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ВІД УКЛАДАЧА

Б

іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені
НаУКМА», підготовлений до 70річного ювілею доктора
медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України
з медикобіологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту
кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю
«Фізіологія людини і тварин» в НДІ геронтології АМН України
та в Медичному університеті, активного учасника понад
50 регіональних, національних та міжнародних конференцій
і симпозиумів, декана медикоекологічного факультету
Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
Віталія Павловича Замостьяна.
Видання складається з двох розділів: «Література про вченого»
(включені лише відомості, що містяться у бібліографічних
джерелах) та «Хронологічний покажчик друкованих праць
В. П. Замостьяна».
Науководослідницький та науковоорганізаційний доробок
ювіляра в галузі фізіології м’язів, радіобіології, створення та
розвитку природничого факультету НаУКМА (публікації
1962–2003 рр.) висвітлюється у другому розділі. Хронологічно
і за алфавітом подано статті з наукових збірників, періодичних
видань, розділи та глави з книг, словників, монографій тощо.
Видання, у яких Віталій Павлович був укладачем, упорядником,
редактором, рецензентом, розміщено в кінці абетки за хронологією
і позначено відповідно: «Уклад.:», «Упоряд.:», «Ред.:», «Рец.:».
Якщо немає самостійної назви рецензії, у квадратних дужках
зазначено [Рецензія]. Посилання на праці В. П. Замостьяна
подано в об’єднаному бібліографічному записі за хронологією.
Праці, не переглянуті de visu, позначено астериском.
Для повноти віддзеркалення образу науковця і педагога
у виданні представлено й поетичну складову його творчості.
Це – уривки з неопублікованої книжки віршів і спогадів
«Вибраний», подані в авторській редакції.
До довідкового апарату видання входять: «Від укладача»,
«Автодафія», «Основні дати життя та діяльності», подається
іменний покажчик до праць ученого.
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Бібліографічний опис здійснено за існуючими в Україні відповідними
стандартами. Слова і словосполучення скорочуються відповідно
до ДСТУ 358297 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному
описі. Загальні вимоги і правила» і ГОСТ 7.1293 «Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования
и правила».
Бібліографічний опис джерел виконано мовою видання. Опис
нормалізується відповідно до правил сучасного українського правопису.
Відбір матеріалів завершено у листопаді 2003 р.
Сподіваємось, що цей покажчик, складений при активній участі
Віталія Павловича, допоможе читачам краще ознайомитися з роботою
одного з провідних вітчизняних дослідників у галузі фізіології,
створенням засад екологічної освіти, викладанням природничих наук
у відродженій КиєвоМогилянській академії.
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Віталій Павлович Замостьян.
Основні дати життя і діяльності
1933 р.– народився у м. Шостка Сумської обл.
1939 р.– переїзд до м. Львова.
1940–1951 рр.– навчання в середній школі (1940–1941 рр.– у Львові,
1941–1942 рр. – с. Петрівці Миргородського району на Полтавщині,
1943–1946 рр.– с. Савинці Миргородського району Полтавської обл.,
1946–1951 рр.– у залізничній середній школі № 17 м. Жмеринки).
1951–1957 рр.– навчання в Київському медичному інституті ім. акад.
О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія».
1957–1960 рр.– дільничний дитячий лікар поліклініки Обласної дитячої
лікарні м. Донецька.
1960–1963 рр.– аспірант лабораторії фізіології Київського НДІ геронто
логії АМН СРСР.
1963–1966 рр.– молодший науковий співробітник лабораторії фізіології
Київського НДІ геронтології АМН СРСР.
1964 р.– захист в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця АН України
дисертації на тему «Вікові особливості нейрогуморальної регуля
ції трофіки скелетних м’язів» на вчений ступінь кандидата
медичних наук за спеціальністю «Нормальна фізіологія».
1966–1973 рр.– старший науковий співробітник лабораторії фізіології
Київського НДІ геронтології АМН СРСР.
1973–1986 рр.– старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
фізіології Київського НДІ медичних проблем фізичної культури
МОЗ УРСР.
1978 р.– захист в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця АН України
дисертації на тему «Периферичні механізми м’язової працездат
ності та їх вікові особливості» на вчений ступінь доктора медичних
наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин».
1986–1992 рр.– завідувач лабораторії вікової радіобіології Наукового
центру радіаційної медицини АМН СРСР.
З 1992 р.– декан факультету природничих наук Національного універ
ситету «КиєвоМогилянська академія».
З 1995 р.– декан факультету природничих наук, завідувач кафедри
екології НаУКМА.
З 2003 р.– завідувач кафедри екології, деканорганізатор еколого
медичного факультету.
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АВТОДАФІЯ

Н

ародився я в розпал голодомору в Україні на початку 1933 року,
тоді ж до влади в Німеччині прийшов Гітлер. (Це я тепер такий
розумний, а в той час я всього цього ще не знав.) Наша сім’я голоду не
відчувала. Батько був військовим лікарем, а цей контингент, як відомо,
під геноцид не підпадав. Мабуть, рятуючи від голоду, батько забрав з
рідного села Петрівців Миргородського району мою бабусю Ганну. Вона
була першим моїм вихователем, її я добре пам’ятаю. Була вона доброю,
але посільському лайливою. «Цур тобі, пек, щоб тебе черви та пранці
зділи, а щоб тобі.., та бодай тобі.., а цур тобі в печінки та в бандури!».
Так, миргородський діалект я сприйняв з молоком моєї мами. Потім я
закріпив свій фольклорний запас у роки німецької окупації, коли ми з
Харкова втекли до Петрівців, зновтаки від голоду. У ранньому ди
тинстві я дуже любив рибу, просив у сусіда: «Дай биби». Мабуть, через
цю рибу я й став таким розумним. А може, щось інше їв? Зустрічатися з
дівчатами почав з 5 років. Була в мене подружка Майя. Ми сідали по
руч і розглядали одне в одного цікаві частини тіла. Певне, вже тоді якось
підсвідомо я поступово ставав фізіологом.
Мама моя з Харківщини. Там десь, у Валках та Знаменці – мої не
знані родичі. Вона теж була лікарем. Витягла нас, мене й сестру, через
тяжкі роки окупації. Під час окупації працювала на колгоспній землі,
щоб було що їсти. Виховала нас у дусі ненависті до окупантів і любові
до батьківщини, тоді радянської. Якось у 1942 році над с. Петрівцями
пролетів наш літак і скинув листівки. Ми їх позбирали у сосняку і роз
давали людям. Отож я можу стверджувати, що брав участь у партизан
ському русі. До війни у нас була дуже спокійна і дружна сім’я. Навколо
у сусідів, як я пам’ятаю, точилися нескінченні сімейні сварки. Ми жили
спочатку в Харкові, а потім, після 1939 року, у Львові. Війна все зруй
нувала. Батько через 2 місяці після початку війни попав у полон. З по
лону його забрала якась жінка. Потім вона йому сподобалась більше,
ніж мама, і він у сім’ю вже не повернувся. Цю Лесю (так її звали) я люто
ненавидів усе життя. Я досі не можу зрозуміти, яке потьмарення най
шло на мого батька, як він міг зрадити святу жінку, що зберегла йому
вірність у тяжкі роки війни і потім чекала його все життя.
Але повернемося до автодафії. Школу я почав у Львові. Наша шко
ла була в якійсь католицькій духовній установі. Ми, діти, в різних зака
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лабках знаходили мініатюрні молитовні книжечки польською мовою.
У першому класі у мене було перше кохання. Ми вдвох з приятелем
кохали одну дівчину і часто удвох проводжали її додому. У цей же час я
зійшовся з компанією вуличних пацанів, які крали булочки в магази
нах, так що був трохи «приблатньонним». Батько, спасибі йому, вибив з
мене цю дурість. Тамтаки, у Львові, я почав розмовляти польською.
Її, мови, тоді у Львові було дуже багато. На жаль, польська мова вивіт
рилася з мене. У пам’яті залишилась єдина фраза – «іджь, бо копне в
дупе, то крев залєє». Добре пам’ятаю, як я грався на вулиці паперовим
літачком, на крилах якого були намальовані зірки. Якась стара жінка,
що проходила мимо, з оскаженінням затоптала цей літачок. Другий клас
я продовжив у Харкові перед окупацією. Війна почалась для мене у
Львові. Сіріло, і були вибухи бомб, і виття літаків. Мої батьки заспоко
ювали себе: «Мабуть, це учбова тривога». У пам’яті спливає батькове
обличчя – ніколи я не бачив його таким серйозним. Термінова евакуа
ція потягом. Кілька разів налітали німецькі літаки, тоді поїзд зупиняв
ся і всі тікали в поле. Чому? Пам’ятаю, як у Харкові я побачив передові
загони німців. Вони йшли ланцюжком, притискаючись до будинків, і
були обвішані всілякою амуніцією. І ще одна картинка – через два з
половиною роки. Село Петрівці. Три дні тому втекли німці. Десь під
Ромоданом гуркотіла війна. Селяни казали, що бачили наших розвід
ників. Осьось прийдуть наші. І от спекотного літнього дня, десь зза
річки Хоролу, від Єрмаків, іде нескінченний ланцюг наших солдатів.
Вилинялі гімнастерки, стомлені сірі обличчя, а селяни – з гостинцями:
хто насіння дає, хто хліба. Найщасливіші дні в моєму житті – це день
Перемоги і день, коли прийшла вістка, що батько живий.
У другий клас ходив при німцях у Петрівцях, продовжував після
визволення уже в селі Савинцях – це за п’ять кілометрів від Великих
Сорочинців. З шостого до десятого класу я вчився в залізничній середній
школі № 17 у м. Жмеринці, куди мене забрав батько. При німцях до
школи я ходив у драних штанях і в маминій хутряній куртці, яка була
на мене завелика. У дворі школи німецькі солдати порались біля гар
мат і щоразу брали мене на глузи. Один німецьглузівник був в окуля
рах. Мабуть, його смішила мамина куртка. Ще одна картинка. 1943 рік.
Німців уже вигнали. Мене привозять на підводі в Савинці, куди маму
призначили лікарем. Їдемо повз школу, де я вчитимусь. Там саме пере
рва. Іде різноголоса стрілянина – чути вибухи, автоматні черги, літа
ють трасуючі кулі. Це школярі бавляться з боєприпасами. Потім і я на
вчився. А скільки дітей війни загинуло, колупаючись у снарядах!
Закінчуючи десятирічку я мріяв стати льотчиком. Але батько весь
час розвіював романтику цієї професії. Він радив мені стати лікарем:
«Якби я не був лікарем, я б у полоні не вижив». І от слухняний син свідо
мо подав документи до Київського медінституту. І вступив. У 1951 році
корупція була ще в зародку порівняно з сьогоденням.
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Медінститут – це непросто! Вчорашній школяр потрапляє до тру
парні. Тут іде ломка, поглиблюється розуміння життя для тих, хто ви
тримав. Той, хто не вивчав медицину, залишається тлінним гуманітарієм
усе життя. Навіть природничник. Після вивчення безлічі хвороб стаєш
веселим життєстверджуючим песимістом, може, навіть циніком.
На перших курсах вивчали біологію, нам утовкмачували постулати
Т. Д. Лисенка, якого я не розумів. «Спадковість – це здатність організ
му вимагати певних умов для свого існування і певним чином на ці умови
реагувати...» – запам’ятав я з газети. Біолог, професор Кострюкова,
тлумачила нам «учення» Лисенка і на всі заставки лаяла менделістів,
морганістів і негідника Мальтуса. Навіть мертва латинська мова була
політизована: «Anno millesimo octigentesimo septuagesimo dux
proletariorum universi Lenin natus est», що означа: «У 1870 році наро
дився вождь світового пролетаріату Ленін». Але тоді ми цього майже
не помічали. Думали, що так і треба.
1957 рік. Державний іспит з історії КПРС. Мені попався розгром
Колчака. Бекав я, мекав і нарешті сказав, що Колчак був розстріляний в
Омську... Далі гадав – у Томську. Викладач не витримав: «Колчак був
розстріляний в Іркутську, але це не має великого значення».
Під час розподілу призначень випускниківлікарів мене хвилювало
тільки одне: щоб у тому місті, куди мене направлять, був гімнастичний
спортзал. Я був фанатом спортивної гімнастики, але тоді ще не розумів,
що великих перспектив у мене в цьому виді спорту немає.
Реальне життя разюче відрізнялось від інститутських, студентських
очікувань. Уже тоді, ще в 1957 році, лікарем у клініку потрапити було
майже неможливо. І ось я – дільничний дитячий лікар поліклініки Об
ласної дитячої лікарні м. Донецька (тоді Сталіно). Іду на виклик, сту
каю в двері. Довго не впускають. Потім вибачаються: «Ми думали, що
монтер прийшов перевіряти, чи не крадемо електрику». Був зеленим,
недосвідченим. Згодом стали поважати. Молоді ноги легко носили мене по
верхами, і я став «поверховим лікарем». Український варіант російського
«поэтажный доктор» навіть кумедніше звучить. Мною опікувалася зав
поліклініки Есфір Ісаківна Ріхтер, котра якось надихнула мене підго
тувати виступ на обласний актив медпрацівників. У своїй промові я зазна
чив, що для дільничного лікаря не потрібен курс медичного інституту, що
ці функції під силу спеціально натасканим десятикласникам; сказав, що
зарплата «поверхового лікаря» надто низька; наголосив на тому, що са
нітарноепідеміологічні станції перетворились у наглядачів над ліка
рями (замість того, щоб самим виконувати свою санітарну роботу, вони
валять усе на дільничного лікаря). Я ще багато чого там сказав. Після
мого виступу завідувачка облздороввідділу Бабенко сказала, щоб мого
духу в області не було.
І посипались догани. А я був секретарем комсомольської організації
лікарні й редактором стіннівки. Якось з відрядження, з м. Шахтарська,
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я надіслав телеграму і сам її розмістив у газеті: «Замостьян з відряд
ження питає, чи не одержав він чергової догани в плановому порядку».
Молодезелене! І одержав третю чи четверту догану. Мене направили
в розпорядження облздороввідділу як нездатного лікаря.
І тоді включилися механізми самозахисту. Я йду спочатку в райком
комсомолу, а секретар райкому вже поінформований нашим головліка
рем. Тоді я йду в райком партії і... як сто баб пошептало. Інструктор
Шелест призначає комісію, комісія колошматить обласну лікарню, мене
реабілітують. Але я розумів, що в тому колективі мені вже не працюва
ти. І почались пошуки аспірантури. Дякувати В. В. Фролькісу, який мене
запам’ятав ще з другого курсу і запросив в аспірантуру з фізіології до
нового Інституту геронтології. Таким чином, я вдячний головному ліка
рю Обласної дитячої лікарні м. Донецька і завідувачці облздороввідді
лу, які надихнули мене піти в аспірантуру. Тобто в науку я пішов з нуж
ди. Причому від дитячого лікаря відразу перейшов до вивчення фізіо
логії старого організму.
Лікар після трьох років практичної роботи для теоретичних дослі
джень – нуль. Так і я почувався нулем у цій лабораторії розуму, дослідів
і гіпотез. Тоді ще не професор, але доктор наук Володимир Веніаміно
вич Фролькіс був дивовижною людиною. Надзвичайно тонкий у сто
сунках з людьми, співробітниками зокрема. Оратор від Бога. Коли він у
нас, студентів, був асистентом і вів групу, його завжди було цікаво слу
хати. Він найнудніші, з моєї точки зору, теми, приміром фізіологію
травлення, розповідав захоплююче, примушував нас висувати нові гіпо
тези про механізми функції серця, скелетних м’язів, вищої нервової
діяльності. Тобто він ще в 50х роках викладав так, як сьогодні вчать
нас американці. Єдина відмінність – не сідав на стіл. А в лабораторії
фізіології почалося для мене нове, нечуване й небачене життя. Його
щотижневі наукові лабораторні конференції – школа фізіології, меди
цини, історії науки, культури і життя. Я в лабораторії був Вітею. Так він
мене називав, і так мене називали всі. Доручив він мені зібрати уста
новку для вивчення м’язової працездатності, коли сідничний нерв по
дразнюється електричним струмом, а скорочення м’язів реєструється
на закіптюженому барабані кімографа. А я ж – повний нуль. Не знаю, з
якого боку підійти до столу і з чого почати. І моїм першим тренером був
славний Нестор Верхратський, який вдавав, що не помічає мого невігла
ства і терпляче вчив мене. Потім потроху все налагоджувалось, я мужнів
як «крисоріз». Завдання від шефа (Фролькіса) було стомити м’яз в ре
зультаті виснажливої електростимуляції і на фоні стомленого м’яза сти
мульнути черевний симпатичний ланцюжок або ввести адреналін для
викликання так званого феномену Орбелі – Гінецинського. А м’яз не
стомлювався! Працює дві години, три, шість, вісім годин – і не стомлю
ється. Може, це від того, що я був абсолютний невіглас в електроніці?
Якийсь артефакт?.. Але який артефакт, коли м’яз працює. І тоді я йду
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на шестимісячні курси радіотелемайстрів. Значно порозумнішав. Але
м’яз не стомлювався. З того часу багато було дослідів з нестомлювані
стю м’язів, і тільки в 1976 році, коли я вже пішов з Інституту геронто
логії, я опублікував у «Фізіологічному журналі» СРСР дві статті про
умови нестомлюваності м’язів. На жаль, вітчизняні фізіологи не поміти
ли цих матеріалів. Якось мені довелося дискутувати з цього приводу з
В. Хаютіним, відомим на той час фізіологом, і він з московською амбіцій
ністю стверджував: «Этого не может быть, у вас была контрактура». Річ
у тім, що у київських фізіологів амбіція теж є. Якось я подав в українсь
кий «Фізіологічний журнал» статтю з новими даними про кровопоста
чання працюючих м’язів. Там я експериментально доводив існування
критичного рівня кровотоку для нестомлюваності. Один відомий ака
демік дав негативну рецензію. Певне, теж подумав, що цього не може
бути. Стаття так і не була опублікована.
Аспірантура – це не тільки досліди, бібліотеки, конференції, публі
кації, а й молоде бурхливе життя, кохання, дружба, зустрічі, застілля.
Я одержував в аспірантурі мінімальну лікарську стипендію – 74 рублі.
А тут ще мама купила машину, Волгу21. Машину я інколи брав у Київ.
І тоді припинялись бібліотеки, досліди. Я ще тоді помітив цікавий фено
мен: як тільки відганяю машину в с. Великі Сорочинці, різко скорочуєть
ся коло друзів. Селя ві. Через цей автомобіль десь майже рік аспіранту
ри вилетів у трубу. Через рік після закінчення аспірантури я подаю на
захист кандидатську дисертацію. Пам’ятаю свій ганебний попередній
захист в Інституті геронтології. У мене був якийсь ступор. Мені здава
лося, що навколо надзвичайно розумні люди, а я такий тупий (і куди ти
виліз?). Добре пам’ятаю, що під час захисту у мене випростався пасок,
і я весь час його намагався повернути на місце. А він не піддавався!
І зовсім інша річ – офіційний захист. Інститут фізіології ім. О. О. Бого
мольця. Літо 1964 року. Очолює вчену раду академік Данило Ворон
цов. Бере участь у засіданні ради ще молодий Платон Костюк. А у мене
гладко тече промова і вичерпні відповіді на запитання. Пройшло. А потім
минуло ще 9 років експериментів, знахідок, цікавих локальних від
криттів. Я став умілим експериментатором, мені до снаги стали тонкі
філігранні досліди на щурах з канюлюванням мініатюрних артерій, з
автоперфузією працюючих м’язів... І почалась якась криза, застій. Це
не залежало від колективу, керівника. Це залежало від мене. Мабуть, це
був синдром поля сильної особистості. Я розумів, що далі я перестану
самостійно мислити і перетворюсь, висловлюючись мовою електроні
ки, в генератор у режимі чекання. І тут мені пропонують іти завідувати
лабораторією фізіології в Інститут медичних проблем фізичної культу
ри МОЗ УРСР. Я ризикнув. За могутньою спиною Володимира Фроль
кіса ми всі були хлопчаками в коротких штанцях (як тепер улітку хо
дять дорослі дяді з волохатими ногами), а тут жорстоке реальне життя
відомчої наукової установи. Це вам не академічна наука. Ми повинні
10

вивчати реакцію організму до і після здачі норм ГПО! Це, брате мій!..
Колись у черговому вітанні Вчителю (він же ВВ) я писав: «Дорогой ВВ,
иже еси в академической выси, а мя грешному довелось топтать мини
стерскую глину». Довелося раків пекти на всіляких учених і невчених
радах. Контингент співробітників КНДІМПФК був двояким – поло
вина медиків, половина спортсменів і малий прошарок біологів. Спортс
мен – це здебільшого ентузіаст з палаючим поглядом, який хоче будь
яку наукову проблему вирішити одразу, не відкладаючи, або впадає в
містику. Тут важливо було не розгубити академічний дух. І я поступово
створив експериментальну базу, налагодив стереотаксичне вживлення
електродів за спеціальним атласом. Допомагала мені Валя Міцель. Ми
з нею побудували цікавий тредбан, де щур зі вживленими електродами
прагнув дотягтися до педалі самоподразнення і при цьому виконував
певну роботу, яку ми дозували. За цей тредбан було одержане авторсь
ке свідоцтво. Це було перше свідоцтво, яке одержав інститут. Директор
наш, Анатолій Олексійович Шелюженко, лікар, який прийшов в інсти
тут з ЦК Компартії України, поставив завдання – почати одержувати
авторські свідоцтва. Він десь близько року до мене придивлявся і все
таки визнав. У цій установі я з Віті перетворився на Віталія Павловича.
Потім я почав поступати в партію. Вступав я цілих три роки. Якийсь
«доброзичливець» написав анонімку в райком партії, що «Шелюженко
розвів в інституті синагогу, що тут багато євреїв і ось один із них, В. За
мостьян, пролазить у партію. А потім вони їдуть в Ізраїль». Логіка
мікроцефала. Райком розбирався роками, а потім мене тортурили на
партійній комісії: «Чому ви раніше не вступали в партію? Вам було ніко
ли, бо ви дисертацію писали?» Таки прийняли і відразу ж вибрали сек
ретарем партійної організації інституту. І почалися райкоми, партзбо
ри, партбюро. Розмови про мораль. Шелюженко – до співробітника
комуніста: «Сашко, ти вже втретє одружуєшся, ти ж багатоженець, ми
тебе виженемо з партії». Відповідь: «Анатолію Олексійовичу, я ж чесний
комуніст. Якщо я переспав з жінкою, я повинен з нею одружитися».
Громадська й адміністративна робота, звичайно, заважала науковій.
А в мене ще й докторської нема. Добре, що ніхто не втручався в справи
лабораторні і можна було планувати наукову роботу за власним бажан
ням. Я й планував і робив докторську. В основу лягли мої досліди з не
стомлюваності м’язів, які я проводив ще в лабораторії Фролькіса. Бага
то чого довелося доробляти. Додалось три авторських свідоцтва. Відпу
сток творчих ніхто не давав. Тому підготовка дисертації розтяглася до
16 років (від часу кандидатської). Перший внутрішній захист був у мене
в 1974 році в Інституті геронтології, через рік після мого звільнення.
З того часу було чи не п’ять попередніх захистів дисертації, кожен з яких
закінчувався бенкетиком. Нарешті в 1978 році в тому ж таки Інституті
фізіології ім. О. О. Богомольця я таки офіційно захистився. Захист був
нормальним, але тяжким. Двадцять три запитання. Кожен фахівець
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питав те, що він знає. «Як ви вимірювали напругу кисню поліграфічним
методом?» – Березовський. «Чи визначали ви кисневі каскади?» – Кол
чинська. «Чи досліджували ви синапс?» – Костюк. І так далі. Особливо
старався академік Сєрков. Я на це очікував. Він часто на захистах пе
ретворював дисертацію на попіл, а потім клявся, що буде всетаки
голосувати «за». Він узяв мій автореферат і потряс ним над столом: «Ви
пишете, що це периферичні механізми працездатності, але ж тут немає
механізмів!» Звичайно незворушний Платон Костюк з серцем доводив
мені вже після захисту, що треба було детальніше дослідити синапс.
Опонентами були М. Зимкін з Ленінграда з Інституту Лесгафта і
О. Радзієвський з нашого фізкультурного. Я – везунчик. Костюк посва
рився з ВАК СРСР, і вони після мого захисту півтора року не розгляда
ли дисертації з Інституту Костюка. А потім були ще чорні опоненти:
«Як це так м’яз не стомлюється? Цього не може бути!». Нарешті за
твердили. З моменту мого переходу з Інституту геронтології в Інститут
медпроблем фізкультури (ми часто його називали: «Інститут нєт
проблєм») минуло тринадцять років. У лабораторії фізіології почало
з’являтися своє обличчя, намітився напрям досліджень, цікава концеп
ція... Пішли аспіранти, дисертанти... І тут вибухнув Чорнобиль.
Починалося це непомітно. Щось трапилось у далекому Чорнобилі.
Незначні офіційні повідомлення. Дурили не тільки нас. Світ. І тільки
коли по чужому радіо почув, що в Швеції підвищилась радіація – тоді
зрозумів масштаби події. Відсутність інформації породжує страх і пе
ребільшення. Я пам’ятаю, як 1 травня я дивився на небо і гадав, чи не
смертельну дозу я отримую? Тоді над Києвом висіла йодна хмара.
Доза, як тепер відомо, була несмертельна, але для щитовидної залози
відчутна. У Шевченківському райкомі нам, секретарям, сказали: «Ді
тей вивозьте». Через два дні: «Ні в якому разі не вивозьте, не панікуй
те». А найбільш посвячені вивозили. І пішла брехня селом, і пішла першо
травнева демонстрація. Я це явище, коли люди зневірились, називаю
інпринтінгом (Конрад Лоренц): коли каченя, яке щойно вилупилось,
тиждень бачить перед собою одежну щітку, воно все життя вважатиме
її своєю матір’ю. Так і стражденні обивателі – хоч би скільки їм після
цього казали правду про Чорнобиль, вони все одно нізащо не повірять.
На чорнобильській хвилі було створено Всесоюзний центр радіацій
ної медицини АМН СРСР. На базі «Інституту нєт проблєм!». Єдине пози
тивне в цих змінах я вбачав у тому, що автоматично залишаю посаду
секретаря парторганізації – це всетаки заважало дослідженням. І пішов
директор центру А. Ю. Романенко (тоді він суміщав і посаду міністра
МОЗ) у Шевченківський райком по пораду. А там сказали: «Робіть сек
ретарем Замостьяна, з ним у нас не було ніякої мороки». Тож ніякої
втіхи, знову мене обрали секретарем. І знову переорієнтування, зміна
напряму наукових досліджень, поглиблення знань з радіобіології.
Почав вивчати дію малих доз іонізуючого випромінювання на функцію
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нервовом’язової системи як індикатора стану всього організму. Відрива
тись від м’язів не хотілося, бо я однолюб у науці. Крім того, методикою
дослідження нервовом’язової системи я володів пристойно. Почалися
перші несміливі кроки в радіобіології, семінари і допомога «старших
братів». Московський Інститут біофізики нас опікав з відомим москов
ським скепсисом: «що ви там знаєте в порівнянні з нами, салаги». У них
насправді досвід був більший, ще в 1954 році – аварія в Челябінську.
Всі ядерні аварії Союзу аналізувалися Інститутом біофізики АН СРСР
(директор – академік Ільїн). Дуже цікавим й повчальним було стажу
вання в Шостій клініці Інституту біофізики. А далі будні, будні, будні.
І якось непомітно почалась перебудова, яку ми вітали, а потім вона
непомітно стала некерованою. Ще один епізод з життя. Ми з підпол
ковником внутрішніх військ, моїм приятелем Анатолієм Гудзенком
повертаємося з сауни. Радощів здалося замало. «Давай ще зайдемо до
Славка Брюховецького!» І майнули на Челюскінців, де він тоді жив.
Довго не відчиняли. Нарешті відчинили. У дверях якийсь не такий Брю
ховецький, на милицях. Після розпитувань впустивтаки. Як виявилось,
у нього був щойно написаний проект «Руху за соціалістичну перебудо
ву» і він вирішив, що я привів служивого, щоб його заарештувати. Ми
із задоволенням були першими слухачами цього історичного проекту і
потім ще гарно посиділи.
У 1990 році мені вдалося позбутися секретарства. З партії я не вихо
див, партквиток зберіг як пам’ять. І тут трапився путч. З «Лебединим
озером» у мене складні асоціації. Перша – студентські роки, балет в
Оперному. Друга – аспірантура в Інституті геронтології, початок 60х.
Якийсь Вася з ансамблю Вірського ставить «танок маленьких лебедів».
Виконують чотири аспіранти в пачках, серед них і я. Вася знав, що ви
кликатимуть «на біс». Для цього підготував танок канкан. Це був най
більший успіх у моєму житті. Академіки, серед них Борис Микитович
Маньківський (невропатолог), від сміху сповзали зі стільців. І третя
асоціація, коли 19 серпня весь день по телевізору – балет «Лебедине
озеро». Я їхав з Бирлівки (там у мене садиба) і, дізнавшись про путч,
уперше пожалкував, що народився не в Швейцарії.
Потім були всім відомі події. Одного разу, десь на початку серпня
1992 року, пролунав телефонний дзвінок – і давній мій приятель Слава
Брюховецький каже: іди до мене деканом. Незважаючи на те, що в де
канстві я ні в зуб ногою, відразу погодився, але всетаки сказав, що ще
подумаю. Через кілька днів – зустріч із Брюховецьким. Ми обійшли
навколо першого кварталу, дорогою він ввів мене у курс справ, і я цього
разу з притаманним мені авантюризмом погодився. «Тоді приходь на
Софійську площу, братимеш участь у ході Андріївським узвозом і в
мітингу на Контрактовій площі». Потім як у казці, пішло, поїхало...
У мене ностальгія за першими трьома роками нашої Могилянки. Це
було справді чуття єдиної родини! Студенти – друзі. Начальство – друзі.
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Викладачі – друзі. І Брюховецький був іншим. Часто заходив до мене
сам або з кимось. Одного разу зайшов з Сашком Чопівським, а в мене
якраз була вишнівка. Усім сподобалося. А тепер не те. Коли Брюховець
кий зайде, то рече: «У тебе так багато кімнат, треба відібрати. Ти кур
куль». Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Змінюються часи, і ми
зміюємося з ними.) Перші роки життя відновленої Могилянки – це якесь
чудо. Немає усталених програм викладання, немає потрібних кафедр,
частину приміщень займають моряки, які агонізують. Надряпано на
стелі туалету: «Зверохохлам – смерть». Другий напис на підвіконні:
«Море, прости нас!». Ми творимо педагогічний процес разом зі спудея
ми першогодругого призову. І які випускники вийшли! І тут саме час
подивитись на проблему: що головніше, студент чи викладач? Що голов
ніше, курка чи яйце? Навчання на перших роках відновлення Могилян
ки... Це була переправа на підсобних засобах. Не всі добрались до проти
лежного берега.
З року в рік ми дедалі більше стаємо університетом. Міцніє універ
ситетська бюрократія, міцніє матеріальнотехнічне забезпечення на
вчального процесу, щорічно підвищується якість курсових та диплом
них робіт, шириться слава студентівмогилянців, які перемагають у
всіляких конкурсах і створюють позитивний імідж університету в нау
ководослідних інститутах та фірмах, де працюють наші спудеї. Але...
Треба сказати «але». Зсередини видніше наші недоліки. Недарма ка
жуть, що немає більших безбожників, ніж у храмі Божому. Основна
проблема, як мені здається, недостатня вихованість студентів. Тебе мо
жуть заштовхати й не пропустити в двері, студент може через весь двір
гукати тебе і намагатись вирішити якесь своє питання. Ти розмовляєш
з кимось – студент втручається в розмову зі своєю проблемою. Я розу
мію, що дехто розцінює це як демократичність. Я ж розцінюю це як не
вихованість, відсутність природного такту. Такі речі треба виховувати,
надолужувати те, чого не дали в сім’ї. Вважаю, що необхідно вводити
загальний курс основ культури та етикету і впроваджувати його на всіх
факультетах. Потрібен «Кодекс честі могилянців» як для співробітників,
так і для студентів. Потрібен авторитет, гуру з виховної роботи, якийсь
відомий боксер на зразок Кличка або якийсь каратист на зразок Чака
Норіса. У Бостонському університеті, приміром, керує відділом дозвіл
ля студентів моложавий адмірал.
Але я захопився і знову відволікся від автодафії. Життя триває. Кар
тинка з життя. Група в кабінеті декана: Вишенська, Маслюківська (мій
первісток), я, студентка Тимошина і двоє представників від UNDP. Усі
розмовляють англійською. Я мовчу. Йдеться про якийсь незначний кон
тракт. Мені надзвичайно приємно, що ділова розмова в деканаті йде
виключно англійською. У кінці я прошу слова, щоб вставити своїх п’ять
копійок: «I understand nothing you speaking about. But I know and believe
that it is very importance».
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Мої англомовні випускники потроху повертаються зза кордону.
Викладають у нас Оленка Маслюківська (Єльський університет), Оксан
ка Осадча (Університет Монтерей), Оксанка Маркарова, яка два роки
була в Америці. Повертається Оля Денищик з Пітсбурга. Потроху на
бирається «іноземний легіон». Мій дисертант Юра Хмелевський десь
пропонує дослідницький грант, Лерій Лапанашвілі зі Швейцарії також
пропонує спільне дослідження. З Лерієм ми працювали у 80х роках.
В Америці навчаються Вероніка Федірко, Оля Магас. В Японії – Іроч
ка Пальона, Надя Сосонкіна і Люся Бесп’ятко. Вони пишуть цікаві листи,
йде жвавий обмін інформацією. Так що життя триває.
І на закінчення про жінок. Раніше я дивився на жінку, котра мені
подобалася, як на перспективу розвитку стосунків, а сьогодні – як на
твір мистецтва. Моя Бирлівка – це невичерпне джерело народної муд
рості, фольклору. Якось я кажу старій колгоспниці: «Раніше, Катерино
Іванівно, дівчачі погляди об мене спотикались, а тепер ковзають мимо».
«А навіщо вам, Віталію Павловичу, ці дівчачі погляди? У матні – похо
рон, а в голові – свадьба?»
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Ê ïîëåòó Ãàãàðèíà
Черная бездна в себя вобрала
Звука безмолвного громраскат,
То от Земли человека погнала
По неизведанному тоска.
Черная бездна неслышно мчится,
Белые звезды идут дождем.
Время неотвратимо струится,
Гдето сменяя вождя вождем.
Както внезапно случилось это,
Хоть до него миллионы лет
Все созревала старушкапланета
В переплетеньи удач и бед.
Славу планеты делил бы я поровну
Меж лагерями… Но в этот раз
Все же до чертиков, братцы, здорово,
Что стартовал человек от нас!
1961

Грустная сказка
Все. Меня больше нету… И небо бездонно,
Облака свои сказки другому несут.
Я забыт безвозвратно прохожей мадонной
На пустынной дороге в дремучем лесу.
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Превращусь постепенно я в пень придорожный
И замшусь, ой ты гой еси, долюшка, гой!
И однажды услышу я шаг осторожный
И уверенный рядом шажище другой.
И тогда подымусь, оживу, оживу на мгновенье,
Силуэтом предстану в лесной темноте…
.................................................................................
.................................................................................
Сквозь деревья пробьется, тебя освещая,
Сноп лучей заходящего солнца косой.
И, зажмурясь, не вынесу яркость снопа я.
А под утро заплачу лесною росой…
Я забыт безвозвратно. Меня больше нету.
Я стою при дороге, то влажен, то сух.
Я пенек, потому не боюсь, что все это
Резанет, о мадонна, твой изысканный слух.
***

Когда под окнами сильнее стали выть коты,
То в жизни нашей так сложились карты,
Что снова вдруг во сне явилась ты
И мне напомнила о дне 8 Марта.
Хотел бы я мгновения продлить.
Не уходи, побудь еще немножко.
Но что здесь слезы понапрасну лить –
Была котенком – делаешься кошкой.
Висит в ушах ночной кошачий вой,
А солнце весело смеется мне в окошечко.
Я поздравляю с наступающей весной
Тебя, очаровательную кошечку!
1961

В ночь на 8 ноября (1963)
Милые люди пришли оттуда,
Где праздник шумит многоликий.
Слушай, жизнь, какое ты чудо!
Я ведь люблю тебя дико!
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Вечером поздним, в праздник хмурый,
С бутылкой вина пришли эти люди.
Я до сих пор тосковал сдуру,
Слушай, жизнь, какое ты чудо!
Знал я хорошее имя: Люда,
Забуду его без крика.
Слушай, жизнь, какое ты чудо!
Я ведь люблю тебя дико!

ИЗБРАННОЕ
(реминисценции) из лабораторного фольклора
Отрывки из утраченных стихов
«Он в девятьсот тридцатом родился
Под строек шум и злого ветра свист.
Ребеночек на славу удался –
Ученый, человек и коммунист!..»
«Твої поради всім взнаки,
І сила в них така ударна,
Що хоч і зробиш навпаки,
А все одно виходить гарно».

В. В. Фролькису
Стучи сильней, головой бей!
Истина, все же, нам дверь откроет.
Клад человек несет в себе,
Хоть и не знает того порою.
Один ударяется сызмала в спорт,
Другой с тридцати водку лакает,
Третий от предков тикает в порт
И по морям себя шукает.
Идеи зовут человека ввысь.
Но в книгах идеи действуют двойственно, –
У одного книга будит мысль,
Другому доставит лишь удовольствие.
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Жизнь – вопрос, организм – спрут,
Весь он в пятнах белых и черных.
Через сомненья, раздумья и труд
Их разгадает раса ученых!
Стучи сильней…

Дума про козаканебораку
Козаче, козаче! Яким же ти чином
Отак закохався в маленьку дівчину?
Краса її – ночі, блакитнеє небо,
Як глянеш у очі, то можна і в небуть...
Струнка і вродлива, як та Галатея,
Довбе козака, як орел Прометея.
Виламує пальці, кусає за пику,
Козак вже з любові не в’яже і лика.
Ні діла не зробить, ні путнього слова,
Бо вже в голові замість мозку – полова.
А в неї усе – ну, вогонь, а не дівка,
А ще розумніша, ніж тая жидівка.
Козаче, козаче! Що робиш, дураче?
Вертайся, козаче, у Січ, небораче!
Хоч рану свою не залічиш навіки,
Та все ж допоможуть козацькії ліки.
Недовго збирати пожитки козачі –
І от вже він степом на конику скаче.
Він скаче і дні, й солов’їнії ночі,
А в пам’яті – очі і сміх, як дзвіночок...
Вечірняя зоре! Краса молодая!
Чому ти зійшла, коли сонце сідає?
Я мить із тобою в чарівному танку...
Чому не зустрів я тебе на світанку?
І сила якаясь з’явилася тая,
Що раптом коня з козаком повертає...
Старечекозаче... що робиш, дураче?
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Гімн
Гей, могилянці, кроком руш,
Не оббивайте з яблунь груш.
Гей, могилянці! Всі науки вчіть ретельно,
Гей, могилянці, брюх, брюх, брюх.
Наші спудеї – кращі за всіх.
Той, хто не вірить – просто псих.
А доктор Табу ставить враз діагноз,
Наші студенти кращі за всіх!
Петра Могили чути бас
І Сагайдачний – серед нас.
Гетьман Мазепа Університет будує,
Гей, могилянці, брюх, брюх, брюх.
Тут погуляв імперський біс,
Клятий москаль до нас проліз.
Та надалі щодо Академії
«Старшому» брату – дулю в ніс.
Дивна історія у нас.
Навіть полундра завелась.
Та завдяки зусиллям Брюхославовича
Щезла полундра, брюх, брюх, брюх.
Тут арифметика проста:
Гетьману Славі – лиш півста;
Хай Брюховецький та й п’є медгорілочку
І нас веде в походи аж до ста.
Нумо, рушаймо, хлопці, в бій,
Прапороносець у нас Сергій.
Сотня проректорів за ним крокує,
Гей, славний сотник у них Вадим.
Гей, могилянці, кроком руш,
Не оббивайте з яблунь груш.
Гей, могилянці! Всі науки вчіть ретельно,
Гей, могилянці, брюх, брюх, брюх.
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Гетьманові
З приводу вручення трофейної шаблі,
відбитої у вражих ляхів
Якось Славку ні дать, ні взять
Злетіла Божа благодать.
Всі знали – вже її нема,
Але воскресла наша КМА!
Гудуть спудеї, йдуть діла,
А КМА зросла і розцвіла.
Веління часу, сумнів геть нам,
Не президент Славко, а гетьман.
Є в нього булава і шабля.
Гей, младотурки! Тихо! Ша!..
Проблеми в змій клубок сплелись,
Тримай кермо, не помились!
Нам з гетьманом довго йти
Вперед, до світлої мети.
Pro me (лат.)
Летять года, як та вода,
Що зпід землі або із неба.
І ніби так воно і треба –
Пора скінчилась молода.
Колись я був стрункий юнак.
Тепер не теє стало тіло.
І це, напевне, грізний знак,
Що вже життя прогуркотіло...
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