини, як зараз, а
витканий з металевої нитки сріблястого кольору. Найбільш
завзяті розцяцьковували цей галун зигзагами на подобу до
тих, що на генеральських погонах. Оскільки погони легко
зминалися, то їх робили жорсткими з допомогою целулоїдних трафаретів або в’язальних спиць. Зрештою, цьому я
навчився ще від батька…
Гімнастерку модно було вкорочувати так, щоб була
вниз від ременя не ширше за долоню. Парадний мундир
мав бути припасований до талії – щоб не збирався «спідницею» під ременем. Останнє зусилля – це «облагородити»
повсякденні яловичі чоботи. Їхні халяви за фактурою були
дрібно-пухиристими, відтак виглядали матовими, скільки
їх не начищай. Нам же хотілося, щоб вони блищали як
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хромові. Другокурсники напоумили прасувати їх гарячою
праскою – щоб зрівняти пухирці…
Оскільки я був хлопець чепурний, то майже все це добросовісно проробляв. Нам в цьому охоче допомагали «тьоті
маші» з майстерні з ремонту речового майна, беручи всього
по 3-5 крб. за одиницю «удосконалення». Єдине, чого я не
робив, – це ніколи не вкорочував гімнастерку: підібрати
готове обмундирування належної довжини для мене було
проблемою впродовж всієї сорокалітньої служби…
* * *
Перший місяць навчання промайнув немов один день,
однак перші підсумки зробити вже було можна. Я зайняв
місце в першій третині взводу і не мав великих проблем з
жодного предмета. Хоча давалося мені це нелегко – доводилося практично щодня займатися після відбою, та і в
неділю не забувати про понеділок. Добре, що «фундаменталка» працювала і в неділю, хоча лише до вісімнадцятої
години.
Нарешті нас стали відпускати у звільнення. Тих, хто не
мав відробок, – в суботу з обіду до відбою, а потім в неділю –
зранку на весь день. Ленінградців звільняли одразу на добу.
Хто мав одну відробку – гуляв один день, хто дві і більше –
міг навіть не записуватися. Щоправда, останніх це не дуже
засмучувало. Справа в тому, що Академія мала власний
пристойний клуб, в якому тричі на тиждень демонстрували
кінофільми, а щосуботи влаштовували вечори відпочинку,
якщо по-простому – «танці», які користувалися великою
популярністю серед ленінградських дівчат. Поруч із нашою
територію знаходився Будинок культури ім. Першого
Травня і Виборзький палац культури. В першому асортимент послуг був подібний до нашого клубу, але масштабніший. В палаці ж був стаціонарний кінотеатр і великий
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театрально-концертний зал, де постійно виступали знані
артисти і творчі колективи. Не менш престижний зал знаходився неподалік, на Арсенальній набережній. То ж навіть
не маючи записки про звільнення, вільний час можна було
провести «файно і зо смаком», аби цей час лишень був…
Непомітно підійшло 10 жовтня – мій перший день народження поза рідною домівкою. Особливого піднесення я
не відчував. Якихось традицій відзначення ще не склалося,
оскільки у взводі я був першим іменинником. Мені задля
такого дня належало звільнення до міста, але куди йти і що
робити, я толком собі не уявляв. Поки по обіді роздумував,
підійшов Льова Дигін:
– Ти думаєш друзів з такої нагоди пригощати чи ні?
– Я як піонер – завжди готовий. Але – де і як? В умивальнику
на курсі якось не хочеться…
– Отримуй звільнувальну, перевдягайся в «парадку» і
поїхали.
Я був здивований: – «Куди?». У відповідь: – «На хату».
– Яка хата? Де? Хто ще буде? Та й скупитися б спочатку
треба…
Це не твоя турбота. З тебе – таксі туди і назад та пляшку
із закускою по дорозі візьмеш...
Напакувалися в машину тією ж компанією, плюс Боря
Дауранов з п’ятого взводу. Поїхали кудись на Охту, в
промислово-робітничий район. Яким же було моє здивування, коли двері квартири нам відчинив… старший лейтенант Тер-Гаспарян, старший моєї навчальної групи. Він був
неодружений і знімав тут кімнату в трикімнатній квартирі.
Враховуючи перспективу розвитку подій, слід згадати хоча б двома словами про її мешканців. Це були дві
сестри, років тридцяти і двадцяти п’яти, та їх молодший
брат, який щойно повернувся після строкової служби в
армії. Дотепний квартирант іменував їх «пані Стара», «пані
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Молода» і «пан Столпаков», за аналогією з героями популярної в ті роки радянської комедійної телепередачі «Кабачок
«Тринадцять стільців», створеною нібито за мотивами
життя тогочасного польського суспільства. Після бурхливих антикомуністичних виступів в Польщі в 1970 р. цю
телепередачу потихеньку прикрили. Але тоді все ще було
нормально. «Пані» і «пан» на клички не ображалися й у відповідь звали дотепного мешканця просто «Тером».
Дигін налагодив з ним приятельські стосунки через
те, що той мав всю рідню в Москві, та тепер поводився з
командиром ледве не на рівних, фамільярно називаючи
його на «ти» і «Льонею». Я собі такого, звичайно, не
дозволив. Леонід Георгійович виявився люб’язним
господарем і таким, хто називається душею компанії.
То ж ми чудово провели вечір. Я був поза казармою, в
нормальній міській квартирі вперше за три місяці – і це
було для мене найкращим подарунком. Тоді якось навіть
не гадалося, що з часом ми з Льонею станемо досить
близькими приятелями, а двері цієї квартири будуть для
мене завжди гостинно відчиненими…
* * *
Подальший час до закінчення першого семестру якимись особливими подіями не запам’ятався. В Ленінграді
рано настають холоди і довгі ночі з коротенькими сірими
днями, коли навіть вилазки до малознайомого поки що
міста не дуже приваблюють. Тим більше що навчання вільного часу залишало обмаль.
Як я вже відзначав, наша родина була дуже дружною і
мені відчутно бракувало спілкування з рідними. Основними
засобами зв’язку були пошта і телефон. Автоматичний
телефонний зв’язок був вельми недосконалим, тому доводилося йти на переговорний пункт і або замовляти розмову
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на певний час, або чекати годину-дві, поки телефоністка
тебе з’єднає. Це було і досить морочливо, і дорогувато. Тому
основним засобом спілкування були листи, якими ми обмінювалися не рідше одного разу на тиждень. А на свята і дні
народження – до того ж вітальні листівки, причому також
всім родичам і близьким знайомим. Це було обов’язково.
Втрачатися цей звичай почав у часи розпаду СРСР, коли
багатьом стало не до святкувань і душевного спілкування.
А потім був і зовсім витиснений появою нових засобів
комунікації…
Почавши своє навчання в Академії, я з подивом помітив,
що, не зважаючи на свою, здавалось би, повну двомовність, повноцінно думати я в змозі лише українською. То
ж поставлені викладачем запитання я мусив сприймати
російською, в умі перекладати на українську, українською
формулювати відповідь, затим перекладати на російську і
лише тоді відповідати. Це ставило мене в досить невигідне
становище в порівнянні з хлопцями-росіянами. Особливо
відчутним це було на заняттях з хімії, викладачем якої був
вчорашній аспірант з типових «дітей асфальту» – невисокого
зросту, плюгавенький, в окулярах і з перебільшено серйозним видом та гордою поставою. Як відомо, таким щось
пояснювати – даремна праця…
Своє нутро цей чоловічок повною мірою продемонстрував на нашому одногрупнику Геннадії Прищепіні – старшому лейтенанті-танкісті, за віком старшому від свого
викладача. Свій досить посередній розум він намагався
компенсувати в’юнкою вдачею. Складні хімічні формули
і реакції ніяк не вкладалися в його вже добряче лисувату
голову, то ж він отримував свої «трояки» лише завдяки
тому, що безбожно списував у нас, молодих, і користувався
шпаргалками – «шпорами». Вийшло так, що він, не маючи
ніякої надії скласти залік, спробував якось знайти доступ до
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білетів і намітити один для себе. Однак «Вєня» (від Веніамін),
як ми поза очі називали цього викладача, спіймав його на
гарячому. І роздув скандал аж до рівня начальника кафедри. Який також став в позу – «це є вчинок, не гідний офіцера…». Коли «Гена» повернувся до класу після третьої
безуспішної спроби здати залік, в його очах стояли сльози –
наша Академія була для нього останнім шансом вибитися
в люди…
Військова фортуна – дама вельми примхлива. Через
багато років, працюючи в Академії, я мусив відбути у відрядження. Квитків, як водиться, в касах вже не було. Довелося
звертатися до військового коменданта на Вітебському вокзалі Ленінграда. З відвідувачами працював черговий помічник – літній лисий майор. Вислухавши мене, перепитав прізвище й ім’я та по батькові. Я не звернув уваги, оскільки ці
дані були потрібні, щоб виписати мені дозвіл на придбання
квитка з броні. Простягаючи папірця, майор уважно подивився на мене і раптом спитав: «Вибачте, товаришу підполковник, ви часом не в 1965 році до Академії поступали?».
Отримавши ствердну відповідь, з гіркою усмішкою задав
друге питання: «А Гену Прищепіна – такого пам’ятаєте?».
Мені було незручно, що я його не впізнав. Трохи порозмовляли. Після відрахування з Академії Гена зосередив всі
зусилля на тому, щоб бодай залишитися служити в Ленінграді. Однак без зв’язків, та ще й без вищої військової
освіти молодшому офіцерові рости важко, тим більше «на
асфальті». То ж дослужився лише до майора і начальство
вже натякає на пенсію, бо посада потрібна для молодих і
перспективних, до того ж із зв’язками…
* * *
Для того, щоб ми легше засвоювали анатомію і подальші
суто медичні науки, нас навчали також латини. За царських
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часів її вивчали в гімназіях як предмет, в радянській
же середній школі про неї навіть не згадували. Правда,
використання цієї мови залишилося хіба що в медицині,
та й те вельми обмежено. Враховуючи це, наша викладачка
Файнштейн С.Л. була не дуже вимогливою. Хоча я особисто
вивчав ту мертву мову досить охоче, оскільки в книгах
дореволюційних авторів посилань на неї було цілком
досить. Складно було собі навіть уявити, що всього сто з
невеликим років назад всі дисертації з медицини писалися
і захищалися винятково латиною. А перший захист дисертації
російською мовою відбувся лише в 1858 році в аудиторії, де
ми тепер слухали лекції з хімії.
* * *
Непомітно підійшов час складати першу сесію. Готувались ми до неї з тремтінням в душі й засиджувались за підручниками до глибокої ночі. І ось одного разу на початку
першої години почулась команда нашого старшини Колі
Філістовича: «Перший курс – виходь на шикування!». Ми
неохоче виповзали із затишних куточків, в яких «гризли
граніт науки». Зважаючи на те, що навчальний клас безпосередньо на курсі був всього один, то для занять використовували також службовий кабінет начальника курсу, каптьорку і навіть побутову та умивальні кімнати.
На початку широкого коридора стояв майор–черговий Академії і сердито покваплював. Він був зі слухачів
командно-медичного відділення 1-го факультету, за національністю середньо азіат і Академію, вочевидь, не закінчував. Тому на нього справило велике враження, коли в
нашому дворі він наштовхнувся на двох не зовсім тверезих слухачів, котрі у відповідь на вимогу пред������������
’�����������
явити документи кудись далеко його послали і розчинилися в темряві.
Розлючений майор жадав крові, але наші всі були на місці.

90

Володимир Пасько. Звання – слухач

Послідувала команда: «Перший курс – розійдись! Другий
курс – шикуйсь!». У них відсутніх була практично чверть.
Природно,що ми прийшли на виручку товаришам, зробивши це непомітно-акуратно.
Коли старшина Міхальков доповів, що й тут всі на місці,
майор не повірив і порахував особисто. Однак, спантеличений і присоромлений, під глузливими поглядами другокурсників, змушений був дати команду розпустити курс.
Щойно він повернувся спиною і дійшов до кінця строю,
як із його глибини почулася нестатутна команда: «Трип’ятнадцять!», у відповідь на яку сотня молодих горлянок
гримнула: «У-у-у, сука!». Коли майор обернувся, то побачив лише спини другокурсників, що хутко розбігалися,
та закляклі, з виряченими від здивування очима, фігури
статистів-першокурсників. Які також негайно кинулися
врозтіч.
Ця витівка переповнила чашу терпіння командування:
на посаді начальника 2-го курсу, інтелігента й ліберала
полковника Загорського, змінив підполковник (згодом
полковник) Третьяков М.М., котрий для початку взяв курс,
як кажуть росіяни, в «єжовиє рукавіци». Хлопці спочатку
для порядку трохи посіпались, а потім стали шанобливо
називати свого шефа «дядя Коля»...
* * *
Однак справа не в тому. Щоб бути допущеним до сесії,
для початку треба було скласти заліки. Найскладнішими
були з анатомії та хімії. Дещо легшими – із фізіології та
фізики. Предмет «актуальні питання історії КПРС» викликав відразу своєю очевидною непотрібністю для практичної
роботи хоч офіцера, хоч лікаря. Тим більше тільки нещодавно все це проходили в школі. Але залік здавати все одно
було треба…
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Іспит в першому семестрі був один – з неорганічної хімії.
В п’ятницю, на початку січня 1966-го року. Мені випало
складати його самому начальнику кафедри професору
Йоффе Ісаку Соломоновичу – визначному вченому, за підручником якого вивчали органічну хімію в більшості вузів
СРСР. Саме він винайшов спосіб отримання вітчизняного
біциліну, а також препаратів, що продовжували термін дії
пеніциліну. Незважаючи на свій поважний вік, він особисто
читав нам весь лекційний курс. За час своєї лекції професор неодноразово списував крейдою навчальну дошку, яку
тут же витирав черговий лаборант. За професійну любов до
остогидлих нам складних формул його задовго до нас прозвали «тетра-ножка-ді-доскіл» – так його хімічною мовою,
на думку слухачів, мав би називатися звичайний стілець.
Начальник кафедри приймав іспит у своєму кабінеті.
Я був вражений його інтер’єром – дорогими різьбленими
меблями, старими, в шкіряних палітурках, фоліантами в
книжкових шафах. Професор сидів в масивному кріслі за
величезним письмовим столом, покритим зеленим сукном. Під рукою – чай із лимоном в кришталевому стакані
зі срібним підсклянником і такою ж ложечкою. Я чому так
детально зупиняюся на описуванні всього цього? Тому що
потім мені довелося складати іспити не одному начальнику
кафедри, і кабінети у всіх були дуже схожими на цей. Як і
манери їхніх власників…
«Як в кіно про дореволюційні часи», – майнула думка,
яку лише ствердив господар кабінету, перервавши моє статутне рекомендування словами: «Сідайте, молодий чоловіче, сідайте. Що там у нас?». А в «нас» три питання в білеті
і три аркуші з моїми відповідями. Професор повністю
вислухав відповідь лише на перше питання. З другого і
третього – до половини. Зробив запис у залікову книжку,
згорнув і віддав мені: «Дякую, ви вільні. Бажаю успіху…».

92

Володимир Пасько. Звання – слухач

Суворо-величний вид і сухий тон професора добра не віщували. Я чемно подякував і прожогом кинувся за двері.
Відкрив «заліковку» і очам своїм не повірив: «отл.», тобто
«відмінно». Ну що ж, з політехнікою я порахувався, тепер і
додому їхати не соромно…
* * *
Відпускні квитки видали наступного дня в обід – лише
після того, як ми поздавали книжки до бібліотеки і нам влаштували стройовий огляд. Я і досі пам’ятаю, що на шинелі
позаду на шліці мало бути чотири ґудзики – не більше і не
менше, яких ніхто ніколи не застібав. І до чого вони були
там – невідомо, бо ж шинелі «в скатку» давно вже ніхто
не носив. Ленінградці і хто мав родичів у місті – ті розбіглися одразу, за ними ті, хто мав шанс від’їхати до ночі.
У мене і поїзд, і літак були вранці, однак поїхати одразу
придбати квитка кебети, за браком досвіду, не вистачило.
Мені за будь-яких умов належало добиратись з пересадкою
у Львові. Квиток на літак до Львова коштував 23 крб., на
поїзд в нормальному купейному вагоні – 19. Співставивши
це з вартістю харчування в дорозі і виграшем в часі, вирішив скористатись літаком. До того ж вперше в житті…
Під вечір, потинявшись незвично спорожнілою казармою, заступник командира взводу Юра Смірнов, командир
відділення Толік Моральов і я вирішили відзначити першу
в Академії сесію і відпустку. То ж «сообразілі на троіх» –
взяли пляшку вірменського коньяку і нехитру закуску.
Коньяк коштував всього на третину дорожче за горілку – 4
крб. 12 коп., кілограм напівкопченої домашньої ковбаси (зі
справжнім смаком!) – 2 крб. 90 коп., білий батон – 13 коп. Моя
курсантська получка складала – 7 крб. 80 коп. Враховуючи,
що батьки присилали на кишенькові витрати 20 крб. на
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місяць, а хлопцем я був у видатках достатньо скромним –
на свято можна було собі дозволити і коняк, і літак…
Для повного комфорту скористалися службовим кабінетом
начальника факультету, сержанти з інших взводів – кабінетами його заступників і начальника курсу. Справа в тому,
що на період сесії нам було дозволено займатися в них до
пізньої ночі, то ж чом би не скористатися і тепер – за її
успішного завершення? Але все було чемно-акуратно, щоб
навіть щонайменшого сліду не лишилося…
Як зараз, перед очима той морозний недільний ранок.
Прощаємося з хлопцями біля Фінляндського вокзалу.
Юра Смірнов їде до Костроми, Толя Моральов – до
Вологди, я – в протилежний бік, в Україну. Напівпорожній
автобус «двійка» підвозить мене на восьму годину ранку
до центральних авіакас, що поруч із Невським проспектом. Виглядаю я, мабуть, досить кумедно – у строгому
курсантському однострої, але з картатою модною червонобежевою валізою. Пам’ятаю незбагненно-безпідставне відчуття впевненості, що сьогодні все буде гаразд. І дійсно – великою залою бродять лише поодинокі мандрівники. Я без
будь-якої черги беру квиток на літак, який відлітає за дві з
половиною години.
До реєстрації та від’їзду в аеропорт маю цілу годину.
Тому для початку оглядаю величну споруду авіакас.
Цілком очевидно, що будувалася вона не для такого
утилітарного призначення. Лише потім, захопившись
архітектурою Ленінграда-Петербурга, я дізнався, що це
був так званий банкірський дім Вавельберга – творіння
архітектора М.М. Перетятковича, родом з Волині.
Вибудований в стилі італійського ренесансного палаццо,
він містив в своєму зовнішньому оздобленні емблематику
знаного італійського роду Медичі – виставлені пірамідою
три пігулки. Подібну споруду я бачив у Києві на Хрещатику.
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Мотиви свого учителя по Петербурзькій академії мистецтв
тут використав член відомої французько-російської родини
Бенуа – Леонтій. Щоправда, увагу звернув лише після свого
остаточного повернення в Україну. Та до того було ще
понад чверть століття…
Поки що я відправився пошукати, де б поснідати. На розі
Невського проспекту та набережної річки Мойки в цокольному поверсі знайшов «котлетну» – смачну і дешеву, послугами якої користувався принагідно безліч разів. Нинішній
курсант або навіть офіцер до кафе, яке розташоване зараз
в тому приміщенні, зайти може хіба що як екскурсант –
лишень подивитися…
Підзаправившись, продовжив огляд околиць. В гастрономі купив невеличкий набір французьких сирів. Точніше
– нашого виробництва, але під французькі. Мама їх потім
нишком викинула у смітник – через специфічну пахучості «рокфору» вона, за простотою душевною, вирішила,
що ті просто зіпсувалися. В магазині «Овочі-фрукти» з
інтер’єрами з червоного дерева ще дореволюційних часів
купив на гостинець апельсини. Цей екзотичний фрукт
закуповувався лише за кордоном і лише системою державної торгівлі, то ж до нашого провінційного міста він просто
не надходив. На базарі іноді були мандарини, які завозили
з Кавказу підприємливі горбоносі хлопці, але там зі спекуляцію боролися підлеглі нашого батька, то ж це для нашої
родини було – зась…
За півтори години до вильоту – реєстрація, далі автобусом в аеропорт, споруджений в стилі «сталінського ампіру».
Тут вже відчувалася скупченість, хоча побудований він
усього років п’ятнадцять тому. Проектувальники, вочевидь, не передбачали такого буму авіаційних перевезень,
який розпочався з кінця шістдесятих років. Тоді терміново
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побудували новий аеропорт – «Пулково». Правда, той бум
незабаром, на початку дев’яностих, надовго вщух…
Літак – «Ан-10А»: невдовзі
їх знімуть з експлуатації на пасажирських лініях. Хоча я з його
військово-транспортного варіанта «Ан-12» стрибатиму
з парашутом і навіть через тридцять років літатиму до
палаючої війною Боснії. Але це все буде значно потім.
Поки ж що я, влаштувавшись в кріслі, з цікавістю вперше
вивчав обстановку. В тому числі і написи: «Не курить»,
«Пристегнуть пристяжные ремни». Навіть гадки не
маючи, що літак відтепер стане основним моїм засобом
пересування на далекі відстані аж до початку дев’яностих
років…
Львівський аеропорт був копією ленінградського. Як я
потім зрозумів, це був типовий проект для великих обласних
центрів, застарілий ще на час втілення його в кресленнях.
Після п’ятнадцяти градусів ленінградського морозу вступати у львівську відлигу було незвично. На таксі доскочив до залізничного вокзалу і першим же поїздом – до
Тернополя. Від вокзалу до дому – кілька хвилин пішки. На
душі дивне відчуття – деякої відчуженості в рідному місті.
Бо від’їздив юнаком, а повернувся хоча і молодим, але –
чоловіком. Людиною іншого масштабу. Місто ж залишилося таким, яким і було. Хоча і рідним, але… Двері відкрив
своїми ключами. Мати, не очікувавши, від радості навіть
заплакала, припавши до моєї пропахлої тютюном шинелі…
Десять днів відпустки промайнули, немов один день.
Як не дивно, цивільний одяг вже не дуже й приваблював.
На вечірки своєї компанії та на танці я більше полюбляв
ходити у військовому вбранні, яке було свідченням моєї
дорослості. А не так, як у приятелів: вчора ходив до школи,
сьогодні – до інституту, але все з тато-маминої хати. Я ж
мав свою домівку – казарму, свій хліб – військовий пайок і
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платню, свій одяг і водночас символ своєї касти – військовий однострій, що багато чого від мене вимагав, багато чого
позбавляв, зате багато що і надавав. Насамперед – відчуття
своєї мужності, матеріальної забезпеченості й поваги в суспільстві…
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5. Ствердилися міцніше, працюємо не
менше…
Повернулися із зимових канікул в січні 1966 р. окриленими і більш впевненими в собі – пуповина з домівкою
була перерізана. Остаточно прийшло усвідомлення, що ми –
повністю самостійні і відповідальні самі за себе люди, як і
належить професійним воякам.
У міру того, як збільшувався світловий день і ставало
тепліше, зростали протиріччя між жагою знань і тягою
до вільного проводження часу та розваг. Доводилось
більш зібрано працювати впродовж тижня, щоб повністю
вивільняти хоча б неділю, а якщо вдасться – то і суботній
час після обід. Перебування в другому за чисельністю місті
СРСР, колишній столиці Російської імперії, давало достатньо
можливостей для задоволення і духовних, і інтелектуальнокультурних, і всіляких інших потреб.
Правда, деякі наші позаурочні заняття викликали невдоволення начальства. Вживали ми спиртне нечасто – тільки
з суттєвого приводу або перед походом в клуб на танці. Та
й те небагато, а більше так, для куражу. Проте нас на двох
курсах було в казармі чоловік двісті. А зими в Пітері довгі.
Якось в середині березня, будучи днювальним курсу, я
помітив біля одного з вікон в коридорі наших старших
керівників – заступника начальника факультету полковника О.М. Кулагіна та його колегу з політичної частини В.І.
Негоду. Вони щось із цікавістю роздивлялися у дворі з вікна
другого поверху і жваво обговорювали побачене. Раптом
головний заступник грізно рикнув: «Черговий по курсу –
до мене!». Я спочатку навіть сторопів: Кулагін-молодший,
компанійський хлопець Юрко, навчався на другому курсі
і жив з нами в казармі. Тому Олексій Михайлович відносився
до нас відповідно – по-батьківськи. Віктор Іванович, не
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дивлячись на свою «політичну» посаду, також був досить
доброзичливою людиною. Що ж раптом таке трапилося?
Поки черговий офіцер дрібним підтюпцем біг до
начальства, я і сам крадькома подивився у віконце: і що
ж викликало таку реакцію командування? Виявляється, за
суботу-неділю, поки їх не було на службі, верхівка найбільшого
замету під теплим березневим сонечком підтанула. І тепер
з проталини розміром в квадратний метр нахабно стирчали
шийки десятка пляшок. Непотрібно мати надмірну уяву,
щоб скласти враження про загальну кількість склотари, яка
таїлася під снігом.
Вихід знайшли елементарно – звернули на цей «клондайк»
увагу двох курсових прибиральниць. Я цілком свідомо
використовую цей термін. Зарплата у тих жінок складала 60
карбованців на місяць. Винно-горілчана пляшка, залежно
від розміру, коштувала в приймальному пункті 12-17 копійок. У цю суму вкладалися буханець звичайного житнього хліба, найбільш поширений білий батон, пиріжок із
м’ясом або «расстєгай» з рибою, пакет супу швидкого приготування або три кілограми картоплі. За дві здані пляшки
можна було купити пляшку пива чи молока або банку
дешевих рибних консервів. Так раптово виникла проблема
розсмокталася сама собою. А склотара завжди була потім
відчутним резервом в нашому справжньому слухацькому
житті, вже на волі…
Якщо розглядати в цілому, то другий семестр пролетів
швидко. Я втягнувся в навчання і, хоча думати українською перестав лише після другого курсу, ніяких проблем
вже не виникало – я став повністю двомовним. Чим якось
спробували скористатися хлопці. В ті часи з цікавою літературою детективного жанру були певні труднощі. Юра
Аспель з п���������������������������������������������
’��������������������������������������������
ятого взводу десь роздобув захоплюючий польський детектив «Злий» про Варшаву перших повоєнних
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років. Але – українською мовою. І ось декілька вечорів
поспіль група аматорів збиралась в побутовій кімнаті, мене
садовили по центру і я синхронно з читанням відтворював
текст російською. Це було досить обтяжливо, але для мене
до певної міри корисно.

* * *

Однак не все було таким безхмарно-чистим в нашій
слухацькій юності. До пам’яті запали два прикрі випадки.
Обидва пов’язані з крадіжками. Ми всі для зберігання
особистих речей мали три місця: приліжкову тумбочку,
речовий мішок під ліжком і чемодан в так званій «каптьорці»,
офіційно – кімнаті для зберігання особистих речей. В
приліжковій тумбочці – все щоденно необхідне і навчальна
література. В речовому мішку – все на випадок бойової
тривоги. В чемодані в каптьорці – те, що понад необхідне,
але без чого також не обійтися. Тумбочка і речовий мішок
не зачинялися ніяк, замки на чемоданах були такі, що нігтем
відкриєш, то ж все трималося на довірі. Зазирнути до чужої
тумбочки, а тим більше взяти щось без дозволу – таке
навіть на думку нікому не спадало. І раптом – то в когось
електробритва щезла, то ще щось. Злодія, відлюдькуватого
хлопця «собі на умі» з п’ятого взводу, вирахували досить
швидко. Його навіть не поскубли, як слід, просто енергійною
лексикою випустили пару і поставили питання про
відрахування з Академії. Однак наш начальник, прагнучи
уникнути такої ганьби для курсу, постарався це спустити на
гальмах і умовив нас взяти негідника на поруки.
Другий випадок – почали зникати речі з чемоданів, що в каптьорці. Її завідувач, «каптьор» єфрейтор
Володя Мукасєєв був із старослужащих, за вдачею сумирний і виважений, то ж стосовно нього підозри відпадали
одразу. Але тоді – хто? Вирахували незабаром і цього.
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З виду – веселий, компанійський хлопець. Росіяни про
таких кажуть – «рубаха-парень». Однак тут негайно втрутився старший брат – слухач шостого курсу, капітан. З іще
більш привабливими манерами спілкування. То ж – умовив і зам’яв…Слід сказати, що відтоді ми до кінця нашого
казармового утримання жодних проблем із збереженням
особистих речей не мали.
Я довго вагався, чи варто згадувати ці прикрі випадки.
Однак все ж наважився. Передусім в інтересах молодого
читача. Оскільки це є хрестоматійні приклади того, як
схильність людини до певних вчинків в юності іноді визначає й її подальшу долю. Адже недаремно на Сході побутує
прислів’я: посієш вчинок – зійде звичка; зростиш звичку –
пожнеш долю…
Перший персонаж років за три знову «засвітився»:
жорстоко побив свою коханку. До того ж декілька разів три
«упіймав трипера» – лікувався в клініці від гонореї. Тепер
його були просто змушені відрахувати. Не надто сприятливо
склалася доля й в іншого. Причому – в обох братів.
Молодший, вже по закінченні Академії був призначений до
однієї з гвардійських парашутно-десантних частин. Спробував
займатися хірургією. В ординаторській медбатальйону було
заведено, перевдягаючись в хірургічний одяг, все залишати
в кишенях уніформи. Бо ж всі свої, офіцери. Одного разу,
в день получки, один із лікарів підняв тривогу, бо хтось
обчистив його до копійки, то ж чим годувати сім’ю?
Командир операційно-перев’язувального взводу Боря М.,
хлопець досить сильної вдачі, з попереднього перед нами
випуску наказав нікого не випускати і всім вивернути
кишені. Винуватець попався. Його судили офіцерським
судом честі і відправили служити до глухого гарнізону
на низьку тупикову посаду. Майора він отримав лише
при звільненні в запас, коли багато хто з нас вже були
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полковниками. Життя закінчив не набагато за сорок, на
дачі від серцевого нападу.
Слід зауважити, що сумнівні моменти переслідували по
життю і його старшого брата. Неприємності із грошовими
зловживаннями виникали то на одному, то на іншому місці
служби. Але – мав чоловік талант справляти позитивне враження на людей і дослужився до полковника, однак звільнений був дочасно і, скажімо так, без належної поваги.
Незвичайно склалася доля і в Борі М., згадуваного командира ОПВ. Будучи вже підполковником, десь у середині 80-х
років, він служив в Групі радянських військ в Німеччині.
Невідомо, з якого дива, хто і як його «завів», але одного разу,
під прикриттям відбуття в чергову відпустку до Союзу він
потай утік разом із сім’єю до Західної Німеччині. Випадок
як для тих часів – безпрецедентний. В усякому разі, що стосується військових медиків.
* * *
Важливою подією другого семестру була участь в перших
у моєму житті військових навчаннях на тему «Організація
медичного забезпечення мотострілецької дивізії в наступі
із застосуванням ядерної та хімічної зброї». Перша умовна
назва цього навчання «Очаг» – від російськомовного військового терміна «очаг ядерного (химического) поражения».
Вона, ця назва, так і прижилася на довгі роки як хоча і неофіційна, але коротка і зрозуміла. Згідно із задумом навчання,
зі слухачів першого курсу за участю мотострілецького і
танкового взводів (від військ округу) було створено щось
подібне до мотострілецького батальйону, який мав вести
наступ на уявного противника. Не в змозі стримати успішний наступ наших частин, противник на кульмінаційному
етапі навчання наносив ядерні і хімічні удари, в результаті
яких всі, хто був у батальйоні, перетворювалися на умовно
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поранених і уражених. Їх після проведення належних заходів на полі бою й в осередках масових санітарних втрат, для
подальшого надання медичної допомоги евакуювали спочатку в реально розгорнуті кілька медичних пунктів полків,
а потім в окремий медичний батальйон дивізії і військовий
польовий хірургічний госпіталь. При цьому використовувалися всі зразки штатних санітарно-транспортних засобів,
до вертольотів включно. А також належним чином обладнаний транспорт підвозу.
Всі посади в медичних підрозділах і частинах були
укомплектовані слухачами Академії. Підготовку їх до
виконання функціональних обов’язків і допомогу в бойовому злагодженні здійснювали викладачі, насамперед з
військово-спеціальних дисциплін.

«Щось я не розумію, друзі мої, з якої це ви радості на танк
залізли?». О.М. Веретьонко і ми, грішні…
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Заняття з надання першої медичної допомоги на навчаннях
«Очаг» проводить викладач кафедри ВПХ

В принципі, то було вражаюче дійство. Ми, слухачі перших курсів, відігравали роль умовно поранених.
Другокурсники працювали санітарами на полі бою і в
медичних підрозділах, третьокурсники були санінструкторами, четвертий курс – фельдшерами і медбратами, п’ятий
курс – лікарями полкової ланки. Посади лікарів-фахівців
обіймали слухачі факультету керівного медичного складу.
Оскільки такі навчання проводилися щорічно, то ми за
час свого перебування в Академії проходили всі ці щаблі
військово-медичної ієрархії а отримували непоганий
польовий вишкіл.
Я тоді аж ніяк не гадав, що подібні навчання і навчальний центр Академії в Красному Селі стануть невід’ємною
складовою моєї службової діяльності на багато років…
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* * *
Літню сесію першого курсу ми зустрічали вже більш
впевнено, ніж зимову. Хоча працювати доводилося, як
і раніше, багато. Серед старшокурсників бутував жарт:
«Якщо витримаєш перші три курси, то Академію точно
закінчиш. Хіба що трамвай на перехресті вулиць Лебедєва
і Боткінської переїде». Можливо, що й так, але ці три перших курси треба було витримати…
Про те, що зробити це буде нелегко, засвідчила вже літня
сесія першого курсу, яка стала першою повномасштабною, аж чотири іспити. Знову хімія – тепер вже органічна,
медична фізика, загальна біологія з курсами генетики і
паразитології, до того ж історія КПРС. Кафедра фізики була
найдавнішою кафедрою фізики в Росії. Про її керівника в
першій половині ХІХ ст. професора В.В. Петрова та його
заслуги я вже згадував. Один із його наступників, професор
М.Г. Єгоров, був у числі засновників російської рентгенології. Всього за три тижні після відкриття В.-К. Рентгена, на
початку 1886 р., він вперше в Росії зробив рентгенівський
знімок людини. Про досягнення їх сучасника, віденського
професора-фізика, українця Івана Пулюя, в цій галузі ми
тоді навіть не здогадувалися. Хоча той, за переказами, прочитавши в науковому журналі статтю Рентгена, яка засвідчувала пріоритет останнього, лише розпачливо вигукнув:
«Моя лямпа, моя лямпа!..».
За ініціативою професора Єгорова вже за два місяці
після відкриття Рентгена була зроблена перша в Росії хірургічна операція з використанням із діагностичною метою
рентгенівських променів, а вже за рік в Академії були створені два рентгенівські кабінети, перші в Росії.
За наших часів кафедру очолював доцент Ю.С. Вайль.
Він закінчував нашу Академію, а згодом здобув другу
освіту і спеціалізувався на такій незвичайній як для медика
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дисципліні, захистивши дисертації на здобуття наукового
ступеня спочатку кандидата медичних, а потім фізикоматематичних наук. Дивлячись на цього невеличкого,
скромно вдягненого, сутулуватого, тихого, непримітного
чоловіка, важко було уявити, що його захопленням був
такий мужній вид спорту, як альпінізм. Нашим викладачем
був полковник-артилерист – суворого виду, але з досить
доброю душею чоловік. Як на мене, практичної користі
майбутньому лікареві від цієї науки було небагато, хоча
та фізика і називалася «медичною». Але мізки тренувала
добре…
Кафедра загальної біології також входила до числа семи
найстаріших кафедр Академії. Вона розташовувалась на
розі вулиць Лебедєва і Клінічної. Нашу повагу несамохіть
викликали старовинні інтер���������������������������
’��������������������������
єри й експонати кафедрального музею, дбайливо збережені таблички з дореволюційним правописом на кшталт «Зоологическій кабинетъ». В
давні часи цю кафедру очолювали іноземці, які, не володіючи російською мовою, читали свої лекції латиною.
Про одного з них, всесвітньо відомого вченого академіка Карла Бера до моїх часів зберігся чи то анекдот, чи то
бувальщина про те, як він, прагнучи перейти на державну
мову викладання, доручив перекласти текст його лекцій
російською, але слова написати латиною. То ж читав, не
розуміючи написаного. І був дуже задоволений тим, що
його лекції одразу набули великої популярності серед слухачів. Коли ж дізнався про її справжню причину, дуже розгнівався. Виявилось, що ад’юнкт, якому був доручений
переклад, поставився до завдання з гумором: виконав його
не так в науковому, як в побутовому стилі, густо пересипавши мову свого шефа нецензурними висловлюваннями,
які педантичний прибалтійський німець ретельно озвучував
на потіху всієї аудиторії…
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Вельми цікавою і повчальною для нас була діяльність
професора М.О. Холодковського, який керував кафедрою
впродовж тридцяти років на рубежі ХІХ-ХХ століть. Він був
не лише видатним ученим – зоологом і активним популяризатором науки – але до того ж знаним ученим-лінгвістом
і талановитим перекладачем та поетом. Його переклад
«Фауста» Гете був визнаний кращим в тогочасній російській літературі і видавався 11 разів. За цю працю Микола
Олександрович 1917 р. був удостоєний Пушкінської премії
Російської Академії наук.
За наших часів кафедра біології була в осяянні слави
свого недавнього керівника – великого академіка АН
СРСР, Героя Соціалістичної праці, генерал-лейтенанта
Євгена Никаноровича Павловського, який очолював
кафедру впродовж тридцяти п’яти років і чиє ім‘я вона
носила. Лекції нам читав його учень і наступник полковник
Первомайський Г.С. – сумирний, з типово академічними
манерами чоловік. Ми прийшли вчитися медицині, а тут
нам розповідали про всілякі пестики-тичинки, інфузоріїтуфельки та жучків-хробачків. Безневинного професора,
який читав нам про все це лекції і мав лише одну ваду –
лису, немов більярдна куля, голову, – ми з досади прозвали
«лисою туфелькою»…
Методика викладання на кафедрі, як я тепер розумію, не змінювалася, мабуть, років тридцять, якщо не
п’ятдесят. Ми зобов’язані були мати навчальні альбоми, в
які кольоровими олівцями змушені були замальовувати
всілякі експонати у відповідності до програми навчання.
На ботаніці – пестики-тичинки, на зоології з паразитологією – жучків-хробачків.
Викладачем в нашій групі був доцент Д.Т. Жоголєв –
невисокий, небагатослівний, скромний в манерах і в одязі
чоловік. Але – справжній ентузіаст своєї науки. Він брав
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участь в багатьох експедиціях, особисто ловив змій, вони
його кусали ледве не до смерті. Відтак вимагав від нас за
повною програмою, причому без будь-яких емоцій. Володя
Корнєєв, спокійний, навіть дещо флегматичний хлопець,
якось не витримав і поскаржився, що завдання на позаурочний час занадто великі, не під силу…
Дмитро Тарасович, не піднімаючи очей, флегматично
кинув (задля збереження колориту даю мовою оригіналу):
– Терпенье и труд всё перетрут…
Володя йому у відповідь:
– Трёшь-трёшь, да и помрёшь…
Відповідь викладача філософічна:
– Хоть трёшь – помрёшь, хоть не трёшь – помрёшь...
«Корнюша», апелюючи до групи:
– Так лучше уж не тереть и помереть, чем тереть и
помереть...
Ми реготали так, що навіть сполошилися лаборантки в
сусідній кімнаті і повискакували – що трапилось? Сміявся
навіть сам викладач.
Що справді знадобилося нам із дисциплін тієї кафедри – так це курси генетики і паразитології. Перша ще
зовсім донедавна вважалася «буржуазною» наукою, відтак
в школі ми про неї навіть не чули. То ж отримані тут знання
були вельми доречними. Що стосується паразитології, то
знання з цієї дисципліни стали мені особливо в нагоді аж за
п����������������������������������������������������������
’���������������������������������������������������������
ятнадцять років – під час служби в Афганістані, де я гостинно, наскільки був в змозі, приймав прибувшого до нас у
відрядження начальника кафедри біології доцента полковника Щербину В.П.
Пригадую цікавий випадок. Після вечері вийшли на
свіже повітря. Раптом він питає, показуючи на ліхтар при
вході до модуля: «В.В., що це у вас там таке?». Я глянув і
лише чортихнувся про себе: плафон наполовину завалений

108

Володимир Пасько. Звання – слухач

комахами, які летіли на світло, а знайшли свою погибель.
«Вибачте, – кажу, – Валентине Петровичу, не догледіли,
не почистили». Він аж сполошився: «І не треба. Ви не
уявляєте цінності цього матеріалу – це ж фактично колекція
тутешніх комах! Можна, я це все собі візьму?». На ранок
зусиллями особового складу мого санепідвзводу всі ліхтарі
в медбатальйоні були чистими. А дві лаборантки, які
супроводжували Щербину, ретельно сортували «трофеї» й
акуратно розкладали їх по баночках і чашках Петрі, щоб
потім вивчати вже на кафедрі.
Вони ж, до речі, навчили моїх лаборанток знаходити
плазмодій малярії в «товстій краплі». На моєму власному
прикладі, лабораторно підтвердивши клінічний діагноз,
який я сам собі поставив. Але до того часу було цілих півтора десятиліття...
* * *
На окрему увагу заслуговує кафедра історії Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) із курсом
партійно-політичної
роботи
(ППР).
Вона
була
наймолодшою з описаних раніше, оскільки була щойно
вичленована в окрему кафедру від марксизму-ленінізму,
однак амбіції мала великі. Досить сказати, що іспити на цій
кафедрі ми складали двічі: в літню сесію першого курсу і в
зимову – другого. З позицій всього почутого і прочитаного
після 1985 р. я бачу, що нас в Академії впродовж півтора
року помпували на цей кафедрі якщо не суцільною і
безпардонною брехнею, то принаймні дуже однобокою
інформацією, що було фактично дезінформацією.
Називалося все це «єдиною і чистесенькою правдою».
У мене зберігся підручник тих часів, нещодавно я його
трошки погортав, то ж знаю, про що кажу. Але ж ми, слухачі, – вірили. Точніше – мусили вірити. Бо дістатися іншої
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правди були просто не в змозі. Доступу до книжок, в яких
давалося інше, відмінне від офіційного, тлумачення історії
народу, країни, а тим більше партії, ми просто не мали… Як
і решта громадян СРСР. Чи вірили в те, що кажуть нам, самі
викладачі – не знаю, не впевнений.
Начальник тієї кафедри полковник Кузнєцов Дмитро
Миколайович враження щасливої людини не справляв –
невисокого зросту, худорлявий, хворобливого виду чоловік. Аж ніяк не схожий на більшість своєї касти «політробочих» – нахраписто-самовпевнених та самовдоволених,
нерідко квітучо-мордатих, з якими я потім зустрічався у
військах. Хоча воював він неслабо – п’ять бойових орденів,
у т.ч. Червоного Прапора. Десять років потому він захистив докторську дисертацію на тему «Діяльність КПРС із
зміцнення військово-медичної служби в роки Великої
Вітчизняної війни».
Задля кращого ідеологічного гартування ця кафедра
організувала для нас екскурсію до Смольного – легендарного
штабу революції. В цій будівлі від 1917 р. і досі знаходилися
вищі органи партійно-державного управління спочатку всієї
Радянської Росії, а потім – Північно-Західного краю. Тут,
окрім «великого Леніна», працювала ціла низка визначних
постатей радянської доби. Нас водили довгими коридорами
від одного пам’ятного приміщення до іншого, оповідаючи
про події тих часів та їх активних творців. Жодним словом
не згадуючи, що ця велична будівля споруджувалася,
передусім, як своєрідний вищий навчальний заклад –
Інститут шляхетних дівчат. Яких більшовики нахабно
викинули на вулицю, ще навіть не здобувши влади. Зрештою,
це нас навряд чи здивувало б – нам втовкмачували, що
комуністи завжди все роблять правильно, а партія – вона не
помиляється…
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В меморіальних кабінетах Леніна і Кірова акцентували
увагу на побутовій скромності вождів, їх несамовитій працьовитості, і високій моральності та порядності. Ми, природно, щиро вірили. Не відаючи ні про «товариша» Інесу
Арманд у «вождя світового пролетаріату», ні про теорію
«стакана води» в статевих стосунках між людьми, висунуту
видатною революціонеркою товаришкою Олександрою
Колонтай. Не згадувалося і про те, як в цьому партійному
штабі під час блокади Ленінграда у Велику Вітчизняну війну
об’їдався делікатесами наступник Кірова партійний вождь
А.О. Жданов, для якого особисто літаком привозили навіть
персики – в той час як прості люди отримували з їжі всього
сто двадцять п’ять грамів низькоякісного чорного хліба на
добу і мерли з голоду тисячами.
З особливою шанобливістю розповідалося про Сергія
Мироновича Кірова – керівника Ленінграда й області на
початку 30-х років і другу за впливовістю, після Сталіна
особу в партії. Наголошувалося на його надзвичайній
людяності, близькості до простих людей. Мовляв беріть
приклад. Після його трагічної загибелі величезна кількість
населених пунктів, всіляких закладів і підприємств були
названі його ім’ям. В тому числі й один з обласних центрів
в Україні, і наша Академія, до яких він відношення не мав
ніякісінького. Була споруджена маса пам’ятників, на яких він
виглядав сповненим життєвої сили потужним чолов’ягою.
В Ленінграді його ім’я стало взагалі культовим.
Те, що насправді Сергій Миронович виглядав кордубатим і досить непоказним чоловіком із простонародним
обличчям, зате був великим шанувальником жіночих принад, – про це скромно замовчувалося. А тим більше про
те, які веселі вечори з актрисами, на думку втаємничених,
більше схожі на оргії, він влаштовував в особняку балерини Матильди Кшесінської, перетвореному на наш час на
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«Музей Жовтневої революції». Тим вечіркам могла б позаздрити навіть сама колишня господиня – коханка не одного
великого князя, в тому числі і самого Миколи Романова.
Щоправда, лише допоки він не став Миколою II. Зрештою,
це так, до слова…
З пієтетом показували і місце, на якому Кіров був
убитий «підлою рукою ворога», як тоді казали. Скромно
опускаючи, що цим «ворогом» був також комуніст, тільки
невдаха по життю, дружину якого звабив партійний бонза.
І навіть не дуже приховував від сторонніх своїх з нею
стосунків. Закомплексований, зневажений і принижений
«товариш по партії» застрелив зарозумілого кривдника.
Про всі ці «художества» наших іконописних вождів ми
дізналися лише через двадцять років, за часів горбачовської
перебудови. А тоді слухали про надзвичайні «чесноти» вождів партії, відчуваючи в глибині душі хто більший, хто менший дискомфорт від власної недосконалості. І – вірили. Як
в самих вождів, так і в обстоювану ними комуністичну ідею.
Причому так, як властиво вірити молодості – повністю і
безоглядно, без жодних сумнівів і коливань…
* * *
Як би там не було, але всі чотири іспити з означених предметів в літню сесію першого курсу я склав на «відмінно» і
отримав законне право на відпочинок. Хоча так поталанило далеко не всім. Впродовж першого курсу було відраховано чоловік з десять. Толя Берсеньєв розчарувався в
професії – не витримав занять в анатомічному залі і написав
рапорт на відрахування. Хороший, у принципі, хлопець, в
останній момент він, видно, пожалкував. Бо, з’явившись
перед нами востаннє – в солдатських шинелі й шапці, з
солдатськими погонами, в кирзових чоботах – вигляд мав
якийсь жалісно-приголомшений.
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Женя Лущиков, син офіцера з Риги, – той зайнявся самолікуванням невідомо де підхопленого нібито лейшманіозу.
Препарат викликав психотичну реакцію, хоча й нетривалу,
але помітну. Його відправили до психіатрії, а хто потрапляв
до тієї клініки – той на службу вже не повертався. З психічним
здоров’ям, схильністю до алкоголізму й аморальною поведінкою в Академії жартувати не любили. Про наркоманію
тоді практично навіть чутно не було – ми дізналися про неї
лише на заняттях з психіатрії на п’ятому курсі.
Сержанта Пашу Савченка, першорозрядника з боксу в
напівтяжкій вазі, який вже фактично відслужив строкову
і подав на відрахування після першого курсу – набридла
казарма, – я зустрів, вже коли ми обидва були підполковниками. Він, українець з Дону, просто перейшов із Академії
до Ростовського медінституту, але тут не влаштувала студентська стипендія і взагалі скромні фінансові перспективи
в цивільній системі охорони здоров’я. То ж після четвертого курсу він поступив на військово-медичний факультет
при Саратовському медичному інституті і став кадровим
військовим.
Однак більшість відрахованих були з тих, в кого низька
успішність поєднувалася з такою ж дисциплінованістю…
* * *
Відпустку я провів удома, в батьків, вдень валяючись на
пляжі на озері або в своїй кімнаті на килимі з книжкою, а
увечері – в парубоцьких забавах. До речі, звичка збирати на
відпустку стос книжок і різних статей для читання на свободі
збереглася в мене на все життя…
В ті часи на мене справило велике враження висловлювання одного з класиків марксизму-ленінізму Фрідріха
Енгельса, що він із романів Оноре де Бальзака дізнався
про Францію середини XIX століття значно більше, ніж із
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підручників і наукових праць. Тому що те ж саме міг сказати
і я, і не тільки відносно Бальзака, але і Золя зі Стендалем
та Мопассаном, а також американських Теодора Драйзера
і Джека Лондона. Та і відносно багатьох інших із різних
країн світу.
Наше покоління вважало за необхідне знати не тільки
радянську і російську літературу, але і світову, перш за все,
європейську. Я особисто в той період захоплювався творами
льотчика і письменника графа Антуана де Сент-Екзюпері
з його триєдиним культом мужності, благородства і гуманізму. Настільною книгою певний час були «Щоденники»
Жюля Ренара, французького письменника рубежу XIX-XX
століть. Доти, поки у мене їх хтось не «позичив». Це зараз
книжкові полиці забиті збірками афоризмів і мудрих
думок попередніх поколінь. Тоді ж такі видання були великим дефіцитом. Тому я змушений був завести для подібних
записів спеціальний товстий зошит, який зберігся у мене
дотепер. Слід зазначити, що основне його наповнення було
зроблене саме під час навчання в Академії.
* * *
Повернулися з канікул в піднесеному настрої. Щоправда,
в мене особисто він швидко був зіпсований прикрим
випадком під час першого ж звільнення до міста. Ми з
Ігорем Хаустовим умовилися зустрітися в певний час біля
перехрестя Невського і Володимирського проспектів. Я
потім не раз картав себе за ту дурість: знайшли де зустрічатися – в самому центрі міста… Місце видне, від пекучого
сонця сховатися ніде, а Гарька все не йде. Краєм ока помітив,
що в моєму напрямку чимчикує якийсь «капраз», а за ним
метрів за тридцять – комендантський патруль. Я приосанився, застібнув гачки на комірці мундира. Офіцер, не доходячи до мене метрів п’ятнадцять, пірнув у напівпідвальний
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гастроном. Я пильную за патрулем, чемно його вітаю. Однак
до мене підлітає один із патрульних, курсант-артилерист, і
запрошує до начальника патруля, який зупинився біля підворітні. Підходжу як належить, рекомендуюсь. Дивлюся, а
там полковник-авіатор виховує «капраза», капітан береться
за мене. Виявляється, це – посилений патруль. Вони спочатку взяли на гачок того моряка, а мене вже спіймали,
як-то кажуть, на живця. Виявляється, моряк зайшов до
магазину через один вхід, а вийшов через інший, за моєю
спиною, поки я пильнував за патрулем. Тепер його пісочать
за те, що не вимагає від молодших віддання честі, мене ж
за те, що не вітаю старших. Намагаюсь щось пояснити, але
даремно – капітан робить відповідний запис у мою звільнювальну і наказує повертатись до казарми і доповісти
начальнику курсу.
Вкрай сприкрений, виконую розпорядження. Підполков- ник Веретьонко дещо здивований, але вислухав
уважно. Резюме: «Я тобі вірю, але залишити затримання
патрулем без покарання не можу. Сам мусиш розуміти. То
ж – три тижні без звільнення». Тамуючи досаду на самого
себе, виструнчився: «Єсть три тижні…».
Напередодні другої неділі «без берега», як кажуть
моряки, я був днювальним курсу і приніс Веретьонку до
затвердження список на звільнення. Той уважно ознайомився, декого викреслив за відробки, потім запитливо глянув на мене: «А сам чому не записався?..». Я лише скрушно
стенув плечима: «Пройшов лише тиждень…». Голос шефа
пом’якшав: «Запишись. Філістовичу скажеш – я дозволив».
Це було перше і останнє моє стягнення за шість років
навчання в Академії. І добрий практичний урок того, як
начальник має поєднувати суворість із милосердям. В принципі, мене цьому і батько вчив, але коли на власній шкурі,
то так воно краще доходить…
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6. Слухач-командир
Другий курс почався з переселення на початку вересня
1966 р. до новозбудованої казарми, що на проспекті Карла
Маркса, 9. Там відтоді мали розташовуватися органи
управління всіх трьох факультетів підготовки лікарів і
особовий склад перших двох, так званих казармових, курсів. Щоправда, казармою наше нове помешкання в ті часи
можна було назвати, скоріше, умовно: ми розташовувались
в кімнатах по чотири чоловіки; окрім умивальників і туалетів на кожному поверсі, були спеціальні душові кімнати. На
першому поверсі працював буфет Військторгу, як за нинішньою термінологією, – невелике кафе, в якому можна було
повечеряти, якщо ліньки йти або чомусь не встиг до слухацької їдальні. Тобто наша казарма більше нагадувала студентський або офіцерський гуртожиток.
Комплектування «кубриків» було добровільним – за
душевною схильністю. Але – в межах одного взводу. Наша
четвірка – Юра Смірнов, заступник командира взводу,
командир нашого другого відділення Толик Моральов
і Гарик (Ігор) Хаустов. Про нього тут ще не йшлося, то
ж скажу – син відставного льотчика-підполковника з
П’ятигорська, що на Північному Кавказі, із золотих медалістів. Хороший хлопець, однак до слова «треба» його вдома
не привчили, прийшлося нам з Юрою доводити…
Після відпустки мене викликав до себе начальник курсу
підполковник Веретьонко. Порозмовлявши про те і се,
перейшов, нарешті, до суті, – запропонував стати командиром відділення замість єфрейтора Анатолія Моральова.
Сама пропозиція була для мене досить принадною, якби
не два «але». По-перше – ми з Толиком були в цілком приязних стосунках. Виглядати людиною, яка підсиділа приятеля, мені не хотілося аж ніяк. По-друге, у відділенні були
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колишній старшина курсу сержант Міша Головач, старослужащий Гена Корзін, а тепер буде ще й розжалуваний
командир відділення. А я, не служивши строкової служби,
стаю тепер раптом їхнім командиром. Чи визнають? Чи
зможу я поставити себе належним чином перед «стариками»? Питання для військової людини ваги ледве не гамлетівського «бути чи не бути…».

Наш «кубрик»: Ю.Смірнов, А.Моральов, В.Пасько, І.Хаустов.
Листопад 1966 р.
«Шеф» або «шефуля», як ми називали між собою начальника, мене заспокоїв. По-перше, питання з моїм попередником вирішене твердо і його все одно знімуть, бо слабкуватий за всіма показниками, окрім хіба що фізкультури.
А цього, щоб бути командиром в Академії, бодай наймолодшим, замало. По-друге, ти ж майбутній офіцер, то ж
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спробуй себе в ділі. Резюме: «Я вважаю, що ти справишся.
А в разі чого я тобі допоможу...». Так я став на першу в своєму житті командирську посаду і отримав першу відзнаку
на свої погони – дві нашивки молодшого сержанта. Гадки
не маючи, що вони коли-небудь можуть перерости на дві
генеральські зірки…
Слава Богу, не виникло ускладнень і при вступі в командування відділенням: хлопці до цього поставилися нормально і гри амбіцій ніхто не виявив. Мені вдалося відразу
розмежувати службові й особисті стосунки, і всі мене правильно зрозуміли. Відтак відповіддю на подану мною
команду було належне її виконання, а не криві усмішки
і підхихикування. Та й сам я намагався бути першим в
усьому, передусім – у навчанні…

Наше відділення (дві третини) в листопаді 1966 р.
Сидять: І.Хаустов, О.Трусов, Г.Корзін, М.Головач.
Стоять: В.Пасько, А.Моральов, В.Журавльов
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* * *
Перший курс був важким, але й другий – не набагато
легшим. Просто ми вже якось втяглися, тому почувалися
більш впевнено. До того ж умови розташування тепер цілком дозволяли займатися в своїх кімнатах.

Займаємося з Ю.Смірновим у себе в кімнаті в новій
казармі
Нехай читач не дивується, що ми у себе в кімнатах у військових одностроях – інакше не дозволялося. Хіба що розстібнути два ґудзики на комірці, зняти ремінь та змінити
чоботи на капці. Зрештою, особливих незручностей від
цього ми не відчували.
До другого курсу ми навчилися розподіляти свій час,
відтак, незважаючи на високе навчальне навантаження,
тепер уміли викроїти пару годин вільного часу для «особистого життя». Нехай не кожного дня, але все ж... Однак
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на що витратити ці дорогоцінні хвилини? Тут слід зазначити, що пристойні умови розташування не могли компенсувати казармової нудьги. Телевізор був один на весь курс,
програми не відзначались різноманітністю і якось не дуже
захоплювали. Телевізійні фільми в широку практику поки
ще не увійшли. Про телесеріали тоді навіть уявлення не
мали. Звичайні художні фільми демонструвались по телебаченню не раніше, ніж через рік після початку кінопрокату.
Портативні телевізори, а тим більше відеомагнітофони,
були у віддаленій перспективі, а персональні комп’ютери –
в області фантастики. В своїй кімнаті можна було хіба що
книжку почитати. Вся решта розваг – за межами казарми,
якою б зручною вона не була.
Головними і найбільш доступними розвагами були кіно
та всілякі вечори відпочинку, за нинішньою термінологією
– дискотеки. Щодо кіно, то воно відігравало величезну
культурно-виховну роль у житті радянського суспільства. В
звичайному міському кінотеатрі фільми мінялися двічі на
тиждень–попонеділкахічетвергах.Додвохтретинрепертуару
складали фільми численних радянських кіностудій, решта –
імпортні, головним чином, соціалістичних країн, а також
західноєвропейських. Американські бойовики – рідкість, та
й ті досить якісні. Якщо характеризувати коротко: фільми
того часу були досить стриманими стосовно сексу і насилля,
зате незрівнянно багатшими за змістом і глибиною. Не
кажучи вже про гру акторів…
В межах нашої досяжності без записки про звільнення
були два міські кінотеатри. Ще до двох можна було добратися в самоволку, не особливо ризикуючи нарватися на
патруль – потрібно було тільки навчитися правильно заходити і виходити. Кінотеатром «першого екрана», де демонструвалися тільки новинки кіно, був «Великан» на проспекті
Максима Горького (нині – Кронверкський) – колишній

120

Володимир Пасько. Звання – слухач

перший в Петербурзі Народний будинок, відкритий в
1900 році. Там, в касі для пільговиків і моряків закордонного плавання, де «завжди все було», співробітникам і слухачам Академії безперешкодно продавалися квитки за
пред’явленням академічної перепустки.
Що стосується читання позаслужбових і позаспеціальних
книжок, відвідування театрів і концертів, насамперед класичної музики, то в цьому відношенні ми орієнтувалися на
своїх вчителів і ленінградську інтелігенцію. До рівня яких
ми, переважно провінційні юнаки, прагнули дотягнутися.
Стосовно художніх бібліотек, то у нас була своя, досить пристойна, в клубі Академії, до того ж поруч більш потужна – у
Палаці культури Виборзького району міста. Нас туди записували читачами без будь-яких перешкод, нарівні з мешканцями району. Що стосується театральних вистав і концертів, то тут ми на другому, все ще казармовому курсі, частіше
змушені були обмежуватися сценами Виборзького палацу і
Концертного залу на Арсенальній набережній, щоб не переживати за придбані заздалегідь квитки, якщо не вдасться
вирватися у звільнення до якогось, більш віддаленого від
безпечної території, театру або концертного залу. До речі,
філія централізованих театральних кас міста працювала у
вестибюлі їдальні Академії три дні на тиждень.
Апогей юнацьких почуттів і відчуттів того часу –
різноманітні вечорі відпочинку. Найбільш доступним
місцем був клуб Академії, де такі вечори влаштовувалися
щосуботи. Доступність пояснювалася просто – не треба було
мати навіть звільнення до міста. Якщо не збирався, звісно,
проводжати дівчину далі зупинки міського транспорту.
Зрештою, в цьому була іноді навіть і своя зручність… В
нашому клубі ці вечори намагалися зробити справжнім
культурним заходом. Силами слухачів був створений
так званий ОТМС – «Общественный театр медицинской
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сатиры». Родзинка в тому, що тут гра абревіатур: якщо
в лапках – то це вищевказане, а якщо без лапок – то це
скорочена назва не дуже популярної серед слухачів Академії
кафедри організації і тактики медичної служби, з якою в
мене буде пов’язане практично чверть століття військової
служби. А як за великим рахуноком, то і все життя...
Досі пам’ятаю один з їхніх спектаклів із використанням
мотивів повісті Гоголя «Вій». Бурсаки виступали в імпровізованій уніформі слухачів Військово-медичної академії XIX ст. Головну роль грав слухач авіаційного факультету Андрій Толубєєв – син народного артиста СРСР, Героя
Соціалістичної праці Юрія Толубєєва. Він по закінченні
Академії залишився на своєму факультеті секретарем комітету комсомолу, однак потім звільнився, став актором престижного БДТ – «Большого Драматического театра», отримав
«заслуженого артиста». Як мені пояснювали, за акторською
ієрархією приблизно те, що у нас в армії полковник…
Був у нас і свій непоганий вокально-інструментальний
ансамбль. Щоправда, на повну силу він показував себе
переважно у другому відділенні – танцювальному. В
ньому з нашого курсу учасниками були двоє: Женя Сухов –
електрогітара і Боря Дауранов – ударні інструменти. Про
останнього в курсовій стінгазеті, пригадую, написали щось
на кшталт «...и наш Боря Дауранов – укротитель барабанов».
З бардовськими піснями успішно виступав дещо старший
за нас Саша Барановський – згодом, в дорослому житті,
один з близьких моїх друзів.
Популярність тих наших вечорів серед жіноцтва
Ленінграда передавалася із покоління в покоління. За двадцять років по тому, будучи в наряді черговим Академії,
вже підполковником, я у відповідь на телефонні дзвінки
пояснював вже донькам наших колишніх подружок, як
їм потрапити на вечір відпочинку до наших наступників:
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приходьте і тисніться в чергу, дівчатка, щоб придбати квиток – а раптом він стане для вас виграшем у життєвій лотереї? Декому таланило, і не лише з квитком. Однак – далеко
не всім…
* * *
Зимова сесія другого курсу також складалася з чотирьох
іспитів. Був іще, щоправда, залік з військової педагогіки
та психології, але цей предмет нами сприймався суто
умоглядно – ми були поки що абсолютно не готові ні до
лікарських, ні до офіцерських обов’язків. От іспити – це
конкретне: нормальна анатомія, гістологія, іноземна мова
і, нікуди від неї не дітися, – історія КПРС.
На іспиті з нормальної анатомії мене спіткала перша
й остання за шість років навчання в Академії серйозна
невдача. Всі заліки з цієї науки я складав цілком успішно
з першого разу, на поточних заняттях нижче «четвірки»
не мав. Але краще – ворог хорошого. Прагнучи отримати
найвищий бал, в ніч перед іспитом я просидів над підручником ледве не до третьої години ночі, а підйом – о шостій тридцять. Природно, що на іспит я прийшов «ніякий».
Незважаючи на те, що білет був не дуже складний, я ніяк не
міг зосередитися. Відповідати ж довелося самому начальнику кафедри професору Мурату. Слухачі морського
факультету з приводу цього іспиту склали навіть пісеньку:
«Анатомию сдавали – нам халаты, шапки дали,
Сам Мурат коллегой называл.
Но сидит такой «коллега»,
Лишь мычит, белее снега – за завалом следует завал…»
Не зовсім, але приблизно так трапилося і зі мною. На
мене напав якийсь ступор. Я з відчаєм поглядав на свого
викладача, асистента Конкіна, який походжав тут же, у залі,
однак він ховав очі і робив вигляд, ніби не помічає мого
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розпачу. А мені ж потрібне було лишень одне підбадьорливе слово, аби збити той панічний настрій. Далі все було
б нормально, бо ж предмет я знав як мінімум на «добре».
Але – не судилося...
Вердикт професора «задовільно» я сприйняв немов у
тумані. До мене одразу кинулися хлопці зі співчуттями – як
таке могло трапитися? Справа в тому, що в нас впродовж
вже перших двох семестрів сформувався справжній культ
навчання. Якщо ти отримав «п’ятірку» – це нормально,
«четвірку» – трохи не повезло, «трійку» – що сталося? Якщо
ж «двійку» – то ти просто дурень і з тобою нема про що розмовляти взагалі…
Я був засмучений, але розумів, що винити маю лише сам
себе. Тому відтоді я взяв собі за правило на всі численні
іспити в своєму наступному житті: закінчувати заняття не
пізніше вісімнадцятої, щоб там не було; підготувати все на
наступний день; сходити у кіно на сеанс о двадцятій годині,
повечеряти і спати. І ніде і ніколи жодної «трійки» більше
не отримував. Хоча іспитів у житті довелося складати ще
чимало...
Перездачу оцінки в Академії не практикували, тим більше
на молодших курсах, то ж ця злощасна єдина «трійка»
намертво закрила мені шлях до диплома з відзнакою. Однак
про це на другому курсі якось не думалося – головне, аби взагалі не відрахували. Адже конкурс продовжується…
Наступним іспитом була історія КПРС. В порівнянні з
анатомією це було не надто складно, але як для мене особисто – то також непросто. Бо тут треба було, по-перше,
знати про всі двадцять з гаком з’їздів і численні пленуми
ВКП(Б) – КПРС; по-друге, що на них розглядалося і як
вирішувалося; по-третє, вміти добре патякати, щоб все
це розписати «в стіхах і красках», як кажуть росіяни. Як
з’ясувалося після 1985 р., непорушними залишилися лише
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дати всіх тих з‘їздів і пленумів. Що ж стосується змісту їх
роботи і рішень, то все виявилося далеко не таким, як нас
вчили всі ті роки. Однак «п’ятірку» свою я отримав…
За складністю на рівні з анатомією була гістологія –
наука про розвиток і побудову тканин організму. В принципі, досить важлива, з розряду фундаментальних, але
й оволодіння нею було вельми трудомістким. Цю науку
ми вивчали за загальсоюзним підручником, написаним
колишнім начальником цієї кафедри, «великим» академіком
генерал-майором О.О. Заварзіним. Його на посаді замінив
також генерал-майор і академік М.Г. Хлопін. Нам читав
лекції вже його наступник, член-кореспондент АМН професор Серафим Іванович Щелкунов – невеличкого зросту,
сивенький, але жвавенький старичок, як нам тоді здавалося. Хоча він тоді був за віком рівним нам, нинішнім...
Про цю науку якщо не найкраще, то принаймні досить
емоційно сказали наші колеги-моремани:
«Гистология – наука, Боже мой, какая скука –
Лучше бы не знать ее вовек.
Яйцеклетки-эмбрионы, препаратов миллионы –
Эх, за что ж страдает человек…»
Практичні заняття з цього предмета з нашою групою
вела молода аспірантка, яка своїми сексапільними формами і манерою поведінки аж ніяк не спонукала нас до оволодіння тією вельми складною наукою. Скоріше, навпаки.
Оскільки замість того, щоб дивитися в мікроскоп, очі мимоволі тяглися до іншого… Гоніння на нашу групу посилилися після не досить вдалого залицяння нашого командира
Льоні Тера. Що вони там не поділили – зрозуміти важко, бо
ж Льоня був не лише справжній боєць, але й джентльмен.
Сполучення не надто часте і жінками, зазвичай, ціноване.
Однак в даному разі – якась дисгармонія. Не пам’ятаю вже,
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про що я там розказував професору Щелкунову, але свого
«п’ятака» отримав.
Іспит з іноземної мови не був для мене великою складністю. Ця кафедра, очолювана доцентом полковником
медичної служби Л.І. Щоголєвим, була укомплектована
самими жінками. Викладачем в нашій групі була дружина
генерал-майора професора Т. К. Джаракьяна – начальника
науково-дослідної лабораторії №1 з проблем захисту від
зброї масового ураження. Її людські якості з лихвою компенсували певні недоліки зовнішності. Заняття, зазвичай, починалися з того, що ми з півгодини обговорювали
новини театру і кіно, нові книги, хто що цікаве відвідав – театральну виставу, новий фільм, художню виставку, – і лише
потім переходили до власне теми заняття.
Одного разу під час такого неформального спілкування
старший лейтенант Вітя Кудрявцев, сам, до речі, корінний
ленінградець, скептично зауважив: «Вам легко тут говорити
про культуру і все таке інше – ви дружина генерала і живете
в Пітері. А нам, простим, доведеться по ведмежих кутах всю
службу поневірятися…». «Генеральша» якось беззахисноображено глянула на нахабу, потім на нас всіх і тихим
спокійним голосом сказала: «Вибачте, Вікторе Вікторовичу,
але коли я виходила заміж, то у мого майбутнього чоловіка
на петлицях було стільки ж кубиків, як у вас зірочок на
погонах, і він також був слухачем…». Ми всі готові були
крізь землю провалитися від сорому. Тому в перерві видали
Вітюші за повною програмою: щоб знав кому, де і що
бовкати. Тим більше що він полюбляв похвалитися своєю
життєвою досвідченістю: я тепер знаю, де гавкнути, а де
лизнути. Видно, в даному випадку чуття підвело...
В підсумку у мене за сесію – три «п’ятірки» і один «трояк»,
що псував весь настрій. Але, як було написано на каблучці
царя Соломона: «Все минає…».
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* * *
Зимові канікули другого курсу пролетіли немов один
день. Містом, як і на парубкування, я знову ходив переважно у військовій формі – наголошуючи тим на своїй
дорослості в порівнянні з однолітками, які пригрілися
біля маминих спідниць. Дівчата сприймали це належним
чином. Єдина проблема була в тому, що тієї, єдиної і жаданої, я серед них не бачив. То ж змушений був просто козакувати…
* * *
Важливим елементом нашого військового виховання
була вартова служба, яку ми несли наперемінно з вартовою
ротою Академії та старшими курсами. Караул – то була
суттєва подія. Ми ретельно зубрили «Устав гарнизонной и
караульной службы», особливо свої обов’язки за посадою
у варті. Гомеричний сміх викликали слова «… часовой,
услышав лай караульной собаки…». Посміхалися навіть
наші офіцери, донедавна стройові командири. Бо тієї
«караульної собаки» ніхто ніколи в очі не бачив, принаймні
в армійських частинах. Ми йшли до варти зі своїми
навчальними валізками, які перед розводом передбачливо
складали осторонь. Окрім туалетного приладдя і зробленого
своїм коштом «доппайка», там були підручники, головним
чином, з анатомії та фізіології. Бо куди від них дінешся?
Відробляти теми все одно доведеться.
Розвід варт і внутрішнього наряду проходив перед будівлею управління Академії за всіма правилами. За цим слідкували комендант і начальник стройового відділу, не пам’ятаю
його прізвища. Високого зросту й досить похмурого виду,
він дослужився в Академії від солдата вартової роти до підполковника. В цьому званні й звільнився. Його наступникам поталанило більше – посаду зробили полковницькою…
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Але – повернемося до процедури розводу. Іноді черговий
Академії, �����������������������������������������������
зазвичай, якийсь підполковник-полковник із теоретичних кафедр або науково-дослідних лабораторій, для
якого цей наряд був ще більшим стресом, ніж для нас, забував, коли, що і як належить казати. І при доведенні паролів до начальників варт лементував на все горло: «Слушай
секретное слово…». Або, знесилений від переживань, забував команду «Барабанщик, бей сбор!», і у відчаї кричав:
«Барабанщик, бей, что надо!..». Ми ледве стримувалися,
щоб не розреготатися…
Щоправда, далі було не до сміху. Вартове приміщення
розташовувалося поруч, в правому крилі будинку управління Академії. Досить важливим для успішного проходження служби у варті було належне прийняття від попередників вартового приміщення. Зазвичай ми приймали
його від старшокурсників, а від нас – солдати вартової роти.
І пили з нас кров «со всєй пролєтарской нєнавістью…». То
ж ми також змушені були трохи скубти братів своїх старших,
які завжди дуже поспішали, – хто вже до молодих дружин,
а хто все ще до юних коханок. І змушували їх наводити
належний «марафет», щоб потім не мати зайвого клопоту
самим.
Замолоду все сприймається якось досить легко. А зараз
пригадую – і з’ясовується, що за рік, поки я став сержантом,
а відтак розвідним, мені довелося побувати вартовим на
практично всіх основних постах. На сторожові, без патронів,
призначали хлопців з певними особливостями поведінки.
Нашою зброєю був СКС – самозарядний карабін Симонова
з магазином на десять патронів.
Найбільш почесним, хоча й важким, був пост №1 – біля
Бойового Прапора Академії, що знаходився у вестибюлі
Академії, навпроти приміщення її чергового. Треба було
простояти дві години у наглухо застібнутим парадійному
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мундирі в стройовій стійці. Єдине, що дозволялося, – це
послабляти поперемінно ногу в стійку «вільно». Добре хоч
вітання «По-єфрейторськи – на караул!» та «Зброєю честь!»
у військах на той час вже скасували…
На стіні напроти поста №1 були укріплені мармурові
дошки з іменами вихованців і співробітників Академії,
які загинули в Радянсько-фінській і Великій Вітчизняній
війнах. Найдовшим був список за 1941 рік. Відвернутися
від сумних думок допомагали прекрасні панно роботи відомого італійського художника Пьетро Гонзаго початку XIX
століття. Тепер той вестибюль переобладнаний під великий
актовий зал Академії, в якому я через двадцять років мав
задоволення оголосити вітання на адресу своєї Alma mater
у зв'язку з її двохсотріччям від не менше дорогої для мене
Української військово-медичної академії, засновником і
першим начальником якої доля дарувала мені стати.
Досить напруженим був пост в автопарку Академії,
в якому до сотні автомашин, більшість на вулиці, освітлення – так собі, а подолати паркан – раз плюнути.
Автозапчастини – великий дефіцит, хіба що з рук, тобто
крадені. А наш парк – в самому місті, довкола нього житлові квартали, і хлопці там мешкали зовсім не промах…
Не викликав задоволення і пост біля складів інженерноартилерійського і речового майна, що були розташовані у
внутрішньому дворі на вулиці Клінічній, між кафедрами
фізики-хімії-біології-гінекології. Топчешся по периметру,
помітний звідусіль, немов папуга в клітці.
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Непоганим був окремий караул у віддаленому містечку
в районі «Ржевка-Порохові». Назва від заводів, які колись
там були, але про які давно вже забули. Тепер там, поряд
із діючими медичними складами Академії, знаходилися
досить ветхі склади з майном, про яке, схоже, забули всі,
окрім їх завідувачів. Але ми змушені були все те лахміття
охороняти. Там був окремий «караул №2» на чолі із заступником командира взводу. Вартове приміщення – невеличкий
будиночок із пічним опаленням, досить затишний. Наш
начальник Юра Смірнов добирав туди із собою найбільш
надійних. Ми заздалегідь закуповували харчі, щось там
собі куховарили. Було весело, немов у турпоході. Оскільки
помічнику чергового Академії, щоб нас перевірити, треба
було їхати машиною щонайменше півгодини. За цей час
хлопці з основної варти сто раз встигали нас попередити.
Тим більше що служба в тій варті була не дуже обтяжливою, особливо на старих сховищах. Вартовому спочатку
треба було прийняти їх під охорону, тобто перевірити на
них печатки. Потім, всі їх періодично обходити. Але кому
потрібне те барахло, що лежить в тих ветхих бараках?
Вартовому видавали валянки і поверх шинелі, величезний
кожух, російською – тулуп. То ж я залягав в такому майже
полярному спорядженні до одного із шестивесельних ялів,
які сиротіли на суходолі біля складу шкіперського майна, і
в повному комфорті читав Хемінгуея або «моряка в сідлі» –
Джека Лондона. Аж поки за мною не прийдуть, щоб пересвідчитися в цнотливості печаток на підгнилих воротах.
Але найбільший кайф – це був пост в будівлі, де розташовувалися найбільш конфіденційні об’єкти Академії – кафедра організації і тактики медичної служби, кафедра зброї
масового ураження і захисту від нього та секретна бібліотека. Тепер ця будівля сполучена з навчально-лабораторним
корпусом, через який і обладнаний вхід. Тоді ж вона мала
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власний єдиний вхід з вул. Академіка Лебедєва, який і мав
охороняти вартовий, причому з середини. Всі вікна першого поверху знаходилися досить високо і були заґратовані.
Тож що ти там робиш – ретельно обходиш приміщення
чи безсоромно спиш на дивані в коридорі, – перевірити не
міг практично ніхто. Про нинішні системи відеоспостереження тоді навіть гадки не було. Тобі подзвонили, щоб відчинив – виглянь у вічко і відчиняй. Тільки карабін і шапку
не забудь. Тепло, світло і мухи не кусають, як каже російське
прислів’я.

Кафедра ОТМС (з 1946 по 1972 рр.). Будівля колишнього
гуртожитку слухачів Академії «Червоний студент»
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Обходячи знічев’я коридори цих кафедр, на яких мені
ще тільки належало вчитися, я мимоволі переймався
повагою до всіх тих войовничих сюжетів, які були
відображені на стендах, що висіли на стінах. Не маючи
поки, щоправда, якихось певних міркувань. Розглядаючи
дошку документації, не міг не звернути увагу на прізвища:
начальник кафедри – Микола Геннадійович Іванов,
полковник і начальник навчальної частини – Володимир
Петрович Бяков, підполковник. Я тоді не міг навіть
подумати, що з цими людьми, в наступному генералполковником і генерал-майором, буде пов’язана досить
значна частина мого життя – не так, щоб дуже щільно, але
відчутно…
Слід зауважити, що ставлення до вартової служби в
Академії не було надто ліберальним, а порушення – безкарними. У нас на курсі були два старші лейтенанти на прізвище Матвєєв: Валерій і Ігор. Одного разу Валерій заступив
начальником варти. Потім пройшла чутка, що він випив
під час відбування служби. Що там сталося насправді – не
знаю, але більше я його не бачив. На курсі залишився один
Матвєєв – Ігор, що закінчив свою службу в Радянській армії
педіатром в Південній групі військ, в Угорщині. Союз уже
тріщав по швах, і Ігор залишився там професором з нетрадиційної медицини в Будапештському університеті. Але
тоді можливість такого видавалася просто неймовірною…
Прикрий випадок у вартовій службі трапився якось і з
нашим взводом. Ми були в караулі на Ржевці. Я, як розвідний, вивів чергову зміну для заряджання зброї. Чорна осіння
ніч, десь в далечині блимають вогники міських кварталів.
Всі доповіли, що зброя заряджена і поставлена на запобіжник. Раптом Льоня Лур’є, який стояв поруч зі мною, жартома скинув до плеча карабін: «Ах ти, прости Господи, кіт,
ось я тебе…». За логікою, патрони мали б бути в магазині
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карабіна, патронник мав бути порожнім. Я не встиг навіть
зреагувати на такі пустощі, як перед моїми очима яскраво
спалахнуло, по вухах вдарив постріл. Я машинально відбив
вгору ствол карабіна, інстинктивно збагнувши, що він же
самозарядний, не дай Бог, ще раз влупить. Всі ошелешено
заклякли. Прибіг начальник варти Юра Смірнов. У наляканого Льоні відібрали карабін, замінили його іншим хлопцем. Почали радитися, що ж робити. Пострілу ніхто нібито
не чув. Міські квартали далеченько, тож вірогідність того,
що куля когось знайде – мінімальна. Але ж боєприпаси на
суворому обліку, поштучно. При здачі все одно виявиться.
Міського телефону у вартовому приміщенні не було. Юра
доручив мені сходити до ближчих житлових кварталів, десь
кілометр, знайти там телефон-автомат і повідомити нашого
командира взводу Тер-Гаспаряна. Його реакцію нескладно
передбачити. Я терпляче вислухав все, що він про нас думає.
На завершення своєї тиради Льоня наказав нікому нічого
не доповідати і тримати язика за зубами. «…А решта – то
вже моя справа, як-небудь знайдемо…». І дійсно, знайшов.
Слід сказати, що це був єдиний у нас неприємний випадок.
Потім, коли я під час офіцерської служби перевіряв санітарний стан вартових приміщень і робив зауваження черговим та начальникам варт не тільки зі своєї спеціальності,
вони лише дивувалися: «Звідкіля ви все це, доктор, знаєте?».
Так нас тоді навчали і медицині, і військовій справі – належним чином...
* * *
Важливим елементом нашого життя, особливо на перших двох курсах, була фізична підготовка. Кафедра в той
час розташовувалася на вул.. Клінічній, навпроти нашого
клубу, в будівлі, яка була споруджена за царських часів як
їдальня для слухачів.
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Кафедра фізичної підготовки
За розкладом у весняно-осінній період року – гімнастичні вправи в спортзалі, в зимовий період – лижні кроси,
десять кілометрів раз на тиждень. Додатково, поза розкладом:
в холодну пору, щотижня – плавання в басейні, в теплу –
легкоатлетичні кроси по три кілометри. Тому дехто досадливо називав Академію «кінноспортивною з медичним
ухилом». Звісно, жартома. Однак за значущістю в нашому
житті ті заняття заслуховують на окрему згадку.
Басейн – це те, що я побачив тоді на власні очі вперше
в житті. Бо в моєму невеликому обласному центрі в ті часи
такого просто не було. Мається на увазі – критий, довжиною 50 м, з вишкою для стрибків у воду висотою десять
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метрів. Він належав Спортивному клубу Армії (СКА)
Ленінградського ВО і знаходився на вул. Литовській. Ми
мусили там відплавати до сьомої години ранку – до того,
як має прийти респектабельна публіка. Тому нас піднімали
о четвертій тридцять, близько п’ятої ми вирушали строєм,
в пішому порядку до басейну. О п’ятій тридцять починали підготовку до заняття: спочатку душ (обов’язково з
милом і мочалкою), потім розминка під керівництвом тренера. Після цього сорок п’ять хвилин – власне плавання, до
години. Оскільки я весь час ріс десь поблизу води, то проблем це для мене не складало. Навіть не володіючи класичною технікою, я без особливих труднощів одразу вклався в
норматив. Заняття з плавання закінчувались знову душем.
Після цього ми йшли пішки прямо на сніданок.
Апетит в такі дні був просто неймовірний. Ми за своїм
столиком наперед розподіляли обов’язки: Юра Смірнов
одразу йшов на місце перехоплювати офіціантку, Толік
Моральов біг за додатковою пайкою білого хліба. Ми з
Ігорем Хаустовим мчали до буфету, де один брав на всіх по
порції макаронів із сиром, а інший – по склянці кефіру з
коврижкою.
Поснідавши в такий посилений спосіб, ми відправлялися
на заняття. Першою парою на молодших курсах завжди була
лекція з якогось предмета. Ледве привітавшись із професором
і записавши тему лекції, ми одразу починали виводити в своїх
зошитах так звані снограми. Так ми жартома називали свої
записи, коли початок речення виглядав нормально, а його
закінчення мало вигляд ламаної кривої, розшифрувати
яку було просто неможливо. В аудиторіях, побудованих
ще років сто тому, місця для слухачів розташовувались
досить крутим амфітеатром. Ми сиділи, тримаючи кожний на
колінах невеличку валізку з навчальними приладдями, яка
водночас слугував письмовим столиком. Головне завдання
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було – не упустити уві сні чемоданчик на голови тих, хто сидів
попереду-знизу. Що все одно іноді траплялося. І викликало
веселий здоровий сміх півторасотенної аудиторії. Шановні
професори на початку семестру інтелігентно обурювалися,
а потім звикали…
З настанням зими починалися лижні кроси. Ще на
початку навчання начальник курсу організував збір у
кожного з нас по сорок карбованців і закупівлю кожному лиж і черевиків до них, пояснивши, що на тих «дровах», які безкоштовно надає для занять кафедра фізкультури, ми норматив ніколи не виконаємо, зі всіма наслідками. Передбачливість шефа ми оцінили під час вже
перших занять. Десятикілометрова траса починалася в
лісопарку «Сосновка» і проходила по землях радгоспу
«Шувалівський». До слова: той лісопарк давно став звичайним парком, зі всіх боків оточеним новобудовами; на місці
того радгоспу незабаром, ще у сімдесяті роки, був побудований новий великий житловий район, в якому багато хто з
тих академічних лижників отримали квартири. Але тоді ми
там бігали кроси, які доставали нас до самих печінок.
Лижна підготовка запам’яталася з двох причин. Перша –
це ретельна відпрацьованість методики занять із навчання
техніці ходіння й бігу на лижах. Їх проводив майстер спорту
Єндальцев Борис Васильович, тоді ще майор. В наступному – полковник і спочатку кандидат, а потім доктор біологічних наук та професор. У мене з ним зав’яжуться добрі
людські стосунки під час спільного виконання науководослідних робіт. Але в той час до цього ще було далеко.
Тоді була друга пам’ятна обставина: чудовий зимовий ліс,
красу якого бачиш лише на старті. Потім – тільки калейдоскоп із дерев і снігу в затьмарених крайнім напруженням
всього єства очах, легені працюють, немов ковальський
міх, серце десь аж під горлом, ледве не вискакує з грудей, в
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роті – залізистий присмак крові. І це при тому, що на лижах
я ходив з дитинства. Але, як виявилося, – не зовсім так як
треба. На Саню Ушверідзе, який вперше став на лижі, взагалі
не можна було дивитися без співчуття…
Навесні і восени – кроси звичайні, пересіченою місцевістю, три кілометри. Їх ми відпрацьовували після занять в
парку Академії, а залікові – в «Сосновці». Не набагато приємніше, ніж лижні. Але хіба хочеш? Мусиш!
Окрім обов’язкових занять з фізичної підготовки були,
звичайно, і різні спортивні секції. У них переважно займалися хлопці, що вже мали певну спортивну кваліфікацію. З
них комплектувалися спортивні команди курсів, факультетів і Академії. Для координації спортивно-масової роботи
на кожному курсі призначалися так звані фізорги із числа
схильних до цієї справи слухачів-офіцерів. У нас такими
був старший лейтенант Рахімов Х.Х., із системи МВС. На
курсах, молодших за наш, запам’яталися капітан Є.О. Ісаєв
і старший лейтенант В.М. Дронов. Євген Олексійович в
подальшому став полковником, начальником 2-го факультету, Віктор Миколайович – генерал-лейтенантом, заступником начальника Академії.
Стосовно культурно-масової роботи серед слухачів слід
зазначити, що організовано нею займалися дуже мало, хоча
на курсі було бюро комсомольської організації, а на факультеті і в Академії – комітети комсомолу на чолі із звільненими секретарями. І в бюро, і в комітетах були відповідні
члени, відповідальні за цю ділянку. Правда, результати їх
діяльності не вражали. Підвищення культурного рівня слухачів здійснювалося переважно за принципом «рятування
потопаючих – справа рятування потопаючих». Я особисто
з цього приводу не особливо переживав: був би час, а куди
сходити і що подивитися в Пітері – такого було навіть із
надлишком…
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7. Молодий комуніст
Весна 1967 року ознаменувалася ще однією визначною
подією у моєму житті. Оскільки в комсомолі я розчарувався
ще в шкільні роки і сприймав його як суто формальну організацію для маси недоростків і купки кар’єристів, то постало
питання про своє, доросле місце в політичному житті суспільства, головну і провідну роль в якому відігравала
Комуністична партія Радянського Союзу. Оскільки в 1967
році виповнялося півстоліття Великої жовтневої соціалістичної революції, то від комуністичної пропаганди глухли
вуха і сліпли очі. Піонери на своїх зібраннях репетували:
«Да здравствует наука, да здравствует прогресс / И мудрая
политика ЦК КПСС!». Як зараз білборди з рекламою, так
тоді по всіх містах і селах неосяжної країни на самих видних
місцях маячили написи переважно величезними літерами:
«Партия – ум, честь и совість нашей эпохи!», «Партия – наш
рулевой!», «Партии Ленина – слава!», «Слава КПСС!».
Як реакція на всю цю мізкомийню, в народі – анекдот.
Грузин дивиться на останнє гасло і розмірковує про себе:
«Кто такой Слава – знаю, это наш Слава Метревели (знаний
футболіст тих часів, – прим. В.П.). Кто такой «КаПо» – знаю,
сам таким был (капо – наглядач із числа в’язнів в німецькому концтаборі, – прим. В.П.). Что такое «СС» – понимаю, сам потом служил. А вот что такое «Слава КПСС» – нэ
понимаю…».
Грузинів прошу на мене не ображатися, оскільки справа
зовсім не в них����������������������������������������
. Просто якщо до початку 60-х років найпопулярнішими були анекдоти про євреїв, то потім їх розбавили грузинськими, затим євреїв практично витіснили
вірменами, до них згодом додали тему чукчів, як сукупний
образ нацменшин. А потім, у 80-ті роки, взялися і за «вєлікій русскій народ» – найпоширенішими стали анекдоти
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про героя Громадянської війни Василя Івановича Чапаєва
і його ближчих соратників, відомих всім за легендарним
фільмом, – «Пєтьку» і «Анку-пулемьотчіцу». Більшовикакомісара Фурманова, щоправда, відвертим дурнем не
виставляли – тоді ще побоювалися… Як воно так вийшло,
що впродовж якихось п’ятнадцяти-двадцяти років фактично були переведені на зворотній біг стрілки в спрямуванні
простонародного гумору практично всього радянського
народу, – не знаю. Щоправда, до очевидної демонстрації
цього явища було ще чимало років…
Я ж в ті часи в комуністичну ідею, можна сказати,
всмоктану з молоком матері, вірив щиро. То ж до таких
«антісовєтскіх» анекдотів ставився, щонайменше, без
цікавості. А до будь-чого серйознішого навіть вороже.
Пригадую інцидент зі старшим братом одного із своїх
однокашників. Як ленінградець, він влаштував у себе
вдома для нас парубоцький вечір – здається, з нагоди свого
дня народження. Батьків удома не було. Коли ми вже добре
«розігрілися», неочікувано прийшов брат – старший за нас
років на п’ять, аспірант-фізик Ленінградського університету.
Він чомусь спрямував тематику нашого спілкування від
традиційної для військових – про службу і про дівок, – на
політичні проблеми соціалістичного суспільства. Головні
претензії – неповага комуністичної влади до інтелігенції
і взагалі до людей розумової праці, насамперед, – низька
платня і такий самий статус в суспільстві. Натомість –
всевладдя партійно-радянської номенклатури і непомірне
та незаслужене звеличення так званого гегемону – робочого
класу. Заодно дісталося і військовим...
Що стосується «політрабочіх» і «работяг», в цьому я
був з ним цілком солідарний. Що ж стосується «вояків»,
то тут – вибач… Мало отримуєш? «Вояки», ти вважаєш,
невиправдано багато? Так іди до нас, в армію. З її високою
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платнею і блискучою перспективою – осісти і облаштуватися по-людськи років через двадцять служби, а то і більше.
І далеко не обов’язково в Пітері… Але ж ти, сучок, хочеш,
кажучи по-російськи, «і рибку с������������������������������
’�����������������������������
єсть, і на ... сєсть». І прожити все життя тут, в серці Пітера, і тут же пропрацювати
на інтелігентній роботі, поки на пенсію не випруть, та ще й
щоб тобі за те платили більше за офіцера, який все життя
поневіряється по всіляких гарнізонах, до того ж при ненормованому робочому дні і такому ж тижні? «Нє дождьотєсь»,
як кажуть в Одесі…
Ми з ним зчепилися. Слово за слово, …(кулаком) по
столу, як кажуть росіяни. Оскільки пити ми по причині
своєї молодості ще толком не навчилися, то розмова, причому на вельми гостру тематику, швидко набрала небажано високих обертів. У відповідь на наші аргументи щодо
захисту існуючого соціалістичного ладу геть сп’янілий аспірант залементував: «Да что мне дала ваша советская власть?
Да я при любой другой власти жил бы во сто крат лучше.
Вон, мой дед, – махнув рукою в бік портрету на стіні, – он
был профессором при царе. И имел настоящую квартиру,
а не этот жалкий клоповник, что у моего отца, советского
профессора...». Я від такого нахабства остовпів: якщо твій
дід був за тих, капіталістичних часів, професором, то мій
був – наймитом. І ти, якщо прагнеш повернення тих часів,
то хочеш, щоб і я став таким, як мій дід – наймитом? Ах
ти…!!! Нас ледве розняли…
Забігаючи дещо наперед, вважаю за доцільне сказати, що
згодом мій тодішній опонент спочатку став членом КПРС, а
потім, у вісімдесяті роки – деканом одного з факультетів у
Ленінградському університеті. Саме такі, як він і його вихованці, стали опорою спочатку Горбачова і Собчака, а потім
Єльцина і компанії в їх зусиллях з демонтажу соціалістичного ладу в СРСР, а відтак і в інших країнах. Ціною руйнації
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СРСР вони відновили капіталістичну Росію. Наскільки
успішну – питання інше… А потім почали відроджувати її
імперську сутність. І тепер лементують про її відтворення
в кордонах колишнього СРСР. Виникає питання – про що
ж ви тоді думали, «рєбята-дємократи»? Коли все радянське
трощили? Однак це так, до слова, зараз мова не про це...
Тоді, навесні 1967-го, цей інцидент лише ствердив мій
життєвий вибір. Тим більше, що найбільш шановані мною
люди – дід і батько – обидва були членами партії. Обидва
боролись за Радянську владу зі зброєю в руках, ризикуючи життям. Це було по-справжньому, по-дорослому,
по-чоловічому. Порадившись під час відпустки з батьком,
я вирішив вступати до лав КПРС. Згідно з процедурою спочатку треба було отримати рекомендацію від двох членів
партії та від комсомольської організації. На зборах первинної партійної організації, нашого курсу спочатку приймали
кандидатом в члени партії, а через рік, якщо не буде ніяких
компрометуючих проявів, – повноправним членом.
За рекомендацією я звернувся до найбільш авторитетних в ближчому оточенні людей – начальника курсу підполковника Веретьонка і донедавна мого командира взводу
капітана Желєзного. Вони обидва погодилися без особливих питань. Третя рекомендація мала бути від первинної комсомольської організації курсу і затверджувалася на
загальних зборах. Але тут виникли певні проблеми. Деякі
комсомольці, причому з інших взводів, почали кидати
критичні репліки щодо моєї надмірної принциповості та
вимогливості в службі. Хоча проти ніхто до пуття не виступив. Склалося якесь непевне становище – ні за, ні проти.
Секретар комсомольської організації курсу сержантнадстроковик Едуард Новиков, який вів збори, такого не
очікував і дещо розгубився.
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На допомогу прийшов Веретьонко, який мав право бути
присутнім на наших комсомольських зборах як комуніст –
представник вищої партійної організації. Він почав з того,
що: «Так, дійсно, Пасько – чоловік серйозний. І жартувати
зі службою не любить, але – що в цьому поганого? Хіба комсомольці та комуністи не повинні бути взірцем в службі і
навчанні? Звичайно, Володимир має врахувати думку товаришів в подальшому своєму житті, але в чому конкретно
його вимогливість є надмірною? Скажіть конкретно. Адже
він так само вимогливий і до себе…». Невдоволені побуркотіли, посопіли і промовчали, а потім всі дружно проголосували «за».
На партійних зборах при вирішенні питання щодо мого
прийняття кандидатом в члени КПРС несподіванок не
виникло. Партійна організація курсу, яку тоді очолював
старший лейтенант Смородінов П.В. із системи МВС, складалася в більшості своїй із офіцерів, які підтримали мене
одностайно.
Ця колізія стала для мене великим уроком. Я потім довго
аналізував і обдумував те, що трапилося. В результаті дійшов
висновку, що головне в житті – це завжди бути впевненим
в своїй правоті до глибини своєї душі. І якщо ти впевнений
в ній, в цій своїй правоті, – то роби, як належить, і будь,
що буде. Близьким до того був вислів одного з мудрих: ми
можемо зробити тільки те, що ми в змозі, а успіх дарується
небесами. Цій своїй моральній установці я намагався
слідувати все подальше життя. Головне – відчувати себе
правим, бути в ладу з самим собою. А там – хоч каміння з
небес…
Щоб закрити тему, слід сказати, що більшість наших, в
т.ч. і мої «недоброзичливці» незабаром самі почали подавати заяви в партію, причому по вихідній – до випуску
майже всі. Однак я їм непотрібних питань не ставив. Хоча
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і мав право, і було що сказати. Оскільки хіба ж це головне?
Головне – що ми всі разом і рука до руки йдемо до свого
майбутнього, яке нам бачиться, зважаючи на його віддаленість, тільки прекрасним. Про що свідчать і фізіономії на
фотографії нашого взводу.

Наш десантний взвод (дві третини) в квітні 1967 р.
Сидять: І.Хаустов, Л.Лурьє, Ю.Зарецер, А.П.Шаблій, П.Панченко.
Стоять (перший ряд): А.Моральов, В.В.Кудрявцев, М.Головач,
С.Ткачук, Г.Г. Желєзний, В.Сафронов, Є.Аболімов.
Стоять (другий ряд): М.Марогулов, В.Пасько, Л.Дигін, Г.Філонський

* * *
Карточку кандидата в члени КПРС мені вручав секретар
партійного комітету Академії полковник Феоктистов О.М.
– інтелігентний доброзичливий чоловік, на робочому
столі якого я помітив книжку Конан-Дойла – перший том

144

Володимир Пасько. Звання – слухач

підписного видання, який щойно вийшов. Це мене приємно
здивувало. На жаль, він був останнім, бодай формально,
виборним керівником Академії. Після приходу до влади
Брежнєва партійна бюрократія повела рішучий наступ з
метою запровадження своєї диктатури всюди і будь-де.
Над бодай позірно демократичним партійним комітетом
був поставлений політичний відділ на чолі з генералом.
Феоктистова на цю посаду не призначили, але в порядку
моральної компенсації забрали до Москви.
Партійний квиток через рік я отримував вже з рук
начальника політичного відділу Академії генерал-майора
С.С. Рязанова. Рослий чоловік з переважно похмурим виразом на мужньому обличчі. На кисті татуїровка – невеликий якірець. Подейкували, що у війну він служив в морській піхоті. Перед цією урочистою подією я тижнів два
від першого до останнього рядка щодня прочитував газети
«Правда» і «Червона зірка», ще раз простудіював матеріали
останнього з’їзду партії і подальших пленумів ЦК, заледве
не напам’ять вивчив програму і статут КПРС. Проте генерал
в теоретичні нетрі не заглиблювався. Запитав про життя,
як годують, чи тепло в казармі. Я ввічливо пояснив, що
на третьому курсі ми знаходимося на безприв’язному, так
би мовити, становищі. Це для нього було, як я зрозумів,
новиною: «Так? А як же ви живете? І скільки отримуєте?».
Довелося достатньо детально пояснити, оскільки партійний
вождь Академії був, вочевидь, не в темі.
Наступне питання було:
– А ви радіо іноземне слухаєте? Всякі там ворожі нашій
країні передачі?
– Ніяк ні, товаришу генерал! Ні в якому разі, – здивовано
випалив я.
– Ну-ну, молодець. А хто-небудь із ваших товаришів
слухає?
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Тут вже мій подив перейшов в розряд безмежного. Він
що, мене дурнем вважає? Або сам, того, себе дуже розумним?
– Що ви, товаришу генерал, як ви могли подумати, адже
у нас всі комсомольці.
Той подобрів, поблажливо зронив:
– Ну, молодець. Але якщо про когось щось дізнаєтеся –
негайно доповідайте мені.
– Есть, товаришу генерал. Так точно,…!
– Ну, бажаю вам успіху. – Піднявшись з-за столу, простягнув мені партквиток. – Носіть з честю, так би мовити.
– Служу Радянському Союзу, товаришу генерал!
Дякую,…! Дозвольте йти,…? Єсть, …!
Усюди, де три крапки – енергійне «товаришу генерал»,
як належить за статутом. Чіткий, але акуратний поворот
довкруги на пухнастій килимовій доріжці – і швидше до
дверей, намагаючись відігнати від себе бунтівні сумніви:
невже в Армії вищі політичні керівники всі такі, як цей?
І в партії такий же пустопорожній формалізм, як і в комсомолі? На цьому життєвому етапі мене виручив юнацький оптимізм, далі стало складніше. Але до того було ще не
далеко…
На жаль, все описане тут – чиста правда. Практично
дослівно. Тому що таку подію, як вручення партійного
квитка, правовірний комуніст запам’ятовує на все життя. А
я в ті свої роки саме таким і був…
* * *
Окремо хотів би сказати про так звані дідівщину і нестатутні взаємини. Під час навчання в Академії я про такі
явища в нас навіть не чув. Не набуло це тоді ще значного
поширення і в армії в цілому, принаймні до такого рівня,
щоб складати проблему для суспільства.
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Я до Академії в Армії не служив, був таким самим,
як і всі слухачі, але командиром відділення і сержантом.
Доводилося однокашниками іноді командувати, і робити
зауваження, і вимагати, а іноді й карати. Але я ніколи не чув
жодного слова непокори або неповаги у відповідь, навіть
від старослужащих. До яких, наприклад, належав і Гена К.
Йому за якусь провину я оголосив наряд на роботу. Гена
мовчки взяв лопату і пішов розгрібати сніг. Я був в тій групі
старший. Старослужащий Коля Б. з іншого взводу виконав роботу неякісно, то ж отримав зауваження. Спробував
огризнутися. Отримав у відповідь: «Ти що, хочеш в неділю
в казармі посидіти?» – вмить замовк. «Сержант є прямим
начальником для всіх рядових своєї частини.» – це статутне
правило брати під сумнів не дозволялося нікому.
Не було ніякого навіть натяку на дідівщину з боку слухачів старших курсів. Ми всі були товаришами – вони старшими, ми молодшими. Але однаково рівними в своїй гідності. Про з’ясування стосунків фізичними методами
навіть мови не могло бути. Пам’ятаю лише два випадки.
Перший трапився зі мною ще на першому курсі, коли я,
виконуючи наказ начальника курсу, виявив непоступливість до другокурсника Борі Мошейшвілі. Той був хлопець
гарячий, до того ж першоразрядник з вільної боротьби, то
ж одразу набичився і пішов у наступ. Я, хоча й усвідомлював
безперспективність перемоги у сутичці, стояв на своєму.
Один з їхніх офіцерів, помітивши зародження конфлікту,
підійшов одразу: «Борю, ти що? Не бачиш – він молодий,
начальства ще боїться. Дай йому спокій...». Після цього
ми з Борею стали добрими знайомими на наступні років
двадцять...
Другий випадок стався з Вітею Смохотніним. На четвертому факультеті, на курсом молодше, навчався хлопець – москвич, з генеральської родини. Під два метри

Нотатки лікаря-генерала

147

ростом, потужної статури, з гарним, але пихатим обличчям
і відповідними манерами. Якось на танцях в клубі вони
засперечалися і моряк, не довго думаючи, пустив в хід
кулаки. Всі були глибоко вражені і кинулися рознімати,
але Вітя повівся гідно. «Ти що, салабон, на своїх руку піднімаєш? Я тебе навчу...». Домовились наступного дня провести чесний двобій у нас в казармі, в побутовій кімнаті.
З секундантами, як належить. Незграбний з виду Вітя
Смок був першоразрядником з п’ятибор’я, тобто – гармонійного фізично розвиненою людиною. Вже в першому
раунді він переміг чистим нокаутом, і невдалого забіяку відвели на ліжко зі струсом мозку. До його честі, стосовно обставин свого травмування він мужньо промовчав.
Тим більше уникали ми силового з’ясування стосунків
і між собою. Пам’ятаю, ще на початку першого курсу
нас з Льовкою Дигіним якось по дурості підставив Генек
Філонський, і ми отримали прочуханки від начальника
курсу. Розлючені, завели його до умивальника. Наляканий
одесит одразу забився в кут, для порядку прийняв
боксерську стійку і приречено-безнадійно запитав: «Ну
що, бити будете?». У нас просто рука не піднялася. Лише
висварили його як слід і пообіцяли, що наступного разу ми
тебе, такий-сякий, так відлупцюємо, що... Однак більше
потреби просто не було.
Оце й усе. Більше ніяких навіть натяків на якусь нестатутність або дідівщину за шість років навчання в Академії
я не пригадую...
* * *
Належність до молодшого командного складу мала свої
переваги – дозволялось брати за потреби добову відпустку. У
Юри Смірнова двоюрідний брат навчався в Пушкінському
вищому військово-морському інженерному училищі імені
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В.І. Леніна. Для них звільнення до Пітера було справою
непростою. Для нас же – без проблем. Тим більше що їхати
електричкою – всього нічого. Відтак, щоб не обмежувати
себе в часі, взяли добове відрядження – і вперед. Ігор був
дуже радий, але в них гуртожиток був просто казармою з
правом виходу до міста. Затишного куточка, щоб спокійно
посидіти, як у нас в кімнатах, не було. То ж пішли до кафе,
яке відрізнялося від ресторану хіба що більш молодіжною
живою музикою і дещо спрощеним меню. Але і попити, і
поїсти, і натанцюватися можна було вдосталь.
Взяли собі окремий столик, замовили графинчик (300
грамів) горілки, закуску. Випили за зустріч, порозмовляли
про життя – потягнуло й озирнутися на предмет душевного.
Дивимося довкола – всі дівки зайняті: більшість з нашими,
але чимало – з чорними хлопцями. Ми ж з Юрком не знали,
що це училище готує для радянського ВМФ – інженерівмеханіків на кораблі, а для наших сателітів з країн третього
світу – військових моряків за всім спектром спеціальностей.
Нас на марксизмі-ленінізмі вчили, що ми маємо
бути інтернаціоналістами і підтримувати національновизвольну боротьбу африканських народів. Нема питань.
Але щоб вони приїздили до нас, трахали тут наших дівок,
після чого відбували до себе, залишаючи нам своїх чорненьких джонів бараковичів Іванових – іваненків, – про таке
класики не говорили. То ж ми, «простиє совєтскіє люді»,
готові були підтримувати їх там, у себе, в їх національновизвольних змаганнях. Але не тут, не в нас, в їх сексуальних
домаганнях...
За сусіднім столиком сиділи як раз дві таких пари. Коли
хлопці відлучилися попалити, я не витримав: поклав перед
дівками по «червонцю» (стандартна плата повій, як я чув) і
недбало запропонував «відшити» своїх кавалерів. А знайти
інших, наших... Дівки спалахнули, очі налилися сльозами,
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а тут якраз підійшли «хахалі». То ж, розмазуючи дешеву
туш, сльози й соплі, поскаржилися. Ті вдвох стали в позу. Я
піднявся також, заклавши руки за бляху ременя, який був
у таких ситуаціях серйозною зброєю: намотаний на руку,
він змушував триматися на дистанції будь-якого боксера.
«Чорняві» такого бойового прийому, мабуть, не знали.
Більше того – за сусіднім столиком, войовничо щось белькочучи, піднялися ще двоє. Мої хлопці ніби того і чекали:
мовчки встали обабіч мене, так само поклавши руки на
ремені. Оскільки я був типовим астеніком, а вони обидва –
гіперстеніками, то виглядали досить поважно: при середньому зрості широкі плечі, могутні груди, в очах – готовність перемолотити всіх, хто попаде під руку. Дівки в сльозах
кинулися на вихід, за ними понуро попленталися африканські «флотоводці».
Я розумію, що в нас тепер, п’ятдесят років по тому,
ведеться боротьба за «толерантність проти ксенофобії» – це
чомусь вважається ледве не найголовнішим для становлення нашої корінної української нації та держави. Але
тоді ми були такими, якими були – «совєтскімі інтернаціоналістамі». І навіть прогресивнішими в цьому відношенні
за американців, які в ті часи своїх чорношкірих співгромадян до кафе і ресторанів просто не пускали, а негритянських борців за расову рівність елементарно відстрілювали.
Як Мартіна Лютера Кінга в 1968 р.
Однак повернемося до теми: згадуючи той випадок
тепер, через багато років, коли я чую щось про «жахливих
африканських піратів» – мене лише сміх розбирає. Адже щоб
їх знешкодити раз і назавжди, бракує лише одного – бажання
і рішучості тих, що звуться «світовою спільнотою»...
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* * *
Літня сесія другого курсу почалася з біологічної хімії.
Розташовувалася кафедра в тому крилі будівлі Природничоісторичного інституту, в якому колись знаходилася квартира видатного хіміка і великого композитора академіка
О.П. Бородіна. На кафедрі ми вивчали хід хімічних процесів в живих організмах. Власне, ця наукова дисципліна як
галузь хімічної науки також зародилася в нашій Академії
ще в першій половині XIX ст. Тут в різні часи працювали
основоположники і провідні вчені вітчизняної біохімії,
зокрема наш земляк академік О.Я. Данилевський. При нас
кафедру очолював академік АМН І.І. Іванов, автор загальносоюзного підручника, за яким навчалися також і ми.
Читав лекції і проводив заняття в нашій навчальній
групі доктор медичних наук, доцент полковник Коровкін Б.Ф.,
в подальшому професор, член-кореспондент АМН, начальник кафедри і головний фахівець МО СРСР. Інтелігентна
людина і прекрасний методист, він умів пожвавити свою
досить суху науку складних формул і реакцій. Незаперечним
авторитетом з цієї дисципліни вважався Валера Журавльов,
якого за напористість і категоричність думок Коровкін жартома прозвав «Директором». І коли у кого-небудь при відповіді біля дошки виникала складна ситуація, він з усмішкою говорив: «Ну, послухаємо тепер, що нам Директор з
цього приводу скаже…».
Для мене ця наука була черговим непростим випробуванням, але я розумів, що знати її необхідно, на відміну від
попередніх всіляких хімій – неорганічних, органічних і фізколоїдних. Проте якщо вже я їх подолав, то і цією оволодію.
Борис Федорович поставив мені п’ять балів без повного
заслуховування відповіді.
Наступний іспит був із нормальної фізіології. Славу цій
кафедрі здобули такі її керівники – світочі медичної науки,
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як академіки І.М. Сєченов і І.П. Павлов – перший російський лауреат Нобелівської премії. Кафедра розташовувалася на тихій невеличкій вуличці з гучною назвою «комісара Смірнова». Хто він був такий, ніхто з нас не знав, як і
того, що раніше це був просто Ломанський провулок. Тут
1905 р. був побудований так званий Фізіологічний інститут,
облаштований за останнім словом науки і техніки. Ідейне
керівництво його спорудженням та оснащенням здійснював сам академік Павлов. Як на наші часи, то обладнання
сучасного враження справляло вже не дуже, принаймні те, з
яким мали справу ми, слухачі. Аудиторія, в якій нам читали
лекції, – та точно не змінилася з часів її спорудження. Хіба
що нашаруваннями фарби на лавках і стінах. В кутку стояв
станок, на якому демонстрував свої досліди на собаках сам
великий фізіолог.

Будівля Фізіологічного інституту
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В Академії побутувала байка, нібито Павлов на початку
20-х років заявив: «З нинішнім соціалістичним експериментом не згодний, але для блага Росії трудитися буду…».
За яких умов і з якого приводу він пішов з Академії, в якій
пропрацював сорок кращих років свого життя, – про це
вголос не говорилося. Ходили чутки, що він був із родини
священиків, тому болісно сприйняв те, що на початку
двадцятих років в Академії на «поповичів» – дітей духовних
осіб – влаштували гоніння саме з цього приводу. І в 1924 р.
на знак протесту подав заяву на звільнення. Я повірив,
що це не чутки, коли за рік-другий, вивчаючи культурноархітектурні пам’ятки Ленінграда, відвідав так звані
Літераторські мостки на Волковому кладовищі. Там серед
могил інших знаменитостей побачив величний надгробок,
домінантою композиції якого був хрест. В 1937 році всемогутня більшовицька влада дозволяла таке лише у випадках,
коли заборонити була просто не в змозі…
Подейкували, що смерть його не була випадковою.
Відданість науці при ігноруванні політичної влади – така
позиція в 30-ті роки в СРСР мала лише одну перспективу. Одного разу на звичайній, але досить безлюдній
дорозі, якою його постійно возили, машина раптом чомусь
заглухла. Справа була взимку. Академік, якому було вже за
вісімдесят років, сильно застудився. Антибіотиків тоді ще
не було. Але похорони були «по пєрвому разряду…».
Але це було значно потім. Після після демонстративного
залишення Павловим Академії його наступником став
Леон Абгарович Орбелі – «великий» академік і генералполковник, який, подейкують, мав доступ по телефону
навіть до самого Сталіна. В Академії побутувала байка про
призначення заступником начальника знаного генералмайора Г., у війну – начальника медичної служби фронту.
Той рано-вранці приїхав поїздом «Красная стрела» з Москви
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з приписом в кишені і одразу заходився наводити порядок. Генерал-полковник Орбелі, як завжди пішки, пройшов від свого помешкання через парк до службового кабінету. Захеканий черговий прибіг віддати ранковий рапорт.
Академік поцікавився, хто це на території так репетує.
Спантеличений черговий відповів: «Так це ж ваш новий
заступник…». Орбелі зняв слухавку і попросив начальника
Центрального військово-медичного управління генералполковника Є.І. Смірнова, щоб «етого горлохвата отсюда
убралі», навіть з ним не зустрівшись. В Академії тих часів
обов’язковою передумовою успішного проходження
служби була інтелігентність…
Потім кафедру фізіології очолювали професори і генерали
А.В. Лебединський і М.П. Бресткін, всесоюзно відомі вчені.
За наших часів біля керма стояв професор полковник
Олександр Сергійович Мозжухін, він же читав нам лекції.
Кремезний чоловік із розумним недовірливим поглядом,
саркастичною посмішкою і зверхньо-насмішкуватою манерою спілкування зі слухачами. Зважаючи на його складний
життєвий шлях, генезис такої манери можна було зрозуміти з позицій дорослої і битої життям людини. Але ж ми
були юнаками… В мене особисто тоді склалося враження,
що ми йому зовсім не цікаві. Занудно-сухий стиль читання
лекцій посилювався скрипучим голосом. То ж не дивно, що
його мало хто слухав, і ще менше було тих, хто б конспектував. Я особисто віддавав перевагу художній літературі.
Тим більше що з цієї дисципліни був ґрунтовний підручник К.М. Бикова й І.Т. Курцина, колишнього начальника
цієї кафедри.
Про непринадну роль академіка Бикова в погромі наукової школи академіка Л.А. Орбелі й усуненні його з посади
начальника Академії ми нічого навіть не чули. Як і про
об’єднану сесію АН і АМН СРСР 1950 р., в результаті якої
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це відбулося, і яка стала яскравим прикладом зведення
рахунків в наукових суперечках з використанням політичних аргументів. Саме після цієї сесії медичним світом пішла
гуляти іронічна приказка: всі хвороби від нервів, один сифіліс – від задоволення. Її походження ми не знали, але повторювали залюбки…
Ад’юнктом на кафедрі був капітан-моряк Шостак В.І. –
згодом професор та її начальник, молодшим викладачем
– старший лейтенант Самойлов В.О., в наступному
генерал-майор, професор і член-кореспондент АМН,
заступник начальника Академії з навчальної та наукової
роботи. Володимир Олегович відіграв суттєву роль в моїй
долі, але про це свого часу…
Нашу групу вів доцент, полковник-моряк Микола
Олександрович Лапшин. Який до того впродовж цілих
чотирьох років (1960-64) виконував обов’язки начальника
кафедри. Мудрий, статечний і виважений чоловік, про природну шляхетність якого свідчила вже сама зовнішність,
він із розумінням ставився і до нас, і до наших пустощів,
які походили з особливостей його предмета. На практичних
заняттях, наприклад, ми мусили проводити експерименти
на жабах. Природно, що ніхто суворого їх обліку не вів.
То ж ми підсовували один одному жабенят то в кишеню
шинелі, то в валізку з книжками. Дрібниця, але спостерігати
реакцію було весело.
Під час іспиту стався курйозний випадок зі старшим
лейтенантом Шаблієм. Той вирішив, щоб поберегти свої
нерви, перед іспитом вжити транквілізатор. Але ж не дотямив, що гальмівні процеси позначаться і на спроможності
належним чином відповісти по білету. Сивочолий Лапшин
одразу запідозрив щось не те, і за чистосердечне розкаяння
«експериментатора» все ж поставив йому «четвірку». Я
свою «п’ятірку» здобув без таких проблем.
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Кафедра мікробіології з вірусологією й імунологією
запам’яталася добре. Її славу започаткував наш земляк, академік АН СРСР і АН УРСР Данило Кирилович Заболотний
– кавалер Командорського хреста ордена Почесного легіону – однієї з вищих відзнак Французької республіки. Її я
вперше побачив у Військово-медичному музеї в Ленінграді
на стенді, присвяченому славетному академіку. В наступному начальниками кафедри були член-кореспондент АН
СРСР С.І. Златогоров; академік АМН генерал-майор В.М.
Арістовський; член-кореспондент АМН генерал-майор
Ісаак Йсипович Рогозин, випускник Київського медінституту 1925 р. Про останнього до нас дійшла слухацька
пісенька давніх років: «За столом сидит Рогозин, / Пред
ним чашечек полно. / Он в них «фэциэс» разводит, / А по
нашему – г…».
При нас начальником кафедри був професор Андрій
Олексійович Сеницький. Він нам якось не запам’ятався. На
відміну від викладачки в нашій групі – злющої феміністки.
Вона, як я зрозумів вже дорослим, просто виміщала на нас
свою сексуальну закомплексованість. Забиваючи заодно
наші голови зовсім не тим, що потрібно військовому лікареві, тобто, голими знаннями без їх прикладного значення.
Як мені вдалося отримати «п’ятірку», досі не збагну…
Деяке здивування у нас викликала та обставина, що
кафедра мікробіології знаходилося в одній будівлі з клінікою госпітальної хірургії. Вхід, правда, окремий із двору,
але все одно, більш протиприродне співіснування важко
було навіть уявити. Ми тоді просто не знали, що до війни
тут знаходився Інститут профілактичних наук. А в принципі ця будівля була споруджена для найкращої в ті часи
пропедевтичної акушерсько-гінекологічної клініки, яку в
1925 р. звідти не дуже ввічливо попросило московське керівництво військово-медичної служби. Воно ревно втілювало
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в життя ідеї більшовицького наркома охорони здоров’я
СРСР М.О. Семашка щодо пріоритетності розвитку профілактичної медицини. Слід зазначити, що тріумф профілактиків був нетривалим – через якихось двадцять років їх
звідти витіснили герої нового часу, – військові хірурги.
Іспит із марксистсько-ленінської філософії був не з
простих. Це була фактично перша частина цієї псевдонауки –
діалектичний матеріалізм. Якщо по-простому – «діамат».
Щоправда, слухачі, зазвичай, вимовляли це слово з м’яким
знаком. Але як би там не було, однак саме цей «мат» був
проголошений єдиною теоретичною основою науки,
культури і соціального життя в цілому. Його основними
законами були єдність і боротьба протилежностей, перехід
кількісних змін в якісні та закон заперечення заперечення.
Якщо в принципі, з позицій здорового глузду, то все
ніби правильно. Але наші «марксисти» стільки довкола
цього наплели, що зв’язок із реальним людським життям
втратився зовсім.
Начальником кафедри був доцент полковник М.С. Бобров,
що читав нам лекції, яких ніхто не слухав, а тим більше не
конспектував. Бо все це було в підручнику, один в один.
Навіщо той полковник з рум’янцем гіперстеніка на обличчі
і відповідними манерами та дикцією надривав горлянку,
нам було незрозуміло – ми й без того всі одностайно були
«за дєло партії і правітєльства...». Свою «п’ятірку» я якось
взяв, хоча після іспиту майже все одразу забув…
Заліки з партійно-політичної роботи (ППР) і паразитології об’єднувало одне – абсолютна наша неготовність
до сприйняття цих дисциплін. Адже ми в більшості своїй
ще не бачили ані військової частини, ані живого солдата
в умовах його буття. Ми ті заліки, природно, поскладали.
Хоча лише з часом дізналися, що ППР у військах розшифровується як «посідєлі, по… (говорілі), разошлісь...». А
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паразитологію ми вивчали вже на практиці, в конкретних
районах, куди закидала військова доля «по вєлєнію нашей
соціалістіческой Родіни...».
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8. «Лучше нету войск на свете…»
Згідно з навчальним планом, після літньої сесії другого
курсу ми відбували на місячну військову практику, а
потім поверталися до казарми, щоб залишити її назовсім.
Бо після чергової відпустки ми переходили в статус
справжнього «слухача без офіцерського звання», досить
кумедний в юридичному і практичному плані: ми мали
отримувати грошове утримання і користуватися свободою
як військовослужбовці надстрокової служби, за нинішньою
термінологію – контрактної, але мусили носити однострій
курсантів і вважатися такими, що проходять строкову
службу. Шість років замість передбачених на той час законом
трьох. Нісенітниця, але зате – «уніфікація» й «економія
державних коштів»…
Оскільки група підготовки лікарів для Повітрянодесантних військ повинна була відтепер розпочати своє профільне навчання, то наш взвод переформатували. Знову
пропустили через поглиблене медичне обстеження, в
результаті якого третину слухачів замінили. Пішли від
нас до інших родів військ, насамперед, за власним бажанням, «ракетники» капітан Желєзний і старшина Смірнов,
москвичі Льова Дигін і Володя Сафронов та ще дехто. У
хлопців з інших взводів, які прийшли на їх місце, бажання
не дуже питали. Це були ленінградець Боря Дауранов, мінський кадет Сєва (Всеволод) Сємєніхін, потомственний військовий з Чугуєва Вітя Бондар на прозвище «Катюха» – хоча
орієнтації він був не просто традиційної, а навіть яскраво
вираженої. Його кращий приятель Валя Крутов, син офіцера КДБ із Риги, із солдатів-старослужащих, приєднався
до «дружбана» після п’ятого курсу. В числі поповнення
був і такий собі К., першорозрядник з вільної боротьби.
Оскільки він десь за рік від нас пішов, то прізвища його
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я просто не запам’ятав. Всі хлопці не можна сказати, щоб
опальні, скоріше, навпаки. Однак накази, як відомо, не
обговорюються. Щоправда, до ПДВ з них пішли служити
по випуску лише двоє: Бондар і Крутов.
* * *
Гуртожиток на третьому і старших курсах давали далеко
не всім. То ж треба було до від’їзду на практику орендувати
собі житло. Щоправда, мені до гуртожитку й не кортіло. За
вдачею я не був стадним. Гуртожиток відрізнявся від нашої
казарми лише одним – безладом і навіть гармидером. Таке
мене не влаштовувало. Нам мали платити дев’яносто п’ять
карбованців, на руки – вісімдесят сім сорок. Однокімнатна
квартира в новобудовах коштувала від п’ятдесят������
и�����
карбованців на місяць, кімната в комунальній квартирі, зате
ближче до центру, – карбованців тридцять-сорок. Вірний
своєму переконанню – якомога менше брати від батьків, –
я вирішив орендувати кімнату, причому на двох, щоб було
дешевше. Моїм компаньйоном став Ігор Хаустов, оскільки
Юра Смірнов запарувався з Толиком Моральовим. Ми
з Юрою за вдачею обидва були лідерами, то ж ситуація
зрозуміла…
Місто я знав все ще недостатньо, тому з чого почати
пошуки житла, уявляв собі досить умовно. Начальник
курсу рекомендував нам взяти в оборот випускників, які
мали звільняти свої ленінградські помешкання. То ж я для
початку знайшов земляка – Ігоря Собківа, з яким свого
часу навчався в одній школі, а зараз він вже закінчував
морський факультет.
Ігор спочатку поступив до нашого Тернопільського
медінституту. З отроцтва займаючись велоспортом, він з
часом отримав «срібний квадрат» – знак майстра спорту
СРСР. Ця обставина і відіграла вирішальну роль, коли він
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звернувся до Академії з проханням перевести його туди
для подальшого навчання. Зазвичай у нас це не практикувалося. Щоправда, при нас на паралельний курс 4-го
факультету таким же чином прийшов майстер спорту з
боротьби кавказець Борис Калоєв. Але це були ті винятки,
які лише підтверджували правило. Однак повернемося до
теми. Попередньо домовившись, одного недільного ранку
подзвонив у двері однокімнатної квартири, яку Собків знімав із товаришем. Одразу стало ясно, що про можливість
мого візиту просто забули: хлопці мали заспаний вид, а
по квартирі шастали, хіхікаючи й приводячи себе до ладу,
якісь розвеселі дівки.
Випровадивши їх без особливих церемоній, Ігор
заходився готувати сніданок, а заодно повчити мене умурозуму, фактично передрікаючи мені моє майбутнє життя:
«Грошей тобі вистачить. Якщо будеш їсти картоплю і м'ясорибу, а не тринькати на всілякі «пірожениє-морожениє».
Якщо ж потрапиш в халепу і грошей зовсім не стане – в
борги не влізай. Бо потім не вилізеш. Краще вже повинися
перед батьками і попроси в них…». Поцікавившись моїми
планами стосовно шлюбу, схвалив: «Правильно, з цим не
поспішай. Бажаючих тебе захомутати тут багато, то ж спочатку добре роздивися…».
Як лікар застережив: «Оскільки харчуватимешся ти
переважно в міських їдальнях, то десь курсі на п’ятому
підхопиш «хворобу Боткіна» (за нинішньою термінологією – вірусний гепатит – прим. В.П.). Але якщо вчасно
ляжеш в клініку і будеш дотримуватися дієти, то нічого,
оклигаєш…».
Сказав, немов би між іншим, і стосовно своєї долі: «В
мене із-за спорту гіпертрофія міокарда лівого шлуночка.
Сам вже повинен розуміти – стінка набагато товща, ніж
має бути, а основних артерій – стільки ж, решта – дрібнота.
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Закупориться якась одна із такої шолупоні – ось тобі й
інфаркт. Спочатку один, потім підуть іще. Поки не доб’ють
до кінця. Але поки що ми ще поживемо, причому як слід». – З
усмішкою напряг Ігор свій вражаючий торс «культуриста»,
як тоді називали шанувальників «боді-билдінгу».
Я слухав, відвісивши щелепу і лише спостерігаючи, як
він під час цієї розмови, вправно орудуючи ножем, спочатку почистив картоплю і цибулю, а потім майстерно їх
пошинкував і переклав на величезну пательню.
«Отак-то, хлопче. Але не переживай. Слухачі нашої
Академії ще ніколи і ніде не пропадали. І ти також
прорвешся…».
Я згадав про те його пророцтво вперше – потрапивши
в квітні 1970 р. до клініки інфекційних хвороб з вірусним
гепатитом. Але до того було ще три роки того слухацького
життя, про яке він мені розповідав. Вдруге – коли дізнався
про смерть Ігоря від гострої серцевої недостатності всього
лишень на шостому десятку літ. Але до того було ще років
тридцять…
Тоді ж, в червні 1967-го, я лихоманливо шукав собі
житло, оскільки в цьому питанні земляк допомогти мені не
зміг. Знаючі люди спрямували мене на так званий Малков
ринок – квартирну товкучку біля однойменного провулка,
потім провулок Грівцова. Для початку треба було уяснити
самому собі, чого ж ти хочеш. Ленінградом, справжнім
Пітером, для мене особисто була лише центральна частина
міста. Все, що далі, в новобудовах – це те ж саме, що в будьякому іншому місті, разом з Калугою, Тулою і Рязанню, в
яких я ніколи не був і ніякого бажання не мав. Але тут проблема полягала в тому, що прийнятні за ціною однокімнатні квартири були здебільшого на периферії. Практично
весь центр – це були тоді так звані комуналки – багатокімнатні, колись розкішні квартири, на початку двадцятих
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років розчленовані з розрахунку по одній-дві кімнати на
родину.
Я вважав за краще жити в кімнаті комуналки, але в
центрі, аніж в окремій квартирі, але на периферії. То ж
одразу вхопився за кімнату на вулиці, названій на честь
революціонера-народовольця Петра Каляєва, дім 14.
Колись це була вулиця Захар’ївська, в кінці якої розташовувалися казарми найпрестижнішого полку російської
армії – Кавалергардського. В ньому довгий час служив
офіцером Павло Скоропадський, навіть гадки не маючи,
що згодом він стане гетьманом України. В казармах того
елітного полку тепер розквартироване Вище інженерне
військово-будівельне училище.
Наш будинок розташовувався на розі з проспектом
Чернишевського (колишнім Воскресенським). Той також
був революціонером, як і Калаєв, тільки не «бомбістом», а
демократом. Поруч метро, одна зупинка хоч до Академії,
хоч до серця міста – Невського проспекту. Кімната – двадцять
шість квадратних метрів. «Світло, газ, туалет, ванна,
телефон», як писалося в об’явах на парканах, – що ще треба
молодим хлопцям? Тридцять карбованців на двох – це було
цілком прийнятним.
Ми з Гариком без великих торгів проплатили наперед
за все літо і одразу перекидали туди свої речі. Щоб, повернувшись із військової практики, здати лише свої постільні
приналежності та спорожнілу кімнату казарми. А відсвяткувати подію – закінчення казарми і перехід на статус
справжнього слухача, – то вже як належить, у своїй хаті.
Я навмисне відвідав той будинок через сорок років, приїхавши на святкування 35-ої річниці випуску. Він був занедбаний і розселений. На вікнах саме нашої квартири величезними літерами було написано «sale». Будинок продати
можна, але пам’ть про ті щасливі роки?.. Зрештою, вона
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зараз, схоже, не дуже в ціні, та наша пам‘ять. Окрім як для
нас самих…
* * *
Військова практика – це був черговий етап нашої
військово-професійної орієнтації, під час якого ми
мали набути тактичний вишкіл в масштабі відділення і
парашутно-десантного взводу, а також знання і навички сержантського складу медичної служби – санітарних інструкторів рот. Весь курс проходив практику в Калінінграді, на базі
одного з мотострілецьких полків розташованої у Східній
Прусії 11-ї гвардійської армії. Ми ж – наш взвод – мали їхати
до Каунаса, на базу гвардійської навчальної повітрянодесантної дивізії.
Загальна відповідальність за військову практику покладалася на кафедру оперативно-тактичної підготовки
Академії, від якої призначався і керівник – підполковник
Замицький Михайло Васильович. Що стосується медичної частини, то тут відповідальною була кафедра організації і тактики медичної служби, від якої був заступник
керівника – підполковник Горюнов Іван Федорович. Їх ми
вперше побачили на очі лише на етапі підготовки до відрядження та і те мимохідь – аби в обличчя пізнати, хто
такий…
Поїзд відправлявся в середині дня з Балтійського вокзалу, куди ми дісталися на метро. Цивільна публіка і в
метро, і на вокзалі з цікавістю нас розглядала: в польовій
формі, шинелі в скатку через плече, речові мішки за плечима – майже як на війну. Це враження на пероні спростовувала лише юрба з дружин викладачів і слухачів-офіцерів і
подруг наших хлопців, які виглядали дещо схвильованими,
але не надто згорьованими.
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На платформі вокзалу награвав військові марші оркестр
Академії під керівництвом підполковника Бубнова. Він
прийшов до цього оркестру хлопчаком-вихованцем ще
до війни, обрав для себе за головний інструмент шляхетну
валторну, закінчив заочно консерваторію і, дослужившись до начальника, вивів оркестр у найкращі на весь
Ленінградський військовий округ. А їх там було не менше
сотні. До речі, значки про закінчення консерваторії красувалися на мундирах багатьох оркестрантів-надстроковиків.
Наш курс окупував третину швидкого потягу «Ленінград–
Калінінград». Викладачі й наші офіцери зайняли цілий
купейний вагон, а ми – рядові слухачі – майже всі плацкартні. Більшість цивільної публіки змушена була задовольнитися так званим «общім вагоном». Ледве поїзд зрушив із
місця, як оркестр грянув марш «Прощання слав’янки». На
платформі начальник факультету, на той час вже генералмайор Сухов Костянтин Осипович, і проводжаючі офіцери
виструнчилися і піднесли руку до козирка своїх кашкетів.
Для нас це був добрий знак – у війну наш генерал був начальником медичної служби повітрянодесантної бригади. То ж
ми, стоячи біля вікон, також виструнчилися, поки не стало
чути звуків маршу…
На дорогу нам дали «сухпай», однак ми заздалегідь розподілили, хто бере закуску, а хто те, що до неї… За годину як
поїзд рушив, прийшли наші офіцери – Льоня Тер-Гаспарян
і Вітюша Кудрявцев та надстроковик Сергій Ткачук. Тер, у
зв’язку з відбуттям «Желєзного Гриші», тепер знову став
нашим командиром взводу. Суворо попередив, щоб без
його дозволу – ніхто ані краплини. Бо – …повідриваю …
Дійсно, ще за півгодини до нас завітало наше командування. Трохи порозмовлявши, вони відбули до свого
вагона, залишивши нас на відповідальність Льоні і Вітюші.
Чому вони так квапилися, я повністю усвідомив лише
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через одинадцять років, коли в чині капітана сам став колегою вже полковника Замицького з керівництва військовою практикою десантників. На той же час ми лише запідозрили і, як з’ясувалося – небезпідставно.
Поїзд до Каунаса прибував рано-вранці. Початок практики ми відзначили настільки гарно, що ледве розштовхали хлопців перед прибуттям на станцію. Нас очікував
офіцер-десантник із двома машинами. Одна – добряче
побитий військовим життям ГАЗ-69. Як за нинішньою
класифікацією, віддалена подоба військового легкового
позашляховика. Інша машина – десантний варіант ГАЗ-66,
вантажний автомобіль підвищеної прохідності, придатний
для десантування на парашутно-вантажних системах. Кого
і куди завантажили, пояснювати, сподіваюсь, не потрібно.
Сонне місто швидко лишилося позаду і за якихось хвилин тридцять-сорок ми прибули до військового містечка,
розташованого неподалік невеличкого райцентру Іонава.
Наші начальники пішли до штабу полку, а ми розминалися
після дороги біля машини. Швидко оглядівся на триста
шістдесят градусів – знайома картина: одноповерховий
штаб, кілька двоповерхових казарм, їдальня, котельня – все
це я бачив у артбригаді ще вдома. Тоді ніхто навіть гадки
не мав, що це непоказне військове містечко незабаром розбудується, отримає назву Гайжюнай (від назви найближчої
залізничної станції) і стане фактично столицею могутніх
Повітрянодесантних військ могутнього СРСР. Але – лише
до 1991 р. Щоб потім обом канути в Лету. Однак до цього
було ще майже чверть століття…
Нас розташували в табірній частині військового містечка, на його околиці. Вона призначалася для підготовки
і перепідготовки запасників, так званих партизанів, то ж
тут було облаштоване наметове містечко – з гніздами для
п’ятимістних офіцерських наметів, своя їдальня. І все це – в
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сосновому бору. При чудовій погоді. Просто казка. Яку звів
нанівець грубий командний голос: «Курсанти! Хто у вас тут
старший?». Ми в цей час, роздягнуті до пояса, якраз ставили свої намети. Заступник командира взводу старшина
Генріх Брандт відгукнувся. Наступна команда – «До мене!».
Не бачивши, хто там командує, зреагував чисто машинально: «Генрі! Скажи йому, що ми не курсанти, а слухачі!».
Запала тиша, в якій той же голос скомандував: «Хто сказав –
до мене!».
Я одразу збагнув, що з власної необачності потрапив
у халепу. Можна було, звичайно, промовчати – і дідька
лисого він би мене знайшов. Але цього не дозволяла офіцерська честь. То ж, досадливо кинувши «Єсть!», став
одягати гімнастерку. «Командний голос» не вгавав: «Ну
що, злякався?». Я здалеку побачив того підполковника.
Коротко кинув: «Ніяк ні». Розміреною ходою, з переходом на стройовий крок за статутних шість метрів, підійшов, чітко, але з гідністю доповів. Той зловтішно зауважив: «От і я про те ж. За військовим званням ви молодший
сержант, за погонами – курсант, тому поводьте себе відповідно. А слухач - такого звання в статутах немає…».
Як з’ясувалося, то був начальник штабу полку, до
якого ми були прикомандировані. Учасник війни, потім,
1956-му, брав із цим полком Будапешт, поранений і нагороджений. То ж мій вибрик був, з одного боку, зовсім ні до
чого, а з іншого – правильний, бо це була оборона наших
«вольностей слухацьких…». Яких тут, в гвардійському
парашутно-десантному полку, хоча й не знали, але до
курсантів-медиків, які прагнуть стати десантниками, ставилися з повагою і розумінням їх особливого статусу.
Для початку вирішили питання з продовольчим пайком.
В курсантському було трохи більше масла, зате в десантному – значно більше м’яса. Про наш вибір питати, мабуть,
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зайве. Оскільки стрибки з парашутом – це завжди певний
ризик життям, а в Радянській Армії за цим пильнували не
менше, ніж в нинішній українській, то нас знову пропустили через військово-лікарську комісію, вже свою. Тут ми
практично вперше зустрілися з лікарями тактичної ланки –
тими, якими мали самі стати по закінченні Академії. Скажу
прямо: знайомство особливо приємного враження не
справило. Звична для них грубувата манера ставлення до
молодших різко дисонувала з нашими академічними звичаями. Перше враження підтвердилося і під час наступних
чергувань в ролі санітара і санітарного інструктора медичного пункту полку.
Як я вже згадував, про переносні телевізори, а тим
більше ноутбуки, плеєри і подібні чудеса сучасної інформатизації тоді йшлося хіба що в фантастичних книжках.
Портативні транзисторні радіоприймачі були ознакою певного достатку, й їх мали всього кілька хлопців. Із технічних засобів масової інформації в нас була лише радіоточка
з однією програмою полкового радіовузла. Тому нам було
дозволено користуватися бібліотекою полкового клубу, де
працювали дружини офіцерів. Які були приємно вражені
інтелігентними манерами й освіченістю нових читачів і
охоче допускали нас до вільного пошуку. Книг, мається на
увазі…
* * *
Для проведення з нами занять із тактичної і повітрянодесантної підготовки від полку виділялись, за потреби,
офіцери відповідного фаху, але головним був капітан
Вадим Миколайович Сироваткін. За штатною посадою –
заступник командира навчального артилерійського дивізіону
з повітрянодесантної служби. Її офіцерів називали просто – «педеесники». За походженням – киянин, закінчив
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Військове танко-самохідне училище на Лук’янівці. Там був
окремий дивізіон для Повітрянодесантних військ. Однак
стрибати з парашутом виявилося цікавіше, ніж стріляти із
САУ, тому змінив кваліфікацію. За зухвалою вдачею, як я
тепер розумію, одвічний капітан-майор. Отримавши змогу
завдяки нам бодай на місяць відволіктися від рутинної
служби, він був вельми цим задоволений.
Найважливішим у нашій військовій практиці вважалося
виконати програму парашутно-десантної підготовки – навчитися і здійснити вісім стрибків з парашутом з літака Ан-2.
Для цього головним було – впіймати погоду, досить примхливу в тих краях. Але того літа вона нам сприяла. То ж
ми гарячково вивчали матеріальну частину і теорію стрибків
з парашутом, проходили наземну підготовку – і все це, щоб
якомога швидше перейти до укладання парашутів і практичного здійснення стрибків. Оскільки слухачі Академії – це
не солдати з аулів Кавказу або кишлаків Середньої Азії, то
задоволення від спілкування між учнями і наставником
було обопільним…
На озброєнні у ПДВ тоді стояв «парашут людський
Д-1-8-3». В готовому до застосування вигляді це був ранець
кілограмів до двадцяти. Купол перкалевий (різновид
бавовняної тканини), площею близько 80 кв. м. Управляти
ним в польоті було не так складно, як безнадійно – скільки і
куди не тягни за стропи, результат все одно незначний. Тому
десантники між собою називали його «дубовим», на відміну
від маневрених спортивних парашутів. Укладати його була
також ціла морока. Але від якості укладки залежало життя,
то ж акуратність виявляли навіть відомі нехлюї.
Перш ніж допустити до стрибків з літака, нас добряче
помуштрували на різних тренажерах, щоб довести типові
дії до автоматизму. Бо в стресовій ситуації, якою безпере-
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чно є стрибок з парашутом, мізки спрацьовують належним
чином і з належною швидкістю далеко не завжди…
* * *
Нарешті, настав і наш день. Навчально-тренувальні
стрибки зазвичай намагалися проводити в перші ранішні
години, одразу після світанку, поки сонце не нагріло землю,
і висхідні потоки повітря не спричинили вітерець. Тому
ми з вечора завантажили парашути, підготували десантне
вбрання і влаштували відбій на годину раніше. Однак сон ні
до кого не йшов. Не зважаючи на ретельну підготовку, всі
відчутно хвилювалися. Хоча виду один перед одним намагалися не подавати. Лише ворочалися в ліжках та виходили
з наметів викурити цигарку.
Підйом о четвертій годині, всі невідкладні вранішні
справи бігцем і одразу до машини. На аеродромі вже
прогрівали двигуни літаки Ан-2 з дивізійної ескадрильї.
Жартівники прозвали її «королівська авіація». Взвод був
заздалегідь розподілений на три групи. Швидко розібрали і
розчохлили парашути, одягли, стали до перевірки. Спочатку
нас кожного ретельно оглянув наш інструктор, капітан
Сироваткін, потім начальник парашутно-десантної служби
полку. Їх дії контролював керівник стрибків – заступник
командира полку з повітряно-десантної підготовки.
Короткий перепочинок, остання сигарета – і по кораблях.
Оскільки я в групі найважчий і маю стрибати найпершим, то
заходжу останнім.
Літак заревів двигуном і, тремтячи всім тілом, побіг по
траві аеродрому. Раптом тремтіння припинилося – злетіли.
Щоб відволіктися від думок про стрибок, розглядаю в ілюмінатор мальовничі литовські краєвиди. Нарешті звуковий
і світовий сигнали – «Приготуватися!». Встаємо, опускаємо
сидіння, повертаємось обличчям до дверей. Зачіпаємо на
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трос в кабіні літака один одному карабіни витяжних фал –
стрибки у десантників зазвичай із примусовим розкриттям
парашута. Однак права рука все одно на витяжній скобі –
так званому кільці, ліва – на «запасці», запасному парашуті,
до якого на невеличкому фалі прикріплений спеціальний
викидний ніж-стропоріз, дай Боже, ним не користуватися.
До дверей швидко проходить борттехнік – прапорщикздоровань, трохи відкриває дверцята. Прямо перед моїми
очима відкривається безодня, на дні якої – земля. А вона
ж, як відомо, тверда… В роті пересихає. Літак трохи хитнувся – льотчик довертає на курс для «виброски» на площадку приземлення. Під ногами тремтить від роботи двигуна дюралева, в пухирцях, підлога. Чи то в мене ноги тремтять? Та скоріше б! Знову сирена, борттехнік рвучко відчиняє дверцята, одночасно команда інструктора: «Перший
– пішов!». Роблю крок вперед і провалююсь в блакитну
безодню. Каменем лечу вниз, у вухах свистить, очі від вітру
мимоволі мружаться і сльозяться. Рахую про себе «триста
сімдесят один, триста сімдесят два, триста сімдесят…» –
«три» сказати вже не встигаю. Над головою щось сильно
ляснуло, мене струшує так, що, здається, чоботи повідлітають, і раптом – тиша. Вишарпнув непотрібну вже тепер
витяжну скобу, подивився вгору на купол парашута – чи
все в порядку, озирнувся довкола, причепив скобу до
«запаски». За мною рядочком вишикувались кульбабки
інших парашутів. Порахував – вісім. Значить, ніхто не злякався – молодці…
Зручніше вмостився в підвісній системі, став буквально
всотувати нові відчуття. На душі – незбагненна легкість і
радість. В тілі – майже невагомість парашут немов завис
в повітряному океані і несе тебе мов пушинку. Отоді я
повністю зрозумів російський вираз «звєнящая тішина». І
що таке «кришталеве повітря». Яке хотілося жадібно пити
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великими ковтками. Хлопці відчували, мабуть, те саме,
тому що почали збуджено перегукуватися. Тут, на висоті,
була якась особлива чутність. Під ногами десь далеко внизу
виднілися будиночки величиною із сірникову коробку,
іграшкові автомашини, мурашками снували люди…
Милуватися всім цим я міг практично безперешкодно,
оскільки управління парашутом значних зусиль не потребувало: стояв майже повний штиль, поруч нікого, я йшов
прямо на площадку. Здавалося, така краса і погідність
будуть вічність. Однак розум підказував, що скоро має бути
земля. Але коли і як це буде виглядати – поки що незрозуміло. Про всяк випадок трохи підібрав і міцніше звів докупи
ноги, взявся руками за задні лямки парашута. І раптом на
суцільному смарагдовому килимі землі я став розрізняти
окремі рослини. Не встиг толком зрозуміти, як земля стрімко
побігла мені назустріч. Щосили підтягнувся на задніх лямках, щоб трохи погасити швидкість, – і тут удар об землю.
Не намагаючись встояти на ногах, одразу падаю, як учили,
вперед на правий бік. Швидко підводжусь на ноги, гасячи
водночас купол парашута, знімаю з себе «запаску» і підвісну
систему, радісно озираюсь довкола. Там, на відстані кілька
десятків метрів один від одного, пораються біля своїх парашутів так само радісно збуджені хлопці.
За академічною традицією, на перший стрибок до нас
приїхав новий начальник кафедри ОТП генерал-лейтенант
Котов, до того – командувач танкової армії в ГСВГ. Йому
десантна екзотика була в дивину, він спостерігав за нашим
десантуванням в бінокль. За сценарієм, кожний із нас мусив
йому доповісти особисто. То ж, не гаючи часу, бігцем тягну
парашут до машини, приводжу себе до порядку і бігом вперед. За кілька метрів до групи начальників переходжу на
стойковий крок: «Товаришу генерал! Молодший сержант
Пасько перший ознайомчий стрибок з парашутом виконав!».
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Той тисне руку, поздоровляє. Потім перед строєм вручає
нагрудний знак десантника. Ми всі в щасті – і від цього
церемоніалу, і від відчуття своєї сили та відваги.
Наступні стрибки з парашутом проходили вже більш
осмислено і стали складнішими. Ми тепер стрибали зі
зброєю, з причіпними контейнерами вагою сорок кілограмів. Стрибку на п’ятому трапився досить цікавий випадок. Половину нашого корабля укомплектували членами
жіночої збірної СРСР з парашутного спорту. Розмістили
нас навпроти. Спочатку мали вистрибнути ми, а потім вже
вони за своєю програмою. Дівчата були не набагато старшими за нас. То ж хлопці розпушили хвости, почали жартувати. Але бачу – щось не те, дівчата не реагують. І тоді я раптом збагнув: та вони ж всі бліденькі, якщо не зелененькі.
Хвилюються, хоча й майстрині спорту і мають по декілька
сот стрибків. Що ж тоді казати про нас, простих смертних?
На одному з останніх стрибків до частини прибула комісія
Міністерства оборони, яка вивчала умови військової праці
десантників. Для вирішення питання щодо надання їм певних пільг. Поважні полковники медичної служби виявили
бажання піднятися в повітря зі своїми юними «колегами»,
щоб побачити на власні очі, як виглядає сам процес. Потім,
на землі, вони тисли нам руки і запевняли, що така небезпечна служба потребує належної винагороди. То ж, коли
незабаром з’явився наказ Міністра оборони зараховувати
службу в ПДВ рік за півтора, ми з гордістю відчули, що в
тому є і наша маленька заслуга…
Однак не обійшлося, на жаль, і без прикрощів. Ми виїхали
на останній за програмою, восьмий стрибок. Погода, яка
сприяла нам цілих два тижні, нагадала, що ми в Прибалтиці.
Піднявся легенький, але поривистий, вітерець. Постало
питання припинити стрибки. А до нас ще черга не дійшла –
зрання «вивозили» молодих солдатів-«першоразників».
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Ми запротестували, оскільки всім добряче набридло ледве
не щодня вставати о четвертій ранку. Нарешті умовили
начальство. Моя – третя група – рушила до корабля, коли
хлопці з першої вже приземлялися. Ми помітили, що один
із парашутистів чомусь не зорієнтувався за вітром і пішов
до землі спиною. Йому із землі загукали, він заборсався
в стропах, намагаючись розвернутися ногами назустріч
землі, але не встиг. Очевидно, його ввело в оману хвилинне
затишшя. Але раптом налетів порив вітру. Ми бачили, як
він ударився об землю, але купол, як належить, не погасив
і на ноги не підвівся. Величезна кульбабка повільно поповзла по площадці. До неї помчав санітарний автомобіль.
Ми всі одразу зрозуміли, що це означає – нещасний випадок. Але з ким? Здалеку ми всі однакові…

Наш взвод після чергового стрибка з парашутом.
Сидять: П.Панченко, І.Хаустов, А.Моральов, Ю.Зарецер, Б.Монахов.
Напівсидячи за ними: В.Бондар, Л.Лурьє. Стоять: М.Головач,
Ю.Гобза, В.В.Кудрявцев, С.Ткачук, «Борець», С.Сємєніхін, В.Пасько,
М.Марогулов, Б.Дауранов. Литва, липень 1967 р.
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Серце тьохнуло, я впевнений, в кожного, бо всі загомоніли і мимоволі сповільнили рух. Одразу збагнувши, що
зараз можуть заборонити стрибки, я навмисно грубо гримнув: «Відставити розмови! Ширше крок!». Незнайомий
інструктор з офіцерів полку кинув схвальний погляд: «Правильне рішення, командире! Веселіше, хлопці. Не бздо, прорвемося!».
І дійсно, прорвалися. Щоправда, Петя Панченко приїхав
до нас з госпіталю лише за два тижні, прямо на вокзал, щоб
повернутися разом до Пітера, у відпустку…
* * *
Той факт, що до якогось там взводу курсантів приїхав
цілий генерал-лейтенант, та ще й панькався з ними,
справив велике враження на місцеве командування. Тому
коли ми попросили офіційного дозволу користуватися
офіцерським пляжем на річці Вілія, яка протікала поруч із
гарнізоном, заперечень це не викликало. Хоча назва у річки
була достатньо зловісною: Вілія в перекладі з литовської –
Відьма. Мабуть, тому наші керівники практики прийняли
рішення компромісне: загоряти можна, купатися – ні.
Природно, що з таким пляжуванням вийшов курйоз,
причому не один. В недільний день ми майже всім взводом
одразу після сніданку попрямували туди. Делікатно розташувались осторонь, щоб не заважати господарям. Для
початку, не зважаючи на заборону, вдосталь наплавалися.
Найбільш завзятими виявилися сибіряк Юра Костюнін і я.
Тому коли на березі вималювалися фігури керівників практики, нам не залишалося нічого іншого, окрім як вискочити
з води і сховатися в кущах. Де з нас почала немилосердно
пити кров всіляка місцева живність. А ми навіть відмахуватися як слід не маємо можливості. Нарешті, підполковник
Замицький змилувався: «Нехай ті двоє, які в кущах сидять,
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ідуть сюди. Бо їх там зовсім комарі з’їдять…». Присоромлені,
ми з Юрком з’явилися перед світлі очі начальства, яке на
нас лишень іронічно глянуло: «Ну і як...?». А звертаючись
до решти: «І щоб більше такого не було…».
Сприкрені таким «проколом», всі притихли. Але лише
до відходу керівників. Справа в тому, що Гарька Хаустов,
як завжди, взяв із собою гітару. Вдосталь наплававшись,
почали співати пісень, переважно Володимира Висоцького.
Першими настовбурчили свої вушка юні доньки старших
офіцерів і ненабагато старші за них дружини молодших
офіцерів, які взяли нас на приціл уже при першій нашій
появі. Потім ближче почали підповзати «незакільцьовані
птахи» з молодих лейтенантів.
Окрилений успіхом у публіки, Гарька розстарався на
всю. Однак, усвідомлюючи, де знаходиться, найгостріше,
що собі дозволив – це «Пісеньку про стрільця» та «В заповідних і дрімучих…». Пісні хоча й з підтекстом, але цілком
пристойні. Тим не менше вже наступного ранку підполковник Замицький «проводив з нами роботу», рекомендуючи
не співати непристойних пісень, тим більше в громадських
місцях…
Слід сказати, що персони наших наставників заслуговують на окрему увагу. Керівник практики підполковник
Замицький Михайло Васильович був рідким зараз типом
військового інтелігента. Хорошого зросту і вишколу, із
серйозним розумним обличчям, інтелігентність якого підкреслювали окуляри, мова завжди стримана як за лексиконом, так і за тоном. Виважений, розпалявся рідко, але
тоді вже всі розуміли, що дійсно перейшли межу… У війну
він був ад’ютантом, тобто начальником штабу, піхотного
батальйону. Після поранення направлений на навчання до
Військово-педагогічного інституту, був такий в Радянській
Армії певний час. По його закінченні став викладачем, за
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малим вже двадцять років. До Повітрянодесантних військ
ніякого відношення не мав, але коли в Академії започаткували профільну підготовку такої групи, а викладача-фахівця
на кафедрі ОТП не було – отримав завдання опанувати…
Заступник керівника практики, підполковник медичної
служби Горюнов Іван Федорович, був викладачем кафедри
ОТМС. Він прийшов на кафедру з посади начальника медичної служби повітрянодесантної дивізії, то ж був кадровим
десантником. Не зважаючи на це, за характером був якщо
не боязким, то понад усяку міру обережним і нерішучим.
Вираз обличчя мав завжди серйозно-зосереджений, тон –
виважено-багатозначний. Манера носити кашкет хвацьки
зсунутим на ліве вухо при завжди пісній фізіономії виглядала, м’яко кажучи, недоречно.
За тих часів я навіть в самих сміливих своїх мріях не
міг собі уявити, що через десять років сам опинюся в ролі
Івана Федоровича на військовій практиці. Спочатку з тим
самим М.В. Замицьким, а потім з підполковником А.В.
Рідкобородом.
Не забував про нас і наш «шефуля» – підполковник
Веретьонко. Він також приїздив на пару днів. Побесідував
для початку з командиром взводу і командирами відділень.
Нам доповідати було особливо ні про що – навчальну програму виконуємо; самоволок, пияцтва та інших надзвичайних подій немає, відтак – про що говорити? Але це я так
гадав. Проходячи за пару годин повз намет, в якому розташувався начальник курсу, я раптом почув звідти голос
одного із слухачів зі свого відділення. Що він тут робить?
І чому не доповів мені, що його викликає старший начальник, як належить за статутом? Я мимоволі зупинився. А
той «стукав за повною програмою». На душі стало якось
незатишно. Насамперед тому, що я його вважав непоганим
нібито хлопцем, наші ліжка одного часу поруч стояли, це
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по-перше… По-друге, – ну що він міг такого розповісти?
Хіба що про те, як заледве не «начистили хлебальника»
нашому «борцю» – так хіба воно того варте?
А діло було так: цей молодик, почувши по «забугорному»
радіо («Свобода», Бі-Бі-Сі тощо) подробиці про війну
арабів з Ізраїлем і про перемогу останнього, почав з того
дуже тішитися. Підбиваючи розділити з ним радість щодо
перемоги ізраїльтян Льоню Лурьє, «нащадка наполеонівського солдата», як він себе називав, Юру Зарецера німецького походження, і одесита Гену Філонського. Льоня і
Юра делікатно промовчали, але Гена, син полковникаполітпрацівника, відреагував неочікувано гостро: «Ну ти,
поц! Слухай сюда! – Розпочав він, стилізуючись під одеське
арго. – Якщо ти будеш продовжувати п… ти нам про цих
своїх … (євреїв), то ми тебе тут так відмандячимо, що ти на
все життя запам’ятаєш. І твій перший розряд з боротьби
тобі не допоможе…». Ми мали підстави підозрювати, що
на боці арабів гинуть і наші офіцери-радники, то ж в душі
були повністю солідарними з Геною. Обвівши всіх уважним поглядом, «дисидент» усвідомив серйозність ситуації
і замовк.
Дещо забігаючи наперед: і цей «борець», і Льоня Лурьє, і
Лена Слуцкер, незабаром дружина Філонського, і деякі інші
наші хлопці, що називали себе росіянами, згодом вирішили,
що їх справжня батьківщина – не там, де вони народилися,
виросли і стали людьми, а Ізраїль. Куди і відправилися в
пошуках кращого життя. Втім, це їх право…
* * *
Щоправда, не все й не завжди було таким відносно безхмарним. Пригадую випадок під час тактичної підготовки.
Однією з тем було «Дії відділення парашутно-десантного
взводу у розвідці». Ми мали десантуватися в незнайомому
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місці, за п’ятнадцять кілометрів від нього знайти у визначеному районі об’єкт противника і здійснити його розвідку. На все це відводився певний час. Ми були екіпіровані як справжні десантники: в комбінезонах, з автоматами
АКС, за плечима РД-54 (ранець десантника зразка 1954 р.),
заповнений для ваги мішечками з піском, на руці компас. У
мене, як у командира, топографічна карта. До того ж одна
на відділення ультракороткохвильова радіостанція Р-105:
штатний засіб зв’язку ротної ланки, в т.ч. полкового медичного пункту. Це був заплічний ящик кілограмів з десять із
навушниками, який ми мусили по черзі тягти на собі.
Викидати нас із парашутами на ліс не ризикнули –
вивезли на «площадку приземлення» на автомобілі. Решта
ж все – як насправді: зорієнтувалися по карті на місцевості,
визначили маршрут і вперед, марш-кидок п’ятнадцять
кілометрів лісисто-болотистою місцевістю. З виходом на
зв’язок через кожну годину.
Спочатку все йшло нормально. Потім дехто почав просити частіше робити привали, дехто пісочок із ранців
почав відсипати, не думаючи, де він його потім візьме, бо
ж попереду контроль. Я по-дружньому умовляв, але терпів.
Конфлікт виник, коли, стомлені продиранням через хащі
й буреломи, натрапили на галявину, буквально встелену
добірною чорницею. Я також поїв, зорієнтувався на місцевості і в часі й зрозумів, що треба йти, бо не встигнемо. А
моїх орлів – одних не підняти, інших не відірвати. І просив,
і совістив – ніяк:
– Не хвилюйся, скажемо, що заблукали, та і всі діла...
Я не витримав, скипів:
– Дванадцять майбутніх офіцерів, маючи компас і карту, –
й раптом заблукали? Та як же вам не соромно?
Реакція – нуль на масу, жеруть, немов не в себе.
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– Ви на свої пики подивіться, лобуряки. Хто вам повірить? Дідько з вами, я пішов. А ви – як хочете…
Взяв на горб радіостанцію і в розпачі почвалав, лихоманливо гадаючи, що ж робити далі. Раптом за спиною кроки
і голос:
– «Володько, не поспішай. Ми йдемо…». Озирнувся – це
два Юрки, Зарецер і Костюнін. За хвилину залементували,
наздоганяючи, й інші. Наше відділення прийшло першим.
Що і слід було довести…
Другий інцидент стався за кілька днів. Ми поверталися
з польових занять під самий обід, добряче вимотаними.
Старшина Брандт відлучився у якихось справах, то ж вести
взвод довелося мені. Можна було йти прямо до їдальні, але
я наказав завернути до нашого розташування: «Привести
себе до порядку, почистити взуття, вимити руки. Час –
п’ять хвилин. Розійдись!». Хлопці команду виконали, але
дехто розбухтівся. Мої переконування, що ми – майбутні
офіцери, а тим більше лікарі і не маємо права подавати
поганий приклад солдатам, належного враження не справили.
Деякі хлопці всерйоз образилися, що мене дуже розстроїло.
Увечері відверто порозмовляв із одним з «моральних
авторитетів» взводу, Юрою Зарецером: в чому справа, в
чому я неправий? Він був одним із наймолодших серед нас,
але вельми порядним, аж до наївності. Принаймні, таким
виглядав. У будь-якому разі, хлопці його поважали. Юра
уважно мене вислухав, співчутливо позітхав і промовив:
– Розумієш, Володю, ти все робиш ніби правильно, як
належить. Для тебе якщо вимагається, щоб було так – то
ти саме так і чиниш. І ніяких заперечень. Раз треба – значить, треба. Але ж більшість хлопців на перше місце ставлять власні інтереси, а вже потім те, що «треба». Тому твоя
така поведінка багатьох і дратує.
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– Дивно. Адже ж я так чиню не задля себе, не тому, що
сам вислужуюся або це потрібно мені особисто, а в інтересах
служби, заради справи. Мені ж ці мої лички нічого, окрім
клопоту, не додають, ти ж сам бачиш...
– Ніхто тобі того і не закидає. Всі знають, що ти завжди
дієш за своїми переконаннями, які є переважно правильними і обґрунтованими. І багато хто хотів би робити так
само, але не можуть, не виходить. Бо своя сорочка ближче
до тіла. Тому ще більше дратуються…
Я був спантеличений:
– А що ж мені тоді робити? Я ж інакшим бути не можу.
Як можна змусити себе поводитися завідомо неправильно,
тим більше не отримуючи від цього ніякого ні зиску, ні
задоволення, скоріше, навпаки?
Зарецер стенув плечима:
– Не знаю. Спробуй робити те саме, але якось м’якіше,
не так прямолінійно і категорично. Треба вміти знаходити якісь компроміси. Бо, в принципі, всі хлопці тебе
поважають…
Я вражено слухав не по літах виважені міркування
свого юного товариша. Гадки тоді не маючи, що цей
наглядний приклад практичного втілення філософського
закону єдності і боротьби протилежностей – в даному разі,
принципів і компромісів, – стане головною проблемою
всього мого подальшого життя. І не лише службового…
Забігаючи наперед: Юра Зарецер швидко став помітним
на факультеті комсомольським активістом, йому пророчили навіть по закінченні Академії штатну посаду секретаря комітету ВЛКСМ факультету замість Міші Рєзніка,
але – не склалося. Як не вдалося і поступити в наступному
до Академії на післядипломне навчання. Проте службу
пройшов гідно і завершив її в рідному Пітері, ставши непоганим фахівцем-хірургом.
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* * *
Слід зауважити, що позитивних моментів в нашому
житті на військовій практиці було значно більше. Якось
наш керівник підполковник Замицький взяв мене до
командирського «газика» кудись за чимось з’їздити.
Дорогою заходився обговорювати зі своїм заступником
Горюновим питання нашого дозвілля, оскільки вважав, що
хлопці в цьому «поштовому відділенні Рукла» – таким була
наша офіційна поштова адреса – просто закисають. Щоб
з нудьги, бува, чого не втнули, можна б їх звозити на вечір
відпочинку до студентського табору Вільнюського університету, що знаходився неподалік. Однак свій же, медик,
виступив категорично проти: «А хто буде в разі чого відповідати?». Замицький скипів: «Та я, я відповім, не ти…». Вони
ледве не посварилися. Я делікатно кахикнув, щоб звернути
увагу на свою присутність. І запевнив, що ми будемо поводити себе чемно і пристойно.
Поїздка до студентів вийшла вдалою. На території
Литви військово-навчальних закладів не було, тому господарі табору поставилися до нас з настороженою цікавістю.
Приблизно як до прибульців з інших світів. Але цей льодок
швидко розтанув. Наші хлопці за два роки перебування в
Пітері навчилися розмовляти на будь-які теми – від своєї
медицини до поезії, музики і живопису. Студентки були
приємно вражені. Студенти також, але без прийменника
«приємно». Кілька годин пролетіли, немов кілька хвилин…
Були і звільнення до Каунаса, колишньої «столиці буржуазної Литви». Переважно групові, під старшинством когось із
офіцерів або сержантів. Місто нам дуже сподобалося своєю
культурою й охайністю. Ставлення місцевих мешканців до
нас було цілком доброзичливим. Пам’ятаю, зайшли якось
до невеличкого кафе-кондитерської. Привіталися, замовили каву з коньяком. Що ж до тістечок – усього багато, але
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все незнайоме. Літня продавщиця одразу зрозуміла, ознайомила з асортиментом, порекомендувала. Потім поцікавилася, хто ми й звідки. Почувши, стала ще більш люб’язною,
запросила заходити ще. Таке для системи радянської сфери
обслуговування було нетиповим просто абсолютно.
Взагалі я звернув тоді увагу, що слова «я приїхав з
Ленінграда», а тим більше «родом з України» звучать для
литовців ніби паролем. Якщо і не свій, то, принаймні, не
чужий, можна мати справу…
Поверталися до Пітера, переповнені враженнями. На
закінчення практики нам, як виняток, присвоїли звання
«парашутист-відмінник» і видали відповідні нагрудні значки. Бо взагалі-то на це звання мають право після десяти
стрибків, а ми здійснили всього по вісім, але – з поваги до
Академії. Щоб відзначити цю подію, скинулися і доручили
Гені Філонському закупити в дорогу смачного литовського
яблучного вина. Той, виконавши громадське доручення,
бадьоро простував до вагона, міцно тримаючи під пахвою,
щоб не відірвалася ручка, свою невеличку, але важкеньку
валізку для навчальних приладь. І треба ж такому статися,
щоб біля самого вагона, де поруч із входом стояв на пероні
підполковник Горюнов, з валізки почулося характерне
брязкотіння. Хто чув – завмерли: що ж то тепер буде?
Горюнов підозріливо покосився:
– Що там у вас, Філонський?
– Та так, лимонад в дорогу, товаришу підполковник, –
оком не моргнувши випалив тямущий одесит.
– Це правильно, в дорозі знадобиться, – глибокодумно
мовив керівник. Ми ледве втрималися від реготу…
Дорога пройшла весело: з вином, зі спогадами про практику і набридлу казарму й планами на відпустку та вільне
життя на подальших курсах. В Академії зустрілися з однокурсниками, які відбували практику в Калінінграді: худі,
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бліді, заклопотані враженнями від побаченого піхотного життя. Вони по-доброму заздрили нам – змужнілим
і засмаглим, в розхристаних гімнастерках, щоб видно було
десантні тільники. Тепер – у відпустку! Тепер ми – третій
курс!..
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9. Слухацька вольниця
Відпустка пройшла як завжди: відсипання, від’їдання,
книжки, приятелі, пляж, гуляння і гулянки. Сфотографувалися всією родиною – в фотоательє, на пам’ять.
1960-85-ті – то був апогей безтурботного життя для
моїх батьків: коли все до пуття і все прогнозоване.
В пострадянські часи більшу частку цього відтинку
часу в масштабі держави назвуть «періодом застою»…

Всією сім’єю на пам’ять: батько Василь Романович,
мати Марія Григорівна, брат Анатолій.
Тернопіль, серпень 1967р.
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Повертався до Пітера цього разу поїздом – треба було
везти з собою повний комплект цивільного вбрання. З
вокзалу на таксі до помешкання, хоча й найманого, але, до
певної міри, свого. Тим більше, що власниця нашого житла
проживала в іншому районі міста і відвідувала нас раз на
місяць – отримати платню, перевірити порядок і побазікати
з сусідами.
Наш мудрий начальник курсу, усвідомлюючи, що
далеко не всі його підопічні дозріли до повної свободи,
провів з нами відповідну роз’яснювальну роботу. По-перше,
стосовно поводження із грошима: «Затямте собі – годувати
вас відтепер ніхто не буде, то ж розраховуйте свою получку так, щоб в другій половині місяця зуби на полицю
не класти…». По-друге, стосовно взаємин із прекрасною
статтю: «Запам’ятайте, що бажаючих вас заарканити в
Пітері достатньо. То ж якщо якась краля вам гарно підмахнула – то це ще не привід бігти з нею до шлюбу. Спочатку
подумайте, звідки в неї така кваліфікація. Може, ви в неї не
тільки не перший, а сорок перший. Одружуватися ж офіцеру бажано раз і на все життя…». По-третє, і це найголовніше, «Де б ви не ночували, але за п’ятнадцять хвилин до
занять, рівно о восьмій сорок п’ять, ви кров з носу, але маєте
бути на шикуванні своєї навчальної групи. Ніякі причини
до уваги не беруться. Захворів – прийди спочатку на шикування, а потім прямуй на лікування. О восьмій п’ятдесят
командир групи доповідає мені по телефону про готовність
до занять. І не жартуйте – конкурс продовжується…».
Все це для мене особисто великою новиною не було. Ми
з Гаріком одразу домовилися, що я відповідаю за загальні
питання, спільні фінанси і внутрішній порядок. Він бере у
всьому цьому посильну участь, однак персонально відповідає за те, щоб в домі завжди було що поїсти. Оскільки
я не любив і досі не люблю куховарити, а Гарік не дуже
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полюбляв заклади громадського харчування, то він взяв
на себе нехитрі кулінарні обов’язки: смажити картоплю
та напівфабрикати, варити макарони, готові пельмені
та супи швидкого приготування, які ми чомусь називали
«зміїний супчик».
Враховуючи застереження шефа, що турбуватися
про наше харчування ніхто не буде, вирішили з получки закуповувати на місяць талони на комплексний обід
у їдальні Військторгу, а додому – запас дешевих рибних
консервів і сухих супів. За цінами того часу комплексний
обід – овочевий салат, перша і друга страви, хліб і компот, – коштував п’ятдесят три копійки. Дешеві рибні консерви – двадцять-тридцять копійок, суп швидкого приготування – п’ятнадцять копійок. Улюблена і найбільш
ефективна страва – готові пельмені, однієї пачки цілком
вистачало на двох – п’ятдесят копійок.
Зважаючи на те, що на руки ми отримували вісімдесят
сім карбованців тридцять копійок плюс батьки присилали
щомісяця по двадцять карбованців – можна було жити,
причому цілком пристойно. Це була заробітна платня
молодого спеціаліста – лікаря або інженера. Тим більше що
на одяг нам тратитися не доводилося – держава і батьки
вдягали повністю. Таке відчуття відносної матеріальної
свободи, яке я мав в свої слухацькі роки, повернулося до
мене, лише коли став генералом. Але тоді про таке навіть не
мріялося, мірилом недосяжних бажань була полковницька
папаха, як в батька…
На шляху до метро в нас була дієтична їдальня – на розі
вулиці, названої іменем революціонера Петра Лаврова
(тепер знову Фурштатської) і проспекту Чернишевського,
навпроти пологового будинку. Вона відкривалася о восьмій ранку, то ж питання сніданку було вирішене. Обідали
ми, зазвичай, в Академії, в їдальні Військторгу. Вечеряли
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переважно удома: вдвох чистили картоплю, потім Гарік її
смажив, до картоплі додавали ще щось – і виходило непогано. Принаймні, ленінградцю Саші Трусову, який жив
неподалік, на Літейному проспекті, подобалося. Дорогою
додому він нерідко під вечір заходив до нас. Коли ми починали готуватися накривати на стіл, Саша реагував просто:
«Хлопці, я зараз…». І за п’ять хвилин повертався з так званою «чекушкою» (250 мл) «Московської» або «Столичної».
Інших сортів горілок, до речі, в СРСР тоді практично не
випускали. Окрім різних настоянок. Принаймні, в загальнодоступному продажу інших не було. Якось Ігор не витримав: «Саня! Адже на тебе вдома чекає смачна мамина
вечеря, а в нас – лише оця бараболя та бички в томаті…».
Саша на секунду зніяковів, потім щиро пояснив: «Хлопці!
Ви не повірите, але у вас – смачніше. Вам цього не зрозуміти…». Але я його розумів добре, оскільки саме це було
однією з причин, чому я поступив не до Тернопільського
меду, а до Академії…
В тій їдальні на Петра Лаврова з нами трапився якось
досить показовий для розуміння того часу випадок.
Поснідавши, ми з Гаріком пішли до гардероба взяти свої
шинелі. Гардеробником був ще не старий інвалід війни, з
орденом Червоної Зірки на потертому піджаку. До гардероба вишикувалась черга чоловік десять, щоб здати одяг.
В її середині стояв якийсь старлей, до того ж у формі МВС.
Оскільки отримували одяг поза чергою, так було заведено
всюди, ми з Гаріком саме так і зробили. Коли вже вдягали
свої шинелі, до нас підійшов той старший лейтенант. В його
словах і в голосі були не так претензії, як бриніла образа,
що ми, «молоді й безцеремонні, попереду старших…». Ми
приголомшено слухали, роздивляючись цього офіцера в
званні, на яке ми в Академії навіть не звертали уваги. І за
обопільною мовчазною згодою навіть честь не віддавали.
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Таку ознаку поваги виявляли лише від капітана і вище.
Однак за віком цей старлей годився нам в батьки, з орденськими планками ще за війну. У нас на слуху тоді була пісня
Висоцького про капітана–ветерана війни, який ніколи не
стане майором, а цей навіть капітаном не спромігся стати,
не повезло… Ми намагалися йому щось пояснити, вибачалися нізащо, однак він все одно виглядав ображеним. Наш
стан можна описати словами з тієї пісні: «Я сидел, как в
окопе под Курской дугой. / Там, где был капитан старшиною…». Без вини винуваті, ми все одно почувалися кепсько.
* * *
На третьому курсі у нас з’явилися два нових слухачі –
офіцери, із фельдшерів. Обом добряче за тридцять, перестарки навіть в порівнянні з нашими офіцерами. В історію
курсу увійшов лише один – старший лейтенант Клімов
Михайло Кузьмович: невисокого зросту типовий російський мужичок з ранньою, але помітною лисиною і незлобивою вдачею. В буденному спілкуванні всі зверталися до
нього просто «Кузьмич» – і офіцери, і молоді слухачі. Про
нього-то й мова.
В перші ж дні після прибуття Кузьмича на курс якось
перед лекцією в курилці наші офіцери почали його
розпитувати, хто він такий і як сюди потрапив. Та ще й
в такому далеко не молодому віці, коли всі шляхи були
давно закриті. Той спробував, як кажуть авіатори, піти на
крило, але «Желєзний Гріша» не дав: «Ти нам тут зуби не
заговорюй, ти правду кажи. Якщо хочеш, звісно, серед нас
втриматися...».
Відтворюю розповідь Кузьмича майже дослівно:
«Служив я під Москвою, в знаменитій Кантемирівській
дивізії, на посаді старшого лейтенанта. До Академії вчасно
поступити не вдалося, то ж перспектив – ніяких. Відтак
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вирішив закінчити на вечірньому відділенні два курси
медичного інституту, а потім спробувати продовжити тут.
Закінчив, написав рапорт на ім’я начальника Академії.
Приходить відповідь – відмовити у зв‘язку із значним
перевищенням граничного віку навчання. В принципі – все
правильно. Але треба ж щось робити. Втрачати все одно
нічого. Вирішив терміново написати начальникові ЦВМУ.
Командир полку підписав, але до командира дивізії, каже,
іди сам.
Взяв я папери, прихожу до приймальні. Ад������������
’�����������
ютант повідомив, що генерал повертається зі штабу округу, ось-ось
буде. В приймальній якийсь літній чоловій в цивільному.
Питає в мене, видно знічев’я, хто я та що я, як служба, що
до комдива привело. Дядечко солідний, видно, з відставників. Мені також робити нічого, то ж розповідаю. Він слухає,
іноді щось уточнює. Схоже, думаю, не нижче як полком
командував та й десь вище служив. Тільки я йому встиг все
розповісти – заходить комдив. І одразу до нього під козирок: «Бажаю здоров’я... Вибачте, що змусив вас чекати...».
Ад’ютант одразу чай несе. Я сиджу, чекаю. За півгодини той
дядечко виходить, простягає мені на прощання руку і каже:
«Бажаю успіху, я гадаю, у вас все буде гаразд». Я йому подякував, скоріше, для порядку, – і в кабінет до комдива.
Генерал мене вислухав дещо насуплено: «І це все? А до
маршала Ротмістрова навіщо через мою голову полізли?
Звідкіля його знаєте?». Бачу – незадоволений. Але для мене
це також немов обухом по голові. Та не знаю я, кажу, ніякого маршала, хіба що з книжок, а так – ніколи навіть в очі
не бачив. А він тут як гиркне на мене: «Ти бреши, каже, та
не забріхуйся, старшой. Він же перед тобою у мене в кабінеті був!».
Довелося все розповісти по порядку. Комдив лишень
посміявся: «В сорочці ти народився, Клімов! Маршал велів,
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окрім офіційних паперів, підготувати клопотання за його
підписом. Не думаю, щоб хтось йому відмовив. Так що –
пакуй чемодани...».
Хто такий головний маршал бронетанкових військ
П.О. Ротмістров, в СРСР в ті роки знали практично всі.
Принаймні, більшість чоловічого населення країни.
Желєзний лише крякнув: «Ну ти, Кузьмич, і даєш... Ну
що ж, дай, Боже, тобі удачі і надалі. Тому що вимоги тут –
не те, що на твоєму вечірньому факультеті. Вилетіти звідси
нічого не варто...».
Григорій Григорович немов у воду дивився: із двох новоприбулих офіцерів один змушений був вже після першого
семестру зійти з дистанції, не потягнув... Однак Кузьмичу
ціною чималих зусиль вдалося спочатку втриматися, а
потім і вийти на цілком пристойний рівень. Згодом його
обрали секретарем партійної організації курсу і жодного
разу ніхто про те не пожалкував – ні ми, рядові слухачі, ні
керівництво. Порядний був чоловік...
* * *
На всіх шести курсах навчання заняття за розкладом
були шість днів на тиждень по шість годин. Самопідготовка
передбачалася, але з перших днів контролювалася суто
формально, за принципом: спасіння потопаючих – справа
самих потопаючих… Починаючи з третього курсу, лекції стали не першою, а третьою парою. Навчальна дисципліна була надзвичайно високою для всіх – від слухача до
професора. Перед початком кожного семестру кожному з
нас видавали невеличку брошуру кишенькового формату
з розкладом занять на семестр, в якій все було чітко розписано – що, коли і де має бути. І я не пам’ятаю жодного
випадку, щоб були якісь накладки. Як і такого, щоб в бібліотеці комусь не вистачило якогось підручника чи посібника.
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Заняття починалися хвилина в хвилину і так само закінчувалися. Деякі вольності – закінчення чотиригодинного
заняття хвилин на тридцять раніше за рахунок скорочення
перерв – почалися лише на п’ятому-шостому курсі, та й
то нечасто. Повною мірою рівень організації навчального
процесу в Академії я оцінив, лише сам ставши керівником
вищого військового навчального закладу. Але до того була
ще чверть століття…
Тоді ж, отримавши жадану волю, ми повною мірою
насолоджувалися принадами великого міста. Шість годин
занять – то було святе. Після того ще хвилин двадцятьтридцять нас виховував «шефуля». Як я тепер розумію, не
так від великого бажання поспілкуватися з нами, як для
того, щоб ніхто не втікав з третьої пари. Ну, а потім – хто
до чого схильний і хто на що здібний. Оскільки я вже мав
певний досвід студентського життя, то усвідомлював, що
повністю відпускати віжки собі не можна. Тому самостійно
працював практично щодня, виділяючи для відпочинку
переважно суботу і неділю.
Оскільки в нас з Ігорем була найбільша кімната, та ще
й в центрі міста, то по суботах до нас збиралася компанія по п’ять-сім приятелів, та ще й з дівчатами. Зазвичай,
виходило осіб десять-п’ятнадцять. Нехитра закуска, трохи
випивки, а головне – спілкування, танці й Гарькине соло на
гітарі. Тоді в моді була так звана авторська пісня. На слуху
були такі кумири молоді, як Володимир Висоцький, Булат
Окуджава, Юрій Візбор, Юрій Клячкін, Олександр Галич
та багато інших. Імена різні, але лейтмотив пісень один:
кохання і чоловіча дружба, мужність і романтика далеких
доріг. «…Нужно жить километрами, а не квадратными
метрами…».
Це нам вельми імпонувало, відтак ми з ентузіазмом горлали: «Солдат всегда здоров, солдат на все готов. / И пыль,
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как из ковров, мы выбиваем из дорог…» Володимира
Висоцького. Або «Вы слышите – грохочут сапоги. / Солдат
прощайся с ней, прощайся с ней…» та «…Иду себе, играю
автоматом – / Как славно быть солдатом, солдатом…» Булата
Окуджавы. Чи таке, про десантників, Михайла Анчарова:
«… Автомат�������������������������������������������
ы выли, как суки в мороз, / Пистолеты стреляли в упор. / И мертвое солнце на стропах берез / Мешало
вести разговор…». На цьому войовничому тлі слова «…А я
еду, а я еду за туманом. / За туманом и за запахом тайги…»
Юрія Клячкіна виглядали хоча і мирно, але водночас досить
романтично…
Ми тоді ще не усвідомлювали належним чином, що чогочого, а кілометрів та тайги, вкупі з горами та пустелями, в
майбутній військовій долі всім вистачить. А головною проблемою в дорослому офіцерському житті стануть якраз оті
«квадратні метри», про які з такою зневагою відзивається
молодий і поки що мало битий життям бард. Точніше – їх
нестача, а то й повна відсутність…
Згадуючи те наше юне життя, не можу не сказати про
своїх сусідів по комуналці. Наша кімната була в глибіні
п’ятикімнатної квартири. Кімнату при вході, поруч із прохідною кухнею, займало літне подружжя. З кухні вхід до ванної і туалету і в глибину квартири, де було щось на кшталт
передпокою для інших чотирьох кімнат. Наша – посередині. Ліворуч – одинока літня інтелігентна жінка, праворуч,
в двох невеличких кімнатах, сім’я з п’яти осіб – літня жінка,
її донька із зятем і двоє діточок. Безглузде планування
квартири було зумовлено тим, що її «нарізали» при стихійному переплануванні і перезаселенні пролетаріатом колись
фешенебельних квартир. Де у восьми-десятикімнатних
апартаментах жила всього одна родина на три-п’ять осіб
та покоївка з кухаркою. Тепер тут під одним дахом десятиліттями жили рівні в бідності й абсолютно чужі люди,
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змушені спільно користуватися кухнею, туалетом і ванною
які називалися «мєста общєго пользованія». І прибиралися
всіма «квартіросйомщікамі» по черзі. Ми приплачували
одній родині, щоб нас звільнили від цього обов’язку. Тим
більше що тими місцями ми намагалися користуватися в
якомога меншому масштабі. З теплотою згадую про тих своїх
сусідів. Старші, ленінградці з довоєнних часів, пережили
блокаду міста у воєнне лихоліття. Вони, як я тепер усвідомлюю, ставилися до нас напрочуд доброзичливо, ледве не
як до молодших родичів. Щоправда, і ми старалися – після
нас всюди завжди було чисто, в кімнаті – порядок, що ж
стосується зовнішніх контактів – то тут розуміли, що діло
молоде… В усякому разі, жодного конфлікту я не пригадую, хоча ж були й дзвінки на єдиний на всю квартиру телефон, що стояв у передпокої, і візити друзів та подруг, не
кажучи вже про згадувані раніше компанії.
Пробачили навіть курйозний випадок із Тером. Той
звик у своєму помешканні користуватися в разі потреби
харчами хазяйки з відповідним потім відшкодуванням.
Будучи якось в нас гарно напідпитку, те ж вчинив і з каструлею наших сусідів – закортіло курятинки. Інтелігентні
ленінградці нічого не сказали, лише здивувалися в нашій
присутності, хто б то міг таке вчинити. Ми одразу все зрозуміли, щиро вибачилися і негайно компенсували збитки.
Запевнивши, що надалі – ніколи і нічого… Їх це задовольнило – інцидент був вичерпаний.
Забігаючи наперед, слід сказати, що згодом, починаючи з семидесятих років, комуналки стали розселяти
більш активно. І старі ленінградські сім’ї стали отримувати
окремі квартири в новобудовах. Звільняючи центр міста
для так званої ліміти - працівників установ і підприємств,
які отримували ліміт на наймання необхідної їм робочої
сили за межами міста. Їх поселяли у вивільнені справжніми
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ленінградцями кімнати з тимчасовою пропискою, за умов,
що ті працюватимуть саме на цих підприємствах принаймні п’ять років. Отоді психологічний клімат в комуналках
докорінно змінився. В них лишилися старі, немічні й одинокі ленінградці-блокадники, які згідно з тодішнім законодавством вважалися забезпеченими житлом і права на
окрему квартиру не мали. У них в сусідах з’явилися молоді,
здорові й нахабні двірники-сантехніки-слюсарі і т.п. з
Псковської і Новгородської губерній. Досить поширеним
стало явище, коли ці люди буквально зживали зі світу своїх
беззахисних сусідів, прагнучи заволодіти їхньою кімнатою,
як такі, що найперші мають на неї право. Непоодинокими
були навіть кримінальні випадки. Але нам тоді уявити таке
було складно. Для нас ті люди були справжніми сусідами –
не родичами, але і не зовсім чужими…
* * *
Суттєву роль в нашому житті відігравали різні
культурно-просвітні заходи. Нам їх ніхто не планував,
а тим більше не вимагав – до того спонукало саме
довколишнє життя. При знайомстві й в період залицяння
дівчину було прийнято запрошувати до кіно, театру, на
концерт або художню виставку чи музей. Це було значно
дешевше, ніж «кабак» – кафе-бар-ресторан, – за цілком
співставної ефективності дії на об’єкт залицяння. Потім –
вечірки по домівках у своїх компаніях і лише затим все
решта… З кінця намагалися почати переважно з дівчатами –
професійними, так би мовити, відвідувачками танцюльок
та з якими знайомилися в «кабаках»…
Зважаючи на це, ми практично щомісяця мали в своєму
активі відвідування якогось театру або концертного залу,
а також музею або художньої виставки. Тобто практично
щотижня був ковток справжньої високої культури. Знаних
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всій країні за кінофільмами акторів ми бачили наживо
на сцені, що приємно лоскотало самолюбство... Хотів би
закцентувати, що практично під час кожного такого заходу
я зустрічав когось із знайомих по Академії – як слухачів,
так і викладачів.
Сучасному читачеві, можливо, було б цікаво ознайомитися з розцінками того часу на заходи вільної, так би
мовити, програми. Квиток в кіно на односерійний фільм
або на танці коштував п’ятдесят копійок. До театру – місця
в партері, інших ми не визнавали – близько півтора-двох
карбованців. На виступи зірок естради гарні місця – до
п’яти карбованців. Посидіти в пивному барі (чотири кухлі
пива плюс закуска) – до двох карбованців. Зводити дівчину
до ресторану (овочевий салат, м’ясна страва, кава з тістечком
і вино) – до десяти карбованців на двох. Якщо п’ятнадцять –
то це вже із заливною осетриною або із закускою з ікрою
замість овочевого салату. А двадцять – то взагалі шик. Ми
були цілком в змозі собі все це періодично дозволяти…
Якось восени 68-го в престижному кафе «Сєвєр», що
поруч із Пасажем, за дореволюційних часів – «Норд», я
зустрів Ігоря Собківа. Він служив на атомному підводному
човні на Північному флоті, встиг сходити в кількамісячне
автономне плавання. З прихованою гордістю, нібито між
іншим, недбало кинув, що йому вдалося заощадити десять
тисяч карбованців. «Шість тисяч віддав матері, щоб зберегла, а чотири залишив собі на видатки. Можна було б, звичайно, машину купити, але куди на ній на Далекій Півночі
їздити?». Для більшості радянських людей таку астрономічну суму неможливо було скласти навіть за все своє трудове життя. Не набагато більшими були статки і в переважної
частини простих офіцерів. Для дуже багатьох автомобіль
залишався недосяжною мрією. Але це так, до слова…
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* * *
Зимову сесію третього курсу я склав на «відмінно». Хоча
вона й була досить нелегкою – патологічні анатомія і фізіологія, не рахуючи заліку з рентгенології. Патологічна
анатомія – це була наука про зміни в тканинах і органах
людей, уражених якимись захворюваннями. Започаткував
її викладання понад сто років тому видатний російський
хірург і анатом І.В. Буяльський, походженням, як потім
з’ясувалося, з українських козаків. Ця кафедра також була
славетна своєю історією і сьогоденням. За наших часів
її очолював член-кореспондент АМН професор Олексій
Миколайович Чистович – член знаної в історії медицини
родини. Лекції нам читав його заступник і наступник професор полковник А.К. Агєєв – інтелігентний, із гарною
зовнішністю, яка дещо дисонувала з похмурим характером
цієї спеціальності.
Викладачем у нашій групі був кандидат медичних наук
майор М.Д. Клочков, невисоке військове звання якого
вочевидь не відповідало його фаховому рівню. На цій
кафедрі мордували не гірше, ніж на кафедрі нормальної
анатомії. То ж перший залік в групі з першого разу вдалося
здати лише двом, в т.ч і мені. На іспиті два наших офіцери –
Льоня Тер і Вітюша Кудрявцев – зважили за краще потай
втекти до чужих екзаменаторів, аніж потрапити до свого.
Мене особисто Микола Дмитрович допитував недовго: він
склав для себе враження впродовж цілого року навчання,
тож на іспиті його лише перевіряв. А для цього багато часу
не треба. Я взяв цю методику на озброєння, коли сам став
викладачем…
Не менш складною була патологічна фізіологія – наука
про сукупність процесів, що відбуваються в ураженому
хворобою організмі та його частинах. Кафедра існувала у
відблисках слави попередніх поколінь. Завдяки зусиллям
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професора В.П. Пашутіна, в наступному начальника
Академії, кафедра в другій половині XIX ст. стала і була
визнаною кращою в Європі. Світове визнання отримала
теорія атеросклерозу, опрацьована її начальником академіком
АН і АМН СРСР генерал-лейтенантом М.М. Анічковим.
Одним із провідних патофізіологів радянської доби був
його наступник академік АМН генерал-майор І.Р. Петров.
При нас кафедру очолив професор В.К. Кулагін, в наступному академік АМН і генерал-майор.
Лекції нашому курсу читав підполковник Лемус Віктор
Борисович. Доктор наук і професор, він в свої 37 років до
того ж виглядав ще молодшим. На суто медичних кафедрах всі ходили в білих халатах без знаків розрізнення. То
ж перед першою лекцією з цієї дисципліни наш старлей
Вітюша Кудрявцев у властивій йому безцеремонній манері
поплескав того по плечу: «Слиш, кірюха, гдє здєсь вторая аудіторія?». Професор з посмішкою показав. Відчуття
Вітюші при появі за кафедрою «кірюхі» читач може собі
уявити без мене.
Професор Лемус читав свої лекції в досить своєрідній
манері, перемежаючи їх з колоритними сентенціями і
навіть анекдотами. Притча на кшталт: «Людство впродовж
всього часу свого існування б’ється над вирішенням трьох
проблем: куди відходить любов, звідки приходять блошиці
і куди діваються гроші» – була однією з самих безневинних.
Частіше ж все було значно гострішим і солонішим.
Асистувала йому на лекції – демонструвала ілюстрації на
епідіаскопі – літня, як на наш погляд, лаборантка років
сорока. Перед кожним своїм відступом від тексту професор
ввічливо звертався до неї: «Маріє Олександрівно! Вибачте,
але ви не могли б на хвилиночку вийти?». Нарешті, вона не
витримала: «Вікторе Борисовичу! Мені простіше на цей час
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затулити вуха, аніж швендяти туди-сюди». Аудиторія лягла
покотом…
Віктор Борисович, який був взагалі досить колоритною
постаттю, вів у нашій групі до того ж семінари та практичні
заняття. Понад усе він любив науку і жіноцтво. Причому
незрозуміло, кого чи що більше. Офіційно у нього була
вже третя дружина, що для офіцерського середовища
було явищем просто аномальним. Цілком очевидно, що
такі «подвиги» партком йому прощав лише з огляду на
його визначні наукові досягнення. Щоправда, як згодом
з’ясувалося, лише до певного часу і міри…
Запідозривши його надмірну схильність до жіночої
статі, наш відмінник Юра Костюнін на одному із занять
на тему обміну речовин в організмі задав провокаційне
питання: «Скажіть, будь ласка, Вікторе Борисовичу, а які
енерготрати мають місце під час коїтусу (статевому акті,
прим. В.П.)?». Професор одразу зрозумів, що пацан намагається його загнати на слизьке. Однак виду не подав. Просто
навів приклад зі свого непростого повоєнного дитинства:
«Років двадцять тому їхав я на даху вагона разом із демобілізованими солдатами, що поверталися по війні додому і
вели розмови на досить вільні теми. Один з них скаржився
на статеву холодність угорок: «Я їй трофейного годинника
віддав, а вона лежить, немов колода. Піти на другий захід
навіть охоти ніякої не було…». Помітивши розчарування
на наших юних допитливих обличчях, справжній вчений
і досвідчений боєць резюмував: «Так ось: якщо це так, як
в даному випадку – то енерготрати мінімальні. А якщо
по-справжньому – тоді як при найбільш важкій фізичній
роботі…». Присоромлений дрібний провокатор під дружний регіт класу лише щось зніяковіло бурмотів...
Про те, що між нашим професором і начальником
кафедри, в наступному генералом і академіком Кулагіним,
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існують жорсткі протиріччя ми, дрібнота, навіть здогадуватись не могли. Тому я був украй здивований, коли мене
спрямували на іспит до Кулагіна. В той час, як у всієї групи
іспит приймав свій, рідний викладач… Оскільки я вже
побував у кабінетах академічних начальників кафедр, то
аналогічні інтер’єри свого нового екзаменатора сприйняв
без особливого здивування. Єдине, що тут мене посадили
до глибокого фотелю, сидячи в якому мої коліна були ледве
не на рівні підборіддя. Професор, слухаючи мене, не випускав із рота папіроску надміцного «Біломора», на столі стояла
майже вщерть заповнена кришталева попільниця розміром із салатницю. Значення отриманої у нього «п’ятірки» я
усвідомив лише потім – ставши сам викладачем Академії і
зрозумівши всі нюанси…
Тоді ж, будучи слухачем, я перейнявся до професора
Кулагіна великою повагою ще й з іншого приводу. У
нього були два сини, які навчалися на молодших курсах.
Віктор Костянтинович склав для них додаткову програму,
і вони постійно сиділи в фундаментальній бібліотеці аж
до її закриття. Про молодшого не знаю, а старший син
в досить молодому віці став доктором наук. Щоправда,
раптово помер, як і батько, в розквіті сил. Клініцисти
казали – спадкові проблеми з серцево-судинною системою.
Але то було значно потім…
Кафедра рентгенології, з навчання на якій ми складали
залік, нічим особливим не запам’яталася. Окрім масивних
рентгенівських апаратів різної конструкції, на яких ми геть
зовсім не розуміли, маючи справу лише з продуктом їхньої
роботи – рентгенівськими плівками. Лекції нам читав
Кишковський А.М., невдовзі начальник цієї кафедри, а потім
член-кореспондент АМН і генерал-майор. Куратор групи
належного враження не справив, відтак, не запа’ятався.
Читати рентгенівські знімки я навчився вже в подальшому,
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самотужки. З часом начальником цієї кафедри став наш
товариш з попере���������������������������������������
днього курсу Володя Черемісін – полковник, професор і все як належить...
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10. Жарке літо 68-го…
1968 рік почався знаменною для нас подією – 23 лютого
відзначалася п’ятдесята річниця Збройних Сил СРСР. Це
було велике державне свято. Не кажучи вже, що і наше
особисте: ми отримали першу в житті офіційну нагороду –
ювілейну медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР». Як було
написано в посвідченні – «От имени Президиума Верховного
Совета СССР…». Тримаю її зараз в руках. Нестандартного
розміру, більша за інші медалі тієї доби, впізнаваного серед
інших дизайну, в тому числі і своєю яскравою колодкою: на
блакитному тлі стрічки вищого ордена Російської імперії –
Святого Андрія Первозванного, – посередині червоно-біла
смужка першого радянського ордена Червоного Прапора.
Слід зауважити, що традиція відзначати чергове десятиліття Радянської Армії ювілейною медаллю була започаткована до двадцятої річниці Робітничо-Селянської Червоної
Армії, скорочено – РСЧА, російською – РККА. Досить симптоматичним було і те, що недавній п’ятдесятилітній ювілей
Великої Жовтневої соціалістичної революції, яку пропаганда підносила як подію вселенського масштабу, ніякою
ювілейною нагородою відзначено не було. Хіба що запровадили новий орден – Октябрськой Революции, який став
другим за значущістю після ордена Леніна і ще раз потіснив
колись перший радянський орден – Червоного Прапора.
Мій дід, Васенко Григорій Демидович, як активний учасник революційних подій, у зв’язку з цим комуністичним
святом був нагороджений орденом Червоної Зірки. Я був
з того гордий.
Медалі нам вручав сам начальник факультету генералмайор К.О. Сухов, кожному, перед строєм курсу. Ми
стояли в парадному однострої. Почувши своє прізвище,
виходили зі строю за всіма правилами статуту і карбували
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крок звичним до таких процедур столітнім дубовим
паркетом. Ми сяяли від щастя. Старшокурсники, у яких
вже була одна медаль – «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне», – незлобиво підсміювались над
нами, цитуючи чуту від батьків приказку часів тієї війни:
«И на груди его могучей одна медаль болталась кучей». Ми
не ображалися…
Потім доводилося отримувати в житті різні відзнаки,
здебільшого всілякі «бляхи» та «бамаги», але однією із
дорожчих була саме та, перша медаль. І орден Червоної
Зірки – за Афганську війну. Та ще Іменна вогнепальна
зброя від Президента України…
* * *
Навчання на третьому курсі призвело до цілком логічних
змін в психології – прийшло, нарешті, усвідомлення того,
що ти маєш бути саме лікарем. І якщо раніше воно обмежувалося абстрактним «хорошим» і задля цього вивчалися
малоцікаві, скажімо прямо, фундаментальні дисципліни,
то тепер настала пора роздумів – яким конкретно? За яким
фахом? На це звертали увагу викладачі перших клінічних
дисциплін і, безперечно, наш начальник курсу. Про це ж
говорили і знайомі слухачі зі старших курсів.
Особливо наголошувалося на необхідності змолоду
займатися наукою. В Академії було Наукове товариство
слухачів, яке складалося з наукових гуртків, що були практично при кожній кафедрі. Займатися з юних років дослідженням мерців на анатомічних кафедрах або проводити
експерименти на жабах та щурах на фізіологічних бажаючих було небагато. Інша справа – тепер, коли пішло
навчання власне лікарському фаху…
Нас настійливо підводили до думки також про необхідність вже з перших курсів починати збирати власну
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медичну бібліотеку – насамперед з різного роду довідників
і практичних порадників зі всіх основних лікарських спеціальностей. «Чи мало що у військовій частині, у віддаленому
гарнізоні, може трапитися – по пораду бігти ні до кого, та
й ніколи, то ж – май під рукою книжку…». Нас навчали і
виховували як «войскових врачєй»: лікарів, спроможних,
по-перше, врятувати життя, по-друге, запобігти виникненню важких ускладнень, по-третє – самостійне вилікувати
хворого на нескладні поширені захворювання. За нинішніх
часів це отримало назву «лікар загальної практики». А тоді
називалось коротко і ясно – військовий лікар.
В державі в цілому, а особливо в армії, яка пережила жахливу «травматичну епідемію», якою була Велика Вітчизняна
війна, найбільш шанованою людиною медичного фаху був
військовий лікар-хірург. В голові вимальовувались образи
головних героїв романа-трилогії Юрія Германа, батька
знаного радянського кінорежисера другої половини ХХ
століття Олексія Германа. Перед очима стояв популярний
артист Олексій Баталов в екранізації роману із симптоматичною назвою «Я отвечаю за всё». Хотілося бути схожими
на них. Тож чи дивно, що я записався в науковий гурток
при кафедрі загальної хірургії?
Щоправда, з цим не склалося. Після кількох занять в
гуртку я збагнув, що не маю природної майстерності в
руках. В принципі, цю ваду можна було усунути шляхом
тренувань – чого-чого, а цілеспрямованості та наполегливості мені було не позичати. Але була й інша, більш суттєва, обставина, що ставала на заваді, – це тремор. Якщо
простіше – тремтіння рук, яке посилювалося під час нервового напруження. Причина корінилася десь в дитинстві,
але що конкретно спричинило це – досі не знаю. Однак
наслідки були очевидні. Довелося поставити на хірургії
крапку. Обрати щось інше я просто не встиг – попереду
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була найважча за весь період навчання в Академії літня
сесія III курсу…
* * *
Цієї сесії ми очікували з внутрішньою тривогою. Бо
серед слухачів, як я вже казав, побутувало повір’я: якщо
успішно закінчиш третій курс, то закінчиш і Академію.
Хіба що потрапиш під трамвай на перехресті Лебедєва
і Боткинської. Від трамвая Бог поки що милував, а от
скласти сесію – це вже проблема. Тим більше що іспитів
було чотири, причому серйозних, – фармакологія, пропедевтика внутрішніх хвороб, оперативна хірургія з топографічною анатомією і загальна хірургія. Ці дисципліни були
першим щаблем навчання власне лікарському фаху, то ж
значення їх переоцінити було важко. Відтак, матимеш пристойні знання і складеш гідно іспити – шанси стати справжнім лікарем є. Якщо так собі – таким і лікарем станеш…
Однак це усвідомлював не лише я, але й мій товариш
по взводу старший лейтенант Віктор Кудрявцев, який
науками оволодівав не без проблем. Відтак, запропонував
до іспитів готуватися разом. З тим, щоб я на період іспитів
переселився до нього. Він сам на той час розлучився з
дружиною і мешкав у батьків. Родина номенклатурна,
до того ж із справжніх ленінградців – у війну пережили
блокаду. Однак мешкали все життя в комунальній квартирі
й отримали окреме житло всього рік тому. Наша група в
якості вантажників допомагала їм переселятися.
Великого бажання до колективізації індивідуальної
розумової праці в мене не було, але Кудрявцев попросити
і переконати умів, то ж довелося погодитися. До того ж
Гарька Хаустов якраз «закрутив любов» зі своєю майбутньою дружиною, то ж умови вдома були, м’яко кажучи, не
найкращими. Ми з Вітюшею розташувалися в його кімнаті,
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виходячи з неї лише до місць загального користування,
на кухню поїсти та на вечірню прогулянку пізно ввечірі.
Окрім того, в квартирі була ще спальня батьків та кімната
старенької бабусі.
Методика нашої роботи була проста. Вітя роздобував
екзаменаційні білети. Зазвичай їх було близько двадцяти
п’яти на один іспит, в кожному білеті по три питання. Я
їх вишиковував у загальну послідовність, виходив список
на сімдесят-вісімдесят питань. Обклавшись конспектами,
підручниками і посібниками, я з кожного питання робив
для себе на окремому аркуші стислу, але вичерпну відповідь.
Поки я працював, мій колега бив байдики і жвавішав, лише
коли мій міні-конспект був готовий. Тоді він брав ці записи
і переносив їх на шпаргалку бісерним почерком. Мене це не
дратувало, позаяк Вітя був добрим приятелем, а до іспитів
все одно треба було готуватися, причому саме за такою,
оптимальною для мене методикою…
В безпросвітному сесійному житті траплялися, щоправда,
і цікаві випадки. Вікно нашої кімнати виходило у двірколодязь. Щодня десь годині о шістнадцятій із вікна
навпроти починала гучно лунати естрадна музика. Як
з’ясувалося, там проживав сержант-надстроковик із якоїсь
музкоманди. Закрити своє вікно – душно, залишити відчиненим – працювати неможливо. Мій винахідливий товариш одного разу поставив на підвіконня потужний програвач і зарядив його платівкою відповідного змісту: гімн
Радянського Союзу у виконанні головного військового
оркестру і хору. На одній стороні – лише музика без слів, на
іншій – військовий хор у всій його красі. Щойно невибагливий на смак надстроковик вмикав щось на кшталт «У самовара я і моя Маша…», як Вітюша врубав на повну потужність
Державний Гімн. Оскільки двір був колодязем, то резонанс
виходив потужний. До того ж всі радянські люди звикли,
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що гімн за просто так не грають. То ж негайно відчинялися всі вікна і здивовані люди крутили головами, що раптом сталося: чи то когось знову в космос запустили, чи то
війна розпочалася... Ми заходилися від реготу. Після третьої
спроби надстроковик все зрозумів і став слухати свої улюблені мелодії при зачиненому вікні.
Не менш курйозним був і випадок з Володею С. Син
академічного професора, він унаслідував від свого батька,
головним чином, зовнішні ознаки. У нас таких не сприятливих до науки було небагато, але – були. Вони влаштували
свого роду кооперацію: готували шпаргалки або просто
«шпори» й обмінювалися ними, оскільки ті чи інші іспити
не всі взводи складали одночасно. Одного вечора при мені
Віктор отримав телефонний дзвінок від Володі – той був у
розпачі і прохав допомогти дістати «шпори» на завтрашній іспит. Вітюша, оком не моргнувши, запропонував йому
наступне: «Їдь за такою-то адресою. Там живе Саша Іванов,
старший лейтенант з третього факультету, ти його знаєш.
Скоріш за все, двері відчинить його дружина Ніна, ти її
попроси покликати Сашу, він тобі все зробить…». Все було
б добре, за винятком того, що за вказаною адресою проживав наш начальник курсу, Ніна – ім’я його дружини, а
Саша – це, природно, він сам – Олександр Миколайович.
Наступного ранку Володя бігав по анатомічному корпусу,
де ми здавали оперативну хірургію, розшукуючи Вітюшу
і несамовито кричав: «Уб’ю, гад!». А той передбачливо
ховався у напівпідвальних службових приміщеннях, намагаючись поєднати збереження товарного виду своєї фізіономії
зі складанням відповідального іспиту…
* * *
Однак повернемося до іспитів літньої сесії третього
курсу. Перший був з фармакології. Ця кафедра була в числі
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семи перших при заснуванні Академії. У складі її колишніх керівників – академіки І.П. Павлов і М.П. Кравков, академік і Герой Соціалістичної праці С.В. Анічков, академік
АМН В.В. Закусов. Кафедра розташовувалася в невеликому
окремому двоповерховому будинку, який знесли при побудові навчально-лабораторного корпусу.
При нас її очолював професор С.Я. Арбузов. Пам’ятаю
пов’язаний із ним курйозний випадок. В перерві під час
лекції всі дружно посунули до виходу на двір, на ходу дістаючи цигарки. Дехто ще в коридорі чиркнув сірником.
В тому числі і Толік Моральов на прізвисько «Професор».
Помітивши це, Юра Смірнов нарочито грізно гримнув:
«Професоре! А що це ви тут палите?». Реакція начальника
кафедри була блискавичною: папіроса з рота миттєво опинилася в рукаві, а налякані, немов у школяра, очі моментально озирнули все довкола. Збагнувши, що це не до
нього, підкреслено вальяжно знову засунув цигарку в зуби.
Ми ледве стримали не те що сміх – регіт.

Будівля кафедри фармакології в 60-ті роки
(донині не збереглася)

208

Володимир Пасько. Звання – слухач

Однак при підготовці до іспиту було не сміху. Треба
було тримати в голові силу-силенну різних лікувальних
препаратів з їх повною характеристикою: назва і хімічний
склад діючої речовини, механізм дії, показання і протипоказання до застосування, дозування. Та ще й правильно
виписати рецепт. Щоб вибороти «п’ятірку», довелося
добряче попрацювати.
* * *
Другий іспит був із пропедевтики внутрішніх хвороб,
яка була фактично вступним курсом до терапії, викладеним у стислій, систематизованій формі. На цій кафедрі
нас почали навчати власне клінічній роботі, тут ми вперше
зустрілися з реальними хворими. Особливістю навчального процесу в Академії було те, що навчання із клінічних
дисциплін проводилося не стільки в теорії і на манекенах,
скільки одразу безпосередньо на хворих людях. На них ми
вивчали методику огляду і обстеження пацієнтів, а також
вчилися виконання різних лікувальних процедур. Ми мали
вміти робити ін’єкції, накладати компреси і гірчичники,
ставити банки, робити забір крові для лабораторних досліджень і багато що інше.
Згоди хворого на роль об’єкта в навчальному процесі,
предмета вивчення і тренування ніхто не питав. Мовляв, ви
повинні розуміти, що знаходитеся на лікуванні в навчальному закладі; молоді лікарі на вас не тренуються, а навчаються; викладачі і весь персонал слідкують, щоб вам від
того не було шкоди; якщо вас це не влаштовує – ви можете
продовжити лікування не в нас, а в звичайному військовому
госпіталі або цивільній лікарні. І все, крапка. Бажаючих
змінити місце лікування, як і випадків очевидних конфліктів на цьому ґрунті, я не пригадую.
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Кафедра і клініка пропедевтики (з 1990 р. – загальної
терапії №1) знаходилася в так званому 49-му військовому
містечку, що біля Вітебського вокзалу. Це була база колишньої Військово-морської медичної академії, що в 1956 р.
була приєднана до Академії ім. Кірова на правах факультету. Величеньке містечко було переобладнане для потреб
об’єднаного закладу. «Пропедевтика» займала частину
величної будівлі колишньої Обухівської лікарні на набережній Фонтанки, д. 106. У вестибюлі на видному місці
була прикріплена мармурова меморіальна дошка на честь
слухачів-моряків так званого сталінградського курсу, яких
морськими піхотинцями, практично не навченими військовій справі, кинули під Сталінград в самий розпал тієї
битви. Потім їх відізвали для продовження навчання, але
повернулися далеко не всі. Дехто встиг заслужити офіцерські погони і зважив за краще залишитися в строю, але
багато хто й загинув...

Будівля колишньої Обухівської лікарні на Фонтанці
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Кафедра і клініка пропедевтики були відомими в місті як
«клініка професора Савицького», який її фактично створив
і очолював чверть століття. Генерал-майор, академік АМН,
лауреат Державної премії. При нас кафедрою керував уже
його учень – професор полковник П.О. Сорокін. Ми намагалися бути уважними на його лекціях, але сприймати на
слух клінічний матеріал недостатньо підготованому мозку
було досить складно. Курс фізіотерапії і курортології нам
читав літній доцент, інтелігентний і доброзичливий полковник. Сизий, із червоними прожилками, м’ясистий ніс
красномовно свідчив, яким засобам в курортології він віддає перевагу. Не знаючи толком терапії, ми сприймали його
науку досить абстрактно. Заспокоювало те, що він не особливо цим переймався.
Практичні заняття і семінари з нашою групою проводив
ад’юнкт кафедри майор Симоненко. Оскільки він був із
колишніх військових фельдшерів-офіцерів і академічну
освіту здобував вже в досить зрілому віці, то до нас, слухачів
зі школярів, ставився помітно упереджено і прискіпливо.
Перше, чим він викликав неприйняття групи – це тим, що
поставив вимогу звертатися до нього тільки за військовим
званням. «От коли ми з вами станемо колегами-лікарями,
от тоді і будете називати мене на ім’я і по батькові...». Ми
були ошелешені: на всіх кафедрах ми до своїх викладачів,
навіть до полковників, за званням ніколи не зверталися, а
тут цей майор, сам на кафедрі вищий хіба що за лаборантку,
викаблучується…
Особливо не злюбив він чомусь мене. Хоча я, усвідомлюючи важливість цього предмета для фахової освіти, вчив
його на совість. Тим не менше залік за осінній семестр з
першого разу здати не вдалося. Ображений упередженістю
«землячка» щодо мене особисто, я кілька днів добросовісно скнів над підручниками та конспектами. І коли він,
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поганявши мене за всім курсом ледве не годину, при всій
групі зневажливо кинув: «Що ж, так і бути, поставлю я вам
«трієчку»…» – я не витримав. Бездоганно виструнчившись,
тримаючи руки по швах і дивлячись йому прямо в очі,
голосно заявив, що поблажок я не потребую, з такою оцінкою не згідний і вимагаю, щоб залік у мене приймала кафедральна комісія, а не він одноосібно. Зарозумілий майор
збагнув, що відкритий конфлікт із цілком успішним слухачем авторитету йому ні на кафедрі, ні в групі не додасть. То
ж почав задкувати: сказав, що пожартував, та й взагалі цей
залік не диференційований…
Я зупинився на цьому незначному епізоді так детально,
оскільки він залишився для мене на всю мою педагогічну
діяльність прикладом того, як не має поводитися викладач.
Весь наступний семестр я ретельно студіював пропедевтику, однак вище «четвірки» так жодного разу і не піднявся. Настала пора іспиту, який в нашій групі приймав
заступник начальника кафедри професор С.Е. Попов.
Перед ним лежав алфавітний список з оцінками, виставленими Симоненком. Сам він був за асистента екзаменатора.
Я, як завжди, йшов третім. Часу підготуватися до відповіді
було вдосталь. Професор довго ганяв мене по білету, задавав
додаткові питання, потім раптом спитав, чи займаюсь я в
науковому гуртку на якійсь кафедрі. Я чесно відповів, що
пробував на хірургії, але зрозумів, що це не моє. Професор
усміхнувся: «Я раджу вам після канікул прийти до нас на
кафедру. З вас може вийти непоганий терапевт…».
Що тут сталося з Симоненком! Він одразу запопадливо
заусміхався: «Так-так! Я також одразу це помітив, він у мене
молодець…». Потім, коли я в коридорі з нервовою усмішкою
розповідав хлопцям, що та як, він підійшов до нашого
гурту, простягнув мені руку: «Поздоровляю! Я завжди вірив,
що ви знаєте предмет…». Щось в моєму погляді було таке,
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що він моментально зігнав удавану усмішку з обличчя. А
потім, впродовж багатьох років періодично зустрічаючись
зі мною, удавав, ніби ми не знайомі. Природно, що я на ту
кафедру більше не прийшов. А якби скористався запрошенням професора – можливо, інакше б і життя склалося.
Але сталося так як сталося…
* * *
Оперативна хірургія з топографічною анатомією –
таким був наступний іспит. На кафедрі з цією назвою ми
вивчали тримірне, просторове розташування органів і
систем в людському організмі, хірургічний інструментарій
і техніку класичних хірургічних операцій. Якщо простіше:
як підійти до пацієнта, в глибині тіла якого уражений
якийсь орган, розітнути шкіру і тканини, дістатися до того
органа, виконати необхідне оперативне втручання і знову
вийти, завершивши справу хірургічним швом на шкірі.
Ніби нічого, окрім цього акуратного шовчика, і не було…
Кафедра розташовувалася в історичному анатомічному
корпусі. Однак в порівнянні з сусідніми, її приміщення
виглядали більш сучасно – до столітнього ювілею кафедри, який відзначався 1965 р., їх капітально відремонтували. Головні імена, які ми чули з історії тієї кафедри, – це
Микола Іванович Пирогов у XIX ст. і Віктор Миколайович
Шовкуненко за нашої доби. Академік АМН, лауреат
Державної премії, генерал-лейтенант – його ім’я на кафедрі
було культовим. Як я тепер розумію, передусім, завдяки
повазі до свого учителя його наступника професора Олексія
Миколайовича Максименкова – члена-кореспондента АМН
і генерал-майора, який керував нею впродовж останніх двадцяти років.
Під час нашого навчання кафедру очолив полковник
професор Бісенков Микола Платонович – батько відомого
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нині торакального хірурга, а тоді просто симпатичного
рум’янощокого хлопця Льоні, старшого за нас на два курси.
На цій кафедрі в той час працював також професор полковник Є.А. Дискін – єдиний із діючих співробітників Академії
Герой Радянського Союзу. Того ж року Єфим Анатолійович
був обраний за конкурсом начальником кафедри нормальної анатомії, в наступному став генерал-майором і заслуженим діячем науки Російської Федерації.
Викладачем в нашій групі був доцент Олег Глібович
Гончаров – врівноважений, інтелігентний і симпатичний
підполковник. Про те, що він доводиться племінником
начальнику Академії генерал-полковнику Гончарову, ми
дізналися цілком випадково. Я, хоча і мав прикрий інцидент на іспиті з нормальної анатомії, однак при вивченні її
наступниці – топографічної анатомії, – почувався достатньо впевнено. Знати інструменти, якими має користуватися
лікар-хірург, – це було, безперечно, необхідним. Оволодіти
технікою виконання основних оперативних втручань,
бодай на трупі і на тваринах – також треба. Незалежно від
того, станеш колись хірургом чи ні. Бо ж ти – військовий
лікар. Куратор нашої групи був цілком мною задоволений,
я був у числі перших…
Курйоз трапився вже при складанні іспиту, який у нас
приймав наш же викладач. Слухаючи мене і згідно хитаючи
головою, він знічев’я гортав мою залікову книжку. І раптом збентежився: «Пасько, ви відповідаєте на «відмінно».
Але зрозумійте мене, я не можу поставити вам цю оцінку.
Якщо ви погоджуєтеся на «четвірку», проблем немає. Але
якщо претендуєте на «п’ятірку», тоді ходімо до начальника кафедри. Однак попереджую: він задасть додаткове
питання і ви можете легко злетіти на «трійку»…». В чому
причина, я зрозумів одразу без його пояснень: людина,
яка знає нормальну анатомію лише на «задовільно», на
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«відмінно» оволодіти топографічною анатомією й оперативною хірургією просто не в змозі. Це все одно як, погано
знаючи Правила дорожнього руху, бездоганно їздити великим містом. Однак мені втрачати було нічого, то ж вирішив
позмагатися. Професор Бісенков, вислухавши, що йому
впівголоса розоповів Гончаров, з цікавістю глянув на мене
і звелів підготуватися до відповіді про показання і техніку
виконання операції при варикоцеле – варикозному розширенні вен сім’яного канатика. Питання було з розряду
каверзних, але моя відповідь професора задовольнила.
* * *
Останньою перепоною до жаданої відпустки був іспит
із загальної хірургії. Це було приблизно те саме, що пропедевтика в терапії – вступний курс до справжньої хірургії. Кафедра розташовувалася в ошатній будівлі колишньої
Жіночої Обухівської лікарні на розі Загородного проспекту
і Введенського каналу, що був невдовзі засипаний і перетворений на вулицю. Якщо брати за основу не нинішнє
територіальне розташування, а родовід, то ця кафедра була
фактично родоначальницею всіх інших хірургічних кафедр
Академії. Якщо взяти лише рубіж XIX������������������������
���������������������������
– XX�������������������
���������������������
ст.., то її керівниками були такі славетні хірурги, як Микола Васильович
Скліфосовський, Володимир Андрійович Опель, Микола
Миколайович Єланський.
За наших часів кафедру вже двадцять років очолював професор генерал-майор Попов Віталій Іванович – в
роки війни армійський хірург уславленої ударної гвардійської армії генерала Чуйкова, а потім – головний хірург
ряду фронтів. Читав він нам лекції досить оригінально.
Починав, як годиться, із запланованої теми із загальної
хірургії. Однак потім, присьорбуючи нібито чай із кришталевого стакана в срібному підстаканнику, дедалі більше
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надихався і вже за якихось двадцять хвилин переходив
до курсу військово-польової хірургії в його особистому
сприйнятті: «А ось ми під Сталінградом…» або «Пам’ятаю,
в Балатонській операції 45-го року, коли німці по нас ударили…». Перед самою перервою лаборантка стакан прибирала і ставила його знову на кафедру одразу після появи
генерала в аудиторії. Друга година лекції протікала ще цікавіше. Ми ж в той час – хто читав художні книжки, хто грав
на задніх рядх в преферанс, лежачи на шинелі, однак дехто
і слухав… Шкода, що ніхто не додумався всі ці воєнні розповіді записувати – їх безцінність я усвідомив лише потім,
коли сам став викладачем. Тоді ж думалось: не за темою – то
не дуже і важливо. Жалкую й досі…

Будівля колишньої Жіночої Обухівської лікарні на
Введенському каналі
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Практичні заняття в нашій групі проводив кандидат
медичних наук Цезар Авксентійович Пуні – невисокий
на зріст, лисуватий, чорнявенький підполковник-моряк.
Непевної національності, але з претензіями на «настоящєго
русского офіцера-інтєллігєнта». Робота зі слухачами його
цікавила мало, ми йому платили тим самим. Кому складав іспит – не пам’ятаю. Та це мене не дуже й цікавило. Як
і сама оцінка. Оскільки нам щойно видали військові перевізні документи, то ж я, вийшовши з кабінету професора,
одразу помчав до каси на Вітебському вокзалі за квитком
у відпустку. Отримана «четвірка» настрою не зіпсувала.
Все одно хірургом мені не бути і диплома з відзнакою не
отримати...
Одразу після складання іспиту Юра Костюнін і Генек
Філонський звернулися до Тера з проханням швидше
їх відпустити. Виникло природне питання – з якого
такого дива. Ті двоє, соромливо-радісно посміхаючись,
пояснили – заяву до РАГСу подавати. Про наречених
питати було зайвим: Віра Комісарова і Лєна Слуцкер були
однокласницями і жили поруч із Академією. А неподалік
від них знімали кімнату і Юра з Геною. Так в нашому взводі
проклюнулися перші жонатики. За ними незабаром пішли
Льова Дигін, Боря Дауранов, Ігор Хаустов і всі інші...
* * *
Відпустка того літа 1968 року видалася досить пам’ятною.
За успіхи в навчанні батьки вирішили мене заохотити –
придбали путівку до будинку відпочинку МВС у Судаку.
Оскільки я був військовослужбовцем, а не працівником
того відомства, то путівка була за повну вартість. Я як був
з батьками у Сочі в 61-му році, так нічого значнішого за
Тернопільське озеро більше і не бачив. То ж така поїздка
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була для мене досить цікавою. Тим більше що офіційний
термін складав цілих три тижні.
Судак у ті часи виглядав невеликим селищем, головним
об’єктом в якому був санаторій Військово-Повітряних
Сил та ще винрадгосп. Вся решта «суб’єктів господарчої
діяльності» була калібру значно меншого. Ніякої Генуезької
фортеці з її мурами і вежами тоді навіть близько не було.
Де-не-де з випаленої сонцем землі виднілися жалюгідні
залишки якихось споруд, біля яких мляво копирсалися
археологи. Як з’ясувалося, в більшості своїй – студенти.
Вони охоче пояснювали, як все колись тут виглядало… Так
що нинішній предмет гордості і головний екскурсійний
об’єкт курортного тепер міста – фактично новобуд. Але це
так, до слова…
Облаштування того будинку відпочинку, якщо підходити
за нинішніми мірками, було вельми примітивним. Я мав
ліжко на якійсь веранді на десять чоловік, серед яких був
наймолодшим. Всі решта – люди вже за тридцять, від капітана до підполковника. Щоправда, вони мене цікавили
мало. Оскільки я швидко познайомився зі своїми ровесниками з Москви і Києва. Їхні батьки працювали у міністерствах, тому почувалися вони досить розкуто. Однак мого
статусу слухача Ленінградської військово-медичної академії цілком вистачило, щоб швидко збити з них гонор і знайти
взаєморозуміння та спільні заняття.
По дорозі з пляжу до їдальні на обід, біля прохідної,
стояла невеличка цистерна з сухим червоним вином, якщо
по-простому – «бочка». Стандартна чвертьлітрова пивна
кружка, так звана «маленька», коштувала 15 коп., півлітрова – 30 коп. Мимо байдуже проходив мало хто з поважаючих себе чоловіків. Брали ж хто скільки хотів і міг…
Молодь перед обідом – маленьку, перед вечерею – можна і
побільше. Горілку в нашій молодіжній компанії практично
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не пили – цілком задовольняло натуральне виноградне
вино «Біле міцне», в просторіччі – «біоміцин» вартістю
до півтора карбованців за пляшку 0,75 л – «фаустпатрон».
Користуватися пляжем, а головне, купатися після двадцятої
години було заборонено. За цим пильнували прикордонники, які встановленими на спеціальних вишках потужними прожекторами нишпорили по прибережній смузі,
а в підозрілі місця висилали патрулі з собаками: а раптом
хтось надумає втекти до Туреччини? З нашого соціалістичного раю до їхнього капіталістичного пекла…
Нас це трохи дратувало, і ми все одно купалися, намагаючись потрапити не під промінь прожектора, а на «місячну
доріжку». Про якусь там розпусту і розбещеність навіть не
йшлося. Сексуальні контакти, звичайно, були, але так, щоб
ніхто не бачив і не знав. А здогадуватися – то вже інша
справа... Спробував похвалятися цим лише один киянин,
але, не відчувши розуміння, змушений був замовкнути.
В цілому ж перебування в Судаку було вельми приємним.
Я відчув, наскільки є більш незалежним і дорослішим в
порівнянні зі своїми ровесниками – студентами московських і київських вузів. Вони були фактично ніким – так
собі, хлопчики і дівчатка при своїх батьках. Я ж вже був
державною людиною, майбутнім офіцером. І моя держава,
Радянський Союз – мене цінувала і шанувала поперед них,
ще не опірених...
* * *
На пероні Тернопільського вокзалу мене зустрічав
батько. Як завжди радо, однак вигляд мав заклопотаний.
На моє обережне питання лише здивовано глянув: «Наші
війська увійшли до Чехословаччини, ти що, не чув?».
Стомлений прощанням із компанією в Судаку і дорогою
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у вагоні, я лише стенув плечима. Мовляв, увели так увели.
Значить, так треба. Вони самі давно напрошувалися…
Трохи прийшовши згодом до тями, спробував проаналізувати. Якщо розібратися, то ті чехословаки – досить непевний народ. Я в дитинстві захоплювався їхньою героїчною
боротьбою проти німецької колонізації на рубежі ХІV-ХV
століть, шанував імена їхніх національних героїв – Яна Гуса
і Яна Жижки. Та читав переклади російською їхніх історичних романів. Потім, при вивченні історії СРСР і КПРС,
дізнався, що «білочехи» вчинили заколот і боролися проти
радянської влади на території від Уралу до Владивостока.
Звідки вони там взялися, в глибині Росії, – ніхто не пояснював. А задавати питання на кафедрі історії КПРС заведено
не було. «Воювали проти нас» – та й усе. А значить – вороги…
Потім – їхня незрозуміла поведінка у Другій світовій війні.
Були нібито нормальною державою, мали досить потужну
армію – і раптом без бою склали зброю перед німцями,
дозволили себе окупувати і розчленувати. А куди ж подівся героїчний дух Яна Жижки і його сподвижників? Невже
весь переродився на тупувату життєлюбність бравого солдата
Швейка? Незрозуміло…
Потім: наші під час війни поклали за визволення
Чехословаччини від німців понад 100 тисяч вояків. А вони
на вівтар своєї свободи що поклали? Купу «безневинних
жертв»? Але свобода здобувається не ріками сльоз слабкодухих рабів, а потоками крові жертовних вояків. Була у них,
щоправда, сформована нами бригада, пізніше розгорнута в
корпус генерала Людвіка Свободи. Та ще повстання партизанів у Словаччині. Але це не співставне з жертвою радянського народу за їхню свободу…
А по закінченні війни, вигнавши зі своєї країни ледве не
три мільйони німців і привласнивши їхнє майно, приплюсувавши до того нашу допомогу і власну хазяйновитість,
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дійшли до того, що стали жити набагато краще за нас. Їхні
промислові товари широкого вжитку для нас – жаданий
дефіцит. А вони ще й не задоволені, їм тепер вже соціалізму
замало, хочеться, щоб він був із «людським обличчям». А
нині ж у нього яке? Звірине чи що? Є, звичайно, у нас недоліки, але щоб вже так – …. Причому, це точка зору керівництва їхньої країни на чолі з Олександром Дубчеком. Це вже
занадто. Самі хлопці напросилися, треба вдячності не втрачати і міру знати. У нас вже є досвід Угорщини, з нас досить.
Прагнете демократії? Так вона у нас є – соціалістична.
Хочете поглиблювати і розвивати? «Флаг вам в руки», як
то кажуть… Але вийти зі складу Стран Варшавского договора, – і цим почати руйнацію оборонного блоку соціалістичних країн – такого вам ніхто не дозволить. Тим більше,
зважаючи на різке зростання напруженості в стосунках
із комуністичним нібито Китаєм. І я, молодий комуніст і
майбутній офіцер, це рішення КПРС і радянського уряду
повністю підтримую…
Тим більше що в народі на те почали гуляти анекдоти.
Наприклад, як Брежнєву привидівся жахливий сон:
на Червоній площі біля Кремля сидить, по-азійськи
схрестивши ноги, чехословацький лідер Дубчек і їсть рис
китайськими паличками. Або інший: Брежнєв і Дубчек
затято сперечаються про шляхи розвитку соціалізму і
світового соціалістичного руху. Аж раптом грізний окрик –
і вони смирно покотили свої тачки в різні боки китайського
концтабору. Прошу зауважити – це було ледве не п’ятдесят
років тому...
Щоб завершити тему, дозволю собі дещо випередити хід подій. Восени 1970 року я був на стажуванні в
якості військового лікаря в 108 гвардійському парашутнодесантному полку 7 гвардійської повітрянодесантної дивізії, яка дислокувалася тоді в Литві. Старші десантники
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розповідали нам, молоді, що командувач радянських
ПДВ генерал армії Маргелов, згадуючи про своє бойове
минуле, як приклад воєнної доблесті наводив: «… когда
мы брали пражский аэродром, мы были по пояс в крови
и в костях…». Не передбачаючи, що за двадцять з чимось
років підпорядковані йому війська знову братимуть той
самий аеродром. Тепер, щоправда, в більш інтелігентний спосіб… Як це виглядало на практиці, мені розповідали молоді офіцери – мої ровесники. Такі ж, як я, але
вже – учасники тих бойових подій. Саме цей полк і ця дивізія були першими, хто висадився на тому аеродромі. Вони
летіли в повному спорядженні, готові до десантування на
нічне місто парашутним способом. Це було б трагедією і для
них, і для мешканців «златої» Праги. На щастя, операція
пройшла практично бездоганно. Поодинокий радянський
військово-транспортний літак раптом запросив «добро»
на вимушену посадку. Йому дозволили. А далі все пішло за
планом: літак, не зважаючи на сигнали аеродромної служби,
підрулив прямо до центрального пункту управління польотами. З нього висипали десантники з групою авіаційних
фахівців. Розгублених чехословаків викинули з їх робочих
місць, до пультів управління повітряним рухом сіли радянські
військові. І пішло – в хвіст один одному сідали радянські
Ан-12 з десантом на борту.
Вони негайно взяли під контроль всю територію аеропорту.
Наземні кордони Чехословаччини в цей час перетнули частини Радянської Армії, Болгарської народної армії, Війська
Польського, Національної народної армії Німецької
Демократичної Республіки та Угорської народної армії.
Про це раптово пробудженого президента Чехословаччини
хрестоматійно-відомого генерала Людвіка Свободу
повідомив посол СРСР в ЧССР товариш Червоненко.
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Розповідають, що старий воїн, почувши таку звістку, лише
гірко заплакав...
Чехословаки опору «братам по соціалістичному табору»,
як і за тридцять років до того німцям, не виказали.
Десантники, маючи обмаль своєї техніки, захопили в
районі аеропорту все, що могло рухатися. В т.ч. і міські
пасажирські автобуси. Виважені чехи, збираючись на
автобусних зупинках, щоб їхати на роботу, із здивуванням
спостерігали, як автобуси проносяться мимо, заповнені
військовими в незвичній формі. А вони мчали вперед,
щоб якомога швидше оволодіти ключовими об’єктами
управління державою і та збройними силами. Їм це цілком
вдалося. Ніхто не те щоб не вистрілив – навіть не пукнув.
Хіба що з переляку. Як курйоз розповідали про якогось
полковника генштабу: він прийшов на службу, а його
не пускають, кажуть іти додому. Коли ж той не зрозумів
по-доброму, почав обурюватися, то його просто запхали до
якоїсь комірчини в підвалі.
Практично єдиним, хто викликав серйозне занепокоєння, був відважний командир одного з танкових полків. Який, не зважаючи на вишкіл в радянській Військовій
академії бронетанкових військ ім. Маршала Радянського
Союзу Р.Я. Малиновського, не забув про свою національну
гідність. То ж підняв свій полк за бойовою тривогою і вивів
його в район зосередження. Цей факт став для наших воєначальників прикрою несподіванкою. Щоправда, все владналося дуже швидко, в усякому разі, до стрільби не дійшло.
Про долю того командира полку і його офіцерів я не знаю.
Думаю – незавидна. Звичайно, таборів на кшталт мордовських в Чехословаччині не було хоча б з природних причин,
однак все одно…
Слід сказати, що державно-політичне керівництво
всією цією операцією здійснював перший заступник
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голови Ради Міністрів СРСР, член Політбюро ЦК КПРС
К.Т. Мазуров із відповідним апаратом фахівців. А не сама
Радянська Армія «вдерлася до беззахисної демократичної
Чехословаччини...», як тепер люблять казати. Та й поруч
із нашими були болгарські, німецькі, польські й угорські
вояки. Щоправда, вони намагаються тепер не згадувати ні
про цей факт, ні про колишнє наше «братерство по зброї»...
Як підсумок, хотів би сказати наступне. Ми всі були тоді
радянські люди. Ми любили свою країну СРСР. Те, що
нам не подобалося, ми вважали за тимчасові недоліки, які
згодом неодмінно будуть усунуті. Країни соціалістичного
табору – Болгарія, Польща, Чехословаччина, Угорщина, а
тим більше НДР, – та вони нам зобов’язані, «як земля колгоспу», як казали у нас на селі. То ж мусять бути завжди і
всюди з нами, без будь-яких викрутасів. Румунія, Югославія,
Албанія – вони також в принципі наші, але – заблудлі. І
вони про це ще пожалкують. Не кажучи вже про осоружний Китай. То ж – вперед, до світової перемоги соціалізму!
Саме нашого, радянського, а не їхнього – шведського і всілякого іншого «опортуністичного»...
* * *
Заключний етап моєї відпустки особливого враження
не справив. Звична моя компанія розповзлася, хто куди:
хто оженився, хто кудись поїхав, у когось склалися інші
інтереси. Перебування в Тернополі стало нецікавим. Хіба
що нагода поспілкуватися з батьками, які були для мене
незаперечним авторитетом. І я щиро намагався уникнути
думок, а тим більше вчинків, про які б соромився їм оповісти. Від’їздив до Академії на четвертий, «дорослий» курс із
впевненістю і надією…
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11. Тепер – старшокурсники…
Ми поверталися після літньої відпустки 1968 р. щасливі від того, що було, і ще більше від того, що буде. А головне – від своєї молодості та буяння сил. Однак в Академії на
нас чекала несподіванка: генерал-полковник П.П. Гончаров
пішов у відставку, начальником Академії призначений
генерал-майор М.Г. Іванов.
Павло Полікарпович керував Академією п’ятнадцять
років. Його глибоко поважали навіть ми, прості слухачі,
які його практично не знали і складали свою думку за
висловлюваннями старших. Я його бачив зблизька всього
одного разу – коли він прийшов до нашої казарми, щоб
скласти власну уяву, в яких умовах живуть його вихованці.
І прийняти остаточне рішення, як я потім зрозумів, щодо
усунення від посади дещо слабкуватого начальника другого
курсу. Слід сказати, що ніякого попереднього «марафету»
ми не наводили. І ніякої попередньої біганини всіляких
безвідповідальних «відповідальних» не було. Показали те,
що є, – і все. Я був тоді в наряді, днювальним курсу. Особисте
враження – добра, інтелігентна людина. Поручкався з
нарядом. Порекомендував, аби нам поставили акваріуми з
рибками – «щоб молоді люди почувалися тут, як вдома…».
Про нового начальника Академії відомостей у нас було
мало. Знали лише, що він – начальник кафедри організації і тактики медичної служби, найбільш військової зі всіх
кафедр медичного профілю. Те, що він доктор наук і професор, розумілося саме собою – за визначенням, як тепер
кажуть. Та ще у всіх на пам’яті був вислів, приписуваний М.І.
Пирогову, – «Нет в мире худших сволочей, чем генералы из
врачей». Щоправда, Микола Іванович сам також був генералом, хоча і цивільним – як всі медики в ті часи, навіть
військові, в тому числі й нобелівський лауреат І.П. Павлов,
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В.М. Бехтєрєв і безліч інших професорів Академії. Вони
могли носити військову форму, але звання мали – цивільних
чиновників. Однак це так, до слова…
Я особисто бачив нового начальника всього один раз, та
і то здалеку, рік тому, на навчаннях «Очаг». Він вирізнявся
серед інших генералів своїм моложавим виглядом –
не встиг перейти п’ятдесятилітній рубіж, та й взагалі
слідкував, видно, за собою. Окрім того, бачив затверджені
ним адміністративного змісту документи, про що вже
згадував. Та й усе. Щоправда, для нас, рядових слухачів,
більше нічого знати і потреби не було, як на те. Я тоді не
міг собі навіть уявити, що з цією людиною будуть пов’язані
практично двадцять років життя нашої Академії. Та й мого
особистого, як на те. Хоча й не дуже щільно, але відчутно…
* * *
Слід сказати, що зміна керівника Академії була несподіванкою лише для нас. Для досвідчених людей перший дзвоник пролунав ще рік тому, коли після раптової
смерті заступника начальника Академії генерал-майора
Смирнова, батька нашого однокашника по 3-му факультету, на цю посаду був призначений начальник медичної
служби ЛенВО генерал-майор Юров Іван Олександрович –
розумна і вольова людина, висококваліфікований і досвідчений фахівець, жорсткий і навіть авторитарний керівник.
Його важку руку відчули, насамперед, ми – слухачі, оскільки
«закручування гайок» в Академії з благою нібито метою –
наведення належного статутного порядку – почалося саме
з нас. Однак нами не закінчилося. Чутки про конфлікти
нового заступника у Вченій Раді Академії доходили навіть
до нас. На чиєму боці був голова Ради генерал-полковник
Гончаров, здогадатися нескладно.

226

Володимир Пасько. Звання – слухач

Тут слід взяти до уваги й інші вельми суттєві обставини,
які сягали корінням в історію військової медицини в Росії.
По-перше, Академія впродовж всього часу існування
боролася за свій особливий статус і противилася її
мілітаризації, не заперечуючи на словах необхідності
належної військової і військово-спеціальної підготовки
своїх вихованців, однак мало що роблячи для цього. Апогею
ця боротьба досягла зі вступом на посаду військового
міністра Російської імперії сумнозвісного генерала В.О.
Сухомлинова. Він пішов назустріч проханням головного
військово-санітарного інспектора і передав Академію з
безпосередньо свого до його підпорядкування. А заодно
наказав вжити заходів щодо прирівняння Академії до
інших військових навчальних закладів. Зокрема, зобов’язав
чинів Академії носити холодну зброю – шашку як елемент
військової форми тих часів, обов’язковий для офіцерів будьякого роду військ. Студентів Академії зобов’язали віддавати
честь офіцерам. На знак протесту студенти влаштували
демонстрацію перед вікнами зали, де проходили засідання
Конференції, і на очах новопризначеного начальника
Академії та своїх професорів зривали з себе погони і
кокарди. Ця подія мала великий резонанс в суспільстві.
До речі, той новий керівник прибув з посади окружного
військово-медичного інспектора – аналогічній тій, яку в
наші часи обіймав генерал Юров…
Другою обставиною, без якої важко зрозуміти дух
Академії та підґрунтя подій 1967-68-го років, були її
історично обумовлені взаємини з Центральним Військовомедичним управлінням МО СРСР та його попередниками.
Будучи створеною для забезпечення потреби в кадрах
насамперед системи військової медицини, Академія, увійшовши в силу, швидко вийшла з підпорядкування керівництва військово-медичної служби і стала вирішувати
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основні питання свого існування безпосередньо з міністрами й особами імператорської фамілії. Відтак між
керівниками системи військової медицини й Академії, а
відповідно, і апаратами їх управління весь час фактично
точилася погано прихована боротьба, яка закінчилася 1913
року повним і остаточним підпорядкуванням Академії
керівнику медичної служби військового відомства.
Оскільки адміністративне керівництво мало що могло
зауважити професорам Академії в плані професійної
роботи, то воно зосередилося, головним чином, на адміністративних і загальновійськових питаннях її діяльності.
Мимохіть ставлячи їх за найголовніші в своїх стосунках із
Академією і при оцінці її роботи. При тому внутрішньо, на
ментальному рівні противлячись визнанню за Академією
ролі фактично станового хребта всієї системи військової
медицини в державі. Особливо посилився цей тиск на
Академію після призначення наприкінці 50-х років начальником ЦВМУ генерал-полковника Д.Д. Кувшинського.
Про підґрунтя цієї події Льова Дигін розповів наступне.
Під час «контрреволюційного заколоту» або, як тепер говорять, народної революції в Угорщині 1956 р. гостро постало
питання про призначення старшого військово-медичного
начальника в зоні збройного конфлікту. Запропонували
його батькові, проте той з якого приводу прийняти пропозицію не зміг. Дмитро Дмитрович або «ДД», як потім його
позаочі називали підлеглі, ризикнув. Відтак незабаром став
керівником і всієї військово-медичної служби Міністерства
оборони СРСР. І почав «закручувати гайки».
Тому призначення заступником до інтелігентного
генерал-полковника Гончарова генерал-майора Юрова
з його характерологічними особливостями і досить конфліктна поведінка останнього у взаєминах із професурою
були ажніяк не випадковістю. Як і призначення незабаром
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новим начальником Академії генерал-майора Іванова М.Г.
– людини з подібними до Юрова рисами характеру і прихильника подальшої мілітаризації нашої Alma mater.
Досвідчені люди це передбачали. Вже будучи викладачем,
я дізнався про показовий інцидент, який трапився ще
навесні 1968 р. Начальнику кафедри ОТМС генерал-майору
Іванову доручили провести нараду з підготовки до тактикоспеціального навчання «Очаг», до якої залучалися керівники
багатьох інших кафедр. Начальник кафедри ВПТ професор
Гембіцький трохи запізнився й Іванов прилюдно зробив
йому зауваження в досить різкій формі. Винувато сівши
на місце і витираючи піт з чола, Євгеній Владиславович,
надзвичайно чемна і делікатна в обходженні людина,
пошепки спитав сусіда: «А що, Миколу Геннадійовича вже
призначили?».
Незабаром відбулася ще одна переміна – пішов у відставку заступник начальника Академії з навчальної і наукової
роботи професор генерал-лейтенант Георгіївський А.С. –
культова особистість в Академії й учитель її нового начальника. Првод нібито поважний – досяг шістдесятилітнього
віку. Хоча Анатолій Сергійович був при чудовому здоров’ї
і в такій посаді не просто мав право, а мусив працювати
ще років п’ять. Підтвердженням цього є те, що потім він
пропрацював на нашій кафедрі ще понад двадцять років.
Однак … На його місце був призначений заступник начальника кафедри військово-польової хірургії професор полковник, а в наступному генерал-лейтенант Долінін В.А. – милий
і душевний чоловік, який з непідробним пієтетом ставився
до свого патрона.
Тріумвірат, який фактично визначив розвиток Академії
на практично двадцять років її діяльності, був створений.
І те, що генерала Юрова згодом змінив інший начальник
медичної служби округу, тепер Далекосхідного, генерал
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Пронін А. О., на хід подій вплинуло мало. Тим більше що
Юров хоча й пішов нагору, на посаду першого заступника
начальника ЦВМУ, однак Академію зі свого поля зору вже
не випускав. Alma mater набула свого справді військового
обличчя. Остаточно і безповоротно.
Сподіваюсь, читач розуміє, що ця реконструктивна версія подій належить не лише сержанту-слухачу четвертого
курсу, а і багатолітньому співробітнику найбільш обізнаної
з цих питань кафедри Академії…
* * *
Іншою, щоправда, прогнозованою подією початку
нового навчального року було те, що нам – всім слухачам
без офіцерського звання – присвоїли звання старшого сержанта. У військах його мав санітарний інструктор. З одного
боку, це було приємно, особливо для тих, хто до того
ходив із чистим погоном. З іншого – наші однокласникитрійочники, які не спромоглися поступити до жодного
пристойного військово-навчального закладу, окрім як до
«середняги» – військового училища з трирічним терміном навчання, – вже хизувалися офіцерськими погонами.
До того ж від ветеранів Академії ми чули, що після другого курсу їм присвоювали звання молодший лейтенант,
а випускалися вони капітанами. То ж якщо тепер нас так
опустили – то яке принципове значення мають оті нещасні
лички? Та ніякого. Однак, як то кажуть, дрібничка, але приємно. Хоча б тому, що відрізняє від молодших курсів…
* * *
Четвертий курс – це вже було серйозно. Треба було
думати про майбутнє. То ж вирішив обов’язково зайнятися науковою роботою. Але для цього, якщо підходити
ґрунтовно, слід було для початку добре удосконалитися в
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англійській мові. Щоб не носити потім американські й
англійські журнали на кафедру іноземних мов або в НДЛ
військово-медичної географії та іноземної інформації і
не просити: перекладіть, будь ласка. Тим більше, що не
безкоштовно...
Однією з рис мого характеру було те, що коли мною
опановувала якась ідея, то я мусив нею поділитися з
приятелями і завербувати собі прихильників, щоб далі
разом робити корисну справу. І це не лише тому, щоб,
переконуючи інших, самому ствердитися в своїй правоті.
Жертвами моїх далекосяжних планів стали мої старші
приятелі-офіцери: Вітя Кудрявцев і Льоня Тер-Гаспарян.
Вітюшу я умовив піти разом на престижні десятимісячні
державні курси англійської мови. Причому платні. Сума
була незначною, просто в СРСР, де освіта була практично
вся безкоштовною, платне навчання в державному закладі
було справою нечастою. Поки ми збиралися, прийом був
закінчений, групи набрані. Довелося іти до директриси.
Відмовляти військовим тоді вважалося не зовсім
пристойним, а тим більше з Військово-медичної академії.
То ж ми почали три рази на тиждень вечорами добросовісно
ламати свої язики і мізки з російського на англійський
копил. В мене до того ж тоді іноді проскакували українізми.
І коли я, перекладаючи з англійської на російську, вжив
замість «их» – «ихних», деякі пітерські кралі легенько
пирснули: публіка на тих курсах була добірною. Це
мене зачепило за живе, і вже через невеликий час я сам
поправляв своїх пітерських приятелів і приятельниць
в питаннях чистоти російської мови. Але повернемося
до курсів. Там я вперше дізнався, що Шекспір насправді
вимовляється, як «Шейкспіе», Вашингтон – «Уошингтон»
і т. д., і т. п. Щоправда, згодом з’ясувалося, що поєднувати
одночасно чотири напрями: навчання в Академії, на мовних
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курсах, заняття наукою і парубоцтво – справа не з простих.
Спочатку відпав від курсів Вітюша, а згодом і я. Хоча
потім не раз пожалкував. Особливо через чверть століття,
коли почалися досить інтенсивні професійні контакти з
недосяжним до того зарубіжжям...
* * *
Оскільки експеримент з вивчення англійської успішно
провалився, а Вітя Кудрявцев всерйоз зайнявся особистим
життям, то зайнятися наукою я умовив Льоню Тера. Вибір
напряму був непростим. Хірургія лишилася в минулому.
Терапія? Але на кафедрі пропедевтики – той осоружний
Симоненко. А про гурток на факультетській терапії нічого
не чутно. До інших клінічних спеціальностей поки що не
дійшли. В той же час суспільство знаходилося під впливом економічних реформ, запропонованих Головою Ради
Міністрів СРСР Олексієм Миколайовичем Косигіним.
Ставало дедалі очевиднішим, що труднощі, які переживає
Радянський Союз в боротьбі за світове лідерство, значною
мірою пов’язані з недоліками в організації роботи й управлінні адміністративно-виробничими механізмами практично у всіх сферах державного і суспільного життя. Про
це стали говорити вголос.
А хто у військовій медицині займається подібними
питаннями? Кафедра організації і тактики медичної
служби. Про це докладно і доступно розповів доцент підполковник Гаряєв Г.Р., керівник гуртка цієї кафедри, який
виступив перед нашим курсом. До того ж перед моїми
очима стояв персонаж книги Юрія Германа – військовий
лікар, який на початку війни потрапив до оточення, однак
не розгубився – створив партизанський загін, з яким потім
пробився до наших. Завдяки своєму вольовому характеру й організаторським здібностям згодом став генералом
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медичної служби. Такі люди мені імпонували. Вибір був
зроблений…
Почувши про моє наукове захоплення, Льова Дигін
лише поблажливо кинув: «Ти усвідомлюєш, куди ти лізеш,
старий? Це ж організатори, вони такі зубри, що пробитися
серед них, боюся, тобі буде за слабке. Затопчуть. Я знаю,
про що говорю, – у мене тато цим все життя займається.
Крім того, це вічно на польових навчаннях, в чоботях і з
протигазом. І поки до полковника дотопчеш – ноги до дупи
зітреш. Інша справа я: буду собі терапевтом як дядько, в
білому халатику, і всі до мене будуть із повагою і на ім’я та
по батькові, в т.ч. і генерали. Так що ти подумай, хлопче.
Причому, гарненько…».
Льова дійсно незабаром після закінчення Академії став
терапевтом і все життя проходив «в білому халатику». Ну
а мені призначено було інакше, приблизно так, як він тоді
передрік. І навіть пожорсткіше, оскільки «топати» довелося не тільки по полях навчань, але і боїв, і не тільки з
навчальним протигазом, але і з бойовим автоматом. «Но я
не жалею…», як співав Володимир Висоцький.
Але це було потім. Поки що ми з Льонею Тером прийшли на кафедру ОТМС, де нас прикріпили до капітана
Ільмухіна. Борис Олексійович був ад’юнктом і працював в напрямі лікувально-профілактичного забезпечення
військ у мирний час. Нам він довірив взяти участь в статистичній обробці зібраних ним матеріалів. Ми з Льонею
добросовісно зводили дані з карток первинного обстеження в громіздкі таблиці, щось там обраховували, на
ходу здобуваючи первинні знання з медичної статистики.
До якої я відтоді проникся великою повагою. Однак Теру
таке малоромантичне заняття скоро набридло, то ж основну ділянку роботи виконувати довелося мені самому.
Результатом цих зусиль стала моя перша наукова праця,
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надрукована в збірнику наукових праць слухачів ВМедА,
який виходив раз на рік: «Організація лікування хворих
ангіною в полковому медичному пункті». Що таке той
«ПМП» я собі тоді уявляв досить приблизно…
В процесі роботи доводилось досить часто приходити
до свого наставника. В кабінеті їх сиділо п’ятеро. Це були:
такий самий, як і він, ад’юнкт капітан Сарапас Б.С., вже
відомий мені підполковник Горюнов І.Ф. та ще два молодих
підполковники – рум’янощокий і самовпевнений Ю.С. Асанін
і вічно чимось заклопотаний В.В. Цвєтков. Всі вони на той
час працювали над кандидатськими дисертаціями.
З тих слухацьких років, 1968-71-го, запам’яталися лише
кілька інших співробітників кафедри. Головним чином,
керівництво і, так би мовити, молодь. Насамперед начальник кафедри, тоді доцент і полковник, О.С. Лобастов. Я
його вперше побачив, коли стояв у варті на тій кафедрі.
Типово російське обличчя, хвацьки заломлена набакир
папаха, колючий погляд сіро-блакитних очей – справжній
тобі козачий полковник царських часів. Як то кажуть – не
підступитись. Насправді він був зовсім не такий, в чому я
згодом пересвідчився особисто. Але це було значно потім…
Його заступник професор полковник Лобанов Г.П.
мав вигляд повністю протилежний – доброзичливоінтелігентний. Іноді він спілкувався з нами, гуртківцями.
Про керівника слухацького гуртка підполковника
Г.Р. Гарєєва, згодом доктора наук, професора і полковника, я вже згадував. На війні лейтенант – фельдшер окремого артилерійського дивізіону, потім закінчив Академію, служив у військах – він був розумною, інтелігентною,
порядною і надзвичайно тактовною людиною. Про його
вельми суттєву роль в моєму житті я ще хотів би сказати в
подальшому.
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З керівником курсу Повітрянодесантних військ доцентом полковником Б.І. Капутіним я познайомився ще на
другому курсі за досить курйозних обставин, не знаючи
навіть, хто він є за посадою. А було так. Субота, зима, надворі холодно і темно, грошей – кіт наплакав. То ж іти у
звільнення нема за чим, бо нема з чим. Вирішили не метушитися, а влаштувати собі гарну вечерю у своїй кімнаті.
Раптом – настирливий стук у двері, владний голос вимагає
відчинити. Ми швидко сховали пляшки під ліжко, не дотямивши, що якщо не проходити до кімнати, а стати в дверях,
то їх добре видно. Відчинили. Заходить рябуватий полковник з пов’язкою чергового Академії на рукаві. За його спиною
капітан-п’ятикурсник, черговий нашого корпусу на Карла
Маркса, 9. Ми чемно виструнчились Юра Смірнов як старший, бадьоро відрапортував.
Полковник, оцінююче глянувши на наш стіл з наїдками,
почав розпитувати про наше життя-буття. Ми з невинним
видом чесно розповідаємо. Що, набридли, мовляв, казенні
харчі, то ж ми собі з нагоди суботи дещо прикупили.
Черговий Академії співчутливо піддакує. Капітан за його
спиною люто погрожує кулаком, показуючи на пляшки
під ліжком. Ми скромно кліпаємо очима. Коли полковник
почув, що ми – десантний взвод, аж розчулився. При
виході добродушно кинув: «Продовжуйте, молоді люди,
продовжуйте». Що ми із задоволенням і виконали… Я тоді
навіть гадки не мав, що ця людина стане для мене Учителем.
Саме так – з великої літери…
Запам’яталася з тодішніх кафедральних також так
звана молодь. Майор Арбузов В.П., нещодавно призначений викладачем, був свого часу начальником медичної
служби ракетної дивізії. Під його керівництвом проходив
строкову службу мій приятель Юра Смірнов. Підполковник Коніщев В.П. вирізнявся своїм молодим як для
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такого звання виглядом і тим, що стрімголов літав сходами між першим і другим поверхами, на яких розташовувалась кафедра. Майори Миронкін-Андрюшин М.А. та
Іванькович Ф.А., а також капітан Голубєв А.П., були тоді
ад’юнктами. Ми їм по-доброму заздрили і сміли тільки мріяти, щоб піднятися колись до їхнього статусу.
Окремо хотів би сказати про майора, а в скорому часі підполковника Ульянова. Володимир Іванович викладав у нас
так звану військово-медичну адміністрацію – організацію
медичного забезпечення військ у мирний час. Виважений і
ґрунтовний, навіть дещо флегматичний, солідної статури,
до того ж з рідкісною для офіцера мирного часу стрічкою
бойового ордена Червоної Зірки на колодці з ювілейними
медалями, – він викликав безперечну повагу як до себе особисто, так і до свого предмета. Важливість якого для успішного проходження служби у військах він зумів довести до
нашої досить легковажної в ті часи свідомості.
Запам’яталося, як він в перервах розповідав про свою
службу на Кубі в складі того радянського контингенту, який
став причиною сумнозвісної Карибської кризи 1962 р.
Він тоді був старшим лікарем (начальником медичної
служби – прим. В.П.) мотострілецького полку, який мав
прикривати з суходолу від нападу американців наші ракетні
частини. На власному прикладі він вчив нас, як військовий
лікар повинен відстоювати інтереси солдатів і офіцерів,
ставити питання збереження їхнього здоров’я перед
командуванням частини. В якості негативного персонажа
фігурував командир його полку. Ні він, ні ми не могли тоді
навіть уявити, що за двадцять років той полковник стане
маршалом і Міністром оборони СРСР. Щоправда, залишить
по собі в історії досить сумнівний слід...
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* * *
Однак повернемося до регулярних, так би мовити,
занять. Головними на четвертому курсі були кафедри
факультетської терапії і факультетської хірургії, на яких
ми вже по-справжньому вивчали ці два головні напрями в
лікувальній справі. Інші клінічні фахи, які на наш час давно
стали цілком окремими, в принципі, були від них похідними. Однак в зимову сесію третього курсу першу скрипку
грали не терапія і хірургія. Доводилося складати три іспити
і чотири заліки з інших дисциплін. Іспити – з марксистськоленінської філософії, зброї масового ураження і захисту від
неї, а також загальної і військової гігієни.
Марксистсько-ленінській філософії навчали на кафедрі
марксизму-ленінізму, яку очолював доцент полковник М.С.
Бобров. Про нього я вже згадував. Викладачем в нашій групі
був доцент полковник В.І. Губанів – статечний і розсудливий,
як більшість дещо гладкуватих людей. В наступному він
захистив докторську дисертацію і став професором. Як
проходило навчання з цієї дисципліни і як вдалося скласти
іспит на «відмінно» – толком не пам’ятаю.
Предмет «Зброя масового ураження і захист від неї»
(російською скорочено – ОМПиЗОН) видавався мені
вельми важливим. Адже до самого розпаду СРСР кілька
поколінь радянських офіцерів не лише виховувалися і
служили, а й жили у відчутті невідворотності Третьої світової війни. І бачили ту наступну війну не інакше, як із
застосуванням усіх видів зброї масового ураження – ядерної, хімічної і біологічної. То ж ми мусили вивчати устрій
спеціальних боєприпасів, засоби їх доставки, механізм і
наслідки дії на організм людини всіх цих видів зброї і кожного уражаючого чинника зокрема. Нас вчили, як визначаються місця нанесення ядерного удару і вид вибуху, зони
ураження і зараження, ступінь ураження особового складу,
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способи підтримання його боєздатності, можливості і способи діяльності військ на зараженій території. Те ж стосувалося хімічної та біологічної зброї.
Це була величезного значення, як на ті часи, кафедра.
На жаль, в силу суб’єктивних причин в 1972 р. вона була
реорганізована, причому не найкращим чином. Це значно
погіршило тоді якість підготовки слухачів. Я можу судити
про це цілком кваліфіковано – як викладач ОТМС, який
працював на той час з 2-м факультетом. Щоправда, на
даний час проблеми захисту військ від зброї масового
ураження, в тому числі і медичні, виглядають значно
інакше, ніж це було за радянських часів. І ці мої міркування
вже нинішньої пори. Тоді ж, складаючи іспит заступнику
начальника кафедри доценту полковнику Д.В. Алафінову,
батькові мого однокурсника Валентина, я мріяв лише про
одне – щоб він мене якомога швидше відпустив. Бо я як
раз хворів на досить важку форму грипу, однак відставати
від курсу і псувати собі зимову відпустку не хотів. То ж для
мене головним було – отримати бодай якусь оцінку, окрім
«двійки». Отримана «четвірка» мене цілком влаштовувала.
Хоча за інших обставин я б ще поборовся і, впевнений,
виграв би…
Наступний іспит був із загальної і військової гігієни. На
цій кафедрі нам швидко зуміли прищепити повагу до своєї
науки. Саме зуміли, а не примусили. Кафедра мала столітню
історію. Її засновником був визначний російський вчений професор О.П. Доброславін, близький друг видатного
хіміка і композитора О.П. Бородіна. За радянської доби її
очолювали академіки АМН Г.В. Хлопін і Ф.Г. Кротков. З
начальником цієї кафедри професором генерал-майором
Калмиковим П.Є. ми познайомилися ще слухачами першого курсу, оскільки кафедра розташовувалася якраз під
нашою казармою. А він приїздив на роботу своєю «Волгою»
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ГАЗ-21, завжди сам за кермом, що мимохіть кидалося у вічі.
Оскільки генерали – начальники кафедр тих часів – самі
водили машину не часто. Вони або користувалися громадським транспортом, викликаючи зацікавлено-здивовані
погляди «простих радянських людей», або мали приватних
водіїв. Зрештою, таких, хто міг дозволити собі останній варіант, було небагато – головним чином, імениті клініцисти.
На час нашого приходу на цю кафедру її очолив доцент
полковник Кошелєв М.Ф., який відрізнявся від інших
керівників кафедр своєю відлюдькуватістю і холоднопідозрілим поглядом сірих очей. Хто і як читав лекції – не
запам’яталося. Зате добре припав до душі викладач нашої
групи капітан В.П. Кузьмін, вчорашній ад’юнкт. Саме він
зумів закласти до моєї свідомості важливість гігієни й епідеміології для практичній діяльності військового лікаря.
Запам’ятався також молодий, життєрадісний і доброзичливий ад’юнкт старший лейтенант Терентьєв Л.П. – начальник
цієї кафедри вже за моїх викладацьких часів. Іспит я складав
заступнику начальника кафедри доценту полковнику М.Н.
Логаткіну, який був повною протилежністю своєму шефу –
добродушним, як і більшість габаритних людей, чоловіком.
Тому на «п’ятірку» для мене не поскупився. В скорому часі
він став доктором наук і професором.

Нотатки лікаря-генерала

239

12. Наша Академія – Червонопрапорна
Під час першого семестру 4-го курсу ми вивчали окрім
означених вище такі важливі клінічні дисципліни, як
урологія, щелепно-лицева хірургія зі стоматологією та
туберкульоз. А також фізіологію військової праці. З них
складали заліки, без оцінки.
Кафедра урології як самостійний підрозділ Академії
нараховувала всього чверть століття, хоча родовід вела на
сто років раніше. Становлення урології як клінічної і наукової дисципліни нерозривно пов’язане з ім’ям професора
С.П. Федорова – на той час керівника кафедри госпітальної
хірургії. Всю першу третину двадцятого століття він був
незаперечним в Росії та навіть у Європі авторитетом в цій
галузі. Старші розповідали, що свого часу його запрошували навіть до Варшави консультувати правителя Польщі
маршала Юзефа Пілсудського. Враховуючи крайню ворожість в стосунках двох держав у ті часи, можна зрозуміти,
яких моральних зусиль це потребувало від гонористих
поляків. При тому нібито відбувся вельми показовий інцидент. Професор Федоров, як і багато інших співробітників
Академії вишколу ще дореволюційних часів, дуже шанував
свої військові ранги й уніформу. То ж цивільним вбранням послуговувалися неохоче – переважно в тих випадках, коли ситуація була недостатньо поважною і не відповідала високому статусу військового мундира. Тому коли
Федорова запросили до Варшави, в нього навіть сумніву
не виникло, в чому йому їхати. Він мав військове звання
дивізійний лікар, російською скорочено дивврач. За рангом це відповідало командиру дивізії – два «ромби» на петлицях. Одягнувши свою фактично генеральську форму,
він сів до вагона міжнародного класу, однак до Варшави
не доїхав. При в’їзді до Польщі польські прикордонники
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поставили йому вимогу вбратися в цивільний одяг. На що
професор Федоров, який навряд чи поділяв більшовицькі
переконання, заявив їм приблизно наступне: що він є командиром Червоної Армії, їде до Польщі за офіційним запрошенням їхнього уряду, а тому буде там перебувати в своєму
офіційному статусі – радянського військового професора. І не
маскуватиметься під цивільним вбранням. Прикордонники
наполягали. Ображений професор залишив поїзд і повернувся до Ленінграда, обурено кинувши також роздратованим полякам: «Та хто кому, в решті-решт, потрібен?
Я – Пілсудському, чи він мені?». Варшавське керівництво
усвідомлювало це краще, ніж його недолугі підлеглі на прикордонній станції. А радянське керівництво збиткуватися
над радянськими людьми іноземцям не дозволяло. То ж
перед «дивлікарем» Федоровим вибачилися, а він не відмовив собі в задоволенні прогулятися центром Варшави в
ненависній багатьом полякам формі «червоного генерала».
Але повернімося до урології. За наших часів вона
розташовувалася в тій же будівлі колишньої Обухівської
лікарні, що й пропедевтика. Кафедру і клініку очолював
професор полковник, згодом генерал-майор І.П. Шевцов –
головний уролог МО СРСР. Тут слід, мабуть, пояснити,
що в ті часи штатними посадами головних медичних
спеціалістів з категорією генерал-лейтенант медичної
служби були лише посади головного хірурга і головного
терапевта. Всі інші посади головних медичних спеціалістів
Міністерства оборони обіймалися за сумісництвом,
як правило, начальниками кафедр, а іноді й просто
професорами Військово-медичної академії. То ж швидкий
поїзд «Красная стрела» Ленінград–Москва для багатьох
з них був другою домівкою. Але ніхто не скаржився –
більшість таких «сумісників» разом із званням головного
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спеціаліста, бодай і позаштатного, отримувала перспективу
здобути генеральські лампаси…
Лекційний курс особливого враження не справив, та й
був вельми коротким. Однак це повністю компенсував
викладач нашої групи кандидат наук майор, а згодом доктор наук, професор і полковник А.В. Кукушкін. Насамперед
своєю вдумливістю, ґрунтовністю і врівноваженістю. Що
цілком відповідало його високій міцній статурі.
* * *
Щелепно-лицева хірургія зі стоматологією – саме так
називалася кафедра, на якій нас навчали першоосновам
надання стоматологічної допомоги. Вона розташовувалася в будівлі клініки Воячка. Славу свою вона здобула,
насамперед, як науково-клінічний центр щелепно-лицевої
і пластичної хірургії під керівництвом таких чільників, як
професор генерал-майор Ентін Д.А., професор полковник
Бронштейн Я.Е., а в наш час – професор М.В. Мухін.
Злі язики подейкували, що в порядку занять пластичною
хірургією на цій кафедрі відновлювали втрачений в
результаті травми чоловічий статевий орган шляхом
пересадки шкірного клаптя і частини ребра. А результати
такої науково-практичної роботи випробовували на
медичних сестрах-волонтерках. Останньому ми не дуже
вірили, але – запам’яталося...
За будь-яких умов складалося враження, що ми, слухачі
факультетів підготовки лікарів, були для цієї кафедри таким
собі додатковим навантаженням до основної, більш цікавої
роботи. Від нас вимагалося знати і пам’ятати насамперед
те, що нові зуби після видалення не виростають, то ж
ставитися до них слід з великою уважністю і обережністю.
А якщо виникне така необхідність – то вміти видалити той
нещасний зуб і запобігти виникненню ускладнень. Головне
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ж – це профілактика, регулярні огляди особового складу
й активна санація. Тобто організаційна, по суті, робота.
Все це нам з гумором пояснював літній полковник-моряк,
який з гордістю називав себе колишнім «флагманським
стоматологом» Балтійського флоту.
Гострий на язик Вітя Кудрявцев одразу охрестив його
флагманським «п...м» – патякалом, якщо ближче до
літературної.
В порядку оволодіння предметом мені також довелося
видалити декілька зубів. Оскільки хлопцем я був достатньо міцним, то особливих проблем при цьому не виникало.
Інша справа, коли одного разу довелося видаляти зуб мені
самому. Випадок цей відбувся декілька пізніше, в липні,
коли клініки Академії закривалися на літній період. У мене
зламалася коронка зуба, верхня ліва п’ятірка. Звернувся
до поліклініки – там тільки черговий лікар. Прошуся до
нього на прийом, але сестра в реєстратурі спочатку третьсямнеться, а потім просто не рекомендує. Здивовано питаю,
в чому справа? Виявляється, цей доктор – в���������������
’��������������
єтнамець, слухач 5-го факультету. Але я-то вже налаштувався. Скільки,
питаю, він у нас в Союзі? Виявляється, вже два роки. Зуб у
мене нескладний, лікарське втручання – теж, знаю з курсу
стоматології. Тому зважився. Доктор – типовий син свого
народу: зростом мені під пахву, щупленький, усмішливий і
люб’язний. Уклав мене в крісло, знеболив і почав видаляти.
Через пару хвилин я усвідомив, що відбувається щось не те.
Замість того, щоб одним рішучим рухом видалити той злощасний корінь зуба, в’єтнамець крекче, на лобі краплини
поту, а корінь – ані руш. Нарешті зрозумів, що йому просто
фізичних сил не вистачає. Жестами і мугиканням припинив
екзекуцію. Той винувато дивиться і знизує плечима. Раджу
йому влізти на мене верхи, упертися коліном в груди і створити собі важіль. Та й висмикнути, нарешті, той злощасний
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корінець. Він спочатку засоромився, але швидко зрозумів,
що іншого виходу немає. Коли все закінчилося благополучно, він зрадів, здається, навіть більше, ніж я сам.
Наступного дня стан з щелепою нестійкий, тому вирішив
звернутися в гарнізонну стоматологічну поліклініку, що на
Садовій, поряд із комендатурою. Черги немає, сиджу чекаю,
коли звільнитися лікар. Раптом підходить немолодий
генерал-майор, видно, відставник. Я виструнчився, він
люб’язно вітається за руку і сідає за мною. Починає
розпитувати про життя, дещо сам розповідає. Як
з’ясувалося, він із грузинського дворянського роду, його
батько був полковником ще в царській армії, показує його
фотографію. Потім тривалий час служив в Червоній Армії.
В цей час з лікарського кабінету виходить пацієнт, можна
заходити наступному. Я, природно: «Товаришу генерал,
прошу вас…». І тут він раптом говорить: «Спасибі, молодий
чоловіче, але на службі зараз ви, тому поспішати потрібно
насамперед вам. Бо до служби слід ставитися шанобливо. А
мені вже поспішати нікуди, я можу й почекати. Проходьте
вперед, будь ласка…». Я запам’ятав того старого генерала і
його ставлення до служби на все подальше життя…
* * *
Кафедра і клініка туберкульозу отримали свій самостійний статус лише на початку п’ятдесятих років і, здавалося, її співробітники досі дивувалися зі свого щастя. Тому
що – навіщо? Туберкульоз в СРСР, а тим більше в Збройних
Силах, давно став явищем майже екзотичним. І боротьба
з ним зараз зводилася, головним чином, до організаційнопрофілактичних заходів. Навіть із хворими для повноцінного навчання виникали проблеми – в армії їх майже не
було. Хоча моєму першому командирові взводу абітурієнтів лейтенанту Крижевському явно не пощастило – він

244

Володимир Пасько. Звання – слухач

захворів на туберкульоз ще на перших курсах і змушений
був від нас відстати. Але це був той виняток, який лише підтверджував правило.
Кафедра розташовувалася в окремому корпусі на базі
міської туберкульозної лікарні №2, що на Поклонній горі.
Ми їздили туди від Фінляндського вокзалу автобусом №262.
Портретна галерея відомих діячів була, порівняно з іншими
кафедрами, вельми скромною. Звертав на себе увагу
портрет першого начальника кафедри професора генералмайора Вітольда Марцелієвича Новодворського. Перш за
все поєднанням високих радянських орденів із хрестами,
досить екзотичними для наших людей. Річ у тому, що він
був одним із багатьох радянських офіцерів польського
походження, відряджених під час війни в новостворюване
Військо Польське. Мені вже доводилося бачити подібний
портрет, тільки в польському мундирі, професора-хірурга
генерал-майора Шацького. Щоправда, багато з них після
війни визнали за краще знову поміняти елегантний польський френч на скромний російський кітель. Ті ж, хто не
зробив цього вчасно, все одно вимушені були повернутися
до СРСР в 1956 році.
Але що стосується кафедри туберкульозу. При нас
її очолював доцент полковник Ольгерд Владиславович
Глібович – невисокого зросту, кругленький, він просто
випромінював собою щиру доброзичливість до всіх і до
всього. Заняття наші мали напівтеоретичний характер.
Оскільки практично всі хворі були немолодими хроніками
з багаторічним стажем і переважно сумнівної соціальної
категорії. За досить короткочасний цикл навчання на цій
кафедрі нам так і не змогли показати жодного хворого з
первинним випадком захворювання туберкульозом.
Таке ідилічне, вибачте на слові, становище продовжувалося ще років двадцять. Наведу майже анекдотичний
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випадок, дещо забігаючи наперед, в самий початок вісімдесятих. До мого друга О.М. Барановського, з яким ми працювали в одному кабінеті на кафедрі ОТМС, заходить якось
його однокурсник В.І. Шевцов, син професора-уролога
генерала Шевцова, і викладач кафедри туберкульозу. Щоб
відзначити зустріч, виставляє щойно куплену в магазині
пляшку. Ми з нього кепкуємо: що ж ти, мовляв, за клініцист, якщо спиртне в магазині купуєш? Пристойні «лікувальники» мають від вдячних пацієнтів хороші коньяки.
Володя навіть на стільці підстрибнув: хлопці, не чіпляйте за
живе, адже наших пацієнтів знаходять на смітниках і привозять до нас ледве живих. Ми спершу відмиваємо їх від
бруду, потім відгодовуємо і лікуємо, а потім все повторюється заново. Як мовиться, сміх крізь сльози…
Хіба ж ми могли тоді, бодай, подумати, що через якихось
півтора десятка років і в Росії, і в Україні буде офіційно
визнано стан епідемії туберкульозу? І на завершення своєї
лікарської діяльності ми вимушені будемо боротися з цим
лихом, суто теоретичним за часів нашої молодості.
* * *
Останнім в зимовій сесії четвертого курсу був залік з
фізіології військової праці. Ця дисципліна відносилася
до кафедри нормальної фізіології. В принципі, вона була
досить цікавою, оскільки мова йшла про вплив на організм
і здоров’я військовослужбовців специфічних умов служби
в різних родах військ. Читав її, причому в достатньо своєрідній, емоційній манері доцент полковник М.С. Кузьмич.
Дійшовши до теми Повітрянодесантних військ, Михайло
Степанович почав виклад патетично: «Десантники – це
люди, перед якими я знімаю шапку!». Природно, це лестило нашому самолюбству і додавало авторитет серед
однокурсників.

246

Володимир Пасько. Звання – слухач

Вельми складно було тоді уявити, що через якихось
декілька років, як офіцер постійного складу Академії,
я отримуватиму речове майно з цим нашим вчителем.
Лукаво поглянувши на нас, молодих офіцерів, він з удаваним здивуванням скрушно зітхнув: «П’яту папаху вже
отримую, старий став…» Швидко прорахувавши подумки:
п�������������������������������������������������������
’������������������������������������������������������
ять на п����������������������������������������������
’���������������������������������������������
ять – двадцять п�����������������������������
’����������������������������
ять, ми ледве роти не роззявили. Виходило, що він став полковником, не досягнувши
навіть тридцяти років. Я в цьому віці повинен був отримати
тільки «капітана»! Проте, трохи поміркувавши, охолонули.
Що ж тут дивного? У 1941 році вони випускалися з Академії
у віці двадцяти одного - двадцяти двох років, отримавши
одну капітанську «шпалу» воєнлікаря III рангу. У діючій
армії терміни вислуги в званні були скорочені приблизно
в три рази. То ж кому пощастило з просуванням в посаді –
ті з війни поверталися підполковниками, а то і полковниками. І таких як полковник Кузьмич в Академії тоді було
чимало…
* * *
Важливою подією в житті Академії того часу було
170-ліття від дня її заснування, яке відзначалося в
грудні 1968 р. На честь цієї події Академія була нагороджена орденом Червоного Прапора і стала називатися
«Військово-медична ордена Леніна Червонопрапорна академія ім. С.М. Кірова», скорочено російською «ВМОЛКА».
Однак таке скорочення проіснувало недовго, оскільки
знайшлося чимало дотепників, які почали асоціювати
«ВМОЛКА – пчолка» і т. п. Повернутися до старого «ВМА»
заперечувала Військово-морська академія, колишня ім.
К.Є. Ворошилова, а згодом ім. А.А. Гречко. Було прийняте
рішення скорочено іменувати нашу Академію «ВМедА ім.
С.М. Кірова».
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До свята був випущений нагрудний знак, який здалеку
нагадував офіційний академічний ромб, але зі зрізаними
верхнім і нижнім кутами. Дизайн був досить примітивний,
виконання таке саме, то ж належного поширення він не
отримав.
Для проведення урочистостей міська влада виділила
Академії приміщення драматичного театру ім. Лєнсовєта,
що на Володимирському проспекті. Після офіційної
частини, замість того, щоб вислуховувати ідеологічноцнотливий репертуар художньої частини, ми з кількома
хлопцями заповзли до театрального буфету, де поласували
коньяком, кавою і дефіцитними бутербродами з ікрою. А
тут якраз настав час танцювальної частини. Ми із подивом
помітили, що наша викладачка мікробіології не така вже й
огидна «мимра», а зі смаком вбрана досить молода жінка. А
вона вперше, здається, побачила в нас, з великим подивом,
не лише тупаків, які не в змозі відрізнити один мікроб від
іншого, а цілком нормальних, веселих і дотепних хлопців.
Хіба ж я міг тоді бодай уявити, що мені випаде честь
вітати Академію з нагоди її двохсотліття? Щоправда, тепер
вже не «ордена Леніна Червонопрапорну ... ім. С.М. Кірова
академію МО СРСР», а «Військово-медичну академію
Російської Федерації». До того ж в якості генерала, начальника Української військово-медичної академії? Та ніколи!
Дозволю собі зацитувати невеличкий фрагмент з тієї
вітальної адреси:
«…Двовіковий ювілей Академії – визначна історична
подія в розвитку світової військової медицини, військовомедичної освіти і науки.
В цей урочистий день прийміть щирі, сердечні привітання та поздоровлення від командування, Вченої ради і
всього особового складу Української військово-медичної
академії, яка відзначила своє п’ятиліття 13 січня 1998 року.
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На святкуванні 200-ліття Академії з її начальником –
професором генерал-полковником Ю.Л. Шевченком.
Грудень 1998 р.

<...> Ми не тільки добре знаємо, але й глибоко шануємо
той великий історичний шлях, який пройшла Російська
військово-медична академія. А тому з особливим задоволенням згадуємо про значний науковий і організаційний внесок в історію Академії наших співвітчизників. Саме вони – М.М. Тереховський, О.М. Шумлянський,
С.С. Андрієвський та Я.О. Саполович, – стали ідейними
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натхненниками і конструкторами тих реформ в системі
медичної освіти Російської імперії, які і призвели до
заснування Медико-хірургічної академії. Г.І. Базилевич,
Я.О. Саполович, Г.Ф. Соболевський, Н.К. Карпинський
стали першими викладачами – професорами Академії,
яку вони створили. Останній до того ж потім став і першим керівником новоствореного військово-медичного
відомства Росії. Засновником російської анатомічної
школи, що виховав цілу плеяду талановитих учнів і послідовників, був професор П.А. Загорський.
Золотими літерами вписані в історію ВМедА і російської
військової медицини в цілому імена інших наших
славетних земляків – І.В. Буяльського, якого по праву
вважають першим до великого Пирогова хірургом Росії,
Я.А. Чаруківського, О.Я. Данилевського, Д.К. Заболотного,
П.І. Тимофіївського та багатьох інших.
Тому глибоко символічним є те, що наприкінці другого
століття свого існування наша «Alma mater» – Військовомедична академія в м. Санкт-Петербурзі – зробила вагомий
внесок в створення Української військово-медичної академії в м. Києві.
Командування, науково-педагогічний склад і слухачі
Української ВМА прагнуть до встановлення тісних зв’язків
зі своїми російськими колегами. Ми сподіваємося на взаєморозуміння, доброзичливість і зустрічне прагнення до
встановлення і розвитку тісних добросусідських стосунків.
В цей урочистий день, визнаючи воістину колосальний
внесок Академії в розвиток російської і світової медичної
науки, ми проголошуємо – честь і шана Російській
військово-медичній академії!..»
Вітальну адресу підписали шістдесят випускників ВМедА
ім. С.М. Кірова, які на той час працювали в УВМА. До них
приєднався весь колектив Української Академії.
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До речі, повернувшись до Києва і ознайомившись з
люб’язно наданими мені начальником Академії генералполковником Ю.Л. Шевченком ювілейними біобібліографічними виданнями, я з’ясував досить цікаві для себе речі.
Виявляється, що з понад 800 професорів, які працювали
в Академії за її двохсотлітню історію, кожний п’ятий був
українського походження. Причому понад половина з них
обіймали посади начальників кафедр і вищі, в т. ч. п’ять
осіб – посаду начальника Академії.
* * *
Зимова відпустка на початку 1969 року пройшла як
звичайно. За винятком курйозного випадку по дорозі.
Оскільки батько завжди зустрічав мене у Львові, то про
гроші на проїзд до Тернополя я не піклувався. Так і цього
разу: витратив останні карбованці на гостинець – три кілограми апельсинів. Я прилетів, а батька немає. Стільниковий
зв’язок тоді був лише у фантастичній літературі. Оскільки
апельсини були високоліквідним товаром усюди, окрім
хіба що Москви і Ленінграда, я почав вже міркувати, як би
їх реалізувати, погано уявляючи себе в ролі, як тоді говорили, дрібного спекулянта. Але ж додому якось добиратися
треба. Добре, що батько нарешті приїхав – снігові замети
затримали.
* * *
Другий семестр розпочався з малоприємного сюрпризу:
з початком весни мені довелося шукати собі нове помешкання. «Перший дзвіночок» пролунав, коли я повернувся
з канікул. Радісний від зустрічі з улюбленим містом, я за
п’ять карбованців домчав з аеропорту Пулково до домівки.
Тепло привітався з сусідами, відчинив двері нашої кімнати... і
остовпів. Чорно-сірі від тютюнового диму тюль і фіранки
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сяяли білизною, все вимито-вилизано, на столі – гарна скатертина. Не встиг я оговтатися, як до кімнати зайшла
Лариса – подруга мого товариша по помешканню, зі своїми
ключами, спокійно, ніби так і має бути. Свою появу прокоментувала своєрідно: «Гарька за годину приїздить…».
Далі більше: Ларка, як називав свою подругу мій приятель, дедалі частіше стала залишатися в нас ночувати, тулячись з ним на дивані. То ж я змушений був поступитися
своїм ліжком. Аж поки не збагнув: треба щось вирішувати.
Бо до цього подруги в нас більше місяця-двох не затримувалися. А тут…Лариса мала власну кімнату в комуналці на
Петроградській стороні, то ж я сподівався, що вони переберуться до неї. До того ж це житло знайшов я. Але приятель,
ховаючи очі, мимрив якусь нісенітницю, з якої я збагнув,
що «валізи треба пакувати» мені.
Сперечатися я не став, хоча знайти житло о цій порі року
було складно. Бо мені потрібно було щось більш-менш
постійне, хоча б на рік. А таке житло вивільнялося лише
в липні – коли роз’їжджалися випускники вузів. Зараз
же, в квітні, кімнати вивільнялися на кілька місяців, до
осені. На період, допоки їх власники насолоджуватимуться
свіжим повітрям на дачі. Істотно, що такий варіант мене
не влаштовував. Але хазяйка кімнати так заприсягалася,
так божилася… До того ж і місце було якраз до душі, в
самому центрі міста, на початку Ліговського проспекту,
поруч із Московським вокзалом. З вікна було видно, як
вирує людська юрба на злитті Невського проспекту і площі
Повстання, колишньої Знаменської. Та й квартира саме
по мені: окрім мене, лише старенька корінна ленінградка з
дорослим сином. Коротше, умовила мене та тітка. І, як чуло
моє серце, надурила – вже у вересні почала виганяти. Але до
того було ще цілих півроку молодого життя…
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Тоді, приходячи з занять, я швиденько переодягався і
йшов гуляти Невським проспектом і прилеглими до нього
вулицями. Особливо мені подобалося, що тут мене ніхто не
знає і я нікого не знаю. В Тернополі доводилося ледве не
за кожних п‘ять метрів з кимось вітатися. Перш ніж вийти
з дому, треба було гарно вбратися – «бо ж всі знають, чий
ти син…». А тут вдягнув якусь подобу джинсів польського
виробництва за п‘ятнадцять карбованців (справжні, фірмові – страшенний дефіцит) і старенький светр, ступив
за поріг під‘їзду – і розчинився в людському потоці, серед
людей, яких ти бачиш вперше і востаннє…
Сусід по квартирі, кавалеристий чоловік років під сорок
і колишній полярник, якось не витримав: «Володю! Ну що
ти весь час ходиш в цьому светрі? Тобі що, нема чого більше
вдягнути?». Мені важко було пояснити те відчуття свободи,
яке охоплювало мене у цьому великому місті йому, корінному мешканцю…
Цей чоловік займав з матір’ю дві кімнати. Вона була вже
старенькою й хворобливою. Він – розлучений і жив переважно у своєї подруги, десь неподалік. Вже за пару місяців
сусідства в нас склалися настільки теплі стосунки, що він
запропонував мені навіть прописатися постійно на їхній
житловій площі, мотивуючи це тим, що матері жити мабуть
вже недовго, а в разі її смерті одну кімнату все одно відберуть і когось підселять. То краще, мовляв, тобі дістанеться,
аніж комусь чужому. Я був вражений такою пропозицією.
«Але ж у мене, – кажу, – немає для цього ніяких підстав,
міліція не пропише». Він здивовано поглянув на мене: «А
батько у тебе навіщо? Нехай трохи поворушиться – і наші
зроблять, такому чинові не відмовлять». Пропозиція була
привабливою, однак, знаючи свого батька, я навіть звертатися не став. Відповідь була відома заздалегідь: «Це незаконно і я цього робити не буду ...».
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13. «Молоді доктори…»
Четвертий курс добіг свого кінця непомітно швидко.
Причина цього – було перш за все те, що він був значно
цікавішим за попередній. В програмі навчання переважали клінічні дисципліни. Ми нарешті почали усвідомлювати
себе лікарями, хоча і молодими, але все ж… Медсестри в
присутності хворих зверталися до нас «доктор», навіть ті,
які пропрацювали в клініках десятки років. Зі мною особисто інцидент трапився лише одного разу, коли я був у
клініці факультетської терапії в якості помічника чергового лікаря. Той кудись відлучився. За ситуацією я змушений був віддати розпорядження постовій сестрі. Як у нас
було заведено, ввічливо і коректно. Однак дівчина раптом закомизувала: «ви всього лише слухач…» Довелося
пояснити, що, по-перше, я виконую обов’язки лікаря – то
ж будьте ласкаві слухатися. По-друге, я слухач лише зараз,
а потім стану лікарем; ви ж залишитеся медсестрою назавжди.
Мабуть, це було трохи жорсткіше, ніж слід, але молодість –
вона норовлива… А часом і не дуже розсудлива. Тут я маю
на увазі насамперед, що свої, поки що вельми обмежені
знання, які в нас потроху накопичувались, ми намагалися
якимось чином випробувати і використати. Це іноді призводило до випадків досить курйозних.
Один із них трапився під час літньої сесії, до якої я готувався разом із Льонею Тером. Щоб підвищити свою працездатність і якомога довше попрацювати вночі, ми вирішили
прийняти тонізуючий препарат «центедрін», про існування
якого дізналися з курсу фармакології. Після цього я, витріщивши очі, сидів години до другої – спати дійсно навіть не
кортіло, але й в голову нічого не «лізло». Льоня ж майже
відразу заснув богатирським сном – у нього виявилася
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парадоксальна реакція. Так що на користь не пішло ні мені,
ні йому.
Не кращим результатом застосування наукових знань з
сумнівною метою закінчилось і у одного з наших товаришів, який взагалі був схильний до експериментів. На другому курсі, наприклад, побившись об заклад, з‘їв 18 порцій
смаженого оселедця, щоправда, без гарніру. З набуттям
власне медичних знань схильності набрали й відповідного
спрямування. Дізнавшись на заняттях із хірургії про існування й властивості анестезинової мазі, він вирішив знайти
для неї ще одне, непередбачене інструкцією, застосування.
А саме – удосконалити з її допомогою процес отримання
сексуального задоволення. Щоправда, про результати експерименту розповідав неохоче: «Незадовго до того, як...,
намазав головку члена тією мазюкою, а потім приступив до
справи...». Далі довга пауза. У всіх питання одне: «Ну і як?».
У відповідь, після важкого зітхання: «Як-як... Та – ніяк.
Їй, звичайно, добре, але я ж-то закінчити ніяк не можу.
Сам втомився, тій також вже набридло. Та ну її до біса, ту
мазь...». Ледве стримуючи регіт, виказали товаришеві своє
співчуття.
Слід зазначити, що в ті часи пізнання радянських людей
в сексології, в тому числі й у медиків, були вельми примітивними. Ні наукової, ні популярної літератури практично
не дістати. Тому чи варто дивуватися з курйозного випадку,
про який повідав один наш товариш з числа старослужащих, над яким хлопці беззлобно жартували: «Що за балка,
ча-ча-ча? Та це ж член Михалича!...». Так от, власник такого
чоловічого багатства влаштувався якось з подружкою на
лавці в скверику, що на розі Лісового проспекту і вул. Комісара Смирнова, якраз напроти академічного житлового
будинку. Скверик погано освітлюваний і в пізній час мало
відвідуваний. Далі, як то кажуть, мовою оригіналу: «Тільки
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я розійшовся по-справжньому, а вона раптом як почала
стогнати і сіпатися – я навіть злякався. Думаю, припадочна
якась, ще не дай Бог дуба вріже. Довелося дати драла...».
Звичайно, з часом ми свої пізнання в цій «галузі» значно
розширили, але зовсім не завдяки навчальній програмі.
Траплялися жарти і не такі безневинні. Один із жартівників займався в науковому гуртку при кафедрі патфізіології. Експерименти проводив на лабораторних білих щурах.
Сам жив у академічному гуртожитку на вул. Боткінській,
зараз на тому місці гарний новий житловий будинок. Якось
хлопці його досить безцеремонно озадачили: ми зайдемо за
пару годин – ти там зваргань закусити. Зібралися, випили по
чарці, закусують чимось на кшталт курячого рагу з рисом.
Коли вже добряче пригостилися, хтось машинально спитав:
а чому кісточки такі дрібненькі? На що гостинний господар
чесно й відповів. Що тут зчинилося! Одного одразу вивернуло
навиворіт, решта ж накинулася з кулаками. Добре, кімната
на першому поверсі, та й вікно було відчинене...
Одним словом, студентське прислів’я, що від сесії до сесії
живуть студенти весело, повною мірою стосувалося і слухачів
Військово-медичної академії.
* * *
Літня сесія четвертого курсу складалася виключно з клінічних дисциплін і передбачала аж п’ять іспитів: з факультетських терапії й хірургії, невропатології, дерматовенерології
й акушерства та гінекології.
Кафедра і клініка факультетської терапії розташовувалися в незвичної архітектури будівлі на розі вулиць
Боткінскої і проспекту Карла Маркса, яка в плані нагадувала
латинську літеру «W». Чим обумовлена така примхливість
архітектури, ми не знали. Як і першопочаткової назви цієї
споруди – Михайлівська клінічна лікарня або клініка Вілліє.
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У верхній частині фасаду привертали увагу барельєфи на
медичні теми, як я потім дізнався, відомого скульптора
Д.І. Йєнсена. Їх доповнювали писані рельєфними літерами заповіді Асклепія, адресовані майбутнім лікарям:
«Labore et Scientia» та «Arte et Humanitate». Залишки латини,
що збереглися в пам‘яті від першого курсу, дозволяли зрозуміти, що це означає «Працею і Знанням» та «Мистецтвом
і Людинолюбством». Окрім факультетської терапії, тут розташовувалися також кафедри і клініки військово-польової
хірургії та педіатрії. Перед головним входом до цієї будівлі
височіла бронзова фігура професора С.П. Боткіна роботи
відомого скульптора В.О. Беклемішева.

В сквері Михайлівської лікарні баронета Вілліє
(т. зв. «Клініка Вілліє»).

Навпроти постаті видатного терапевта, в сквері через
перехрестя – фонтан-скульптура богині здоров’я Гігієї
роботи Д.І. Йєнсена. За наших часів цей скверик був досить
затишно-відлюдним, а головне – малоосвітленим місцем,
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то ж лавочки вільними бували нечасто. Як і місця поза
ними, в тіні густих кущів. У майже суцільно скомуналеному
Пітері житла не вистачало навіть для людей, не кажучи про
домашніх тварин. Кицьки ще так-сяк, але утримувати собак
заведено не було. Відтак любитися на травці поза кущиками можна було цілком безпечно.
Звичаю у випускників морського факультету – драїти
бюст богині, а сухопутного – чистити ґудзики і штиблети
великому терапевту – я тоді щось не пригадую ...
Переобладнання в 90 роки цього перехрестя зі сквером
на площу Військових медиків зі спорудженням відповідного пам’ятника є, безумовно, визначною подією в історії
Академії й великою заслугою її тогочасного командування.

Покладання квітів до пам’ятника Військовим медикам,
полеглим у війнах в дні святкування 200-ліття Академії
Генерал-майор В.Б.Корбут, генерал-полковник Ю.Л. Шевченко,
генерал-майор В.В. Пасько, полковник ВМФ РФ В.І. Нініченко,
генерал-майор В.І. Рижиков, генерал-лейтенант Ю.К. Янов
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В затиллі W-подібної будівлі, в парку Академії – також
солідний пам’ятник з написом «баронету Вілліє». Хто такий
Боткін – знали всі, а от хто був той баронет – хто його знає…
Ми не особливо допитувались, старші ж не поспішали розповідати. Або просто не знали: за сталінських часів воліли вести
родовід всього і вся від 1917 року; вивчення, а тим більше
пропагування історії царських часів не дуже віталася. Більше
того – слухачі з числа пролетарів і більшовиків поздирали зі
стін вестибюля Академії мармурові дошки з іменами своїх
попередників, які закінчили Академію з особливою відзнакою, і вимостили ними майданчик перед входом до будівлі,
який потім закатали асфальтом. Під час своєї роботи на
кафедрі ОТМС я зустрічав довоєнних часів навчальні матеріали, віддруковані на зворотній стороні виписаних каліграфічним почерком протоколів засідань Конференції і
Вченої Ради Академії. На одному з них, зокрема, був автограф
самого М. В. Скліфосовського, датований 1877 роком.
Хрущов і Брежнєв в ставленні до історичної спадщини
практично нічого не змінили. То ж після 1992 року, вже
залишивши Академію, я дізнався про її історію значно
більше, ніж за чверть століття свого в ній навчання і роботи.
Але це так, до слова…
Факультетська терапія була першою в Росії терапевтичною
клінікою. На той час найбільш відомими з її історії постатями
були академік С.П. Боткін, його син професор С.С. Боткін,
академік М.Я. Чистович, академік АМН генерал-майор
М.І. Арінкін. При нас кафедру вже двадцять років як очолював професор генерал-майор В.А. Бейєр, який зовнішньо
нагадував відомого радянського актора Ростислава Плятта,
найбільш відомого сучасному поколінню за роллю пастора
в культовому фільмі «Сімнадцять миттєвостей весни». Я
нерідко зустрічав генерала в метро, їдучи на заняття. Лекції
він читав нуднувато, то ж ми їх, грішним ділом, записували
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мало: у нас був його гарний загальносоюзний підручник,
а кому того не вистачало – написане ним чудове тритомне
керівництво з внутрішніх хвороб.
Частину лекцій нам читав заступник начальника кафедри професор полковник Д.Я. Шуригін, згодом начальник
кафедри терапії для удосконалення лікарів №1, генералмайор. Виходець з простої родини, він від природи мав
гарну статуру і шляхетне обличчя, а працею над собою
виробив вишукані манери. В цій клініці особлива увага
приділялася навчанню молодих лікарів ретельному обстеженню хворих, насамперед з допомогою фізикальних
методів. Лекції читалися завжди з демонстрацією реальних
хворих. Щоправда, це була загальна для майже всіх клінічних кафедр традиція. В мене і зараз перед очима картина,
як Дорофей Якович артистичними рухами перкутує хворого або аускультує його з допомогою стетоскопа. Серед
тодішніх доцентів і професорів це вважалося хорошим
тоном, мовляв, тільки з допомогою примітивної на вигляд
«трубочки» можна по-справжньому почути всі нюанси у
всіляких шумах і тонах. Стетофонендоскоп у «класиків»
вважався інструментом недостатньо чутливим...
Льова Дигін, дядько якого працював на цій кафедрі,
розповідав, що професора Шуригіна хотіли перевести до
Москви, начальником кафедри на Військово-медичному
факультеті при Центральному інституті удосконалення
лікарів. Однак він ледь ублагав, щоб йому дали спокій і залишили в Ленінграді. Причому в ті часи він був
такий не один, хто категорично відмовлявся від Москви.
Ленінградська інтелігенція тоді ще тішила себе, що Москва
є столицею величезної країни лише адміністративно. А
культурний і духовний її центр – це тут, в Пітері. Вони вважали себе нащадками тих, хто приніс славу цьому місту, і
ніяк не могли примиритися з тим, що ті, великі колишніх
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часів залишилися в далекому минулому. Тим паче, що вони
в своїй більшості були або вислані чи самі виїхали за кордон
в буремні роки революції, або виморені в концтаборах в
1934-38 роках, або вимерли з голоду в блокаду. Крихта ж
тих, хто залишився, і виховані в тоталітарному суспільстві нечисленні нащадки великих і численні неофіти – вони
так і не змогли скласти тієї критичної маси, яка запобігла б
поступовому інтелектуально-культурному згасанню міста і
його відставанню від «першопрестольної». До того, як про
нього скажуть «величне місто з обласною долею», залишалося всього якихось двадцять років…
Викладачем в нашій групі був кандидат медичних наук
М.В. Євхарицький, стримано інтелігентна людина і хороший
клініцист. Пам’ятаю, як він разом із нами консультував
якогось хворого – невисокого худорлявого грузина близько
тридцяти років. Справа в тому, що «сини гір» не дуже довіряли
своїм місцевим лікарям, добре знаючи, як вони отримали
свої дипломи. То ж в разі чогось серйозного їхали лікуватися до Москви або Ленінграда. З таких був і наш пацієнт,
який скаржився на болі в серці і періодичні відчуття, що
воно «ось-ось зупиниться…». На електрокардіограмі ніяких особливих змін не було, уважне прослуховування тонів
серця також нічого не дало. Викладач ретельно розпитував
хворого, що й як. Оскільки той приїхав з виноробних країв,
одним із питань було, скільки і як часто вживає. Грузин знітився, потім, зробивши над собою зусилля, скромно відповів:
«Та доводиться майже щодня. Але не більше, як літру».
Євхарицький машинально уточнив: «Вина?» У відповідь:
«Ні, доктор, чачі…». Той ледве не підскочив на стільці і,
сказав звертаючись до нас: «Ви знаєте, що таке чача? Це ж
міцний виноградний самогон. Якщо таким трактор щодня
заправляти – і той не витримає!..».
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Хоча і викладач у нас був хороший, і сам предмет я
нібито вчив на совість, однак отримати «п’ятірку» в професора Шуригіна мені не вдалося. Було трохи прикро, але…
* * *
Факультетська хірургія була для мене не менш важливим предметом, ніж терапія. Хоча я й не збирався тепер
бути хірургом, але поставив собі за мету оволодіти належним чином бодай навчальним курсом. То ж і теорію
ретельно вчив, і не уникав роботи в перев’язувальній та
асистенцій на операціях.
Кафедра і клініка факультетської хірургії розташовувались у старовинній будівлі колишнього 2-го Сухопутного
госпіталю на Пироговській набережній. Ця кафедра була
заснована М.І. Пироговим як перша госпітальна хірургічна
кафедра в Росії. Викладання за госпітальним типом здійснювалося тут понад дев’яносто років. У вестибюлі другого поверху
сидів у кріслі відлитий в бронзі засновник М.І. Пирогов.
Поруч стояли два погруддя: одне – Є.І. Богдановського,
який керував кафедрою близько 20 років у другій половині
ХІХ ст., друге погруддя – С.П. Федорова, який керував клінікою першу третину ХХ століття і вивів її в число найкращих на той час.
Саме в цій клініці був встановлений перший в Росії
рентгенівський апарат і вперше виконана операція з використанням з діагностичною метою рентгенівських променів (за їх допомогою в кисті руки хворої була виявлена
швацька голка).
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Корифеї російської хірургії:
Є.І. Богдановський, М.І. Пирогов, С.П. Федоров

На час нашого приходу викладання тут вже тридцять
років як велося за факультетським типом. Славу кафедрі в
цей період її діяльності приніс, насамперед, видатний радянський хірург, академік АМН генерал-лейтенант В.М. Шамов,
який очолював її майже 20 років. Він був одним із основоположників впровадження переливання крові в практичну
діяльність радянської медицини. Напевно з його часів в
Академії практикувалося залучення слухачів до донорства. Починаючи з першого курсу, ми щорічно безоплатно
один раз на рік здавали кров. На казармових курсах ми були
донорами оперативного резерву: нерідко вночі кого-небудь
викликали до чергової хірургічної клініки на пряме переливання крові. Вдень було простіше – слухачі з числа тих, хто
займався у клініці, в разі потреби самі пропонували кров.
Але потреба в цьому траплялася нечасто. Досить широко
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практикувалося платне донорство – десять карбованців за
сто мілілітрів, плюс вихідний день і посилений обід. Багато
хто використовував це як шляхетний спосіб владнати свої
фінансові справи.
Але повернемося до теми факультетської хірургії.
Лекції нам читав уже його наступник – професор полковник В.М. Ситенко, чоловік високого зросту, з суворим
виразом грубуватого обличчя. Його заступник, а потім
і наступник професор полковник А.І. Нечай, щоправда,
також виглядав досить своєрідно: обличчя і манери мав
більш витончені, але з якимось холодно-відчуженим виразом. Хоча це суто мої суб’єктивні враження. Викладачем
в нашій групі був кандидат медичних наук В.В. Сімонов.
Недавній ад’юнкт, майор-моряк в бездоганно припасованій уніформі, яку, відчувається, любив, «ганяв» нас зі всім
ентузіазмом молодого фахівця. На наше скиглення, що не
встигаємо бодай переглянути всієї тієї літератури, яку він
вимагає, жодної уваги не звертав. Любив у розмові згадати
новинки художньої літератури, театру та кіно.
Пригадую, якось він сказав хитромудру цитату. Як я
тепер розумію, зумисне недбало. На кшталт «Монтень
якось сказав…». Почувши від нас, що ми навіть не уявляємо, хто це, удавано обурився: «Як, ви не знаєте, хто такий
Монтень? – і з презирством, – може, ви ще й спати о дванадцятій годині лягаєте?». Ми присоромлено замовкли. Я
ж вирішив для себе з’ясувати. В досить солідній бібліотеці,
куди я звернувся, на мене лише співчутливо подивилися.
Виявляється, твори цього французького філософа-гуманіста
XVI ст. у нас видані тільки нещодавно й дістати їх бодай
почитати – справа не з простих, навіть для тих, кому вони
значно більше потрібні, аніж мені.
Це лише один із незначних, але численних прикладів
того, яка атмосфера вимогливості й заохочення особистим
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прикладом панувала в середовищі професорськовикладацького складу Академії в ті часи.
Іспит довелося складати доценту підполковнику В.І. Самохвалову, який своєю зовнішністю і манерами повністю відповідав своєму прізвищу. Згодом він став професором і
генерал-майором, заступником головного хірурга Міноборони. «Четвірку» тут я сприйняв спокійніше, ніж на
терапії…
* * *
Цікавим, хоча і складним предметом на четвертому курсі
була невропатологія. Кафедра нервових хвороб розташовувалася в окремій будівлі на Лісному проспекті.

Будівля клініки нервових хвороб ім. М.І. Аствацатурова
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Хоча вона і носила ім’я професора М.І. Аствацатурова,
але ми знали, що її засновником і першим керівником був академік В.М. Бехтєрєв, обставини смерті якого
виглядали загадковими. Старші оповідали наступне. Під
час участі в роботі одного з медичних форумів у Москві
Володимир Михайлович був раптово конфіденційно запрошений проконсультувати генерального секретаря ВКП(б)
Й.В. Сталіна. Повернувшись знову до колег, на запитання
одного з них щодо причини його відсутності недбало
кинув, що консультував, мовляв, одного сухорукого параноїка. Попрощавшись з колегами в гарному настрої увечері після бенкету, до ранку академік не дожив. Прах його
був відданий землі в Ленінграді на Літераторських мостках
Волкового кладовища лише в 1970 р. Де він перебував до
цього, які були результати судово-медичної експертизи і чи
проводилася вона взагалі – про це якось не говорили…
Корпусний лікар (відповідало званню командира корпусу – три «ромби») професор М.І. Аствацатуров прийняв
кафедру за якихось пару років після того, як з неї подав
у відставку В.М. Бехтєрєв. Він керував близько 20 років
і здобув славу основоположника військової неврології в
Радянському Союзі. Цей напрямок продовжували його
наступники – академік АМН генерал-майор Б.С. Дойніков
і професор генерал-майор С.І. Карчикян.
При нас начальником кафедри був професор А.Г. Панов
– невисокого зросту, але вольового вигляду літній
полковник-моряк, який читав нам лекції. Запам’ятати всі
ці хитросплетіння нервів і їх відгалужень, який нервовий
центр і який нерв за що відповідає, цілу купу всіляких
симптомів і синдромів – таке здавалося просто нереальним,
однак це було тільки на початку курсу. Потім якось
розібралися, і навіть стало досить цікаво. Хоча й дуже
непросто…
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Враховуючи складність предмета, Вітюша Кудрявцев
умовив не лише разом готуватися до іспиту, але й складати
його зі «шпорою». Не маючи досвіду, я під час іспиту трясся
від страху за невідворотний сором у разі викриття афери.
Мізки відключилися і не хотіли працювати. В голові одна
думка – як би списати. Проаналізувавши потім ситуацію,
я збагнув, що ту злощасну «четвірку» міг би отримати і
без таких мук, варто було лише трохи піднапрягтись розумові зусилля. Тому та шпаргалка була першою і останною
в моєму житті.
Саме тоді я твердо засвоїв, що головне – це прочитати до
іспиту весь матеріал за курсом. Бодай побіжно. А там вже
асоціативна пам’ять, здоровий глузд і тямущість належну
оцінку забезпечать. Якщо і не відмінну, то принаймні
пристойну…
* * *
Суттєве практичне значення для нашого становлення
як майбутніх військових лікарів мала дерматовенерологія.
Кафедра шкірних і венеричних хвороб розташовувалася
в будівлі на Пироговській набережній навпроти кафедри факультетської хірургії. Того року вона відзначала
своє століття, тому імена перших її керівників – професорів О.Г. Полотебнова, В.М. Тарновського, Т.П. Павлова і
М.Г. Мгеброва – знову були витягнуті з тіні слави членакореспондента АМН, генерал-майора С.Т. Павлова, який
керував кафедрою заледве не тридцять років, і щойно
передав її професору полковнику Шапошникову О.К., згодом академіку АМН і генерал-майору медичної служби.
Серйозне враження справляв заснований проф. В.М.
Тарновським ще у ХІХ ст. муляжний музей при кафедрі –
найбагатший в СРСР – в якому було понад 2000 муляжів.
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Лекції нам читав сам начальник кафедри, практичні
заняття з групою вів доцент підполковник М.Ю. Старченко –
згодом доктор наук, професор і полковник. Обидва вони
вирізнялися стриманістю як в манерах, так і в голосі. І взагалі ця кафедра своєю атмосферою спокійної врівноваженості суттєво відрізнялася від інших. Лікарі інших спеціальностей, особливо хірурги, іноді злословили: це тому в
них так статечно-академічно, що хворі в їхній клініці не
помирають…
З одного боку, воно, можливо, і так, а з іншого – в практичній діяльності лікаря військової частини захворювання
шкіри і підшкірної клітковини завдають чимало клопоту.
А за венеричні захворювання боляче б’є начальство. Про
це ми вже знали, то ж уважно вивчали. З венеричними хворобами, щоправда, особливих проблем не було. Сифіліс
практично ліквідували, і свіжий твердий шанкр показати
нам так і не змогли, як, з рештою, і м’який. Добре, що були
вельми натурально зроблені муляжі – то ж могли скласти
уяву. Гонорею на той час надійно приборкали антибіотиками.
На трихомоніаз, який підступно почав поширюватися,
винайшли трихопол. Про інші сумнівні здобутки нинішньої
цивілізації тоді практично навіть не чули…
Деякі інциденти створювали, щоправда, гомосексуалісти.
Точніше – педерасти. Але скоріше професійно-казуїстичні,
аніж соціально-практичні. Насамперед тому, що нагороджували одне одного сифілісом з екзотичною локалізацією первинного ураження, що значно утруднювало діагностику.
Це були люди переважно інтелігентно-богемної сфери. Про
педофілію і лесбіянство ми також чули, але воно було на
такому маргінесі тодішнього життя, що до нашого поля
зору практично не потрапляло.
Все це називалося коротко і ясно – «статеві збочення». І
ставлення до людей, схильних до такого, в соціалістичній
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державі було однозначно негативним. По-перше, за мужолозтво, а також за розтління малолітніх існували відповідні
статті в Кримінальному кодексі. По-друге, в широких верствах суспільства це вважалося таким, що суперечить людській природі – любитися зі своєю ж статтю, а тим більше
з дітьми. Афішувати ж таке – взагалі ганебним. Маєш
таку чи то біду, чи то природжену ваду – то й живи собі
тихо, поділяючи свої проблеми з собі подібними. А прагнеш зваблювати до того інших, тим більше дітей – тоді до
виправно-трудового закладу. І любися там собі донесхочу,
там тебе задовольнять – далі нікуди…
Оскільки радянські люди в побутовому житті були досить
толерантними, а всі ці збоченці – достатньо скромними
у зовнішніх проявах своїх сексуальних особливостей, то
якихось ексцесів на цьому ґрунті я не пригадую. Хоча на
кожному курсі, якщо проаналізувати, були два-три очевидних
педерасти. Щоправда, ця їх неприродна схильність якщо
й набувала скандальних форм, то вже лише після випуску
з Академії. Наскільки пам’ятаю, за грати посадили лише
одного – вчився з нами офіцером-фельдшером із внутрішніх
військ. Скоріш за все, через обтяжливі обставини – він в
своїх ігрищах з солдатами волів відігравати пасивну роль.
Інших же нещасних, враховуючи їхнє чистосердечне каяття,
зазвичай виганяли з партії й з армії або ставили по службі в
глухий кут.
Я тому настільки детально зупинився на цій специфічній темі, що нині з Заходу нашому суспільству нав’язуються
прямо протилежні підходи – фактично пряме заохочення
до гомосексуалізму й терпиме ставлення до педофілії. Де
насправді має проходити межа виваженості й толерантності – судити читачеві…
Іспит з дерматовенерології випало складати професору
Шапошникову, який оцінив мої теоретичні знання на
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«відмінно». Практичні ж навички довелося удосконалювати
самому. Починаючи з нелегального лікування від гонореї й
трихомоніазу приятелів-курсантів з інших училищ і продовжуючи боротьбою з грибковими захворюваннями – а піодермітами у солдатів в полку…
* * *
Останнім на четвертому курсі був іспит з акушерства та
гінекології. Ця кафедра належала до найстаріших в Академії,
її гінекологічна клініка була першим стаціонаром цього
профілю в Росії. Очолювали їх в різні часи видатні вченіклініцисти, які брали участь в появі на світ Божий навіть
членів імператорської фамілії. При нас безлика, але велика
будівля по вул. Клінічній, повз яку ми три роки поспіль
проходили, перш ніж тепер до неї зайти, в просторіччі називалася «клінікою Фігурнова» – за ім’ям її керівника впродовж
тридцяти років, члена-кореспондента АМН СРСР генералмайора К.М. Фігурнова. Його наступника професора полковника Г.Й. Довженка ми запримітили ще на першому курсі,
щоранку спостерігаючи, як він іде на роботу – вже літній,
але підтягнутий, серйозний, в ладній шинелі й хвацьки
заломленій папасі, досить вже старих і потертих. Видно, з
армії звільнений давненько і запаси вичерпалися…
Лекції нам читав його заступник, а невдовзі і наступник, доктор медичних наук полковник В.А. Струков.
Подейкували, що на початку своєї наукової кар’єри він
постраждав через своє захоплення «буржуазною лженаукою» – генетикою. На першій же лекції він, підкреслюючи
важливість свого предмета, повідомив, що якось лекцію
одного з керівників кафедри, професора А.Я. Крассовського
відвідав сам військовий міністр Російської імперії граф Д.О.
Мілютін. І дав високу оцінку рівню викладання акушерства і жіночих хвороб в Академії. Ми були дещо здивовані і
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перебували в сумніві щодо компетентності міністра. Це вже
потім я дізнався, що цей визначний військовий реформатор свого часу був професором Військової академії і став
членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук ще
за сім років до того, як обійняв свою високу адміністративну посаду. А не навпаки, як зараз нерідко трапляється
у нас…
Але повернемося до лекцій доктора Струкова. Вочевидь,
слава Крассовського як блискучого лектора не давала йому
спокою. То ж він побудував свій лекційний курс вельми
своєрідно. Роділлю (рос. – роженица) він назвав Марією
Іванівною, плід – Ваняткою і звів курс акушерства до
красномовної оповіді, що і як з ними відбувається від того
часу, коли «Марь-Вановна» переспить з «Ван-Ваничем»
і аж до того, коли Ванятка побачить світ Божий. Проста
соковита російська мова перемежалася анекдотами і
демонстрацією діапозитивів. То ж не слухати таку лекцію
було просто неможливо, хоча й записувати було практично
нічого. Наші колеги-офіцери іноді приводили послухати
своїх приятелів з розташованої поруч Артилерійської
академії. Знай, мовляв, наших…
Заняття з групою вів професор В.П. Баскаков, згодом –
начальник кафедри. Невисокого зросту, жвавий і доброзичливий чоловік. Він чудово усвідомлював, що ніхто з нас
акушером-гінекологом не стане. То ж поставив собі за мету
добре навчити нас бодай головним речам, необхідним військовому лікареві у віддаленому гарнізоні. Це прийняти
за необхідності пологи, запобігти тяжким ускладненням
при гінекологічних захворюваннях і не втратити хвору з
кровотечею під час її евакуації до спеціалізованого відділення лікарні. Найбільш важливі ситуації він диктував нам
по пунктах, щоб ми мали змогу точно записати. За що ми
йому були щиро вдячні. Відчувалося, що він ставиться до
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нас небайдуже, з душею, бачить в нас свою молодість. І ми
йому платили тим самим – його не лише поважала, але й
любила практично вся група.
Одного разу Віктор Павлович мав показово оперувати хвору з невеликою доброякісною пухлиною матки,
яку слід було просто акуратно вилущити. Втручання для
нього не надто складне, то ж він взяв за єдиного асистента
мене. Операція почалася, я добросовісно тримаю операційні гачки, намагаючись розібратися, що до чого в рані.
Професор коротко коментує свої дії й на що звернути увагу.
І раптом повідомляє, що справа суттєво складніша, ніж
прогнозувалося, то ж доведеться робити видалення матки
повністю. Наскільки я знаю, це досить складна порожнинна операція, то ж сподіваюся, що мене зараз замінять
на якогось досвідченого фахівця. Однак професор лише
кинув: «Не бійся, впораємось. Тільки будь уважнішим…».
Ми простояли тоді за операційним столом чотири години
поспіль. Я змушений був пропустити якусь лекцію. Досі
пам’ятаю те відчуття полегшення, коли все скінчилося, і
вдячності учителеві за довіру…
Іспит ми складали своєму викладачеві. Мені випало
йти першим. І навчався, і готувався ніби добросовісно,
але «четвірка». Я не став просити, взяв заліковку та пішов
до авіакаси на Фінляндському вокзалі – брати квитка у
відпустку. Коли повернувся – відповідає вже останній. Зараз
вишикують групу, Віктор Павлович з нами попрощається –
і ми вільні, четвертий курс позаду… Раптом останній, хто
вийшов, кличе мене до екзаменатора. Не розуміючи, в чому
справа, заходжу. Той втомлено кинув: «Сідайте. Давайте
вашу заліковку». Мовчки виконую. Він перекреслює свою
оцінку «хор.», пише зверху «отл.» і ставить ще один підпис:
«виправленому вірити». Не очікуючи мого запитання,
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пояснив: «Ти відповідав не гірше за тих двох, кому я
поставив п’ятірки. Все має бути по-справедливості…».
Я згадав цю ситуацію і ті його слова, коли через
п’ятнадцять років несправедливість вчинили з ним самим.
Хай це буде на совісті тих людей. В моїй же пам’яті Віктор
Павлович Баскаков стоїть в ряду моїх Учителів…
* * *
Збиралися у відпустку, як завжди, весело. Їхали
переважно до батьків, в планах якщо хтось щось і
мав, то не більше як відвідати іногородніх родичів.
Внутрішньосоюзний туризм в порівнянні з вісімдесятими
роками знаходився в зародковому стані, а про якісь зарубіжні поїздки годі було й мріяти, тим більше військовослужбовцеві. Хіба що Ігор Єльтіщев поїхав до Німецької
Демократичної Республіки, оскільки його батько служив
там в нашій групі військ. Щоправда, кілька хлопців поїхали
на південь, до моря «дикунами» – так тоді називали «неорганізованих» відпочиваючих, тобто тих, хто не мав путівки
до санаторію або будинку відпочинку чи пансіонату. Вадим
Балтиков виписав собі перевізні документи аж в Сочі. На
наші жартівливі репліки, мовляв, «кучеряво» живеш, грошенята завелись, той флегматично пояснив, що йому головне – це доїхати. Та прийти на пляж бодай з десяткою в
кишені, щоб було з чого зробити першу ставку в першійліпшій компанії картярів. «А вечеряти я вже буду в ресторані…» – мрійливо мружив очі «Вадяша».
Востаннє ми з ним бачилися напередодні розвалу Союзу.
Коли він, поважний сивовусий полковник, приїхав влаштовувати сина до якогось військового училища. Колишній
«Вадяша» тепер був провідним хірургом потужного військового госпіталю в м. Ленінську, столиці всесвітньо відомого космодрому Байконур. Госпіталь забезпечував всю
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численну обслугу космодрому і населення цього фактично
військового міста. Як склалася його доля тепер, коли занепав
і сам космодром, і те місто – не знаю. Кажуть, переїхав до
Костроми.
Однак повернемося в літо 1969 року. Туризм в ті часи,
як я вже казав, був розвинений не дуже, та й на будь-яку
іншу подорож потрібні гроші. Батьки не пропонували, а я
сам просити не став – незручно якось, вже ж не маленький,
як не зміг сам заробити – то й не проси. Тому всю відпустку
провів удома, в своєму провінційному Тернополі.
На той час я досить серйозно зайнявся підвищенням
свого загальнокультурного рівня. Окрім літератури, кіно й
театру, цікавився також архітектурою, музикою й образотворчим мистецтвом. Тому відвідував відповідні заклади, місця
і заходи, намагався діставати популярні праці мистецтвознавців. Щоправда, з музикою мені не пощастило – Бог не
дав ані слуху, ані голосу. Але на концерти добросовісно
ходив. Не так часто, але все ж… І, як не дивно, отримував
від того задоволення.
Дещо кращими були справи з образотворчим мистецтвом, зокрема з живописом. Не те, щоб сам малював – з
цього предмета в мене в школі був «міцний трояк». Але це
не заважало мені милуватися тим, що створили ті, кого
Господь талантом не обділив. Я кілька разів вже побував у
Ермітажі та Російському музеї, почав відвідувати художні
виставки. Особливо імпонували мені імпресіоністи. Зали з
їхніми полотнами на третьому поверсі Ермітажу я не оминав ніколи. Звикнувши до їхніх переважно французьких
прізвищ, я тоді не знав, що й серед українців були художники, які не поступалися їм талантом навіть у цьому специфічному стилі. Просто імена їх свідомо замовчувалися і
почув я про них лише після середини вісімдесятих…
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Зважаючи на таке захоплення, я вишукував художні альбоми, щоб мати змогу милуватися живописом і в тому глухому гарнізоні, куди я обов’язково незабаром потраплю. Але
це було складно. В Радянському Союзі випускалася силасиленна книжок, багато з них мільйонними тиражами. І в той
же час придбати вподобану книжку або альбом було проблемою, тим більше, не маючи зв’язків в книготоргівлі.
Особливим дефіцитом були популярні книги з літературознавства, мистецтвознавства й архітектури. Тобто, якраз
ті, що входили до кола моїх естетичних уподобань. Коли я
зараз відвідую книжкові магазини і книжковий ринок на
Петрівці, в мене голова йде обертом від розмаїття імен знаменитих авторів, привабливих назв книжок і прекрасного
їх поліграфічного виконання. Здається, скупив би усе, якби
міг. І справа головним чином не в грошах, слава Богу, а в
часі, який доводиться витрачати все обачливіше – адже його
залишається все менше, а всіх книжок не перечитаєш…
Тоді ж, за радянських часів, було навпаки: поблукавши
книжковим магазином, виходив зазвичай з порожніми
руками й відчуттям невдоволення в душі. Згадую про це
зараз не без певного здивування. Та ж достатньо було
одного батькового дзвінка директорові Облкниготоргу
Флейшманові – і я б до несхочу порпався у відділі дефіциту
обласної книготоргової бази. І купував би там, що хотів.
Але...
Однак недаремно кажуть, що перепони лише загострюють
розум. Батьки багато років поспіль виписували популярний
журнал «Огонек», складаючи прочитані номери на антресолях. В тому журналі друкувалися репродукції з картин знаних художників з відповідними статтями мистецтвознавців. Репродукції були зроблені примітивним триколірним
друком, на невисокої якості папері, але для мене тоді й те
було в радість. То ж я цілими днями переглядав ті журнали,
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виймаючи з них потрібні мені репродукції та статті і складаючи такі собі альбоми-папки за певними рубриками.
Зараз це виглядає просто незрозумілим, бо іди й купуй, що
тобі потрібно. Проблема лише в тому, що вибрати і за що
купити. Тоді ж проблемою було, де і як дістати…
Іноді, здебільшого вечорами, зустрічався з давніми
приятелями. На жаль, колишньої безшабашності якось
не стало: одні поодружувалися, інші – «завагітніли» серйозними намірами; в того купа справ, а часу обмаль, в
іншого навпаки – час є та грошей катма. А головне – окрім
як про дівок, пиятику і футбол говорити практично ні
про що. Спробував поспілкуватися з колегами – студентами з Тернопільського медінституту. Вони з поштивим придиханням розповідали мені про своїх маститих
професорів-завідувачів кафедр, імен яких я ніколи навіть
не чув. Як ті вимагають, щоб їхні лекції конспектували
дослівно і так само слово в слово відповідали на іспитах.
Тобто порядки, майже як в середній школі. Коли я їм розповів про Академію, про те, хто, за якими підручниками і
як вчить там нас – у них лише щелепи повідвисали. Мені
приємно, що за ці роки Тернопільський медичний університет вийшов у число найкращих в Україні.
Дуже кортіло повернутися до Пітера бодай на тиждень
раніше, однак вчасно збагнув, що батьки того просто не
зрозуміють. Тож заледве дочекався кінця відпустки…
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14. Золота пора
П’ятий курс приніс приємне відчуття статечності й
впевненості в собі. Статечності – бо старшими за нас були
лише шестикурсники. Яких не залучали вже ні до якої
служби, окрім навчання. Вони почувалися взагалі, якщо
не небожителями, то десь близько до того. Бо ж вони вже
фактично лікарі. Користуючись історичною термінологією –
«зауряд-врачі». В разі чого – достроковий випуск і полковими
лікарями на війну. Але вся ця статечність, наша і їхня, була
без будь-яких спроб принизливого ставлення до молодших.
Таке вважалося не гідним інтелігентної людини, якою слухач
Академії мав бути за визначенням.
Впевненість в собі – це, можливо, надто сильно сказано.
Однак безперечним було те, що боязнь практичної роботи
з хворими все більше витіснялася професійною зацікавленістю. Окрім практичних занять і чергувань в клініках Академії, де ми навчалися, нас залучали до чергувань
в Міській станції швидкої допомоги №1, яка розташовувалася в будівлях, що колись належали Володимирському
собору на Володимирському проспекті. Чергування по
«швидкій» дозволяли набути не лише професійного, а й
соціального досвіду, оскільки давали можливість подивитися
на життя простих городян центра міста зосередини. Адже
виклики були головним чином до мешканців комуналок –
від малолітніх дітей до дряхлих стариків. Доводилося усвідомити, що нам, кадровим військовим бодай найнижчого
рангу, гріх скаржитися на життя навіть зараз. А враховуючи
перспективу – і поготів…
Слід зазначити також, що на п’ятому курсі кількість накопичених впливів від перебування, з одного
боку – в атмосфері елітарного навчального закладу, а з
іншого – життя в чудовому великому місті, в соціальному
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відношенні призводили до якісних змін в дозріванні нас як
особистостей.
* * *
Досить цікавою подією осені 1969 р. було святкування
чергової річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. З цієї нагоди на Дворцовій площі, що перед Зимовим
палацом, який, як нас вчили, «героїчно штурмували робітничі червоногвардійські загони разом з революційними
солдатами та матросами», влаштовувались парад військ
Ленінградського гарнізону і святкова демонстрація трудящих міста. Академія брала участь в обох цих заходах. На
військовому параді марширували під Бойовим прапором
Академії офіцерські «коробки», а на демонстрації в складі
колони трудящих Виборзького району міста дефілювали
перед партійними бонзами наші службовці.
До цього часу нас, слухачів без офіцерських звань,
залучали лише вибірково – як носіїв всіляких знамен,
транспарантів та портретів вождів. Одразу за Дворцовою
площею на нас чекала вантажівка, до якої ми без особливого
пієтету скидали все це урочисте причандалля і розбігалися,
хто куди. Точніше – де на кого чекали за святковим столом…
Однак офіцерів на факультети підготовки лікарів останніми роками набирали все менше. То ж постала проблема
гідного представництва Академії серед інших військовонавчальних закладів, розв’язати яку вирішили за рахунок
нас, слухачів без офіцерських звань, сформувавши з 4-го і
5-го курсів додаткову окрему «коробку». Ця «коробка» відрізнялася від інших курсантських колон тим, що в нас були
лише старші сержанти і старшини.
Заняття зі стройової підготовки з нами іноді проводилися
і раніше, але вони обмежувалися здебільшого індивідуальним
вишколом. В колону по три – взводом або по чотири – курсом,
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ми також ходити сяк-так вміли. Однак тут вимагалося марширувати в шеренгах чоловік по дванадцять, чітко дотримуючись рівняння. Це вже було занадто. Але наше командування
вважало інакше. І за нас зі всією палкістю нерозтрачених
сил взялися викладачі кафедри ОТП: «Выше ногу, тверже
шаг! Равнение в шеренгах, равнение! Носочек тянуть,
тянуть! Плечи, плечи расправить! Подбородочки выше!».
Правофланговим в першій шерензі, якій діставалося найбільше, був Сєва Радченко, поруч із ним – я.
Ті немудрящі піхотні тонкощі я змушений був пригадати,
коли сам, будучи вже генералом і начальником Академії,
готував свій заклад до урочистостей з нагоди вручення
Міністром оборони України Бойового Прапора. Але
до цього було ще майже тридцять років. Восени ж 69-го
ми через день марширували Петровською набережною
біля Нахімовського училища і крейсера «Аврора», над
яким тоді майорів біло-синій військово-морський прапор
СРСР і червоний прапор комуністичної держави. І якби
нам хто сказав тоді, що замість них крейсер, цей символ
більшовицької революції, колись знову прикрасять
царськими двоголовими орлами і прапорами, Велику
Жовтневу соціалістичну революцію проголосять трагічною
помилкою історії, а могутня радянська держава розпадеться
на шматки – ми б тоді такого «пророка» з належним
лікарським співчуттям негайно доправили б до нашої
клініки психіатрії, де він би мав справу і з апостолами, і з
наполеонами, і з інопланетянами…
Найбільш обтяжливими були репетиції на Дворцовій
площі. Вони проводилися починаючи з 21 години і тривали без перерви по три-чотири години, при світлі аеродромних прожекторів. Весь цей час ми перебували в строю,
лише іноді нам подавали команду: «Вільно! Можна палити.
З місць не сходити!». На початку листопада в Ленінграді
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температура ночами нерідко нижче нуля, з Фінської затоки
Невою дме пронизливий вітер, під ногами в калюжах
похрустує льодок. А в припасовані по нозі «хромачі» багато
для утеплення не напхаєш. Про наші ж шинелі взагалі
ходила байка ще з царських часів. Як сердобольна бабуся
питає в солдата взимку, чи тому не холодно в шинелі. Той
відповідає: «Що ти, бабусю, – вона ж суконна». Зустрівши
солдата в тій же шинелі влітку, старенька тепер питає, чи
йому часом не жарко. У відповідь: «Що ти, бабусю, – вона ж
без підкладки».
Слід сказати, що навіть після таких нічних тренувань
ми все одно мусили на дев’яту ранку бути на заняттях.
Навчальний процес – понад усе. І це ні в кого не викликало ніяких сумнівів, від юного слухача до сивочолого
професора...
* * *
Насичене масою цікавих речей життя старшокурсника
Академії непомітно дійшло зимової сесії. Треба було складати шість заліків і чотири іспити. Заліки були недиференційованими, з наступних дисциплін: госпітальні терапія і хірургія, травматологія й ортопедія, організація і тактика медичної служби, оперативно-тактична підготовка та
військово-медична статистика і кібернетика.
Кафедра госпітальної терапії була відносно молодою
і почала свою роботу з навчання слухачів 2-го і 3-го факультетів підготовки лікарів за госпітальним типом лише
1965 р. Відтак на славетності історії не акцентувалося.
Розташовувалася вона на базі 442-го Окружного військового госпіталю, що на Суворовському проспекті. Цей госпіталь був побудований в 1835-40 роках за повелінням імператора Миколи I, і за вдалі архітектурно-технічні рішення
був удостоєний золотої медалі на конкурсі в Парижі. Однак
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тепер госпітальні палати на 20-30 ліжок виглядали очевидним
анахронізмом.
На час нашого приходу на кафедру її щойно очолив професор Г.І. Дорофєєв, полковник-моряк, згодом
генерал-майор. Він прийшов до Академії з провінції – з
Військово-медичного факультету при Горьківському
медінституті. Очевидно, частково через це, частково через
свій невисокий зрісту тримався перебільшено серйозно і
гордовито, взуття носив на високих підборах.
Заняття з нашою групою вів доцент полковник І.О.
Тимофєєв – прекрасної душі людина і чудовий педагог. Про
мою з ним зустріч при вступі до Академії я вже розповідав.
Він ретельно і терпляче вчив нас клінічному мисленню,
постійно проводячи з нами клінічні розбори хворих. На
цій кафедрі нам давали більше самостійності, але й більше
вимагали.
Запам’ятався своєю життєрадісністю й гумором доцент
полковник Л.І. Казбінцев, який вів заняття в першій групі
нашого взводу. Майже щодня хлопці цитували черговий
його анекдот. Досі запам’яталися два. Перший – про те, як
молодий лейтенант питається в досвідченого майора, який
місяць найкраще підходить для шлюбу. Той, трохи подумавши, відповідає: «Сентюль». Лейтенант здивований:
«Але ж такого місяця немає!». Майор йому у відповідь: «А я
ж тобі про що кажу?».
Другий – про те, з якою дівчиною одружуватися. Майор
напучує: «Не бери гарну, бо буде тобі зраджувати з іншими.
Не бери миршавеньку, бо буде соромно перед людьми. Не
бери посередню – бо спочатку ти її незаслужено високо піднімеш, а потім так само незаслужено опустиш». Лейтенант
спантеличено: «То яку ж тоді брати?». Майор багатозначно:
«Отож і думай, чи взагалі варто…». Слід сказати, що у
самого доцента було дві дорослих доньки…
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Залік ми всі успішно склали, розпрощавшись з цією
кафедрою до наступного, останнього навчального року.
* * *
Кафедра госпітальної хірургії, як і факультетської, також
претендувала на родовід, починаючи від М.І. Пирогова
і аж до С.П. Федорова включно. Але це скоріше так, для
порядку. Фактично ж як засновник кафедри в сучасному
її вигляді вшановувався професор С.С. Гірголав – генераллейтенант і академік АМН СРСР, який за майже двадцять
років свого керівництва зробив фактично новостворену
кафедру одним із провідних науково-клінічних хірургічних
центрів в Радянському Союзі.
На час нашого приходу кафедру очолював членкореспондент АМН генерал-майор І.С. Колесников, згодом дійсний член АМН і Герой Соціалістичної Праці. Ми
давно запримітили його невисоку кругленьку постать,
коли він бадьоро крокував вранці з Фінляндського вокзалу
до себе в клініку, оскільки цілорічно мешкав у дачному
селищі Комарово, яке набуло всесоюзної слави. Щоправда,
не завдяки академіку-хірургу, а через шлягер, якому вже
майже півстоліття. Користувався генерал приміським електропоїздом. Ми навіть не підозрювали, що цей добродушного вигляду дідок в лампасах є в Академії майже
культовою фігурою. Будучи одним із так званих лікарівбільшовиків, він не пішов типовим для тих часів шляхом
горлохвата з партійним квитком в кишені білого халата, а
ще на початку 30-х років поступив ад’юнктом на кафедру
до знаменитого професора С.П. Федорова. Після успішного захисту кандидатської дисертації, коли в 1936 р. розпочалася Громадянська війна в Іспанії, він був направлений туди в складі групи радянських військових спеціалістів. Причому, окрім своїх прямих службових, виконував
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також обов’язки секретаря партійної організації. Потім він
брав участь в боях з японцями на ріці Халхін Гол, у війні з
Фінляндією і, природно, у Великій Вітчизняній війні.
В мирний час І.С. Колесников став соратником і заступником начальника кафедри хірургії №1 для удосконалення лікарів, легендарного П.А. Купріянова – видатного
радянського торакального і серцево-судинного хірурга,
віце-президента АМН СРСР, Героя Соціалістичної Праці і
генерал-лейтенанта. Це вже зараз в мене виникає питання:
як же вони разом уживалися? Переконаний більшовик
Колесников з пролетарів і російський інтелігент Купріянов,
який настільки не симпатизував радянській владі, що його
в 20-і роки навіть спровадили з Академії до Окружного госпіталю? Однак тоді, мабуть, належну вагу мала насамперед професійна майстерність. То ж 1953 р. Іван Степанович
пішов від Купріянова на самостійну роботу – змінив
на посаді іменитого Гірголава й очолював кафедру, на
якій ми мали навчатися госпітальній хірургії, вже понад
п’ятнадцять років.
Кафедра і клініка розташовувалися на Боткінській
вулиці, 23. Кидалася у вічі елегантна ошатність будівлі та
її оздоблення. Ми тоді не знали, що вона була споруджена
для академічної акушерської клініки, яку «вітри перемін»
згодом перекинули на Клінічну вулицю. Побачивши ці
інтер’єри, я одразу зрозумів, де відбувалися зйомки художнього кінофільму за повістю видатного київського ученого
і хірурга Миколи Амосова «Думки і серце». І повість, і фільм
мені тоді дуже сподобалися…
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Вестибюль клініки госпітальної хірургії

Якогось системного враження від курсу госпітальної хірургії в мене особисто не залишилося. Безперечно,
то була клініка найвищого рівня, високої, так би мовити,
хірургії. Тут хірургами екстра-класу виконувалися складні
й широкомасштабні, часто високотравматичні оперативні
втручання при захворюваннях легенів і органів грудної
порожнини. Але оскільки ми були не хірургами, а всього
лише слухачами факультету підготовки лікарів, то почувалися тут просто зайвими. Ми добросовісно стояли юрбою
довкола операційного стола, мало що розуміючи з того, що
там відбувається спостерігаючи, як віртуозно працюють
інструментами десь там в глибині великої кривавої рани
оперуючий хірург і один-два його асистенти. Ходили також
із викладачем оглядати ледве живих після важких операцій хворих, щось там намагаючись допомагати під час
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перев’язок, не розуміючи толком, для чого нам показують
всі ці складнощі, якщо абсолютна більшість з нас таких
хворих більше ніколи навіть не побачить, не те щоб самим
лікувати…
Запала до пам’яті бесіда під час вечірнього чергування
з доктором медичних наук полковником Ф.В. Баллюзеком,
який вирізнявся серед інших професорів своєю молодістю
й інтелігентно-доброзичливим ставленням до нас, слухачів. З цієї розмови я засвоїв, що вміло й вдало прооперувати хворого – це лише частина справи. Нерідко не менш
складним буває його «виходити» й «поставити» на ноги.
Фелікс Володимирович добре знав це з власного досвіду – в
1968 р. він був в числі групи військових хірургів, які спробували зробити першу в СРСР трансплантацію серця.
Очолював цю групу сам начальник клініки генерал-майор
Колесников, який активно оперував, незважаючи на свій
серйозний вік. Загальне керівництво здійснював головний
хірург МО СРСР академік АМН О.О. Вишневський. На
жаль, той перший досвід був невдалим. Про інші спроби
зробити це в Академії я не чув.
Тоді був єдиний в моєму житті випадок, коли я на власні
очі бачив знаменитого Вишневського. Якраз незадовго до
того я прочитав його фронтові спогади «Дневник хирурга»,
які справили на мене велике враження. Як і сам їх автор –
височенного зросту могутній чоловік із золотою зіркою
Героя Соціалістичної Праці на кітелі й в погонах генералполковника. До речі, це високе звання в Радянській Армії в ті
часи мали одразу чотири діючих генерали медичної служби.
Побачити Вишневського мені пощастило у вестибюлі академічної їдальні. До речі, дещо раніше я там же випадково
ледве не впритул зійшовся з Маршалом Радянського Союзу
І.Х. Баграмяном – заступником Міністра оборони з тилу, в
підпорядкуванні якого тоді знаходилася Академія. Він був
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сам, без юрби супроводжуючих осіб. Ми, прості слухачі,
навіть не чули про його приїзд…
Але повернемося до госпітальної хірургії: склавши залік,
ми розпрощалися з цією кафедрою, щоб знову зустрітися з
її викладачами вже на останньому, шостому курсі.
* * *
Кафедра травматології й ортопедії розташовувалася на
розі вул. Лебедєва і Боткінської. Ця будівля була нам відомою як «клініка Турнера» – за ім’ям професора Г. І. Турнера,
який створив цю першу в Росії клініку ортопедії й очолював відповідну кафедру ледь не півстоліття, до самої своєї
смерті у віці 83-х років.

Будівля клініки травматології й ортопедії ім. Г.І. Турнера

Наступником «патріарха» став бригадний лікар (аналогічно комбригу – один «ромб») професор С.А. Новотельнов,
який керував кафедрою з 1941 по 1951 рік. Змінив його професор генерал-майор І.Л. Крупко, який очолював кафедру
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майже два десятиліття. На час нашого приходу її керівником став професор полковник С.С. Ткаченко, згодом
генерал-майор і перший в Міноборони головний травматолог. Сергій Степанович справляв враження не стільки
високого інтелектуала, скільки людини активної дії й
великої пробивної сили. З його лекцій ми зрозуміли, що
ця наука є чудернацьким поєднанням хірургії, механіки,
металознавства й слюсарної справи.
Практичні заняття з нами проводив кандидат медичних наук підполковник Акімов. На відміну від госпітальної хірургії, нас тут не зобов’язували споглядати складні
для нашого розуміння операції, а навчали насамперед
тому, що нам знадобиться у військах – наданню першої
лікарської допомоги й забезпеченню транспортування
постраждалих. Це було дуже слушним, особливо враховуючи специфіку нашого взводу, призначеного для служби
в Повітрянодесантних військах. Де травми під час бойової
підготовки – справа, в принципі, буденна. На цьому заліку,
як і на попередніх, на повторний захід не відправили нікого:
викладачі-клініцисти свій час цінували і вошкатися з ледарями бажання не мали – нехай їх життя вчить…
* * *
Не дуже приязно сприймався слухачами блок заліків
з військових і військово-медичних дисциплін, які
викладалися на кафедрах відповідно оперативно-тактичної
підготовки й організації і тактики медичної служби. Таке
ставлення було закорінене глибоко в історії Академії, але
про всі ці нюанси я дізнався значно пізніше і маю намір
ще зупинитися на них в наступному. Зараз же хотів би
звернутися до діяльності кафедри оперативно-тактичної
підготовки – як бачили її ми, прості слухачі. Раніше вона
називалася кафедрою військових дисциплін і була фактично
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тим навчально-методичним центром, який значною
мірою визначав власне військове обличчя всієї Академії.
Її викладачі виступали експертами і консультантами для
всіх посадових осіб в тому, що стосувалося повсякденної
діяльності військ і дотримання військових статутів.
Зоряним часом, апогеєм і апофеозом в діяльності кафедри,
або «апофігеєм», як іронізували слухачі, були, як я вже
казав, військові паради на Дворцовій площі.
Згідно з кваліфікаційними вимогами випускник Академії
мав бути підготовлений, без додаткового навчання, до
виконання посади старшого лікаря полку, як тоді називався
начальник медичної служби цього основного самостійного
військового організму. Оскільки умови діяльності, обсяг
і організація роботи медичної служби значною мірою
визначаються загальновійськовими чинниками, то на
цій кафедрі ми вивчали завдання, організацію і способи
застосування в різних видах бойової діяльності військових
структур від відділення до полку включно. Загальні відомості
давали нам і про дивізію. Слухачі факультету керівного
складу медичної служби вивчали відповідно дивізію й
оперативні об’єднання – армію і в необхідній мірі фронт. На
цій же кафедрі ми отримували потрібні військовому лікарю
знання з різних видів забезпечення військ, насамперед
тилового.
Зважаючи на обсяг завдань, кафедра за своїм статусом і критеріями прирівнювалася до кафедр
оперативно-тактичного профілю Військової академії
ім. М.В. Фрунзе – головного освітньо-наукового центру
Сухопутних військ СРСР. Відповідними були і керівники
кафедри та її викладацький склад. Про генерал-майора
Бібікова я вже згадував. Його наступником став генералмайор танкових військ А.Ф. Лаптєв, до того начальник штабу однієї з армій, який ніяк не міг звикнути до
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академічних звичаїв і намагався наводити статутний порядок всюди, де тільки міг, навіть на лекціях у інших начальників кафедр, в першу чергу цивільних. Закінчилося це все
швидко і, на жаль, сумно – ревний службист вже за півроку
отримав чи то інфаркт, чи то інсульт і після нетривалої хвороби пішов з життя.
На початку 1966 року начальником кафедри став
генерал-лейтенант танкових військ В.П. Котов. Він закінчив
війну командиром танкової бригади, серед численних високих нагород мав три ордени, якими відзначали не просто
бойових командирів, а воєначальників. До нас прийшов з
посади командувача танкової армії в «ГСВГ», де під його
командуванням були добрий десяток генералів і до шістдесяти тисяч солдатів та офіцерів. Звичайно ця кафедра для
нього була ніщо. А те, що генерали-начальники кафедр не
мали змоги користуватися бодай роз’їздними службовими
автомобілями, а змушені були їздити на роботу і з роботи
трамваєм або метро, генералом такого рангу могло сприйматися лише як знущання. І можливість отримати квартиру
в Ленінграді виглядала далеко не повною компенсацією.
Мені він запам’ятався безпристрасним виразом обличчя,
на якому я ніколи не бачив чогось бодай подібного до
посмішки, і розумними сумними темними очима.
Коли ми закінчили п’ятий курс, Котова змінив
генерал-майор О.М. Снєгов, який командував корпусом
в Петрозаводську, а потім був заступником командувача
військ Приволзького ВО. Повна протилежність двом своїм
попередникам – невисокого зросту і жвавий за вдачею, він
швидко вписався до керівного складу Академії, а від слухачів отримав жартівливе прізвисько «Сугробов».
Заступником при всіх цих начальниках був ветеран
Академії полковник Шевченко І.Д. – невисокого зросту,
худорлявий і сухуватий за вдачею небагатослівний чоловік.
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Справжня, як то кажуть, «військова кісточка». Ходили
чутки, що під час війни він командував штрафним батальйоном. Ми тоді толком не знали, що вони собою являли – оті
штрафбати, оскільки офіційно про них воліли не говорити, однак нутром розуміли, що це щось дуже серйозне.
Побічним свідченням того був орден Суворова III ст. на
парадному мундирі полковника – командири звичайних
батальйонів про такий навіть мріяти не могли.
До слова і щоб бути об’єктивним, мушу сказати, що в
Академії в ті часи на керівних посадах були і такі полковники, які під час війни в штрафбатах «кров’ю спокутували
провину». Один із них, не буду називати прізвища, у блокадному Ленінграді, де люди щодня сотнями і тисячами гинули
від голоду і холоду, був начальником евакуаційного відділення госпіталю, що знаходився в центрі міста. До завдань
цього відділення входило вивозити трупи померлих в госпіталі на Піскарьовське кладовище, яке було на околиці
міста. Практично цим займалися водій «полуторки» і санітар.
Пронозливі й безсовісні люди, вони замість того, щоб везти
мерців куди належить, скидали їх в глибокі снігові намети,
що утворилися на льоду річки Фонтанки. Зекономлений в
такий спосіб бензин міняли на харчі й випивку. Навесні сніг
розтанув і на льоду виявили цілу купу мерців. Вирахувати
злочинців було не складно. Їх засудили до розстрілу, а
їхнього начальника за безконтрольність розжалували в
рядові й відправили до штрафбату. Добре, що лікарем в
тому пекельному місці був його однокашник по Академії…
Однак повернемося до кафедри ОТП. Викладачами на
ній були переважно колишні фронтовики, офіцери, які
мали солідний досвід служби і у військах, і в оперативних
штабах, а також, безперечно, академічну військову освіту.
Потрапивши до Академії, вони спочатку дещо дивувалися з наших відносно ліберальних порядків, однак досить

290

Володимир Пасько. Звання – слухач

швидко «знаходили своє місце в строю». І навіть запевняли,
що кращого заняття для загальновійськового офіцера, як
служба серед медиків, в Радянській Армії просто немає.
Такої точки зору дотримувався і направленець з ПДВ
полковник М.В. Замицький, який читав лекції й проводив
практичні заняття з нашим взводом. Він умів тримати зі
слухачами дистанцію і водночас робити це так, щоб його
щиро поважали. З такою публікою, як ми, це було дуже не
просто. Залік Михайло Васильович поставив всім, хоча і
неодноразово погрожував повторним заходом. Щоправда,
декого при тому добряче покартав…
* * *
Якщо на кафедрі ОТП нам давали необхідні знання з
того, що собою являють військові підрозділи та частини
і як вони виконують завдання за своїм призначенням, то
тому, як має їх забезпечувати за різних обставин військовомедична служба, нас вчили на кафедрі ОТМС – організації і тактики медичної служби. Оскільки я був гуртківцем,
то про кафедру мав уявлення дещо більше, ніж мої товариші. Знав, що хоча офіційно вона була створена в жовтні
1929 р., цьому передувала досить довга і складна передісторія, пов’язана насамперед з недостатнім розумінням ролі й
місця військово-медичної служби в збройній боротьбі як з
боку значної частини самих військових медиків, так і військового командування практично всіх щаблів.
Змушений з гіркотою констатувати, що ця проблема не
вичерпала себе й досі. Донині в збройних силах деяких країн
СНД має місце волюнтаристське і некваліфіковане втручання в діяльність військово-медичної служби загальновійськового командування на всіх рівнях управління цією специфічною високоінтелектуальною сферою забезпечення
боєздатності військ. На жаль, таке втручання інспірується
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нерідко самими військовими медиками. Точніше – недостатньо підготовленими, але близькими до начальства і
його тіла, жадаючими влади людьми, які за рівнем знань, а
головне – за самим своїм духом фактично є не військовими
лікарями, а лише «носіями погон». Але це таке, «спогади з
майбутнього», так би мовити… Поки ж що вернемося до
історії. Щоб бути послідовним, дозволю собі зацитувати
деякі витяги з праці «Российская военно-медицинская
академия», виданої до її 200-річчя (надалі – РВМА), що
стосується цієї теми. «Хотя уже в первом положении об
Академии (1806) было сказано, что «… главный предмет ея
есть приготовление медиков для армии, флотов и гражданской службы», но это предназначение питомцев не находило должного отражения ни в учебных планах, ни в программах подготовки будущих врачей» (РВМА, С. 442).
Майже за 60 років після того М.І. Пирогов в своїй праці
«Начала общей военно-полевой хирургии» «… впервые
сформулировал тезис о том, что врач на войне, в военнополевых условиях, должен действовать прежде всего
«административно», как организатор медицинского обеспечения войск, а «потом уж врачебно». Поэтому Н.И. Пирогов
считается не только основоположником военно-полевой
хирургии, но и предтечей организации и тактики медицинской службы» (Там само).
Однак за перше століття існування Академії власне
військово-медичні аспекти в її діяльності належного місця
так і не набули. Ґрунтуючись на досвіді Російсько-японської
війни 1904-1905 рр., головний військово-санітарний інспектор не без прихованої зловтішності доповідав військовому
міністру: «… врачи, оканчивающие Военно-медицинскую
академию <...> совершенно не подготовлены к военномедицинской службе и не имеют почти никаких основных
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познаний, необходимых для военнослужащего вообще и
для военного врача в частности» (РВМА, С. 443).
Практично до вирішення цього питання приступили
лише на початку 20-х років ХХ ст. Висновки обох
створених для цієї мети комісій зводилися до того, що
для повноцінного навчання військовим і військовомедичним дисциплінам термін перебування слухачів в
Академії слід збільшити на один рік. Перша комісія була
під головуванням видатного військово-польового хірурга
В.А. Опеля, друга – під керівництвом видатного вченогогігієніста Г.В. Хлопіна. Я особисто, як слухач Академії з 1965
р., її викладач з понад п’ятнадцятилітнім стажем, засновник
і начальник Української ВМА впродовж десяти років,
вважаю такий принцип в підготовці військових лікарів
цілком обґрунтованим і навіть необхідним.
На жаль, ця пропозиція двох авторитетних комісій реалізованою не була. Однак навчання «військово-санітарній
адміністрації і військово-санітарній тактиці» все ж розпочали. Покладене це завдання було на досвідченого військового лікаря, учасника трьох війн, нашого земляка
харків‘янина П.І. Тимофіївського. Зважаючи на його
зовнішність – добродушне обличчя в окулярах і з окладистою
бородою, – послідовники нарекли його «дідусем санітарної
тактики».
Перша лекція з нової дисципліни відбулася в лютому
1923 р., а в жовтні 1929 р. була створена відповідна самостійна кафедра – військових і військово-санітарних дисциплін. До свідомісті всього професорсько-викладацького
складу стала інтенсивно закорінюватися думка, що військовий
лікар в Червоній Армії має бути свого роду «санітарним
командиром». На час нашого приходу до Академії це положення сумніву вже просто не підлягало. Оскільки серед
професорсько-викладацького складу вирішальну роль
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відігравали ті, хто починав свою лікарську діяльність на
війні, в окремих батальйонах і полках, із власного досвіду
знав різницю між цивільним лікарем і офіцером медичної
служби.
Серед начальників кафедри ОТМС особливо вирізнялись двоє: бригадний лікар Б.К. Леонардов, гіпсовий
бюст якого, пофарбований коричневою олійною фарбою, стояв в холі кафедри, і професор генерал-лейтенанта
А.С. Георгіївський, який щойно залишив посаду заступника начальника Академії з навчальної і наукової роботи.
Перший вшановувався за те, що фактично саме він створив
кафедру і за вісім років свого керівництва задав їй такого
спрямування й такої потенційної енергії, що дозволило
його учням і наступникам витримати нелегкі випробування Великої Вітчизняної війни і впевнено іти далі.
Професор А.С. Георгіївський беззаперечно визнавався
родоначальником науково-педагогічної школи організації
медичного забезпечення військ, старійшиною і найвищим
авторитетом в цій галузі не лише в Радянському Союзі, а й
в усіх країнах Варшавського договору. Саме за часів його
керівництва кафедра набула виразних рис багатопланового
навчально-наукового підрозділу оперативно-тактичного
профілю. Мені пощастило багато років працювати поруч з
Анатолієм Сергійовичем, але про це – пізніше…
На час нашого приходу на кафедру в тих стінах відчутно витав дух її недавнього керівника, а тепер начальника Академії професора генерал-майора М.Г. Іванова.
Значною мірою завдяки його зусиллям кафедра ОТМС
стала в Академії кафедрою №1 – такою, якою для Академії
ім. В.М. Фрунзе була кафедра тактики, а для Академії
Генштабу – кафедра стратегії.
Про його наступника, тоді доцента полковника
Лобастова А.С., а в згодом доктора наук, професора і
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генерал-майора, я вже згадував. Як і про деяких викладачів. І готовий говорити не раз. Але тоді я навіть уявити
собі не міг, що ця кафедра стане фактично моєю другою
домівкою на цілих двадцять років, причому найбільш плідної частини людського життя…
Наш взвод, власне, мав справу не зі всією кафедрою,
а лише з невеличкою її частиною – курсом організації медичного забезпечення Повітрянодесантних військ,
який складався зі старшого викладача доцента полковника
Б.І. Капутіна і викладача підполковника І.Ф. Горюнова.
Обидва в той час завершували роботу над дисертаціями –
відповідно докторською і кандидатською. Про своє дещо
незвичайне знайомство з полковником Капутіним я вже
згадував. Потім він якось зустрічався з нашим взводом
як ветеран з нагоди Дня Радянської Армії, розповідав про
свої улюблені війська, ділився воєнними спогадами. Ззовні
нібито непоказний, він належав до тих людей, які привертають увагу своєю внутрішньою неординарністю, що
ошляхетнює й зовнішність. Як зараз пам’ятаю його тоді
за кафедрою: бездоганно припасований мундир, на якому
сяють, немов ордени, ретельно відполіровані значки – про
закінчення Академії й «Інструктор-парашутист»; стрілки
на брюках аж стирчать; черевики блищать, немов лаковані.
Голос не дуже гучний, але мова чітка й енергійна, вміло грає
тембром та інтонаціями.
Звичайно, я не міг тоді навіть припустити, що Борис
Іванович Капутін стане для мене Учителем, людиною з
великої літери.
На жаль, Борис Іванович прочитав нам лише вступну лекцію, передавши далі до рук свого асистента І.Ф. Горюнова,
який був повною протилежністю своєму шефові – непоказний на зовнішність, однак незрівнянно бідніший за змістом, не кажучи вже про характер. Ми слухали, мужньо
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борючись зі сном, його нудний голос, підбадьорювані періодичними закликами: «Запишіть, товариші, – пригодиться
на все життя…». Стосовно всього життя ми мали значний
сумнів, що ж стосується заліків і державного іспиту, то тут –
безперечно. То ж мусили записувати бодай те, на чому він
наголошував, що цього в навчальному посібнику немає.
Періодично з цікавістю поглядали за вікно – як іде будівництво нового навчально-лабораторного корпусу, який мав
бути висотою аж дванадцять поверхів. Такої висоти будівель в тодішньому Ленінграді практично не було. Про себе
ж зітхали, що коли його добудують – нас тут вже не буде. І
чи будемо ми колись в ньому навчатися – це під великим
питанням. Про те, що я буду в числі тих, хто за п’ять років
після того буде заселятися в щойно збудований корпус –
про таке навіть не мріялося ...

Доктор медичних наук, професор полковник медичної служби
Б.І. Капутін:
Викладач кафедри ОТМС,
«Зауряд-лікар» випуску 1941 р.,
підполковник Ленінград,
військлікар 2-го рангу (майор)
1950 р.
Волховський фронт, 1942 р.
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* * *
Практична частина навчального курсу передбачала відпрацювання двох тактико-спеціальних задач з організації
медичного забезпечення у повітряному десанті: спочатку
посиленого парашутно-десантного батальйону, а потім –
полку. Питання їх бойового застосування з нами відпрацьовували викладачі кафедри ОТП, а медичного забезпечення – кафедри ОТМС. На шостому курсі з нами мали
проводити комплексне тактико-спеціальне навчання на
картах в масштабі повітрянодесантної дивізії.
Загальний оперативно-тактичний фон для всіх трьох
задач поєднувався єдиним задумом, яким передбачалося наступне. Під час Третьої світової війни Ставкою
Верховного Головнокомандування приймається рішення
про десантування в глибокий тил противника повітрянодесантної дивізії, з метою сприяння одному з фронтів в
проведенні першої наступальної операції та створення
передумов для наступної фронтової наступальної операції. Для цього одна з гвардійських повітрянодесантних
дивізій перекидається з території СРСР в район підготовки до десантування, який знаходиться у фронтовому
тилу на території Польщі. Після виконання там необхідних заходів – завантаження в літаки Ан-12 і переліт
до району бойових дій, на глибину кілометрів п’ятсот за
лінію фронту. Там десантування парашутним способом в
заданому районі і виконання бойових завдань: знищення
важливих об’єктів, створення перешкод для підтягування
противником оперативних резервів і захоплення та утримання рубежів, важливих для забезпечення подальшого
успішного наступу наших військ. Тут тобі практично все,
що тільки є в тактиці: і марш по території противника, і
дії в передовому загоні, і зустрічний бій, і наступ, і оборона.
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Ми виступали в ролі спочатку лікаря батальйону, а
потім старшого лікаря (начальника медичної служби)
полку, що діяли в складі цієї дивізії. Для того, щоб краще
засвоїли власне військові питання, на кафедрі ОТП нас
зобов’язували спочатку приймати рішення по всіх трьох
складових десантної операції в ролі командира відповідно
батальйону і полку. Звичайно, ми справлялися з цим з великою натяжкою, однак загальне уявлення про те, як відбуваються бойові дії повітряного десанту в глибокому тилу противника, складалося цілком достатнє.
Питання організації медичного забезпечення вивчалися,
природно, більш детально і ретельно. Ми розраховували
можливі санітарні втрати, як надавати пораненим медичну
допомогу і транспортувати їх з собою по тилах противника, як при можливості їх евакуювати або передавати до
лікувальних закладів при виході передових частин наших
військ в район бойових дій десанту. При цьому ми мало
замислювались над тим, що якщо запланована тривалість
бойових дій дивізії в тилу противника до 7–10 діб, а втрати
батальйону і полку щоденно до 20-30%, то хто ж тоді дочекається «приходу наших»? Коли ж хтось із слухачів все ж таки
зметикував і спитав, то асистент полковника Замицького,
майор В.І. Бібіков, який сам був із загальновійськових офіцерів, лише коротко кинув: «Хто дочекається – тим Героя
Радянського Союзу дадуть…». Але в більшості ми вважали
за краще над таким не задумуватися. Бо молодість – вона
зазвичай безтурботна і воліє жити щасливим сьогоденням,
а не прийдешніми проблемами. Зараз найважливішим було
успішно скласти залік по ОТМС.
Я тоді не міг навіть подумати, що ті засвоєні змолоду
принципові положення організації медичного забезпечення бойових дій на території противника, в мирний час
суто теоретичні, стануть мені в цілком практичній і великій
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нагоді, коли доведеться самому організовувати медичне
забезпечення дивізії в бойових операціях в Афганістані,
понад десять років по тому…
* * *
За часів нашого навчання до складу кафедри ОТМС входив курс військово-медичної статистики і кібернетики, з
цієї дисципліни ми також мали складати залік. Свого часу
це була окрема кафедра військово-медичної статистики,
заснована наприкінці 1942 р., у вкрай тяжкий період війни.
Очолив її знаний спеціаліст в галузі санітарної та демографічної статистики професор Л.С. Камінський, якого задля
такої справи призвали із запасу з присвоєнням звання
одразу полковника медичної служби. Проіснувавши дванадцять років, кафедра була позбавлена самостійності. Хоча
й зберегла свою територіальну окремішність від ОТМС.
Керівник курсу полковник професор Л.Є. Поляков мав
статус заступника начальника кафедри. Лекції нам читав
доцент полковник К.В. Лашков, який зумів переконати
нас в тому, що військово-медична статистика – це вельми
серйозна дисципліна. Без якої просто неможливо скласти
об’єктивне уявлення про стан і діяльність військовомедичних формувань і різних ланок медичної служби, а
отже і грамотно здійснювати керівництво ними. Викладач
в нашій групі майор М.М. Таранда, згодом полковник
і доцент, перевів високі матерії в практичну площину,
навчивши нас складати передбачені керівними документами донесення та звіти.
Що стосується кібернетики, то з того курсу мені особисто нічого тоді не запам’яталося. Інакше, в принципі,
й бути не могло. Оскільки навіть проводити обчислення
нас вчили на бухгалтерській рахівниці та з допомогою
логарифмічної лінійки. Значно більше я дізнався про ту
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кібернетику при відвіданні приблизно в той час американської виставки засобів телефонізації та зв’язку. Загальний
висновок американців був для нас невтішним: вони вважали,
що ми значно відстали від них – починаючи з елементарної телефонізації й закінчуючи створенням і практичним використанням електронно-обчислювальної техніки.
Звичайно, сказано це було делікатно, однак достатньо прозоро. Радянська ж преса всіляко вихваляла наші успіхи в
цій галузі. Використання терміну «комп’ютери» вважалося
непатріотичним. Замість того казали «ЕОМ» – електроннообчислювальна машина…
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15. Узи Гіменея чи пута?
Після того, як Гарька Хаустов зробив свій життєвий
вибір на користь сімейного життя, активність нашого
«Клубу на Каляєва» почала катастрофічно згасати, поки
влітку 69 року сам клуб не припинив свого існування.
Виходило якось так, що дівчата, які потрапляли до нашої
компанії переважно випадково, як тільки їм вдавалося
захомутати когось з наших, відразу починали поступово
згортати спілкування з тими, хто сприяв їх «вдалому полюванню». В принципі їх можна було зрозуміти – вони оберігали свої щойно й іноді не без труднощів створені сім’ї від
нашого вільно-холостяцького впливу. Так трапилося потім
і з Льовою Дигіним, і з Борею Даурановим, а потім і з Вітею
Кудрявцевим та багатьма іншими.
Сприяв цьому «пагубному процесу» як міг і наш начальник курсу підполковник Веретьонко. Дбаючи не лише про
нашу дисципліну і навчальну успішність, а й про особисте
життя. На початку четвертого курсу він на одному з загальних
зібрань заявив приблизно наступне: «Я хотів би порадити
тим, кому прийшла вже пора переходити до осідлого способу життя – не гайте часу. Щоб коли отримаєте призначення у війська, ваше маленьке могло само дибати, бодай
тримаючись за ручку валізи…». Ми, вихідці зі шкільної
молоді, дружно заїржали, а наші однокашники зі старослужащих, яким, власне, і були адресовані ті слова, лише
скрушно чухали потилиці.
Тепер же, на початку п’ятого курсу, шеф дістався і до нас:
«Я хотів би сказати нашим нежонатикам, що настав час і
для них підходити до питання створення сім’ї. Бо якщо вже
ви за шість років життя в тримільйонному місті не знайдете
собі гідну подругу, то навряд чи вас влаштують ті особи,
яких ви зустрінете в тому селі чи невеликому містечку, де
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стоятиме ваша частина. Це, по-перше. По-друге, якщо ви
тут з такої кількості кандидатур нікого не оберете, то справа
тоді не лише в них, а й у вас самому – що ви тоді за людина
така привередлива. Так що подумайте гарненько…». Тепер
вже над нами реготали жонатики. А чухали потилиці ми.
Бо шеф, в принципі, мав рацію. В гіршому, ніж ми, становищі були хіба що хлопці з морського факультету – з їх геть
зовсім глухими і закритими гарнізонами на Крайній Півночі
та Далекому Сході. Серед них навіть побутувало прислів’я:
справжній флотський офіцер вище за офіціантку не піднімався. Хвацько, але з притамованою гіркотою…
Отже треба було справді щось робити, аби не користатися
потім з флотського гумору. Однак в цьому питанні було
надто багато «але», які перетворювали його на досить
складно вирішувану проблему. По-перше, я не вважав для
себе можливим одружуватись, допоки сам не «стану на
ноги», принаймні – поки не стану офіцером. «Садити свою
сім’ю на шию батькам» вважав не гідним справжнього
чоловіка. По-друге, так само не гідним вважав робити
кар’єру через вигідний шлюб. По-третє, я не уявляв для
себе шлюбу без кохання. А воно все ніяк не приходило. І
дівчат нібито гарних не бракує, і в прихильності ніхто
не відмовляє, але тієї, єдиної, немає, та й годі. Кожна
по-своєму гарна, але всі в принципі взаємозамінні. Такої
ж, яка б обійняла собою усе – такої немає, принаймні, поки
що. Фізичне удоволення, а потім і пересичення наставали
раніше, ніж приходила духовна близькість. В результаті
відносини досить швидко вигорали. Сталість, з якою це
повторювалося, починала викликати занепокоєння. Але,
як співає Висоцький: «… еще не вечер, еще не вечер…».
Попереду ще майже два роки, встигнемо, як-то кажуть,
з козами на торг. То ж – гуляй, Вася… Тому тост другий,
який за звичаєм військових моряків в Пітері пили за жінок,
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звучав як і раніше хвацько-категорично: «Спасибі тим, яких
ми … (покохали). Нам шкода тих, хто нас не захотів…».
Щоправда, в молодецькому слухацькому житті траплялися моменти і досить прикрі. Як відчувало моє
серце, наприкінці вересня хазяйка кімнати підкинула
задачку – з’їхати за два тижні. Зробити це було вкрай
складно, оскільки все вільне житло розібрали наприкінці
серпня-на початку вересня. Ледве вдалося знайти кімнату в
комунальній «сталінці» на вул. Зємлєдєльчеській, біля станції електрички «Ланская». Там колись був маєток другого
чоловіка Наталії Гончарової, вдови О.С. Пушкіна, – генерала графа Ланського. В тій кімнаті я прожив майже весь
п’ятий курс...
* * *
Поки ж що я, засмучений агонією «каляєвського клубу»,
мимоволі зблизився зі старшими холостяками Льонею
Тером і Вітею Кудрявцевим. Нерідко Тер ночував у мене, я
у нього. Пам’ятаю, якось пізно увечері завалилися до нього
на Охту. Хазяйка вже спала, а Льоні невтерпець було щось
поїсти. Понишпоривши в холодильнику, знайшов печінку,
підсмажив. Потім приніс якусь каламутно-білесу рідину.
На мій здивований погляд із видом знавця пояснив: «Це
брага, з неї «пані Стара» самогон збирається гнати. З метою
економії, так би мовити!..». Від браги я делікатно відмовився, але печінку поїв з апетитом. На ранок на кухонному
столі лежала записка: «Тер! За що ти зжер мою печінку?».
Очевидно, подібне було не вперше, оскільки Льоня лиш
флегматично кинув: «Доведеться знову «пані Старій» тортика виставляти...».
Однак одного разу ситуація з банальної переросла на
курйозну. На дев‘яту ранку ми, як завжди, прибули на
заняття. Заледве зібралися в класі, як всі стали раптом
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принюхуватися: в повітрі з‘явився незрозумілий огидний
нудотно-алкогольний запах. Це був вочевидь не «вихлоп
після вчорашнього», а щось зовсім інакше. Шляхом принюхування швидко з‘ясували, що запах походить від Тера,
точніше – від його кітеля. Під градом насмішок Льоня
змушений був «розколотися». Виявляється, хазяйка його
помешкання, «пані Стара», щоб брага для самогону швидше
дозріла, поставила бутля в Льоніну кімнату, як найтеплішу
теплу. До того ж впритул до батареї центрального опалення. Розгерметизувати ж, за браком досвіду, не здогадалася. Внаслідок бурхливого бродіння затичку вибило і
вміст бутля густим дощем оросив всю невелику кімнату.
в т.ч. і офіцерський кітель, який висів на спинці стільця і
був у Льоні єдиним, не рахуючи парадного. Довелося Льоні
здавати його до термінової хімчистки, а самому тим часом
ходити лише в сорочці з погонами.
Я того дня за чимось заїхав до Тера додому. В його
кімнаті стеля і стіни були в плямах від браги, дух стояв
вельми паскудний. Довелося запропонувати приятелеві
пожити тимчасово у мене – допоки вивітриться і шпалери
переклеять...
Проте з матримоніальними справами далеко не все і не
завжди було так весело-безтурботно. Серйозні дискусії в
нашому середовищі спровокував вчинок молоденької дружини Льоні Лурье, яку мало хто з нас бачив. Після народження первістка вона влаштувала йому обряд обрізання
за всіма правилами іудейської релігії. Про це звідкись стало
відомо всім. Питання винесли на партійні збори. Хоча
«нащадок наполеонівського солдата» присягався і божився,
що все це було зроблено без його відома і він не поділяє
релігійних поглядів своєї дружини, проте з кандидатів в
члени КПРС його все одно виключили. Слід зауважити,
що якби це обрізання було зроблено за мусульманськими
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канонами або це було християнське хрещення – результат
був би однаковий: віра в Програму і Статут КПРС і віра в
Біблію, Тору або Коран для радянського комуніста були
поняттями несумісними.
* * *
Втім, не зважаючи на ці пристрасті особистого характеру,
навчання йшло своєю чередою. Окрім шести заліків, про
які я вже згадував, в зимову сесію п’ятого курсу ми мусили
складати чотири іспити – з політекономії, офтальмології, оториноларингології та педіатрії. Що стосується першого іспиту, то це було уже четверте за час навчання в
Академії випробування на предмет того, наскільки повно
й глибоко ми оволоділи комуністичною ідеологією. Чи то
вона нами. Попереду було ще й п’яте, після завершення
навчання – державний іспит з марксистсько-ленінської
філософії. В принципі, політекономія була більш цікавою,
аніж попередні дисципліни – схоластичні діалектичний та
історичний матеріалізм. Тут розглядалися виробничі взаємини людей і економічні закони, що регулюють розвиток
суспільно-економічних формацій, які історично змінюють
одна одну. Це було таке, що можна було якось зрозуміти,
а не тупо зазубрити. Особливо увага надавалася так званій
політекономії соціалізму, яка розкривала економічні закономірності переходу від капіталізму до соціалізму, шляхи і
методи побудови комунізму.
В цій науці мене зацікавила теза Леніна про те, що соціалізм
для своєї остаточної перемоги обов’язково повинен випередити капіталізм в рівні продуктивності праці. Якщо
ж не випередить, то програє. Але більшовики перемогли понад шістдесят років тому. А в народі ходять чутки,
що продуктивність праці в нас майже утричі нижча, ніж
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в «акул імперіалізму». То як же це так? І як тоді ставитися
до офіційного твердження про «остаточну і безповоротну
перемогу соціалізму в СРСР»? І про «побудову розвиненого
соціалізму»? Однак ми вже на той час засвоїли, що професійні «марксисти-ленінці» питань не люблять, а тим більше
тих, хто їх задає. І якщо й відповідають – то завжди туманно
і не по суті. Відтак намагалися своє тримати при собі і розбиратися самотужки.
Свою «п’ятірку» я заробив чесно і з часом отримав тому
практичне підтвердження. Тому що, будучи вельми далеким
від штатних ідеологів всіх мастей, своїм розумом дійшов,
що розвиток радянського суспільства й держави рухається
в напрямку, далеко не відповідному офіційним гаслам. І
що треба терміново рятувати світлі ідеали комунізму від
паразитів з партквитком в кишені, які осідлали і народ, і
державу. При тому якщо й ведуть їх до якогось блага, то
лише до свого особистого і своєї партномеклатурної касти.
Але до усвідомлення того було ще майже десять років…
* * *
Офтальмологія, іспит з якої був наступним, припадала
до душі значно ближче. Ця кафедра була першою в Росії
й другою в світі з цієї галузі медицини. Вона розташовувалася на першому поверсі клінічного комплексу на Пироговській набережній, навпроти кафедри нейрохірургії. На
час нашого приходу клініка ще жила духом її недавнього
керівника – професора генерал-майора Б.Л. Поляка, який
працював на цій посаді впродовж чверті століття. Причому
настільки плідно, що був визнаний основоположником
радянської військово-польової офтальмології. Лекції нам
читав вже його наступник – професор полковник Волков В.В.,
згодом генерал-майор і Герой Соціалістичної Праці.
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Практичні заняття з нашою групою вів кандидат медичних
наук доцент підполковник Сомов Є.Є., згодом доктор наук,
професор і полковник. Людина розумна, енергійна і досить
гострої вдачі. Свою справу любив і вимагав того ж і від нас.
Особливу увагу звертав на питання, необхідні в практичній
роботі лікаря військової частини. Про мікрохірургію ока,
штучні кришталики і контактні лінзи нам тоді навіть не
говорили, настільки далеким це було від практики. На іспит
я націлився йти до професора полковника А.І. Горбаня, чоловіка м’яко-професорської вдачі, як завжди третім. Раптом
на кафедру прийшов професор Поляк – невисокого зросту
дідок в генеральській шинелі зі смушковим коміром і дореволюційного фасону сивою борідкою з вусиками. За ним
зберегли кабінет, в якому він пропрацював чверть століття.
Дізнавшись, що сьогодні іспит, попросив когось і собі.
Начальник курсу підполковник Веретьонко зорієнтувався
миттєво: «Пасько! Давай, вперед..!». На той час кандидати на диплом з відзнакою вже визначилися і ризикувати
кимось з них він просто не хотів. А я з одного боку – боєць
нормальний, з іншого – втрачати нічого. То ж як керівника
я його розумів, однак на душі все одно було трохи лячно. Ну
та нічого, іспит я все одно склав на «п’ятірку». Хоча генерал не
стільки питав по білету, скільки бесідував на вільні теми зі
всього курсу…
Інтелігентно-вишукана манера спілкування генерала
мимоволі спонукала повірити в переказ, що існував про
нього. Як видатному офтальмологові, йому з якоїсь урочистої нагоди подарували майстерно виконаний величезний об’ємний макет ока. Професор оцінююче поглянув на
подарунок, ввічливо подякував і немов би побіжно зронив:
«Як добре, що я не гінеколог, а тим більше не проктолог…».
Складаючи той іспит, наш однокашник Боря Монахов
навіть гадки не мав, що стане згодом класним офтальмо-
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логом, доктором наук, полковником і співробітником тієї
кафедри. Ми обидва тоді не могли, звичайно, передбачити,
що мине ледь більше десяти років – і доля зведе нас на війні
в Афганістані, разом із Володею Мукосєєвим з третього
взводу, тільки тепер вже досить різних – пропаленого сонцем
польового медичного командира, блідого від постійного
перебування в операційній та перев’язувальній офтальмохірурга і також досить бліденького терапевта. «Там под
небом чужим, под Кабульской лазурью…», як співалося в
одній з наших афганських пісень, ми будемо розчулено згадувати ці роки нашого спільного навчання, піднімаючи за
зустріч емальовані кружки з теплим спиртом, розведеним
дефіцитною в Союзі «Фантою», Боря натхненно читатиме
нам ліричні вірші, а ми йому будемо в міру сил вторити…
* * *
Оториноларингології нас навчали на першій в Росії
об’єднаній кафедрі «горлових, носових і ушних болєзнєй»,
яка розташовувалася у великій триповерховій будівлі на
Клінічній вулиці з написом на фронтоні, зробленим ще за
дореволюційним правописом.

Будівля клініки оториноларингології ім. В.І. Воячека
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Засновник і перший керівник кафедри і клініки академік
М.П. Симановський за чверть століття свого керівництва
кафедрою і клінікою зробив неоціненний внесок в створення і розвиток оториноларингології як самостійної наукової та клінічної дисципліни в Росії. Якщо його видатні
наукові заслуги відомі переважно фахівцям, то з лобним
рефлектором Симановського вже понад століття мають
справу всі ті, хто навчається на лікаря.
Однак в наш час кафедра жила у відблисках слави його
наступника – академіка АМН, Героя Соціалістичної Праці
генерал-лейтенанта В.І. Воячка, який керував нею впродовж сорока років. Володимир Ігнатович – це жива легенда
Академії. Ми запримітили його з перших днів нашого
навчання, коли вранці поспішали з їдальні на заняття. Він
у цей час зазвичай ішов до себе в клініку, яка офіційно
носила його ім’я, будучи у віці дев’яносто років, причому
завжди у військовій формі. Тому Юра Смірнов звично
командував: «Взвод – струнко! Рівняння – ліворуч!». Генерал
ніяково усміхався і швиденько підносив руку до кашкета
або папахи: «Вільно, вільно…».
Пригадую випадок вже дещо пізнішого часу – якраз
перед іспитом з оториноларингології, але після заліку з
травматології. Грудень, на тротуарі льодок, я поспішаю на
заняття, балансуючи на слизоті. Назустріч – академік Воячек. Із задоволенням віддаю честь, він у відповідь тягне
до папахи тремтячу старечу руку. В мене аж серце стислося,
так і кортіло сказати: «Дідусю, та не треба того. Не дай
Боже, втратите рівновагу і впадете – гарантований перелом
шийки стегна з так само гарантованим кінцем». Але ж генералові такого не скажеш…
У цивільному вбранні я його бачив лише одного разу –
коли навесні 1970-го року нам змінили форму одягу. У нього,
очевидно, був усього один повсякденний комплект, який
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змушений був віддати у перекантовку. Але вже наступного
дня він виглядав, як належить. При всьому тому генерал від
медицини Воячек зовсім не був шанувальником солдафонства. За царських часів він, подейкують, мав дисциплінарне
стягнення за те, що нехтував носінням шашки, яка була
елементом форми одягу і відзнакою належності до офіцерського складу. Серед слухачів вже майже півстоліття гуляв
анекдот, як він, будучи віце-президентом, тобто – заступником начальника Академії, командував: «Академия, пожалуйста, – смирно!». Зрештою, це не завадило йому потім
впродовж п’яти років нею керувати. Щоправда, усунутий
він був з цієї посади саме за спротив процесові воєнізації
Академії…
Про професора К. Л. Хілова, який змінив академіка
Воячка на посаді начальника кафедри, ми чули, що він
займався дослідженнями ЛОР-проблем в галузі авіаційної
і космічної медицини, і удостоєний за це високого звання
лауреата Ленінської премії. А також те, що він був великим
шанувальником оперного мистецтва і опікувався професійним здоров’ям багатьох знаних ленінградських співаків.
Однак незадовго до нашого приходу його змінив професор
полковник О.Є. Курашвілі, який читав нам лекції. Досить
суворої зовнішності, з розміреним глухуватим голосом, він
скоріше викликав повагу до своєї особи, ніж цікавість до
предмета.
Повною йому протилежністю був викладач нашої групи
кандидат медичних наук підполковник Лі – невисокого
зросту люб’язний кореєць, з яким ми познайомилися ще до
того, як він став нашим наставником. Справа в тому, що він
мав гарний тенор, то ж часто виступав на концертах художньої самодіяльності. Злостивці натякали, що саме за голос
його і залишили в Академії після закінчення факультету
керівного медичного складу, але ми знали, що це не так –
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наш викладач майстерно володів технікою складних оперативних втручань на вусі і взагалі був не лише розумною і
порядною, а й приємною людиною.
Іноді до нас на заняття приходив сам академік Воячек.
Виглядало це завжди однаково: під час класних занять
раптом потихеньку прочинялися двері і в них просовувалася голова Володимира Ігнатовича. Ми, не очікуючи
команди, виструнчувалися. Генерал одразу махав рукою:
«Сідайте, сідайте…» і для порядку питав: «Я не заважатиму?». Отримавши запевнення, що всі раді його бачити,
він підтюпцем прямував до стільця, який йому одразу
підсовували. Вмостившись зручніше, благодушно кидав:
«Продовжуйте, продовжуйте…». Слухач, відповідь якого
перервали, продовжував, ми слухали, однак академік
довго не витримував. Улюблене його питання було: «Який
головний принцип в лікуванні?». Потрібну відповідь ми
швидко засвоїли і дружно голосили: «Щадний..!». Воячек
аж розквітав від задоволення і починав нам розповідати,
наскільки це важливо. Тоді вже починав нервувати наш
викладач, оскільки заняття йшло шкереберть, а відпрацьовувати програму треба. Тому, витримавши декілька
хвилин, делікатно натякав: «Володимире Ігнатовичу,
вибачте, але у слухачів час перерви». Хоча заняття почалося за кілька хвилин до приходу генерала. Той відразу
припиняв свої балачки і, кинувши «Так-так, будь ласка…»,
простував до дверей, одразу за ними забувши, куди і коли
треба повернутися. Підполковник Лі за пару хвилин напускав
на себе суворого вигляд і заганяв нас до класу назад.
Але так було лише на класних заняттях. Коли ж академік
приходив до нас під час роботи з хворими у великій консультаційній залі, розрахованій практично на цілу навчальну
групу, все виглядало зовсім інакше. Великий лікар, якому
ішов вже десятий десяток, весь трясся від старості лише
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допоки не сідав на стілець перед пацієнтом. Коли ж починав його оглядати, я не міг не дивуватися, як це в нього
виходить: сам весь труситься, а рука, яка тримає інструмент,
немов залізна, навіть не ворухнеться…
То ж недаремно в Академії ходили чутки, що до нього
приїздив сам президент Франції генерал де Голль, з наміром,
якщо буде потрібно, прооперуватись. Але наші дали згоду
лише на консультацію. Не знаю, наскільки це відповідало
дійсності, але те, що великий француз приїздив до Ленінграда влітку 1966 року – це факт, бо я сам стояв тоді в очепленні на шляху його пересування, на Дворцовому мосту. І
те, що він відвідував Академію, – також, мабуть, було. Бо я
бачив лімузини з прапорцями Французької республіки саме
на Клінічній вулиці, де розташовувалась клініка Воячка.
Оповідали також, що ще до Другої світової війни академік
Воячек їздив до Риму – консультувати італійського диктатора Беніто Муссоліні. І що отриманий гонорар він витратив на будівництво третього поверху клініки. В це можна
було повірити, оскільки будівля клініки в 1935-36 рр. дійсно зазнала капітальної перебудови і стала триповерховою.
В спорудженні на третьому поверсі аудиторії, в якій нам
читали лекції, був встановлений величезний макет вушної раковини і внутрішнього вуха, майстерно виконаний
з твердих порід дерева знаним скульптором XIX століття
бароном фон Клодтом П.К. До речі, скульптурні зображення сцен приборкання коней його роботи прикрашають
Анічков міст через ріку Фонтанку на Невському проспекті і
є однією з візитних карток Петербурга.
Як би там не було, але пам’ять про ту кафедру в мене
назавжди пов’язана з ім’ям академіка Воячека. Іспит же
я складав професору полковнику М.І. Кострову, згодом –
начальнику кафедри, на п’ять балів…
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* * *
Останнім іспитом була педіатрія, яку ми вивчали на першій в Росії кафедрі дитячих хвороб, що не так давно відзначила своє століття. Хоча навчання з цієї дисципліни в Академії було започатковане значно раніше і першим російським
педіатром вважався наш земляк з Волині професор С.Х.
Хотовицький. Основоположником же російської наукової
педіатрії був визнаний завідувач кафедри на рубежі XIX-XX
століть професор Н.П. Гундобін. В наш час кафедра жила
за традиціями, запровадженими професором М.С. Масловим. Генерал-майор і академік АМН, він керував кафедрою
впродовж сорока років, і це крило клініки Вілліє по вулиці
Боткінській ми знали як «клініка Маслова».

Будівля клініки дитячих хвороб ім. М.С. Маслова

Лекції нам читала професор О.С. Малижева-Максименкова
– вже немолода, але доволі енергійна огрядна дама. Викладачем в групі був один із двох на кафедрі чоловіків кандидат медичних наук підполковник на прізвище, якщо не
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помиляюсь, Глєбов. Інтелігентна людина, яка своїми делікатними манерами, рум’янцем на щоках і ясними очима
дещо нагадувала велику дитину. Повною його протилежністю був куратор нашої першої групи доцент П.О. Єгоров
на прізвисько «Борода». За його велику чорну бороду, яка
надавала йому вигляду скоріше Карабаса-Барабаса, аніж
доброго доктора Айболіта.
На цій кафедрі, на жаль, не було потрібної нам, майбутнім лікарям загальної практики, диференціації в підході до різних розділів програми – нас намагалися навчити
всьому й одразу, ніби ми будемо працювати дільничними
педіатрами. І взагалі майже суцільне жіноцтво довкола –
від завідувачки кафедри і більшості викладачів до матусь
маленьких пацієнтів, плюс самі бідолашні дітки – все це
створювало незвичну для академічних клінік метушливу
атмосферу.
Однак як би там не було, а «п’ятірку» свою з педіатрії я
отримав. І, як з’ясувалося вже за п’ять місяців, небезпідставно. Під час планового чергування по міській швидкій
допомозі увечері трапився виклик до дворічної дитини.
В квартирі – мати та її подруга, обидві закінчують четвертий курс педіатричного інституту. Скаржаться на те, що в
дитини висока температура, збуджена, плаче, то ж не знаємо, що й робити… Першим випало оглядати дитину мені.
Починаю слухати легені – відчутні вологі хрипи. Не довіряючи своєму далеко не музикальному слуху, запрошую
послухати свого напарника – Ігоря Хаустова. Той за хвилину
глянув на мене: «Ти хрипи маєш на увазі?», – і, без особливих церемоній – «Ви що, дівчата? Вас чому там у вашому
педіатричному навчають? Якщо ви явної пневмонії не
чуєте? Негайно на госпіталізацію». Колеги-педіатри лише
розгублено кліпали очима, нас же розпирало від гордості –
знай, мовляв, наших…
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Зі всього курсу педіатром став лише один – капітан Ігор
Матвєєв. Він закінчив ад’юнктуру на тій кафедрі, захистив
кандидатську. Наприкінці вісімдесятих служив головним
педіатром в Південній групі військ. Захопився нетрадиційною медициною. Десь на самому початку дев’яностих
виграв конкурс на посаду професора з цього курсу в Будапештському університеті. То ж звільнився з Радянської
Армії в чині полковника і, наскільки я знаю, відтоді живе
з родиною в столиці Угорщини…
* * *
У зимову відпустку 1970 року вирішив діставатися
додому новим маршрутом: спочатку літаком до Києва, а далі
поїздом, через мінливість зимової погоди і метеоумов в Західній Україні. Сусіда в літаку – приблизно мого віку хлопець,
може трохи старший. Коли погасло табло «Не палити», ми
зі смаком затягнулися димком, познайомилися. Виявилося,
він – швед, навчається у нас в аспірантурі при Київському
інституті фізкультури, спеціальність – «лікувальна фізкультура». Оскільки можливостей у звичайного радянського
військовослужбовця поспілкуватися з іноземцем, та ще й
з капіталістичної країни, практично не було, то упустити
такий шанс я просто не міг. Відтак постарався розговорити
хлопця. З’ясувалося, що до Союзу він потрапив невипадково, його батько – тамтешній комуніст, депутат парламенту. Живуть вони в Швеції, добре, життям задоволені і
ніякого соціалізму в нашому розумінні не прагнуть. А тим
більше «диктатури пролетаріату», необхідність якої лежала
в основі нашого комуністичного учення. Не прагнули її й
самі шведські комуністи. Вони вважали, що в них соціалізм
і без тієї диктатури вже побудований. Мирним шляхом, так
би мовити…
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У нас, в Радянському Союзі мірилом добробуту в ті
часи були окрема квартира і машина, зазвичай «Жигулі».
В експортному варіанті в т.ч. у Швеції, їх іменували «Лада».
Оскільки наше горде «жигулі» для європейців було співзвучним із ницим «жиголо», то таке зіставлення для наших було
неприйнятним. Так ось, Гунар, як звали молодого шведа,
пояснив, що в них недосяжна для більшості радянських
людей «Лада» є машиною для бідних. Його батько, хоч і
живе лише на депутатську платню, але їздить на японській
автівці. Що ж стосується житла, то батьки мають трикімнатну квартиру, а він – однокімнатну. Для мене таке було
дивиною, оскільки в нас трикімнатну квартиру, згідно з
нормами, давали лише сім’ї з чотирьох чоловік, однокімнатну – з двох, а одинакові взагалі «не світило» практично
нічого, окрім ліжка в гуртожитку, щонайбільше – маленької
кімнатки.
Оскільки ми обидва були хлопці молоді, то зайшла
розмова і про дівчат. Співрозмовець розповів, що має
наречену, яка старша від нього на п’ять років. Живуть
разом вже давненько, однак досі не розписані. Вона
має середню спеціальну освіту, працює лаборанткою на
фармацевтичній фабриці й заробляє гроші на те, щоб вони
змогли одружитися. Потім, коли він закінчить аспірантуру
і знайде собі пристойну роботу, вони одружаться. Тоді вже
гроші зароблятиме він, а вона буде вести господарство і
виховуватиме дітей.
Мені особисто така виваженість міркувань мого ровесника імпонувала, але це мало відповідало нашій радянській
дійсності. По-перше, у нас тоді шлюб брали часто-густо
двадцятилітні недоростки, аніскільки при тому не замислюючись, де й на що будуть жити і чим дітей годувати. А
їхні батьки розчулено плескали в долоні й садили їх собі на
шию, вирішуючи за своїх чад їхні проблеми аж до влашту-
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вання онуків до вишів. Двадцятип’ятилітні ж особи ішли
до РАГСу нерідко вже по другому, якщо не по третьому.
По-друге, в нас здавна було заведено, щоб хлопець був старшим, а не навпаки. Але то їхня справа…
Я запам’ятав ту розмову з молодим шведом на початку
70 року, то ж коли потім, через п’ятнадцять років, у нас
почалися жваві дискусії про «шведський соціалізм», не раз
її згадував…
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16. Рік століття «генія людства»
1970 рік для всього Радянського Союзу, країн «народної
демократії» та підгодовуваного СРСР «всесвітнього комуністичного і робітничого руху» ознаменувався визначною
подією – 100-літтям від дня народження Володимира Ілліча
Леніна. «Генія людства, світоча світової революції і вождя
світового пролетаріату», який «відкрив нову еру в історії
людства» – в таких і їм подібних словах вдячні послідовники оцінювали діяльність цієї людини, ставлячи його фактично замість скинутих і втоптаних Ісуса Христа, Магомета,
Мойсея і всіх інших святих. Яких для члена комуністичної
партії навіть згадувати вважалося непристойним.
Славослів’ям на честь Леніна нас, в принципі, «годували»
з раннього дитинства, зображаючи його в щонайкращому світлі, таким собі ідеалом людини в усіх її іпостасях.
Безмежне офіційне обожнювання викликало іноді зворотний
ефект. Бо тепер, ставши дорослими, ми це просто пропускали
повз вуха і очі – відповідні статті в газетах, радіо- і телепередачі та кінофільми. Але не заперечували і не протестували – просто ігнорували за відсутності нової інформації, з
міркувань раціонального використання часу, якого в молодості, як відомо, завжди катастрофічно не вистачає. Однак
надзвичайні чесноти «світоча комунізму» особливим сумнівам
не піддавали.
Звичайно, хоча б через свій фах, ми не могли не
звернути уваги на те, що смерть вождя настала чомусь у
досить нестарому віці, до п’ятдесяти чотирьох років, хоча
великий Ілліч не мав ані шкідливих звичок, ані очевидних
важких хвороб, ніколи не відбував царської каторги, як
багато інших революціонерів. А з активного політичного
і навіть повноцінного людського життя він випав чомусь
ще раніше. І помер не від інфаркту чи інсульту, або
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туберкульозу, здобутого на каторзі, від чого зазвичай
передчасно йшли з життя його соратники-«полум’яні
революціонери», а фактично невідомо від чого. «Від важкої
хвороби…». Якої ж такої конкретно – про це в доступній
літературі йшлося вельми туманно, в термінах, далеких від
професійної лексики.
Особливо наголошувалося в офіційній пресі на
надзвичайному гуманізмі «вождя світового пролетаріату».
Про те, що він особисто віддавав накази про жорстокі
репресії, ми навіть подумати не могли. На кшталт ось такого:
«На бунт п’яти куркульських повітів треба відповісти
нещадними репресіями… Треба, щоб ця кара стала наукою
для всіх. 1) Повішайте не менше, ніж сто куркулів-багатіїв,
кровопивць… 2) Опублікуйте їхні прізвища. 3) Заберіть
увесь їхній хліб. 4) Візьміть заручників відповідно до
вчорашньої телеграми. Зробіть усе, щоб люди побачили,
тремтіли і стогнали на багато верст довкола… PS. Шукайте
непохитних людей. Ленін». (Цит. за: Норман Дейвис.
История Европы.– К., 2006. С. – 1171).
Звичайно, про його гасло, що «на білий терор ми відповімо червоним терором», ми знали. Але щоб отак брутально і жорстоко, не конкретну людину за її конкретну
вину, а «вогонь по площах» або «килимове бомбардування» – таке суперечило нормам навіть того «соціалістичного права», азам якого нас вчили. Мабуть з цієї причини
така інформація приховувалася навіть від нас, рядових
членів партії й армійських офіцерів. І стала більш-менш
доступною лише за п’ятнадцять років після того, в часи
«горбачовської перебудови». Як і бодай скупі відомості
про те, від чого, внаслідок якої хвороби померла ця «кришталевої чистоти» людина…
На честь століття вождя революції й класика марсизмуленінізму випустили спеціальну медаль. З одного боку
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– ювілейну, з іншого – нагородну. Бо відзначали нею
передусім партійних і радянських чиновників, а з простого
люду – всілякого роду ударників та передовиків. В армії
до категорії удостоєних віднесли практично всіх офіцерів,
частину сержантів і дещицю рядових. Оскільки наша
Академія була переважно офіцерською, то для інших
категорій, в т.ч. і слухачів, залишилося дуже мало. На відміну
від звичайних військових училищ. Про те, як ділили ці
медалі на нашому курсі і кому вони дісталися, ми дізналися
лише тоді, коли їх стали вручати. До честі небагатьох
нагороджених однокурсників, вони мали тактовність
тим не вихвалятися. Щоправда, коли наступного року я
прибув на службу до частини, то відчув певну незручність:
цю медаль мали всі молодші за мене командири взводів з
категорією «старший лейтенант» і навіть більша частина
прапорщиків та сержантів-надстроковиків. А в мене,
«академіка» і за посадою майора – пусто-ноль. Ніби чимось
проштрафився…
* * *
Слід зауважити, що ленінські урочистості, в принципі,
пройшли повз мене. Оскільки збулося ще одне із пророцтв
Ігоря Собківа щодо мого слухацького життя, і на початку
квітня я захворів на «хворобу Боткіна», як тоді називали
вірусний гепатит «А». Діагноз я собі поставив сам і на прийом до курсового лікаря прийшов уже зі всім необхідним для негайної госпіталізації. Отримавши направлення,
зажурено почвалав до клініки інфекційних хвороб, яка розташовувалася в кінці вул. Лєбєдєва, в кількох невеличких
двоповерхових будиночках, що осібно стояли в невеликому
парку, між анатомічним корпусом і психіатричною лікарнею. Згодом, в 1985 р. ці приміщення знесли, щоб побудувати на тому місці сучасний клінічний корпус для кафедр
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хірургічного профілю. Однак не збулося: Союз розпався,
грошей не стало і станом на 2010 р. той корпус сумно бовванів
недобудованою руїною…
Журитися мені тоді було з чого: термін госпіталізації
для слухачів при тій хворобі зазвичай був не менше 25-30
діб, мати при собі книжки і підручники заборонялося, то
ж і «тоска зєльоная», і в навчанні відстанеш, та й на дворі
ж весна… Можливими наслідками цієї хвороби для організму в двадцять з копійками навіть заслаблі медики не
дуже переймаються.
Із вдячністю згадую начальника відділення доцента, згодом професора полковника П.Д. Старшова, який ставився
до нас, захворілих слухачів, з батьківською турботою.
По-приятельськи поставився до мене один із клінічних
ординаторів, старший лейтенант-українець. Під час його
чергувань ми подовгу розмовляли вечорами про службу у
військах і як звідти знову пробитися до Академії для подальшого навчання. Протилежністю їм був також земляк, але
підкреслено серьозний і дістанційований майор-ад’юнкт
Т.М. Зубик – згодом доктор наук і професор.
Павло Дмитрович Старшов, знаючи безтурботність
нашого брата-слухача, вирішив на першотравневі свята
про всяк випадок потримати мене в клініці. То ж вийшов
я на волю лише перед дев’ятим травня. Весна того року
видалася незвично теплою, а в мене на голові – шапка,
на руці – шинель. За двісті метрів у тестя з тещею мешкав Генек Філонський, то ж зайшов до нього – залишити зимові речі й позичити пілотку, щоб не виглядати
білою вороною. Той сидить на кухні, обладновує нову
літню форму. На великому столі перед ним повзає годовала
донька. Генек радісно повідомляє: можеш мене привітати,
у мене ще одна донька народилася – Вікторія, на честь Дня
Перемоги.
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Як водиться, вітаю, хоча що стосується імені, то його
дружина Лєна, в дівоцтві Слуцкер, компанійська життєрадісна його ровесниця без жодної спеціальності, окрім
як дружина майбутнього офіцера, в ім’я молодшої доньки
вкладала, мабуть, інший контекст. Справа в тому, що
Філонський після народження в двадцять один рік першої
дитини і щільних контактів з тестем-тещею почав замислюватися, чи не зарано він впрягся в сімейного воза. Однак
при двох дітях для молодого офіцера, а тим більше слухача,
будь-які сумніви відпадали автоматично. Бо платою за
спробу знову здобути свободу було тягуче мордування по
партійній і громадській лінії з погрозами вигнати і з партії,
і з Академії. Бажаючих перевірити на собі реальність тих
погроз було мало, переважна більшість похмуро примирялася і тягла того воза далі, скрашуючи своє життя хто чим і
як міг. Гена, на жаль, не дожив навіть до п’ятдесяти років, а
Лєна з Вікторією виїхали до Ізраїлю…
Однак до того ще було довго. Звернув увагу, що гімнастерка в руках у приятеля якогось незвичного фасону, та й
погони не наші, а загальновійськового малинового кольору.
Здивовано питаю, чи не в піхоту він часом зібрався? Той
лише досадливо махнув рукою: «Це тепер така у нас нова
уніформа. Ти що, не чув? Московському і Ленінградському
гарнізонам наказано перейти впродовж травневих свят. То
ж поспішай на речовий склад, бо після дев’ятого травня
вже патрулі будуть хапати». То була друга із семи змін уніформи, які я пережив за свою майже сорокалітню службу в
Армії…
* * *
За місяць перебування в клініці я скучив і за хлопцями,
і за навчанням, то ж отримавши і довівши до ладу нову
уніформу, зранку вже був у своєму взводі. А після занять
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доповідав начальнику курсу про прибуття. Розмова з ним
вийшла дещо несподіваною. Розпитавши про здоров’я,
про настрій, шеф раптом заявив: «Ти прохворів місяць, ще
місяць маєш відпустки за хворобою. При такій перерві в
навчанні ми зобов’язані надати тобі академічну відпустку,
якщо простіше – залишити на другий рік. Тому вирішуй:
будеш брати відпустку за хворобою, чи спробуєш наздогнати хлопців. Сьогодні день передсвятковий, документи
на відпустку все одно ніхто не оформить, то ж маєш час
подумати…».
Я був не просто спантеличений, а навіть всерйоз збентежений. Мені і так вже давно набридло ходити в коротких штанцях, кортіло нормальної дорослої роботи. А тут
втрачати ще цілий рік. Та пропади вона пропадом, та відпустка… То ж одразу категорично заявив, що ніякі відпустки мені не потрібні, я наздожену. Тільки прошу дозволу
цей місяць працювати за власним планом. Шеф схвально
посміхнувся: «Не гарячкуй, не поспішай. Звичайно, що від
мене залежить, я допоможу. Але ти подумай як слід. Після
свята скажеш…».
А що тут було думати! Святковий стіл ми накрили у
Яни Буковської, майбутньої дружини Віті Кудрявцева, яка
мешкала в самому центрі – на розі Невського проспекту і
набережної річки Мойки. Зібрались Віктор з Яною, Льоня
Тер, Ігор Хаустов з дружиною–подругою Яни, ще хлопці і
дівчата. Я сидів на суворій дієті, тверезий, немов скельце,
як кажуть росіяни, з радістю дивився на своїх друзів – і
тепер що, відстати від них? Та нізащо…
Однак легко сказати, та не просто зробити. Цілий місяць
довелося працювати, немов каторжному. Найважче було
надолужити загальну та військову епідеміологію, яку я пропустив повністю, а з неї в літню сесію іспит. Знайшов у хлопців більш-менш пристойні конспекти, взяв підручники та
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посібники – і скомпілював собі власний варіант. Відробки
в мене приймав доцент, тоді ще підполковник Марс
Іскандерович Ішкільдін – серйозний небагатослівний чоловік, з яким мені потім не раз довелося співпрацювати в
дорослому житті. Після другої нашої зустрічі з приводу відробок він взяв до рук мій конспект, погортав і, поцікавившись, яким чином я його так гарно зробив, схвально буркотнув: «Якщо ви самотужки такий конспект склали, то й
курс наш бодай на «задовільно» засвоїли. Можете більше не
приходити. До іспиту ви допущені. Але вважайте…».
* * *
Впродовж другого семестру п’ятого курсу, до початку
літньої сесії, ми складали заліки з п’яти дисциплін:
військово-польової терапії, військово-польової хірургії,
військово-медичного постачання, фізичної підготовки і
медичного контролю за нею.
Кафедра військово-польової терапії була однією з наймолодших в Академії – вона тоді якраз стояла на порозі
п’ятнадцятиліття. Незважаючи на такий молодий вік, ця
кафедра користувалася в Академії серйозним авторитетом.
В Третій світовій війні передбачалося широке застосування
всіх видів зброї масового ураження і високий рівень санітарних втрат саме терапевтичного профілю. Як їм надавати
медичну допомогу і як лікувати – саме цьому навчали на
ВПТ.
Для розташування нової кафедри суттєво потіснили
кафедру психіатрії, для якої в 90-і роки XIX����������������
�������������������
ст.
���������������
була споруджена спеціальна велика будівля. Прямо перед нею пізніше
обладнали стадіон Академії, рясно политий нашим потом:
спочатку в процесі його спорудження в 1967-68 роках, а
потім під час занять з фізичної підготовки. Тепер від того
стадіону навіть згадки не лишилося…
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Будівля клініки душевних хвороб (кафедри психіатрії,
військово-польової терапії й іноземних мов)
Про перших начальників кафедри ВПТ я знав насамперед
через знайомство з їхніми синами. Сергій, син професора
генерал-майора Б.Д. Івановського, був на курс старший за
мене. Син професора полковника Є.Б. Закревського був
моїм однокурсником по морському факультету. При нас
кафедру очолював професор полковник Є.В. Гембіцький.
І за зовнішністю, і за манерами він виглядав як рафінований
інтелігент. Ми з цікавістю слухали його лекції про радіаційними ураженнями і отруєння фосфорорганічними речовинами, вочевидь недостатньо уявляючи собі всю серйозність цієї патології. Тим більше, що на практичних заняттях
на цій кафедрі до лекцій могли додати небагато – жодного
хворого з радіаційного ураженнями нам показати так і не
змогли. Про ураження ФОР, щоправда, певне уявлення
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все ж склалося: кафедра була центром, куди зі всього міста
звозили бідолах, головним чином алкоголіків, які випадково випили не те, що хотіли: побутовий інсектицид дихлофос або трихлорметафос, та ще невдалих суїцидників,
які випили те саме, але свідомо, бажаючи звести рахунки з
життям. Залишившись завдяки зусиллям лікарів живими,
вони тепер затято боролися за життя, яким так необачно
нехтували…
З Євгенієм Владиславовичем Гембіцьким я потім зустрічався в Афганістані – коли він приїхав до мене в дивізію
як головний терапевт МО СРСР, на той час вже генераллейтенант і член-кореспондент АМН. За вечерею ми згадували
Академію, ті часи…
* * *
Значно цікавішим був курс військово-польової хірургії.
Хоча б тому, що війна – як відомо, насамперед свого роду
травматична епідемія. Формально ця кафедра була не надто
старішою за ВПТ – наближалася всього лише до сорокаліття. Вона була створена з ініціативи і під керівництвом
професора В.А. Оппеля – основоположника системи етапного лікування хворих. Хоча фактично вела родовід ще від
М.І. Пирогова. Територіально кафедра розташовувалася в
будівлі «клініки Вілліє», поруч із кафедрою факультетської
терапії.
Після професора Опеля кафедру очолювали такі корифеї військово-польової хірургії, як професори і генерали
М.М. Єланський, С.Й. Банайтіс, В.І. Попов. В період Великої
Вітчизняної війни вони були головними хірургами фронтів,
кожний із них, окрім інших відзнак, мав по декілька орденів
Червоного Прапора – це була третя за значимістю нагорода
в тогочасному СРСР. Таким «іконостасом» міг похвалитися далеко не кожний стройовий генерал. За наших часів
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кафедру вже п’ятнадцять років як очолював професор
генерал-майор О.М. Беркутов. Він був не лише визначною
особистістю, а й надзвичайно цікавою людиною. На той
час він залишив за собою роль вже головним чином ідейного лідера кафедрального колективу. Питання практичного життя ефективно вирішував його заступник – професор полковник Барашков Герман Андрійович, вельми
енергійний і комунікабельний чоловік.
Хоча на кафедрі були й інші доктори наук і професори,
однак читання лекцій Олександр Миколайович залишав за
собою. На них ніхто не дрімав. Програмний матеріал професор вміло перемежав прикладами з життя і дотепними
історіями. На його лекціях майже завжди був присутній
полковник у відставці С., тепер цивільний професор. У них
були якісь своєрідні, не зовсім зрозумілі нам, хлопчакам,
взаємини. Періодично під час лекції Беркутов наводив якісь
відомості, в точності яких він нібито сумнівався. І тоді казав:
«Спитаймо в С., так чи ні – він усе знає…». А одного разу
навіть оповів байку з фронтових часів про амурні справи
професора. Як той, будучи людиною в принципі цнотливою, після одного із застіль, нарешті наважився повести
даму в кущики. Будучи короткозорим, та ще й в темряві, не
зовсім правильно зорієнтувався. І був дуже сконфужений,
коли після фінальної частини опинився в сяйві прожекторів і почув оплески й схвальні вигуки несподіваних свідків.
Виявилося, там вдало замаскувалися танкісти. Ми всі лягли
покотом, не тільки від комічності ситуації, а й від того, що
ніяк не могли собі уявити статечного професора в ролі сексуального розбишаки…
Ніби між іншим, Олександр Миколайович намагався
передати нам своє бачення життя. В тому числі й як слід
проводити відпустку: «Якщо я бачу, що мій співробітник
повертається з відпустки засмаглий, немов негр, значить,
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він не є інтелігентною людиною. І мені від цього прикро.
Бо я волію мати в своєму оточенні лише інтелігентних
людей. А справжній інтелігент просто не в змозі цілими
днями бездумно смажитися на сонці. Для нього це нудно,
він обов’язково поєднає відпочинок з розумовою працею.
Насамперед тією, яка для душі, на яку впродовж року часу
не вистачає. А відтак засмагне в міру…». Ці слова сивочолого
професора-генерала лише ствердили мене в стилі проведення відпусток на все моє подальше життя…
Щоб мати зворотний зв’язок з аудиторією, професор
практикував невеличкі анонімні опитування. Задасть під
кінець лекції якесь питання і просить передати йому відповіді на клаптику паперу, без підпису. Він був начитаною
людиною і полюбляв вставляти доречні цитати з художньої літератури. Одного разу навів опис осколкового поранення – вочевидь непрофесійний і емоційний, але напрочуд
достовірний. І попросив дати відповідь, хто є автором. Я
відразу упізнав цей епізод з роману Анрі Барбюса «Вогонь»
про події Першої світової війни. Перед початком наступної
лекції генерал дорікнув нам: «Мало читаєте, молоді люди. Зі
всього курсу правильно відповів лише один. Для військового
лікаря так не годиться…».
Одного разу попросив написати, хто ким хотів би стати в
майбутньому. Я й досі пам’ятаю майже дослівно його оцінку
наших відповідей: «Мені дуже прикро, що лише десять відсотків із вас виявили бажання стати хірургами. Цього дуже
мало. Досвід показує, що справжніми хірургами стають не
більше половини з тих, хто замолоду виявляє бажання. А
війна – це насамперед вогнепальна рана, а тепер ще й опіки,
тобто – патологія передусім хірургічна. Тому подумайте,
ви ж прагнете бути не просто лікарями, а військовими».
Забігаючи наперед, мушу сказати, що хірургічні спеціальності обрали в нас двадцять чоловік. Очевидно, подумали…
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Однак повернемося до аналізу Беркутовим наших життєвих планів: «Один із вас тут написав, що хоче стати начальником кафедри ВПХ. Що ж, я не проти. Але лише за однієї
умови: якщо його приваблюють не мої генеральські штани,
а ті можливості для творчої професійної діяльності, які дає
ця посада». Я потім не раз цитував ці слова свого Учителя
своїм учням…
Вважаю за доречне навести тут одну повчальну історію,
яка трапилася з моїм добрим товаришем Е.В. Черновим,
коли той в чині старшого лейтенанта поступав до Беркутова
в ад’юнктуру. Оповідаю майже в тих словах, в яких чув це
від нього. І дозволяю собі це лише тому, що він тієї історії
не приховував і вона вже не є особистою таємницею. Так
ось: «Після складання іспитів до ад’юнктури мене запросив
до себе на співбесіду сам Олександр Миколайович. Для чого –
зрозуміло: нас троє, а місце – одне. Розмова точилася головним чином про життя. Все йшло нібито гаразд. Під кінець
він мене запитує, ніби між іншим: «Ти до спиртного як ставишся? Горілку п’єш?». Я одразу: «Практично не вживаю,
тільки по великих святах, та й то не більше чарчини-двох, я
ж хірург…». Адже я тоді не знав, що в нього ще з фронтових часів приказка лишилася: «Горілка буває тільки добра
та дуже добра». Він мені тоді друге питання підкидає: «А
стосовно жіноцтва ти як? На дівок, либонь, заглядаєшся?».
Я знову: «Що ви, як можна, в мене жінка і двоє дітей…».
Останнє питання, видно, для порядку: «Мабуть, ти до того
ж ще й не палиш?». Я, дурень, іронії не вловив: «Звичайно,
кажу, я ж лікар…». Генерал дістав міцну «біломорину», довго
її розминав, про щось своє думаючи, потім затягнувся димком: «Ну що ж, дякую, ідіть…». Тільки-но я взявся за ручку
дверей, як ззаду раптом голос: «Слухай, Чернов, а ти часом
не падлюка?». Для мене це було, немов постріл в спину. Я
прожогом до нього: «Товаришу генерал! Присягаюсь, я
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цілком порядна людина. З чого ви так вирішили? Візьміть
до себе, будь ласка, не пошкодуєте, я доведу…». А він мені
з усмішечкою: «Та розумієш, ти ось не палиш, не п’єш, по
бабах не ходиш – у мене на кафедрі таких ще не було. Тому
я й думаю – як же ти зможеш з моїми хлопцями ужитися?
Вони ж у мене всі такі в цьому плані недосконалі. Хоча
хірурги – першокласні…». Тут я збагнув, що він мене розігрує,
але мені було тоді зовсім не до сміху…».
Генерал Беркутов не помилився: молодий задерикуватий
старший лейтенант Чернов виріс на цій кафедрі в доктора
наук, професора, полковника, а головне – справжнього
військово-польового хірурга. Ми були разом в Афганістані,
де він очолював всю хірургічну службу і особисто врятував чимало наших поранених солдатів і офіцерів. Потім
Едуард Володимирович був головним хірургом спочатку Центральної групи військ (в Чехословаччині), потім
Ленінградського військового округу.
Однак у професора Беркутова, як і у більшості інших
визначних людей, були й свої дивацтва. Зокрема, він дуже
не любив старих жінок і з демонстративним презирством
ставився до мисливців. «Іде собі така старенька по вулиці
Боткінській або Карла Маркса. – З сарказмом починав він
розповідати. – І раптом їй заманулося перейти на інший бік
вулиці. Ви гадаєте, вона попрямує до пішохідного переходу?
Дзуськи! Вона почеше навпрошки. Та ще й намаючись перебігти дорогу прямо перед машиною. Бо в думках вона собі
ще пурхає, немов метелик. Але ж їй вже не вісімнадцять, а
вісімдесят. І вона не пурхає, а повзає. В результаті, як бідний водій не гальмує, однак «бамперний» перелом гомілок
гарантований. Та ще й струс того, що залишилося від мізків. І її везуть прямо до нас – будьте люб’язні, лікуйте. А
що тут лікувати? Якщо кістки в такому віці вже не зростаються, а мізків і так давно вже немає? Ось ми і мучимося
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з такими. Так що старухи – це дуже зловредний народ!» –
гнівно закінчував свій монолог сам далеко вже немолодий
професор.
Мисливцям діставалося ще більше. «Сидить собі на
дереві надзвичайно гарна птаха – глухар. Чудо природи,
можна сказати. І раптом до нього підкрадається двонога істота
з рушницею. Господар землі, так би мовити. – Голос професора бринів гнівним сарказмом. – І ось цей, з дозволу сказати, «сапієнс» в таку красу як жахне з обох стволів. І навіщо,
питається? Та щоб зжерти! І хіба ж це достойно людини? Та
ні в якому разі! Або ще таке: проблукають весь день лісом,
нікого не вполюють, потім за обідом нап’ються і починають в стрілецькій майстерності змагатися, по порожніх
пляшках і консервних банках стріляти. І обов’язково одне
одного поцілять. І знову ж – куди їх везуть? До нас! І ми тут
мусимо на вуха ставати, щоб їх врятувати. Ось, полюбуйтеся. Сьогодні вночі доставили». – З цими словами Беркутов
ставив на негатоскоп рентгенограму грудної клітки, вся
права половина якої була всіяна застряглим в глибині тіла
шротом.
Серед наших офіцерів були мисливці, але вони обачливо
помовкували. Одного разу для семінару з марксизмуленінізму нам виділили в клубі Академії кімнату товариства
мисливців і рибалок. Третьою парою була лекція на кафедрі
ВПХ. Я прихопив з собою багатотиражку «Військовий мисливець» і перед самою лекцією поклав її на кафедру. При появі
генерала, як завжди, встали, привіталися. Розкладаючи
свої матеріали, професор помітив щось не те. Заголовок
газети читався і без окулярів. Олександр Миколайович
демонстративно-гидливо взяв її двома пальцями, грізно
спитав: «А це що за гидота? Хто це приніс?» – і потім з півгодини колошматив бідолашне плем’я мисливців. На потіху
нам, нерозумним…
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Серед викладачів кафедри привертав увагу підполковник
Ф.П. Ласта. Як своїм незвичним прізвищем, так і специфічним типом обличчя, а також вимовою і м��������������
’�������������
якими інтелігентними манерами. Як потім з’ясувалося, Федір Петрович
був одним з югославських офіцерів, присланих до нас
після війни на навчання. Коли між двома Йосипами – Тіто
і Сталіним– зіпсувалися стосунки, всю групу відкликали
на Батьківщину. Передбачаючи, що їх там очікують жорстокі репресії, він зважив за краще залишитися в СРСР. До
того ж і дружину вже тут собі уподобав. Його зарахували
до Радянської Армії, в якій він благополучно доріс до полковника і доцента. З‘їздити на батьківщину він зміг лише
через третину століття, після смерті творця соціалістичної
Югославії.
Що стосується нашого навчання, то на кафедрі ВПХ було
два викладачі-вихідці з ПДВ: Ю.Г. Смірнов і Л.М. Філіцин,
обидва підполковники і кандидати медичних наук. Вони й
вели практичні заняття з нашим взводом. Природно, що
ми склали залік без проблем – десантники завжди вирізнялися
своєю солідарністю…
* * *
Весна ювілейного року ознаменувалася ще однією
подією: приватного, щоправда, характеру – Льоня Тер
вимушений був змінити квартиру, оскільки «пан Столпаков»,
молодший брат господині вирішив одружуватися. З розповідей Леоніда з’ясувалося, що власниця його нової
оселі – класичний «уламок старого світу», який дивом уцілів донині. Вона була дворянського походження і вдовою одного з професорів Академії, померлого ще перед
війною. Все життя прожила в Пітері, не покинувши місто
навіть в блокаду. Наполегливо наслідуючи виховання і
традиції свого середовища ще царських часів, була дуже
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педантичною у виборі знайомств. Цілком задовільнившись
княжо-генеральським походженням нового мешканця, все
ж таки зажадала від «поручика» представити їй своїх друзів:
«Адже я повинна знати, хто до вас приходитиме, я маю
бути впевнена…».
Спочатку тримав іспит Вітя Кудрявцев, потім я. Льоня
попередив, що відрекомендував мене як «слушатєлявольноопределяющєгося». Було в царській армії таке
звання для освічених людей, кандидатів в офіцери – вище,
ніж унтер-офіцер, але ще не офіцер. «А форму, сказав, вам
визначили, як у юнкерів».
У зазначений час прибуваю з тортиком і квітами.
Будинок – на набережній Кутузова, колись аристократичній Французькій, поряд з Літєйним мостом. Штовхаю
важкі різьблені дубові двері з візерунчастими стеклами, що
пережили Першу світову війну, революцію, блокаду і післявоєнне побутове варварство. У просторому вестибюлі підлога викладена орнаментом з гарної плитки. На стелі – розписний плафон під кришталеву люстру, що колись висіла
тут. Тепер її замінювала проста лампочка в патроні. Отвір
класичного каміна недбало закладений цеглою. Стіни і
стеля багато декоровані почорнілою від часу ліпниною.
Біля вікон широченні мармурові підвіконня. Вгору ведуть
також мармурові сходи з бронзовими кріпленнями для
колишньої килимової доріжки, що лежала тут, і з ручної
роботи кованими поручнями. Але вся ця пишність запущена донезмоги.
Мимоволі згадався курйозний епізод, розказаний Тером
про перші дні мешкання на новому місці. Як одного разу
увечері господиня подзвонила йому з телефона-автомата з
проханням спуститися вниз і зустріти її біля дверей під’їзду:
«Тому що в парадному пролетарські діти злягаються…».
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Квартира – в престижному в минулі часи бельетажі.
Н-да... непогано жили в царські часи професори Академії.
На дзвінок двері відчинив Льоня, зображаючи з себе приватника. Господиня, маленька сухувата старенька, чекала
посеред передпокою. Стримано-люб’язний вираз обличчя,
біла мереживна блуза, темно-синій костюм, модний років
двадцять тому, на лацкані – значок про закінчення консерваторії, правда радянського зразка. Я клацнув каблуками,
по-офіцерськи поклонився, чмокнув ручку, одним словом,
все як уявлялося з книжок і кіно.
Чаювання – в суміщеному зі спальнею будуарі господині. Власне спальня була виконана у вигляді персидського
шатра площею метрів двадцять, з примхливо прикрашеною ліпниною верхньою частиною і відділялася від будуара
важкою портьєрою з химерними узорами. Посеред шатра
красувалося величезних розмірів старовинне ліжко. У радянські часи нічого подібного просто не виробляли. Будуар був
дещо меншим. Круглий стіл в центрі накритий красивою
старовинною скатертиною. Посуд – також антикваріат.
За чаєм господиня розповіла, що в молодості вона мріяла
присвятити себе мистецтву, її голос цінував сам Шаляпін,
але «зустріла, ось, свого доктора – і…». У квартирі цій вона
живе вже шістдесят років. Спочатку в ній було вісім кімнат,
але в результаті ущільнень радянських часів вдалося
зберегти лише цю спальню-будуар, кабінет чоловіка і
кімнату прислуги, в якій тепер поселився радянський
«поручик». Кухня і санвузол спотворені до невпізнання.
Проте хоча й урізані до мінімуму, але свої. І те слава Богу.
Ми з Льонею дружно піддакуємо.
Після чаю пішли до кабінету. У пересуванні квартирою
нас супроводжує неласкавого вигляду пухнастий кіт –
улюбленець господині. «Я дозволяю Леоніду Георгійовичу
тут займатися, оскільки в його кімнаті не дуже світло…».
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Кабінет на два вікна, розміром метрів тридцять квадратних.
Прямо перед вікнами – Нева, на протилежному березі –
клінічний комплекс Академії на Пироговській набережній.
Фото, представлене на задньому форзаці книги, – неначе
з цих вікон зроблене. Скло в дубових рамах – в сантиметр
завтовшки, таке збереглося лише в старих будинках, та і
те тільки в деяких. У робочій частині кабінету, біля ряду
прикрашених різьбленням книжкових шаф – величезний
масивний письмовий стіл, обтягнутий зеленим сукном і
накритий товстим, в палець склом, яке старі пітерці називали
«бемським». На столі – записники господаря і господині
ще з царських часів, зроблені на замовлення, в шкіряних
палітурках з тисненими золотом монограмами власників.
Тут же лежать акуратним стосиком царські грошові
купюри. Навіщо? Кому це потрібно зараз? Півстоліття
опісля революції? Наші думки перериває господиня: «А
ось це я в молодості. – Показує фото гарненької молодої
панночки. – А на звороті, як бачите, – миленький автограф
самого Федора Івановича...» (Шаляпіна – прим. В.П.).
Вийшовши на вулицю, я мав таке відчуття, немов повернувся із задзеркалля в нормальний світ, з його трикімнатними квартирами в новобудовах на околицях, розміром
разів у півтора-два меншими, ніж «залишки минулої розкоші» професорської вдови, і з такої ж пропорційності
заввишки стелями – два п���������������������������������
’��������������������������������
ятдесят. До яких я запросто діставав рукою. І з відповідним «ширвжитковим» убранством
тих жител «простих радянських людей». В т.ч. і полковників, і професорів...
Хіба ж я міг бодай припустити тоді, в рік розквіту СРСР,
що цьому «нормальному» радянському світу залишилося
існувати всього двадцять років? Старенька пані професорша, щоправда, до цього вже не дожила. Льоня Тер, на
жаль, теж. Як і Вітя Кудрявцев…
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17. «Зауряд-лікарі»
До початку літньої сесії п’ятого курсу мені вдалося
повністю ліквідувати всі «хвости». Таким чином, загроза
залишення на другий рік відпала. Сумнівів в тому, що сесію
складу – не було, а як – не дуже хвилювало.
Реальною прикрістю стало очікуване невдовзі підвищення цін на спиртне, про яке мені стало відомо.
А в мене якраз молодший брат приїхав поступати до
Ленінградського університету. І треба було мати чим віддячити добрим людям. В магазинах, окрім «Московської»
та «Столичної» і низькоякісних дагестанського та азербайджанського коньяків, нічого путнього не було. Але ми
знали місця, де був непоганий асортимент вин і міцних
напоїв – невеличкий магазин при дегустаційному залі на
Малодєтскосєльському проспекті.
Ледь я встиг в неділю затарити там портфель експортноімпортними горілками і вірменським коньяком, як в
понеділок оголосили про підвищення цін. «Московська»
і «Столична», які коштували відповідно 2.87 крб. і 3.07
крб., з продажу зникли зовсім, а замість них з‘явилися
так звані «колєнвал» і «Екстра», відповідно 3.62 і 4.12 крб.
Тризірковий коньяк став коштувати 6.12 замість 4.07 крб. В
півтора рази піднялася й ціна на марочні вина, якість яких
при тому була знижена. Якщо раніше марочними вважалися вина з витримкою не менше чотирьох років, то тепер
достатньо було двох.
Тоді, влітку 1970 р., це нас не дуже схвилювало: спиртне
ми пили не частіше, ніж раз на тиждень-два, то ж могли
собі дозволити і приплатити. Про те, що це був один із перших «сейсмічних поштовхів», який свідчив про зростання
труднощів в радянській економіці, і що вона всього за
п‘ятнадцять років зазнає смертельного удару від чергової
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антиалкогольної кампанії, що стане її могильним дзвоном –
таке нам навіть на думку не могло спасти. Як і величезній
більшості «простих совєтскіх людєй...».
* * *
Сесію п‘ятого курсу відкривав іспит з «Основ наукового
комунізму». Сучасному слухачеві така навчальна дисципліна
просто невідома. Але тоді вона вважалася однією з
найважливіших, тож мушу пояснити, що воно таке
і з чим його їдять, як кажуть у нас в народі. Хоча я й
отримав тоді «п’ятірку», однак, щоб мене не звинуватили
в перекручуваннях, вважаю за доцільне зацитувати
«Советский энциклопедический словарь»:
«Науковий комунізм, одна����������������������������
з трьох (поряд із марксистською філософією і політичною економією) складових частин марксизму-ленінізму, що розкриває загальні
закономірності, шляхи і форми класової боротьби пролетаріату, соціалістичної революції, побудови соціалізму
і комунізму; в широкому розумінні – марксизм-ленінізм
в цілому… В органічній єдності з марксистською філософією і політичною економією дає аналіз і обґрунтування:
історичної невідворотності загибелі капіталізму і торжества комунізму…».
Дозволю собі дещо пояснити. «СЭС», це чудове енциклопедичне видання, за широтою своєї тематики, глибиною і лаконічністю викладу матеріалу було на той час
просто унікальним. В Пітері воно було великим дефіцитом і я був безмежно радий, коли вдалося його придбати.
Нагода випала під час одного з останніх навчань військовомедичної служби Радянської Армії фронтового масштабу
на території Прибалтійського ВО влітку 1989 р. Ми на
якусь годину-півтори зупинилися в литовському містечку
Паневежіс, театр в якому очолював всенародний улюбленець,
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народний артист СРСР Донатас Баніоніс. Помітивши на
центральній вулиці книжковий магазин, я не міг пройти
мимо. Гарненька продавщиця не могла збагнути, з чого я
такий радий, що плачу чималеньку як на ті часи суму тридцять карбованців за суто «совєцьку» книжку. Вони в Литві
подумки жили вже окремо від нас. Але ми тоді того ще
повністю не усвідомлювали. Як і того, що до краху непорушної, як тоді здавалося, комуністичної системи залишилося
зовсім небагато…
* * *
Після наукового комунізму ішов іспит з психіатрії з
основами медичної психології. На той час я вже достатньо начитався і Федора Достоєвського, і відомого автора
науково-популярних книжок тих часів лікаря-психіатра
Володимира Леві, тож взяв до уваги його думку, що «нормальні люди психіатрією не займаються». Це, зрештою,
підтвердили з часом і мої особисті спостереження. Але
оскільки дехто з моїх однокашників обрав для себе саме цю
стезю, то заглиблюватися в цю тему не будемо…
Для мене перший в житті контакт з психіатром трапився
на завершальному етапі вступної компанії до Академії. Коли
нас погнали на співбесіду до якогось фахівця, спеціальності
якого не називали. Мені особисто він задав настільки дурне
запитання, що я зі своїм юнацьким максималізмом поцікавився, за кого він мене приймає? Або ким сам себе вважає?
Розійшлися ми невдоволені одне одним…
І ось тепер – психіатрія. Ця кафедра Академії нараховувала вже понад сто років і була першою психіатричною
кафедрою в Росії. В глибоку історію в наші часи тут чомусь
не заглиблювались. Навіть про «батька російської психіатрії» проф. І.М. Балинського і академіка І.П. Мержеєвського,
які, власне, і здобули цій галузі науки належне визнання в
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Росії, згадували чомусь неохоче. Те ж стосувалося і академіка В.М. Бехтєрєва. Я особисто запам’ятав імена лише професорів А.О. Портнова та Ф.І. Іванова, керівників кафедри
в 60-х – на початку 70-х років. Лекції пройшли якось повз
увагу. Зате добре запам’яталися практичні заняття, які проводив підполковник-моряк Сорокін.
Оскільки після загадкової смерті академіка Бехтєрєва
відповідної йому величини в середовищі психіатрів не знайшлося, кафедру цю з часом потіснили передовсім фізично,
суттєво скоротивши її матеріальну базу. Якщо простіше,
відібрали значну частину приміщень, в кінцевому підсумку –
під кафедру і клініку військово-польової терапії. То ж наша
група змушена була навчатися на базі однієї з міських психіатричних лікарень, яка знаходилася в приміщенні військової тюрми царських часів, що в кінці вул. Академіка
Лєбєдєва. Зрештою, це мало і свої переваги – для навчання
нам слугував найрізноманітніший контингент. Ми бачили
всіляких маніяків: від убивць, які тепер терпляче клеїли з
картону пакувальні коробки, – до «наполеонів» й «інопланетян», які відповідно себе й поводили.
За тих часів існувала державна система примусового
лікування алкоголіків, а особливо наркоманів. То ж нам
показували, як виявляти і лікувати цю публіку. Що стосується алкоголіків, то з ними розбиралися просто. Після
виведення, якщо треба, з алкогольного делірію, починали,
згідно з вченням Павлова, виробляти у хворих умовний
рефлекс на алкоголь. Для цього давали препарат «антабус», який при вживанні алкоголю викликав інтенсивне
блювання. Бідолаги зранку понуро брели до медсестри й
отримували з її рук чарку горілки. В душі боролися тяга до
алкоголю і боязнь розплати, все це яскраво відбивалося на
обличчі. Підбадьорювані медсестрою, звично вкидали в
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себе чарку – і швиденько прямували до санвузла, де корчилися
в судомах голодного блювання.
З наркоманами було значно складніше. Як з’ясувалося,
багато з них вважали свою хворобливу пристрасть заледве
не ознакою вищості над людьми і глибоко зневажали алкоголіків. Бо горілка – це для примітивів. А для справжніх,
високих духом гідним є лише одне – морфій і кокаїн. Інші
наркотики тоді були або невідомими, або недоступними,
або чомусь не цінувалися. Щоправда, наш викладач при
тому пояснював, що він не пам’ятає жодного випадку, коли
б вдалося назавжди вилікувати наркомана. А успіх в лікуванні алкоголіків не перевищує десяти відсотків.
Особливо страхітливо виглядав жіночий алкоголізм. Я
назавжди запам’ятав пацієнтку, яку нам демонстрували з
навчальною метою – гарну інтелігентну дівчину двадцяти
двох років, нашу ровесницю, походженням з професорської
родини. Вона пару років тому зв’язалася з богемною
публікою і за цей час спилася на лахміття, готова віддатися
будь-кому за склянку горілки. Вона звично загравала з
нами, божилася, що відтепер – «ні-ні», а викладач при нас її
професійно тестував і показував, що для неї зараз головне –
вийти на волю. А там вона свої «гастролі» видасть…
Наш викладач був чесною й порядною людиною: він
делікатно давав нам зрозуміти, що психіатрія – надто
тяжкий хліб. І треба дуже добре подумати, перш ніж
присвятити себе цій роботі. Бо ця спеціальність накладає
відбиток на людину, як ніяка інша. Ми мовчки слухали, а про
себе думали: «По тобі, дорогий учителю, це також помітно».
Недаремно в росіян є прислів’я: «з ким поведешся, від того
й наберешся…». Але свого викладача ми поважали.
Нарешті настав час іспиту. Приймав його у нас доктор
медичних наук підполковник Барабаш Володимир Ілліч
– середнього зросту лисуватий чоловік з обережними
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манерами і завше кислуватою міною на обличчі. Його докторська дисертація базувалася на матеріалах досліджень
після руйнівного землетрусу в Ташкенті. Цікавим було
сприйняття землетрусу різними верствами населення.
Курсанти Ташкентського загальновійськового училища,
наприклад, вирішили, що почалася Третя світова війна. А
коли через пару місяців вночі в казармі хтось ненароком
зірвав з опори штангу і вона з гуркотом покотилася по підлозі – практично всі повистрибували у вікна, вирішивши,
що це знову землетрус. Але зараз мова не про це…
Я ґрунтовно відповів професору по всіх трьох питаннях, однак той мене чомусь не відпускав: «Дякую, ви все
відповіли правильно. Але дозвольте вас спитати: скільки
алкоголіків є серед поступаючих до Академії і скільки їх є
на час складання іспиту з психіатрії?». Я збентежено мовчав. Та дідько його знає, я таким питанням ніколи навіть
не задавався. Мабуть, що нікого. Ми ж всі – нормальні
хлопці. Однак професор мене випередив: «На час вступу
до Академії – жодного. А на час складання іспиту з психіатрії – дев’яносто відсотків. Але ви цього можете не знати
і не усвідомлювати. На жаль. Дякую, ідіть». Глянув за дверима в заліковку – п’ять балів. Розповів хлопцям – всі лише
звели брови та стенули плечима.
Однак задане професором незвичайне питання потребувало відповіді. Трохи піднапрягся і зрозумів, до чого
той вів. Згідно з класифікацією тих часів, хворою на алкоголізм вважалася людина, у якої втрачався рвотний рефлекс на алкоголь. Дійшовши до п’ятого курсу ми, природньо, оволодівали мистецтвом «пітія» в достатній мірі, щоб
не «кидати харч» від якихось ста грамів. Інакше що ж ти за
офіцер? За традицією ще з царських часів «офіцер має бути
випрасуваний, виголений і пахнути одеколоном, гарним
тютюном і вином». Ми, молоді козаки, брали це на віру,
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незважаючи на виховну роботу з боку начальника курсу і
всіляких «політробочих»…
* * *
Наступний іспит був з судової медицини з військоволікарською експертизою. Цій
специфічній дисципліні
в нашій підготовці надавалася досить значна увага.
Насамперед через те, що лікар військової частини у віддаленому гарнізоні був першим з медичних фахівців, який залучався органами дізнання до судово-медичної експертизи.
Професійний експерт через об’єктивні обставини нерідко
міг долучитися до роботи лише за кілька діб. Це по-перше.
По-друге, нас орієнтували щодо специфіки роботи у воєнний
час. Щоб ми вміли вирізняти серед поранених всілякого
роду калічників – саморубів і самострілів, місце яким після
лікування – в штрафбаті або колонії, а не серед інвалідів –
героїв війни.
Кафедра судової медицини тоді розташовувалася у
49-му містечку, що біля Вітебського вокзалу. Однак це
було далеко не перше її місце, оскільки кафедра була фактично ровесницею Академії та мала видатну в науковому
плані історію. Щоправда, в наших очах вона дещо затьмарювалася суворою утилітарністю поставлених перед нами
навчальних завдань. Там, де кримінал, здавалося б, не до
науки. То ж ми були дуже здивовані, коли дізналися, що
наш симпатичний інтелігентний викладач майор В’ячеслав
Леонідович Попов – доктор медичних наук. Причому наймолодший в Академії – захистився в 31 рік. Потім, у 38
років, він перейняв кафедру від професора полковника
О.Р. Деньковського і керував нею впродовж 18 років.
* * *
Неподалік від судової медицини розташовувалася кафедра загальної та військової епідеміології. Офіційно вона
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нараховувала лише третину століття, однак насправді
коріння її було значно глибшим. Принаймні від часів всесвітньо відомого академіка Д.К. Заболотного, який ще в 20-і
роки ХХ ст. очолював кафедру мікробіології та епідеміології з ученням про дезинфекцію. Відтоді мікробіологи з епідеміологами то розлучалися, то сполучалися, аж поки з 1960
року кафедра не набула своїх остаточних назви й змісту. За
наших часів її очолював професор полковник В.Д. Біляков,
згодом генерал-майор і академік АМН.
Про історію вивчення мною епідеміології я вже оповідав. Тепер настав час розплати. На відміну від більшості
начальників кафедр професор Біляков взяв на себе не двохтрьох слухачів, як зазвичай, а навчальну групу в повному
складі. Випало – нашу. Начувшись про його вимогливість,
всі дрібно трусилися. Я в той час якраз переживав досить
серйозний роман, то ж для мене питання оцінки на іспиті
видавалося просто смішним: ну яка різниця – «п’ятірка»
чи «трійка»? Тут доля, можливо, вирішується… Про те, що
можна взагалі іспит завалити, я навіть гадки не мав. Тому
зголосився іти першим. Хлопці, які розігрували всілякі
хитромудрі комбінації, попросили мене пронести комплект
«шпор». І залишити їх в ящику стола, для тих, хто прийде
слідом. Небажано, однак, як казав ще М.В. Гоголь, чого не
зробить козак задля товариства?
Спокійно зайшов, чітко доповів, витягнув білет, сів
готуватися. Щоб позбутися зайвих емоцій, одразу дістав «шпору» із-за халяви і поклав до ящика столу. Заледве
зібрався з думками, як професор запрошує: «Давайте, не
бійтеся. Якщо не все встигли записати – не хвилюйтеся,
побесідуємо…». Знаємо ми ці бесіди шуліки з курчам,
однак робити нічого – треба іти. Невикористана «шпора» –
глибоко в ящику столу. Побесідували. «Дякую, ви вільні».
За дверима хлопці: «Ну як?». Глянув у заліковку – п’ять
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балів. «Нормальок», – відповідаю. Тільки зі смаком випалив сигарету, як раптом виходить мій наступник: «Тебе до
начальника кафедри. Чого – не знаю...». Перше моє припущення – знайшли шпаргалку. Як кажуть росіяни: «в чужом
піру – похмєльє». Злий сам на себе, рішуче карбую крок:
«Товаришу полковник! Слухач… за вашим наказом прибув!». Той дещо здивовано глянув на мої стройові екзерциції: «Вашу заліковку, будь ласка». Мовчки простягаю,
морально готовий до ганьби. Професор недбало глянув і
одразу повернув: «Вибачте, мені здалося, що я вам «четвірку»
поставив…».
Років за сім після цього, капітаном, їхав якось у відрядження до Москви. Головним чином як супроводжувач
знаного, однак вже вельми літнього ветерана військової
медицини доктора наук полковника І.М. Черняка. Поїзд
фірмовий – «Красная стрела». В останню хвилину до купе
зайшов несподіваний супутник – професор Біляков, на
той час вже генерал. Відчувалося, що він щойно від хорошого застілля. Ледве поїзд зрушив, як почалися розмови
на стратегічні для військової медицини теми. Я, природно,
головним чином слухав та іноді піддакував, щоб бодай
якось позначити свою присутність. Збагнувши, що радикалізм суджень заходить надто далеко, генерал красиво
згорнув розмову: «Вибачте, я зараз дещо ейфорійний…».
Оскільки Ілля Михайлович не палив, вийшли в коридор
до вікна удвох. Отут я і нагадав генералові про свій екзамен. Звичайно, що він того не запам’ятав. Але зараз охоче
посміялися...
* * *
Складанням тієї сесії п’ятий курс закінчився. Тепер ми
сміливо могли вважати себе «зауряд-лікарями». Так називались в царській армії медичні працівники, які обіймали
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посади військових лікарів, але не мали відповідного
диплому. Зазвичай це були студенти, які не добули в своєму
навчанні не більше року через мобілізацію до армії. Влітку
1941 р. наша Академія зробила два випуски: один – плановий, справжніх лікарів, а вже за місяць – «зауряд-лікарів»,
з довідкою про навчання замість диплому. Прискорені
випуски практикувалися й в наступні роки війни. 1945 р.
вони повернулися завершувати освіту в кітелях, прикрашених бойовими орденами і медалями, в погонах майорів – підполковників, будучи де-факто вже досить досвідченими
фахівцями, особливо хірурги й організатори. До цієї плеяди
належала чимала частина тих, хто нас тоді навчали.
Отже після закінчення п’ятого курсу ми мали повне право
вважати себе «зауряд», оскільки розуміли, що в разі війни
нас негайно відправлять на фронт, як це було з нашими
вчителями. А очікування Третьої світової війни було для
професійних військових нашого покоління, в принципі,
станом буденним. Такого, звичайно, не дай Боже, але відчуття своєї професійної дорослості душу гріло. Та й тепер
вже якщо навіть виженуть за якусь шкоду з Академії – все
одно не пропадеш, охоче візьмуть до будь-якого цивільного
інституту. А тому відправлялися в останню перед випуском
літню відпустку з відчуттям своєї певної значимості.
* * *
Як потім з’ясувалося, Льоні Тер-Гаспаряну і Віті
Кудрявцеву під час відпочинку довелося скористатися з
набутих знань повною мірою. Вони поїхали «по місцях
бойової слави». Тера – на Кавказ, в Батумі. Чутка про те,
що приїхали лікарі з Військово-медичної академії, швидко
поширилася серед численних «знайомих наших знайомих»... Місцеві мешканці вельми скептично, як я вже казав,
ставилися до своїх лікарів, небезпідставно вважаючи їх
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дипломи просто купленими. Тому від бажаючих проконсультуватися у «академіків», а також влаштувати для них
застілля, відбою не було. То ж Льоня з Вітею повернулися
переповнені приємними враженнями і ностальгійними
спогадами.
Мій відпочинок виглядав значно скромнішим, але
також нівроку. Принаймні місяць пролетів непомітно. Я,
як завжди, привіз з собою добрий десяток відкладених на
цей час книжок, у батьків були припасені для мене журнали.
Книжки і літературно-публіцистичний «Огонёк» доставляли інтелектуальне задоволення. Суто спеціальний журнал «Советская милиция», який виписував батько, цілком
успішно компенсував властивий для того часу брак якісних детективів. Само собою, були й інші, відповідні вікові
заняття…
Під час першого ж збору після відпустки громом з ясного
неба пролунала звістка про загибель Толіка Моральова – на
мотоциклі влобову зіткнувся з «Запорожцем». Простий,
доброзичливий в спілкуванні хлопець, він користувався
повагою за свої гарні людські якості. І ось раптом його не
стало... Ми всі були приголомшені. Це була перша наша
втрата. На жаль, не остання. На час, коли я пишу ці рядки,
немає вже кожного сьомого. І, на жаль, при кожній нашій
загальній зустрічі ми схиляємо голови на вшанування світлої пам‘яті ще когось із наших...
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18. Військове стажування
Шостий курс починався зі стажування у військах
залежно від виду Збройних Сил і на тих посадах, на яких ми
мали служити без додаткової підготовки. Для нас, десантників, це були посади молодшого лікаря, начальника медичного пункту (командира медичної роти) і старшого лікаря
(начальника медичної служби) парашутно-десантного
полку. Окрім того, ми мали скласти уявлення про практичну діяльність окремого медико-санітарного батальйону
дивізії та гарнізонного військового госпіталю. Щоб якось
підняти наш авторитет – все ж виступаємо в ролі лікарів, –
нам присвоїли військове звання «старшина», яке у військах
відповідало посаді фельдшера.
Слід сказати, що в системі радянської військової освіти
цьому етапу навчання надавалась велика увага у всіх вищих
військових навчальних закладах. Військове стажування
тривало півтора місяці й закінчувалося диференційованим
заліком. Оцінка йшла до залікової відомості на рівні з іспитами. Ще до виїзду з Академії ми склали чернетки індивідуальних планів стажування, в яких по днях і годинах були
розписані навчальні питання, які ми мусили відпрацювати.
Після приїзду до частини в наші задуми вносилися корективи відповідно до плану бойової підготовки частини і
плану роботи медичної служби. В остаточному вигляді
цей документ підписувався слухачем і старшим лікарем
полку та затверджувався викладачем Академії та командиром полку. Безпосередньо під час стажування ми мусили
вести щоденник, в якому погодинно розписувалося, чим
ти займався впродовж робочого дня. Так що стажування у
військах було справою досить серйозною і відповідальною.
Зважаючи на сказане, з нами провели декілька установчих
занять. З огляду на те, що ми їдемо за межі гарнізону, та
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ще й у війська, нас поза чергою забезпечили новою парадною формою одягу. В порівняні з тим, що ми мали до того,
це був клас – майже як у офіцерів. На лівому рукаві, окрім
великої яскравої медичної емблеми, шість золотистих
яскравих нашивок на малиновому прямокутнику величиною з долоню. Ні на постачанні, ні в продажу такого ще не
було, а в майстерні з таким дріб’язком ніхто справи мати
не хотів. Але ж для нас це була справа честі! То ж – шили
самі, хто як умів. Комендантські патрулі, побачивши нас,
впадали в прострацію – що за птахи і звідкіля прилетіли.
Для них вершиною бажань були чотири нашивки; п’ять,
як в інженерних училищах – це вже розкіш; ну а шість –
це взагалі щось незбагненне. Юні лейтенанти після середніх училищ – так ті взагалі, здавалося, готові були першими
честь віддавати…
* * *
Базою для стажування майбутніх лікарів-десантників
були визначені три гвардійські повітрянодесантні дивізії: 7-а – в Литві зі штабом в Каунасі; 76-а – в Росії, майже
вся в Пскові, і 103-я – в Білорусії зі штабом у Вітебську.
Зрозуміло, що я обрав для себе Литву, оскільки приємне
враження про той край в мене збереглося ще з часів військової практики. Старшим групи мав бути старший лейтенант Вітя Кудрявцев. Наш командир взводу старший
лейтенант Льоня Тер-Гаспарян повіз групу до Пскова, а
вітебську групу очолив командир другого відділення старшина Генріх Брандт. Керівником нашого стажування був
призначений вже добре нам відомий підполковник І.Ф.
Горюнов. До його занудства ми вже звикли, як оминати –
навчилися, то ж настрій мали добрий. Ще б пак – півтора
місяці майже дорослого життя. Дотик до майбутнього, так
би мовити…
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Після прибуття до Каунаса нам влаштували короткий
курс повітрянодесантної підготовки на базі «обдо» – окремого батальйону десантного забезпечення. Де ми не лише
відновили свої особисті навички і виконали два стрибки з
парашутом, але й навчилися готувати до десантування парашутним способом майно і техніку медичної служби полку.
Після цього нас розподілили з розрахунку по два-три
чоловіки на полк. Парашутно-десантні полки стояли в
Каунасі, Капсукасі й Алітусі, артилерійський – в Кальварії
(по-старому – Мар’ямполісі), на кордоні з Польщею. Ми
з Вітюшею, природно, вирішили залишитися в Каунасі, в
108-у парашутно-десантному полку. В компанію собі взяли
Борю Монахова, який був хлопцем позитивним зі всіх
сторін. Полк наш мав славетні бойові традиції: 1945 року
штурмував Відень, 1956 – брав Будапешт, 1968- – Прагу.
Практично всі офіцери полку були учасниками подій у
Чехословаччині і пишалися виявленою при тому професійною майстерністю – взяли величезне місто без жодного
пострілу. Як кажуть росіяни, «На ура!». Цікавий збіг обставин – в Афганістані я служив у 108-й мотострілецькій дивізії.
Але тоді про те, що в тій закутній, забутій Богом і цивілізованим світом країні може «рвонути», ніхто навіть подумати не міг…
В десантних військах при серйозному знайомстві все
виявилося зовсім не таким, як мені, абітурієнту Академії,
розмальовував генерал Ходорков. І не таким привабливим,
як нам оповідав підполковник Горюнов. По-перше, нічого
свого, вищого за медсанбат в тих військах не було. По-друге,
в полку з семи штатних лікарів за штатно-посадовою категорією майор був всього один, решта – капітани і старші
лейтенанти. Таке співвідношення було гіршим, ніж у стройових офіцерів парашутно-десантного батальйону, де на
чотирьох капітанів-командирів рот припадало чотири
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майори, не рахуючи комбата-підполковника. Таке становище залишало дуже небагато надій на нормальне просування в майбутньому. Тим більше, що і у вищих ланках
було не краще: в медсанбаті було всього три майорських
посади для купи своїх капітанів і старлеїв, а підполковників
на всю медичну службу дивізії всього два. Стільки ж полковників медичної служби на всі ПДВ. То ж про яке службове
зростання може іти мова, а тим більше професійне?
Як я вже казав, прийшовши за два роки після того
ад’юнктом на кафедру ОТМС, жартома виказав деякі свої
міркування колишньому начальнику факультету, на той
час вже відставному генералу, молодшому науковому співробітнику кафедри. Однак тоді мені було не до жартів.
Щоправда, це не заважало мені захоплюватися силою і
могутністю радянських Повітрянодесантних військ. Полк
тому і називався «парашутно-десантним», що мав усе
необхідне для того, щоб спуститись з неба на парашутнодесантних системах, без приземлення літаків, і рухатись
далі в пошуках жертви на власних колесах і гусеницях, не
надто поступаючись звичайній мотопіхоті. Для нас влаштували виставку озброєння полку – там було на що подивитися.
«Грємя огньом, свєркая блєском сталі…», як співалося в
одній з довоєнних радянських пісень.
В медичній службі полку нас зустріли, немов рідних.
Одразу вивільнили палату в медпункті, хоча й, як ми
потім збагнули, не без умислу – своїм там проживанням
ми мали забезпечувати цілодобову невідкладну лікарську
допомогу. Відтак за межі частини виходили з розрахунком,
щоб хоча б один завжди залишався на місці. З випускників
Академії там не було нікого, полкові лікарі в ній лише
удосконалювалися, та й то не всі. Тому ставилися до
нас досить шанобливо, не зважаючи на свою перевагу у
військовому званні. Спілкуватися з лікарями одразу почали
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на ім’я, по-батькові – лише при сторонніх та пацієнтах;
з прапорщиками-фельдшерами – виключно на ім’я та
по-батькові, не допускаючи панібратства.
Старший лікар полку, щоб ми не надто витрачалися
на харчування, одразу визначив нас відповідальними за
контроль над солдатською та офіцерською їдальнями, що
ми здійснювали з задоволенням. І в буфеті добирали лише
десерт. Буфетниця була рада бодай цьому – бо новий командир полку заборонив продаж до обіду не лише горілки, а
навіть пива. «А то, что люді мучаются, что у рєбят труби
горят, єму наплєвать…», – виливала свій гнів перед нами
сердобольна і досить доступна екс-майорша із «развєдьонок». Ми співчутливо хитали головами, однак більше для
порядку, із ввічливості. Оскільки такий важкий стан в нас
траплявся не часто і не тут…
Підполковник Краєв прибув на цей полк практично
одночасно з нами з аналогічної посади в навчальній дивізії.
Коли ми відбували там військову практику, його щойно
призначили заступником командира полку, в чині капітана.
Потім я читав в газеті про те, як він, ставши вже командиром, з метою тренування ставив завдання розвідроті «знімати» вартових на постах. Журналіст аж захлинався від
щастя, бо це ж була справжня знахідка! Я ж, старший сержант і командир відділення, лише дивувався, як таке може
бути. А якби той розвідник нарвався на нормального вартового, який діяв би строго за статутом, що «часовой – ліцо
нєпрікосновєнноє», і вгатив в нападника чергу з автомата?
А навіть якщо пост сторожовий – застосував би прийоми
штикового бою, як належить в такому випадку? Хто б тоді
відповів за покійника? Хто завгодно, тільки не вартовий…
Тим не менше, за три роки той капітан став підполковником і був тепер моїм, хоча і тимчасовим, але командиром.
Молодий, стрункий, підтягнутий, з холодним виразом
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обличчя – він однією своєю зовнішністю, здавалося, зводив
стіну між собою й людьми, які для нього, як для командира,
мали б бути своїми. Кидалися у вічі тонкі лайкові рукавички, які він носив у вересні місяці, при літній формі
одягу. Це копіювання прусської традиції було мало доречним
за панівної комуно-егалітарної ідеології, тим більше, не
передбачене формою одягу.
Щоправда, таку показну сухість і настороженість можна
було зрозуміти – його попередника зняли з посади саме за
те, що не впорався з управлінням таким великим і складним
військовим організмом. То ж тут було не до просвітленого
обличчя і приязних усмішок… Пригадую випадок: ледве не
надзвичайна подія при ремонті каналізації. При військових
частинах тоді не було належної системи забезпечення їх життєдіяльності в мирний час. Всі господарчо-ремонтні роботи
виконували практично ненавчені солдати. У цьому випадку
прорвало якусь трубу. Щоб ліквідувати прорив, залучили
юрбу саме таких «фахівців» під командою прапорщика.
Вони вирили глибоку яму, щось там борсалися в глибині.
Незакріплений ґрунт посунувся, двох завалило. Прибігли
ми з медпункту з ношами і з сумкою для невідкладної допомоги. Підлетів на своєму «уазику» командир. Як завжди підтягнутий і акуратний, обличчя суворо-незворушне. Лише
руки, закладені за спину, нервово теребили рукавички – а
раптом хтось не виживе? Тоді – кінець, доля попередника…
На щастя для всіх, все обійшлося лише переляком.
Забігаючи наперед: як мені потім розповідали, Краєв з
часом став командиром корпусу, генералом. Зважаючи на
свій жорсткий характер, мав досить напружені стосунки
навіть з безпосередніми підлеглими. Одного разу, згідно з
традиціями, парився в лазні зі своїм «членом», тобто членом військової ради, а фактично – політичним наглядачем.
Одягнувшись, виявив, що щез партквиток, який кожний
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офіцер-комуніст мусив носити в лівій кишені сорочки.
Права кишеня призначалася для службового посвідчення,
яке було на місці. Пошуки результатів не дали. Як наслідок,
покарання: сувора догана по партійній лінії. А таке надовго
закривало тоді шлях нагору. Більше про нього я ніколи не
чув. Хоча задатки чоловік мав великі…
* * *
Півтора місяці стажування пройшли непомітно швидко.
Причин тому було одразу декілька. Перша – достатньо комфортна психологічна атмосфера на цьому тимчасовому
місці нашої служби, зумовлена насамперед доброзичливим ставленням колег-лікарів і всього особового складу
медичної служби. Друга – постійна завантаженість роботою. Третя – сприятливі умови для відпочинку у вільний
час. Полкові лікарі хоча й були випускниками провінційних медичних вузів і профільного для ПДВ Томського
військово-медичного факультету, однак ставилися до нас
не лише без заздрощів й меншовартісної закомплексованості, а цілком по-товариськи. І щиро намагалися передати нам те, що самі знали й уміли. Щоправда, не всі ті знання й уміння були корисними і бажаними для нас, однак
ми вважали за краще в дискусії не вступати. А добросовісно
вели прийом хворих у будь-який час дня і ночі, працювали
в перев’язувальній і процедурній, а також в лазареті, на
велике задоволення місцевих лікарів і фельдшерів.
Оскільки в полку бойова підготовка була поставлена
на належному рівні, то роти і батареї практично щодня, а
нерідко й вночі стріляли, водили, долали водні перешкоди
та стрибали з парашутом. І все це треба було забезпечувати.
Хоча в кожному лінійному батальйоні і був свій лікар, однак
він всюди не встигав, не кажучи вже про чергову відпустку
і всілякі відрядження. А в керівних документах з бойової
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підготовки їх укладачі – стройові офіцери всюди позаписували, що забезпечувати всі ці заходи має саме лікар. Хоча
навіщо – незрозуміло, цілком очевидно, що лише задля
перестраховки. Тим більше, що в кожній роті й батареї був
штатний санітарний інструктор, та й фельдшерів для підсилення було достатньо. Однак накази не обговорюються,
а виконуються, то ж нас залучали і до цього.Тому в професійному плані нудьгувати не доводилося...
Іноді траплялися і випадки з розряду курйозних. На
самому початку роботи в полку до нас з Вітею Кудрявцевим
звернувся один із командирів батальйонів – з проханням подивитися і призначити лікування його п’ятилітній
доньці. Ми були дещо спантеличені і запитали, чому він
не звертається до дільничного педіатра або до своїх лікарів. Майор відповів по-армійськи чесно й прямолінійно:
«Лабусам (зневажливе прозвище литовців росіянами –
прим. В.П.), я не довіряю – вони нас не люблять, до того
ж хабарники. Наші полкові лікарі – вони всі дискваліфікувалися і в медицині розбираються не набагато краще за
мою жінку. А ви з Академії, зі свіжими знаннями – на вас
надії більше…». Ми були, з одного боку, зворушені довірою, а з іншого, збентежені. Це що ж виходить, що й на нас
в полку чекає така саме доля, як у наших старших колег? Е
ні, таке нас не влаштовує… Однак довго роздумувати тоді
було ніколи. Розпитали майора про симптоматику, похапцем погортали привезені з собою довідники – і поїхали. В
дитини виявилася звичайна ангіна, ми призначили відповідне лікування, заспокоїли офіцера і його дружину.
Полк – це специфічний в соціальному плані організм,
понад півтори тисячі чоловік, з них біля двохсот – офіцери
і прапорщики. Незабаром ми з Вітюшею помітили, що
наші «акції» поповзли вгору. І здивовано-іронічні погляди
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у їдальні Військторгу змінилися на цілком дружелюбні: «Це
«академіки», з Ленінграда, свої хлопці, десантники…».
Однак не все було так гладко. Одного ранку до медпункту
на медичний огляд привели новоприбулого солдата. Він був
донедавна курсантом Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища, для десантних військ – свого
роду академії. За що, власне, його відрахували, так толком
пояснити і не зміг. Тримався впевнено, був чомусь в курсантських погонах, право на які втратив разом із наказом
про відрахування з училища. Обмундирування новеньке,
франтувато підігнане. Після нашого вердикту «здоровий»,
його повели до нового місця служби – в одну із парашутнодесантних рот. Пізно ввечері цього хлопця до нас принесли на плащ-палатці: непритомним, в чужому зношеному
обмундируванні, ширінка на штанях розстебнута, на ній
краплі сперми, з горла виривається важке хрипіння. Цілком
очевидно, що справа пахне криміналом. Однак замполіт
роти метушиться, намагається переконати, що це нещасний
випадок – сам випав з вікна четвертого поверху казарми.
Тут же мовчки стоїть старшина роти – здоровенний мордоворот з військовослужбовців строкової служби. Обличчя
тупо-незворушне. Я його запам’ятав, коли кілька днів тому
проводив медичний огляд цієї роти: все тіло покрите татуюваннями асоціального змісту. На стегнах, пам’ятаю, було
написано: «Они устали…». В ті часи таке полюбляли лише
кримінальники та до того схильні. Колеги-лікарі характеризували його як садиста, якого чомусь тримають на цій
посаді.
В такий пізній час в медпункті з лікарів були лише
ми, стажери. З першого погляду було зрозуміло, що головне
наше завдання – доправити хлопця живим до гарнізонного
військового госпіталю, який був за якихось три-чотири
кілометри. Саме в госпіталь, а не в розташований на
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півдорозі медсанбат, де недостатньо досвідчені лікарі
можуть і не впоратися з таким важким випадком. Але ж
евакуацію треба забезпечити. Відтак, швидко оглянувши
бідолаху, ввели знеболювальні та серцево-судинні препарати. Під час огляду звернув увагу на характер ушкоджень.
Знання з судової медицини ще були свіжими, тож не міг не
помітити, що хлопця спочатку жорстоко побили, а потім
просто викинули у вікно. Або сам вистрибнув, намагаючись врятуватись від катувань. Почав робити відповідні
записи в медичну книжку постраждалого. Замполіт, через
плече прочитавши: «На тілі є наступні ушкодження…»,
одразу заверещав: «Це не ваша справа – робити висновки.
Везіть до медсанбату, там розберуться люди більш досвідчені, ніж ви». Я одразу зрозумів, до чого він гне – медсанбат
підпорядкований командирові дивізії, якому «надзвичайна
подія» також ні до чого. Тому не витримав. Білий халат погонів немає, а під ним їх не видно. В цьому є як свої мінуси,
так і плюси. «Товаришу старший лейтенанте! Вийдіть з
перев’язувальної і не заважайте нам рятувати вашого солдата!». Замполіт спробував щось бовкнути, але почувши
«Геть, я сказав!» і зустрівшись зі мною очима, з матюками
вискочив за двері. З часом я збагнув цю свою особливість –
вміти в критичних ситуаціях диктувати людям свою волю і
вести їх за собою. Але тоді мені було не до мудрствувань…
* * *
До програми стажування входило також ознайомлення з
роботою окремого медико-санітарного батальйону дивізії і
гарнізонного військового госпіталю.
Медсанбатом командував гвардії підполковник Епштейн.
Він був із «зауряд-лікарів», закінчив війну майором вже
в цій посаді. Завершивши після війни освіту в Академії,
був призначений сюди, в Каунас, де й служив уже понад
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двадцять років. Прийняв нас дуже гостинно, чим задав
тон для всього свого колективу. Господарство було
по-справжньому зразкове. Офіцери потім розповіли нам
байку про свого шефа: як його під час недавніх чехословацьких
подій прозвали «головним окупантом» у Празі. Справа була
в тому, що коли наші десантники захопили місто, то почали
якось облаштовуватися. Молоді начмед і командир медсанбату Вітебської дивізії діяли так, як їх учили: розгорнулися
десь на околиці міста в палатках. Фронтовик Епштейн діяв,
як на війні. Ретельно розвідав територію довкола штабу
дивізії, віднайшов там чудово обладнану двоповерхову
поліклініку якогось заводу і розгорнув в ній свій медсанбат. Палатки ж відігравали суто допоміжну роль. Тим він
одразу забезпечив рівень медичної допомоги не нижчий, ніж
вдома в Каунасі. До нього везли своїх травмованих і хворих
всі наші союзники по тій операції. Згодом чехи оговталися
і почали скаржитися, але жорстко командувати підполковником Епштейном наважувався не кожний генерал. То ж
звільнив він приміщення лише тоді, коли дивізію повертали до Союзу...
Гарнізонний військовий госпіталь в Каунасі розташовувався в центральній частині міста, в приміщеннях колишнього
головного госпіталю литовської армії. Його вибудували
незадовго перед війною за останнім словом техніки. Нові
господарі підтримували все в належному стані, то ж госпіталь справляв гарне враження. На час нашого прибуття
його нещодавно очолив майор Олег Рибніков – недавній
випускник Академії та приятель наших офіцерів. Відтак
поставився до нас дуже добре.
В результаті цих занять ми чітко уяснили роль медбатальйону і гарнізонного госпіталю в системі медичного
забезпечення військ і порядок нашої взаємодії, як лікарів
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тактичної ланки, з цими ближчими до нас, але вищими осередками професійної діяльності.
* * *
Хоча працювали ми на совість, а значить – багатенько,
однак місто Каунас давало достатньо можливостей і для
відпочинку, для душі. За буржуазної Литви – столиця, за
радянських часів воно мало перетворитися на провінційне
місто республіканського, а фактично обласного масштабу.
Мало, але – не стало. Каунас для Литви був, як Ленінград
для Росії або Львів для України. Колишня столиця, яка відчайдушно боролася за збереження свого якщо не адміністративного, то принаймні духовно-культурного статусу.
Тому каунасці розуміли нас, а ми їх. Принаймні ми, ленінградці, хотіли, щоб було саме так. І по життю воно ніби так
і виглядало…
Штаб 7-ї гвардійської повітрянодесантної дивізії розташовувався в будівлях головного штабу колишньої литовської
армії. А їхній будинок офіцерів, що в самому центрі міста,
став нашим з тим же призначенням. Його танцювальний
зал залишився найбільш престижною, як тепер кажуть,
дискотекою на все місто. Але квитки на неї продавали лише
офіцерам у формі, а якщо в цивільному, то лише за службовим посвідченням, без будь-яких винятків. То ж місцеві
дівчата, щоб потрапити туди, змушені були просити офіцерів
придбати для них квитки. Прохання, як правило, задовольнялися і давали суттєвий шанс для сприятливого розвитку
подальших подій. Що аж ніяк не викликало теплих почуттів
до наших з боку місцевих хлопців.
Ми, слухачі Ленінградської ВМедА, серйозну заявку
про себе зробили ще при прибутті, коли всі вісім чоловік
були разом. Місцеве населення росіян хоча й не любило,
але до військових ставилося з розумінням. За принципом:
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військові – це держава, а до держави слід ставитися з повагою, на «ви»… Тим більше, що ці хлопці служать там, де їм
велять. Тому якщо ти не володієш литовською, то краще
бути в уніформі, аніж у цивільному вбранні. Нас таке цілком
влаштовувало з банальної причини: оскільки нова уніформа
була поки що запроваджена лише в Москві й Ленінграді, а
тут її не бачили взагалі, то ми виглядали більш чепурними в
порівнянні з місцевими молодими офіцерами. Тому більш
конкурентоспроможними.
Особливо це стосувалося танців, але тут більше з іншої
причини. Як ми одразу пересвідчилися, в танцювальному
репертуарі місцева публіка «застрягла» на рівні першої
половини ХХ століття – вальс, танго і фокстрот. Причому
останній танцювали під цілком сучасну музику. Коли ми
«ушкварили» «шейк» – наші партнерки нас не зрозуміли.
Спробували вже застарілий для нас «твіст» – також не
тямлять. До того ж чомусь ще й ображаються. Як потім
з’ясувалося, у них даму запрошують одразу на два танці. І
якщо ти відвів її на місце після першого – отже образив.
Але ж ми таких їхніх тонкощів спочатку не знали…
Від такого душевного «растройства» мимоволі зійшлися
в буфеті. Випивши по склянці смачного місцевого яблучного вина, вирішили, щоб кожний взяв більш-менш
розбитну дівку і зробив загальне коло на вісім пар. Й
«ушкварити» «шейк» як належить. Паркет старий, дубовий, витримає… Сказано – зроблено. Дівки – народ тямущий, тож швидко оволоділи ритмікою і рухами. Після
чого – пішло-поїхало... Вже після першого раунду публіка
розступилася, щоб дати нам місце посеред залу. А сама
жадібно переймала досвід. Ми ж не скупилися – «вишивали», як могли. Наші партнерки також увійшли у смак,
так що вийшло загалом непогано. Після того лейтенантикапітани «ставили» нам в буфеті пиво, а дівчата зверталися
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з проханням запросити їх на наступний танець – виявляється, це також у них звичай такий… У декого з хлопців
очки заблищали, але як швидко з’ясувалося, передчасно.
Нормальні литовські дівчата більше воліли розважатися
з «русскімі» на паркеті, у вертикальному становищі, аніж
деінде в горизонтальному. Для пітерських дон-жуанів таке
було не зовсім зрозумілим, але факт є факт, і його доводилося сприймати. Професійні ж шльондри нас цікавили
мало – як російські, так і литовські…
* * *
Каунас – місто відносно невелике, то ж і вартих уваги
культурно-історичних пам’яток було не дуже багато.
Насамперед, природно, Історичний музей. Як нам пояснили
литовці, колишній Військовий. Тут ми відкрили для себе
чимало цікавого. Я із дивуванням довідався, що ніякого
татаро-монгольського трьохсотлітнього «іга» на українських землях не було, це було лише на землях Московії. У
нас же була досить нетривала навала й руїна, але не кількасотлітнє панування диких орд. Хоча б тому, що з середини
XIII ст. українські землі входили до складу великого князівства Литовського, а вже від нього потім перейшли під
владу Польського королівства. Новиною була й експозиція, яка стосувалася періоду незалежного існування Литви
в 1920-40-х роках. Хоча й невеличка, скупа і ретельно відцензурована, однак на певні роздуми все ж наводила.
Насамперед, щодо можливості самостійного державного
існування навіть такого маленького народу…
Поруч з історичним, ще два музеї. Один, так званий музей
чортів, користувався великою популярністю в совєтських
туристів і місцевих росіян, як велике культурне надбання.
На мене він особливого враження не справив. Як в
російському фольклорі одним із визначних персонажів був
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«лєший», так у литовців – чорт. Якомусь литовцеві збрело в
голову колекціонувати зображення тих мало симпатичних
казкових персонажів. Згодом цю колекцію назвали, на
догоду невибагливим смакам, «музеєм».
Справжнім же закладом, який повністю відповідав цьому високому званню, була галерея Мікалоюса
Чюрльоніса – видатного литовського художника і композитора рубежу XIX – XX ст. Вона була заново вибудована
нещодавно, згідно з вимогами сучасних музейних технологій і
справляла належне враження навіть на нас, які досить впевнено почувалися майже в усіх ленінградських музеях, принаймні – в головних. Бо в тогочасному Пітері практично всі
художні музеї й галереї залишалися в приміщеннях, успадкованих ще від царських часів.
Про експонати – картини Чюрльоніса, – годі й говорити.
Та ще й під супровід його ж музики, яка ненав’язливотихо лунала в залах. На жаль, за тих часів пристойних
репродукцій в продажу не було, то ж щоб запам’ятати, я за
півтора місяці стажування відвідав той музей разів зо три. А
потім – кожного разу, коли бував у тому місті. Зате вдалося
придбати чудові альбоми литовської фотографії та графіки.
Аркуші з них прикрашали стіни моїх скромних тимчасових
помешкань впродовж наступних років двадцяти…
Музей литовських вітражу і скульптури розташовувався в колишньому кафедральному православному соборі.
Експозиція – чудова, мою увагу привернула гарна статуя молодої дівчини з лавровим вінком, на табличці напис – «Свобода».
Розміри далеко не камерні, мала б стояти десь назовні, в публічному місці. Спитав служницю – літнього віку жінку. Та крізь
зуби процідила: «За часів демократичної Литви вона й стояла на
Лайсвес-алеї» (Алея Свободи – прим. В.П.). Будь-кому з інших
«совєцких» навіть на думку не спало б, що вона насправді мала
на увазі. Але ж я був я – син офіцера держбезпеки з Західної
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України і палкий молодий комуніст. Тож зреагував просто
автоматично: «Ви що ж, не вважаєте нинішню, соціалістичну Литву демократичною?». Жінка, яка збагнула, що
бовкнула зайве, лише мовчки підібрала губи й відійшла
геть. В принципі, я хотів її зрозуміти і був готовий до діалогу,
але для неї я був чужинець, окупант, відтак – не цікавий, а
то й небезпечний…
Інший прикрий випадок стався, коли ми з Вітею
Кудрявцевим пішли на екскурсію до Каунаської фортеці.
З російськомовних зробили окрему групу. Для литовців
битва під Грюнвальдом – це щось таке вікопомне, як для
росіян Куликове поле, а для сербів – Косовська битва. Тільки
східні і південні слов’яни там програли, а литовці в купі
з поляками – перемогли. Вони навіть свою головну футбольну команду назвали «Жальгіріс», тобто – Зелений ліс,
німецькою – Грюнвальд. Молода жінка-екскурсовод під час
оповіді про ту битву наголосила, що в ній брали участь польські і литовські війська. Що ж стосується руських і смоленських полків, то вони були найняті за платню. Тобто – воювали як найманці, за гроші. Я скипів. Хоча і не знав тоді,
що за часів тієї битви ті землі вже входили до складу Литви,
відтак русько-смоленські полки воювали на загальних підставах, як піддані Великого князівства Литовського. Але ж
я знав, ким вважали тогочасних литовців поляки – головні
переможці в цій битві. Я ще школярем двічі передивився
екранізацію роману Генріка Сенкевича «Хрестоносці»,
потім ще й перечитав цей роман. Литовці там зображалися
заледве не як печерні люди. А ми ж ще за триста років до
того вже були Київською Руссю. І вони мені тут тепер – «ви
воювали за гроші…». Ах ти…! Добре, що поруч був не заангажований на патріотизмі Вітюша Кудрявцев, то ж спустив
все на гальмах.
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* * *
Сподобались нам також місцеві розважальні заклади –
бари, кафе і ресторани. Ми були замордовані совєцьким
«ненав’язливим сервісом», тож каунаські заклади виглядали чимось надзвичайним. Хоча і тут не обійшлося без
курйозів. Вирішили якось з Вітею відвідати пивний бар
«Гамбрінус», який нам рекомендували місцеві колеги. Мій
приятель в офіцерській формі, я – в цивільному, вбраний
цілком пристойно, але не пускають. Швейцар люб’язно
пояснює, що після 18 години обов’язково має бути краватка. Добре, поруч галантерейний магазин. Купив за півтора карбованці гарну краватку місцевого виробництва і
«зняв питання». За цінами того часу це відповідало одному
кілограму дешевої вареної ковбаси або четвертинці горілки.
Ця краватка, до речі, успішно служила мені ще років п’ять.
Залишилося в пам’яті і перше в житті відвідання вар’єте.
При Сталіні-Хрущові про таке не могло бути навіть і мови.
«Вар’єте-кабаре-бордель – моральноє разложєніє – ізмєна
Родінє» – все це були слова одного ряду. При Брежневі
стало трохи легше. І в Каунасі в кафе-барі «Орбіта», що в
самому центрі міста, влаштували одне з перших в СРСР
вар’єте. Природно, що ми з Вітею Кудрявцевим такий
заклад оминути не могли ніяким чином. Второпавши, що
без знання литовської нам обом, зовні подібним до місцевих мешканців, краще ходити у військовому вбранні, так
і зробили. Якось увечері підійшли до кафе, стали в хвіст
черги. Попереду чоловік шість. Раптом швейцар відкриває двері: «Товариші офіцери, прошу вас, заходьте». Черга
мовчить, швейцар люб’язно посміхається, ми в трансі, але
ноги самі несуть. Уявити таку повагу до радянських офіцерів в «колисці революції», комуністичному Пітері просто неможливо. Вітюша, потомствений ленінградець, лише
крякнув...
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Заходимо до зали. Щонайменше третина – місцеві офіцери. Більшість прямо зі служби, в бриджах і чоботах. Хіба
що бархоткою по них пройшлися – щоб блищали, як в
армії кажуть, «мов котові яйця». Програма вар’єте щойно
починається, поки що виступає конферанс’є. Сідаємо,
чекаємо, поки підійде наша офіціантка. Проходить хвилин
десять – нікого. Неподалік притулилася до колони і жадібно
дивиться на сцену довготелеса й малосимпатична «штахета»
у вбранні офіціантки. Питаємо в неї, в чому справа, де наша.
Вона нам люб’язно пояснює, що під час програми нікого
не обслуговують. А коли вона закінчиться, залишилося
всього півгодини, – «тоді до вас підійде молода симпатична
дівчина і виконає всі ваші побажання». Терпляче сидимо,
поглядаючи то на сцену, де пурхають струнки ніжки і крутяться тугенькі задки, то на неї, яка стоїть за два метри біля
колони, але уявою перебуває на сцені, то на годинник – бо
випити й закусити все ж таки хочеться. Нарешті програма
закінчується. До нас підходить та сама «штахета» і люб’язно
промовляє: «Слухаю вас, будь ласка…». Тепер кажуть «ноу
коментс», тоді казали дещо інакше, більш виразно…
Запам’яталося і відвідання ресторану «Мисливський»,
що в старій частині міста, поруч з ліцеєм, в якому навчався
Адам Міцкевич. Геній польської нації, в походженні якого
нинішні литовські патріоти знаходять литовське коріння.
Як і в основоположника сучасної Польської держави маршала Юзефа Пілсудського. Однак це проблеми нинішнього
часу, рубежу тисячоліть. Тоді ж про таку віддалену перспективу навіть не гадалося. Тому яка для нас, совєцьких, була
різниця – чи дійсно Міцкевич поляк, чи все ж таки з литовців? Все одно тепер всі наші, соціалістичні...
Що ж стосується того ресторану, то тепер таких навалом.
З рогами, копитами і рушницями на стінах, з возами, тинами
і гарбузами в простінках, з фольк-офіціантками на додачу.
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Але тоді такі заклади, як каунаський «Мисливський»,
були великою рідкістю. До них водили туристів з інших
країв, немов до музеїв, щоб бодай подивилися. Для решти
«совєцької» публіки їх показували по телебаченню. Щоб
таке відвідати, треба було заздалегідь придбати квиток.
Природно, що ми з Вітюшею такого також оминути
просто не могли. Слава Богу, тут нам не довелося очікувати
ніякої «гарної і молодої». Щоправда, меню було до примітивності простим: шашлик зі свинини, 150 грамів горілки
спеціального приготування і кава. Довелося задовольнитися тим, що дають. І ми не пожалкували – все було дуже
смачно. Вітя полюбляв жартома говорити про себе: «Я хлопець, плечистий на шлунок». Тож запропонував повторити. Але коли він запропонував піти на третій тур, я дещо
захвилювався. Місцева публіка почала поглядати на нас
з цікавістю. Не лише тому, що недешево і м’яса забагато,
але й алкоголю також. Я ледве умовив приятеля обмежитися однією порцією на двох. Полишали ми ресторацію
під схвальні посмішки публіки, до того ж на досить твердих ногах. Щоправда, в ближньому парку Вітюша виявив
бажання трохи подрімати, сидячи на лавочці. Я ж впав у
ліричний настрій і заходився збирати букет з осінніх листків, з яким ми й поїхали в таксі: «Нам в Панемунє, будь
ласка, до КПП військової частини». Таксист недбало кинув:
«Це до 108-го полку, чи що?». Ми були дещо здивовані: в
Радянській Армії дійсні найменування військових частин
вважалися таємницею, а тут будь-який таксист їх знає…
* * *
Після безбожно-атеїстичного Пітера звертала на себе
увагу релігійність місцевого населення. Якщо у нас в храмах навіть в неділю було всього по кілька бабусь, то тут
до костьолу заходили помолитися навіть молоді дівки.
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В тому числі й перед танцями в Будинку офіцерів. Ми ж
відвідали кафедральний костел XII ст. просто як історикоархітектурну пам’ятку.
Значно більшу нашу увагу привертали магазини сувенірів. Там було безліч гарних дрібниць в національному
стилі. Вітя Кудрявцев якраз збирався до шлюбу з Яною
Буковською, то ж ретельно добирав оздоблення для свого
нового сімейного кубельця. Переді мною такі проблеми
не стояли, тому придбав лише невеличке настінне панно зі
своїм знаком зодіаку «Терези». Це заледве не єдина річ, яка
збереглася в мене від тих часів. Вона і досі прикрашає мій
домашній кабінет...
На закінчення стажування треба було скласти звіт про
виконану роботу, який узгоджувався зі старшим лікарем
полку. Він же складав на кожного слухача службову характеристику, яка разом зі звітом затверджувалася командиром
полку з його особистим підписом і полковою печаткою.
Характеристика підшивалася в особову справу офіцера в
якості одного з перших послужних документів.
Оскільки оцінка за військове стажування йшла в диплом,
тож було через що хвилюватися. Щоправда, тут я в своїй
«п’ятірці» був упевнений.
Повертався до Пітера з двоїстим відчуттям. З одного
боку, задоволення від того, що не втратив даремно час. Хоч
в професійному, хоч в особистому плані. І пройшов вишкіл
у справжніх військах постійної бойової готовності. З іншого
боку, чітке усвідомлення того, що моє особисте професійне і службове зростання в цих елітних і гвардійських військах – під великим питанням. Отже, треба щось робити.
Я був молодий і честолюбний, то ж готовий був без вагань
їхати куди завгодно, аби тільки мати бажану службову перспективу. Як мене навчили старші офіцери, головне не те,
де починатимеш службу, а те, де її закінчуватимеш. П’ять
років вже пройшло, залишалося ще двадцять. Тому для
початку треба дбати не про місце, а про перспективу...
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19. На порозі великого життя
Шостий курс за давньою традицією, неофіційно називався субординатурою. Нами опікувалися, головним
чином, кафедри госпітальної терапії і хірургії. Лекцій було
мало, головна увага зосереджувалася на роботі з хворими.
При тому підкреслювалося, що ми є повноправні лікарі і
маємо нести повну відповідальність за доручених нам хворих.
Звичайно, це було юридично нічим не обґрунтовано, однак
враження на нас справляло належне. То ж старалися, хто
як міг. Щоправда, це було досить складно. Головна причина
полягала в тому, що вчитися нам на той час вже настільки
остогидло, що я особисто себе змушував без пропусків
ходити на заняття і не байдикувати в процесі, і бодай щось
читати до семінарів та по своїх хворих. Ті ж, хто мали сумління більш гнучке, поводилися за принципом: «Останній
рік в Пітері живемо, то ж – гуляй, Вася…».
Заняття з хірургії проходили в госпіталі інвалідів
Великої Вітчизняної війни, що за мостом Олександра
Невського, на правому березі Неви. Викладачем в нашій
групі був кандидат медичних наук полковник М.І.
Межевікін. Більшість хлопців, усвідомивши, що хірургами вони все одно не стануть, всіляко уникали асистувань
на операціях. Я ж добросовісно мився і безвідмовно асистував Миколі Івановичу. На завершення циклу він сказав,
що рекомендуватиме мене кандидатом до ординатури. Я
щиро йому подякував і звернув увагу на свою біду – тремор,
тобто тремтіння рук. При асистуваннях він не дуже помітний, але для професійного хірурга річ вельми небажана. А
тим більше для першокласного. Але в іншій ролі я себе на
цьому поприщі уявити не міг. Відтак – дякую, вибачте…
Навчання з терапії здійснювалося в клініці госпітальної терапії на базі Окружного госпіталю, що був на
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Суворовському проспекті. Головний метод – практична
робота з тематичними хворими і розбір їх зі всією групою.
Помічником чергового лікаря в клініці обов’язково
був хтось із слухачів. Він і доповідав за добове чергування
на ранковій конференції, яку проводив сам начальник
кафедри.
Пам’ятаю себе в цій ролі. Доповів усе ніби нормально,
але по одному досить складному хворому професор почав
задавати питання, на які відповісти належним чином я
не зміг. Небагато що спромігся додати і черговий лікар –
кандидат медичних наук майор В.М. Успенський (згодом
професор і полковник). Полковник Дорофєєв звернувся до
мене: «Не хвилюйтеся, ви можете цього не знати. Але завтра
вранці я вас попрошу доповісти нам більш ґрунтовно».
Після планових занять ми з Успенським поїхали до
фундаментальної бібліотеки Академії, щоб з допомогою
літератури знайти відповіді на поставлені питання. Зате
як приємно було потім почути гарну оцінку доповіді від
скупого на похвалу начальника кафедри!
* * *
Окрім серйозної практичної підготовки з фундаментальних дисциплін – терапії й хірургії, – з нами проводили
також коротенькі, по два-три дні, цикли з інших актуальних
клінічних дисциплін. В тому числі і з паталогічної анатомії,
де ми через три роки знову зустрілися зі своїм викладачем,
вже підполковником Клочковим. Тепер він на практиці
знову вчив нас, як робити патологоанатомічний розтин тіла
і як це грамотно описати. А заодно усував недоліки свого
викладання три роки тому.
«Якщо ви пам’ятаєте, я свого часу казав вам, що про
алкогольний цироз печінки я лише чув, та й то переважно
від іноземних авторів. Ми ж з колегами тут, в Пітері, його
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практично не бачили. Тепер він з’явився, на жаль і в нас.
Причина проста. Наш совєтський алкоголік пив завжди
горілку і самогон. А це що таке? Розведений водою етиловий спирт з незначною домішкою сивушних масел, які
організм успішно утилізував. Однак в останні роки в продажу
з’явилися всілякі дешеві сурогатні портвейни. І наш алкаш
на них клюнув. Але оскільки в них маса всіляких екстрактивних речовин і барвників, які перероблюються саме в
печінці, то вона почала не витримувати такого навантаження. Відтак – маємо тепер ще й алкогольний цироз…».
Про те, звідки на прилавках магазинів взялася ота
гидота, викладач передбачливо промовчав. Але ми це знали
і без нього. Франція, програвши Алжирові колоніальну
війну, змушена була надати йому незалежність. Однак розпочала замість збройної боротьби війну економічну, відмовившись купувати традиційні продукти алжирського експорту, в т.ч. і червоне сухе вино. Радянський Союз, звісно,
не міг не підтримати молоду «народну демократію», ще й із
соціалістичним ухилом. І став закуповувати у них те вино
танкерами. Однак совєтським людям воно було зовсім
ні до чого – вони традиційно споживали горілку і на цей
«кисляк» дивилися з відвертою огидою. Комусь прийшла
в голову ідея здобрити те вино цукром і підвищити градус
спиртом. Новий продукт назвали портвейном «Сонцедар».
Дотепники одразу охрестили його «сонцеударом» – за його
здатність з першого ж гранчака відбивати памороки ефективніше за горілку. А головне – дешевше. Слід сказати,
що ми, слухачі, такого не вживали навіть при повному
безгрошів’ї…
* * *
Наприкінці осіннього семестру ми складали два
останніх курсових іспити – з інфекційних хвороб та із

Нотатки лікаря-генерала

369

загальновійськових статутів і організації служби військ.
Природно, що я склав їх на «відмінно». Особливо хотів би
відзначити кафедру інфекційних хвороб, яка була першою
в своєму роді в системі вищої медичної освіти в Росії. І не
тільки тому, що саме там нещодавно лікувався. А насамперед тому, що довелося щільно займатися інфекційною
патологією вже за рік, під час служби в полку в ОдВО, а
потім в Афганістані. Отримані на цій кафедрі знання стали
мені тоді в добрій нагоді. За наших часів кафедру очолював
доцент полковник В.С. Матковський, хоча часто з пієтетом згадувалося ім’я його попередника й учителя професора
генерал-майора П.О. Алісова. Групу у нас вів доцент доктор
медичних наук Б.Д. Мебель – інтелігентний педантичний
чоловік і вдумливий клініцист. Він же приймав іспит. Я тоді
навіть гадки не мав, що з В.С. Матковським і його наступником К.С. Івановим, професором і генерал-майором, доля
зведе мене потім в Афганістані, під час відвідин ними нашої
дивізії.
Що стосується іспиту із загальновійськових статутів і
організації служби військ, то це була просто невеличка
складова чергової кампанії в Збройних Силах з наведення всюди статутного порядку. Приймала іспит кафедра
оперативно-тактичної підготовки, без залучення зацікавлених кафедр медичного профілю. В результаті нас питали
про що завгодно, окрім того, що нам слід було б знати за
нашим фахом. При тому деякі екзаменатори не соромилися
відкривати перед собою збірник статутів і водити пальцем
по сторінці, звіряючи почуте з текстом. Що не додавало,
природно, авторитету в очах слухачів ні їм особисто, ні
кафедрі в цілому…
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* * *
Зимові канікули пролетіли швидко. Головною причиною
було те, що я вирішив поставити крапку на своєму парубоцькому житті. Шукати невідомо кого і що можна до безкінечності, однак правий був, мабуть, шеф, коли сказав:
«Якщо під час навчання в Академії не знайдете, то в глухому
гарнізоні – і поготів». То ж вирішив назвати своєю нареченою
дівчину із сусіднього з моїми батьками під’їзду. Вона походила з типово офіцерської родини. Весілля призначили на
літо, під час відпустки після випуску з Академії. Оскільки
перша спроба створення сім’ї у мене, як і в багатьох наших
хлопців, виявилася не зовсім вдалою, розвивати цю тему
сенсу немає. Однак вдячний долі, що маю від того шлюбу
доньку Ольгу і внучку Альону, які живуть в місті моєї молодості – дорогому для мене Пітері. І не забувають про нас,
хто в Києві. Однак тоді, на початку 1971 року, все це ще
було попереду...
* * *
Після повернення з канікул події закрутилися, немов
у калейдоскопі. На території нашої Академії було ательє
Військторгу, яке обслуговувало також і Артилерійську
академію. Воно розташовувалося у невеликій будівлі на
вул. Боткінській, першопочатково спорудженій для зразкової оранжереї, в якій вирощувались рідкісні лікарські
рослини. Під час війни вони, природно, вимерзли. Та й взагалі цілющі трави з часом витіснили більш зручні таблетки,
тому оранжерея давно прийшла до занепаду. А її фундаментальна частина стала використовуватися в утилітарних
цілях.
З нас ще взимку зняли мірки і почали шити повсякденну і парадну форму. А це по дві шинелі, по два кітелі
і пальто – всього п’ять одиниць. На кожну – по дві
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примірки, в сумі – десять відвідин ательє. Не кажучи вже
про такий дріб’язок, як чотири пари брюк. Тому ми ходили
туди майже як на четверту пару.
Слід віддати належне мудрості нашого шефа – він ще на
початку третього курсу, коли ми стали отримувати більшменш пристойну получку, наполіг на створенні організаційного комітету з підготовки до випуску. Головним його
завданням тоді було щомісячно збирати з нас якісь невеличкі гроші й акумулювати їх на ощадній книжці. «Ви не
розумієте, зараз для вас п’ять карбованців з получки – це не
дуже й помітно. А як треба буде викласти на випуск одразу
пару сотень – звідки ви їх візьмете? Так що робіть те, що
вам підказують старші…».
Ми справді потім були йому щиро вдячні. Бо треба було
зробити і випускний альбом, і запасні академічні значки
придбати, і бенкет влаштувати, і безліч інших дрібниць,
за які ми відтепер не хвилювалися: у нас є оргкомітет, а в
нього – необхідні кошти. Про інфляцію ми тоді знали лише
в теорії, що це явище, властиве капіталістичному світові. У
нас же, при соціалізмі, твої грошики в ощадкасі лише зростають. Бо ціни залишаються стабільними, а три відсотки
щороку капають…
Випускний фотоальбом – це окрема тема. Ми вперше
вдягалися в офіцерський мундир і позували фотографу.
Одна частина фотографій ішла до офіцерської особової справи, інша – до альбому. Наше фотоательє було в
напівпідвальчику навпроти Казанського собору. Під фірмовим магазином «Краватки». Тепер немає вже ні того
магазину, ні того ательє, їх місце зайняли якісь харчувальнорозважальні заклади із захмарними цінами. Оскільки офіцерське вбрання на нас ще тільки шили, то наш взвод по
черзі фотографувався в мундирі свого командира, старшого
лейтенанта Тер-Гаспаряна. Попередньо сколупнувши з

372

Володимир Пасько. Звання – слухач

погонів третю зірочку. Льоня жартома бурчав: «Моральні
збитки – раз, амортизація мундира – два, відтак – з кожного
по сто грамів коньяку і лимончик».
Щоб поважити командира, зайшли до ближчого ґенделика, розташованого в будинку на розі Невського проспекту
й ул. Гоголя. Там завсідниками, була головним чином, інтелігентна публіка із розташованих поблизу вузів, театрів і
музеїв. Військові медики сприймалися за своїх. Замовили
класичний для цього закладу набір: Льоні – великого «бурого
ведмедя» (сто грамів коньяку і сто грамів шампанського в
тонкостінний стакан), собі – середнього (п’ятдесят коньяку
і сто шампанського). На закуску – шоколадні цукерки і
лимон в цукрі. Були веселими не так від випитого, як від
відчуття, що ось-ось – і почнеться нове життя, справжнє…
* * *
Поки ж що, в передчутті того життя, ми вирішили
останнє під час навчання в Академії свято Радянської
Армії відзначити спільно, всім взводом. За місце проведення такого урочистого заходу вирішили обрати ресторан
нещодавно відкритого готелю «Ленінград», один із кращих в місті. Щоб стіл був пристойним, скинулися по червонцю з носа, заздалегідь замовили. В ті часи в ресторанах
було багато молоді, так що було з ким і переморгнутися, і
потанцювати, а заразом і позалицятися. У залі було багато
офіцерів з нашої і Артилерійської академії, більшість в
цивільному.
Все йшло чудово, допоки з нерозлучною парочкою –
Валею Крутовим і Вітею Бондарем, – не почав з’ясовувати
стосунки якийсь підхмелений мордатий тип, судячи
з усього – з торгашів. Ресторан був обладнаний ще не
повністю і невелика частина залу була відгороджена драпіровкою. Якраз за нашим великим столом. Валюша у
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властивій йому стримано-енергійній манері запросив товариша пройти за завісу. За хвилину почувся глухий удар,
здавлений крик і звук падаючого тіла. Із-за гуркоту музики
ніхто із сторонніх нічого не почув. Валентин знову з’явився
в залі, підкреслено-спокійно поправив краватку і недбало
кинув офіціантові: «Допоможіть там товаришеві, йому
щось стало недобре». Ми ж продовжили своє свято…
* * *
Прийняте під час канікул рішення про одруження мимоволі змушувало впритул задуматися про майбутнє. Адже я
тепер відповідав не лише за себе і мав вибудовувати свою
кар’єру так, щоб належним чином забезпечити родину.
Оптимальним варіантом мені видавалося якомога швидше
повернутися до Академії на післядипломне навчання і тут
же й залишитися. Кращого шляху своєї професійної реалізації, як науково-педагогічна діяльність, кращого місця
служби, як Академія, і кращого місця для життя інтелігентної
людини, як Ленінград, я собі тоді не уявляв. А якщо вже я
щось для себе вирішив, тоді…
Зважаючи на ці «наполеонівські» плани, Повітрянодесантні війська з їх сумнівними перспективами щодо просування по службі приваблювали мало, незважаючи на
досить непогані місця дислокації. Поділився своїми проблемами з батьком. Той пообіцяв влаштувати запит на
мене з Прикарпатського ВО. А звідти вже й до Академії
знову вирватися легше буде. Але для цього треба було
якось відкараськатися від ПДВ. В принципі, зачіпки в мене
були. Наскільки я розумію, очевидно, колись був травмований правий колінний суглоб. Бо меніск періодично клацав,
немов автоматний затвор, нерідко з блокуванням суглоба.
Щоправда, майор-моряк О.І. Грицанов з кафедри травматології чомусь ніяк не хотів мені вірити, а потім запропонував
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оперативне втручання. Після такого «лікування» у нас на
курсі вже кульгав Міша Погодін, то ж я лише чемно подякував. В наступному Олександр Іванович став доктором
наук, професором, полковником і начальником кафедри
оперативної хірургії. Двадцять років ми чемно розкланювалися, не згадуючи про привід для нашого знайомства…
Не знайшовши розуміння у травматологів, змушений був
шукати інші шляхи. Тим більше що час припікав – з Москви
приїхав заступник начмеда ПДВ полковник Гуревич Я.М. і
провів з нами співбесіду: хто, де і на якій посаді бажав би
служити. Майже всі назвали бажаними місцями служби
ті дивізії, в яких проходили стажування. Я також, хоча й
додав, що готовий служити там і в тій посаді, як вважає
командування…
В мене на той час склалися непогані стосунки на кафедрі
госпітальної терапії. І не лише зі своїм рідним викладачем
І.О. Тимофєєвим, але й з В.А. Новиковим, який змінив його
на шостому курсі. З клінічним ординатором, випускником
Академії 1967 р. Валерієм Васильовичем Пчоліним ми стали
добрими приятелями, і він наставляв мене уму-розуму, що
таке клінічна ординатура і як до неї швидше потрапити.
Старший ординатор клініки майор Георгієв, випускник
факультету керівного медичного складу, неформально
роз’яснював, як прорватися з військ на лікувальну роботу,
а потім і на перший факультет. За що я їм обом щиро
вдячний…
На той час в СРСР ендоскопічні методи дослідження
вважалися чимось суперсучасним. Клініка госпітальної терапії мала ендоскопічний кабінет із двома фіброгастроскопами, і це вважалося досягненням. Завідував цією справою
мій старший товариш Георгієв. Дізнавшись про мої проблеми зі списанням із ПДВ, він лише усміхнувся: «Давай,
неси свою медичну книжку. Я тобі запишу за результатами
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ендоскопії: «Ерозивний гастрит, передвиразковий стан. До
служби в ПДВ непридатний». Перевірити це в Академії,
окрім мене, просто нікому».
Сказано – зроблено. В травні нам знову влаштували
медичне обстеження. Однак на підставі запису ендоскопіста
мене визнали непридатним до служби в ПДВ. Батько повідомив, що запит на мене з медслужби ПрикВО до ЦВМУ
пішов. Відтак – залишалося лише скласти державні іспити.
* * *
Хоча ніхто з нас і не міг пригадати, щоб хтось з попередників колись ті іспити не склав, однак «мандраж трусив»
практично кожного, інша справа, що в різною мірою. Толик
Білоусов і Боря Овчинніков – ті йшли на золоту медаль. Ще
пару десятків хлопців – на диплом із відзнакою. Їм кров з
носу потрібні були лише «п’ятірки». Інші ж, в тому числі і я,
просто не хотіли виглядати гірше, ніж заслужили впродовж
довгих років навчання.
Слід сказати, що «підзалетіти» було простіше простого.
Бо Державна екзаменаційна комісія складалася не лише з
академічних професорів. До участі в її роботі залучалися
провідні фахівці з Головного клінічного військового госпіталю і московських центральних госпіталів, головні спеціалісти військових округів і професори з військово-медичних
факультетів. Очолював ДЕК перший заступник начальника
ЦВМУ генерал-лейтенант Столяров. Члени комісії з «варягів» прагнули продемонструвати академічній професурі,
що й вони не ликом шиті. Найпростіше це можна було зробити лише в один спосіб – задавати випускникам всілякі
хитромудрі питання, які б свідчили про професійну ерудицію екзаменаторів, і які не завжди відповідали навчальній
програмі.
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Всього державних іспитів було чотири: з марксистськоленінської філософії, з терапії з військово-польовою
терапією, з хірургії з військово-польовою хірургією та з
організації й тактики медичної служби. Що стосується
«марксо-ленінської», то як я особисто її складав – не пригадую, але «відмінно» отримав. Зате добре пам’ятаю, як
наприкінці складання іспиту третім взводом до нас вийшов член ДЕК – полковник з Академії ім. Дзержинського,
ракетної. З властивою його верстві показною демократичністю попросив сигарету. Після чого нібито стурбовано
спитав: що за хлопець цей ваш Морозов? Він упевнено іде
на дно, на «двійку»… Ми кинулися йому пояснювати, що
Слава – це один з наших найбільших розумак, якщо щось
не до ладу – то, мабуть, перепрацювався. «Двійка» випускнику Академії, та ще й з ідеологічної дисципліни – це був
такий скандал, при якому справа була вже не в конкретній особі постраждалого. То ж Славі поставили позитивну
оцінку, що не завадило йому за пару років скласти з цієї
дисципліни кандидатський іспит, а згодом стати одним із
перших серед нас докторів наук.
Що стосується терапії, то забути той іспит складно. Я
пішов, як завжди, третім. Все йшло нормально. Відповідь
доходила кінця без будь-яких ексцесів. До тих пір, поки я не
згадав про один досить старомодний симптом ревматизму,
про існування якого забув, очевидно, навіть сам начальник кафедри госпітальної терапії, професор генерал-майор
Дорофєєв. А відтак задав мені відповідне запитання. Я
наполягав на своєму. Генерал почервонів. Інші члени комісії почали перешіптуватися. Врешті-решт мені подякували
і відпустили. За дверима зазвичай стриманий начальник
курсу роздратовано напустився на мене: «Володю! Ну яка
тобі різниця, існує такий симптом чи ні? Як і те, «п’ятірку»
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ти отримаєш чи «четвірку»? Навіщо ти держкомісію
«завів»?..» Я того не хотів, однак сталося так, як сталося…
З хірургією особливих проблем не було. Хоча бездоганно
накласти шину Дітеріхса було складнувато. Без особливих
труднощів довів комісії, що заслуговую відмінної оцінки,
хоча в анамнезі і мав «четвірки» і з загальної, і з факультетської хірургії. Про те, що бути хірургом сподівань не маю,
делікатно промовчав…
Наступного дня, 18 червня 1971 р., написав батькам свого
останнього листа з Академії: «…Хирургию сдал и теперь,
как у нас говорят, «заработал полтора погона». Осталась
еще одна трудная половинка. <…> Даю раскладку моего
времени. Сейчас «вкалываю» из последних сил, на ОТМС мне
стыдно плохо отвечать, там для меня четверка хуже двойки.
Принимать будет Капутин. Придется основательно «позубарить». 18 сдаю, распределение 19 или 21, потом «великое
сидение». Веретёнко говорит, что, по предварительным
данным, приказ Министра Обороны будет где-нибудь к 1
июля, потом выпускной, потом оформление предписаний
и отпускных. Отпуск ожидается числа с 5-10 июля. Потом
надо будет достать билеты и отправить багаж…».
Організацію і тактику медичної служби я також склав
на «відмінно». Інша справа, що спеціалізація в галузі
Повітрянодесантних військ мені була тепер нібито ні до
чого. Однак не так сталося, як гадалося, але про це – далі…
Поки ж що, склавши останні іспити, я підбивав підсумки
навчання в Академії. Із сорока п’яти оцінок, які увійшли до
диплома, тридцять шість складали «п’ятірки». Загальний
середній бал – чотири і вісім десятих, цілком достатньо для
диплома з відзнакою. Але – не судилося. Щоправда, я не
дуже й шкодував. Попереду було ціле Життя, яке й виставить остаточно всім свою оцінку. І чого варті твої знання, і,
головне, – ти сам…
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20. «Дороги, які ми обираємо»
Комісію з розподілу випускників юридично очолював
генерал-лейтенант Столяров, однак практичною роботою
керував начальник відділу кадрів ЦВМУ – суворого виду
полковник з будьонівськими вусами, на прізвище, якщо не
помиляюсь, Риженко. Ми його бачили вперше і востаннє
в житті. Інтереси Академії і слухачів представляв начальник
факультету генерал-майор Сухов. Призначали нас наказом Міністра оборони СРСР одразу в конкретну військову
частину і на конкретну посаду. То ж заходили ми на засідання комісії всі однаковими і рівними, а виходили з її
дверей вже різними. Як за посадами – хто старшим лейтенантом, а хто й майором, так і за місцем служби – хто
воїном-далекосхідником або забайкальцем чи туркестанцем, а хто – захисником західних рубежів нашої могутньої
Батьківщини на території Німеччини, Польщі, Угорщини
або Чехословаччини. Різниця якщо не колосальна, то, принаймні, вельми суттєва. Однак – кому як повезе…
Передбачаю усмішку читача: знаємо ми, мовляв, ці
«везіння». Але – цілком даремно. Не без того, звичайно,
але очевидної несправедливості в ті часи намагалися не
допускати. Щоб не доводити справу до скандалів і скарг до
вищих інстанцій. По-перше, практично всіх відправляли
у війська, лікарями частин. Одразу до медсанбату потрапив з нашого взводу лише один – Сержуня Поляков, який
того, безперечно, заслуговував. В Академії залишили лише
одного – Толю Білоусова, та й то не на медичній посаді, а
секретарем комітету комсомолу факультету. Він також був і
вельми порядним, і вельми розумним. На новій своїй посаді
він змінив випускника 1967 р. Мішу Рєзніка, який став першим військовим лікарем, що поступив до ад’юнктури на
кафедру марксизму-ленінізму. Щоправда, Толик по його
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стезею не пішов, а згодом став знаним пластичним і мікрохірургом, професором і полковником.
По-друге, в гарні місця і на гарні посади ніхто з тих, хто не
відзначався належною успішністю і дисциплінованістю, не
поїхали. Інша справа, що двом чи трьом хлопцям оголосили
на комісії одне, а в наказі міністра виявилося дещо інше,
трохи краще. Але це робилося делікатно, в межах розумного,
і роздратування ні в кого не викликало, розбрату не вносило.
За винятком деяких курйозних випадків. Обидва офіцери
з нашого взводу передбачливо списалися з ПДВ і вирішили повернутися не просто в рідну піхоту, а й поближче
до попередніх місць служби. Льоня Тер-Гаспарян – до дислокованої в Батумі мотострілецької дивізії або хоча б на
Кавказ. А Вітя Кудрявцев – до Групи радянських військ
в Німеччині. Попередньо все було нібито узгоджено.
Однак на засіданні комісії до обох виникли питання. Що
стосується Тера, то в кадровиків була негласна вказівка –
офіцерів-неросіян в їхні національні республіки по можливості не повертати. А Льоня за офіційною анкетою – вірменин, то ж на Кавказ – небажано… З Кудрявцевим також
нев’язка: поступав до Академії з Німеччини і знову туди ж
хоче. А в інших краях, не таких хлібних і комфортних, хто
служитиме? Відтак комісія вирішила просто поміняти їх
місцями: Тер-Гаспаряна – до Німеччини, а Кудрявцева – до
Закавказького ВО. Першим рокіровку запропонували Теру
і той, природно, щиро подякував. Вітюші вже не залишалося нічого іншого, як погодитися, тим більше що посада
і місце були цілком пристойними – начальником штабу
навчального медсанбату поблизу Тбілісі.
Засмучений Кудрявцев зопалу чомусь вирішив, що це
інтриги Тера, який справді мав деякі зв’язки в Москві.
Як і Вітя тут, в Ленінграді. Надаремно Льоня намагався
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щось пояснити – друзі розсварилися, як відомі гоголівські
персонажі…
* * *
До розряду курйозних цілком можна зарахувати і випадок
з моїм розподілом. Я, згідно з алфавітом, був у другій половини списку свого взводу. Поки дійшла моя черга, не поталанило поки що лише Льоні Лур’є – йому випав спекотний
Чарікар у Ферганській дивізії. Решта ж хлопців виходили,
в основному, задоволені – Псков, Тула, Вітебськ, Рязань,
Каунас… Нарешті викликали і мене. Заходжу як належить,
доповідаю, як навчили. Вусатий полковник прискіпливо
оглянув, похмуро забубонів:
– Вас тут просить для себе Прикарпатський ВО. Але
ми пропонуємо вам посаду старшого лікаря артилерійського полку в Болградській повітрянодесантній дивізії.
Ви погоджуєтеся?
Поворот дещо несподіваний, морально я вже налаштувався бодай молодшим лікарем полку, але – в звичайну
піхоту. Тому лише виструнчився і без вагань:
– Вибачте, товаришу полковнику, але я за станом здоров’я
непридатний до служби в ПДВ принаймні за двома статтями наказу Міністра оборони. Відтак прошу мене направити до ПрикВО.
Полковник невдоволено засопів:
– Ви не поспішайте, ви ж десантник, для цих військ готувалися, ми вам пропонуємо єдину на весь взвод майорську
посаду. До того ж вас в перспективі до ад’юнктури планують…
Мене аж в жар кинуло: що робити? Погодитися? Але як
я тоді виглядатиму перед батьком, що йому надурно голову
морочив? Перспектива ад’юнктури, звичайно, приваблива,
але зі мною ніхто розмови не вів, чи не приманка часом?
Та й в науковій роботі на кафедрі я завдяки «мудрому»
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керівництву полковника І.Ф. Горюнова перестав якось себе
бачити. Ситуація, як під час стрибка з парашутом в складних
умовах: земля вже поруч, а ти все ще не встиг розвернутися за вітром. Думки билися об склепіння черепа, немов
пташки в клітці.
– Дякую за довіру, товаришу полковнику, але до служби
в ПДВ я непридатний, то ж прошу комісію направити мене
до Сухопутних військ.
Начальник факультету генерал Сухов і заступник начальника медичної служби ПДВ полковник Гуревич зайорзали
на своїх місцях, начальник відділу кадрів ЦВМУ настовбурчив вуса:
– Якщо ви сподіваєтеся потрапити до ПрикВО, то про
це забудьте, у нас великий некомплект в Далекосхідному і
Забайкальському округах. То ж ідіть, думайте. Ми вас ще
запросимо….
– Єсть, товаришу полковник! – спантеличений і збентежений, рвучко повернувся кругом і вийшов за двері.
Хлопці одразу накинулися:
– Ну що? Чого так довго?
Не маючи, що казати, вичавив із себе посмішку:
– Та нічого, сказали – викличуть ще раз…
Сам же, курив дві сигарети поспіль, лихоманливо розмірковував: що робити? Я ж тоді не знав, що якраз того
року в Академії зчинилася дискусія щодо порядку підготовки науково-педагогічних кадрів. Точніше – поповнення
Академії найбільш здібними її випускниками. Багатолітній
досвід показав, що існуюча система стовідсоткового розподілу у війська і на флоти призводить до того, що здібні, але
недостатньо пробивні, так там назавжди і залишаються.
Натомість на післядипломне навчання поступають досить
багато середнячків, але – метких і пробивних. Особливо
загрозливим таке становище стало для ад’юнктури як
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основного способу підготовки науково-педагогічних
кадрів.
В цивільній вищій медичній школі здібних випускників
залишали на кафедрах одразу, без певного цензу практичної роботи. Керівники клінічних кафедр, які складали більшість у Вченій раді, наполягали на запровадженні такої
практики і в нас. Начальник Академії і керівники кафедр
організаційного і профілактичного профілю були проти,
але вони складали меншість. В результаті вирішено було
підготувати список випускників 1971 р., яких бажано було
б одразу ж залишити в ад’юнктурі. Експансивний ідеолог
організації медичного забезпечення ПДВ професор полковник Б.І. Капутін, раз таке діло, запропонував залишити
при кафедрі ОТМС випускника-десантника, гуртківця
кафедри з трирічним стажем. Однак начальник Академії, за
підтримки ЦВМУ, наполіг на своєму. Тому вирішено було
всіх, як і раніше, відправити у війська. Щоправда, тепер відслідковувати їх долю, а головне – дозволити поступати їм
до ад’юнктури не через два роки, а через рік. Мною взявся
опікуватися особисто професор Капутін, заступник начальника кафедри ОТМС.
Але ж я цього всього тоді не знав. То ж лише курив
цигарку за цигаркою і намагався знайти якійсь вихід.
Порадитися ні з ким – мобільного зв’язку навіть на
гадці тоді не було. Та й що нового скаже батько, заступник начальника одного з обласних управлінь МВС? Якщо
він раніше мені вже якось казав: я на твоїх військовомедичних справах, синку, не розуміюся, то ж – вирішуй
сам… Але що тут вирішувати? Щойно вийшов останній
за списком – Гена Філонський, йому запропонували мою
посаду і він, істотно, погодився. А тепер знову викликають
мене. Навряд, щоб запропонувати щось краще. Одного
берега пустився, до іншого не пристав…
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Знову зайшов, доповів. Полковник похмуро:
– Ви подумали?
– Саме так, товаришу полковник. Прошу комісію направити мене до ПрикВО на будь-яку посаду.
Що було далі, дослівно переказувати і не варто, та й ні
до чого. Тут були і звинувачення, що я, молодий офіцеркомуніст, намагаюся уникнути труднощів. І що ховаюся
за чужі спини. І не виправдовую надій, які покладають на
мене в Академії. Для молодої порядної людини такий пресинг з боку можновладних людей батькового віку – це було
занадто. Я не витримав:
– Товариші члени комісії! Відправляйте мене куди
завгодно і на яку завгодно посаду. Я завжди служив і служитиму чесно, настільки, наскільки вистачить мені моїх
сил. Дозвольте йти?
Не очікуючи на відповідь, рвучко обернувся кругом і
вийшов, карбуючи крок. Двері вчасно притримали хлопці,
які вже збагнули, що зі мною щось не так.
Не встиг випалити сигарету, як надійшла команда до
шикування. Начальник відділу кадрів ЦВМУ почав зачитувати рішення Комісії по нашому взводу. Нарешті дійшов
до мене: «Пасько – старшим лікарем в/ч 31539, с. Веселий
Кут, Арцизький район Одеської області». Я був збентежений: але ж цю посаду обіцяли Філонському. Як я йому в очі
гляну? Тим часом дійшла черга і до нього: «… начальником
медичного пункту в/ч…, м. Болград, Одеської області».
Закінчивши зачитування, вусатий полковник прискіпливо глянув на нас: «Питання є? Питань немає. Вільні,
бажаю успіху…».
Я одразу підійшов до Генека, щоб з’ясувати ситуацію,
однак він лише весело розсміявся: «Посада, Володю, то дурниця. Головне – що я потрапив до ОдВО. А в тому полку я
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все одно довго не затримаюсь. Так що не переживай. Тим
більше що ця посада – твоя по праву. Ти її заслужив…».
Я був вдячний товаришеві за розуміння. До дивізії ж,
яка стояла в Раві-Руській, близ кордону з Польщею, замість
мене поїхав Володя Шелухін. Ми зустрілися, коли я вже
повернувся до Академії, а він поступав до ад’юнктури на
факультетську терапію. Володя став кандидатом наук,
доцентом, полковником. В Афганістані, де він був армійським терапевтом, ми дещо розминулися в часі. Коли він
надумав написати свої спогади про ту війну, я подарував
йому свою «Ніч забутих пісень». Дай, Боже, щоб стала в
нагоді…
Що ж стосується нашого розподілу на службу, то майорська посада була дійсно одна на взвод і дісталася мені.
Десантник майор Вячин, який водночас з нами закінчував
факультет керівного складу і отримав призначення начмедом Ферганської дивізії, дізнавшись про мій розподіл, співчутливо зауважив: «Дивись, Володю, щоб тобі там в’язи не
скрутили. Лейтенантів-випускників на такій посаді я щось
не пам’ятаю». Його думку підтримав майор Хейкінен, якому
дісталася в підпорядкування медична служба Псковської
дивізії: «Міша правий, то ж – вважай…».
Не додав оптимізму і майбутній тесть:
– Коли я прослужив вісім років у Забайкаллі та почав
вже не прохати, а вимагати заміну, то мені кадровики сказали: «Якщо будеш дуже виступати, то ми тебе замінимо.
В Одеський округ, у Веселий Кут. Але за півроку ти звідти
сам назад до Забайкалля попросишся…». А ти, мовляв, мою
доньку тепер туди повезеш…
Я ж тоді не знав, що під час бесід в курилці зі слухачамикомандниками, коли я вечорами приходив на кафедру
ОТМС, на мене звернув увагу майор-десантник Мошкін
Альберт Сафонович, який рік тому поїхав начмедом на

Нотатки лікаря-генерала

385

Болградську дивізію. І для поповнення свого некомплекту
дав заявку персонально на мене.
Як-то кажуть в народі, куди не кинь – всюди клин.
Втішало лише те, що Академію нарешті закінчив. І тепер
переходжу від хоча і непоганого, але тимчасового статусу
«слухача без офіцерського звання» до статусу військового
лікаря, офіцера медичної служби. Це по-перше. По-друге, –
майорська посада начальника медичної служби розгорнутого
полку, бодай артилерійського – зовсім непоганий стартовий майданчик для лейтенанта – випускника Академії. Тим
більше, якщо цей полк все ж не в Забайкаллі, хто б що не
говорив. Про третє, можливість мого вступу до ад’юнктури
вже через рік, – ніхто зі мною так і не порозмовляв. Відтак ця
тема на час випуску мене аж ніяк не хвилювала. Наступним
важливим етапом в житті була офіційна процедура випуску і
традиційний офіцерський бал. Після чого – прощай, Пітер!..
І дай, Боже, щоб не назавжди.
Мимоволі згадав оповідання О. Генрі «Дороги, які
ми обираємо». Його збірничок був у моїй бібліотечці.
Перечитав. Мудро він сказав устами одного зі своїх персонажів: «Справа не в дорозі, яку ми обираємо: це те, що
всередині нас, змушує нас обирати нашу дорогу...». Краще
не скажеш. В правоті цього висловлювання я переконувався неодноразово впродовж всієї своєї сорокалітньої військової служби. На той же час попереду була ще третина
століття…
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21. Прощай, Академіє!
Вже не тут, однак ще й не там – саме так можна було
визначити наш психологічний стан в часі між вердиктом
комісії з розподілу і від’їздом у першу офіцерську відпустку,
з наступним прибуттям вже до нового місця служби. Цитую
свого листа до батьків: «С 11.00. 18.06.71 г. я буду слоняться
без дела по Академии и ее окрестностям, всё чего-то ожидая,
что-то утрясая и т.д. Словом – относительно свободен…».
Основними етапами цього специфічного періоду були:
томливе очікування наказу міністра, після нього – випуск,
а потім і прощання з Академією і містом, яке стало для нас
рідним за ці шість років.
Перший період почався з того, що ми здали на склад своє
курсантське вбрання і отримали повний комплект офіцерського польового. Оскільки наказу міністра ще не було,
то всі курсанти-сухопутники і авіатори всіх військовонавчальних закладів СРСР ходили в польовій офіцерській
формі, але з погонами відповідно до свого дійсного військового звання. Ми нашили свої старшинські. Моряків чомусь
залишили ходити в своїй матроській формі до останнього.
Тому випускники, щоб якось вирізнитися, чіпляли на свої
«фланельки» значки про закінчення ввнз. Всю цю братію
видно було здаля. Курсанти звичайних училищ, вирвавшись на свободу, «давали дрозда» за повною програмою.
Комендантські патрулі отримали вказівку без нагальної
потреби їх не зачіпати. Ми ж були люди статечні, ґречні,
а головне – до свободи звичні. Відтак практично єдиною
зміною, яку ми реально відчули, це був незвичний надлишок вільного часу. Коли достатньо було зранку з’їздити на
факультет на шикування, а далі – твої справи.
Згідно з тогочасними офіцерськими звичаями, з їх тенденцією до козацького молодецтва, насамперед – гуляли і
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«гуділи». Наші «жонатики» – ті мали бодай якийсь стримуючий чинник, а парубки – ті козакували, хто, як і скільки
міг. Точніше, скільки гроші дозволяли. Про здоров’я навіть
і мови тоді не було – «здоров, годен». Як говорилося в одній
з наших улюблених пісень – «Они очень годны для атаки
ночной, / Для удара в пустыне и в дождь проливной. / Под
горящую кровлю и в полуподвал, / Они очень годны, господин генерал…». Щоправда, до небезпечних доз не доходили. Головним чином, через недостатній «спортивний
рівень» – «башту відбивало» раніше, ніж виникала загроза
для серцево-судинної системи. То ж зранку лише голова
боліла…

«Ті, хто пішов у десант…». Червень 1971 р.
1-й ряд: С.Поляков, І.Хаустов, Г.Філонський, М.Головач.
2-й ряд: В.Пасько, І.Ф.Горюнов, Л.Лурьє, Б.Монахов, В.Корнєєв,
Ю.Костюнін.
3-й ряд: Ю.Гобза, В.Крутов, В.Бондар, О.Трусов
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Оскільки я жив неподалік від Академії, на Преображенській площі і знімав кімнату метрів двадцять в малонаселеній комуналці, то до мене частенько заходили хлопці – хоч
поодинці, хоч компанією. То ж мусив постійно щось
вдома мати. Бачу, якось у великому гарному гастрономі
«Літєйний», що на розі Літєйного проспекту і вул. Петра
Лаврова (тепер знову Фурштадтська), з’явилася незнайома
горілка. Пляшка з виду непоказна, але досить дешева. Та
головне – написано, що це «Вінницька пшенична». Майже
рідна. То ж взяв на пробу. Якраз зайшов хтось із хлопців,
продегустували – зміст вочевидь кращий за форму, якщо
користуватися критеріями марксистсько-ленінської філософії. А тим більше, якщо порівнювати з пітерською «табуретівкою», про яку Висоцький співав: «А если б водку гнали
не из опилок, / То чтоб нам было с трех-четырех бутылок?..».
Звичайно, ми собі таких доз не дозволяли, але грамів
по двісті-триста при хорошому товаристві вжити могли.
Взяв про всяк випадок кілька пляшок. А тут якраз хлопці
напросилися увечері зібратися компанією. Знаючи снобізм
москвича Дигіна, вирішив над ним трохи пожартувати.
На стіл поставив «Вінницьку» в непрезентабельній оригінальній упаковці. І таку ж налив в пляшку від імпортної
горілки «Водка польська виборова». Але поки що приховав. Сіли, причастилися. Питаю в компанії: «Ну як?». Льова
скривив губи: «Та так собі…». Тоді, кажу, я вас почастую
справжнім делікатесом. Дістаю імпортну пляшку з цією
ж «Вінницькою», наливаю. «А тепер як?». Той вальяжно
зрікає: «Ну, це ж зовсім інший смак…». Коли я розповів
правду, сміялися всі, навіть сам Льова…
* * *
Щоправда, не всі козакування обходилися так безневинно. Якось випадково зустрілися з Філонським на
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Невському, він у формі випускника, я – в цивільному.
Генеку якраз вдалося відірватися від жінки і дітей, то ж був
весь у щасті: «Я знаю гарну шашличну, поїхали…». На мене
вдома ніхто не чекав, то ж питань немає. Нормально посиділи, поласували шашликами, запили їх пляшкою масандрівського портвейну, поспілкувалися – все культурно.
Однак офіціантка вирішила нас трохи «нагріти». Генек,
як шулий одесит, це помітив, і, оскільки прийняв ще до
зустрічі зі мною, почав з’ясовувати. Та обурилася, підійшли
якійсь її знайомі на предмет: «Давайте, вийдемо…». А що
тут виходити, якщо нас двоє, а їх п’ятеро? Це тільки в пісні
Висоцького про льотчиків гарно звучить: «Их восемь, нас
двое. / Расклад перед боем не наш, / Но мы будем играть…».
В житті все значно простіше – повідбивають ногами тельбухи і бувай здоров, інваліде…
Відтак попросив приятеля посидіти трохи за столиком
мовчки, а сам пішов шукати якесь «шашличне» начальство.
В невеличкому кабінетику – заступник директора. Молодий
хлопець, наш ровесник, як з’ясувалося – випускник торговельного інституту минулого року. Пояснив йому ситуацію.
Співчуває, але своїх мегер-офіціанток, відчувається, побоюється. Довелося йому пояснити, що якщо нас бодай пальцем
торкнуть, то за годину тут буде принаймні чоловік двадцять, які рознесуть його «шалман» на друзки. Поки приїде
наряд міліції – два чоловіки, нехай тих нарядів буде навіть
два – нас вже тут не буде. Поки нас будуть шукати – ми вже
роз’їдемося по всіх кутках нашої неосяжної Батьківщини.
То ж – хто платитиме за збитки? Подумай, хлопче… Коли
дійшло до грошей – і воля зміцнилася, і мізки запрацювали. Нам дали можливість викликати таксі й забезпечили
благополучне відбуття.
Наступного дня я виказав Генеку все, що я думаю про
його ескапади. Він, щоправда, чемно повинився. Як я потім
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випадково дізнався, та злощасна шашлична, за п’ятдесят
років нашого до неї візиту, була фешенебельним рестораном «Лондон», який полюбляв відвідувати видатний російський поет Олександр Блок, що мешкав неподалік.
Слід сказати, що цей наш однокашник взагалі мав
схильність до всілякого роду авантюр. За півроку до
випадку в шашличній пройшла чутка, нібито вийшов
спільний наказ міністра оборони і міністра внутрішніх
справ про взаємні вітання міліціонерів і військовослужбовців. Однак офіційно до нас його не доводили. Ідемо
втрьох вулицею Лебедєва, її малолюдною стороною
вдовж Артилерійської академії. Ми – старшини, назустріч двоє міліцейських сержантів. Раптом Генек до них:
«Товариші сержанти! А чому це ви старших за військовим
званням не вітаєте? Честь не віддаєте?». У тих хлопців від
несподіванки аж щелепи повідвисали, вони «язика проковтнули» від такого нахабства. Машинально козирнули:
«Вибачте, товаришу старшина!». Генек самовдоволено
посміхнувся: «То ж бо, хлопці. Нічого, буває, ідіть». У нас
з Юрою Костюніним теж щелепи повідвисали не менше,
ніж в тих міліціонерів: «Ти що, Генеку, «офонарєл»? А
якби вони лемент зчинили?». Той лише усміхнувся своєю
круглою червонощокою пикою на всі тридцять два зуби:
«А що? Хай знають наших, хто Батьківщину захищає».
* * *
Вступ до офіцерського життя започатковувався урочистим церемоніалом. Всіх випускників вишикували в парку
Академії на парадній алеї. На трибуні – командування, біля
неї – професорсько-викладацький склад. Поруч з ними –
дружини, батьки, діти, гості. Спочатку зачитали наказ
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Диплом і нагрудний знак про закінчення Академії

Міністра оборони СРСР про присвоєння офіцерських
звань, потім почалося вручення офіцерських погонів,
дипломів і нагрудних знаків. Хоча ми стояли в строю вже
лейтенантами. Моряки отримували до того ж свої офіцерські кортики.
Щоправда, під час зачитування наказу міністра трапилася «неув’язка». Звання лейтенанта медичної служби було
присвоєне і Толику А., який вже два тижні як наклав на
себе руки, на ґрунті особистих взаємин. Чудовий хлопець,
колишній суворовець, він мав надто далекі від життя уявлення про кохання й сімейне життя взагалі, що й надломило його надто чутливу душу. Помітили недогляд, схоже,
лише ми та начальник курсу. Але про щось говорити й
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уточнювати в тій ситуації було вочевидь недоречно. Світло
загальної радості багатьох відігнало тінь трагедії одинака.
Тому далі все пішло за сценарієм…
Наступною головною подією дня був випускний бал.
Попередники проводили його зазвичай в кращих пітерських ресторанах. Але нам дуже не поталанило: не пройшло ще й року, як вийшла «постанова партії та уряду про
боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом», відповідно до якої
категорично заборонялися будь-які колективні гуляння
службово-виробничого характеру. Це був, звичайно, не
горбачовський антиалкогольний терор п’ятнадцять років
опісля, але все одно достатньо серйозно. Ми заремствували
і у відкриту заявили, що якщо не дозволять офіційно – все
одно вирішимо питання, але самостійно. Погони на плечах,
приписи, вважай, в кишені – і ніхто радянському офіцерові
не указ, з ким, де і як йому святкувати…
Цитую знову свій лист батькам від 12.06. 1971 р.: «Теперь
в отношении выпускного вечера. По предварительным
данным начальник факультета уговорил начальника
Академии разрешить сделать это официально. Ожидается
в столовой, потому что начальник Академии не хочет просить командующего округом разрешить в ресторане. Дело
ведь незаконное (по нынешним временам)».
Наш начальник курсу врешті-решт переконав нас в
тому, що так буде навіть краще. По-перше, зважаючи на
наші скромні статки й враховуючи невибагливий смак,
кухарі Військторгу накриють нам столи краще, ніж деінде.
По-друге, ми зможемо замовити собі музичний ансамбль
з нашого академічного оркестру, в якому більшість музикантів закінчили ленінградську консерваторію. І вони без
проблем виконають для нас все, що ми тільки не забажаємо. По-третє, ми будемо самі, в своєму колективі, в гарно
обладнаному приміщенні зі всією інфраструктурою. Зі
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сторонніх – жодної людини, тільки ми – свої. Що малось
на увазі під четвертим чинником, Олександр Миколайович
пояснив делікатно-завуальовано. А якщо відкритим текстом, то: – зі слухачів молодших курсів були сформовані
спеціальні патрулі на чолі з офіцерами, завданням яких
було гасити всілякі ексцеси і доправляти тих, хто втратив
спроможність до самостійного пересування, на ліжка в
казармі факультету. Цей задум шефа я особисто підтримав
одразу, а мудрість повною мірою оцінив, лише коли самому
довелося «розрулювати» подібні ситуації.
Того урочистого вечора зусилля нашого оргкомітету ми всі оцінили, ледве зійшовши на другий поверх
нашої рідної їдальні, де власне й мало відбуватися дійство. Величезна, на весь поверх зала поділялася колонами
на три частини. Дві з них – під бенкетну залу, одна – під
танцювальний майданчик. В головній частині зали один
довгий стіл – для почесних гостей, президії, так би мовити.
Всі решта розташовувалися за чотиримісними столиками,
тобто на дві пари. Хлопці були з дружинами, нареченими
або просто подругами. Наїдків на столах – вдосталь, з
напитків – пляшка горілки і пляшка шампанського. Кому
не вистачає – будь ласка, в буфеті. Але, як казав Михайло
Жванецький, «… у нас с собой было».
Однак справа не в алкоголі, а в урочистому настрої,
яким було просякнуте саме повітря. Привітати нас
прийшов академік, Герой Соціалістичної Праці генераллейтенант В.Я. Воячек, якому було вже майже дев’яносто
п’ять років. Мікрофон йому самому тримати було важко,
але звернення своє зробив гарно і навіть чарочку підняв.
Ми були останніми, кого він зміг благословити на довгу й
шляхетну дорогу служіння справі охорони здоров’я захисників Вітчизни.
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Від командування Академії виступав генерал-майор
Юров Іван Олександрович. В нього ми також були останніми благословенними, оскільки незабаром він відбув
до Москви на посаду першого заступника начальника
Центрального військово-медичного управління МО СРСР.
Будучи при доброму здоров’ї, він обійшов всі понад тридцять столиків з випускниками, щоб з кожним цокнутися
чарками і сказати якесь напутнє слово. Дійшла черга і до
нас. Ми з Юрою Смірновим виструнчились, як належить:
груди вперед, рука з чаркою на відліт, вигляд бадьорий і
впевнений. Наші майбутні дружини – за нашим прикладом, але відповідно скромніше…
Генерал вальяжно зрік щось на кшталт: «Бажаю вам…
служити успішно… не зупиняйтеся… повертайтеся до
Академії на I-й факультет…». Я одразу скористався з нагоди:
«А візьмете, товаришу генерале?». У відповідь: «Якщо
заслужите, візьмемо…». Цокнулись чарками, випили. Ми
з Юрою, як належить, до дна, генерал – лише поблажливо
пригубив. Я тоді навіть уявити не міг, яку визначну роль в
розвитку військової медицини і в моїй особистій долі відіграє ця непересічна людина...
* * *
Наступного ранку отримав військові перевізні документи й одразу зайнявся відбуттям з Пітера – міста, яке
стало для мене рідним. Речей в мене, які б треба було
доправляти до місця служби напряму, було небагато.
Користуючись з досвіду старших, придбав за пляшку у вантажників з гастроному, що на розі Літейного і Пестеля,
пару великих фанерних ящиків з-під чаю. В один запакував
постільне причандалля і т.п., в інший – книги. Не додумався якось переполовинити. На вокзалі ящик з книжками приймати відмовилися – важить понад 80 кг, то ж для

Нотатки лікаря-генерала

395

одного вантажника завеликий, а для двох – не передбачено
інструкцією. Довелось «підмазати», щоб поїхав…
Кожному офіцерові при відбутті до нового місця служби
надавалося право безкоштовного перевозу до трьох тонн
вантажу. Тобто – тритонний контейнер. Це тільки для
нього особисто. Якщо ж має родину – тоді п’ять тонн. За
решту – доплачуй сам. Мені з Пітера, окрім двох означених
ящиків, везти було нічого, але з Тернополя, мабуть, що так.
Відповідно й виписав перевізні документи…
* * *
Нарешті, настав день відбуття. Прощання на довгі, як
тоді здавалося, роки зі славетним містом, до якого прибув
шість років тому жовторотим юнаком, а тепер відбував у
велике життя сповненим надій молодим лікарем-офіцером.
Який щиро вірив в слова видатного російського і радянського військового діяча з українським корінням, генерала О.О. Брусилова: «Офіцер – це надія і оплот нації. Без
нього Армії бути не може. Без Армії немає сильної держави. Без держави немає свободи громадян, немає гідного
життя, немає майбутнього ні в тих, хто нині живе, ні в їхніх
нащадків…».
Провести в дорогу прийшли Ігор Хаустов з дружиною.
Востаннє оглянули наше тимчасове пітерське пристанище,
випили по келиху шампанського. Таксі чекало біля під’їзду,
попереду – Варшавський вокзал. Фотографії, на жаль, не
зробили, але та сцена у мене перед очима, як зараз: строга
класична будівля кінця XVIII ст. з колонами і портиком. В
минулому – розташування штабу лейб-гвардії артилерійської бригади. За радянських часів вона була перетворена
на «комуналки», в одній з яких я прожив останній рік в
цьому прекрасному місті. Між величних колон – маленькі
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фігурки чоловіка і жінки – наших друзів, які махають услід,
розчулено витираючи хусточками куточки очей.
Юність закінчилася. Почалося доросле життя лікаря й
офіцера…
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ЕПІЛОГ
Зібралися ми знову разом вперше лише через п’ять
років. В принципі, стандартною датою першого ювілею
було десятиліття. Але тоді, восени 1976 р., сталося так,
що нас в Академії водночас зібралося чоловік двадцять.
В постійному складі були одиниці, переважна більшість
десь чомусь навчалася на різних кафедрах і факультетах.
А тут якраз день народження шефа. Вирішили всі разом
прийти поздоровити, а потім посидіти де-небудь в ресторані, по-дорослому. Організувати місця взяв на себе Коля
Баженов, який навчався на командно-медичному відділенні першого факультету. Однак і досі парубкував. Йому,
так би мовити, і карти в руки...
Під кінець дня прийшли в розташування рідного 2-го
факультету, на якому Олександр Миколайович був тепер
заступником начальника. Вишикувалися в коридорі в дві
шеренги, всі капітани. Наші наступники, нинішні слухачі
факультету, зніяковіло здивовано шмигали за спинами
нашої другої шеренги. Командував наш старшина рядового
складу Коля Філістович. Щойно шеф вийшов із дверей своєї
приймальні: «Курс – рівняйсь! Струнко! Рівняння – праворуч! Товаришу полковник…!». Сльози виступили на очах
не лише в шефа, але й у нас у всіх. За ці п’ять років навіть
ті, хто, як то кажуть, мав на шефа «зуб» – і ті збагнули, що
він хотів нам лише добра. І без нього багатьох із нас зараз
тут би просто не було. Бо не могли не усвідомлювати, що ми
є найуспішнішим курсом в порівнянні з попередниками.
Хоча й ті хлопці були далеко не ликом шиті…
Швиденько перебралися до ресторану «Волхов», що на
Літейному проспекті, який був поруч із головним гуртожитком двох академій – Військово-медичної й Артилерійської.
Знаменитий свого часу «Літейний, 26». Зараз його розселили,
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зруйнували, а на його місці вибудували щось нове, прибуткове. Що кинулося тоді в очі, під час першого неформального застілля, – до шефа липли і співали дифірамби саме ті,
кого він найбільше жучив. Нам же, нормальним хлопцям,
було просто не підступитися…
Однак це був хоча і достатньо масштабний, але експромт.
За академічними традиціями, перший офіційний ювілей
мав бути все ж через десять років. Зібралося нас тоді понад
п’ятдесят чоловік. Практично половина курсу. В порівнянні
з нашими попередниками це було багато. Щоправда, я мав
стосовно цього дещо іншу думку. Оскільки від молодих років
і донині вважав, що якщо брат – це друг, дарований природою, то однокашник – це брат, дарований долею. А зневажати брата, не хотіти його бачити – таке виходило за межі
мого розуміння. Тим більше що командування військових
частин до ювілеїв випуску ставилося з повагою і відпускало
офіцерів, зазвичай, безперешкодно.
Ми не бачилися десять років. Старшинські погони змінилися на майорські. Хоча обличчя – майже ті самі. Однак
і тут бували курйози. Їду в автобусі напередодні зустрічі –
переді мною збирається виходити майор медслужби. На
мене – нуль уваги. Питаю, чи не є він, часом, Віктором
Галицьким? Той спочатку здивовано дивиться на мене,
нарешті – доходить...
Зустріч почалася в парку Академії. На місці нашого
випуску. Розчулені вигуки, обійми. Після збору – фотографування і лекція в клубі про те, що таке Академія. Читає
заступник начальника Академії з навчальної і наукової
роботи, професор генерал-лейтенант Долінін Валентин
Олексіойвич. Уважно слухаємо, хоча ми, в принципі, все це
і без нього знаємо…
Після доповіді виходимо на вулицю. До товариської
вечері ще три години, чим себе зайняти – ніхто толком не
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знає. Святковий настрій тане на очах. А в мене якраз дружина у від’їзді, не так давно отримав квартиру. До того ж,
хто тут лікар-організатор? Гучно даю команду: «Четвертий
взвод – до мене! Слідувати за мною!». Сам же іду вперед.
Неспішно, щоб встигли зреагувати. Нарешті, зібрались. На
ходу кидаю: «Всім здати по п’ять карбованців Юрі Зарецеру.
Ти, Генек, закупиш випивку, але не більше, як по сто грамів
на брата. Відповідно й закуску – морожені пельмені, сардельки і хліб. Картопля в мене є. Візьми собі в поміч, кого
хочеш. Поїдемо до мене додому, там ці три години перекантуємось по-нормальному». Хлопці сприйняли пропозицію
на «ура».

Наш десантний взвод десять років потому. Червень 1981 р.
В.Кудрявцев, О.Трусов, І.Хаустов, В.Пасько, С.Ткачук, В.Сємєніхін,
Б.Дауранов, М.Головач, Г.Соколенко (Брандт), Ю.Гобза, Б.Монахов
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Звичайно, Філ взяв не по сто, а по сто п’ятдесят, однак і
закуски вдосталь. Ми чудово провели час, спілкуючись без
будь-яких формальностей. Відтак приїхали на бенкет до
ресторану не як з голодного краю і до того ж в чудовому
настрої. Хлопці з інших взводів лише здивовано на нас
поглядали: як і де це вони встигли?..
В цілому, перша зустріч пройшла чудово. Ми раді були
бачити один одного і були твердо переконані, що нинішня
майорська зірка – це лише проміжний етап. Як і нинішнє
місце служби, принаймні, для більшості…
* * *
Двадцятилітня зустріч припала на буремний 1991 рік,
точніше – на 5 липня. Моє серце краялося на шматки, однак
в силу важливих особистих причин я просто не мав змоги
взяти в ній участь. Справа в тому, що солідним полковником я знову був змушений вирішувати питання про створення сім’ї. Слава Богу, з Іриною Володимирівною, яка має
понад столітній петербурзький родовід, ми прожили вже
двадцять років. Саме вона допомагала мені в написанні
всіх моїх книжок, в тому числі й цієї. Тому, шановні читачі,
якщо книга сподобалася – подякуйте і їй. А якщо щось не
так – то це винятково мої огріхи... Наша донька Юлія подарувала нам внука Тараса. Його батько також військовий
лікар. Так що є надія на продовження...
Однак повернемося в липень 1991 року. Тоді ніхто з нас
навіть ні гадки не мав, що це буде останній рік існування
великої держави, у вірності якій ми присягали, і могутньої
Радянської Армії, службі в якій ми віддали на той час вже
понад чверть століття...
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* * *
Тридцята річниця випуску влітку 2001 р. пройшла дуже
сердечно. В армії служили вже далеко не всі – тут і вік, і
різні інші обставини. Але відчуття слухацького братерства –
воно збереглося. Хоча зібралося нас вже всього третина.
До початку нашої зустрічі обійшов всі кафедри, на яких ми
навчалися в найбільш пам��������������������������������
’�������������������������������
ятні перші два роки. Був суботній день, в принципі – вихідний. На кафедрі хімії почув в
одному із класів голоси. Обережно трохи привідкрив двері.
Треба ж було такому статися, що б за першим столом сидів
молоденький сержант, очевидно, такий же командир відділення, як колись і я. Побачивши лампаси, зреагував безвідносно до уніформи: «Встать, смирно! Товарищ генерал,..!».
Змушений був увійти, привітатися. Вибачився перед викладачем – немолодою жіночкою, яка прийшла вже після
наших часів… Пояснив, хто я є, висловив свої щирі, добрі
побажання. Потім, при зустрічі з начальником Академії
генералом Гайдаром, жартома стребував з нього магарич за
те, що проводив патріотично-виховну роботу з його слухачами – нашими наступниками...
* * *
Зустрічалися ми і на тридцять п’яту річницю. Я тоді був
заступником Міністра оборони України, ледве вирвався у
відпустку. Але заради своїх хлопців перервав відпочинок
в Криму і поїхав до Пітера. Разом із дружиною, яка щиро
любить нашу Академію і все, з нею пов’язане. Нас зібралося
всього четверта частина, з життя пішов вже кожний сьомий. Тоді я збагнув, що в нашому віці п’ять років – це солідний
інтервал. Відтак, у вересні 2010 р. зателефонував Жоржу
Чорному, щоб подвигнув хлопців на те, аби обов’язково
зібратися на сорокаліття. Оскільки перспективи півстолітнього ювілею вельми туманні з добре зрозумілих причин…
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Наш десантний взвод тридцять років потому. Червень 2001 р.:
М.Головач, В.Крутов, Ю.Зарецер, О.М.Веретьонко, В.Пасько, Б.Дауранов,
О.Трусов, Б.Монахов

Я щиро вдячний нашому пітерському осередку – Борі
Дауранову, Жені Сухову, Жоржу Чорному та їх сподвижникам – за те, що вони організовують нашу зустріч в
червні 2011 р., саме їхня активність стимулювала і мене до
завершення цієї книги, яку я писав і до цього, але досить
неспішно. Про її достоїнства і недоліки судити не мені. Я
не хотів нічого прикрасити та нікого улестити – намагався
писати правду про те, якими були ми, і те, що нас оточувало тоді, майже півстоліття тому. Сподіваюсь, читач зрозуміє, що я розповідав про деякі неоднозначні деталі та
нюанси не для того, щоб когось із нас вивищити, а когось
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принизити. Аж ніяк ні. Просто все це – частинки нашого
спільного слухацького життя, про яке ми тепер, через сорок
років, розчулено згадуємо. Вже не тільки зі сміхом, а й зі
сльозами на очах…
Я усвідомлюю, що правда – вона, як відомо, далеко не
солодка і в кожного своя. Хто не погоджується з моєю –
нехай напише свою, я буду тільки радий. Однак мені здається, що все одно вийде щось подібне до мого. Бо в основі
все одно лежатиме любов до нашої Alma mater і до своїх
однокурсників. А ще – ностальгія за своєю молодістю. Як
співалося в пісні наших молодих часів: «Возьмёмся за руки,
друзья, / Чтоб не пропасть поодиночке...».
Vivat Academia, vivat Рrofessores! І ви, мої дорогі друзі –
однокашники!
Київ– Санкт-Петербург.
Листопад 2009 – лютий 2011 р.
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Володимир Пасько. Звання – слухач

Про автора

ПАСЬКО Володимир Васильович народився і виріс
у м. Тернополі, Західна Україна. З Військово-медичною
академією в м. Санкт-Петербург пов’язана за малим чверть
століття: у 1965-71 рр. – слухач 2-го факультету (група ВДВ);
за період з 1972 по 1992 рр. пройшов шлях від ад’юнкта
до старшого викладача (доцента) кафедри організації і
тактики медичної служби Академії.
У 1971-72 рр. – старший лікар полку в Повітрянодесантних військах.
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У 1982-84 рр. – начальник медичної служби 108-ї мотострілецької дивізії Обмеженого контингенту радянських
військ в Афганістані.
З 1992 р. – в Збройних Силах України. Проходив службу
на посадах начальника управління – заступника начальника Головного військово-медичного управління, начальника Української військово-медичної академії, заступника
Міністра оборони України. В даний час – головний редактор журналу «Військова медицина України», професор
Української ВМА.
Доктор медичних наук, професор, генерал-лейтенант
медичної служби запасу, Заслужений лікар України, член
Національної спілки письменників України.
Опублікував понад 70 наукових робіт з питань організації медичного забезпечення Збройних Сил в різних ситуаціях їх застосування та з питань військово-медичної освіти
і науки.
Автор художньо-публіцистичних книг: «Ночь забытых
песен» (1999 р., на тему війни в Афганістані, три видання);
«Час прощення» (2001 р., про події в Західній Україні в
1944-54 рр., укр. мовою, два видання); «Пора істини» (2004 р.,
присвячена актуальним подіям в Україні в ХХ столітті, укр.
мовою, два видання).
Інформація для контакту:
E-mail: gen-pasko@ukr.net
Персональний сайт: www.pasko.kiev.ua
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