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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 

 
Коли доводиться говорити про таких людей як Олександр Анатолійович Пушкін, 

важко утриматися в характеристиці від звучних епітетів, адже підстав для цього більш, 
ніж достатньо. На це вказують його бойові та трудові відзнаки, а також «пам’ятник неру-
котворний» у вигляді наукових праць1. Та більш цінними, як уявляється, є ті слова-
спогади, які проголошуються не з трибун, а в тихому колі, де говорять про звичайні люд-
ські риси покійного. Саме з такими словами ми, його учні, хотіли б звернутися до читачів 
цієї збірки. 

Якби було завдання охарактеризувати Олександра Анатолійовича одним словом, 
то таким би словом могло стати «скромність». Скромність проявлялась у цій людині бук-
вально у всьому. Згадується та невідповідність між заочним уявленням про Олександра 
Анатолійовича та першим візуальним сприйняттям його образу. 

Якось нам, студентам Харківського юридичного інституту (тепер – Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого), на початку 90-х років довелося бути 
свідками проведення в інституті достатньо великого цивілістичного форуму, де зібрались 
представники навчальних та інших закладів з усього СРСР. Олександр Анатолійович не 
зміг взяти участь у цій конференції і на той час вже не працював в інституті. При обгово-
ренні болючих питань цивільного права учасники конференції досить часто позаочі спо-
рили з професором Пушкіним, або навпаки – брали його в союзники для підкріплення 
власної позиції. Саме в цій аудиторії ми вперше почули про існування такого неординар-
ного вченого. В нашій уяві виникала могутня постать якоїсь незнайомої для нас людини, 
котру поважають або, навіть, побоюються в цивілістичному просторі СРСР.  

Зустрітись з Олександром Анатолійовичем довелося в 1993 році на кафедрі цивіль-
но-правових дисциплін Харківського інституту внутрішніх справ (тепер – Харківський наці-
ональний університет внутрішніх справ). Професор очолював цю кафедру. Дисонанс між 
заочним образом та тим, кого довелося побачити вперше був достатньо разючим. Перед 
нами постав скромно одягнений дідусь – Олександру Анатолійовичу на той час виповни-
лося 68 років – середнього зросту, але який від своєї сухої статури здавався нижче свого 
зросту, з простими рисами обличчя. Все це не пов’язувалося з його посадою, науковим 
ступенем та вченим званням. На начальника кафедри, доктора юридичних наук, профе-
сора «дідусь» був мало схожий. Втім, перше враження розвіялося протягом декількох 
хвилин. Хоча Олександр Анатолійович говорив тихо, але стилістика мови привертала 
увагу, як це й буває у спілкуванні з дійсними інтелігентами, для яких інтелігентність не 
маска, а природна властивість.  

Не зважаючи на статус співбесідника, Олександр Анатолійович розмовляв завжди з 
повагою, спокійно, виважено, не нав’язуючи себе. Навіть тоді, коли професор Пушкін 
дорікав нам за несвоєчасне виконання ад’юнктського плану навчання, він ніколи не  
підвищував голос, але міг розставити в розмові необхідні акценти. Це завжди було  

                                                           
1 З біографією О. А. Пушкіна можна ознайомитись у виданні: Пушкин А. А. Избранные тру-
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необразливо та переконливо. Доброзичливість і непідробна порядність професора не 
могли не приваблювати. Переконані, що всі, хто його знав, могли б підтвердити це. 

Скромним був і побут професора Пушкіна. Однокімнатна квартира, де останнім ча-
сом мешкав Олександр Анатолійович, своїм інтер’єром характеризувала її господаря як 
особу, байдужу до «красивого життя». В кімнаті було тільки найнеобхідніше: стіл, стільці, 
шафа, журнальний столик, диван-ліжко, полиці з книгами та телевізор. До місця своєї 
роботи професор пересувався транспортом загального користування, оскільки власного 
автомобіля не мав. Любив піші прогулянки.  

Внутрішній світ Олександра Анатолійовича також викликав бажання наслідувати 
проявам його натури. Перш за все, вражала натренованість системного мислення. На цій 
якості, мабуть, слід поставити особливий наголос. Будь-яке питання, незважаючи на рі-
вень його складності, розглядалося ним у взаємозв’язку з іншими суміжними елементами. 
Словами це ілюструвати важко, таке слід спостерігати особисто: ледь примруженими 
сіро-зеленими очима, Олександр Анатолійович наче зчитував з невідомого нам джерела 
якесь істинне судження. Розмірковуючи вголос, при цьому нерідко дивлячись у вікно, 
професор розкривав весь алгоритм отримання ним певного висновку. Це щось подібне 
до демонстрації фокусів ілюзіоністом, коли чудо народжується на очах у глядачів. Той 
захват, який доводилось переживати при цьому, без перебільшення можна порівняти з 
дитячою ейфорією від дій фокусника. (А ми тоді, хоча вже доволі дорослі були, але в 
цивілістиці, чесно кажучи, відчували себе дітьми). Втім, такий же вплив на собі могли 
відчувати від спілкування з професором й ті, хто знався на тонкощах цивільного права. 

Та «не хлібом єдиним» жив Олександр Анатолійович. У тісному колі любив і, голо-
вне, – вмів читати вірші, заспівати під власний струнний акомпанемент (Олександр Ана-
толійович вправно грав на гітарі). Не цурався професор провести з колегами за одним 
столом святковий вечір, де його тости вирізнялися аристократичною вишуканістю. Те ж 
саме можна сказати й про вміння підтримати розмову мистецтвознавчого характеру чи на 
інші теми, не пов’язані з професійною діяльністю. Перебування в товаристві Олександра 
Анатолійовича безумовно облагороджувало інших. 

Все ж головною стихією Олександра Анатолійовича була цивілістика. Він – справж-
ній професор від цієї науки. Авторитетність його визнавалась усіма. Разом з тим, сказане 
не означає, що професор не дозволяв спорити з ним.  

Одного разу довелося спостерігати засідання робочої групи з розробки проекту но-
вого Цивільного кодексу України. Здається, це був 1995 рік. Група була створена при 
Міністерстві юстиції з вельмишановних цивілістів, а професор Пушкін керував її роботою. 
Розгорівся палкий спір з приводу якогось положення проекту, де опонентом Олександра 
Анатолійовича виступала Діна Василівна Боброва. Олександр Анатолійович тривалий 
час та досить коректно відбивався від аргументації опонента та згодом «фортеця здала-
ся». Професор знайшов у собі сили визнати помилковість своєї позиції. Те ж саме інколи 
відбувалося на засіданнях курсантського наукового гуртка, що функціонував при кафедрі 
цивільно-правових дисциплін. Незважаючи на велике навантаження, Олександр Анатолі-
йович проводив засідання гуртка завжди сам. Пригадується диспут, де професор щиро 
відстоював у спорі з учасниками гуртка свою думку, але зрештою курсанти перемогли. Це 
не була гра у «піддавки», він дійсно спершу вважав одне, але під натиском молодої ауди-
торії переглянув свою позицію. Таке не могло не дивувати. Вказане свідчить, що Олек-
сандр Анатолійович не себе любив у цивілістиці, а цивілістику в собі.  
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Відданість цій науці була повною, нерідко на шкоду сім’ї. На похоронах Олександра 
Анатолійовича його донька згадувала, що з того моменту, як вона себе пам’ятає, спосте-
рігала свого тата тільки за робочим столом.  

Навіть тоді, коли Олександр Анатолійович дізнався, що в його організмі стрімко роз-
вивається смертельний недуг, він не припинив роботу. Лікувався, але продовжував керу-
вати дослідженнями своїх ад’юнктів, зустрічався з колегами, обговорював перспективи 
прийняття в Україні нового Цивільного кодексу. Напередодні своєї смерті Олександр 
Анатолійович жалкував лише про те, що не зможе брати участь у практичній апробації 
нового Цивільного кодексу та коментуванні його положень. Воістину останній герой своєї 
епохи.  

Низький Вам уклін, Олександре Анатолійовичу, та світла пам’ять. 
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