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Відбитки на стінах

Будь-який навчальний заклад у світі – це 
не будівлі та стіни, а люди. Посттоталітар-
ний університет особливий. Щось на кшталт 
казарми з норовливими фельдфебелями і ка-
мердинерами. Ментально люди змінюються 
повільно – життя одного покоління для цього 
замало. Часто-густо нарочито задекларовані 
академічні права і свободи в інтелектуальних 
середовищах є фікціями, існують для годить-
ся, для казань на врочистих і хвалебних зі-
браннях. Роздвоєність і двоєдушність – досі 
не вилікувані хвороби пострадянського про-
стору в освітянських та наукових установах 
зверху донизу. Що вже мовити про решту 
суспільства.

Кажуть, люди не винні. Як у новелі україн- 
ського класика Михайла Коцюбинського «Ко- 
ні не винні» понад сторічної давнини. Без-
вольні боягузи захищаються меланхолійною 
відмовкою про те, що подвижництво, рух упе-
ред сковує система – непоборна, як скала. Але 
ж люди – не коні стриножені: від них щось 
залежить у вирі століть, та й нині теж. Це ж 
елементарно! Споглядаємо ґандж. Боїмось? 
Здолаємо без поспіху?.. За переказами, май-
стер рукопашного бою наказував морським 
піхотинцям убити його штиками й сам обез-
зброював усіх. Навіть один у полі вмілий рат-
ник чи вправний ратай стає прикладом для 
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наслідування, а не пишномовних теревень 
перед хтивими кіньми на пасовищі.

Бувальщина, або ж билиця – коротка роз-
повідь, оповідання про дійсне, реальне, про 
те, що відбулося раніше. Оповідач зазвичай 
тих подій не учасник, не очевидець, не сві-
док. Одначе бувальщина як народнопоетич-
не творіння слугує реалістичним відобра-
женням дійсного стану речей, мікроклімату, 
характерів. Годі розгадувати імена прототи-
пів художньо-документальних творів, бо до-
ведеться показувати пальцем на самих себе – 
розумних, сильних і красивих. Ми ж бо брат-
тя і сестри від спільних альма-матерів…

У локальному й глобальному комуніка-
тивних просторах повсякчас нуртують джере-
ла новинарних потічків і потоків, викидаючи 
назовні персоніфіковані цікавинки задля ес-
тетичної насолоди. З уст в уста передаються 
консенсусом визначені стереотипи поведін-
ки, шкала цінностей, обрії можливого й не-
можливого. Не всі антигерої суть пропащі, а 
герої – ангели. Як держава у державі, точніше 
– як маленьке пливке суспільство у мінливій 
величезній спільноті, університет схожий на 
античний поліс, де від тиранії до демократії, 
від монархії до республіки і навпаки перейти 
нескладно.

Щоби допитливі мандрівники не заблу-
кали голими у терновій гущавині, що по оби-
два боки від червоної лінії, радо випускаємо у 
світ оцей путівничок. Це перше видання. Чи 
буде друге, виправлене і доповнене, а також 
наступні, залежить від уподобань читацької 
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громади, університетської – поготів. Надто у 
наш неспокійний час, коли третина сусідів-
росіян вірить, що Сонце обертається навколо 
Землі. А всі, кому не лінь – високоморальні 
та бездуховні – навипередки риються на зва-
лищах і придумують оповідки про минуле... 
Якось так. Але ж університет – не смітник.

Автівка

Лупина – не прізвище, а сутність чоло- 
в’яги, який від сімнадцяти літ до старечого 
маразму протирав штани у виші, або ж не на 
просторіччі – закладі вищої освіти. Хоч отим 
незичливим словом іменував усе і всіх, проте 
сам найліпше запам’ятався перетлілою луш-
пайкою. Батьки вивчили в школі й універси-
теті, влаштували в аспірантуру. Підросло же-
нило – оженили, купили йому першу легко-
ву автомашину на факультеті й трикімнатну 
кооперативну квартиру. «Жигулі»-«копійка» 
стала візитною карткою Лупини. За будь-якої 
влади жив привільно сибаритом, у своє необ-
тяжливе задоволення, практикував полюддя. 
Туристичними турне на «копійці» селами об-
ласті поповнював сімейні продовольчі запа-
си, об’їжджаючи родини студентів, яких по-
тайки брав на кураторство від вступу до вру-
чення диплома.

«Копійка» прослужила чотири десятиліт-
тя. Лупина смертельно її травмував після дар-
мової гулянки у ресторанчику з нагоди захис-
ту двох дисертацій на спеціалізованій вченій 



6

раді. Коли вже лика не в’язав, у нього пробу-
вали забрати ключі від авто і спровадити до-
дому пішки. Не дався – сів за кермо. Виїжджа-
ючи зі стоянки, вдарив припарковане таксі. 
Не зупиняючись, натиснув на газ і викотився 
на дорогу. Ошелешений таксист пустився на-
вздогін. Лупина втік недалечко, бо ж не вда-
лося біля зупинки об’їхати мікроавтобуса і 
легковика. Над’їхали дорожні полісмени, по-
тираючи руки: удача як-не-як – потрійна до-
рожньо-транспортна пригода з п’яним до по-
росячого вереску водієм. Молодий полісмен 
засяяв од щастя, коли в правопорушникові 
розпізнав винуватця свого вильоту з універ-
ситету за неуспішність.

Лупина вирізнявся чванливістю на іспи-
тах із предмету, лекції з якого читав за прин-
ципом «біг пес через овес». Якось він доміг-
ся виключення третини курсу. Багато з них 
влаштувалися на роботу на митницю, в полі-
цію та інші органи. Зарозумілому Лупині не 
часто таланило при перетині кордону, та й на 
автошляхах теж. Одного разу, коли успішно 
пройшов митний огляд, на радощах так на-
зюзюкався, що загубив у готелі близького за-
рубіжжя вставну щелепу. Її знайшов колега, 
котрий увійшов в аннали університету тим, 
що пройшов бойове хрещення протягом од-
ного навчального року аж на трьох кафедрах. 
Ніяк не міг звикнути до бучних кафедральних 
застіль, тож його, непитущого, перекидали з 
кафедри на кафедру як неблагонадійного.

Через те, що тверезий колега опинився 
вчасно у потрібного місці, захмелілий Лупи-
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на не сплюндрував своєї репутації до кінця, 
а діялося це після смертельного поранення 
«копійки», і повернувся із зарубіжної кон-
ференції хоч і без щита, зате зі щелепою. Це 
само по собі стало науковою сенсацією. Опіс-
ля Лупину ніхто не наважувався посунути з 
п’єдесталу. Правда, коли безперестанку патя-
кав, старший колега буквально під зад вига-
няв його з кафедри в коридор провітритися. 
Коли перепитують про Лупинові заслуги, про 
те, чим відомий, то чутно абсолютно пере-
конливе: «Відомий тим, що його всі знають. 
Якби його не знали, був би невідомим». Інак-
шим безпутного Лупину не затямили.

Бойова нічия

Бійки і сварки елегантно вписуються в 
робочу атмосферу управлінської верхівки 
будь-де, а в університеті поготів. Усвідомлен-
ня надвідповідальності за чимкращу долю 
людства у ветхих стінах альма-матер емоцій-
но виснажує, випалює цноту помислів і дій.  
А де знайти цілющу розраду, енергетичне під-
живлення? У відстоюванні власної винятко-
вості перед ближніми, що забарилися з таким 
визнанням. У вишукуванні споріднених душ.

У ще молодого проректора, якого охрес-
тили правицею-касиром сухорукого очіль-
ника вишу, вже за півроку від початку сидін-
ня в керівному стільці проявився побічний 
ефект – феєрична плішина на тім’ї. Залисина 
невпинно розросталася повеневою хвилею. 
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Дала взнаки різка зміна мікроклімату і тру-
дового ритму. Дружина Касира запідозрила 
непоправне – імпотенцію в скорім часі. Про-
те її апокаліптичні побоювання були перед-
часними. Вона сама допетрала, перевіривши 
на справжність конфіденційне повідомлення 
про те, що чоловічу силу благовірного підто-
чує розлучена дівиця, котру добрі люди пра-
цевлаштували помічницею ректора. Незва-
жаючи на молоді літа, на двох жінок у Касира 
сил явно бракувало. Фаворитка не бажала по-
ступитися з практичних міркувань. Де знайде 
потім високу зарплату, іномарку і таке інше?

Намітився небуденний конфлікт інтере- 
сів, що розколов університет на два табори 
вболівальників. Консерватори возвеличено 
відстоювали святість і непорочність сімейних 
уз, а благі ліберали вболівали за розлучницю. 
Розрубати Гордіїв вузол вирішили втрьох – 
законна дружина, помічниця та її мати. Само-
го винуватця до з’ясування стосунків не залу-
чили. На щастя, рубалися без холодної зброї, 
билися здебільшого словесним шаблями, хіба 
десь якась якісь кулачком злегка затопила по 
мармизі так, що намалювався синячок ма-
ленький як підстрижений ніготь на мізинці. 
Усі дуелянтки були фарбованими блондинка-
ми. Це просто деталь, яка ні про що посутньо 
не каже і ні до нічого не зобов’язує. Тим паче, 
що задушевна розмова втрьох завершилася 
бойовою нічиєю з обопільним правом на ре-
ванш.

Тим часом неквапно Касир докумекав у 
чому річ й обґрунтував безапеляційні пре-



9

тензії до старшого за віком колеги, що обі-
ймав рівнозначну посаду. Звинуватив його в 
ескалації міжособистих протиріч, які накопи-
чилися роками, та у зливі правдивої інфор-
мації через опозиційні інтернет-видання. До-
вірлива бесіда без посередників увінчалася 
гострими словесними аперкотами, від яких у 
проректора-ветерана потягло лівий бік і при-
хопило серце. За кілька годин у нього ургент-
ні ескулапи обласної лікарні діагностували 
мікроінсульт, що підступно поставив хрест 
на його величних амбіціях чимскоріше всіс-
тись у головне крісло вишу. Відтоді не про 
кар’єрний ріст думалося, а про вічне.

Для заспокоєння стривоженої поєдинком 
громади щопівроку показували примирення 
та непохитну єдність у керівництві: восени на 
винограднику і на весняній толоці. Останньо-
го разу для допитливої челяді спеціально за-
купили з десяток новеньких штикових лопат 
і граблів, два ящики горілки, а також закуску. 
Щоправда, лопати і граблі забули доправи-
ти до місця трудового відпочинку, можливо, 
з міркувань безпеки, щоб не закортіло ними 
пофехтувати. Усміхнених фігурантів ледь не 
фатальних баталій увічнили на світлинах і 
розповсюдили в місцевій пресі та соціальних 
мережах.

До тісної компанії незалежних спостері-
гачів за голосним примиренням приклеївся 
співчутливий декан, що фантастично зароб- 
ляв на всьому – від імплантів до репродуктив-
ної медицини і колекціонування етикеток до 
пляшок елітного алкоголю. Після побаченого 
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й почутого він відкрив у собі титанічний та-
лант маститого кіносценариста. У Голлівуді, 
прочитавши отриманий поштою рукопис, всі 
очі виплакали, але фільм не зняли. Чекали, 
що заможний автор підкине не тільки пачку 
паперу зі сценарієм, але й грошей на фільм 
паперовими асигнаціями.

Ботанік

Чому псевдовченого пришелепка задов-
го земля носила – досі нерозгадана загадка 
природи. Може, тому, що за освітніми доку-
ментами був біологом, а прізвисько мав Бо-
танік. Все ж кара небесна його наздогнала. 
Правильніше – сам себе скарав, вискочивши 
сріблястою недешевою автівкою на зустріч-
ну смугу і протаранивши жовтий екскава-
тор бригади роботяг-дорожників. Із розгону 
влетів у зубастий ківш, розтрощивши авто. Із 
важкими травмами доправили його на швид-
кій доживати в найближчу лікарню.

Про нього забули ще до лобового зіткнен-
ня з екскаватором. Хвороба ненаситним чер- 
в’яком сточила Ботаніка. Сильно схуд, вигля-
дав жалюгідно, наче жертва анорексії. «Хтось 
буде тяжко помирати за це», – незадовго до 
цього ненароком кинув слідчий літньому 
чоловіку, котрому влаштували кримінальну 
провокацію-пшик.

«Хтось» – Ботанік – змолоду «торпедував», 
прислужував підставною особою-«шісткою» 
оперативників каральних органів. Туди ж за-
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пхнув партачити зятя, з яким відмивав хаба-
рі, вкладаючи у будівництво особняків. Шах-
раюватий зять розвів тестя на півмільйона 
доларів: земельну ділянку і новобудову запи-
сав на батька, з донькою Ботаніка розлучився 
– зійшовся з бізнес-вумен з іменитої родини. 
Розчавлений та принижений Ботанік погро-
жував столичними зв’язками і судами, а ко-
лишній зять безпардонно шантажував роз-
голосом корупційних оборудок і пікантних 
сторінок минулого.

На тому й розійшлися. Ботанік панічно 
боявся публічного обговорення, чому його 
син у статусі консула не повернувся додому, 
став біженцем й одружився зі старшою від 
себе афроамериканкою. Онуки зовсім не на-
гадували Ботаніків рід – були копіями неві-
стки. Невдовзі за океан подалася й розлучена 
донька. Щороку Ботанік з дружиною навіду- 
вали дітей та онуків. Дружині, глибокій пен-
сіонерці, простіше, Ботаніка ж тримали в рід-
ній країні ліві заробітки в університеті. Міг 
би теж кайфувати на пенсії, але корупційний 
рефлекс не відпускав.

В університеті якраз заправляв розгардіяш. 
У каламутній воді ловилася добра копійчина. 
Доходило до того, що іспити приймала мати-
прибиральниця за дочку-викладачку, яка в 
робочу днину мотнулася за кордон. Мажори 
на блатних факультетах самі в себе перескла-
дали іспити на дипломи з відзнаками, під-
робляючи підписи екзаменаторів. Підприєм- 
ливий декан на свій розсуд виписував екза-
менаційні відомості, плутаючи предмети, до 
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прикладу, «Загальну біологію» з «Мікробіо-
логією». Ботанік примудрявся під час пере-
складань торгувати оцінками і за свою кафе-
дру, і за геть іншу. Вибухнув скандал – Бота-
нік перечікував його з півроку за океаном.

Не раз йому нагадували й крадіжку чужої 
дисертації. Аспірант саме дописав кандидат-
ську, як вона з кафедральної лабораторії над 
ранок пропала разом із комп’ютером. Кра-
діжку, звісно, поліцейські не розкрили, та очі 
аспіранта полізли на лоба, коли дізнався, що 
його вкрадену кандидатську дисертацію Бо-
танік невдовзі захистив як докторську. Жи-
тіє…

Непотоплюваний Ботанік десятиліття-
ми деканував, безсоромно обкрадаючи сту-
дентів, аспірантів, викладачів. Непокірних 
паплюжив, підставляв, нищив. Багато років 
облесливо крутився серед столичного на-
чальства від науки, аж у Національну акаде-
мію балотувався. Дістав облизня, бо доконав 
усіх своїм невіглаством і неуцтвом. У про-
вінційному містечку виклично тримався на 
коні, хизуючись державними нагородами від 
двох президентів. У третього ледь ректорство 
не виклянчив. Тут і трапила коса на камінь. 
Засліплений жадобою повалити нового рек-
тора Ботанік переоцінив себе, перестарався і 
спалився на провокації. Колінкував і вимолю-
вав прощення, та небеса не відпустили через 
перебір – вельми значну сукупність гріхів.
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Валіза професора

Він із дитинства виростав дивакуватим. 
Поїдом читав, надто вечорами і ночами. Аби 
не зіпсував зір, мати й батько вимикали в 
кімнаті світло і казали сину добраніч. Той з 
головою накривався ковдрою, вмикав ліхта-
рика і продовжував читання. Гадав, що стане 
надвеликим філософом. Не судилося. Зводив 
кінці з кінцями працею педагога, хоч і не бі-
дував особливо. Тричі замолоду налагоджу-
вав сімейну ідилію, тричі за неврівноваже-
ність його полишали дружини. Перша і третя 
подалі втекли, друга відійшла за межу, стриб-
нувши з багатоповерхівки. До професорства 
доробився, не зволікаючи, ще не розмінявши 
п’ятого десятка.

Бородатий та рано посивілий, він був 
притчею во язицех, колоритним персонажем 
богемної тусовки найбільшого міста краю. 
Міг пройтися вулицями взимку, забувши 
одягнути шкарпетки. Влітку до костюма йому 
чомусь пасували пляжні шльопанці. Пізньої 
осені його нерідко перемикало – скляні, неви-
дющі очі не пізнавали знайомих. Вирізнявся 
швидкою ходою. Встигав обійти всі імпрези і 
фуршети, що траплялися одночасно у різних 
частинах міста. Незважаючи на протоколь-
ний церемоніал, наливав собі сам, похап-
цем випивав і закусував. Не криючись, брав 
зі столу пляшку горілки з наїдками і клав у 
свою всіма пізнавану валізу-дипломат. По-
частувався, зібрався, зірвався – і без «до по-
бачення!» біг далі. Старомодна валіза була 
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постійно важкенькою. У ній знаходилося міс-
це для пляшок, їжі, книжок… Служила вона 
не тільки для транспортування необхідних 
речей, а й надійним засобом самооборони та 
стрімкої атаки.

Читав лекції скоромовкою, тому студен-
ти просили повторити деякі не зовсім добре 
почуті тези. На такі прохання сивобородий 
професор блискавично показував піднятий 
вгору середній палець і провадив далі в при-
скореному темпі. Вистачало нарікань на за-
будькуватість професора, котрий не стежив 
за розкладом занять. Приходив або скоріше, 
або взагалі забував про пари. Студентським 
святом ставала контрольна робота – роздав-
ши завдання, професор мирно засинав на 
стільчику. Хронічно приймав іспити за го-
дину-півтори раніше від обумовленого часу 
їхнього початку. Попервах завідувач кафедри 
спробував начальницьким тоном приструни-
ти підлеглого, хоча й сам не належав до отців 
пречесних. Коли виховна розмова в кабінеті 
розпочалася, завідувач кафедри не очікував 
раптового нокауту важкенькою валізою. Бо-
родач кинув її плазом у розгубленого вихов-
ника, який не встиг відвернутися і відбувся 
роз’юшеним носом.

Завідувач здобув кафедру у поважних лі-
тах і належав до людей нелякливого десятка, 
тому, зализавши рану, після чергової скарги 
знову взявся пісочити молодшого колегу. Бе-
сіда зайшла в гостру фазу – і в кривдника по-
летіла цеглою та ж таки валіза! Навчений гір-
ким досвідом, завідувач зумів її перехопити, 
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хоча й перед самим обличчям. Та втретє вже 
ніколи більше не ризикнув наставляти свого 
візаві на путь істини.

Просвітлення на бородача надійшло че-
рез катавасію з деканом, точніше – декане-
сою. Літня жіночка манірно чимчикувала ко-
ридором, прислухаючись до голосу лекторів 
у тій чи іншій аудиторії. Бородач розпочав 
лекційний монолог і вельми занепокоївся 
через незачинені двері. Двічі їх акуратно за-
чиняв, але через зламану клямку вони вперто 
розчинялися навстіж. Спересердя професор 
із вправністю каратиста вдарив ногою у две-
рі, що з оглушливим лускотом влетіли у двер-
ний отвір перед самісіньким носом остовпілої 
з переляку деканеси. У деканаті її терпеливо 
й співчутливо відливали водою, приводили 
до тями. «Та ж він так дітей повбиває!» – того 
ж дня пожалілася ректору, вболіваючи за фі-
зичне і психічне здоров’я підопічних студен-
тів.

Кар’єра бородача зависла на волоску. Со-
ломонове рішення було ухвалене негайно. 
Його перекинули викладати на безпечніший 
факультет на чолі з деканом – моложавим чо-
ловіком дебелої статури, що раніше боксував 
на любительському рингу.

Вербовка

У політичну поліцію, що за змінних дер-
жавних режимів уточнила, либонь, лише на-
зву – з комітету на службу, залюбки брали 
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випускників соціогуманітарних факультетів. 
У країні прихованого безробіття байдикува-
ти суспільним коштом вважалося за честь. 
У конторі глибокого буріння відсотків із ві-
сімдесят персоналу інфікував вірус безділля. 
Первісну романтику про розвідницькі подви-
ги затьмарили паперові будні та метушня в 
банці з павуками. Один із колишніх романти-
ків дослужився за два десятиліття до підпол-
ковника. Від пізніх брежнєвських часів спе-
ціалізувався на оповідачах політичних анек-
дотів у забігайлівках. Коли його професійна 
непридатність стала очевидною, а звільнення 
– реальним, у межах кількох місяців вирішив 
переконати начальство у протилежному.

Оскільки екс-романтик числився кура-
тором університету, то зважився прогнутися 
вербуванням цінного агента з наукового се-
редовища, котрий за програмою міжнарод-
ного обміну відбував на стажування за океан.  
Спочатку підіслав до молодого за віком уче-
ного принагідного помічника позичити ма-
лотиражне видання для поглиблення само-
освіти. При поверненні книжки службист 
ненароком натякнув на вкрай важливу зу-
стріч зі старшим товаришем. Молодий уче-
ний працював за сумісництвом у молодіжних 
структурах обласної влади, тому погодився 
розмовляти поблизу своєї адміністративної 
будівлі у камерному парку, на який виходи-
ли вікна з його кабінету. Представивши вер-
бувальника, помічник випарувався. Співроз-
мовники присіли на лавицю – якраз у теплу 
березневу днину скрізь пробивалася зелень.
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Аби не тягнути кота за хвоста, підпол-
ковник пафосно натиснув на патріотизм і ді-
ловито запропонував співпрацю в обмін на 
сприяння у науковій кар’єрі. Його цікавили 
відомості про закулісся українсько-амери-
канської міжурядової комісії Кучма – Гор. На-
томість запропонував дієву допомогу в при-
скоренні захисту кандидатської дисертації. 
Учений ввічливо подякував за витрачений 
час високошанованим співробітником по-
важної установи й підказав з’ясувати заці-
кавленим особам усе необхідне у тематичних 
публікаціях багатоликої американської пре-
си. Від вельми запізнілого сприяння в захисті 
ґречно відмовився, оскільки диплом канди-
дата наук отримав рік тому. Ще й наголосив, 
що пану-добродієві годиться краще готувати-
ся до бесіди. Отож при нагоді зверне на це 
хвильку уваги керівника відомства, на чиє 
прохання неодноразово прибирав бюрокра-
тичні перепони щодо літнього оздоровлення 
дітей працівників спецслужб України і сусід-
ніх держав на паритетних засадах.

Спітнівши і побуряковівши, вербувальник 
винувато закліпав, ніби готувався заплакати 
з горя. Плаксиво заблагав нічого не казати 
начальнику, за що буде уклінно вдячним до 
скону. Розійшлися на мінорній ноті. Невдов- 
зі підполковника принизливо списали на 
пенсію. Близький родич, який прислужував 
енергетичному магнату, влаштував його в 
університет дрібним клерком і викладачем за 
сумісництвом. На новому місці екс-службист 
доволі швидко дослужився до заступника де-



18

кана. Апогеєм у його педагогічній біографії 
став чорнильний відтиск факультетської пе-
чатки, поставлений з виховною метою влас-
норуч зверху правої сідниці лаборантки ка-
федри, котра з якоїсь нагоди провідала дека-
нат чи, можливо, тимчасово підміняла когось 
із секретарок.

Ця лаборантка злісно не дотримувалася 
дрес-коду, встановленого за велінням гріз-
ного заступника декана – ходила в брюках і 
шортах із заниженою талією. Коли того разу 
довірливо розмовляла з колегою у деканаті, 
нагнулася злегка над столом і краєчок пиш-
ної сіднички самовільно трішечки відкрився. 
Заступник декана миттю скористався вікном 
можливостей, приклавши до білої плоті тем-
но-бузкову печатку. Новина сколихнула уні-
верситет. Досі печатки ставили на паперових 
документах – сідниці стали інновацією. Від-
криття надовго зворушило вчений світ.

«Віагра» ловеласа

Бестселер XV століття – еротичну повість 
«Історія про двох коханців» (1444), в якій чо-
ловік закохався у заміжню жінку, написав 
Енеа Сільвіо Пікколоміні (1405 – 1464), знаний 
як Пій II, папа римський 1458 – 1464 років. Що 
вже казати про простих смертних, яким не 
до книжок, хоч їхню героїчну біографію іноді 
годі втиснути в один еротичний бестселер.

…Цей сивий дідок не все брав зарплатню 
професора. За пенсійними плечима в нього 
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не тягар наукових звершень, а страдницький 
шлях ловеласа, що міг трагічно обірватися в 
літа молодії…

Коли про бездротовий телефонний зв’язок 
нобелівські лауреати лише мріяли, одружена 
пара поселилася в гуртожитку. Чоловік часто 
відлучався у відрядження – ревізорив у тор-
говій кооперації. Дружина вправно лікувала 
дитячі хвороби, а в очікуванні благовірного 
нудьгувала. Якось трапився галантний до-
цент – майбутній професор, що саме придбав 
легковика і кружляв ним вулицями міста в 
пошуках амурних пригод. Вже не пригадати, 
як і де ота іскра між ними засвітила, але дво-
сторонній контакт налагодився навдивовижу 
стійкий.

Оскільки ревізор виявився страшезно рев- 
нивим, то пристрасний коханець його дру-
жини вдавався до вигадливого маскування. 
Своє авто паркував за квартал, на неприміт-
ній вуличці, підходив до гуртожитку в сутін-
ках і, побачивши умовний знак – квітковий 
горщик у лівому кутку заштореного вікна, – 
нечутно забігав чорним ходом у помешкання 
на другому поверсі. Після двох-трьох годин 
любощів майбутній професор непомітно для 
стороннього ока щезав.

Якось усе вийшло не за узгодженим пла-
ном. У розпал любовної втіхи у двері постука-
ли – знайомий знервований голос перелякав 
коханців… Ревізор повернувся з відрядження 
на добу раніше.

Ошелешена лікарка за лічені секунди 
вийшла зі ступору, викинула одяг і взуття 
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звабливого гостя у відчинене вікно, спрова-
дивши туди ж і його голяка: «Стрибай! Це ж 
лише другий поверх! Тікай хутчіш!». Той з 
переляку вистрибнув. Вона зачинила вікно, 
затягла штору й артистично, наче спросоння, 
здивовано примовляючи, неспішно відімкну-
ла чоловікові двері.

Від важких травм і вірної смерті майбут-
нього професора врятував древній виноград, 
що біля вікна товстою ліаною вився стіною 
аж до верхнього поверху. Вистрибуючи, він 
інстинктивно вчепився за виноградну лозу 
і, відбувшись подряпинами, блискавично 
сповз на землю. Пощастило, що в годину 
пізню ніхто не прогулювався поруч. Ледве 
надибав розкидану одежу і взуття, тільки 
шкарпеток бракувало. Та врятоване життя – 
дорожче!!!

Вдруге не поталанило, коли дружина за-
стала його на перелюбстві в маленькому гара-
жі, де тримав автівку. Вхопила мітлу і лупцю-
вала нею зрадливого чоловіка до останньої 
друзки, а на додачу копнула в пах. Коханка 
втекла, загубивши трусики і сумочку.

Третій трафунок стався, коли бездрото-
вими телефонами не користувався хіба що 
лінивий. Із плином часу вже не майбутній, а 
чинний професор пенсійного віку закохався 
в розлучену студентку-заочницю. У неї була 
власна квартира. Професор допомагав їй 
складати сесії, отримати диплом. Перелюб 
тривав роками. Життєвих сил частенько бра-
кувало, тому старий вдався до самолікуван-
ня, підсів на «Віагру» – імпортні таблетки для 
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підвищення ерекції. Принагідно стимулював 
себе і коханку чарчинами коньяку.

Ніщо не віщувало біди в ароматне трав-
неве надвечір’я. Заздалегідь ковтнувши «Віа- 
гри», як годиться, разом із коханкою-тигри-
цею сполоскав ротика коньячком. Довколиш-
ня краса ніби переливалася знадвору через 
відчинений балкон у кімнату на розстелене 
ліжко. Тужився-напружувався, однак нічого 
не виходило. Ціль видко, а потрапити зась. 
Мабуть, замала доза «Віагри». Випив ще таб- 
летку.

Партнерка терпляче приводила головний 
інструмент діда-професора в бойовий стан. 
Усе ніяк. На тому були б розійшлися, але 
щось тріснуло нижче шиї – дідові ноги немов 
обмотали гирями. Подумалося, що сп’янів: 
тіло не слухається, а розум світлий. Коханка 
сіла за кермо і відвезла діда на його автівці 
додому. Припаркувалася біля під’їзду та й 
пішки повернулася на свою квартиру.

Старий силкувався вийти з авто, але ноги 
не слухалися. Гадав, що швидко протверезіє, 
проте його не попустило і до світанку. Відтак 
зателефонував із мобільника старенькій дру-
жині та, опершись на її плече, неквапно під-
нявся на поверх. За кілька годин уже лежав у 
реанімації з невтішним діагнозом – інсульт. 
Вичухався нескоро. Великий спорт і великий 
секс потрібно покидати вчасно, бо жоден до-
пінг нічим не допоможе і до доброго не при-
веде.
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Голуб’ятня

У погоже червневе дообіддя умиротво-
рена університетська верхівка в спортивній 
одежі неквапливо прогулювалася легендар-
ним, але тепер занедбаним санаторієм-про-
філакторієм. За ситним бограчем балакали 
про відновлення легенди. Серед деканів не 
вистачало мастодонта, найдавнішого. Чомусь 
він перебував поза зоною досяжності сотово-
го зв’язку. Причину з’ясували з інтернет-но-
вин, уже після повернення з неспішної гости-
ни на лоні заворожливої природи.

Поліція затримала мастодонта з мічени-
ми купюрами за іспити. У повідомленнях го-
ворилося про організовану групу з шести осіб 
із розподілом ролей, що на рідному факульте-
ті розвинули тіньову економіку до небачених 
висот. За переказами, до цієї групи входили 
три битих професори і три молодих-зелених 
доценти, переважно нетрадиційної сексуаль-
ної орієнтації.

Для обраних представників пересічної 
громадськості швидко змонтували нарізки 
з оперативних відеозаписів. Шокуючі кадри 
конфіденційно показали декільком автори- 
тетним ветеранам університетської ниви і 
впливовим діячам столиці. Винні сплатили  
шалено високе відкупне, тому «групову справу»  
спустили на гальмах як персональну. Масто-
донт взяв провину на себе, розкаявся – пе-
реслідування припинили з огляду на його 
поважний вік. Натомість із непоблажливої 



23

столиці через губернатора спустили цінну 
вказівку зачистити голуб’ятню, себто гомо-
сексуальну братію. Найодіозніші фігуранти 
відеороликів у стилі відвертого німецького 
кінематографу тихцем самі звільнилися і вла-
штувалися на викладацьку працю за межами 
міста, де переступили червону лінію.

Оскільки факультет розташовувався осіб-
но в престижному кварталі поблизу головної 
будівлі обласної влади, то його перемісти-
ли поближче до народу – на один з повер-
хів студентсько-викладацького мурашника 
– велелюдного навчального корпусу, що про-
глядався зусібіч і височів на міській окраїні. 
Саму ж будівлю, де коїлися сексуальні дива, 
зі смаком зовні та всередині відремонтували 
й освятили громадою священиків з участю 
архієпископа. У частину приміщень переїхав 
ректорат, решту віддали студентам гумані-
тарного факультету й музеям вишу.

Із часом припало пилом, призабулося, 
коли і з якої нагоди тектонічні зміни струсо-
нули альма-матер. Та у сентиментальну вете-
ранську пам’ять побачене кіно похвилинно 
вкарбувалося навіки-віків.

Оперативники розмістили приховані ка- 
мери не лишень в учених кабінетах, а й у туа- 
летах. Хто не мав грошей за іспит (розцінки 
були космічними!), мусів розраховуватися 
натурою. «Знімай штани!» – командує веле-
любний підстаркуватий професор студен-
тові-заочнику при зачинених дверях чоло-
вічого туалету. Прилаштовує причандалля 
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до юначих сідниць і шкварить або ж стає на 
коліна і, крекчучи, смокче фалічну цукерку в 
студента.

Всіх учасників таких епізодів ретельно 
ідентифікували. У грізній столиці вирішили 
студентів не чіпати, а, взявши солідний викуп 
за злодіяння, тихо, без розголосу копнути під 
зад гомосексуальних викладачів. І прогресив-
ний світ про це не дізнався, не висловив стур-
бованості чи протесту.

Після численних переглядів відеонарізок 
за зачиненими дверима вищих чиновників 
глибоко вразила любовна сцена з доволі три-
валим хронометражем. Унаслідок цього мас-
тодонта неформально удостоїли найбільшої 
поваги й у вузьких колах без розголосу реа-
білітували. Отримавши згоду від заочниці на 
статевий акт за сприяння у складанні іспиту, 
він у робочому кабінеті відкоркував пляшку 
коньяку, налив у келишки обом по п’ятдесят 
грамів. Випили. Поки говорили, кинув собі у 
рот жменю якихось пігулок. Потім у цілком 
природний спосіб сімдесятилітній дід жарив 
тридцятирічну молодицю на столі аж чверть 
години.

«Подумайте: аж чверть години!» – при-
цмокуючи, промовляли вибрані глядачі, вра-
жені цифрами хронометражу, що набігли в 
правому нижньому кутку відео. Це врятувало 
мастодонта. Не кожному таке дано. Не кож-
ний втне...
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Дід й онук

Нікого із сущих не здивуєш династіями. 
І трудовими, і монархічними. Нерідко тепле 
місце під сонцем передається спадково. До-
бре, хоч не в середньовіччі мешкаємо. «Діду, 
я буду генералом?» – запитує онук у борода-
тому анекдоті. «Будеш! Я ж генерал – і ти ним 
станеш». «Діду, а маршалом?» – не вгаває на-
щадок. «Ні! У маршала свої онуки»... Чи не 
кожен пострадянський університет змирша-
вів і здичавів од перенасичення сімейно-кла-
новістю. Особливо цим грішили штатні на- 
ціонал-патріоти. За легендою, вони невимов-
но страждали від попереднього режиму, що 
їх повсякчас і повсюдно таврував за націона-
лістичні відхилення та збочення.

Проте доказів про моральну і матеріальну 
шкоду підпільно-визвольні ветерани ніколи 
не надавали. Навпаки, були щедро оплачу-
ваними комуністами і стовпами тоталітарної 
влади, безкоштовно отримали просторі квар-
тири і нарізи дачних ділянок, решту благ. 
Як офіцери запасу, стояли на обліку в КДБ і 
жили, приспівуючи. Періодично пописували 
один на одного куди слід. Це безцінна літера-
турна спадщина, тому й досі під сімома зам-
ками. Рвійний вітер перебудови докорінно 
змінив їхній розмірений спосіб життя, пере-
втіливши в образи жертв. Далі як у калейдос-
копі: палкі виступи у пресі та на мітингах, де-
путатські мандати на перших демократичних 
виборах, небезкорисливе оспівування свого 
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титанічного внеску в розбудову держави у 
міському і крайовому вимірах. У нагороду 
просили не ордени (вроджена скромність?), а 
земельні ділянки в середмісті та матеріальні 
преференції.

Отак і виріс буквально на очах ошатний 
котедж одного з університетських борців за 
демократію. Замолоду він якось трішечки 
постраждав за націоналізм, невдало проци-
тувавши когось із забороненого списку. Те 
роздмухане страждання – дрібнопартійний 
розбір польотів із словесно непідцензурною 
нагінкою. Оскільки у його житті не трапило-
ся нічого героїчного, то ця призабута всіма 
перепалка тиражувалася на кшталт подвигу. 
Промовцем був нічогеньким, клепку в голо-
ві мав, тому мандат крайового депутата здо-
був безклопітно. Уже своїм селянським ро-
зумом зумів конвертувати представницький 
мандат у власність. Та й гроші водилися, бо 
не раз промишляв на вступних кампаніях й 
екзаменаційних сесіях. За прохідні та високі 
бали йому віддячували недрібними сумами. 
Оскільки ніхто з дітей не пішов у науку і не 
пов’язав себе з університетом, то неприхова-
но радів, коли внука вдалося направити собі 
вслід.

Змалку онук відставав у розумовому роз-
витку, що, однак, не завадило йому і середню 
школу закінчити, і диплом про вищу освіту 
здобути. Дід прилаштував рідну кровинку в 
аспірантуру і викладачем університету, напи-
сав сяку-таку кандидатську дисертацію. Виче-
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кав трохи і склепав, як міг, ще й докторську. 
Той онук епатував усіх дивацтвом, скнарістю, 
наглістю. Заощаджував і на тому, що телефо-
нував із стільників студентів. Споживав їжу 
посеред лекції чи семінару, бо, мовляв, зай- 
мається спортом, тож мусить харчуватися 
строго за графіком.

Щоби кінцево добити вчену публіку, дід 
придбав захмарну для нього посаду завідува-
ча кафедри. Коли про оборудку всі дізналися, 
підняв рейвах, надсилаючи анонімним адре-
сатам прокльони, котрі мають звичку повер-
татися до хазяя бумерангом.

Онук, будучи невиправним драпічкою, не 
гребував оббирати й вагітних. Щоб не бра-
ти гроші в руки, давав студентам рахунки на 
придбання харчів, біодобавок, забавок-ґа-
джетів тощо. За здирництво частенько його 
лупцювали розлючені студенти і бойфренди 
студенток безпосередньо на робочому місці. 
Потрапив в оперативні лещата, спокутував у 
них працею «шістки», торпедував довірливих 
колег нав’язливими проханнями віддячитися 
– взяти хабар за екзаменаційні послуги. Не 
раз і не два проколювався, тому його обмина-
ли десятою дорогою, немов зачумілого і про-
каженого.

Дід передав «національно-визвольну» ес-
тафету в цупкі руки не менш спритного внука. 
Хоча різниця у віці між ними сягала півстоліт-
тя, вони перестали бути людьми в один час.
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Довгоносик

Однокурсники прозвали його, даруйте, 
Довгоносиком за дещо видовжений орган 
нюху і за те, що безупинно влізав у чужі спра-
ви, пхав носа, куди не варто, і тримав його за 
вітром. Чванився перед слабшими і лягав під 
сильних, прагнучи максимальної вигоди. Зі-
брав колекцію партійних квитків, кардиналь-
но змінював політичні вподобання. За те, що 
в одній із партій став тисячним членом, був 
урочисто премійований електричним чайни-
ком іноземного виробництва. Про це повіда-
ла обласна газета. Після кольорової револю-
ції перебіг до тріумфаторів із ворожого табо-
ру. Відтак протинявся деканом півтора деся-
тиліття. Обзавівся квартирою, звів будинок, 
змінив авто на дорожче, а доньці придбав не 
по її літах розкішну іномарку. Окупував уні-
верситет усією ріднею, не отримувала офіцій-
ної платні в ньому лише сімейна улюблениця 
– волохата собачка породи пекінес. Чи, може, 
довгошерста чихуахуа? Призабулося, ще раз 
даруйте.

Його постійно заносило в докори, кон-
флікти і сварки нижче плінтуса. Смілів, коли 
напивався – хміль затуманював мізки. Тоді у 
вузькій компанії доходило до бійки. Прияте- 
лі давали здачу. Наступного дня розпочинав 
з ними миритися. Ладанового запаху при-
мирення заповнювало нетягучі паузи між 
шумливими інцидентами. Позаяк жив із не-
праведних подаянь, то й приятелі та сторон-
ні не тримали язик за зубами. Одного разу 
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зчепився з прокурором і суддею, коли їхнім 
дітям виставив занизькі оцінки. Хотів потор-
гуватися, та не розрахував сили. Ясна річ, ек-
заменаційну відомість переписав із потрібни-
ми балами.

Прокурор із суддею запросили Довгоно-
сика і приятелів на могорич. Випили і шепну-
ли, що посадять за такі витівки. Довгоносик 
миттю протверезів. Потім довго голосненько 
плакався, астматично схлипуючи, друзякам 
у камізельку. Швиденько для самозахисту 
вступив у партію, що тоді владарювала. Від-
так йому вдалося виманити і привласнити 
кошти, які подарував студентам готівкою 
знаний випускник на розвиток рідного фа-
культету – закупівлю мультимедійного при-
строю для показу унаочнень під час лекцій.

Нарвався зопалу на впливове начальство. 
Як декан, роками збагачувався на випускних 
іспитах. Брав по кілька сотень доларів із «го-
лови». Щоби пішничок прохачів не заростав 
муравою, спеціально ускладнював завдання й 
нарощував перелік питань. Знижки були рід-
кісним явищем: свій – не свій, а плати. Обпік-
ся на племінниці обласного цабе. Взяв із неї 
доларів двісті за іспит. Коли небавом пересі-
клись на п’янці, сановник обізвав Довгоноси-
ка хапугою: «Вона з бідної сім’ї, я їй гроши-
ма помагаю!». Здійнявся неймовірний крик 
– сполохав округу. Товариші по чарці ледве 
завадили кривавій бійці.

Його долю визначила галаслива сварка 
з оперативниками служби, що наглядали за 
університетом. Довгоносикові здалося, що ті, 
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лобіюючи перед державним іспитом декіль-
кох заочників, попросили понад безоплат-
ний ліміт. Він запишався, що знешкодив їхній 
«паровозик», наполягаючи на незадовільних 
оцінках особам із потаємного списку. Зо два 
десятки невдах іспит пересклали, але гіркий 
осад залишився. Не бажаючи боргувати, опе-
ративники відстежили рух тіньових коштів у 
кишеню декана, що стосувалися чутливого 
питання національної безпеки.

Довгоносик ударився в регіональний ме-
сіанізм в інтересах чужої держави. Їздив до 
міністра з дражливими пропозиціями, про-
сторікував дурню закордоном, підсунув ко-
легам графоманську свиню з маячнею. Зчи-
нилася керована колотнеча – і Довгоносика 
з ганьбою прогнали з кабінету декана, який 
він устиг очистити від офісної техніки і потай 
привласнити.

Гадали зниділого шкідничка відправити 
на вулицю, але змилостивилися і нашкребли 
години на півставки для викладання вторин-
них дисциплін в аудиторіях, де студентів кіт 
наплакав. Вередлива дружина з розбещени-
ми нащадками відгамселили його і хотіли ви-
гнати з дому, бо не звикли жити без тіньових 
грошей. Згорьований глава несвятого сімей-
ства, захлинаючись у тужливому риданні, по- 
клявся виправитися, проте сіро-зелений ко-
лір анорексичного обличчя сповіщав про 
марність обіцянки: вірити йому не можна. 
Даруйте!
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Єті

Жив собі нічогенький парубок на орен-
дованих квартирах, отримуючи мізерну плат-
ню в університеті за керування невеличким 
підрозділом з трьох душ адміністративно-об-
слуговуючого персоналу. У сезон дощів, себ-
то восени, накинула на нього око старша за 
віком колегиня з педагогів. У неї давно чо-
ловіка не було, а діти підросли. Дрібненька 
зростом, у міру повненька, фарбувала корот-
ко підстрижене волосся в яскраві осінні ко-
льори – рудуваті, жовті, з багрянцем. Наче 
листя о тій порі. Замкнута й застібнута на 
всі ґудзики, фарбована молодиця маскувала 
відносини з молодшим партнером, що при-
страсно протікали норовливою гірською річ-
кою у повноводдя.

Інтимні зустрічі відбувалися на орендо-
ваних кавалером дешевеньких квартирах, у 
готельних номерах, коли випадало вирвати-
ся спільно на наукові конференції «за раху-
нок приймаючої сторони». Знали про це всі, 
одначе їй здавалося, що завдяки власноруч 
розробленій системі бездоганної конспірації 
вдалося впритул до щастя підійти непомітно 
для загалу. Проте завелика перепона стоя-
ла в коханців на заваді – вік. Їй сорок із га-
ком, хочеться кохатися, але вже народжувати 
зась. Йому лишень тридцять, батьки просять 
онуками ощасливити, дорікають, що та неді-
тородна подружка не пара, не для сімейного 
життя. Ще й біснувата.
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Це правда, надходили на неї сезонами 
депресивні розлади. І се не так, і подружка 
– сволоцюга, і зарплата… Боргів назбирає, а 
коханець не те що ощадливий – скупуватий 
надміру. І теж затятий, з гординею. Після 
по-італійськи емоційної сварки відростив 
спересердя пишну посріблену ранньою сиви-
ною бороду, за що коханка у відставці прозва-
ла єхидно поза очі єті – сніговою людиною. 
Втім, відлюдником він не був, товариства і 
чарки не цурався. Дармової, звісно.

Так ось. Коли розбіжності у взаєминах за-
йшли у гостру фазу безпросвітного конфлікту 
й обірвалися рвучко, вчена молодиця уподіб- 
нилася до суїцидальної мегери. Для рішучо-
го завершального кроку не вистачило смі-
ливості. Тож соціальна мережа стала рятів-
ною соломинкою для психотерапевтичного 
зцілення. Знайшлася фригідна до чоловіків 
соратниця в якості інструктора з написання 
текстів у потрібній тональності. Вона взагалі 
мужчину не пізнала, але у свої під тридцять 
словами крутила, як відворотним зіллям. Ця, 
простіше кажучи, блогерша самотужки опа-
нувала навики праці на уявній дешифруваль-
ній машині. Спочатку вони вдвох розмасти-
ли знайомих за гріхи, відомі в дуже-предуже 
вузьких колах, а точніше – винятково творчо-
му дуету. Потім негадано молодиця викинула 
коника, правильніше – білий прапор у своїх 
начебто абстрактних дописах і перепостах із 
натяками і буквалізмами: подзвони, верни-
ся… Єті все те читав-перечитував, але не по-
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вернувся, знайшовши значно молодшу втіху 
на радість близьким. От сволота!

У підсумку гетеросексуальні відносини 
ненав’язливо переросли в гомо… В обох па-
рах фарбована під осінь молодиця була стар-
шою. Можливо, в орендованих квартирах і 
готельчиках виходило краще, але з блогер-
шею простіше, принаймні її рідня не вима-
гала нащадків. Зрештою некрикливий лес-
бійський острівок в університетському морі 
пристрастей нікому не заважав і нічим не за-
грожував.

Забудькуватість

Справжнім теоретиком у точних науках 
відбутися непросто і нелегко. Багато важить 
сімейний побут і душевна рівновага. Гумані-
таріям простіше – ідеологічних і богемних за-
мовлень вистачає. Провінційному філософу 
цілим відділом столичного науково-дослід-
ного інституту написали текст – захистили. 
Той, прещасливий, повернувся додому й по-
просив ректора тривалу відпустку за власний 
рахунок лишень для того, аби нарешті не-
квапно почитати і зрозуміти глибинну сут-
ність дисертації, підписаної його прізвищем, 
іменем, по батькові.

Знавцеві атеїзму і комунізму, який не 
вперше безпробудно запив, у столиці зі спів-
чутливим розумінням перенесли захист док-
торської дисертації. Захистили, коли очу-
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няв... Знайомий природничник на схилі літ 
отримав нарешті диплом доктора наук й 
атестат професора. Відразу ж розлучився, ро-
зірвав контакти з дітьми-онуками. Доти ні-
чим не переймався, ходив по хаті бундючним 
індиком. Тепер йому здалося, що рідні не ви-
знають і не шанують його наукових заслуг.  
У знак протесту покинув їх, переселився в од-
нокімнатне помешкання, для нього придбане 
його ж ріднею. Вольному воля.

Їх товариш – теоретик точних наук – аж 
ніяк на поблажки не сподівався. Як віл, де-
сятиліттями уперто пробирався нетрями до-
слідницьких завдань. Домашнє господарство 
одноосібно вела дружина. Теоретик сердився, 
коли благовірна відволікала дріб’язковими 
справами, як-от: відро зі сміттям винести. 
Попри хронічну заклопотаність непізнаними 
загадками універсуму, примудрився завести 
коханку та ще й мешканку в одній особі своєї 
ж багатоповерхівки, щоправда, протилежно-
го під’їзду.

Від незаможного дитинства теоретик був 
підкованим у конспірації – до дрібниць про-
думував походеньки. Найліпшим прикриттям 
слугували уявні відрядження на наукові кон-
ференції. У принципі він частенько доповідав 
про власні розробки на різноманітних фору-
мах, тому додатково придумане відрядження 
ніколи не викликало у дружини жодних пі- 
дозр. Раз по раз теоретик віддавався на кіль-
ка діб інтимним утіхам, про всяк випадок не 
виходячи з квартири коханки. Інакше могли 
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викрити сусіди, а він же на симпозіумі дале-
ко-далеченько від рідненької землиці.

Усе ж якось під час любовних гастролей 
лихий поплутав. Пізно ввечері гречний тео-
ретик узявся винести відро зі сміттям з ко-
ханчиної квартири. Удома дружина шваброю 
не могла заставити допомогти по господар-
ству, а тут він, запаморочений афродизіаками 
фонтануючого кохання, показав себе перед 
самотньою жінкою турботливим хазяїном. 
У поношеній спортивці, зачовганих капцях 
і в’язаній шапочці-«півничку» (взимі діяло-
ся) теоретик поніс відро до сміттєвих баків. 
Дбайливо висипав у напівпорожній контей-
нер, неспішно розвернувся, випростався і 
гордовито розсікав темінь, прямуючи туди, 
звідки прийшов. Замислившись невідомо над 
чим, на автопілоті повернув не у той бік.

Як зачарований, зайшов у свій під’їзд, 
піднявся на свій поверх, натиснув на кноп-
ку дзвінка своєї власної квартири. Прийшов 
до тями, коли двері відчинила його дружи-
на і перелякано зойкнула: «Що з тобою? 
Тебе пограбували?!». Відправила чоловіка 
по-зимовому одягненого з валізою на кон-
ференцію, а він повернувся безхатьком, без 
верхнього одягу та ще й зі сміттєвим відром. 
Плутано щось пояснив, заїкаючись. Дружина 
не вдавалася в деталі з відром, бо й раніше 
суджений бував трохи несповна розуму. Це ж 
учений! Теоретик! В їхніх науках інші не при-
живаються!
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Замироточило

Перед світлим Великоднем діялося. У Чис- 
тий Четвер альма-матер неочікувано сколих-
нулась від благої вісті про те, що замирото-
чила глава доволі впізнаваного професора. 
Єлей просочився з-під волосся на два пальці 
справа від тім’я. Сам грішний досі професор 
не зразу збагнув свою унікальність. Налякано 
поринувши у спогади, він усе ж достеменно 
прояснив, що олійно-смолиста речовина аж 
ніяк не капнула зверху. Під смереками, сос- 
нами, ялинами не ходив, садом не прогулю-
вався, пташечки не пролітали. Для чистоти 
експерименту мироточину не чіпав до ранку, 
під душ не ставав, волосся гребінцем не роз-
чісував. Однак єлейне джерело самовиснажи-
лося, залишивши на жмутку волосин липкий 
слід. Цього вистачило! Публіка кращого до-
казу не потребувала. У всіх і раніше закрада-
лися підозри щодо професорової святості, від 
якої той повсякчас ґречно віднікувався.

В університеті не встигли оговтатися від 
Великодньої пригоди, як небавом знов зами-
роточило, та вже дублетом.

У гіперкреативних головах двох закоре-
нілих деканів (зауважте: незалежно в одній 
від одної!) спонтанно зародилася ідея ви-
сунути улюбленого ректора на Нобелівську 
премію за непересічні фахові заслуги і «дійс- 
ний прорив у науці». Вони небезпідставно 
визнали його першим у світі літ-мир-фіз-хім-
еко-медиком – потрясаючим суперсвітилом 
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на стикові всіх галузей, за які присуджують 
Нобеля. Один декан був плоть від плоті й 
кість від кості богобоящого простолюду з від-
даленого поселення, мав значні прибутки у 
малому бізнесі, утримував універсальний ма-
газинчик й експрес-кав’ярню на факультет-
ському коридорі. Інший вважався витонче-
ним бізнесменом і рафінованим дипломатом 
міжнародного рівня, знався з украй впливо- 
вим лобі у високих кабінетах Стокгольма,  
всієї Скандинавії та й не тільки цих кліма-
тично суворих країв. До того ж він купався в  
проміннях репутації кмітливого маклера 
на мінливому ринку академічної недобро-
чесності, перепродував дисертації. До гурту 
його клієнтів затесався мер небідної столиці 
регіону на межі кількох держав, що зваблю-
вав туристів цвітінням сакур і лип, піснями 
і танцями на фестивалях дешевого вина під 
димчастим флером шашликів.

Не змовляючись, окрилені декани про 
шляхетний намір сповістили любого номі-
нанта-ректора. Спочатку вони втрьох пере-
вірили, чи є одностайна підтримка рідних, 
близьких, знайомих і небораків-підлеглих. 
Зібрали підписи під полум’яною відозвою, 
про що сповістили освітнє міністерство і цен-
тральний уряд, адже, як-не-як, мовилося про 
невідкладну справу надзвичайної ваги, рівня 
виборення томоса від вселенського патріар-
ха про національну помісну церкву. Звісно, 
першому в світі літ-мир-фіз-хім-еко-медику 
не потребувалося парламентської підтримки, 



38

тому народні депутати не напружували свій 
небачений інтелект сигнальними голосуван-
нями «за» чи «проти» нобелівської резолюції.

Зіпсувала затію непередбачена обстави- 
на. Номінанта зняли із хлібної посади за 
вузлувату корупційну провину. Хоча в очах  
креативних деканів новий провідник універ-
ситетської громади теж заслуговував Нобеля, 
проте на льоту в нагородних паперах заміни-
ти попереднє прізвище на його не виходило. 
Отак ухопило облизня все прогресивне на-
селення прадавньої країни, що завмерло в 
покірному чеканні мільйонної премії в твер-
дій валюті. Натомість зарамований портрет 
невдахи повісили в просторий зал, де кра-
сувалися нічогенькі за розмірами ікони от-
ців-ректорів, написані олійними фарбами й 
оплачені коштами люб’язних спонсорів. Чо-
мусь жодна з них ніколи не мироточила.

Іванко-пиячок

Довкіл кишить масненькими оповід-
ками про буття алкоголіків. Про них нічого 
крамольного не скажеш, крім правди святої. 
Відомий у краї поет безбожно пив, зате пи-
сав божественні вірші. Менше знаменитий 
професор знав свою мірку, чим заслужив на-
вік повагу трудового колективу згорьованої 
альма-матер. Він урешті-решт нейтралізував 
профілактичні докори шанованого ректо-
ра, запропонувавши рівноправне парі: «Я не 
п’яниця, ніде не валяюся. Знаю свою мірку. 
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Давай вип’ю при тобі пляшку горілки. Ти 
проведеш білою крейдою лінію від свого ка-
бінету до мого дому. Я піду тою лінією, не 
зробивши й кроку вбік». Світлої пам’яті рек-
тор зразу відступив. Тим паче, професор-ре-
кордсмен, що провів у запої три з половиною 
місяці (пив день у день, де і з ким тільки міг), 
якраз прославив університет... Та ці професо-
ри й поети не були кар’єристами.

А от Іванко рвався керувати – посада дека-
на для нього була міражем. Він довго-предов- 
го до неї йшов, підбігав, підповзав – зигзага-
ми... Коли шовгор – зрадливий чоловік рідної 
сестри, що наймитував у місцевого багатія, 
– нарешті заволодів запаморочливим кабі-
нетом ректора, ніщо не заважало. Нашвид-
куруч склепали Іванкові з усіляких відламків 
факультет із назвою в три рядки. Не всяк міг 
вимовити хитро закручену словесну ковба-
су, тим більше відкласти у комірках пам’яті. 
Але копійка до копійки, хабар до хабара – аж 
гульк і тішить сусідське око новенький джип 
у дворі Іванкової садибки, що виросла теж на 
добровільні пожертви підневільних студен-
тів обох форм навчання – денної та заочної. 
Йому деканської посади до зарізу треба, бо 
ж інакше, як дітей-правнуків забезпечить на 
сто років наперед?!

Оскільки Іванко заливав за комір, то по-
точні справи вів наполеончик – меткий тов-
стенький наглядач зросту знаменитого кор-
сиканця. Запої та прокльони за побори так 
виснажили боягузливого Іванка, що в нього 
тряслися руки, а лице запливло сіро-зеленим 
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розмаєм. Попри те він, хильнувши півпляшки 
для сміливості, зважився на останній бій.

«Ще не народився такий декан, щоби роз-
валив наш факультет», – вряди-годи просто-
рікував торохтій, сам колись удостоївшись 
поста декана від тогочасного ректора тільки 
через те, що мешкав у студентські роки з ним 
у кімнаті. Той пустобрех безжально розпинав 
студентів за незнання предмета, який викла-
дав півстоліття за жовтими папірцями і по-
рослими мохом ностальгічними споминами 
про стажування у союзній столиці. Торохтій 
перший упав на коліна і смачно лизнув за-
пилюжені туфлі «ректора-реформатора», що 
ліквідував факультет і на возз’єднаних фео-
дальних володіннях посадив на деканський 
престол Іванка-пиячка. Знайшлося ще кілька 
перестарілих біженців, що заспівали здрави-
цю. Натомість медичним закладам додалося 
роботи.

Адміністративна мікрореформа призвела 
до неприємних наслідків. Поборник неза-
лежності факультету зліг з інсультом, не ви-
тримавши знущань над своїм підрозділом, де 
відбувся людиною та де посріблила голову 
благородна сивина. Його ровесник – лакиза, 
що дякував «реформатору», ледь не цілуючи 
руки, за місяці два знепритомнівши вдома, 
пролежав непоміченим півдня, відходив пів-
року. Догнала неборака кара за двоєдушність. 
Опісля у важких муках у лікарні віддав Богу 
душу професор, що зрадив. Услід за ним ін-
ший сивочолий зрадник упав із черешні, сма-
куючи солодкі плоди…
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«Усе життя працюємо на унітаз», – при-
ємним баритоном переконував університет-
ський ветеран, що зійшов кар’єрними щабля-
ми знизу вверх і перебув чи не на всіх посадах, 
починаючи з лаборанта. Отож надзвичайна 
пригода спіткала Іванка, можна казати, на 
злітній смузі реформаторського деканства.  
У загулі він рвонув до унітаза. Пару метрів не 
добіг. Трясучка доконала.

Іменна стипендія

Університетська братія смиренно без 
слізних проводжань відбула в орендованому 
автобусі на міжнародний симпозіум у друж-
ню країну. Виступи, диспути і дебати прохо-
дили в атмосфері найглибшої приязні. Ще 
ліпше учасники наукового форуму почува-
ли себе на тривалій прещедрій вечері з до-
бірними винами, міцненькими настойками 
і самогоном від місцевого виробника у дво-
літрових поліетиленових пляшках. Главою 
вченої делегації ректорат призначив по-
християнськи миролюбного декана факуль-
тету, назва якого відповідала тематиці зару-
біжного зібрання.

Будучи сентиментально-шляхетною осо-
бою, декан у кліп ока зібрав милостиню – сот- 
ню євро для безгрішного вихованця – кан-
дидата наук, бо йому, бач, після поживної 
вечері приспічило, гормони заграли. Повія 
на таксі примчала миттю, та в молодика вже 
згас статевий потяг від перенасичення ал-
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коголем. Оскільки клієнт за хибний виклик 
грошей не платив, ображена жриця погодин-
ної любові зчинила в нічній темені неймо-
вірний гвалт. Довелося поліції всіх умирот-
ворити. Малозначима пригода швиденько б 
забулася, коли б декан-чоловіколюбець не 
постарався епічно увічнити у вдячній пам’яті 
нащадків свої героїчні зусилля зі збору бла-
годійних коштів. Слід відзначити, що профе-
сійна й корпоративна етика його до цього не 
зобов’язувала.

Небавом університет повторно зачепила 
всеперемагаюча проституція, але інакшого 
штибу. Зістарена біляректорська дрібнота жі-
ночої статі нудьгувала за державну платню від 
неробства роками. І враз вона, мов ошпарена, 
кинулася роздути велич покійного дядька-
професора, причому завчасу до його століт-
нього ювілею від дня народження. Забаглося 
їй запровадити іменну стипендію для студен-
тів-відмінників. Не приватну, від родини, як 
повелося серед порядних сімей та нащадків 
іменитих персон локальної чи регіональної 
величини, а перейменувавши державну, яку 
студенти й так отримують. Своєю раціональ-
ною пропозицією підтоптана жіночка скоро-
мовкою ошелешила мирне зібрання грома-
дян із вивіскою вченої ради факультету.

У присутніх відвисли щелепи, позаяк по-
кійний професор належав до заядлих кому-
ністів – невиправних гвинтиків тоталітариз-
му. Усе життя ревно слідував за генеральною 
лінією КПРС, його фірмене сальто присто-



43

суванства і кон’юнктури мало хто міг повто-
рити. Аби недруги, бува, не засумнівалися в 
покірності та відданності ідеалам партії, ком-
пілював обласному начальству дисертації, 
ставши взірцем академічної недоброчеснос-
ті... Такий ось виховний момент і дороговказ 
для сучасного студентства... Та як вийти з па-
тової ситуації та відмовити, не роз’яривши і 
не травмувавши біляректорську жіночку-ско-
ромовку?.. Правильно – доручити неспішно 
вивчити делікатне питання вужчим гуртом. 
Комісію очолив поважний відставник, схиль-
ний до тостів і чоломкання.

Натомість передова кафедра заснува-
ла міжнародну іменну премію з врученням 
пам’ятного нагрудного знака за надзвичай-
ні наукові здобутки протягом календарного 
року. Її назвали на честь доцента в розквіті 
сил, що за звітний рік умудрився надрукува-
ти рекордні півсотні наукових статей. У зві-
тах декого з маститої статечної професури 
на тій кафедрі сиротливо притулився нулик, 
а тут аж півсотні! Число публікацій вражало 
наповал, якщо не зважати на їхній обсяг.

Після провальної тяганини з іменною 
стипендією державним коштом, зрозуміло, 
наукову премію на засадах самофінансування 
заснували на ура. Завбачливо взявши аванс, 
тимчасово безробітний медальєр спішно при- 
ступив до праці, аби замовник не передумав.
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Кафедральні бої

Як мало постарілій людині з ученими ре-
галійками треба для всепереможного щастя! 
Якої-небудь, хай дрібненької, але керівної по-
сади. Скільки списів зламано у підкилимних 
боях за м’якенькі крісла завідувача кафедри, 
декана факультету et cetera! У недалекому ми-
нулому одержимі вчені мужі та жони шукали 
пронозливих союзників у твердолобих функ-
ціонерів КПРС – «керівної і спрямовуючої 
сили радянського суспільства, ядра його по-
літичної системи, державних і громадських 
організацій». Відтак містечкові «ветерани ви-
звольних змагань на університетських тере-
нах» терпеливо обходжували й задобрювали 
автономне начальство в особі ректора і про-
ректорів.

Раз професори-дідугани – два чоботи па- 
ра – затіяли некомерційну виборчу дуель, 
кому до світлого майбутнього вести кафедру 
з десяти осіб. Гарячкували-мудохалися з пів-
року. Переможеного підтримали кафедраль-
ні колеги, а переможця – вчена рада універси-
тету з ласки його непомильного керівництва. 
Найболісніше переможений, котрий не зміг 
утриматися на посаді завкафедри, пережив 
неждану втрату окремого кабінету. До остан-
нього крикливим піжонистим півнем тримав-
ся за нього, як за лавровий вінець, лебедину 
пісню надвеличної кар’єри. Так він до крові 
не бився навіть з непоступливим деканом за 
ліпшу квартиру в пору, коли нерозлучні пар-
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тія та уряд ними наділяли челядь, учену й не-
вчену.

Від революції до революції ринкові відно-
сини в альма-матер неухильно зміцнювалися. 
Вірнопідданим колінкуванням уже не обхо-
дилося. Ціни на послуги росли на тлі підйо-
му народного добробуту. Демократичне во-
левиявлення університетських сенаторів, чи 
то пак членів ради, зазвичай прогнозувалось 
і корегувалось умілою рукою сірого кардина-
ла і касира ректора через ученого секретаря. 
Прикрий збій у системі стався випадково. 
Касир узяв од ветерана три тисячі амери-
канських доларів на продовження каденції 
завкафедри й одночасно загітував молодого 
конкурента посунути мохастого пенсіонера.

Молодший знав електорат і провів кла-
сичну кампанію, що мала стопудово увінча-
тися успішним результатом непідкупного во- 
левиявлення. Касир-проректор доручив уче-
ному секретарю виконати делікатне завдання 
змахлювати голосуванням. Спалахнув скан-
дал, який гасили близько року. Виявилося, 
що за дідугана дивовижним чином спритни-
ми руками секретаря лічильної комісії про-
голосували п’ять відсутніх, а п’ять голосів за 
молодшого претендента стали недійсними. 
Аби втрясти справи з перевірками-прокура-
турами-судами, касир виманив у дідугана ще 
дві тисячі доларів доплати за форс-мажорну 
складність.

«П’ять голосів за п’ять тисяч доларів… 
Якби ж то я знав, які вони нечесні», – невдо-
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взі розпачливо бідкався розчавлений лауреат 
піррової перемоги, що позбувся і посади, і 
грошей. Але він був досить утішений, що ха-
пуга-касир примудрився розвести на гроші 
й свого дружка-ректора, коли той неподалік 
університетських гуртожитків на «добровіль-
ні подяки» зводив скромну хатинку на три 
поверхи. Шахраюватий касир узявся допо-
магати, знайшов доблесну будівельну брига-
ду, що, отримавши завдаток у двадцять п’ять 
тисяч «зелених», щезла наступного ж дня. 
Довелося в жебри йти. Якраз розпочиналася 
вступна літня кампанія…

Маленькі гіганти

Це багатосерійний серіал, у ньому бага-
то мила і дьогтю. В якійсь серії після енної 
чарки на ювілейній гостині викладача-полі-
глота його захмеліла дружина похвалилася 
інтимними можливостями чоловіка. Незва-
жаючи на вельми зрілий вік, начебто він не 
розтратив свій чоловічий потенціал і тому 
може у ліжку покохати чотири рази за ніч. 
Жіноча частина застілля сприйняла одкро-
вення на ура, з радісними вигуками й екс-
татичними зойканнями. Дещо старший від 
ювіляра професор-бабій, котрому захоплива 
новина вдарила по самолюбству, не йняв по-
чутому віри і все стиха перепитував його, чи 
правда. Адже лише снив такими рекордами. 
Спітнілий ювіляр терпляче відмахувався від 
заінтригованого гостя, немовби від надокуч-



47

ливої мухи. Врешті, кепкуючи, добродушно 
відповів: «Звісно, чотири рази: туди-назад, 
туди-назад і на бочок спати. Чотири рухи!!!». 
Регіт розлігся грімкою луною. У бабія непри-
родньо відвисла нижня щелепа. Завіса. На-
ступні серії теж веселили.

У сусідньому деканаті вела документообіг 
маленька вертлява методистка. До її парафії 
належали заочники, котрі нерідко шукали 
обхідних шляхів для складання сесій. Про-
стіше кажучи, платили методистці за іспити 
і заліки, які вона виставляла з викладачами 
без присутності студентів. Економно і стиль-
но. Із десяток заочників віддали методистці 
свої залікові книжки і раз чи двічі в році по-
являлися вручити їй у руки належну суму, 
боржок. Методистка справно звітувала підо- 
пічним про переведення на наступні курси.

Афера, певно, тривала би довше, але ме-
тодистка спіткнулася на видачі фальшиво-
го диплома на справжньому бланку. Похо-
див документ із ректорату, де теж вистачало 
спритників. Аби випередити кримінальне 
розслідування з непередбачуваними наслід-
ками, методистці запропонували зелений 
коридор для втечі закордон. Протягом доби 
вона задешево продала чепурненьку квар-
тиру і з чоловіком чкурнула в країну, де вже 
навчалася донька. Заочникам, які, за влас-
ними підрахунками, повинні числитися на 
четвертих-п’ятих курсах, повернули порожні 
залікові книжки і великодушно дозволили 
поновити навчання.
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У ту ж пору перші бравурні кроки на ви-
кладацькій стезі робили дві колоритні по-
статі – випускники цього ж факультету. Від-
значилися вони за півтора десятиліття, коли 
стали друзяками не розлий вода. Та, що жіно-
чої статі, виростала в обласному центрі, була 
гаркавою змалечку. Заможні батьки чомусь 
поскупилися найняти вмілого логопеда, хоча 
віддали у престижну школу з англомовним 
ухилом. Вона не вимовляла півалфавіту, її 
складно розуміли без сурдоперекладача рід-
ною мовою. Що вже казати про кривляння 
англійською. Але ж це не завадило їй випро-
сити в одного ректора посаду завкафедри, за-
писатися в полум’яні революціонерки і тав-
рувати свого благодійника, влізти в скрипуче 
крісло проректора при наступному очільнику 
і доколупати, довести до божевілля саму себе 
і боса, що сльози лив ридма, посланий на три 
літери шизофренічною бестією.

Той, що у метриці записаний чоловіком, 
від садочка дитячого прагнув досягти влад-
них висот, а радше вознестися псевдоме- 
сією та возвеличено патякати, не вдаривши 
палець об палець. «Мамко, мамко, я перший 
проректор! Скажи всім у селі!» – тішився 
сердечний, коли на словах його підвищили. 
У штатному розпису такої посади не було, а 
письмовий наказ нібито десь нагло загубився 
і ніколи не знайшовся. Оскільки прозваний 
Мамкою задирав носа і зверхньо повчав під-
леглих, то ступив на слизьке і розпластався 
посміховиськом. Захотілося стати йому за-
служеним діячем – просив почергово кожно-
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го президента країни, що змінювалися в кон-
ституційний термін і поза ним.

Ніхто не бачив у Мамці заслуженого і 
край. Із Києва глузливо повертали нагородні 
документи в університет розглянути повтор-
но: губернатор писав резолюцію начальнику 
освітньо-наукового департаменту, начальник 
– ректору, ректор – декану, декан – завкафед- 
ри, а той – лаборантці. Роздратований невда-
чею, Мамка звільнився з посади проректора, 
та за лічені місяці спробував повернутися 
в свій насиджений кабінет у команді з обо-
зу місцевого олігарха. Там вільних місць не 
було.

Мамку, звісно, використали на повну в 
дражливо-викривальних баталіях проти по-
передників – обіцяли проректорство і не да- 
ли. Але в компенсацію він таки дістав наре-
шті – всенародне почесне звання заслужено-
го презерватива на громадських засадах. Що 
ж, для маленьких гігантів це гідне визнання 
їхнього потенціалу, принаймні в комічних 
серіалах. У науку підростаючим поколінням 
пустунів-бешкетників.

Міністр-заробітчанин

Із дитинства він подавав спортивні надії, 
тому закінчив школу полегшеного типу. Не 
зразу зумів здобути вищу освіту, елементар-
них знань бракувало. У великому спорті теж 
нічим себе не проявив. Зате підучив англій-
ську, осідлав націоналістичну хвилю та діа-
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спорні благодійні кошти. Авантюрно подався 
в учені, низькопробно, але з азартом спеку-
лював на кон’юнктурних темах, викликаючи 
невтримну іронію начитаної публіки. Його 
кандидатська і докторська дисертації мало 
чим посутньо відрізнялися. Кандидатська 
в рекордні строки, за два роки, переймену-
валася в докторську, для необхідного числа 
апробаційних наукових публікацій включив 
навіть газетні замітки. І пронесло!

Придумане реноме непохитного патріо-
та стало непробивною бронею від «ворожої» 
критики і нехистким кар’єрним трампліном. 
На грошовитій посаді ректора столичного 
вишу з іноземними інвестиціями водив інер-
ційні політичні хороводи. І добрався до чину 
освітянського міністра за олігархічною про-
текцією. Земляк-нувориш, аби похизуватися 
власною величчю, вряди-годи орендував мі-
ністра для велелюдних містечкових застіль, 
доправляючи чартерним літаком.

Цей нувориш профінансував міні-бунти 
у двох місцевих вищих школах і приручений 
міністр призначив ректорами тих, на кого 
спонсор перстом вказав. На знак подяки, 
крім грошових знаків, негайно наступного 
дня отримав шмат земельки в колись рідному 
місті ринковою вартістю у два десятки тисяч 
американських доларів. За важливу разову 
послугу. Відтоді у компетентних колах його 
за дріб’язковість прозвали міністром разово-
го використання.

Отой міністр любив настільки часто при-
їжджати в підконтрольний нуворишу край, 
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що його візити щоразу викликали ажіотаж на 
місцевій біржі тіньових послуг. Недорого, за 
гонорар у дві тисячі американських доларів 
(англомовний посадовець надавав перевагу 
саме цій валюті) високий столичний гість по-
годжувався засвітити свою персону й ощас-
ливити присутніх спічем з будь-якої нагоди 
на кшалт: відкриття скверу, приватної вечір-
ки, перерізання червоної стрічки перед не-
давно побіленими студентською авдиторією 
чи шкільним класом.

Трактувалося господарями це не як да-
ремне викидання грошей на вітер (у кише-
ню), а як цілеспрямована підтримка позитив-
ного іміджу ледь чи не всього регіону. При-
нагідно з гастролюючим міністром вирішува-
лися фрагменти серйозних тем у сфері пере-
розподілу тіньових потоків і «кришування» 
зловживань університетської верхівки. Якраз 
процвітав корупційний бізнес на одиплом-
люванні вихідців з азійсько-африканського 
«третього світу».

На превеликий жаль, після бурлескної 
урядової кризи мандрівний міністр втратив 
портфель, десь прилаштувався з трудовою 
книжкою, випав з медійного поля зору, зійшов  
на пси. Із втратою колосальних заробітків 
тяжко звикав до буденної малодохідної ко-
лії. Попередні друзяки втратили до нього 
інтерес, та ще й скомпрометували подаро-
ваною земелькою в колись рідному місті. 
Екс-міністр забув її задекларувати, а пильні 
журналісти помітили. У провінційному уні-
верситеті швиденько протоптали доріженьку 
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до наступного можновладного грошолюбця, 
котрий, втім, уже обережно поводився з да-
рами земелькою. Нечванливо прихвалював 
прекрасного ректора за кожний поважний 
вміст чистенького і непом’ятого конверту, 
але в міру, щоби не зазнався. Ось такий кру-
гообіг блазнів у природі.

Молодий-зелений

Раніше нелегко було потрапити в універ-
ситет на постійну працю, що вважалася чи не 
найпрестижнішою в краї. За декілька років до 
розпаду Союзу РСР владу в альма-матер очо-
лив бездітний ректор, який доволі часу при-
діляв усілякій підтримці талановитих студен-
тів і подальшому їх працевлаштуванню. Не 
маючи власних дітей, він бачив своє продов- 
ження у вихованцях, яким сприяв із молодих 
літ. На орбіту фаворитів – у ближнє коло рек-
торських улюбленців – потрапив сільський 
хлопчина, інтелігент у першому поколінні. 
На останньому курсі ректор направив його 
на підробітки лаборантом на півставки в  
науково-дослідний інститут при університе-
ті. Після аспірантури й дострокового захисту 
кандидатської дисертації для нього не вияви-
лося місця на кафедрі: бракувало годин – нау- 
ково-педагогічного навантаження. Десь за 
півроку ректор владнав справу.

Молодий кандидат наук приступив до ви-
кладання так завзято, що змінив протягом 
навчального року аж три кафедри. Його нау- 
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ковий керівник хазяйнував на правничій ка-
федрі, але заглядав у чарку й, бувало, місяця-
ми вдень і вночі не розлучався з оковитою. 
У пору його вимушеної відсутності ректор 
оформив на кафедру новоспеченого канди-
дата.

Оклигавши, професор безпричинно на-
поліг на звільненні неофіта наприкінці се-
местру й вкотре всеньке літо безпробудно 
пропив. Ректор запропонував протеже працю 
на іншій кафедрі. Другий завідувач був асом 
у соціальних науках, полюбляв балакати на 
світові теми. Інколи втрачав відчуття міри, 
впадав у прострацію, згадуючи, як нібито 
йому частенько телефонували Янош Кадар із 
Будапешта чи Фідель Кастро з Гавани, питали 
поради посеред скрути.

Кульмінацією щомісячних трудів правед-
них ставало засідання кафедри, після котрого 
всім складом чемненько чимчикували у за-
здалегідь визначений бар. Неписаною нор-
мою було споживання кожним по п’ять сто-
грамових чарок горілки і по п’ять півлітрових 
кухлів пива за одним присідом. Закуска пода-
валася після третього кола – вазочка з арахі-
сом для всіх! Новобранець не витримав пер-
шого випробування: ледве випив п’яту чарку, 
кухля з пивом не подужав. Вибіг на вулицю 
за рогом бару – його знудило, до компанії 
більше не повернувся, побрів додому. Прому-
чився аж до ранкової лекції. Перед дверима 
аудиторії чекав старший колега, який пере-
дав колективне невдоволення відходом по-
англійськи.
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Відтоді молодий викладач став найгір-
шим педагогом в очах завкафедри, котрий 
сповістив про це ректора. Зрозуміло, той ді-
знався про справжню причину й, не зволі-
каючи, у новому семестрі підшукав тепліше 
місце – на гуманітарній кафедрі. Її завідувач 
уважався спортсменом, виступав за команду 
ветеранів і співав у хорі. Там дихалося віль-
ніше, кафедральні пиятики траплялися рідше 
і тільки для охочих. Якщо хтось під якимось 
приводом завчасу з них вислизав чи взагалі 
ухилявся, не піддався остракізму зовсім. Па-
нувала атмосфера взаємодопомоги і взаємної 
підтримки. Приміром, спортивний завкафе-
дри постійно заносив додому на плечах сво-
го вихованця-доцента, який зі студентських 
літ побратався із зеленим змієм. Під час не-
комфортного транспортування той алкого-
лік блював і щосили матюкав наставника-
носильника на чому світ стоїть. Благо, шлях 
проліг із пагорба вниз.

Урешті-решт молодому-зеленому видали 
путівку в доросле життя. Видали не просто за 
красиві очі, а належно загартувавши. Хіба з 
такими визнаними вчителями можна було не 
досягнути висот?!

На березі грайливої ріки

Влітку на зелененькому бережку туркот-
ливої пригірської ріки амурні придибенції 
не рідкісні. Грайливо у сонячних переливах 
нетерпляче біжить вода, немовби на довго-
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ждане побачення. Неподалік розважаються 
відпочивальники звідусіль, напнувши намети 
для ночівлі. Молодий викладач теж не гаяв  
часу на самотині, тому й розташувавcя зі  
своїм двомісним наметом подалі від галас-
ливих компаній. Дружину не відпустили до-
машні справи, отож їй миттю знайшлася рів-
ноцінна заміна з неблизьких країв.

Ця подія, мабуть, залишилася б для зага-
лу непоміченою, якби не грімка скарга дека-
на, який навідувався щонеділі в церкву замо-
лити гріхи. Підробляючи охоронцем моралі, 
благий та чоловіколюбивий глава факульте-
ту уклав усеньку душу в текст ураганної сили, 
проілюструвавши барвистими додатками – 
кольоровими світлинами і свідченнями оче-
видців. Із неприховано величним почуттям 
виконаного обов’язку він, задерши кирпу, 
особисто заніс викривальні документи рек-
тору, змореному літньою спекою.

Такі папери стікаються десятками у ректо-
рат, неначе у стічну канаву. Як шедеври епіс-
толярного жанру, прочитуються із роззявле-
ним ротом. Відтак переадресовуються відді-
лам і підвідділам або ж відразу викидаються 
у корзину-смітник. А шкода. Оприлюднені 
колекції цих писань могли би стати окрасою 
сучасного літературного процесу. Скарга де-
кана теж спочила у макулатурній пилюзі, але 
відгомін був настільки потужним, що вона 
врізалася у пам’ять цілого покоління: її зміст 
залюбки переповідали, смакуючи напівтона-
ми і напівнатяками.



56

Про двох у наметі на березі річки ледь не 
склали шлягер. «Повідомляю про ганебний 
вчинок ім’ярек, що зневажив, заплямував і 
розтоптав високе звання доцента», – без роз-
качування розпочав феєричний спринт декан 
із низького старту. Далі йшли натуралістичні 
описи оргій та любовних сцен у ролях і го-
лосах, перелік випитих пляшок, маркування 
спиртного, записи уривків сороміцьких роз-
мов із фіксацією часу та географічних ко-
ординат, ремствування обурених студентів. 
Склалося враження, що декан знаходився 
поруч і невідривно стежив за кожним рухом 
героя скарги не гірше за настирливого папа-
раці.

Насолодившись інтимними викрутасами 
скарги пильновитого декана, його зичливий 
зверхник вирішив перевірити наведені фак-
ти у того ж таки доцента-перелюбника. Тим 
паче, що сам безкомпромісний скаржник, як 
не менш спостережливі аноніми збуджено 
писали у соціальних мережах, чи не кожної 
лекції галакав про пухкенькі груди коханки 
Наполеона.

Як на сповіді, перелюбник щиро зізнався 
в цілому, але не погодився в деталях, спрос-
тувавши деканові інсинуації. Так, приїхала 
здаля однокласниця – давно не бачилися. 
Пожили трохи в затишному наметі на бере-
зі річки, не зашкодили нікому. Не за рахунок 
робочого часу, а вільного – відпустки. Дов- 
кіллю також не завдали збитків – усе сміття 
після себе прибрали. Спиртне було високої 
проби, не якась там бормотуха. Студентів не 
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споювали, в жодні контакти з ними не всту-
пали. Ніхто поліцію не викликав.

Прочитавши потому деканову скаргу, до-
цент розлютився не на жарт, очі запливли 
кров’ю. Однак стривожений ректор переко-
нав його не влаштовувати декану вендету. На 
тому і розійшлися. «А вона хоч файна?» – пе-
репитав на прощання можновладець. «Інак-
ше не було б скарги і нашої розмови», – заіс-
крилися очі реабілітованого.

Нещасні випадки

Якщо б у відділі кадрів облікували всі 
нещасні випадки, видимі й невидимі, то уні-
верситет, про який мовиться, вмить перетво-
рився б на славетне місце паломництва для 
споріднених душ з усього неозорого світу й 
поза ним…

Неждано-негадано велелюбний ректор 
погорів на романтичних мандрівках – кіло- 
метрів за двісті від міської суєти, де стіни  
мають вуха. Молодого красеня тихенько зміс-
тили з керівної посади, спровадивши з про-
вінції в столицю гризти граніт науки пересіч-
ним фахівцем. Відтоді університетські пере-
любники перестали ховатися по географічних 
закутках – вгамовували лібідо безпосередньо 
в службових і навчальних приміщеннях. Відо-
мо: для сховку найкращим є місце на видноті. 
Втім, не забарилися проколи і нещасні випад-
ки на виробництві. Від надмірного сексуаль-
ного збудження ввечері у своєму кабінеті по-
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мер проректор літнього віку. Ім’я та прізвище 
молоденької партнерки з етичних міркувань 
не розголошувалося...

Старий професор-ловелас приставав 
до студентки з іншого факультету, назвав-
шись прізвищем свого колеги. Та пожалілася 
бойфренду, котрий за розкладом аудиторних 
занять вистежив особу з почутим прізвищем. 
На гамірній перерві замандячив йому так, 
що професор, окуляри і валіза полетіли на 
три боки. «За що?», – закричав покривдже-
ний. Придивившись, дівчина разом із бой- 
френдом перепросили за помилку, пояснив-
ши суть справи. Спільно виявили справжньо-
го винуватця, котрий боявся тривалий час із 
дому виходити – заліг на лікарняний, пере-
чікуючи бурю...

«Як упав же він з коня», – наспівував собі 
під ніс екс-лідер комсомольського активу не-
величкого сільського району, отаборившись 
під опікою дядька-професора в альма-матер 
на викладацьких хлібах. Чоловіком був по-
ставним, співочим, але на попередньому міс-
ці праці пристрастився до споживання алко-
голю в надмірних дозах. Доки дядько при-
глядав за ним, то ще тримався. Як старого не 
стало, нехай з Богом спочиває, гулянки за-
смоктали. До чужих жінок, ніби й тягнуло, бо 
давала взнаки несила. Сходив якось надвечір 
під руку з однією з п’ятого поверху, де кафед- 
рою святкували початок школярської епопеї 
онука колеги. Жіночка видна, гарненька. Які 
були в них плани, достеменно не відомо, про-
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те не судилося їм утілення. На сходах нижче 
другого поверху сп’янілий спіткнувся і пере-
валився через поручні. Супутниця його не 
втримала, тож бідака загримів униз. Довкруж 
розпливлося озерце крові, карета швидкої 
забрала травмованого, який провів у лікар-
ні наступні два місяці, та все ж повернувся в 
стрій. Поранений, але незламний...

На провідному факультеті підприємли-
вий лаборант облаштував полуничку в кабі-
неті технічних засобів навчання, заваленому 
приладдям й унаочненнями. Приміщення 
мало подвійне дно, себто малопомітну нішу. 
За елегантною шторкою під колір стін лабо-
рант примостив ліжко з повним постільним 
комплектом. Посеред кабінету стояв стіл із 
стільцями, де ретельно відібрані відвідувачі 
могли погомоніти за чаркою. Найбільш дові-
реним із них надавалися в оренду меблі, при-
значені для лежання і спання. Ажіотажними 
були дні сесійних заїздів студентів заочного 
відділення. За іспити хтиві викладачі брали 
від заочниць не грошима, а натурою. Все ви-
нахідливо маскувалося, але для багатолітньо-
го ректора ця полуничка недовго залишала- 
ся таємницею. Провідуючи факультет, він на- 
че ненароком зацікавився станом збереже- 
ності технічних засобів навчання. Увійшов- 
ши, толерантно заглянув за шторку. Не під- 
вищуючи голосу, попросив проректора з ад-
міністративно-господарської роботи розпо-
чати негайно ремонт і переробити кабінет на 
аудиторію…
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Небавом у незамкнені на ключ двері де-
канату теж неждано-негадано зайшла перед-
пенсійна секретарка кафедри і завмерла від 
несподіванки, заставши незабутню сцену з 
чотирьох осіб у ролях. Оголену тридцятиліт-
ню лаборантку на столі почергово хоснували 
втрьох з опущеними штанами – декан, його 
заступник і літній доцент. Усі п’янезні в дим. 
Оговтавшись, секретарка здійняла крик із 
ненормативною лексикою про те, що за цих 
обставин двері замикаються на ключ. Лабо-
рантка окремо дістала на горіхи за масовість 
акції. Любовний квартет до критичних зау- 
важень старшої колегині, за якою змолоду 
волочився курвацький шлейф, прислухався: 
коли припікало, двері деканату замикалися 
на три замки…

Олеандри

Відомі чотири види статевої орієнтації 
– гетеросексуальна, гомосексуальна, бісек-
суальна, асексуальна. Три останні маркують 
належність до меншин, яких домінуючі ге-
теросексуали, що відзначаються природним 
потягом до осіб протилежної статі, толерують 
лише віднедавна, у новітню епоху. На паль-
цях руки можна порахувати тих, що побували 
в усіх чотирьох іпостасях.

Старіючий плейбой Пісенька життя не 
згаяв даремно – зробив подвиг, прибивши на 
дверях деканату табличку зі своїм прізвищем, 
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наче щит звитяги на кованих воротах непри-
ступного Царграду. В його університеті не 
знайти подібної за величиною літер. Бувало, 
якийсь миршавий декан допише собі вервеч-
ку титулів і заслуг на перспективу: не доцент, 
а професор; не кандидат, а доктор наук; ака-
демік чогось… Але ж то маленьким шрифтом 
й абревіатурою.

На початку трудової біографії Пісеньку 
магнетично тягнуло до протилежної статі: і 
неповнолітніх, і молодичок, і літніх дам. Дру-
жина з доньками ставилися терпимо до його 
пасій, інколи навіть пікнікували разом на за-
здрісних очах знайомих. Коли глава сімейства 
запав на хлопчиків, та й на нього мужчини 
запали, змирилися без жодних застережень: 
богемний світ – не кожному дано… Зате які 
він писав на замовлення неповторні поетичні 
рядки! Про запашні олеандри можновладцю 
з іменем в риму, витончені оди міністрам у 
дні народження. Олександру, звісно, стели-
лись до ніг олеандри, ну, а Дмитрові – троян-
ди бордові або ж лілеї ясно-пурпурові…

Щоправда, неприємна вийшла якось плу-
танина. Той самий привітальний віршик із 
незначними правками Пісенька присвятив 
відразу двом сановникам на правах ексклю-
зиву. Причому не сам їх сотворив, а купив у 
низькорослого вуличного поета, який по до-
лару за штуку або й за філіжанку кави збував 
римування на фотопапері на злобу дня. Додав 
ім’я та прізвище – і готовий шедевр. Оскіль-
ки обидва освічені адресати образилися, то 
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Пісенька дістав по шиї. І хоч прочухан для 
нього – як з гусака вода, проте, прозрівши від 
запотиличника, прилюдно зізнався про своє 
бісексуальне покликання. І на такій ось висо-
кій ноті взявся за панорамний гостросюжет-
ний роман про улюбленого ректора.

Аби увічнити тугим художнім письмом 
унікальні риси благодатного керівника-но-
ватора, місяцями безвилазно днював у його 
приймальній та робочому кабінеті, щоб не 
випустити жодної істотної подробиці чи най-
характернішої деталі. Захопливе написан-
ня документального роману добігало кінця, 
коли зненацька процвітаючий університет 
струснули карколомні пертурбації. Ректор-
ські покої окупував манірний та нікчемний 
персонаж. Доброзичливці ж діловито підка-
зали Пісеньці замінити прізвище головного 
героя – не пропадати ж сотням списаних сто-
рінок і недоспаним ночам.

Прикро мовити, але книжка не побачи-
ла світ через скнарість новоспеченого вождя 
університетської громади. Не видавати ж ав-
тору її своїм коштом?! Отак людство збідніло 
на епохальну літературну річ. Відтоді старію-
чий плейбой збайдужів зовсім до плотських 
утіх. Навідліг діставши попри лице та в пи-
сок, усе ж він утримався на ногах і табличку 
зберіг на дверях. Про нетлінні його діяння 
щемливо нагадують оголені тіла на фотогра-
фіях у потертому альбомі та вірші про квітки-
олеандри, що стали народними.
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Плагіат

Наслідки найменшої контузії в дитячому 
віці даються взнаки до скону. Людина ж не  
винна, що в ній демон верховодить. Один за-
відувач кафедри на зцілення не сподівався. 
Язик мав підвішений, та забріхувався. Як інва-
лід, в армії не служив. Придумав собі легенду 
про далеку закордонну службу, а розповіда-
ти ж це не слід через державну таємницю. За 
кілька років приголомшені однокурсники ви-
падково виявили в нього білий білет із запи-
сом про непридатність до війська з юних літ. 
За брехню був невідкладно битий як гаман.

Білобілетник вилизував кожного викла-
дача і таки домігся червоного диплома – з 
відзнакою. Через задній прохід проліз в аспі-
рантуру. Кандидатську дисертацію захистив 
з однієї пріснопам’ятної псевдонауки «Ленін, 
партія, комсомол», а докторську – з іншої, 
краще адаптованої до ринкової кон’юнктури. 
Таких шахраїв у цій професії вистачало, але 
надуспішних – одиниці.

Його дисертації – примітивний плагіат.  
Білобілетник вішав локшину на вуха про ки-
пучу дослідницьку працю, а насправді най- 
мав перекладача, котрий адаптував текст 
чужомовного автора. Аби вразити всіх тита-
нічним масштабом докторської дисертації, 
склепав аж чотири чи п’ять «монографій», 
але видав їх по одному примірнику. Показав 
лише на захисті та й заховав, щоб ніхто потім 
не зміг розшукати, навіть його пронирливий 
екс-покровитель. Епічний скандал вилився в 
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гостру полеміку на публіці, в пресі, в книжках 
з детективним сюжетом. Білобілетник випов- 
зав, виплакав, викупив омріяну докторську 
індульгенцію.

Потім добив усіх президентським зван-
ням заслуженого діяча в своїй галузі. В жод-
ному указі його прізвища не було, зате по-
свідчення – ніби справжнє. Свої пошукування 
правдолюби припинили з причини, що указ 
таємний – точнісінько, як зарубіжна армій-
ська епопея білобілетника. Сплутав правдо-
любні карти такий же шахрай, правда, дещо 
інтелігентніший, що від вугільно-чорних за-
здрощів розбурхав маленький суспільний 
шторм, в якому сам потонув унаслідок твор-
чої імпотенції…

Майстерність не проп’єш. Фірмовий 
стиль а ля «цілую ручки» багатьом підстарку-
ватим світилам у столиці припав до вподоби. 
Білобілетник став частиною дисертаційного 
конвеєра. Одна і та ж псевдодисертація за-
хищалася декілька разів із трохи зміненими 
назвами. Марнославних клієнтів вистачало. 
Дисертаційні розцінки росли як на дріж-
джах. Білобілетник встановив національний 
рекорд: на його кафедрі одночасно начебто 
пихтіли над своїми «дослідженнями» півтори 
сотні дисертантів.

Оскільки прибутковим бізнесом ста-
ло працевлаштування в альма-матер, то він, 
аби збільшити на кафедрі кількість робочих 
місць, кожну ставку четвертував. Уся кафе-
дральна орава на чолі з ним працювала на 
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постійній основі на чверть ставки. З етичних 
міркувань ці рекорди не мали офіційного ви-
знання, тому їх не знайти на сторінках добре 
знаного у світі видання Гіннеса.

Лиха вкотре завдав заздрісний суперник 
– завкафедри, що так само торгував дисер-
таціями, але програвав за баришами. Білобі-
летник його принизив рідним братом, якому 
продав дисертаційний опус і захистив під 
своїм чулим керівництвом. Рідня скинула-
ся брату, спровокувавши внутрішньосімейне 
цунамі, тож усезнаючий довідник Гіннеса не 
став псувати собі непідмочену репутацію.

Перед людством білобілетник непрости-
мо завинив тим, що цілком необґрунтовано 
й безпідставно кандидатські та докторські 
дисертації не захистили ані його теща, ані 
доглянута сусідська собака благородної по-
роди мопс. Невідомо, чому їх дискримінува-
ли, позбавили шансу, хоча, чесно кажучи, в 
них теж би знайшлися спонсори, а їхній не-
заперечний внесок у світову науку визнали б 
інтелектуальні стовпи і міністерські клерки 
за скромний гонорар.

Походеньки смоктунчика

До глави олігархічного клану, що патро-
нував у регіоні кадрові призначення на хлібні 
посади, надійшла жаліслива скарга. Точні-
ше прийшов уклінно поскаржитися обуре-
ний прислужник, не остання спиця в клієн-
телі хрещеного батька-олігарха. Скаржився 
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на розрекламованого однопартійця, котрий, 
клякнувши, виплакав, виторгував, вициганив 
ректорську посаду, хоча переконував загал у 
тому, як від неї непоступливо відмовлявся, 
як його слізно вблагали очолити універси-
тет. Легітимного ж ректора олігарх настрахав 
оглушливим розривом світлошумової грана-
ти за сусідським парканом і примусив напи-
сати заяву на звільнення, котру власноручно 
доправив до столиці. Міністр підмахнув ба-
жаний наказ, бо сам теж із олігархічних слуг.

І тут скрадливою вервечкою потяглися 
свої до свого по своє. Щойно поставлений 
прадавнім друзякам збуджено обіцяв гори й 
доли, клявся у безкорисливій відданості, зма-
ніжено потягуючи імпортне пиво задушливи-
ми вечорами у недешевому барі за чужий ра-
хунок. Проте далі пафосних промов і пишних 
слів жодна домовлена справа на рухалася.

На медові тиради про клієнтельну солі-
дарність купився той, що не остання спиця, 
сподіваючись підопічного хлопчину-студен-
та з близької родини альтруїстично проштов-
хнути з платного навчання на вакантне місце 
державного замовлення. Зустрівся, погомо-
нів, ударив по руках із доти сентименталь-
ним товаришем, що з волі спільного пана-
господаря перекочував й осів у ректорському 
кабінеті. Завершивши затяжну гуманітарну 
бесіду, навіть сердечно обнялися на знак бо-
гоугодного вчинку. Та чомусь зовсім не так 
повернулось, як залізно домовилися. Пра-
вильніше: нічого не сталося взагалі.



67

Обіцяльник і пальцем не поворухнув. До 
того ж, миттю щез із зони телефонного по-
криття, а упіймати його живцем було не під 
силу через невловиму відсутність на всіх за-
декларованих роботах: за трудовою книж-
кою, сумісництвом, угодами...

Відвертого глуму і гіркого приниження 
той, що не остання спиця, стерпіти не міг. 
За суворими правилами намертво згуртова-
ної клієнтели він усе до найменших дрібниць 
оповів шанованому босу. Олігарх терпели-
во вислухав, хоч уже не раз скаржилися на 
його баламутного ставленика з біографією 
вуличної жінки. Після співчутливої паузи 
поблажливо й неспішно зронив: «Ти хіба не 
знав раніше того смоктунчика... Його в жит-
ті цікавлять лишень гроші... Дав би-сь йому 
три тисячі зелених чи стільки ж у гривнях за 
курсом… Він не тільки б стрімголов твоє про-
хання вирішив, а ще б і відсмоктав… Вдячно 
прицмокуючи…». Відтак глава клану умирот-
вореним голосом повідав приголомшливі по-
дробиці, що у візитера аж вуха зів’яли і пови-
сли, мов лопухи.

Вельми втішений неймовірно витонче-
ною розрадою, розчулений скаржник бага-
тократно з неприхованою насолодою роз-
повідав про отой ринковий прейскурант у 
вузьких і широких компаніях, аби принагідні 
слухачі та співрозмовники не стали довірли-
вими жертвами облудної реклами і ніколи не 
мали халепи із златоустим смоктунчиком.
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Ректоріада

За сорок неспокійних літ знайшлося 
стільки охочих сісти в головне університет-
ське крісло, що, здавалося, ректорська сте-
зя густо медом намащена. Розпочинали під 
фанфари, завершували неочікувано. За пе-
ресічною звичкою, кожного охрестили пріз-
виськами, у яких відбиті провідні риси вдачі, 
характеру, поведінки. Віл, Любас, Гарвард, 
Шеф-рекордсмен, Хазяїн, Алкаш, Менеджер, 
Голодний… Це індивіди різного інтелекту, 
досвіду, поваги. Комусь відкрили посмертні 
барельєфи, а з когось довіку глузуватимуть.

За півторадесятилітнє ректорування на-
стирливий Віл наповнив гучну вивіску та при-
стосовані споруди університетським духом і 
змістом, започаткував кампус. Його посунули 
і пришили зведення приватного дачного бу-
динку, ширшого на метр од норми. Добродії 
поплутали, адже цей будинок належав не Во-
лові, а сусідові. Все ж розтрубіли в партійній 
пресі, а діялося все в союзну добу пізнього 
брежнєвізму. Не витримавши фейлетонної 
наруги, Віл помер від інфаркту. Прислали із 
непомильної столиці пустотливого Любаса 
піднімати віддалену провінцію. Він затри-
мався на кілька років, поки не спалився в лю-
бовних оргіях у віддалених гірських ущели-
нах. Компетентні фотолюбителі виявилися 
вмілими майстрами делікатної справи і на не 
дуже велелюдній висоті над рівнем моря.

Аристократ Гарвард за плечима мав до-
свід викладання в знаменитому університеті 
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світу й монографію, видрукувану в престиж-
ному видавництві закордоном. Бувальці ка-
зали: «Цей ректор – не той ректор, цей рек-
тор дасть п…ди». Безхмарне ректорування 
Гарварда обірвало притягнуте за вуха звину-
вачення сина у співучасті у вбивстві далеко 
від рідного дому. Загалом убивча тематика 
струсонула альма-матер трикратно. Вдруге, 
коли завадила стати ректором гідній люди-
ні, однак перед самим голосуванням і при-
значенням назвали його сина причетним до 
загибелі подружжя в районному містечку. 
Тоді всіх конкурентів обійшов обачний Шеф-
рекордсмен, що найдовше очолював універ-
ситет, зміцнив його статус й утримав на пла-
ву в лихих дев’яностих. Загинув на бойовому 
посту, точніше – загадково відійшов за межу 
од ножових поранень у власному домі.

Невсипущому Хазяїну доля вручила аль-
ма-матер на дуже короткий час – близько 
року. Але він розгорнув грандіозні будівельні 
проекти, які згорнулися після кольорової ре-
волюції та приходу месії на столичні пагорби. 
Регіональні князьки грабували переможених 
і брали як трофеї, що заманеться. Так зійшла 
безславна зоря непросипущого Алкаша, дові-
реної особи месії на виборах, дрібного інфор-
матора таємної поліції з юних літ. Совість і 
честь Алкаш пропив раніше, блукаючи од 
партії до партії, не гребуючи плагіатом і шах-
райством на вступних іспитах й екзаменацій-
них сесіях. Тож і тепер пропивав та продавав, 
що погано лежало.
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Якось дружина його нерозлучного това-
риша по чарці принесла дві спаковані валізи 
зі словами: «Він з тобою п’є, нехай з тобою і  
живе!»... Алкаш плазував вужем, урвав собі 
ордени від месії, шмат університетського 
майна і свистав на все. Вважав себе незамі-
нимим, але переоцінив можливості свого по-
кровителя, що кинув у бій за посаду нового 
фаворита – Голодного. Для нього орендували 
галасливу групу підтримки, до якої включи-
ли столичних пройдисвітів – екс-міністра, 
грантоїда тощо. Голодний з тріском пролетів 
у виборчій дуелі з витонченим і заможним 
Менеджером.

В альма-матері відкрилося друге дихан-
ня. Оновлення зовнішнє і внутрішнє набра-
ло розмаху. Навчальні корпуси і гуртожитки 
змінювалися на очах. Повторна кольорова 
революція знову перевернула університет-
ське життя. Покровитель Алкаша і Голодного 
вкотре перефарбувався. Першим ділом зміс-
тив Менеджера, чия справа про повернення 
заглухла потім у судах, подейкували, через 
банальну скупість.

Задля реінкарнації Алкаш намагався зі-
грати на почуттях, інсценізував своє побиття 
зі стрільбою, але партацький трюк провалив-
ся з ганьбою. На все готове у центральний 
кабінет новенького ректорату увіпхався дра-
піжник і багатоженець. Попервах Голодний 
бачив себе зіркою світової величини і слово-
блудив нарцисом у догідливих медіа. Сувора 
реальність попустила його безжально, проте 
справедливо. Сильно опустила.
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Розпад Союзу

Точкою неповернення під час вироджен-
ня СРСР стала спроба державного перево-
роту в другій половині серпня 1991 року. На 
відміну від революційного натхнення і спро-
тиву пересічної спільноти, викладацька бра-
тія рвонула сплачувати Комуністичній партії 
Радянського Союзу членські внески. Доти 
зволікали років зо два, чекали на партійне 
фіаско, тому під усілякими приводами зао-
щаджували кілька відсотків від зарплатні. Не 
хотіли ділитися з рідною партією, що їх поро-
дила, виховала і годувала. Касир первинного 
осередку не встигав у дні путчу брати готів-
кою від колег заборговані внески і ставити в 
партійних квитках прямокутні штампики про 
їхню сплату.

За кілька днів політичний маятник хит-
нувся в протилежний бік. Свого касира ви-
кладачі-комуністи ледве не розірвали, щоби 
вернув гроші. Низькорослий дядько був не 
промах – ветеран органів безпеки – показав 
пальцем у небо, мовляв, до копійки перераху-
вав у Москву. Геть усі небезпідставно в тому 
сумнівалися, але втихомирилися, не хотіли 
роздмухувати скандал й огуду проти самих 
себе, бо ж наклали в штани від переляку в дні 
громадянської мужності.

Розпуск КПРС і департизація університе-
ту завдала нищівного удару по ідеологічних 
кафедрах. Вони щезли без бою або мімікрува-
ли, здійснили ребрендинг, нерідко на випе-
редження. Кафедра наукового комунізму ще 
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до путчу перейменувалася на кафедру теорії 
соціалізму, після поразки заколотників – на 
кафедру політології. Кафедру історії КПРС 
перефарбували на кафедру політичної історії, 
відтак розпустили, чимало її вертких викла-
дачів відчули себе вельмиповажними юрис-
тами – подібно до їхнього кумира, засновни-
ка більшовизму Володимира Ілліча Леніна. 
Кафедра марксистсько-ленінської філософії 
закреслила в назві два слова і наблизилася 
до простолюду, ставши кафедрою філософії. 
Її зміцнили залишками ліквідованої кафедри 
наукового атеїзму.

Так само не поталанило кафедрі історії 
СРСР. Ребрендинг виглядав недоречно, але 
викладачів не викинули на вулицю, працевла-
штували. «Хто винуватий, що Союз розпався. 
Я? Чи, може, ім’ярек завкафедри?» – запиту-
вав у запалі декан, харизматична особистість, 
який, на диво, ніколи не був комуністом. 
Доти його колеги-комуністи часто чихвости-
ли як безпартійного і навспражки брали над 
ним шефство. На весь факультет квитків чле-
на КПРС не мали лише двоє – лаборантка і 
декан, обраний за два місяці до спроби недо-
лугого перевороту.

На вчених радах факультетів й універси-
тету гаряченькі політичні дебати тривали 
ще певний час. «Я комуністом народився і 
помру, загорніть мене в червоний прапор», 
– усерйоз наставляв статечний професор.  
«Я був атеїстом, атеїстом і помру, а ти, ім’ярек 
голови профспілки, мене з попом не ховай!» 
– украй емоційно перехоплював словесну ес-
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тафету декан-некомуніст. Секретар партор-
ганізації під пахву швиденько забрав білий 
гіпсовий бюст Леніна з коридору, щоби сту-
денти не розбили. Останній парторг-профе-
сор на студентському зібранні зі суїцидними 
сльозами на очах просив не розпускати ком-
сомол. Казав, що без нього не проживе й дня, 
а протягнув іще два десятиліття з чубком.

Чимало відставних кагебістів працюва-
ли старшими викладачами й доцентами, а їх 
агенти доросли до професорів. За лічені мі-
сяці все перемінилося. Русифікатори стали 
націоналістами, заспівали осанну учорашнім 
жертвам... І, коли відходили за межу, ховали 
їх без червоних прапорів – священики відспі-
вували.

Русалка у шафі

Антиалкогольну кампанію задумали в пе-
ребудовному Кремлі навесні 1985 року. На де-
канів факультетів столичних і провінційних 
університетів поклали непосильну ношу без-
компромісної боротьби з розпиванням алко-
гольних напоїв у студентських гуртожитках. 
Найвразливішою верствою були жовтороті 
хлопці-першокурсники, котрих старші сусіди 
по кімнатах, блоках і поверхах вечорами га-
няли на таємні «точки» за домашнім вином. 
За розливним пивом стояли черги довші, ніж 
до Мавзолею. Його починали продавати піс-
ля 11-ї ранку, в розпал занять, присутність на 
яких викладачі суворо контролювали.
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Це спонукало студіюючу молодь до ви-
няткової самоорганізації та конспірації. Два-
три бойових делегати з курсу зникали з на-
бридливих лекцій, старости груп їх прикри-
вали, не відмічаючи відсутність у журналах 
відвідувань занять. Коли викладач починав 
перекличку за прізвищами, товариші були 
напоготові сказати: «Є!». Рідко який лектор 
перерахував наявних в аудиторії, звіряв зі 
списками, бо це забирало тьму часу, а студен-
ти тоді нетерпляче вимагали ґрунтовніших 
знань. Доходило до заворушень і бунтів, за-
міни неосвічених наставників. Отож небоязкі 
делегати від курсу займали чергу і вистоюва-
ли дві-три години, поки закінчаться заняття і 
не підійде чоловіча частину курсу. Замовляли 
зразу келихів не менше півсотні. Звісно, змо-
рений натовп позаду обурювався, але підхо-
дила ватага задерикуватих опришків і невдо-
волення умліока спадало.

Якось новий, щойно обраний декан, роз-
пізнавши своїх студентів, забажав теж випи-
ти пива на пільгових умовах, поза чергою. 
Підійшовши зі спини, попросив крайнього 
взяти і йому. Той голосу новоспеченого ке-
рівника факультету ще не пізнавав, тож, не 
повертаючись, відрубав: «Ану в чергу, ал-
каш!». А її хвоста й не видко. Відмову студен-
та схвалив буйний натовп, що ледь не сканду-
вав: «Алкаш – у чергу!». Тож розпачливі слова 
«Та ж я ваш декан!» стали голосом волаючого 
у пустелі. Декан ретирувався, але наступно-
го дня взявся візуально виявити кривдника, 
обходячи курс за курсом під час лекцій. Не 
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зміг. Братство спудеїв своїх не здає. Поперед- 
ній декан це засвоїв на відмінно, не раз па-
трулюючи гуртожиток у тимчасовому статусі 
офіцера поліції моралі.

Під щільний ковпак студентський гур-
тожиток брали напередодні дат «червоного 
календаря». Антиалкогольна профілактика 
тоді набувала небаченої політичної ваги. Ви-
кладацькі рейди по кімнатах студентів були 
нормою, особливо ранкові. Неслухняних ка-
рали виключенням з університету. На одне з 
неблагополучних помешкань декана навели 
вреднючі жіночки – комендантша і кастелян-
ша, вилинялі й абияк нафарбовані. Він довго 
стукав, йому не відчиняли.

Зрештою декан увійшов у кімнату-трьох-
містку сам, супровід залишився в коридорі. 
Студент начебто міцно спав, не чув. Упала у 
вічі чистота в кімнаті та розстелена постіль. 
Над і під усіма трьома ліжками жодних сто-
ронніх речей. Шафи акуратно зачинені. Що в 
них? Декан відчинив дверку з людський зріст 
й отетерів. Перед ним голяка стояла студент-
ка – нага Єва з раю. Вражений від побаченого 
декан машинально зачинив дверку, потягнув 
на себе наступну, а там гора порожніх пля-
шок з-під горілки, пива й вина.

Деканові полегшало. Виходячи, шепнув 
студентові: «А пляшки все-таки здай на скло-
пункт. Добре?» Про голу русалку анічичирк. 
Як відомо, в Радянському Союзі сексу не було. 
Через те Союз і розвалився.
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Свята вода

«Ну, все, тепер мене свята вода не від-
миє!» – відкриває скляні двері п’ятизіркового 
готелю молода незаміжня викладачка. Услід 
за нею іде завідувач її кафедри, чоловічок у 
літах і шлюбних путах. У холі праворуч і лі-
воруч розташувалися заклади для кавоманів 
і гурманів, одначе готельна семантика тисне 
на підсвідомість і викликає житейську алю-
зію про нестатутні походеньки. Ходіння з 
шефом на каву давним-давно стало ранковим 
церемоніалом у робочі дні, коли ректорат за-
валював кафедральну пошту бюрократичним 
спамом. Найближчі кав’ярні навіть співчут-
ливо знижки давали, себто кожну восьму пор- 
цію безплатно. Шкода, що на чай щедрот не 
поширили... А решта була буйним домислом, 
художньою творчістю не в міру заздрісних 
колег. Один із них феєрично фантазував, 
коли випивав пляшечку, а то й дві, оковитої.

Диво дивнеє трапилося темної ночі. Мир-
ний сон перевтомленого декана обірвали 
телефонні дзвінки. Схвильовані студенти у 
тяжку хвилину, хоча й посеред ночі (щойно 
дізнались!), не могли не висловити найщирі-
ші співчуття через раптову й передчасну кон-
чину працелюбного заступника декана. Хай 
прощений буде і з Богом спочиває!.. Декан 
не відразу прочуняв, бо перебрав дещицю 
звечора, знімаючи трудовий стрес. Який пра-
целюбний? Чий заступник? Хто повідомив? 
«Ваш друг, доцент…, зателефонував, просив 
гроші на вінок і некролог зібрати, всіх негай-
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но оповістити про смерть заступника Вашо-
го», – жваво відрапортував виборний голова 
студентського активу. Далі, немовби з діря-
вого мішка, посипались співчутливі дзвінки 
викладачів, яким турботливий доцент теж 
укоротив нічний відпочинок.

Наче від контрастного душу, декан зба-
дьорився. Переконавшись про всяк випадок, 
що його заступник не відійшов у кращі сві-
ти, а живий-здоровий, міцно спить і не відає 
про наглий рейвах, декан подзвонив другу  
доценту. А той відключив телефон, опинився 
поза зоною досяжності. Досягти нічного жар-
тівника хоча б якось та чимось не вдалося і в 
наступні дні. Щось подібне у нього від тягу-
чого перепою спостерігалося раніше, але щоб 
ось так?!

Через добрий тиждень вилизаний до 
блиску й наодеколонений доцент винува-
то показався на очі зі штрафною пляшкою. 
Злість декана вже вляглася, а тут ще й мирову 
розпили. «Друже, більше цього не роби, – на-
пучував захмелілий керівник факультету, – 
хоча той хрін, заступник, того і вартує».

Прикрий інцидент було вичерпано без 
суттєвої шкоди для всіх, хто опинився в його 
круговерті. Нудьгуючий доцент відводив ду- 
шу й надалі, проте у менш драматичних і без-
печніших епізодах. Володіючи державною 
мовою сусідньої країни, він якось там після 
наукового форуму випив забагацько місцево-
го пива й обматюкав сторожа готелю. Колеги 
ж мовою сусідів не володіли і ніяк не втну-
ли, з якого дива появилися поліцейські з гу-
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мовими кийками, бажаючи забрати їх у від-
ділок до ранку. Ледве викрутилися ламаною 
англійською.

Вдруге суєтного доцента з друзякою за-
бирали поліцейські рідного міста. П’янезним 
жерцям освіти і науки закортіло опівночі в 
середмісті заспівати державний гімн. За па-
тріотичний порив порушників громадського 
порядку не затримали, лишень увічливо ви-
провадили подалі, за межі зони патрулюван-
ня і досяжності пісенних децибел.

 
Сестри

Коли дорідна сестра обізвала мирша-
венького молодшого братика дебілом, це 
маленькою сенсацією прикрасило сіренькі 
інтелектуальні будні строкатого колективу 
факультету з покрученою назвою. Доти фа-
культет називався звучно й коротко, але його 
реформували, щоб ощасливити хлібною по-
садою кума-брата-свата і товариша по чарці з 
немилозвучним прізвищем.

Той, чию репутацію підмочило правдиве 
сестрине слівце, засидівся в доцентах до си-
вини і припросився на посаду заступника де-
кана на громадських засадах. Його вже друге 
десятиліття морило у млосному передчутті 
кар’єрного злету, а тут рідна сестра (лабо-
рантка його ж кафедри!) приземлила, наче в 
пах ударила. Краще б ударила, там пусто, ні-
чого б не розбила, ніж отак при людях... І за 
що? Бо зажадав, щоб звільнилася за неславу 
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пиячки. Від неї частенько тхнуло горілчаним 
перегаром. Але дехто в ньому вчував екстра-
вагантні французькі парфуми.

Флегматичний та ледаркуватий завідувач 
кафедри і не мріяв у снах про питання руба че-
рез родинні сентименти. Отож брат, будучи 
заздрісної та шкідливої вдачі, сам напросив-
ся владнати неприємне діло. Дістав одкоша і 
прізвисько Дебіл, що невідривно закріпилося 
за ним й у наступних поколіннях студентів. 
А от його розбитну сестру згадували тепло, 
трепетно цитуючи її оповіді про змістовні 
уїкенди. Після раннього шлюбу вона не зупи-
нялася в пошуках щастя, бо жінка може вийти 
заміж лише раз, а віддаватися – безліч. Хоча 
серце мужчини більше за розмірами, проте 
жіноче б’ється частіше. Останній з партнерів 
їй сподобався чоловічою силою.

Обідаючи з колегинями, ота моторна сес- 
тра частенько ділилася інтимним. «Ой, дів- 
ки, два дні, в суботу й неділю, ми без утоми 
кохалися, що в мене коліна аж досі трясуть-
ся», – по-дитячому безпосередньо звітувала 
обідньої пори в понеділок. Її ж брат нагаду-
вав гермафродита, хоча й вигідно одружився, 
прибутково, з розрахунком – із квартирою, 
іномаркою, грішми в придачу. Та понад усе 
любив пліткувати з подружкою, що влашту-
валася доцентом на сусідній кафедрі. Вона 
йому стала ріднішою за сестру, точніше удвох 
поводилися, ніби нерозлучні сестри-близня-
та. Друзі й недруги в унісон спересердя ка-
зали, що місце того шкідливого волонтера-
заступника в громадському туалеті кричати 
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«Зайнято!», причому в жіночому, бо в чолові-
чому відлупцюють за нетрадиційні повадки.

Такі відносини не були дивиною в стінах 
і поза стінами університету, де далеко не все 
зводилося до вигідних взаємовідносин на сек-
суальному ґрунті. Не тому, що комусь не хоті-
лося, а тому, що не всім моглося. Отож вічно 
молодий стариган-всезнайко словесно обво-
рожував не свою аспірантку, яка фанатіла від 
його постів і світлин на Фейсбуку. Одночасно 
постійний претендент у декани вряди-годи 
світив синіми ліхтариками під очима, коли 
на дружину надходила нелюдська жага пом-
сти йому за імпотенцію, порушену дітородну 
функцію, нездатність наплодити нащадків. 
Вона розмальовувала благовірного вишукані-
ше за найдорожчого візажиста. Та ще й без-
платно, що немаловажно у наш скрутний час.

Малися заможно, але ж набували добро 
не для кровинки, а племінниці, яку взяли на 
виховання. Коли дружині хотілося любові, то 
претендент у декани завбачливо тікав, про-
сторікуючи, що за кордоном сексуальні до-
магання визнаються злочином. За це завше 
був миттю пійманий та добряче кулаками би-
тий, та ще чимось, що під руку попало. Адже  
в країні проживання карали лише за при- 
мушування до вступу в статевий зв’язок з осо-
бою, від якої жінка чи чоловік матеріально 
або службово залежні. Тут же обоє – повніс-
тю незалежні… Від усього. До того ж, пре-
тендент у декани мусив пам’ятати про певні 
обов’язки, оскільки був законним чоловіком, 
а не сестрою…
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Сто доларів за мовчанку

Сто доларів за мовчанку заплатив своє-
му викладачеві, а в одній особі секретареві 
та лаборантові кафедри, її завідувач, пізнава-
ний у краї непосида-турист. Того завідувача 
мучили привиди двірцевих переворотів, які 
могли позбавити його тепленького містечка. 
Про те, що невдоволення колег наростало, 
сигналізували всезнайки кулуарних інтриг. 
Сам же завідувач погруз у небезкорисному 
оформленні працівниками кафедри всіляких 
мертвих душ. Деякі фіктивно числилися тіль-
ки для документів на візу, комусь перепадала 
зарплатня, проте за них інші виконували пе-
дагогічне навантаження, себто читали лекції 
та вели практичні заняття.

У пострадянському університеті, надто у 
провінції, це не виглядало виклично, скоріше 
сприймалося за побутову невинно-корупцій-
ну норму. Хто ж протестуватиме вголос? Ось 
того патлатого напівдоцента взяли на кафе-
дру викладати буквально з вулиці, підібрали, 
наче пса, зневаженого й облізлого. Він здатен 
хіба що на завуальовану анонімку в соціаль-
них мережах. А тут його ще й сусіди піймали 
«на гарячому», коли підкидав сміття зі своєї 
недобудови, де мешкав, у чужі контейнери. 
Економив на оплаті за послуги комунальни-
ків. Колеги з кафедри мало не відлупцювали 
патланя за те, що запрошував їх у гості, а на 
зворотну дорогу просив забрати і кинути в 
найближчий бак величенький пакет із запаш-
ком. Із місяць у ньому трамбувалося сміття.

Та повернімося до наших баранів.
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Під номером два на роль масовика-затій-
ника протесту розглядалася кандидатура бі-
лявої молодиці, котрій ясновельможні пани з 
ректорату доручили збір підписів проти без-
посереднього шефа – завкафедри. Але трішки 
прогадали. Не через лякливу натуру. Не вра-
хували її вельми близькі взаємини із потен-
ційною жертвою. Не сексуальні, хоча й це не 
виключалося – обоє ж людини дорослі. Якось 
білявка в пориві показної прихильності по-
дарувала шефові недешеве віскі в елегантно-
му футлярі з картону. Завкафедри механічно 
його передарував і забув кому.

Чоловік білявки виявив брак напою і вчи-
нив дома розбірку, бо на дні футляру зберігав 
сімейну заначку – п’ять тисяч євро – річний 
бюджет молодої родини. Стрімголов кину-
лись на пошуки. Завкафедри винувато кліпав, 
безуспішно копирсався в пам’яті. Зійшлися 
на тому, що слід компенсувати втрачені гро-
ші. Відтак на білявку були спрямовані тіньові 
кафедральні потоки, починаючи з неафішо-
ваної торгівлі курсовими, бакалаврськими і 
магістерськими роботами.

Врешті-решт знайшла коса камінь, а точ-
ніше – брюнетку зі вченим званням доцента. 
Інцидент розпочався, коли її образив й обді-
лив годинами педагогічного навантаження 
колега, що завбачливо збагатився отими ста 
доларами за мовчанку. Далі войовничі завка-
федри і доцентка самозречено визначали між 
собою переможця у словесних перепалках на 
гучність, у киданні канцелярських ножиць по 
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живих мішенях на влучність, в епічних скар-
гах усім, хто вміє читати і слухати... Розпоча-
ли на Пречисту (28 серпня) і до найближчого 
Різдва впоралися.

Тілесні ушкодження

Томливу розгадку про те, чому поважного 
віку викладач за будь-якої погоди не виходив 
із дому без наплічника, наблизив украй дра-
матичний випадок. Якраз допитливе людство 
нетерпляче чекало на рідкісне місячне затем-
лення, що трапляється лічені рази за життя 
пересічного громадянина. Отож астрономіч-
но підкований викладач без вагань, рішуче 
намірився не змарнувати найближчу нагоду, 
бо сумнівався, чи доживе до іншої. Наразі у 
його надглибоких помислах і пунктуальних 
робочих графіках не виявилося нічого на-
гальнішого, ніж по-мужицькому відомстити 
старшому за віком пенсіонеру – колишньому 
чиновнику, з яким років із десять тому побив 
горшки з малозначного приводу. Вже сам й 
не пригадував у подробицях через що і наві-
що. Докучав надлишок адреналіну.

Отой вицвілий наплічник непосвячених 
дивував не малуватим розміром, а тим, що 
замашний, наче праща. А коли його дован-
тажити кількома камінцями чи цеглинкою, 
то про грізнішу зброю годі й мріяти. Ним 
зручно атакувати спантеличеного противни-
ка, вдаривши у слушний момент у лоб або ж 
у потилицю з розгону. Що й сталося у літню 
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спеку перед обідом на гомінкому перехресті, 
за півдня до початку очікуваного затемнен-
ня. Підкравшись із тилу непоміченим, від-
важний викладач завдав розмореному пеку-
чим сонцем перестарілому пішоходу умисне 
легке тілесне ушкодження, що спричинило 
короткочасний розлад здоров’я і незначну 
втрату працездатності. Ця юридична деталь 
мала принципове значення, адже потерпілий 
тиждень амбулаторно заліковував рани, хай 
і незначні. Найбільше дісталося ревматичній 
спині та сивезній потилиці.

На велелюдне місце голосної події ви-
падкові свідки миттю викликали місцеву по-
ліцію. Із півроку тяглося копітке розсліду-
вання належно задокументованого злочину 
проти життя і здоров’я особи. Протоколи, 
пояснення, довідки, експертизи… У свої роз-
горнуті письмові версії небуденної пригоди 
обидва візаві вклали весь розум і всю душу 
до останку. Оговтавшись від надміру емоцій, 
викладач акуратним почерком стисло оповів 
пережите від шкільної лави. Ненав’язливо за-
уважив травму голови за парубкування, колі-
нопреклонене цілування ректорської правиці 
за благодіяння, перелік подальших запамо-
рочень, непритомностей, вивихів, тріщин 
кінцівок, сімейних труднощів, прізвищ зна-
йомих ескулапів і зарубіжних світил. Про-
те найбільше аркушів списав про те, чому 
й кому хотів набити пику, зібравши чимале 
мотиваційне досьє з наймасніших чуток і по-
кликів на потайні папери, що десь надійно 
заховані для воістину Судного дня. Прина-
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гідну сутичку просив трактувати не зухвалою 
бійкою, а невинною штовханиною без жод-
них ушкоджень двох дідуганів у стані афекту, 
фізична неміч яким, на жаль, завадила увійти 
до складу Небесної Сотні, жертовно повою-
вати супроти справжнього ворога на Майдані 
та на сході країни.

Наділений у міру життєдайним почут-
тям доброзичливого гумору, суддя неспішно 
з неприхованою насолодою розглядав карну 
справу. Всяк скрашує пласкі сірі будні, як уміє 
на межі святого й грішного. Врешті-решт об-
рав наймізерніше покарання – штраф, що в 
акурат склав третину місячної платні викла-
дача – вуличного месника за кривди уявно 
народні. Слід підкреслити, що засуджений 
обійшовся зовсім без репутаційних втрат. На-
впаки. Коли в університеті клекотали вироб-
ничі негаразди чи належало з’ясувати заго-
стрені міжособисті стосунки, то покривджені 
повсякчас його кликали за третейського ар-
бітра на волонтерських засадах. Але неодмін-
но просили прийти із бувалим у бувальцях 
наплічником, в якому несміло причаїлися 
кількоро героїчних камінців із гористого кар-
патського ландшафту.

Усесвітньо відоме

Один спритний хапужка проголосив себе 
всесвітньовідомим курям на сміх, зліпивши 
із придорожньої глини колоса світової ме-
дицини, бо, мовляв, частенько блукає закор-
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донами, ще й побіжно варнякає по-чужому. 
Регіональна преса бездумно рознесла побре-
хеньку, як зазвичай розчулено переповідає 
чорнуху і сотні неперевірених новин. А кому 
потрібна правда? Закоренілим брехунам – аж 
ніяк. У них карма – припудрити вицвілу пар-
суну і закохатись у самих себе. Хвилина сла-
ви!

Віддавна і донині з таких дурників проти-
паводкові греблі гатять. Непереливки всім, 
хто його, на його ж думку, образив, починаю-
чи з дитячої пісочниці. Наразі це генетично, з 
молоком матері. Змалку надивився вдосталь, 
як батько численними подружніми зрадами 
за щось люто мстив матері. Мати, злягаючись 
із будь-ким, не залишалася в боргу. Розгульні 
одіссеї рано звели в могилу батька. Земний 
шлях матері закінчився під суворим психіа-
тричним наглядом. Хіба із зіпсутого насіння 
виросте путнє?

Виросло потороча з людською оболон-
кою та з нікчемною порожнечею замість сер-
ця-душі. Будь-де зраджувало дружину, клепа-
ло байстрят дівицям... Декого із народжених 
поза шлюбом ухвалою суду записало на своє 
прізвище, від когось істерично відмовлялося. 
Розлучалося та сходилося з дружиною за ве-
лінням боса і політичної доцільності. Якраз 
у парламент зібрався. У сагу про зразкового 
сім’янина ніхто не повірив, тому провалився.

Бос поставив керувати установою, де роз-
крадав державні гроші та підживлював про-
теже відсотком від крадіжок. Тоді ж і крут-
нули піар про всесвітньовідомого цілителя. 



87

Докази про вкрадені мільйони трактували як 
злісні підступи заздрісних ворогів. Теревени-
ли про «унікальні» операції, а замовчували 
розміри «благодійних подяк» від обідраних 
родин пацієнтів і надвисоку частку смертей 
від провальних втручань. Грав хапужка у ру-
летку. Вижив пацієнт, самопочуття покращи-
лося – дивіться, які у мене золоті руки. Помер 
чи стало гірше – надскладне захворювання, 
ніхто в світі не вилікував би...

Коли бос відправив його очолити й плюн-
друвати університет, ескулап вознісся на сьо-
ме небо. Періодично жив з коханкою та по-
зашлюбною дитиною у незадекларованій 
квартирі. Щоби замаскувати тіньові доходи, 
взяв кредит на купівлю житла й автівки для 
паралельної сім’ї. Будучи нарцисом і жлобом, 
злостився на коханку і прострочував плате-
жі. Банківські клерки надривали від реготу 
животи після нового витка затяжної неспла-
ти, блокували рахунки й забирали автівку на 
штрафмайданчик. За день-два захеканий нар- 
цис прибігав до каси і гасив заборгованість 
готівкою. Метався між кількома сім’ями, імі-
тував геніальну працездатність. В університе-
ті казав, що в лікарні. Там торочив, що рятує 
альма-матер. Сам же тинявся невідомо де та з 
ким. Найдивовижніше, що місцеву й столич-
ну владу влаштовувала його нікчемність. До 
пори, до часу.

Подібна музика недовго грала тоді ж у 
приміському селі. Теща старости з донькою 
та кількома літніми дамочками внадилися 
моржувати, купаючись голяка у найближчій 
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річці. Поголос про натуристів і нудистів ро-
зійшовся протяжною луною. Неподалік на 
дамбу сходилися мастурбувати підстаркува-
ті візіоністи з околиць. Як-не-як безоплатно 
споглядали голих жінок, задовольняючи хіть. 
Тривало доти, поки сільський староста не по-
ставив рясні синюваті ліхтарики під очима 
дружині на самісінький Великдень, а тещі з 
розмаху носком черевика дав під зад і спону-
кав її енного чоловіка виконувати прямі по-
дружні обов’язки в повному обсязі.

Із недолугим ректором вийшло трохи 
інакше. Верхні чини дали копняка, а ліхтари-
ками обдарував його довічний бос, причому 
не вперше.

Учена рада

Серед своїх у дошку найкраще і найбез- 
печніше продаються посади. Отож бідолаха 
нашкріб грошенят у непоказній установі, спив-
ся, прокрався і накивав п’ятами. Куди ж тіка-
ти? На біржу? Ні! Припросився в найближчий 
університет завідувати хоча б якоюсь заваля-
щою кафедрою чи, якщо така ласка, кермува-
ти цілісіньким факультетом. Адже завбачливо 
прикупив дисертацію з дипломом кандидата 
наук ще до старту немилосердної кампанії бо-
ротьби з плагіатом.

Вакантних посад за профілем біженця не 
знайшлося, а за тупоумство професійне се-
редовище відторгало, тому липкий на руку 
ректор перекинув його виконувати обов’язки 
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завкафедри туди, де зумів. Не вертати ж кон-
верт із подякою! Очільник і за меншу суму 
ладний відсмоктати не тільки з рани кров. До 
того ж обидва спритники тусувалися в єдино-
правильній партійній організації. Задля вті-
лення ідеї-фікс вони провернули грандіозну 
спецоперацію з відкриттям провокаційного 
кримінального провадження проти чинного 
завідувача. У цілому вона з тріском провали-
лася, але бажану посаду вдалося вивільнити. 
Не вертати ж конверт!

Відтак небідний тупоум відлічив у твердій 
валюті наступний транш, щоби закріпитися 
на купленій посаді на постійній основі. Ого-
лосили конкурс. Конкурентів не бракувало, 
тому подбали про перевірений склад лічиль-
ної комісії вченої ради альма-матер, що вино-
сила кінцевий вердикт. Зазвичай комісію для 
конкурсних справ липкоручий ректор осо-
бисто оголошував і формував за алфавітом із 
п’яти присутніх членів ради у режимі живої 
черги. Аж тут одразу пропустив чотирьох і 
вибрав найвідданіших із наступних за спис-
ком.

Пропущені легко розгадали вайлуватий 
маневр сановника із ситуативною недовірою 
і темними намірами, взявши на олівець усіх 
довірених, фігурально кажучи, на майбутнє. 
Головою лічильної комісії очікувано і заслу-
жено став дещо контужений чоловічок-де-
кан, що незадовго перед тим був удостоєний 
на трибуні велелюдного зібрання проголо-
сити історичну здравицю: університет саме 
такого ректора ще не мав і навряд чи буде 
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мати в найближче століття, та що там – на-
віть упродовж тисячоліття. Звечора він отри-
мав інструкцію, який оголосити результат у 
критично важливому голосуванні за скрут-
них обставин.

Підрахунок бюлетенів провели подалі від 
місця голосування, на іншому поверсі, без 
стороннього ока за щільно зачиненими две-
рими. Вишколений напередодні голова комі-
сії відібрав аркуші з потрібним волевиявлен-
ням, доручив решту колегам підрахувати інші 
конкурсні голосування, а їх назбиралося зо 
два десятки. Порахувавши бюлетені, довіре-
ний декан отетеревів: протеже ректора про-
грав із п’ятикратним відривом. Оце джокер! 
Від радощів ледве опанував себе. У протокол 
записав переможні цифри тому, хто про-
грав. Удоволено записав поразку тому, хто 
насправді виграв. Все чесно, подумаєш, по-
милився з розстановкою прізвищ. Ніхто ж не 
перевірить! Члени комісії заклопотані своїми 
підрахунками.

Із неприхованим тріумфом голова комісії 
оголосив зфальшований результат для зди-
вованого загалу. Ректор увесь час нервував, 
пітнів, сіпався. Коли вчена рада завершилася 
і всі порозходилися, піднесений фальшуваль-
ник підбіг за винагородою до безцінного та 
прославленого у віках роботодавця, змалю-
вавши картину густими реалістичними маз-
ками. Мовляв, зробив неможливе, подвиг!

Оскільки очільник вишу з усяким на-
бродом жодними своїми мозолистими заро-
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бітками принципово не ділився, то вірному 
асенізатору ввічливо та граціозно показав у 
власному виконанні дулю з маком. І, витри-
мавши глибокодумну паузу, преміально за-
пропонував молоду особу, яка обіймала звіль-
нену й високооплачувану посаду помічниці 
ректора. Надав її разово для використання в 
службових цілях у зручний робочий час без 
додаткових витрат за рахунок університету в 
приміщеннях, що не підлягали вилученню з 
аудиторного фонду. Деканова щелепа загри-
міла на підлогу: «А гроші?..»

Фейки і бограч

Ініціативна група з кількох осіб заганяла 
містечкових можновладців до сказу, вистав-
ляючи пости про недолугість і неподобства 
керівництва вишу на тематичній сторінці у 
найбільшій у світі соціальній мережі та в ін-
тернет-виданнях, не скутих цензурою їхніх 
власників. Викриття супроводили докумен-
тальні докази. Керманичі вдалися до підкупу 
не тільки аудиторів і правоохоронців, а й ре-
дакторів і журналістів, аби убезпечити відо-
браження своїх парсун у невигідному світлі. 
Пильні редактори старанно очищали підо- 
пічні сайти від читабельних викривальних 
публікацій за вказівкою власників чи на інди-
відуально договірних фінансових умовах. На-
томість партачили сервільні фейки на догоду 
самозакоханому вождю університетського 
племені про надумані заслуги.
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Нагрянули місцеві вибори. Індивіда, що 
ректорував за партійною квотою милістю 
багатія-вискочки, призначили фронтменом 
виборчого списку в міську раду і виставили 
кандидатом в крайовий парламент на ма-
жоритарному окрузі за місцем проживання. 
Нувориш давніше купив свого висуванця з 
потрухами, доброчинно обклав піарниками 
власним коштом. Розщедрився і на цей раз, 
підкинувши місткий мішечок грошенят на 
виборчу кампанію. Затуманений самообма-
ном багатій повірив у висхідну фортуну по-
кірного фаворита, що ладен на все за добрий 
куш.

Гірким було похмілля. Студенти відвер-
нулися від партії нувориша, що після оголо-
шення статистичних даних волевиявлення 
пасла задніх на виборчих дільницях у гур-
тожитках. Улюблений ставленик оглушливо 
провалився на мажоритарці з дріб’язком здо-
бутих бюлетенів. У міську раду вдалося про-
штовхнути мізерне число партійців із другої 
спроби, після перерахунку голосів, прикупив-
ши недостачу на дільниці поблизу ромського 
табору. Розгніваний покровитель бездушно 
відлупцював горе-ректора кулаками і прини-
зив копняками на очах попутників.

Що сталося? Перед виборами покараний 
вдячно взяв тремтячими пальцями пачки з 
купюрами від пана-добродійника, конвер-
тував у валюту, євро і долари, розмістивши 
на своєму депозиті в надійному банку. Про-
фінансувати виборчі видатки вирішив з уні-
верситетського рахунку. Він ухопив зірку й 
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гадав, що рідне місто йому боргує за неаби-
яку харизму і ремісничу шедевральність. За 
це собі начислив гонорар, який, на жаль, не 
перекривали отримані купюри. Будучи від 
природи не в міру сором’язливим, попросити 
в пана більше не міг. Недоотриману частинку 
гонорару покрив добровільними подяками-
відкотами від коштів, перерахованих універ-
ситетом приватним підприємцям, яких залу-
чили до проведення масових заходів у перед-
день голосування.

Акцент у супергеніальній схемі зроблено 
на нічних концертах і відгодівлі потенційних 
виборців на свіжому повітрі за рогом гурто-
житків. Влаштовуючи співи регіональних 
артистів, очільник вишу підзаробив на зави-
щеній платі за переносну сцену, озвучення 
й освітлення. Ідея перекуски для тисячі ро-
тів цікава тим, що відкоти на закупівлі про-
дуктів і супровідного причандалля подвоїли 
очікуваний гонорар. Адже в основі бограчу 
– страви, що пропонувалася студентам і ви-
кладачам, які зійшлися за покликом душі під 
началом деканів, була дармова вода з кому-
нальних мереж. Трохи домашнього сальця, 
м’ясця, червоного перчику, картопельки, по-
мідорчиків, морквинок, спецій – і юшка при-
надно парує в котлі. Нікому й не спаде на гад-
ку потім перевірити, скільки центнерів спи-
сали й зекономили.

Бограч варили хлібосольні кухарі-декани 
в суботнє пообіддя. У неділю вранці приго-
довані виборці мусіли як слід проголосувати. 
Але розрахунки організатора виявилися хиб-
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ними через грубу методологічну помилку.  
Не бограчем єдиним живе пересічний вибо-
рець. До того ж опозиція розправила плечі. 
Боротьба з нею ректорській гвардії влітала в 
копієчку. Гіпотетичним виразникам непри-
хильних настроїв дошкуляли небезкоштов-
ним продукуванням фальшивих сторінок у 
соціальних мережах, з яких вистрілювали по-
мийними коментами.

Безглузда стрілянина по горобцях на бе-
резі стічної канави болюче вдарила замаш-
ним бумерангом по замовнику. Бідолашний 
ректор відчайдушно борсався між крайно-
щами, відтягуючи день розплати патріотич-
ними феєрверками і відкриттями пам’ятних 
каменів. Борсався, борсався і захлинувся сли-
ною власної жадібності.

Фігаро

Святий Віт – покровитель тих, хто про-
спав. А ще людей розрізняють за расами і під-
расами, темпераментами. Дехто лишень раз у 
році купається у йорданських ополонках, але 
повсякчас – у доморощеному інформаційно-
му шумовинні. Наче фізично всюди є, але ре-
альної присутності нема, не відчутно – поска-
кав камінчик водною поверхнею, булькнув і 
втонув. Життя проминає калейдоскопом: тут 
чільний гравець, там співучасник, деінде про-
сто посіпака. Наш Фігаро любив мандрувати, 
стоптав не одну пару фірмових черевиків на 
всіх материках і континентах, колекціонуючи 
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дрібнички – біжутерію, чашечки, магнітики 
тощо. Через пластилінову вдачу його мали 
за свого в дошку діаметрально протилежні, а 
то й ворожі табори. В альма-матер строкате 
начальство, що періодично змінювалося, ні-
коли не бачило в ньому конкурента, хіба що 
– хлопчика на побігеньках і витівника.

Стороннім усюдисущий Фігаро уявлявся 
стожильним унікумом. Бо ж мав освіту з од-
нієї наукової галузі, диплом кандидата наук 
– з іншої, а доктором наук став теж у непри-
таманній для себе сфері. Постійно працював 
не за фахом, а покликанням – перекотипо-
лем. Завідував щонайменше чотири рази не-
профільними кафедрами на чотирьох різних 
факультетах. Рідко доводив до пуття, за що 
брався. Ба навіть зовні завершена справа час-
то-густо виглядала зсередини глевкою, недо-
вареною, напівсирою стравою.

За непояснимий авантюризм, всеїдність, 
неперебірливість, непунктуальність його ме-
тричне ім’я стало прозивним. Проте достоту 
він був сентиментально доброю людиною, не 
скнарою і не жлобом, піднебесного творчого 
лету. Нерідко вдавався і до рішучих дій, хоча 
швидко вигасав, коли вимагалося вперто й 
послідовно триматися жорсткої лінії. Теле-
фон тоді розривався, та він слухавку не під-
німав. Усе. Вмерла батарейка, розрядилася. 
Це про нього – не про гальванічний елемент. 
Полюбляв наобіцяти і… щезнути, заховатися, 
занепасти духом. Умів закинути у мілководдя 
старі сіті дрібної інтрижки і… перечепитися, 
впасти, заплутавшись у них.
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Хто ліпше знав путаника Фігаро, сміливо 
ходив з ним у розвідку, усвідомлюючи, що 
у критичній ситуації доведеться виплутува-
тися самому. Взявши помірну участь у бари-
кадних сутичках революційного повстання у 
столиці та в згасаючих ейфорійних діяннях 
наступного півріччя в межах альма-матер, 
ментально він не переродився, хоча займав 
чималий пост. «Чи будуть зміни в цій краї-
ні?» – у визначне християнське свято скруш-
но запитував приятелів за кухлем пива, заніс-
ши перед тим через касира кругленьку суму 
постреволюційному ректору від заможного 
синьйора за використання студентами уні-
верситетського майна в освітньо-культурних 
цілях! Мовляв, інакше приховано чинитиме 
перепони.

Підживлюючи всіляке корупційне сміт-
тя, набожний революціонер Фігаро бідкався 
і просторікував, прагнучи вловити тренд не-
відомості, що насувалася. Почати оновлення 
з себе йому не приходило на гадку, не для 
того він у революційній колотнечі відстою-
вав благословенні європейські перспективи, 
тримаючи у тремких руках тьмяну пляшку із 
запалювальною сумішшю.

Хіромантія

Засвоїти гадання на долонях – що закін-
чити перший клас, де старанність у щоден-
нику відмічають зірочкою чи сонечком-смай-
ликом. На те й «школа», що давньогрецькою 
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означає «дозвілля». Освітні ази племінник 
декана здобув у рідному селі, в якому вирос-
тав і вуйко – університетське адміністратив-
не світило в природничих науках. Вуйків син, 
себто двоюрідний брат, теж деканував, але у 
соціальній сфері. Вуйко не сторонився пле-
мінника від вступних іспитів аж до випускно-
го, висував його на підвищені стипендії та на 
керівні посади студентського самоврядуван-
ня. В один час обидва факультетом управля-
ли: вуйко – великий декан, реальний, а пле-
мінник – малий, громадський.

Племінник зростав кмітливим і підприєм-
ливим, особливо шикував на зимових і літніх 
сесіях, під час ліквідації академічної забор-
гованості. У студентському гуртожитку він 
згуртував однодумців із числа старшокурсни-
ків, які нагнітали страх серед студентів-нео-
фітів з приводу збереження стипендії, скла-
дання окремих предметів, демонічної вдачі 
вкрай суворих і вимогливих викладачів. Звіс-
но, мимохідь пропонувалися послуги у вирі-
шенні наболілих питань, називалися значні 
суми – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти аме-
риканських доларів. І шахрайський конвеєр 
запрацював. Племінник декана в складних 
випадках залучав дядька лобіювати потрібні 
оцінки в незручних екзаменаторів. Здебіль-
шого йшлося про азартну гру в рулетку на 
автоматах чи казино. Гроші зібрали: студент 
склав іспит – «бачиш, помогли», не склав – 
«викладач-поганець, треба більше»...

Тривала бізнес-операція недовго. Під 
«схему» підлаштувалася конкурентка дека-
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нового племінника – лаборантка з вуйкової 
кафедри. Мама студентки, яка потрапила 
на гачок аферистки, вчинила скандал. Коли 
клубок розплутували, то засвітили ключово-
го гравця – громадського декана. «Не може  
бути, це свята дитина!!!» – заскочений знена-
цька вуйко миттю кинувся на захист племін-
ника. Прикрий інцидент, що мало не спри-
чинив крайовий землетрус, пригальмували, 
вичерпали без розголосу для сторонніх.

Свята дитина не постраждала – закінчила 
аспірантуру, захистила дисертацію, зручно 
вмостилася на тепленькому містечку науко-
вого співробітника. Усе стараннями турбот- 
ливого вуйка, керівна каденція котрого від-
чутно затягнулася через різночитання норм і 
положень у правових нетрях. Із часом сам же 
нарочито прогресивний вуйко усвідомив, що 
нема ліпшого щастя на землі, як померти на 
керівній посаді – хай би що там.

У тому, що порожні, як барабан, люди чіп-
ко трималися за свої стільці, не було диви-
ною для провінційного університету. Врешті-
решт багатьом вигідно те, як порожні люди 
запопадливо служать в якості барабана. При 
цьому все суєтне їм вибачають, пригадую-
чи лише їхні небуденні сміливі вчинки на 
кшталт крадіжки жмені авторучок і пачки-
другої офісного паперу з кафедри, рулонів 
туалетного паперу у викладацькій вбиральні.

Людей-барабанів усяк жаліє за брак міз-
ків, вважаючи жертвами обставин і занепаду 
культури. Адже у світі публікується щороку 
безліч наукових статей. Проте середня кіль-
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кість читачів однієї з них – півособи. Якщо 
сказати з арифметичною точністю, то 0,6. 
Нуль цілих… Що вже казати про провінцію та 
її головну школу під назвою «університет», де 
захланні вуйки екзальтовано випасають по-
ріділі отари святих дітей. Це ж як на долоні 
гадати…

Ціна табуретки

Студентські гуртожитки – вольниця для 
шукачів пригод, годівниця для містечкового 
начальства, з мізків якого витекла гальмівна 
рідина. Щороку штучно нагнітається ажіо-
таж із поселенням, першокурсникам із відда-
лених міст і сіл чомусь постійно не вистачає 
місць, тож перепадають задрипані кімнати з 
поїденими грибком стінами і підлогами. Це 
викликає осудливий вибух емоцій в соціаль-
них мережах і популярних медіа, адже доти  
очільник університету переймався піаром 
власної персони на тлі багатомільйонних 
оборудок із ремонтами житлових і побуто-
вих приміщень у гуртожитках. Як прийшло 
до діла, до поселень, то пересічні студенти зі 
своїми батьками опинилися біля розбитого 
корита. Університетські гроші, виділені на 
коштовні ремонти, щезли в містких кишенях 
розпіареного очільника та його ненажерли-
вих компаньйонів.

Гуртожитківський адміністративний пер-
сонал пильно відстежує корупційні схеми 
горе-ректора – ставленика місцево-олігархіч-
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ного хамелеона, підкидаючи хмиз у тліючий 
вогник його манії величі та й про себе не за-
буваючи. Пам’ятний епізод трапився, коли 
занедбаний університет переживав оновлен-
ня, позбувшись дрібної злодійської шпани, 
котру той же багатий дядечко-хамелеон завів 
у ректорський кабінет. У новій управлінській 
команді гуртожитки курував енергійний про-
ректор, але з м’яким характером. Для вста-
новлення режиму соціальної справедливості 
йому не вистачало сили волі. Обставини по-
требували залізної твердості, щоби вишику-
вати і привести до тями розхитану й само-
впевнену групку безконтрольних хазяїв уні-
верситетських гуртожитків – директорат, ко-
мендантів, каштелянів. Вони заздалегідь за-
явили енергійному проректору про брак 450 
місць для студентів, які бажали оселитися на 
цілком законних підставах. Заявили дружно і 
непоступливо. Тому м’який за характером по-
садовець узяв собі на допомогу колегу-про-
ректора, якого за поінформованість і непо-
хитність боялися, наче Судного дня.

Наприкінці серпня проводилася тради-
ційна розширена виробнича нарада з розпо-
ділу гуртожитківських місць між факульте-
тами. Зібралася півсотня зацікавлених осіб 
– представники студентського містечка, за-
ступники деканів, студентський актив. За 
столиком президії – два проректори. Відбу-
вається спокійний, але динамічний та кон-
структивний діалог поінформованого і непо-
хитного проректора з присутніми. Спочатку 
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гуртожитківські небожителі скрушно пові-
домили про те, що не можуть поселити 450 
студентів – бракує місць. Головуючий пого-
дився, але ввічливо попросив усіх разом не-
гайно пройтися першим поверхом найближ-
чого гуртожитку і пошукати вільні кімнати. 
Він знав неофіційну статистику про незакон-
не проживання там сторонніх осіб, зокрема 
цілих будівельних бригад із віддалених міс-
цевостей, котрі розбудовували приватний 
сектор міста. Також достеменно з’ясував, на-
скільки глибоко пустив коріння нелегальний 
гостельний бізнес.

Запанувала тиша. Від нетривкої паузи не 
витримали нерви в коменданта, що стиха 
каже про механічну помилку в зведеній таб- 
лиці, бо в цьому гуртожитку є ще 150 вільних 
місць. Проректор щиро дякує та просить усіх 
присутніх, не зволікаючи, знайти нестачу ли- 
ше 300 місць в інших гуртожитках шляхом ре-
тельного покімнатного обходу з перевіркою 
облікових документів. Натомість директо-
рат і коменданти, вийшовши із заціпеніння, 
дзвінкоголосим хором переконують, що всіх 
поселять. На цій високій ноті нарада завер-
шується. Наступного ранку в двері кабіне-
ту проректора, якого боялися, наче Судного 
дня, несміло просунув голову директор студ-
містечка і повідомив, що з колегами провів 
безсонну ніч і насправді вони не тільки по-
селять усіх студентів, але й залишиться ще 
150 вільних місць. Оце дива за ніч! Бракувало 
450 місць, а появилося 150 зайвих. І була це 
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не остання безсонна ніч проводирів студміс-
течка.

Місць направду вистачило всім, але сприт-
ний комендант ніяк не міг відмовитися від 
роками налагодженого бізнесу. У переддень 
поселення він очищав кімнати від належних 
за описом меблів. Показував порожні кімна-
ти і переконував, що вмеблювати їх потріб-
но самотужки. На прохання допомогти радо 
відгукувався за додаткову оплату: табуретка 
на прокат у нього коштувала 50 гривень, тум-
бочка і навісна поличка – по 70, одноярусне 
ліжко і столик – по 100, однодверна шафа – 
150 гривень. За курсом Національного банку 
тоді вісім гривень дорівнювали долару.

Звісно, батьки студентів завітали до зга-
даного проректора і розповіли про аферу.  
А той запросив на делікатну розмову наполо-
ханого директора студмістечка. Останній по-
кірно наступного ранку приніс заяву на звіль-
нення, розбірливо написану на білому аркуші 
власноруч підприємливим комендантом.

Чорна Вдова

Тогоріч рекламна «Ніч музеїв» припала 
із суботи на неділю – з двадцятого на двад-
цять перше травня, що нічим у світському 
календарі не примітні. У місцевому скансені 
дуже ретельний знавець народної демоно-
логії провів для охочих невеличку екскурсію 
про ворожок-босоркань. В одну з дерев’яних 
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хатин люду різношерстого набилося вщерть. 
Дивилися дійство і знадвору, через вікно: 
гойдалася колиска, горіли свічки… Ніч не-
ждано стала благодатною, босорканю вдало-
ся викурити з іншої компанії – молодіжної.

Студенти та студентки з пивом у плас-
тикових пляшках і наїдками в одноразовому 
посуді розмістилися у давньому житлі хлібо-
робів прирічкових долин. Під орудою хлібо-
сола, який директорував у музеї, вони відзна-
чали вдалий виступ моделями на показі на-
родної ноші з різних куточків краю. До гур-
ту причіпливим реп’яхом прибилася Чорна 
Вдова, котра раніше вдавала з себе полум’яну 
патріотку факультету. Під час його нищення 
та «возз’єднання» на чолі з родичем ректора 
вирвала собі оплачувану посаду заступниці 
очільника псевдооб’єднання і кабінетик для 
бдіння – змагання зі сном і неробством, ви-
туривши звідти невдаху-попередника.

Чорна Вдова ніколи не вирізнялася ні ін-
телектом, ні високою мораллю, вміла прилі-
питися, примазатися до когось, випити, гуль-
нути надурняк, видурити гроші в студентів 
за курсові та дипломні роботи, їхнє рецен-
зування, а також іспити, заліки... Торгувала, 
чим могла. Над усе любила похизуватися да-
ровими покупками: «Ся дубльонка – один ек-
замен, а кофта – дві курсові». Єдине її варте 
увагу амплуа – про ніщо потриндіти на вуль-
гарному суржиковому сленгу з домішкою діа-
лектизмів на кшталт «люцькі діти», «сятив-
би-ся» тощо. Рагульська класика розпусної 



104

продавчині прострочених харчів, уживаних 
речей для вуличних зівак.

Безкоштовно послухати холеричну тітку-
пенсіонерку в старомодних окулярах і зі смо-
лянистим фарбованим волоссям було неаби-
якою розвагою студентів обох статей. Утім, 
вони знали, що за простакуватою личиною 
ховалася доволі підленька істота, з якою не 
хотіли мешкати навіть рідні діти в просторо-
му добротному будинку, зведеному покійним 
чоловіком. Помер він внаслідок тривалої хво-
роби, за кілька літ після гучного святкування 
в дорогому ресторані свого сорокаліття. Як 
одностайно зауважили його факультетські 
колеги, вже сам намір цієї гостини слугував 
недобрим знаком. У тій місцевості цифру 40 
забобонно бояться, оминають, наче небла-
гополучне число 13 американці та ще багато 
хто.

Не трапилося кому підказати чи просто 
збіг обставин, але людини не стало. У Чор-
ної Вдови завівся столичний бойфренд, який 
оплачував курорти, готелі, пляжі на Червоних 
морях… Його життя теж обірвалося в розквіті 
сил. Через недоотримані гроші болісно зду-
шив її плачливий лемент. Залишилася тіль-
ки подружка-вдовиця для мандрів і розваг, 
ностальгічних споминів про доменопаузні 
походеньки й одноразових симпатиків із без-
грішних студентів, які відробляли за іспити. 
Ну, та ще п’яненькі пости-сублімації про дов- 
баний деканат і френдів-імпотентів, котрі не 
могли ніяк поцілити, коли хотілося. Вона на-
родилася фейсбучним тролем.
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Коли тої музейної ночі у гурті студентів, 
яких пригощав хлібосольний директор, ді-
йшло до величальних тостів, то, вже почув-
ши перший з них, Чорна Вдова заметушила-
ся, назвала себе босорканею та під гнітючим 
тягарем сумління забралася геть. Її послаб- 
лу вампіричну енергетику поглинула блага 
травнева ніч – «Ніч музеїв» і свічки, що горі-
ли та не згоряли в хаті з колискою, де щой- 
но мовили про захисні обереги від чорного 
ворожіння. Чорну Вдову викурила всього-на-
всього невинна застільна промова про добро-
ту, вдячність та єдність супроти лихих по-
мислів зрадників і босоркань, які не відають, 
що самі в руках Божих. Щезла, налякавшись 
того, що накоїла.

Шваґрове

Жоден учений колектив не може по-
вноцінно існувати без класичного дамсько-
джентльменського набору – алкоголіка, го-
мосексуаліста, позашлюбних відносин. От 
і вони породичалися, коли спали з однією 
жінкою. Стосунки ретельно маскувалися від 
заздрісного ока, нагадували почергове бого-
служіння. Дехто вбачав у поширеному яви-
щі ознаки сексуальної революції, що тихою 
сапою перевернула, збагатила й прикрасила 
нуднуваті сірі будні не лишень альма-матер 
чи міста, але й усієї регіональної спільноти.

Найперше стиралися вікові перегородки. 
Амбітний науковець захистив кандидатську і 
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докторську дисертації, без вихідних гаруючи 
у ліжку хтивої, на чверть віку старшої про-
фесорші в її ж домі. Звісно, чоловік, теж про-
фесор, застав коханців на гарячому, обурився 
до заціпеніння і… змирився. Отак мимоволі 
поріднилися надовго два леґіні – молодий 
та старий. Сторонні плескали язиками, ну і 
що з того… Інший професор учинив скандал, 
застукавши дружину з любасом. Благовірна 
відлупцювала судженого на порозі квартири 
і спустила сходами. Той зашпортався, упав і 
зламав ключицю. Кріпко тримав язик за зуба-
ми, щоби балакучі колеги не висміяли.

Сивий, у літах декан на прізвисько Фар-
бований Лис підчепив молодицю, котра се-
кретарювала поверхом нижче. Чоловік у неї 
був ніякий, радше числився, а дітей треба 
виводити в люди. Недарма старалася. Потай-
ний коханець піднявся на службову сходин-
ку вище, але й далі справно відпрацьовував 
радісні миті тілесної розради, прокладаючи 
нерідним нащадкам стежку до диплома про 
вищу освіту. Сам же постійно омолоджував-
ся, фарбуючи посивіле волосся.

Декого неждано ощасливила спільна пра-
ця в громадських організаціях, які притули-
лися до альма-матер. Адже просторі при-
міщення для зібрань галасливого активу не 
запруджені цілоденно і цілодобово, годяться 
для інтимного релаксу при дотриманні пра-
вил конспірації та техніки безпеки. Трапи-
лося, що пристрасні лідери активістів проф-
спілкового руху замкнулися зсередини і не 
погасили світло. Це запримітили цербери-
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охоронці, що обходили довкіл будівлі пізно 
ввечері. Їм не вдалося відчинити двері своїм 
ключем і світло зненацька погасло.

Сподівалися до ранку розгадати таємни-
цю, вистежити тих, хто нарешті вийде із за-
чарованого кабінету. Не дочекалися, бо вран-
ці зміна закінчилася. Не стовбичити ж біля 
дверей надоїдливо у робочий час. Проте з 
профілактичних міркувань охоронці пись-
мово повідомили керівництву про пригоду. 
Винуватих не знайшли. Навпаки, опісля у 
міжродинних зв’язках начальниці бальзаків-
ського віку та її ровесника в чині заступника 
відкрилося друге дихання. Законний чоловік 
тої начальниці не зважав, переймаючись сі-
мейними бізнес-проектами.

До професійних висот доводиться деся-
тиліттями вперто навшпиньки йти і рачки 
повзти кланово-корпоративними нетрями, 
опираючись на чиєсь дружнє плече і добре 
слово. Нерідко тривала дружба сім’ями на-
стільки насичена, що нагадує не любовний 
трикутник, а багатогранник. Друзі нерозлий-
вода, бувало, роками любляться з жінкою од-
ного з них. Аж гульк – виростає донька, роз-
квітає. Тепер, на схилі своїх літ, мама й тато 
справляються самі. На правах відданого ро-
дича їхній невгамовний друг цілковито опі-
кується сексуальною гармонією та кар’єрним 
зростом удвічі молодшої партнерки, поки вік 
і здоров’я ще дозволяють. Тісна дружба спо-
ріднених душ – непохитна, як граніт.
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Шляхи Господні

Не ремствував ніколи він, не плакався, 
не нарікав, не кричав на підлеглих. Стиха го-
ворив, аж вода замерзала. Коли в альма-ма-
тер дозрівав двірцевий переворот, молодий 
завідувач кафедри з приятелями прямував у 
Прагу, чеську столицю. На його стільнико-
вий телефон надійшло смс-повідомлення но-
вого ґазди вишу із запитанням: «Де-сь?». Від-
писав без задньої думки: «У Празі». Відповідь 
не забарилася: «Зараз буду». Подумалось, як 
буде хороше двом лідерам локальної громад-
ської думки задушевно погомоніти, смакую-
чи добірним пивом на мальовничому березі 
неспішної Влтави. За годину висвітилось по-
відомлення: «Я в Празі. Ти де?». Осінило пе-
репитати: «У ресторані?» Отримав ствердне 
так. «А я у столиці Чехії», – відпасував.

Нехитра річ отак сплутати старовинне 
місто із модерним генделиком, закладом хар-
чування. Іншим разом високоповажну особу 
молодик збив із пантелику, вказавши місцем 
перебування Венецію. У рідному місті серед 
поміркованих гурманів славився одноймен-
ний ресторан. А ще – «Дублін», «Нью-Йорк», 
«Токіо»... Скільки ж попереду веселих збігів!

Шляхи Господні несповідимі. Мільйон ра-
зів наш пражанин пошкодував, що погодився 
піти в новостворений керівний пул ішачити 
на альма-матер, піднімаючи її і з руїн, і з ко-
лін. Попередники хазяювали божевільними 
гопниками, заховавшись за волохату спину 
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всемогутнього покровителя-сановника, що 
невдовзі необачно закордоном втратив ле-
вову частину статків, нажитих непосильною 
працею у просторих владних кабінетах. Не 
зміг сарака показати легальні джерела їхньо-
го походження.

Зі скандалом цих гопників замашною міт-
лою вигнали, проте вони залишили колосаль-
ні борги. Довелося брати багатомільйонний 
кредит на виплати працівникам і студентам. 
Уряд, стримуючи інфляцію, жорстко стежив, 
аби університети і решта державних установ 
не витрачали бюджетні кошти на ремонтно-
відновлювальні забаганки. Тому залучали 
спонсорів, будівельникам платили готівкою. 
Приватних інвестицій у державний універси-
тет багацько було вкладено. Саме вкладено, а 
не вкрадено за прикладом сумнозвісних гоп-
ників.

Небачені досі темпи розвитку університе-
ту занепокоїли блюдолизів сановника, котрі 
замовили багатоходову провокацію. Підісла-
ли покидька з грошима на ремонт і до поси-
ніння трубили про епохальне затримання з 
підозрою у вимаганні, як виявилося, імітацій-
них купюр. Із піною в роті недоброзичливці 
доводили першому стрічному, що пражанину 
світить щонайменше десять років каторги. 
Видаючи бажане за дійсне, найняли писак 
міністрам, депутатам, прокурорам, суддям…

Зі шкіри лізли, а тут вжик-вжик і заклини-
ло. Справа не вартувала виїденого яйця. «Ми 
так само робимо ремонти, але нас не затри-
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мують, самі розумієте, статус», – співчутливо 
зітхнув метикуватий прокурор, відправивши 
протухлу сенсацію в довгий ящик, а звідти – 
в корзину. У спадок йому перепав розбитий 
кабінет, що потребував капітального ремон-
ту, а бюджетний рахунок заблокували. Звіс-
но, знайшлися меценати, що заплатили буді-
вельним майстрам готівкою.

Якщо без образ

Знаний у невузьких колах Педагог чи 
не все свідоме життя присвятив універси-
тету. Гарував в інститутах, на факультетах і 
кафедрах лаборантом, молодшим науковим 
співробітником, асистентом, викладачем, до-
центом, професором, завідувачем кафедри, 
нарешті проректором і... За цей час набув 
неоціненного досвіду, яким повними при-
горшнями ділився з молодшими і старшими. 
Через несприятливі обставини вони недо-
отримали належного гарту за студентською 
партою. Педагог помагав надолужити згаяне. 
На будь-які нарікання викладача на студента 
або ж на колегу, за всіх професійних і життє-
вих ситуацій Педагог спокійним, але досить 
упевненим тоном примовляв: «Ми ж – педа-
гоги! Педагоги вищої школи!» Дійсно, які мо-
жуть бути образи на самих себе?!

Під час начальницької каденції та після 
її закінчення Педагог робочий день розпо-
чинав за усталеним ритуалом, наче лікар у 
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білому халаті, – ранковим обходом. Щоран-
ку навідувався на кожну кафедру рідного фа-
культету. Роздивлявся, чи все гаразд, чи всі 
виконують освітянські обов’язки, чи не за-
був хтось ненароком прийти на роботу. Коли 
який завідувач кафедри неякісно трудився чи 
зовсім зледащів, то Педагог одразу заповню-
вав вакуум, наставляв і скеровував як ледащо, 
так і його підлеглих. Роками шліфуючи ри- 
туальну ходу, Педагог щоразу виявляв яко-
гось бідолаху, котрий запізнився на пару, 
проґавив іспит… Не один порушник, винува-
то кліпаючи, виправдовувався надзвичайни-
ми пригодами на кшталт: годуючи і випус- 
каючи курей у себе на обійсті, загубив годин-
ник. «Добре, що не клепку», – співчутливо зі-
тхав Педагог.

Про невсипущість Педагога ходили ле-
генди. Складаючи розклад занять, у декана-
ті неухильно дотримувалися суворої тради-
ції. Педагогу постійно ставили перші пари. 
Це гарантувало те, що заняття розпочнуться 
вчасно з дотриманням дисципліни студента-
ми і викладачами не тільки в аудиторії Педа-
гога, але й на всьому факультеті. Якось відпо-
відальній працівниці увірвався терпець після 
вкотре зірваного морочливим викладачем 
іспиту. Вона запропонувала запросити Педа-
гога на посаду завідувача сусідньої кафедри 
з виховною метою хоча б на два тижні. Че-
рез анархізм, пофігізм, розхитаність кафедра 
конче потребувала дужої руки. Ця резонна 
ідея в кліп ока оволоділа масами. Ніхто не 
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сумнівався, що Педагог здатен результативно 
провести роз’яснювальні бесіди із забудьку-
ватими колегами, взяти кафедру на буксир і 
перетворити на швейцарський годинник.

Професор-альтруїст не обмежувався вдо-
сконаленням свого факультету. Нерідко про-
відував ректорат, аби переконатись, чи теж 
усі живі-здорові, чи сумлінно чистять червоні 
килимові доріжки, що залишилися в спадок 
від попередників. Вряди-годи прогулювався  
рештою навчальними, науковими й адміні- 
стративними корпусами, принагідно показую- 
чи управлінські вміння і навички, надаючи 
потребуючим безкоштовні майстер-класи. 
Хтось брикався, та скоро згасав без диму піс-
ля додаткових пояснень тихим голосом. Руду-
ватий хитрун аж розплакався, що його жінка 
більше від нього заробляє. «Ви ще й альфонс, 
небораче!» – утішив Педагог страждальця.

Уроки педагогічної майстерності давав не 
лише у стінах рідного вишу. Навіть у ресто-
раціях за філіжанкою кави чи за кухлем пива 
Педагог не забував свого призначення. Бага-
тьох опанувала логічна думка про те, що не 
ту спеціальність обрав, не ту кафедру, не ту 
установу. А тут він добив усіх ще й бестселе-
ром про себе й колектив. Книжку миттю роз-
купили, зачитували до дірок: один придбав, а 
десятеро читали. Опісля її виставили на сайт 
у вільний доступ.

Народ шаленів. Угледівши і розпізнав-
ши в сюжетах себе, півуніверситету з ним 
не розмовляло. Педагог стоїчно споглядав 
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метаформозу, вважаючи ту половину і так 
зайвою. Адже істинний письменник учить 
майбутні покоління. Звісно, вийдеш перед 
ними у стрінгах, плавках чи купальнику, то 
всі ахнуть. А як топлес… Зовсім без одежі, як 
у раю...

Далі буде

От Ви й на останніх сторінках іронічно-
доброзичливої книжки. Промайнули сотні 
бувальщин стилізованих, поєднаних й осмис-
лених у чотирьох десятках оповідках, нага- 
дуючи чотки-розарій. У тій духовній верви-
ці кожен тямущий знайде свій сад із троянд, 
натхненно виполовши в ньому бур’ян до най-
меншого корінця.

Складно підсумувати сказане. Не личить 
брати кожне слова на вагу, щось підрахову-
вати, як-от: у романі Віктора Гюго «Знедоле-
ні» (рік виходу 1862-й) є речення із 823 слів, 
розділених 93 комами і 51 крапкою з комою... 
Наших крапок і ком на всіх вистачить. Роби-
мо все для того, щоб очікувані всіма зміни на-
стали!

І зі столиці відпишуть обнадійливо: «До-
брого дня! Наш літературний редактор озна-
йомився з Вашим рукописом: «Цікаво. До-
тепно. Влучно. Добра українська. Але, на 
жаль, у даному форматі та обсязі збірка має 
вигляд навіть не «приватного» чи «камерно-
го» щоденника, а як «байки з нашого кутка». 



114

Чи «малотиражка». Хоча йдеться в ній про 
події навіть не в межах села чи райцентру, 
а в стінах певного, можна сказати, знаного 
вузу. Простір опису замалий, й автор, при 
всіх позитивних рисах не надав місцю дії об-
рисів «мікросвіту». Тому, знову ж – на жаль, 
ідея саме цієї збірки не становить пріорите-
ту для видавництва. Але, коли автор знайде в 
собі наснагу розширити овид подій та персон 
своїх дописів, – ідея видання наступного тво-
ру чи творів у нас стане актуальною».

Коли розширити овид, то чи не настане 
вічний день і спокій? А як ще ворота до раю 
демонтувати чи розкрити навіки навстіж? 
Страшно й передбачити.

Що буде, як буде, коли буде – невідомо. 
Годуємося сподіванками про Царство Небес-
не, де всі святі перебувають. Топчемо ряст 
й обробляємо землю, грішимо і спокутуємо. 
Проходимо крізь випробування, міцніємо 
тілом, підносимося духом. І навпаки. Казав 
старший товариш: «Розумним дітям (студен-
там) ми не потрібні. Тож допомагаємо вчи-
тися неукам. Ми ж не олігархи, не качаємо 
нафту, не торгуємо лісом… Та якось мусимо 
жити». І живемо.

Серед безконечних трудів бодай на 
хвильку мусимо відволіктися. Не штука на 
денне світло виставити самих себе: а у Па-
раски синяя запаска… Звісно, для когось і це 
стовідсотковий привід для селфі, слугує не-
перебутним видовищем неймовірної краси. 
Не кожному дано, умліваючи в позі містечко-
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вого аристократа, артистично повідомити у 
соціальній мережі віртуальну громаду перед 
неподоланим сном: «Згасаюче сонце спричи-
нило море вогню на західному небосхилі».

Що правда, то правда. Ворог не дрімає на 
сході й на заході, будь-де. Але ж і ми не ликом 
шиті, не макогоном роблені. Тримаймося!
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Після прочитаного

Романтичний постскриптум редакторки

Привіт!
Дочитала... почитала... бозна-що я з цим 

робила... прожила, словом . І це, мабуть, 
найголовніше... Знаєш, ти є ТИ. Це стилісти-
ка. Це автор.

Спочатку бралася щось правити, але по-
тім закинула це, бо втрутитися у твій текст 
практично неможливо: ти у кожному слові, 
і навіть їх порядку, який мені геть іноді хо-
тілося міняти, але зрештою повертала все на 
місце...

Чого? Бо за ним Автор. Ти – це сила, на-
пір, імпульс... Іноді до брутальності... Тоді 
кидала і казала: не буду читати, а тоді знову 
поверталася...

Словом, книга твоя про життя, яким воно 
є. Мрійливим, ніжним, граційним, імпуль-
сивним, агресивним, хтивим, тремтливим, 
щирим, облудним, знову прекрасним, але не 
байдужим... У цьому фішка, видно.

Перші сім сторінок я хотіла плакати, ки-
нутися тобі на шию, обіймати і кричати: так! 
так! універ – не смітник!!!

Наступні дцять хотіла казати: а щось, крім 
брутальності, може бути?

А тоді доходило аж десь до якось збу-
дження... Це значить, ти віднайшов ті нотки, 
на яких воно ЗВУЧИТЬ.

Тоді знову було про універ, який я так лю-
блю, і ти його любиш. І твоє останнє слово 
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мене просто умиротворило... Я зачудовано 
вдивлялася у ті твої слова і думала: Господи! 
це життя... яким воно є і, Богу дякувати, є не-
байдужі люди, ЧОЛОВІКИ, які зуміли ство-
рити СЕБЕ і світ у собі, навколо себе... Тому я 
просто рада за тебе, за універ та і за себе.

Так, з тобою не будуть вітатися, ну і на-
чхати.

Тобі будуть запобігливо подавати руку, 
теж начхати.

Будуть погрожувати... сто разів начхати.
Хай воно, оте твоє творіння, живе... а 

люди хай думають, якщо мають чим... і від-
чувають... знову-таки, якщо є чим...

Щось таке дуже помітне я поправила.
У декількох штуках простежуються шпа-

ри у тексті, тобто цілі сегменти залишили-
ся десь у тебе в голові, тож невтаємничений 
може лише здогадуватися. У цьому теж щось, 
мабуть, є.

Можна працювати із заголовками дея-
кими... Але ж не в цьому суть... Це книга про 
життя... зокрема, в університеті, яким воно Є.

Люблю тебе братською любов’ю (тут та-
кий смайлик, який підморгує ), бо ж начи-
талася про різні види 

Обіймаю!
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