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1917, Київ. 

- Вам не можна тут бути! Панно, тут небезпечно! – щосили закричав Максим, але 

дівчина його не почула.  

Знову постріли. Вони чомусь здаються повільними, огидно повільними, білим снігом 

падає відбита штукатурка і вилітає скло у вікні. Максим подумки висварився, але та дівчина 

так і стояла перед Маріїнським палацом, наче ті постріли  заворожили її, як дитину.  

- Панно! 

Вона кліпнула до Максима своїми сірими очима, світлими й спокійними, і він  пізнав 

її. Бо бачив на Софійському майдані  позавчора, вона була вбрана у темно-синє пальто і 

капелюшок інститутки… І Максим увесь вечір не міг позбутися думки про неї, про легку 

граціозність її постави і довгі золотаві коси.  

Яке неприпустиме поєднання: блакитно-білий Маріїнський палац у червоному золоті 

листя, відколота штукатурка і вибиті шибки.  З ощирених вікон палацу знову пролунали 

постріли. Раптом іскри на бруківці, й дівчина випустила червоний кленовий букетик, що 

тримала в руках.   

- На Бога! Ходімо звідси! Вам не можна тут бути! 

І зовсім не чекаючи на її дозвіл, Максим  підхопив дівчину під лікоть і майже 

відтягнув геть. З переляку вона навіть не пручалася, хоч таке поводження геть не вкладалося 

у рамки пристойності. Знову постріл. Надто близько, аж вуха позакладало. Дівчина  

стенулася, схопилася за голову, випадком вибивши книгу з рук Максима. 

- Пробачте, я не… 

- З вами все гаразд? – схвильовано запитав Максим, обережно обійнявши її за плечі. 

- Я зіпсувала вам книгу. - сказала вона, квапливо піднявши її з калюжі. – Вибачте. 

- Дурниці, - відповів Максим. 

Хоч справді не дурниці - книжка була не його. Проте за цю хвилинну розмову, він 

ладен був стерпіти, будь-які прочуханки й вибачення.  Дівчина тим часом відкрила книгу. 
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- Костомаров? Ви історик? - запитала вона, впившись в його обличчя своїми 

спокійними сірими очицями.  

- Так, тобто ще студент. 

- А Костомаров? – спитала вона, тонкою пальцем на книжку. – Це вам цікаво? Як на 

мене, він пише надзвичайно нудно. 

- Мені це потрібне для мого роману. 

- Ви пишете роман? 

- Так. Про Богуна, тобто про козацьку війну. 

- Чому ж завжди про війну? Це чоловічі забавки – вбивати одне одного… 

Їй він міг пробачити все що завгодно, навіть цей поверховий вислів. 

- Насправді ж наші жінки ані трохи не поступались сміливості чоловікам. Ось при  

взятті Буші поляками, дружина сотника Зависного, побачивши тіло вбитого 

чоловіка, заманила ляхів до великої зали замку, начебто на перемовини. А як вірні 

слуги двері зачинили, сіла на діжку з порохом і підпалила себе, підірвавши усіх, 

хто був поруч.  

- Жах який! Я б так не змогла. Це так страшно, коли громадянська війна, коли брат 

йде на брата.  

- Хіба ж зараз не те саме? – запитав Максим. – Он юнкери пішли громити виконком 

рад, обстріляли Маріїнський палац… 

У ту ж мить з палацу вивели заарештованих більшовиків, членів революційного 

комітету. Влади немає. Кожен робить, що йому заманеться. Штаб київського військового 

округу протестує проти більшовиків, ті починають збройні сутички, а Центральна Рада    не 

знає до кого податися. Грушевський у роздумах, Винниченко – у Петербурзі. У місті 

лунають постріли і томливо падає жовто-червоне листя. Та хіба ж не брат йде на брата? Хіба 

ж не українець на українця? Тільки-но одним голови задурено великороським імперіалізмом 
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й ностальгією за царем, а іншим - тими дурними ідеями гегемонії пролетаріату.  А 

Центральна Рада, як завжди, вичікує. Лиш чого? 

Максим зустрівся поглядом із поблідлим, раптом засмученим личком дівчини. Йолоп! 

Знайшов про що розмовляти з дівчиною! Ще з такою гарною. Аж раптом вона промовила: 

- Мені і справді стає страшно, коли я думаю про всі  зміни, що сталися  менш ніж за 

рік. Надто все швидко, надто бездумно. Мені інколи навіть шкода тих часів…Коли 

було спокійно, розмірено, може трохи нудно, але ж так затишно…Ні, ні, ви ж не 

подумайте, що я якась монархістка, просто страшно падати невідомо куди. А мені 

здається, що нас як камінь кинули вниз, а ми замість того, щоб зупинитись і 

дертися нагору, падаємо ще нижче. 

Які дивні слова, Максим і сам сумував за давно забутим спокоєм, спокоєм 

передгроззя, яким м`яко і заворожливо присипав Київ ще рік тому. Все змінилось так 

швидко, що недавні фотокартки з картинно розсадженими рідними  здаються чимось 

неймовірним, як казка. 

- Ви дозволите вас провести додому? – запитав Максим тихим від хвилювання 

голосом. 

- Ми вже прийшли. Я ж так і не подякувала вам. А ви не представились. – раптом 

посміхнулась вона. 

- Максим. 

- А  я  Катерина. Я надзвичайно вам вдячна. І пробачте мою незграбність з вашою 

книжкою. 

- Дурниці. 

Він забув усе, що до того мало значення. Навіть свій роман про Богуна, який до того 

вбачав чи не сенсом життя. Він забув спокій, а сон тікав від нього, як лякливий птах. Усю ніч 

він сидів біля вікна, нічого не бачачи, думаючи про щось своє, про золотаві коси Катерини, 

про лагідність її сірих, як осіннє небо, очей, про почуття, від якого солодко щемило серце, і 
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якому він досі боявся дати назву… Яке ж диво, геть не спиться, але ж і втоми нема, лише 

безмежне відчуття щастя, лише п`янка, аж весняна, легкість. І ніч, яка у безсонні зазвичай 

здавалась безкінечною, у щасливих мареннях пролетіла, як одна мить. Темний оксамит неба 

аквареллю розвела яскрава стрічка.   Максим запам`ятав той день - над Києвом вперше за 

дощову й похмуру осінь зайнявся рожево-золотий світанок. І споєне тривогою і похмурістю 

місто забриніло тьмяним осіннім золотом.  

А вранці він пішов до Шульгина, щоб віддати книгу. Шульгин його найближчий й 

найдавніший друг. У них одні інтереси, одні смаки, одні уподобання. Шульгин – це єдина 

людина, від якої Максим згоден вислуховувати критику свого роману. До того ж 

вислуховувати без роздратування й образ.    

- Можеш мене вбити…- почав Максим з порога. - Я зіпсував твою книгу. 

Костомарова. Як хочеш, дам тобі взамін Шараневича… 

Та Шульгин був чимось приголомшений, навіть не сварився. За ним такого раніше не 

помічалось. Особливо щодо попсованих книжок з історії. В його світлих зеленавих очах 

застигла розгубленість.   

- Та що з тобою? Може щось інше? – Максим щиро здивувався. 

- Облиш, пусте. – відмахнувся Шульгин. 

- Володю, з тобою щось таки діється. Чи закохався? – розсміявся Максим. 

Шульгин зміряв його гнівним поглядом і промовчав. Щоб якось приховати своє 

розгублення,  він почав перегортати сторінки багатостраждального Костомарова.  

- Боже  мій, що ж сталося? Ти вронив її у калюжу? 

- Вгадав. Та я навіть вдячний. Через це я познайомився з дівчиною. Однією з тих 

гарнесеньких інституток, що ми бачили  на Софійському, коли виголошували 

Звернення Генерального Секретаріату. Навіть мав щастя провести її. 

- Мені б так щастило! Я вчора весь вечір вештався на тому прийомі на честь 

повернення Винниченка. Самі нуднючі світські розмови. Ще й окуляри загубив. І 
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уяви на тому соціял-федералістичному збіговиську янгола у світло-бузковому 

шовку. Навіть закортіло залишитись на танці. - Шульгин розпачливо зітхнув. 

- І? – щиросердно посміхнувся Максим, ніяковіння друга було йому надто 

знайомим. 

-  Вона весь час танцювала з Винниченком. Усі дівчата закохані у Винниченка. Де 

там мені? Та й хто представить? 

- Ти ж брат генерального секретаря у національних справах! Зрештою, міг би 

набратись зухвальства й сам підійти. 

-  Я так не можу. Ще й окуляри загубив... Хоча дійсно можна попросити брата… 

- Ось і чекай тепер наступного повернення Винниченка чи ще чогось такого! 

Шульгин гірко усміхнувся й промовчав.  

Максим почувався безсилим і незграбним, як дитина. Він щодня програвав подумки 

довжелезні й барвисті освічення для Катерини, але зустрівшись із нею, не міг зв`язати 

докупи і двох слів. Зрештою і бачились вони випадково. Інколи на Хрещатику, інколи у 

Маріїнському парку, Катерина завжди була не сама і  завжди посміхалася у відповідь на його 

поштивий уклін. Й подружки, що були із нею, починали весело сміятися, від чого Максим 

геть ніяковів. Лише папір давав йому вимріяне звільнення, він писав Катерині листи на 

декілька сторінок, перечитував їх і спалював, не сміючи їх надіслати.   

Свої почуття йому завжди було легше описати на папері, ніж висловити їх, тому  

Богун у романі почав говорити ті слова, які сам Максим не насмілювався сказати Катерині. 

 

Уривок з роману про Богуна. 

Богун їхав, відпустивши поводи, і навіть не дивився на дорогу. Чорний кінь 

впевнено й повільно йшов знайомою стежкою, а зажурений вершник і не думав його 

підганяти. Коли над позолоченими осінню деревами визирнув дах хутора – Богун 
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зупинив коня, спішився і лишився біля плетеної огорожі, наче не мав сили і крок 

ступити.  

В Христинівку він їздив лише, щоб побачити Марисю, втіху очей, розраду 

змученого й пошматованого серця. Та сьогодні він мусив попрощатися. Попрощатися 

з Марисею… Чи своїми мріями? Руйнівний вихор братовбивчої війни  пронісся над 

Річчю Посполитою, і козацькі сурми тужливо кликали під бойові знамена.  

НІ, на Бога, нащо ж ці сумніви! Вона не повинна мучити себе, своє невгамовне 

серце, стомлене в очікуванні кохання, не повинна вдягнути вдовине покривало 

молодою чи ростити дитину-сироту. Козак не шляхтич, що посилає поперед себе 

військо найманців, а сам чекає у наметі, натягнувши золочений панцир. Козак йде у 

бій, вірячи лише своїй шаблі й Богу, йде  у бій з молитвою, бо перед смертю усі 

рівні… 

Аж раптом він побачив перед собою Марисю, у білій сукні, усміхнену й радісну.  

- Чого ж став, козаче? Чи наш дім тобі не милий? 

- Марисю! Я попрощатись приїхав. – сказав Богун, квапливо стягнувши  

шапку. 

Усміхненість злетіла з її ніжного обличчя, як осіннє листя на вітру, вуста 

відпружились, наче у  дитини, яка ось-ось розплачеться. І Богун не мав сили 

дивитись у ці  дивні сірі очі, які ледве стримували сльози розпачу й безсилого гніву. 

Він глухо промовив, висмикуючи срібне гаптування з рукава кунтуша: 

- Війна буде довгою, не скінчиться поки козацької крові досхочу не нап`ється, 

а ти… Ти не мусиш чекати… 

Марися побіліла, як смерть, на коротесеньку мить на її дивних сірих очах 

блиснули сльози, та вона переборола цю слабкість, вуста склалися у вимучену 

посмішку, а в голосі забриніла крига: 

- То їдь. Нехай Матір Божа стане тобі заступницею. 
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Богун зніяковіло й непевно озирнувся до неї, наче боявся обпектися поглядом 

тих сірих очей, приголомшливих і раптом безжальних. І ту мить Марися здалася йому 

нестримно далекою, холодною і чужою.  Та він все одно не міг відвести погляду, наче 

хотів надивитися на все життя, вихопити очима останню розраду для змученого 

пошматованого серця. Марися стояла скам`яніло. Ані слова, ані руху. Тільки 

знахабнілий осінній вітер грав її білою брокатною сукнею. Богун повільно закрив очі  

й слабко махнув рукою, наче проганяв марево. Скільки разів у своїх мріях він бачив її 

у білій весільній сукні перед священиком!  

- Прощавай…Марисю! 

Він почав відв`язувати коня, а Марися так і стояла нерухомо,  до болю 

зчепивши руки, наче душила в собі гіркий розпачливий крик. Ні, на Бога, він же нікуди 

не поїде. Так не поїде. Невже стане сил? Сил стримувати глухий стогін й терпіти 

невгамовний біль на серці? 

- Богуне! Нащо ж? Ти ж знаєш, що я тебе кохаю. І не буде мені ані спокою, 

ані радості без думки про тебе.  

Від того тихого й тремтливого, як осінній вітер голосу, Богун здригнувся, наче 

його припекли розжареним залізом. Він схопив її холодні тонкі руки й припав 

цілунками до тих пещених пальців, білих, як сніг: 

- Марисю, серце моє, ти молода, вродлива, роду давнього, шляхтичі ладні 

будуть руками голими за тебе битися. Не губи себе марними очікуваннями. 

Не хочу, щоб тобі боліло…Не хочу… 

- Нащо ж мучиш і мене, і себе, Богуне? Нащо ж серце краєш? – лагідно 

промовила Марися,  обійнявши долонями його обличчя. – Лиш  з тобою моє 

серце і моє щастя.  

Богун понуро опустив голову. Сонце давно вже впало за обрій, а солодка 

томливість осіннього вечора труїла п`янкою згубою, дивною близькістю…Він впав на 
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коліна, несамовитий, зшаленілий  і водночас  безпорадний, наче без зброї кинувся в 

атаку. Голос його зробився глухим  і Богун квапливо казав те, що сам собі 

заприсягнув не говорити, щоб не зробити їй боляче, щоб не змусити страждати… 

- Марисю, зоре моя… Я ж кохаю тебе дужче за все на світі, сильніше за сам 

світ Божий. Ти мені єдина радість і втіха. Лиш ти, єдина. Лиш тобі присягаю 

на вірність, довіку, до смерті, як перед панотцем біля олтарю.   Серцем і 

душею присягаю… 

Вона м`яко його зупинила, торкнувшись пальцем його сухих гарячих вуст. 

- І я тобі присягаю на вірність, як у церкві. Лиш для тебе я. Руки на себе 

накладу й візьму гріх на душу, коли з тобою не бути.  

- Марисю! Марисю, туго моя…  

  Квапливий поцілунок, м`які покірливі вуста й несамовите  калатання у грудях. 

- Їдь, моє серце. А я чекатиму, довіку чекатиму. - прошепотіла Марися, 

випускаючи його гарячу руку. 

Богун застрибнув на коня, востаннє озирнувся до Марисі й поїхав геть, 

тамуючи тривогу, що труїла серце, глушачи передгрозове лиховістя. А вона ще довго 

стояла біля огорожі, гублячись поглядом у безкінечній нічній темряві. Стояла  

молитовно стуливши руки й беззвучно благаючи Богородицю захистити його…   

      

Максим нарешті відклав олівець і прикрив стомлені очі – та щільно списані рядки все 

одно миготіли перед очима. Та сьогодні він нарешті певний, певний у своїх почуттях і силі… 

Він біг, як скажений, перестрибуючи перепони і квапливо обминаючи перехожих. Ось 

блимнув блідо-жовтим її будинок. Якісь фігури на порозі. Немає подиху, серце колотиться, 

як скажене, наче хоче вирватись геть. І раптом Максим побачив, як Катерина простягнула 

свою білу, тонку руку Шульгину і той поцілував її. Поцілував неприпустимо довго і 

пристрасно.  А потім Катерина м`яко і нерішуче торкнулася його щоки.  І її очі загорілись 
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таким лагідним світлом, що Максиму сльози навернулись на очі.  Він непевно ступив крок 

назад, ледве не послизнувся  і аж  тут  помітив, що місто вкрив перший сніг. 

 

1978, Київ. 

 Вона йшла замислено і зажурено, геть не зауважуючи дороги. Червоно-золоте листя і 

брунатні м`ячики каштанів під ногами складалися в мерехтливу кольорову мозаїку 

Володимирської гірки.  Дощ тихо вдарив дрібними краплями по  плащу, вона підвела 

втомлений погляд на сіре небо й тремтливе листя каштанів десь угорі й неохоче витягнула із 

сумки парасольку. 

 Осіннє небо й листя - це, мабуть, єдине у Києві, що не знає влади часу. Так само сіро-

синє та пурпурово-золоте відтоді, як заклали перший камінь й до того, як якась невідома ще 

сила рознесе на порох останній. "Годі!" – вона рішуче зупинила плин думок: "Що за 

дурниці!". Мусить думати про кандидатську. Та що про неї думати? Уже півтора роки вона 

тільки й робить, що виправляє якісь дрібниці, щоб отримати наступні ще безглуздіші 

зауваження професора... 

- Ірочко, із вашим прізвищем не кандидатську треба правити, а тему міняти... 

- Володимире Петровичу, я вас не розумію... 

- А ви подумайте, подумайте...Ви ж розумна жінка...- раптом він понизив голос ледь не 

до шепоту. -  Ярищук і той захистився, а де ж йому до ваших здібностей? Чи ви 

думаєте, вас рік до захисту не допускають, бо ви погано висвітлили тему чи не так 

оформили? Висновки у вас не ті, прямо скажемо, не радянські... Де провідна роль 

партії, пролетаріату? 

- Та яка ж роль партії на Волині й Галичині  шістнадцятого-сімнадцятого століття? А 

пролетаріат... 

- Ви недооцінюєте роль пролетаріату, Ірочко. Зрозумійте нарешті, нікому не потрібні 

ваші князьки...Оті ваші Острозькі та Заславські – загниваючий клас, поневолювачі  
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народних мас. От як би ж ви про селян писали – честь вам хвала й пряма дорога до 

журналу "Радянська історія". Кажу ж вам, із вашим прізвищем не про князьків писати 

треба, надто це все підозріло, а про селян, революцію, чи, коли вже хочете про 

сімнадцяте століття, то про роль Переяславської ради в об`єднанні 

східнослов`янських народів... Ну чим погана тема?    

- Я... 

- Мила моя, послухайте поради: поміняйте тему. Ви ж нову кандидатську і за три місяці 

напишете, а ми в протоколах дату обрання поміняємо й навесні будете захищатись, а 

опонентом вам самого Литовченка з Академії Наук поставимо... Він таких як ви дуже 

любить, він вас відразу до себе в академію візьме. 

- Добре, – зітхнула Ірина. - А що крім Переяславської ради? 

- Даремно від такої теми відмовляєтесь: літератури море, статей  на три дисертації 

вистачить... А як вам становлення більшовицької влади на Україні у 1918-1920? Тема 

складна, це вам не гетьмани й унії, та ви впораєтесь... Я впевнений, – проспівав 

Володимир Петрович, розквітнувши широкою посмішкою... 

Всередині щось ощирилось, як розтривожена дика тварина. Незадоволена й агресивна. 

Викинути на смітник сто двадцять сторінок! Із вимученою посмішкою вона пообіцяла 

остаточно визначитись із темою  і квапливо залишила кафедру... 

Додому не хотілося. Та й навіщо нести це роздратування й безсилий гнів? І знову 

вислуховувати нудні нотації чоловіка про суцільну непотрібність історії й міркування на 

кшталт наскільки б СРСР обігнав Америку, якби усі історики стали фізиками… 

  Вона опустилась на лавочку і завмерла, навіть не помічаючи, що криво тримає 

парасольку, й дощові краплі стікають просто за комір плаща. 

- Вам погано? – почувся глибокий по-осінньому оксамитний голос. 

Ірина здивовано підвела погляд. 

- Перепрошую? 
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- Вам зле? 

- Ні, з чого ви взяли... 

- Я бачив, як ви вибігли від професора, наче вас із партії виключили, - він криво 

посміхнувся. 

- Квітницький...Євгене Миколайовичу! – вона нарешті згадала нового співробітника 

кафедри. 

Ірина мимоволі задивилася, він був надто привабливим чоловіком. Геть не схожим  на 

історика, на наукового співробітника, який допізна засиджується в архіві. На ньому так гарно 

сидів костюм, і ця ретельно підібрана краватка…Зрештою він скоріше скидався на 

кіноактора, виразне обличчя, холодні сіро-голубі очі, як у Тихонова, оксамитний голос, 

приємний й проникливий, як у дубляжі іноземних фільмів.   

- Пробачте, я така неуважна... Сьогодні кепський день, мені поміняли тему 

кандидатської. 

- Хіба ж це привід для смутку? Мені вже втретє міняють. 

- Тоді у мене все попереду. Зрештою вже вечоріє. Мені потрібно додому. До побачення. 

– вона поквапилася спекатись його товариства. 

- До побачення. 

Він замислено проводив поглядом її тонку фігурку у сірому плащі, від її світлих 

черевиків у калюжі весело відскакували темно-брунатні каштани... 

Пів на восьму. Вона обережно повернула ключ й відчинила двері і, не вмикаючи світло, 

повісила плащ на гачок та розкрила парасольку сушитися. У коридорі, освітленому слабкою 

лампою на кухні, проявився чоловічий силует. Юра. Синій спортивний костюм з 

розтягнутими колінками…  

- Серденько, чому ти так пізно? Я вже почав хвилюватись... 

- Оля спить?  
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- Звісно ж. Йди-но сюди... Ти ж уся мокра...І ноги! А ну швидко перевдягнися в сухе. Я 

піду поставлю чайник. Ще  застудишся! Та що з тобою? 

- Мені поміняли тему кандидатської... 

- Велика проблема...Ось тобі сухі шкарпетки. І не відкривай вікно на кухні, що за дурна 

звичка! 

- Юрку, не сварися... 

Тільки б замовк! Вона зараз не витримає безкінечних відчитувань нудним безбарвним 

голосом, геть позбавленим емоцій. Ірина вже давно навчилася уникати нотацій чоловіка 

швидко погоджуючись з ним. 

На хвильку пахнуло газом і під блакитним емалевим чайником загорілась конфорка. 

Юра поставив на стіл порцелянові чашки. 

- Краще дай  кружку. У мене замерзли руки. 

- Горе ж ти моє! Не чіпай хліб! – скрикнув він, помітивши, що Іра відрізала шматок. - 

Ти можеш дві хвилини почекати, поки я підігрію вечерю? Що за нетерплячка... До 

речі, моя  мила...- продовжував він дещо в іронічному тоні. – А хто сьогодні обіцяв 

прийти раніше, щоб забрати речі твоєї бабусі? Ти ж пам`ятаєш, що завтра ми повинні 

звільнити ту  квартиру на Куренівці, новим мешканцям уже виписали ордер. 

- Господи,  я геть забула...Ми поїдемо рано вранці...Завтра...Чи краще сьогодні? 

- Скажи спасибі своєму чоловікові – я все розібрав. Книжки й фотокартки я забрав, 

решту повикидав... 

- Повикидав?   

- Не хвилюйся, кохана, під пильним наглядом твоєї матусі... Нічого зайвого. І, до речі, 

маю для тебе щось цікавеньке... 

- Що саме? 

Він приніс якійсь записничок у темно-синій оксамитній обкладинці, м`який і весь у  

візерунках. Ірина нерішуче взяла його. 
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- Що тут? 

- Якійсь вирізки, статті, ще щось...Я не передивлявся ретельно. Як не потрібно, то 

викинеш. Але ж це вирізки із газет 1918 року...Ти ж любиш такий мотлох... 

- 1918? Як вчасно – просто першоджерела до моєї нової теми...- скривилася Ірина.  

- Тільки, серденько, не  забувай, що це буржуазні й націоналістичні джерела.   

Ірина відкрила записничок. Перший універсал, другий, третій, четвертий... Що за маячня? 

Невже її бабуся була прихованою націоналісткою? Якась газетна вирізка з фотознімком, 

березень 1918, чийсь похорон...Далі щось написано від руки, дати, невже щоденник, ще якісь 

згорнуті учетверо сторінки, грубі й дрібно списані, інший почерк... Любовні листи? Чорнило 

потекло... Якісь брунатні плями... Кров? Фотокартка усміхненої дівчини у білій сукні, що 

манірно сперлася о спинку різного крісла, ну це точно бабуся...Знову фотокартки, молода 

жінка з коротким волоссям й застиглою посмішкою. Тай зрештою що вона знала про 

бабусю? Те, що під час війни вона була у Польщі, а повернулась з дитиною. І ще були речі, 

про які не можна було питати, і старі жовтувато-коричневі фотокартки у маленькому 

альбомчику на найвищий полиці, які нікому не дозволяли дивитись… Може це вони ї є?  

- Ірочко, викинь ти цю макулатуру...Це ж треба було тобі дати до вечері. Ой, дурна моя 

голова... 

- Зараз, зараз... 

Юра вихопив темно-синій записник у неї з рук і поклав на верхню полицю. 

- Спочатку поїж. Я двічі не повторюватиму. – таким тоном він розмовляв лише з 

маленькою Олею, коли та  вередувала. 

Вона мляво встромила виделку у смажену картоплю, бо ж думками вже блукала 

недосяжно далеко. Справжньому історику варто лиш доторкнутися до минулої епохи, як 

вона цілком його поглинає... 

- Ти коли-небудь ляжеш спати? – у нудній монотонності його голосу прорізались нотки 

роздратування. 
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- Я зараз, лиш дочитаю... 

- Що? 

- Універсали... Я ніколи їх не бачила у повному вигляді... 

- Воно тобі потрібно? – спитав Юра, але відповіді не дочекався. 

...До того ж часу всіх громадян самостійної Української Народної Республіки кличемо 

непохитно стояти на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити 

свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної Республіки. Українська 

Центральна рада. У Києві 9 січня 1918... Якби ж відкинути підпис та напис четвертий 

універсал, скидалося б на більшовицькі листівки...Ірина відклала універсали геть, тепер ця 

вирізана фотокартка...Що за газета? Чимось забруднено. Вона піднесла сторінку до 

лампочки. Так, "Вісник Народних Міністрів Української Народної Республіки" бере... 

Березень, дати не видно. Фотокартка погана, маленька можна розібрати лише дві чорні смуги 

натовпу, чоловіка з бородою (напевно Грушевський) та чорні домовини... Здається, військова 

варта... Але до чого? Кого ховають? Кого могли ховати у Києві у березні 1918 із такою 

пошаною? Петлюра, Міхновський, Ган, Матюшенко – ні, ці всі ще живі. Але ж домовин 

багато, на фотокартці видно принаймні чотири. Може це німці? Ні, варта явно не німецька. 

Годі, вона перегорнула фотокартку, ззаду чорнилом круглим дівочим почерком виведено 

“січень 1918”. Січень? На газеті добре читається березень...Що за таємниці! Господи, 

здається, на звороті текст статті, тільки урізаний. Стримайте ваші сльози, які котяться: ці 

...свої голови за визволення..., і Вітчизна збереже про...пам`ять на віки вічні... Далі 

щоденник. Сторінки не тримаються разом, їх виривали. Цікаво, що саме? Тоненький стосик 

дорогого, ледь пожовклого паперу, вона відкрила передостанню сторінку. Чотири рядки, далі 

напис “5 березня 1918” й два рядки замазано чорнилом.  

Я забрала їх із собою. Все одно ніхто не міг упізнати. Нікого крім мене не було, батьків 

розстріляно... 
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Знову записи. Далі вклеєно якійсь вірш. П. Тичина. Тичина? З пам`яті вилізла дурна 

шкільна римовочка. Ніж учити вірш Тичини, краще з`їсти кирпичину... 

...На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! – 

Понад все вони любили 

Свій коханий край... 

Тичина? Наша армія Червона береже свого кордона? 

Стоп. Що за дурна звичка читати з останньої сторінки?  

Тоненький стосик дорогого ледве пожовклого паперу перегорнувся на початок...  

 

Щоденник 

7 січня 1918 

Я не хотіла, присягаюсь, що не хотіла, щоб вони через мене посварились. Хіба ж я дала 

привід? Я ніколи нічого не обіцяла М. Я ж навіть (чорнило потекло)  

Так не можна. Інколи мені здається, що вони зважають лише на власні амбіції, а мої 

почуття не мають жодної значення. 

 

9 січня 1918 

Я спантеличена. Господи, я втратила розум й розсудливість, сором`язливість і страх. Я 

закохана, замріяна й безжурна.. 

Сьогодні на Софійському майдані виголошували новий універсал, ми бігли туди, як діти.  

Як діти, слухали і геть нічого не чули. Та й нащо ті слова, коли на серці так легко, наче на 

вулиці розвеснілось. Який сьогодні дивний день, світанок  завмер, рожевий, як у казці! 

Я знову бачила М., він важко кресонув мене очима, наче я у чомусь винна. На мить мені 

стало гірко, й весь цей рожевий ранок наче згас, та В. м`яко й нерішуче торкнувся моєї  

руки, і я все забула.         



 19 

 

10 січня 1918 

Ми пили шампанське й їли французькі бон-бони у золотих обгортках, ми ще мали сили 

сміятися й слухати музику, танцювати та співати пісень, грати на роялі. Дівчата у  модних 

сукнях, просякнуті легким парфумом, у мереживних рукавичках...Я плакала від розпачу. У 

цьому всьому був якийсь занепад, декаданс, безнадія. На нас напали, більшовицькі війська 

стискають кільце довкола Києва. Учора, саме у день виголошення універсалу, більшовики 

взяли Полтаву, сьогодні - Катеринослав...А ми - цукерки і шампанське, мереживні 

рукавички... Не можу писати... 

 

11 січня 1918 

Захищати Київ нема кому. Я жінка. Я пішла до церкви. 

 

12 січня 1918 

   Уже один місяць і один тиждень під Бахмачем стримують ворога юнаки військової 

школи імені Богдана Хмельницького. Шістсот хлопців і жодної надії на підкріплення. У 

місті тривожно. Центральна Рада оголосила набір добровольців тиждень тому. Я бачила 

їхні обличчя – суворі й бліді, раптом дорослі. На студентському вічі було вирішено створити 

допоміжний курінь січових стрільців...Теж тиждень тому. 

Жінка - створіння егоїстичне, вона думає про долю держави лиш доти, доки не війну не 

заберуть її коханого. У ній прокидається інстинкт самиці, яка хоче боронити лише своє 

щастя. Зрештою, ми посварилися. Він має рацію, хоч я цього ніколи не визнаю вголос. Я 

розумію, надто добре розумію, що як не дати підкріплення на фронт, за лічені дні Київ 

візьмуть більшовики... 

 

13 січня 1918 
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 До Києва прибули чотири юнкери і просили підкріплення. Чотири сотні юнацької 

військової школи відступили на Крути, спаливши міст та розібравши залізничне полотно. Й 

на Крути відправлять студентський допоміжний курінь, який мав забезпечувати порядок у 

Києві. Здається, я втратила здатність думати про щось інше...  

Ми досі не розмовляємо. 

Іде підготовка до від`їзду, студенти у військових одностріях. Щось нестримно 

привабливе, гірке й болюче, що не стримати сліз. Мені заборонено виходити з дому. У місті 

стає небезпечно. Робітники з Арсеналу підбурюють міських мешканців безглуздими 

закликами й ворожими виступами. Я все одно втечу. Бо потяг поїде вночі. 

 

14 січня 1918 

Ще не зайнявся світанок, я щойно повернулася з вокзалу. Мама чекала на мене у вітальні, 

вона сварилася, кричала на мене, присягалася замкнути на ключ. Я нічого не чула. Мені зле. 

Мабуть, застудилася. Мама звеліла мені лягти в ліжко і покликала лікаря.   

На вокзалі було мало людей,  лиш найближчі родичі тих, хто їхав. Юнаки у  темно-сірих 

шинелях і хижа ощиреність зброї у їхніх невмілих руках.. Холодно. Я високо зчепила комір 

пальта, наче ховалася. Вони бачили мене, обидва бачили. В. підійшов й тихо сказав: 

- Йди додому... Ще застудишся. 

Здається, я посміхнулась у відповідь. За його турботливістю ховалась непевність.  Він 

мусив щось вказати, і я мусила...Господи, як гірко! Змилуйся! Що зі мною? Чого ж усередині 

пече, як жива рана? 

Ми стояли і дивились одне одному у вічі, він не насмілився навіть взяти мою руку, певно, 

вважав зухвальством. Хіба ж я не вважала? За інших обставин. 

Милий, милий, милесенький! 

Скомандували сідати. 

Він поривчасто нахилився й поцілував мене. Квапливо, швидко, пекуче. 
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- Emia`t ej. 

Він зник у череві потяга. Потім сідав М., знову важкий погляд. Хіба ж я винна? Я 

пройшла уперед і побачила, що вони сидять майже поруч, насуплені й гнівні. В. побачив мене, 

він беззвучно прошепотів щось. Я знову вловила те дивне еmia`t ej. Потяг зрушив і швидко 

зник у синьо-чорній темряві, а я пішла додому. 

Лікар виписав мені якусь гірку настоянку... Мені зле, не можу писати, літери 

розпливаються перед очима, наче чорнило розведене водою. 

Emia`t ej. 

Je t`aime
1
. 

Господи, помилуй! 

 

17 січня 1918 

почерк непевний, закреслено 

 

Далі сторінки вирвано. Ірина важко перевела погляд на репродукцію Сікстинської 

мадонни на календарі. Очі пекли вогнем. На годиннику третя ночі. На Бога, які студенти? 

Який потяг? Яке студентське віче, добровольці? Вона точно знала, що у січні 1918 йшли 

запеклі бої за Київ... Тоді ж із ким запеклі? З кількома сотнями юнкерів та студентів, які ледве 

навчилися тримати зброю? Потрібно завтра сказати Володимиру Петровичу, що вона бере 

тему про становлення влади більшовиків у 1918-1920... І попросити лист до Центрального 

архіву... 

Вона важко опустилася на ліжко і миттєво заснула. 

Науковий керівник розчулено й радо підписав лист у Центральний архів із проханням 

допуску.  

- Ні, Грушевського я не маю права вам видати, потрібний спецдоступ, - жіночка на 

видачі вперто дивилась убік крізь свої товстезні окуляри, наче нікого не помічала. 
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Ірина важко зітхнула. 

- А інші замовлення? 

- Інші беріть. 

Вона потягла важкенький стосик до столів із зеленими лампами. Згори щось 

німецькою – здається, про Брестський мир. Потрібно було взяти словник. Протоколи 

засідань Центральної ради... 1917 грудень, 1918 квітень... Немає сторінок. Де січень? 

Листи колишнього губернатора, дійсного статського радника Ігнатьєва. Листопад 1917, 

грудень, є січень. Сама вода.  

- Бачу, ви вже засвоюєте нову тему? 

Ірина підвела роздратований погляд  і побачила усміхнене обличчя Квітницького. “Ну 

і чого тобі треба?” – подумалось їй, проте вголос вона привітно промовила: 

- Євгене Миколайовичу! 

- Ну навіщо так офіційно? Я ж не набагато старший. Звіть мене Євгеном.  

І справді, що за порожні формальності, йому ж і тридцяти немає. А у цій чорній 

водолазці, як у Висоцького, він дійсно схожий на кіноактора. Аж жінки заглядаються. 

- Як успіхи? – спитав він Ірину, наче не помічав, як чергова по читальній залі, просто 

перегнулася через свою стійку. 

- Не дуже. Шукаю сама не знаю що. Якісь неокреслені здогадки. 

- Як цікаво... 

- А де б ви шукали дані про мобілізацію у Києві? 

- Мобілізацію? Може, в кошторисах міського самоврядування. Будь-яку мобілізацію 

потрібно фінансувати, солдатів треба у щось вдягти, чимось озброїти і чимось 

годувати.  

- Ви геній, Женю. Красно дякую. Пробачте, мушу зробити нове замовлення. 

Вона стрілою вилетіла з читальної зали, забувши сумочку. 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Я тебе кохаю (фр.) 
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Жіночка на видачі гидливо витягла запилену книгу у жорсткій обкладинці синього 

оксамиту, схожу на гросбухи з іноземних фільмів.  

- Мабуть, ніхто і не брав, відтоді як поклали, - просичала жіночка й побігла мити руки. 

Ірина обережно витерла пилюку носовичком, який безжально жбурнула у смітник. Яка 

розумна думка – витрати не приховаєш, витрати – категорія економічна, а не ідеологічна. 

Вона зручно вмостилася на стільці й розкрила книгу. Важкі жовтуваті сторінки дорогого 

паперу. Записи від руки, ретельні, день за днем, тільки у листопаді 1917 змінюється почерк, 

мабуть, призначили іншу людину. Січень...Є... Ірина радісно затремтіла й перегорнула 

сторінку. І зсередини вилетів листок складений у чотири. Ірина лиш встигла очима кліпнути 

До неї миттю підбігла архівіст. 

- Що ви накоїли? Хто вам дозволив псувати документи, які становлять історичну 

цінність? 

-  Я... 

- Як ваше прізвище? Я забороню вам доступ до архіву. 

- Але ж я... 

- Дайте лист замовлень. Видано 1. Кошториси міської ради... А це що вирвали? Список 

якійсь, прізвища, студенти... Громадянко, нащо ви притягли у державний архів ваші 

списки студентів? Ви ж знаєте, що сюди можна приносити мінімальний набір для 

письма. 

- Пробачте. 

- Заберіть ваш список. – вона швидко згорнула той листок у чотири й сунула у руки 

спантеличеної Ірини. 

Співробітниця архіву ще раз пробіглася пальцем по розвороту кошторису, щоб 

упевнитись, що нічого дійсно не вирвано і забралася геть, за свою стійку. Дійсно, якщо 

листок не вирваний, він не може бути архівним документом, бо кожен має бути окремо. У 

листі замовлень стоїть один документ, із книги нічого не вирвано, ось чому та жіночка 
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зробила висновок, що той листок її. Але ж Ірина на власні очі бачила, що листок випав із 

розвороту, з того самого, де починались записи за січень. Вона, не дивлячись, вклала список 

у блокнот.  Раптом їй закортіло піти геть, наче вона несвідомо отримала те, за чим прийшла. 

На виході її, звичайно, знову перевірили, але листок із написом студенти вгорі не 

викликав жодного подиву, побачивши перший рядок, перевіряльники навіть не розгортали 

його повністю.   

    Вона повільно пішла пішки. Нарешті лавочка, Ірина швидко сіла й нетерпляче 

вихопила із сумки той листок. 

Студенти. Далі дрібніше, почерк неясний. Українського Народного університету, 

Київського університету ім. св. Володимира. "Що за дурість називати університет ім`ям 

настільки дикої людини як князь Володимир, чим їм Ярослав Мудрий не подобався?" – 

подумалось їй. Далі довгий стовпчик імен дрібним почерком: Андрєєв, Божко-Божинський, 

Дмитренко, Попович, Шульгин...Що за почерк! Учні Української Кирило-Мефодіївської 

гімназії. Ганцевич, Гнаткевич...Дав же Бог людині почерк! Соколовський, Тарновський... Це 

ті, хто поїхав на підмогу юнкерам. Чи…Це ж список допоміжного студентського куреня! 

Ірина завмерла, її замислені очі  дивились удаль й нічого не помічали. 

- Ірочко! Що з вами? За той час поки я дійшов від архіву до зупинки підійшло вже три 

тролейбуси, а ви й досі не сіли. – вона почула оксамитний голос Євгена. 

Вона механічно сховала список, наче хотіла зберегти цю таємницю лише для себе. 

Вона ж навіть не зауважила, що сіла на лавочку на тролейбусній зупинці. 

- Здається, я замислилась. 

- То вам пощастило з кошторисом? 

- Ще не знаю, мушу ще з`їздити у ЦНБ. А ви? Як ваша третя кандидатська? 

- А потроху, та це марна справа, мене заріжуть не за тему... 

- Хіба? 
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- Мав необережність посваритись із парторгом. Розумієте, -  він пильно подивився на 

неї і взяв за руку. 

Вона чомусь стенулася, теплий дотик розхвилював її сильніше, ніж варто було 

очікувати…Ірина поквапилася сісти на тролейбус. Від незручностей краще за все втекти. 

Якнайшвидше. Вдарив дощ, тролейбус  здригнувся і завмер – рейки злетіли з лінії передач. 

Хтось почав сваритись, бо поспішав додому, а Ірина завмерла біля вікна – вона раптом ніби зі 

сторони побачила себе – неуважну й замислену з тим списком на зупинці. Начебто зовсім 

молода жінка, а вже дратівлива і заклопотана, яка навчилася посміхатись механічно й ховати 

за тією слабкою усмішкою своє розчарування. Життя увібрано надто банальну форму, 

настільки звичайну, буденну і передбачувану, що Ірина почувалася ошуканою. І часом 

бажання кинути все й втекти подалі, туди, де б ніхто її не знав, де б не потрібно було щось 

пояснювати, вигадливо брехати і механічно посміхатись налітало на неї зненацька й жадібно, 

як голодний птах, і Ірина не могла заснути, а ввечері затримувалась на роботі. Та в глибині 

душі вона знала, що нікуди не втече, бо зрештою дитина тримала її сильніше за будь-які 

обіцянки. 

Жінка, що сиділа поруч витягнула чимале люстерко з сумки і почала фарбувати губи, 

Ірина високодумно звела бровами – невже їй ніхто ніколи не казав, що поправляти макіяж на 

людях непристойно? І тут вона випадком вихопила з того дзеркальця своє обличчя – бліде й 

перекошене, важка складка прорізала лоб, губи зійшлись у щільну уїдливу ниточку…Ірина 

через силу натягнула механічну посмішку і відвернулася до вікна. 

      Вдома вона, швидко перевдягнувшись, сіла писати. Та далі плану справа не пішла, вона 

розгублено крутила в руках темно-синій записничок, потім сунула у нього список і відклала 

геть. 

- Ти скоро? – із кухні почувся роздратований голос Юри. 

Хочеться заверещати. Ірина повільно прорахувала до десяти. 

- Іро! 
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“Колись він таки перетворить мене на довершену істеричку,” - подумалось їй. 

- Мамо, ходімо їсти. – Оля ласкаво блимнула оченятами. 

- Зараз, зараз, серденько. – відмахнулась вона, прорізаючи нігтем глибокий темно-синій 

оксамит записничка. 

Ірина загубилась у важких суперечливих роздумах. Чому на весь січень 1918 року лише 

дві дати  15 січня – повстання на Арсеналі, 26 січня – у Київ увійшли наші війська? А що між 

ними? 14 січня зранку згідно зі щоденником пішов  потяг на Крути...Чому ніхто про це не 

згадує? Що сталося? Чому жоден історик не пише про те, що буржуазна націоналістична 

Центральна Рада не погребувала кинути  на захист Києва юнаків й учнів гімназії? Натомість 

усі  розриваються про якість запеклі бої... З ким? Армії не було.  

Вона несвідомо відкрила записничок, вирізана фотокартка й напис чорнилом січень 1918. 

Невже це ховали тих, хто поїхав вранці чотирнадцятого? Ні, не може бути, газета за березень. 

Два місяці...Бути цього не може. Кого ж ховають? І що сталося з тими хлопцями? Ірина 

нарешті перебрала папери, вкладені в записничок до кінця. Великі листки, складені учетверо, 

дрібний почерк і точно не бабусин. Двадцять щільно списаних з обох боків сторінок, не 

пронумерованих. Доведеться все прочитати, щоб визначити порядок. Акуратний почерк на 

одній сторінці зривався на швидкий, олівцевий... Квапливий і непевний, папір забруднений, 

відбитки пальців... 

Богун скам`янів, наче побачив смерть. Зчепивши кулаки, він наказав будувати 

переправу... 

 Ну коли ж вона спекається дурної звички читати з кінця? 

 

1918, Київ.  

Над містом зайнявся нестримно рожевий світанок. Рожево-золотий, як на початку 

жовтня. Максим важко розкрив очі і посміхнувся. Які дивні рожево-золоті ранки вже кілька 

днів від самого проголошення четвертого універсалу. Потрібно сходити до Шульгина взяти 
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літопис Величка...Він відкинув укривало, різко підвівся і аж тут зрозумів, що не може йти до 

Шульгина. Якби він не потребував того клятого літопису! Від безсилого гніву він грюкнув 

кулаком по письмовому столу, критому зеленою скатертиною, – стосик щільно списаних 

сторінок розлетівся по кімнаті, срібна витончена чорнильниця перевернулася й розтеклася 

чорно-фіолетовою плямою. Максим нервово схопив  листи, що залишились на столі,  наче 

боявся, що вони забрудняться, потім квапливо й розпачливо зім`яв їх, кинув на підлогу й 

упав у крісло. У такі миті його охоплювало непереборне почуття огиди до того, що він писав. 

"Звідки, звідки мені знати, які сили володіють тобою, коли знаєш, що надії нема?" – 

подумалось йому. Ні, не цієї тремтливої полохливої надії, яку забрали у нього...Пальці міцно 

стисли підлокітники крісла, аж побіліли... 

Він вперше побачив Катерину восени, коли на Софійському майдані виголошували 

звернення Генерального Секретаріату. У ній була дивна, світла, як у янгола, врода, від якої не 

можна було відвести очей. Якась лагідна усміхненість і спокійність – давно забуті й 

неможливі у сірому від військових шинелей місті. Максим спершу відчув лише 

приголомшення і подив. А потім кожного разу, як він бачив Катерину, серце починало 

колотитись, як скажене, у голові паморочилось, а в його романі з`явилась сіроока Марися.  

Максим не хотів думати про свій глухий розпач, про понівечену мрію, про нестерпно 

сірий погляд Катерини, який не лишав спокою і крав сон. Та все одно думав. Про  місяці 

порожніх сподівань і божевільних мрій.  Про жах того дня, коли відкрилось, що вони закохані 

у одну дівчину. Про власний шал і сполотніле ніяковіння Шульгина. Як він насмілився? Його 

друг…Та чи був Шульгин другом?  

 Ні, він мусить думати про ті липневі дні, спекотні, нестерпні, безнадійні, як болото 

навкруги, про берестечкову трагедію. Козаки відступали, Богун наказав збудувати переправу 

з кожухів, переправу через болото, а три тисячі лишились, щоб прикрити відхід, щоб 

загинути...Невже вони справді залишилися з думкою про смерть? Невже так легко сприйняти 

неминучість власної загибелі? Невже жоден з них не мав надії?  І що мав відчувати Богун, 
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залишаючи три тисячі душ на вірну смерть? Максим ще раз перечитав списані сторінки й 

незадоволено скривився. Надто легко лягають слова на папір, й надто легкі ті слова... Й 

думаючи про це, десь всередині він відчував щось неясне, як туман, й чомусь щемливо-

солодке, як казка, але не міг знайти слів, щоб описати це так само гостро, приголомшливо й 

запаморочливо. Дійсно запаморочливо! Й у цьому запаморочливому відчутті він раптом 

відчув звільнення, звільнення від розпачливого гніву й божевільних бажань. Він дивився 

крізь скло вікна на засніжений Київ, але не нічого бачив, шукав пояснення й не міг його 

знайти... 

Хрещатиком продзвенів трамвай, Максим ішов пішки, незважаючи на мороз, від 

самого дому, далі Хрещатиком і вгору до засніжених каштанів біля університету святого 

Володимира. Над містом висіло важке тривожне сіро-синє небо, але Максим йшов 

усміхнений, він раптом побачив кінцівку свого роману, яка до того уявлялася йому лише 

нервовими уривками. 

Біля головного входу університету святого Володимира  зібрався натовп. 

- Центральна Рада закликає нас стати на захист Вітчизни...Й на сьогодні не має в 

України інших захисників окрім нас... Невже ми пройшли воєнну підготовку, щоб 

тепер тихо відсиджуватись, знаючи, що ворог йде на Київ, й ніхто не чинить йому 

супротиву. Ніхто, окрім тих юнкерів, що вже місяць тримають оборону на 

Чернігівщині. 

Максим побачив Шульгина, він промовляв палко  й захоплено, його слухали мовчки. У 

морозній тиші вулиці було чутно лише його голос. І він побачив Максима, вихопив поглядом 

його сповнені ненавистю очі й на мить замовк, а коли знову почав говорити, голос його став 

глухим й   пекучим. 

- І ті юнкери,  учні військової школи, такі ж як ми з вами, нашого віку, нашої віри, 

нашої крові, вони тепер просять про допомогу... Допомогу, якої не може дати уряд... І 
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наш обов`язок бути із ними там, під Макошином, стояти пліч опліч й не пустити 

червоних катів на нашу землю! 

- Геть більшовиків!  

- Нехай повертаються, звідки прийшли! 

- У пекло! 

Білявенький, схожий на попа,  студент Народного університету почав записувати 

прізвища. Було холодно, олівець через силу лягав на папір, почерк важко читався...  

За один день, за той холодний день із рожево-золотим світанком вони перетворилися із 

допоміжного куреня, який мав забезпечувати порядок  у Києві, на єдиний резерв Центральної 

Ради. Резерв, який вона змушена була негайно відправити на фронт. Їх мало чому навчили, 

хіба що стройовій підготовці та чищенню зброї. Мало хто хоч раз стріляв до того, ще менше 

стріляли добре. 

У неділю уряд віддав наказ збиратися на фронт. Йшов мокрий сніг, як наприкінці 

листопада.  Над Києвом висіли важкі темні й тривожні хмари, але юнаки не знали страху чи 

сумнівів, наче гіркі передчуття не мали над ними влади. Розчервонілі з блискучими очима 

вони міряли однакові сірі однострії, вішали зброю на плече, різко підхоплювали її, наче 

раптово хотіли вцілити у невідомого й ще невидимого ворога.  Жінки плакали, вони завжди 

плачуть, наче не розуміють, що окрім їхньої слабкості на світі ще є обов`язок...  Максим 

бачив, що Шульгин посварився з Катериною, але це відкриття не принесло йому радості.. 

Хіба ж вона відпустить його з важким серцем?  

Максимом заволоділо дивне піднесення, наче той солодкий щем на серці робив його 

ближчим до тих, залишився на болотах під Берестечком. Він писав чи не всю ніч, писав 

захоплено й швидко, геть нічого не виправляючи, наче переписував чернетку начисто. Мати 

Максима декілька разів підходила до дверей його кімнати, де знизу горіла млосним світлом 

тоненька щілина, тихо відчиняла двері, дивилась на його охоплену сумним світлом фігуру за 

письмовим столом, швидкі й непевні рухи правиці, наче він боявся, що слова, які гарячково 
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спадали на думку, могли так само швидко зникнути... Потім, гірко стуливши бліді вуста, так 

само тихо зачиняла двері...      

Він спав лише годину чи дві, але прокинувся бадьорим й  радісним, бо нарешті 

дописав кінцівку, яку марно перекроював уже чотири місяці. Нарешті написав Берестечкову 

битву. Усе окрім останнього речення, яке було тричі закреслено й тричі наведено – чи не 

єдина правка на весь текст, але та остання фраза здавалась фальшивою, наче неправильно 

взята нота у мелодії. Максим кинув швидкий критичний погляд на той виправлений  рядок, 

хитнув русявою головою й, склавши щільно списані сторінки в чотири, сховав у себе під 

сорочкою.    

Він почав вбиратись. У сірому однострії він сам собі здався незвично дорослим, теж 

саме здивування він побачив у синіх очах матері, на яких блиснули сльози, батько мовчав. 

Максим зніяковів, лише зараз він зрозумів, що у обов`язку перед державою є й другий бік: у 

сльозах, які марно намагаєшся стримати, у знесилених, перебитих риданням молитвах й 

усвідомленні того, що половині студентського куреня не повернутись із засніженого поля 

бою. Й раптом те божевільне бажання відчайдушною смертю звільнитися від слабкості, яку у 

нього вселила та сіроока інститутка, здалося дурною хлоп`ячою вигадкою. Він мовчки 

підвівся й пішов до дверей. Матір, яка хотіла проводжати його, безсило опустилась на диван і 

заридала, заломивши тонкі білі руки. Батько глянув на неї докірливо, майже розгнівано, але 

вона не мала сил стриматись. Геть не мала сил. Максим пішов, легкий хрест з її тремтливої 

руки впав на його спину у сірому однострії.  

Над Києвом лежала важка синя ніч, деінде горіли жовтуваті  круглі очі ліхтарів, на 

залізничній станції Київ-ІІ чекали порожні холодні ешелони й хижа, як лісовий звір, дорога. 

Вони стояли у однакових одностріях, стареньких, нашвидкуруч підігнаних на стрункі 

хлоп`ячі фігури, за спинами висіли однакові прадавні трилінійки й однакові чоботи місили 

брудний сніг. У всіх до одного бліді невиспані обличчя, сяйливі очі, радісні посмішки, горді 

постави. На війні головне - дух, настрій, віра. Хіба ж триста спартанців не стримали перську 



 31 

армію? "Що за дурні приклади лізуть у голову?" - подумалось Максиму. Його мозок 

гарячково почав шукати більш вдалої історії. Аж раптом він побачив Катерину, хмурооку й 

засмучену, і він ледве стримав бажання підійти до неї... Шульгин щось прошепотів, вони 

стояли мовчки, чи так здавалось Максиму, а коли наказали сідати у потяг, він нахилився й 

поцілував її у губи, палким й нестерпним поцілунком. Насправді нестерпним для усіх трьох. 

Катерина стояла біля потягу  бліда й чомусь світла, як янгол. Максим добре бачив її зі 

свого місця, її зчеплені біля коміра руки... Її тонкі пальці, замерзлі у крижаному вітрі, до яких 

йому раптом захотілося припасти найпристраснішим цілунком, щоб зігріти... Її вуста щось 

шепотіли, Максим озирнувся і побачив Шульгина коло себе й ту  саму німу гру слів на його 

вустах. Він злісно зміряв щасливця поглядом навіженого й відвернувся. Бо ж немає для 

чоловіка нічого гіршого, ніж усвідомлення того, що жінка, яку кохаєш до нестями, чекатиме  

з війни іншого. Максим гірко посміхнувся, але не міг заборонити собі потай, начебто 

випадково дивитись на неї. Й очі його ставали жадібними й нетерплячими, наче він хотів 

увезти її образ із собою цілком і повністю, наче так вона належатиме йому беззастережно... 

Потяг зрушив повільно, у холоді залізничної станції залишилась Катерина і світло. 

Хлопці жартували, співали пісень, настрій у всіх був бойовий, веселий, з вуст не 

зникали посмішки.  

Лиш вони у двох їхали мовчки. Шульгин -, мрійливо дивлячись у вузьке брудне 

віконце, а Максим – низько опустивши голову й прикривши очі, щоб довше втримати в уяві 

струнку дівочу фігурку у темно-синьому, як ніч навкруги, пальті. Небо блідло поступово, й 

над потягом загорівся нестримний червоний світанок ясного дня, й дівоча фігурка 

розчинялась у червонуватому повітрі, як марево. Тоді Максим згадав ті сторінки, які написав 

вночі, й знову почав думати про ту останню фразу, яка фальшивила. Він подумки повторював 

свій роман, рядок за рядком, сторінку за сторінкою, бо пам`ятав його дослівно... 

 

Уривок з роману про Богуна. 
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Старий полковник Шумейко поклав йому руку на плече й ще раз промовив: 

- Їдь, Богуне, їдь, сину... Як ти тут лишишся, велику ласку ляхам зробиш. Ти ж 

для них цінніший за всі замки Поділля. 

Богун понуро опустив голову, міцно стиснуті кулаки видавали безсилий 

розпачливий гнів, який заволодів ним, як демон. 

- Хіба я можу кинути тут своїх братів, братів по крові й зброї? 

- Їдь, кажу ж тобі. Гетьмана хан  бранцем своїм зробив, старшина з низовими 

пересварилася, й довіри до нас немає... Як ти людей із цих боліт виведеш, 

тобі наказним гетьманом бути... 

- Кров`ю те гетьманство купити? – гірко зауважив Богун, перевіряючи шаблю 

у піхвах. – Мені ж усіх не вивести. Господи, дай сили! 

Він озирнувся до тих розкиданих по острівцях й на березі козаків.   

Два дні козацьке військо невеликими частинами залишало табір. Богун 

стримував коня, який нетерпляче рив копитом мокрий пісок на березі Пляшівки. 

Ще трохи, трохи, заспокоював він себе. Потрібно вивезти гармати, Богун  

поскакав правим берегом, біля переправ скупчилася старшина... 

- Зрада! Зрада! – закричав хтось. 

Богун озирнувся. 

- Зрада! Старшина й наказний гетьман тікають! А нас ляхам лишають, без 

помочі й пороху... 

Низові панічно кинулися тікати, геть порушивши порядок відходу, заздалегідь 

спланований наказним гетьманом. Богун скам`янів, наче побачив смерть. 

Зчепивши кулаки, він наказав будувати переправу з кожухів, щоб винести гармати. 

Ляхи кинулися до козацького табору й відкрили вогонь по втікачам. Богун не 

озирався, він знав, що мусить йти лише вперед й думати лише про те, щоб 
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вивести якомога більше людей, але він не міг зарадити жахливій й нав`язливій 

думці про те, скільки людей загине під ляськими кулями, на болотах, у таборі, де 

залишилось три тисячі, щоб прикрити відхід й затримати ворога. Він хитнув 

головою, на його мужньому обличчі застиг безпорадний смуток. Він знав, що не 

повинен озиратися. У жодному разі не повинен озиратися, бо йому, найсміливішому 

і найвідчайдушнішому серцю у козацькому війську, не стане сил острожити коня й 

їхати далі, бо він, найзухваліший і найпалкіший з полковників Хмеля, поверне до тих 

боліт й острівців, щоб разом зі своїми вірними братами зустріти смерть, щоб не 

летіло йому у спину зненависне "зрада", бо він нікого не зрадив, окрім самого себе... 

Бо ж він їде й не озирається...    

Їх було триста, триста козаків на маленькому острівці тієї клятої Пляшівки. 

Вони палили із самопалів так, що ляхи й близько не могли  підійти до них. Жовніри 

неохоче й лякливо, як щури, йшли в атаку, щоб лягти важкими трупами на мілке 

піщане  дно, щоб розчинити свою надто лякливу кров у воді... 

Коронний гетьман Міхал Потоцький примружив холодні сірі очі. Попри усі його 

переконання непереможна повага сколихнула серце гетьмана. Не повага поляка до 

українця, гонорового шляхтича до простого козака, а повага вояка до вояка, 

солдата до солдата. Він наказав викинути білий прапор й сам під`їхав верхи до 

того острівця, з усіх боків обсипаного мертвими тілами так щільно, що можна 

було не будувати переправи. 

- Нєх2 панство здається. Я збережу усім життя. Слово шляхтича. 

- Ми тієї обіцянки не потребуємо, бо не здамось. 

- Словом гетьмана коронного гребуєте? – скривився Потоцький. – Плачу 

п`ять тисяч злотих кожному з вас, хто мені служитиме. 

Мовчанка. Шалені гроші. На тонких вустах коронного гетьмана заграла 

зневажлива посмішка. 
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Вони дійсно вийшли з укриття, брудні з ніг до голови із шаблями у коштовних 

піхвах та посрібленими пістолями. Ще мить вони стояли мовчки, дивлячись на 

Потоцького. Й зухвала посмішка на його блідому обличчі стала ще нестерпнішою. 

Тоді усі козаки, усі до одного, повитягали гаманці й повисипали усе золото, що в 

них було, у воду. Зневажлива глузлива посмішка миттю зникла з вуст польського 

гетьмана, він знаком наказав забрати білий прапор й від`їхав геть. Тоді знову 

загриміли постріли. Король Ян-Казімєж звелів гетьману з`явитись перед його 

величністю. Потоцький спішився, й опустивши голову, понуро пішов до короля... 

- Мовчиш, гетьмане? Як цей дух збороти, цю зневагу купити? Марно, усе 

марно, - розпачливо протягнув король, унизані каблучками пальці нервово 

вибивали дріб, як тулумбаси. 

І вони протримались майже два дні, й на заході спекотного липневого дня 

лишився один козак, він відстрілювався ще кілька годин, до самих сутінків, поки не 

скінчились набої, аж тоді пістоль замовк. Жовніри зловтішно кинулися до острівця, 

й перших же він збив косою, горлом пішла кров, й решта солдатів застигла у 

нерішучості. Тоді король Ян-Казімєж відправив двірного. 

- Сам король Речі Посполитої дарує тобі життя. Ти вільний. Йди, куди хочеш, 

тобі ніхто не стане на заваді. 

- Чхати мені на твого короля й на його дарунки. - козак витер піт з лоба й 

посміхнувся ласкавому вечірньому вітерцю, який холодив його обличчя. 

Запопадливий придворний повернувся до короля й передав зухвалі слова козака. 

Король зблід й сидів мовчки, аж тоді гетьман тихим, але впевненим голосом 

скомандував йти в атаку. 

І поранений декількома кулями козак безстрашно боронився, наче за кожного 

вбитого ляха, Господь пробачав йому гріх. Коли ж остання куля забрала у нього 

здатність до опору, він вийшов вперед, високий, міцний і нездоланний, як скеля, із 
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косою у руці, і жоден жовнір не зміг підняти на нього зброю. Він посміхнувся, 

повільно опустився на коліна, і у його затуманених очах ще горіла надія. 

...За два роки полону в Маріїнбурзькій фортеці Богун тисячі разів згадував те 

пекло під Берестечком. Згадував безмежну сміливість й байдужість до смерті, 

згадував кожного разу, як гонорові шляхтичі обіцяли йому багатство й 

шляхетство за зраду, і королівські посланці розсипались у погрозах, лестощах й 

залякуваннях. Та Богуна не залякати. Тепер вже не залякати. Він знав, що у той 

день, як він виніс з руїн Христинівки Марисю, для нього все скінчилося. Скінчилося 

біля тих безвольних білих рук й блідого обличчя в сажі. Скінчилося з останнім 

поглядом сірих, як вечір, очей. Відтоді Богун не знав страху чи сумнівів, а його 

несамовита відвага сіяла панічний жах серед ворогів. Бо йому не було чого 

втрачати... 

Богун зачаївся з пістолем в руці. Він знав, що за ним прийдуть, бо хтось видав 

його ляхам.  

- Богуне! Сам король прислав жовнірів, щоб заарештувати тебе... Виходь. 

Полковник розсміявся, швидко витягнувши руку зі схованки, він вистрелив, 

знявши нахабного посланця з сідельника. 

- Тищонц дяблув!3 

Кулі. Ось  ціна його життя, міра ляської смерті. 

Там, за ровом кінь, але Богун і не думав тікати, наче якась сила тримала його. 

Він стріляв знову і знову, поки не закінчились набої. Аж тоді жовніри кинулися на 

нього зі своїми шаблями, але боялись підходити надто близько, наче чекали на 

якусь пастку. Богун випростувався. Сідало сонце, і його світлі очі вилискували 

металом і м`яко світились сріблом скроні. Він розсміявся. Жовніри завмерли з 

оголеними шаблями, з пістолями у непевних  руках. Тоді Богун витягнув кресало, й 

тонка вогняна стрічка побігла до ніг непроханих гостей, які скам`яніли. Пролунав 
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вибух, полетіло каміння, й Богуна відкинуло кудись чорною хвилею. Спина 

розривається, перед очима туман. Він підвівся, таки підвівся на очах тих, хто 

вижив. Жовніри перехрестилися, наче побачили чорта з пекла. Знову та зухвала 

посмішка й металевий блиск очей. 

- Вогонь! Вогонь! Стріляйте! 

Богун лиш хитнувся, наче кулі не завдавали йому жодної шкоди. І на його вустах 

заграла посмішка людини, яку ніколи не переможеш, яка зрозуміла, що це і є...     

 

Далі тричі перекреслене й тричі наведене речення. І досі немає останнього рядка. 

О четвертій ранку наступного дня потяг прибув на станцію Крути. 

 

1978, Київ 

 На кафедрі було тихо, здається, навіть методистка вже пішла, лише у кабінеті 

професора горіло світло. Ірина ніяк не могла второпати, чому декан призначив консультацію 

о шостій вечора. Вона тихо постукала й увійшла до кабінету. Володимир Петрович неохоче 

відірвався від паперів. У жовтуватому світлі казенних кабінетних ламп його обличчя 

виглядало дуже виснаженим й блідим, як після важкої хвороби. Може, він і справді хворий? 

 Ірина підійшла ближче, але професор, попри звичай, не запропонував їй сісти. Він 

підвів погляд втомлених очей у складках зморщок, очей темних, мудрих, як у черепахи. 

Декілька хвилин він мовчки дивився на Ірину й лише злегка хитав головою, наче не міг 

чогось зрозуміти. Нарешті він дістав ключі, відчинив високу шафку біля робочого столу й 

витягнув стосик паперу – Ірина пізнала свою кандидатську. 

- Що ти мені понаписувала, га? 

Від грубощів у його голосі, зазвичай такому спокійному, й неприпустимого раніше 

звертання на "ти" (хоч професору було за шістдесят),  на очах Ірини проступили сльози. 

- Чи ти, дівко, із глузду з`їхала? Себе й мене під статтю підставляєш? 
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- Володимире Петровичу! 

- Які студенти? Які курені? Які Крути?  

- Вони захищали Київ, Україну... 

- Хто? Зацьковані націоналізмом й задурені буржуазною мораллю паничі? 

Контрреволюціонери... Якби вони були патріотами, то переходили б на бік 

червоногвардійців й самі б гнали Центральну Раду під три чорти з Києва... 

- Я не розумію, що я зробила не так. Хіба ж я хоч слово написала про те, що підтримую 

Центральну Раду чи націоналізм? Ви ж бачили, що у висновках до третього розділу 

критика політики уряду, який відправив на вірну смерть ненавчених 

вісімнадцятирічних хлопців й ще молодших гімназистів... Я нічим не зрадила 

радянську історіографію. І я засуджую те, що зробила тоді Центральна Рада, але ці 

хлопці... У чому вони винні окрім того, що захищали Батьківщину? Їхня сміливість 

варта була кращої долі... 

- Ірино! 

- Ми не повинні мовчати, хай ті юнаки тричі були ворогами радянської влади... 

- Невже ти досі не розумієш? Ми ніколи не повинні говорити про все, що знаємо. 

Ніколи. Ірино, ти ще молода, я  бажаю тобі лише добра. Ось чому я лишаю це, - 

професор гидливо торкнувся стосика кандидатської. – Лишаю це у себе. Й спалю цю 

писанину за першої ж нагоди. І тобі раджу зробити теж саме, якщо ти мала 

необережність друкувати через копірку. 

- Володимире Петровичу... 

- Ані слова більше. Колись ти мене зрозумієш і ще дякуватимеш. 

Вона гірко зчепила вуста, очі збіглися у дві вузькі щілини, наче вітер жбурляв їй пісок у 

вічі.  
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- Іди. Ти перепишеш цю роботу, - професор пильно розглядав її зчеплені руки, чомусь 

не наважуючись зустрітись поглядом із її крижаними звуженими очима, гострими й 

безжальними. – Перепишеш, якщо не хочеш собі усе життя спаскудити. Йди. 

Ірина вийшла з професорського кабінету ні жива ні мертва, нездатна розумно й 

розсудливо мислити, роздерта суперечливими та непереможними запитаннями без відповіді.   

Майже всюди на поверсі вже вимкнули світло, вона йшла сумними темними 

коридорами, злегка похитуючись, як п`яна. Підбори її світлих черевиків луною відстукували 

кроки, які губились у нетрях червоного корпусу. На вулиці йшов дощ. Пізній осінній дощ, 

холодний і неквапливий. Ірина оперлася о підвіконня й припала гарячим лобом до 

прохолодного байдужого скла. Важко дихати, серце колотиться, як скажене, поступово кожен 

його удар ранить, як вістря ножа, що заходить із кожним разом все глибше й глибше. Вона 

перевернулася й сіла на підвіконні, глибоко вдихнула, намагаючись втамувати біль. Марно. 

Він перехоплює подих й повільно душить. Млявою рукою Ірина відкрила сумочку й 

витягнула валідол. Огидний ментоловий смак  запанував над нею, здається, аж в голову 

вдарив, але та триклята гадюка у грудях нарешті, зачаїлась. Вона ще декілька хвилин стояла 

біля вікна, відпружена й порожня від думок, у владі якогось непереможного, як чорна хмара, 

відчаю... Аж тут вона побачила світло, відчинились двері в кінці коридору, двері 

викладацької кафедри, звідти вийшов чоловік із портфелем, на ходу він застібував ґудзики 

пальта й затягував пас, у коридорі луною застукала впевнена чоловіча хода. Помітивши 

силует біля вікна, чоловік автоматично привітався й, ступивши два чи три кроки вперед, 

раптом зупинився й озирнувся. 

- Іро, ви? Ви так пізно працюєте. 

Ірина так і стояла, схиливши голову, наче не зауважила його присутності. 

- Ірочко, що з вами? – налякано запитав Євген, помітивши сльози на її обличчі. 
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Вона пробуркотіла щось у відповідь, Квітницький обережно обійняв її за плечі. На 

знервовану, отруєну розчаруванням й відчаєм жінку його спокійна впевненість справила 

магічне враження.  Не стримавшись, вона припала до нього  і заридала.  

- Тихо, тихо...- ледве шепотів він, й вона слухалась, наче він був гіпнотизером. -  Вам 

потрібно випити води, я зараз принесу, на кафедрі є пляшка мінералки. 

- Не треба, - слабко промовила Ірина. – Мені потрібно свіже повітря, я вийду на вулицю 

й отямлюсь. 

Євген обережно підтримував її, як хвору. Вхідні двері важко зрушили з місця, стара 

вахтерка здивовано й  водночас незадоволено провела їх  глузливим багатозначним поглядом. 

В обличчя різко вдарило холодне осіннє повітря, тверезе й розлючене. Мабуть, завтра 

будуть приморозки. Дощ і досі не втамувався, Ірина намагалась відкрити парасольку, але 

порив вітру викрутив шпиці й вивернув парасольку навпаки.    

- Вам уже краще? – нарешті запитав Євген. 

- Так, дякую. – зніяковіло відповіла Ірина. 

Що це на неї найшло? Що він про неї подумає? Вже так пізно. А  вахтерка, Ніна Іванівна, 

почнуться плітки…Які ж дурниці, Господи…  

Вони йшли мовчки. Ірина знала, що повинна вибачитись за свою поведінку, свою 

слабкість, ті раптові сльози, але підсвідомо відчувала, що в цьому немає потреби... Вони 

йшли під руку, наче пара. Їй зле, хіба вона мусить відчувати докори сумління?  

Було вже темно, ліхтарі світили млосно й слабко. Ноги не слухаються, наче з вати. Кров 

глухо б`є у скронях, й кожне слово луною вдаряє в голову. Куди ж вони йдуть? Яка ж 

різниця? Тільки не додому, тільки не зараз. 

- То ви скажете, що сталося? – обережно запитав Євген, почуваючись незручно через 

мовчанку. – Я бачив, як ви заходили до професора... Невже це він довів вас до сліз? 

Вона зупинилась, впилась поглядом у його стурбовані очі, вуста її стенулись, наче вона 

хотіла щось сказати, і по її блідих щоках знову покотились сльози. 
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- Ірочко, заради Бога, пробачте.. Я не хотів. Мені шкода... 

Вона швидко витягнула носовичок із сумки. “Припини! Опануй себе! Досить цих нікому 

непотрібних істерик! Дурепо!” – подібні випади діяли безвідмовно.  

- Ви не винні. Здається, це я сильно помилялась, до сьогоднішнього дня. Зрештою… – 

вона зітхнула і  сховала носовичок. 

Євген помітив якусь недосказаність у її   словах.. Й приховане бажання виговоритись у її 

засмучених очах й іронічній посмішці. 

- Може нам варто поговорити? Ви заспокоїтесь, вам не можна додому в такому стані. 

Вона якось непевно махнула рукою. Євген глянув на годинник. 

- Уже пізно, ви не відмовитесь випити кави у мене вдома? 

- Не відмовлюсь, - чомусь швидко погодилась вона. - Краще  чаю. 

Він посміхнувся. 

- З рештою, я теж більше люблю чай. Тільки запрошувати на чай якось несолідно. 

Уперше за вечір Ірина щиросердно посміхнулась. 

Євген відчинив двері, швидко ввімкнув світло й запросив Ірину. Потім допоміг зняти 

пальто й дав домашні капці. Квартира була двокімнатною. 

- Ви живете сам? – запитала вона, й раптом зашарівшись, швидко додала. – Пробачте. 

- Сам. І перепрошую за цей безлад. 

У першій кімнаті, здається, кабінеті, було повно книжкових полиць, від стелі до підлоги, 

як у бібліотеці  Ірина непевно озирнулася до господаря. 

- Ви дозволите? – запитала вона, вказуючи тонким аж прозорим пальцем на книги. 

- Звичайно. – відповів Євген із посмішкою та миттю зник на кухні. 

Знизу стояли коричнево-зеленуваті томи без надписів. Такі як у дореволюційних книжок. 

Вона обережно витягла том й відкрила обкладинку. Історія України-Руси. Том ІІ. ХІ-ХІІІ вік. 

У Львові, 1905. Накладом автора. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під 

зарядом К. Бернадського.  
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-  Звідки у вас Грушевський? – здивовано запитала вона Євгена, не випускаючи книгу з 

рук. 

- Це бібліотека мого діда. Власне її залишки. Багато книжок довелося продати під час 

війни, багато позабирали як заборонені. 

- Але ж ця...Грушевський теж, здається, під забороною... 

- Довелося вдатися до деяких хитрощів. Найцінніші книжки мій дідусь вивіз у село, 

поклав у залізний ящик й закопав під горіхом. За часів Сталіна за такі книжки могли 

розстріляти без суду. Я забрав їх лиш два роки тому. 

Ірина швидко гортала книгу. З останньої сторінки, як завжди. З жалістю її рука 

перегорнула сторінки з генеалогічними таблицями, до таких матеріалів завжди важко 

добратися. 

- Не кваптесь ви так. Я дам вам її почитати.  

- Справді? – не повірила Ірина, так само не випускаючи реліквію з рук. 

- Обіцяю. 

- І цю новеньку? – раптом запитала вона, помітивши тоненьку книгу у незвично 

яскравій обкладинці. 

- А за цю можуть розстріляти навіть зараз. – гірко усміхнувся Євген. 

Яка ж яскрава обкладинка! Онтаріо. Канада. Звіт командувача українських військ у бою 

під Крутами Аверкія Гончаренка. На руку ковінька! 

- Господи! Я й думати не могла, що є така книжка. Це ж саме те, чого мені не вистачало. 

Де ж ви це взяли, Женю? 

- Міжнародні конференції мають свої недоліки. Для парторгів. Наші канадські колеги, 

особливо з українським корінням весь час намагаються висвітлити прогалини нашої 

офіційної історіографії. – у його оксамитному голосі бриніла іронія. 

- Ви й уявити не можете наскільки цей звіт мені потрібний, – її очі загорілись, як у 

пропасниці, - Мені до рук потрапили цікаві матеріали, щоденник моєї бабусі. Вона 
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була в Києві і за Центральної Ради, і за німців, і за Скоропадського... Там ще були 

вирізки з газет вісімнадцятого року. А потім я випадком знайшла в архіві список 

студентів, яких уряд відправив до Крут... 

Вона не помітила секундного виразу страху в його очах і заперечливого жесту руки. Ірина 

захоплено продовжувала.   

- Якби ж я знала, що можу поговорити з вами про це! 

- І наш декан дозволив вам писати про це? – обережно запитав чимось приголомшений 

Євген. 

- Володимир Петрович? – уїдливо саркастично посміхнулась Ірина. – Ви б чули, як він 

на мене сьогодні кричав. Відчитав, як п`ятирічну дитину. 

Відчувши близькість із людиною, яка не побоялася показати їй заборонені книги, Ірина 

розповіла все беззастережно. Він слухав її уважно, не перебиваючи. Схрестивши руки на 

грудях, він  дивився в одну точку на підлозі, де червона ковдра відгиналась від шафи. 

- А ви друкували під копірку? – запитав він, щось складаючи подумки. 

- Звичайно. І правильно зробила. Бо оригінальний екземпляр кандидатської професор 

не має бажання повертати. 

- Я можу її почитати? 

- Принесу вам у понеділок. 

- А вас ніколи не дивувало те питання, що наша совєцька влада жодного разу не 

намагалася використати Крути проти Центральної Ради?.. Вона ж відправила на вірну 

смерть хлопців, які зброї у руках тримати не навчились. У поміч таким самим 

юнкерам військової школи, наче у всій Україні не залишилось жодного дорослого 

чоловіка, здатного тримати зброю в руках. 

- Я й сама не розумію. 

- Бо там було щось ганебне, ганебне для цієї влади... Те, що обов`язково б виплило, 

коли б було відкрито таємницю Крут. У цьому звіті Гончаренка лише якісь здогадки. 
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Насправді ніхто достеменно не знає, що сталося пізно увечері двадцять дев`ятого 

січня... 

- Як двадцять дев`ятого? Хіба не сімнадцятого? 

- Я мав на увазі за новим стилем. 

- Дійсно, яка ж я дурна. 

Деякий час вони мовчали, приголомшені відвертістю розмови й раптовим збігом своїх 

роздумів і запитань. 

- Я принесу чай. – нарешті сказав Євген.   

Чай пили теж мовчки. Але не знали незручності чи потреби здаватись дотепними 

співрозмовниками...Ірина вперше за декілька років почувалася затишно, бо можна було 

вільно обговорити тему, яка цікавила, забути про вічні суперечки й уїдливі зауваження, що 

вона займається дурною роботою…   

Ірина глянула на годинник. Чверть на дванадцяту! Вона різко підвелася з канапи. Євген 

теж отямився й подивився на важкий бронзовий годинник із зозулею.   

-  Я відвезу вас додому... Напевно, ваш чоловік місця собі не знаходить. Вам варто було 

зателефонувати... 

Він також швидко підвівся й почав застібати ґудзики на рукавах світло-блакитної 

сорочки. 

- За це не треба хвилюватись, мій чоловік у Вапнярці, у матері, з Олею.  

Їхні обличчя опинились у небезпечній близькості одне від одного. Як тепло! Як 

запаморочливо тепло! Наступної ж миті гарячі тремтливі вуста зустрілись у непевному й 

лякливому дотику, і вони знову впали на канапу. 

...У нього було раптово сильне тіло, пружне й міцне, як у солдата.  Нетерплячі вуста й 

божевільна пристрасть, якої він не хотів приховувати. Вона ніколи раніше не знала такого 

приголомшення й бажання скоритись, віддати себе чужій волі, волі цього міцного, наче 

литого тіла...  
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Ірина лежала нерухомо, наче знепритомніла, хоч її очі були широко відкриті. Нею 

оволоділо дивне приголомшення, щиросердний подив. Невже вона у своєму розчаруванні й 

спустошенні чекала саме на це, саме на нього? Невже все мало статись саме так, щоб вона 

цілковито усвідомила  жах, в якому жила п`ять років, жах загнаної тварини, що потрапила у 

капкан і тепер ладна сама собі відгризти лапу, аби лиш втекти…Втекти, щоб знову відчути 

свободу, дивне тремтіння й надію у серці. Щоб забути прісний й набридлий смак 

розчарування і докорів сумління.  

Євген стояв на балконі, ледве накинувши куртку спортивного костюма, й викурював 

цигарку за цигаркою. У нічній темряві зловісно мелькотів червонуватий, як лава, вогник. Він 

докурював, нервово гасив недопалок у попільничці з грубого скла й тремтливими руками 

запалював нову. І знову дивився на червонуватий вогник й попіл, що кружляв у повітрі – аби 

лиш не думати про щось інше. Не думати взагалі, лиш чіпляти єдину думку за червоний 

кінець цигарки,  наче у цій втечі від важких роздумів можна було знову отримати волю.  

- Ти палиш? – здивувалась Ірина, підвівшись. 

Він озирнувся до неї спантеличено й нервово. Ішов дощ, нічне небо було затягнуте 

хмарами, які ховали місяць. Він бачив білі обриси її тіла. Надто витончені й звабливі, щоб 

залишатись на балконі з тими клятими цигарками.  

- Я принесу плед. Ще застудишся.  

Вона гірко посміхнулась, Юра те ж весь час хвилювався, щоб вона не застудилася. 

Вони так і лежали всю ніч удвох під вузьким пледом, міцно обійнявшись.   Без сну. Дощ 

мелодійно дзенькотів по підвіконню, закриваючи їх від сонного Києва, від усього світу 

важкою мокрою стіною. Але ж за цим дощовим укривалом був інший світ, була реальність, 

там була її дитина, її чоловік і людський поговір. І сумління, зараз приспане, напівживе, яке 

завтра підніме голову, як недобита гадюка.  

- Я знаю, що не повинен був, що не мав права. Іро, це так важко. Нестерпно важко. – в 

сумному оксамиті його голосу бриніли незнані раніше гіркі нотки. 
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Здивована й спантеличена Ірина повернулась до нього обличчям й м`яко торкнулася 

долонею його сухих гарячих вуст. Його губи ковзнули цілунком до зап`ястка. Голос став 

глухим. 

- Я кохаю тебе... 

Ірина щільніше до нього притулилася, щоб розчинитись у теплі міцного пружного тіла. 

Вона не відчула гіркого безнадійного смутку у його словах, як у в`язня, якому ніколи не 

втекти... 

Додому вона повернулась лиш ранком, на початку шостої, коли вже почали ходити перші 

трамваї. Вона тихо повернула ключ у дверях, зняла пальто, черевики й тільки тепер помітила, 

що на кухні горить світло. 

- Ірусю? – вона почула безбарвний голос чоловіка й напружилась, як дика тварина, на 

яку напали. 

Він вийшов назустріч. “На Бога, тільки мовчи! Не треба нотацій. Я здурію…”- 

подумала вона. 

- Не чекала? – поцілунок крізь вуста, тверезий,  механічний. – Наш сусід їхав ранком на 

Житній ринок із чорносливом й нас з Олею підкинув. А ти в матері ночувала? Хоч би 

попередила... Дякуй Богу, що твій чоловік фізик, людина раціональна й не почав 

відразу видзвонювати морги й міліцію. Так і знав, що пішла до матері, а записки не 

лишила. 

- Я... Я просто не чекала вас сьогодні. Думала прийду, ще встигну прибрати... 

- У тебе важка сумка. Дай-но сюди... Що це в тебе? 

- Пусте, книжки, кинь сумку мені на робочий стіл, як не важко. 

- Звісно неважко. Ходімо на кухню, я зварив гарбузову кашу. 

- А Оля снідала? 

- Я її не будив, так і віз сплячу у машині, потім тільки переклав у ліжко. 

Непевним кроком вона пішла на кухню і опустилась на стілець. 
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Юра щось сказав? Хіба? Що з нею? 

- Що з тобою, серденько? Ти захворіла? 

Серденько! Чомусь ніяково, огидно і осоружно.  

- Ні. Здається, ні. 

- Здається чи ні? Знову спала з відкритим балконом? 

Тільки не треба лекції про протяги! 

- Принеси будь-ласка аптечку... 

Він послухався без зайвих розпитувань і медично-фізичних пояснень. 

Ірина млявою рукою відкрила коробку з валідолом. Хіба людина, в якої станеться 

серцевий напад, встигне відкрутити цю щільно підігнану кришку? Пігулка за кілька секунд 

принесла полегшення. Як же вона ненавидить цей огидний всепроникний смак! 

...Оля бігла вперед, просто в калюжі, але замислена Ірина навіть не зауважила цього. Вона 

тримала в гаманці той самий список, і він обпікав її руку, як розжарене залізо. Вона 

передрукувала його на машинці. Сто тридцять прізвищ, деякі без ініціалів, наче список 

складала та людина, якій ці всі прізвища були добре відомі. Їй уже не потрібно було 

перечитувати список, вона майже вивчила його напам`ять. Сто тридцять імен... Паничів? 

Треба визнати переважна більшість прізвищ  на "ський" та "ич" – шляхетські, деякі козацькі... 

Але це студенти, майбутнє нації, цвіт української еліти. Й цю еліту було знищено у січні 

1918. Вона вже в цьому не сумнівалася. Після тієї канадської книжки, неясне припущення 

раптово отримало загрозливу й небезпечну форму. Сто тридцять імен... Імен людей, які 

завдяки своєму походженню, освіті й соціальному стану могли перевернути світ. І раптом 

Ірину збила приголомшлива думка, що там під Крутами загинули не просто сто тридцять 

чиїхось дітей, а там придушили слабке й непевне, як озима парость, майбутнє...  

- Олю! Припини! Вийди з тієї калюжі! 

- Мамо, ти обіцяла зі мною погратися... 

- Ходімо. 
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Ірина взяла дочку за руку й вони зникли у сирій брунатній глибині парку. 

- Ти ж взяла лопатку? 

- Так, а що ми будемо робити? 

- Ми сховаємо таємницю, - Ірина витягнула з кишені пальта металеву коробочку з-під 

індійського чаю.  

Вони вирили глибоку лунку під височенним каштаном й закопали у ній коробочку з 

передрукованим списком. 

- Лиш пообіцяй мені, що нікому ніколи не скажеш. Пообіцяй, Олю! 

- Навіть татові? 

- Навіть татові, серденько. Це наша таємниця. Коли ти виростеш, ти прийдеш сюди, під 

цей каштан і знайдеш... 

- А що там усередині, мамо? 

- Ось тоді і побачиш. – тривожно посміхнулась вона, наче відчула, що над тим списком 

нависла загроза.     

Оля посміхалась великими блискучими оченятами. 

- Ну що змерзла?  

- Трішечки. 

- Тоді час додому. 

- А ти наліпиш вареників? Ти ж обіцяла... З вишнями. 

- Де ж я тобі знайду вишні у листопаді, Олю? 

- Ну тоді з картоплею... 

- Добре. 

Швидко вимивши руки, Ірина побігла на кухню, щоб устигнути приготувати обід.  

- Юрку, ти не почистиш картоплю? 

- Не зараз, кохана, я перевіряю розрахунки... 
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Фізик чортів! Більше розрахунків – менше нотацій. Добре, що індукцією, чи як там у них, 

не зве. Вона зав`язала фартух й швидко почала мити великі клубні, пропахлі сирістю й 

землею, так пахне осіннє поле у селі.  

Дощ мелодійно застукав у підвіконня. Ірина аж стенулася від несподіванки, надто пекучі 

й досі приголомшливі спогади навіяли ті прості звуки. Чому, Господи, чому? Як нестерпно! 

Чому сталося так, чому це недозволено, чому злочинно й аморально? Чому вона має знову 

захлинутись у розчаруванні, коли наковталася його досхочу?  

Картопля закипіла, вона автоматично зменшила вогонь, вимила руки й знову взялася до 

тіста. У двері подзвонили. 

- Юрку, відкрий будь-ласка! 

- Сонечко, відкрий сама, у мене не збігаються розрахунки. 

Знову дзвінок. На порозі кухні з`явилась збуджена Оля. 

- Мамо, ти відчиниш? 

- Зараз. 

Знову нестерпна трель дзвоника. Та йде вже, йде. Руки в борошні. Потрібно вимити. 

Дзвоник. Вимиє потім. Вона швидко обтерла долоні фартухом. 

Дзвоник розривається. 

- Іро, ти глуха? – із кабінету пролунав роздратований голос Юри. 

Вона швидко відкрила замок й зрушила двері, намагаючись не забруднити їх борошном. 

- Ти? 

І жодного слова. Тільки підняла ті руки у борошні вгору, наче захищалася... 

Перерили всю квартиру, геть до останньої книжки та мильниці.  

- Звідки у вас ці книги, громадянко Слуцька? Га? 

Мовчанка. Ці книги. Грушевський та звіт Гончаренка.   
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Блідий Юра і ці нестерпні чужі люди у брудних чоботах у її квартирі. Плаче дитина. 

Серце розколюється, наче у нього вбивають довгі іржаві цвяхи. На Бога, дайте сісти, дайте 

пігулку! Вона ж помре. Вона хоче померти. 

- Де список? – холодний і спокійний голос, загрозливо спокійний, розмірений, як бій 

курантів. – Я  раджу вам співпрацювати з нами. Ми геть нічого не маємо проти вас, на 

вас надійшла добра характеристика з парткому. Але ви, як свідома громадянка, не 

повинні захищати ідейних ворогів та націоналістів таких  як Коноваленко. 

До чого тут декан? Що вони від неї хочуть? Ірина мляво блимнула білками очей, зараз 

знепритомніє.  

- Як ви смієте, їй зле...- почав було Юра. 

- Заберіть його геть... І виведіть кудись дитину... 

Тоді він знову озирнувся до Ірини. 

- Громадянко Слуцька, визнайте, що отримали той список у вашого декана. 

- Але ж це неправда. Я… - Ірина знітилась. 

- Ви - що? – в голосі задзвеніли холодні іронічні нотки. – Хочете сказати, що він ваш? 

Тоді звідки ж?   

Мовчанка. Рука марно чіпляється за стіну у ковзких фотошпалерах. 

- Вам доведеться поїхати з нами.  – стомлено протягнув головний, якому розмова явно 

почала набридати. 

Ватні ноги не слухаються, мозок розчиняється. Її схопили й вивели. Чи винесли?  Й люди 

у брудних чоботах пішли геть, навіть не зачинивши двері квартири. Та коли у коридорі 

з`явились сусіди, налякані невпинним дитячим плачем, вони побачили лише маленьку Олю, 

яка трималася за двері і все повторювала. 

- Мамо! Мамо! 

 

1918, Крути. 
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Четверта ранку. Потяг важко став, як тварина, яка довго бігла. Усередині вже ніхто не 

спав. Станція, засипана снігом, виглядала похмуро й моторошно, як високі могили у степу. 

Деінде мляво догорали червонуватим вогнища. Тихо, якби не ті вогнища, здавалось би, що 

станцію давно полишили.    

Командування вийшло з потягу, віддали наказ виходити решті. І аж тут вони помітили 

багнети юнкерів, гарячкові очі й змучені лиця. 

- Це ж наші! На Бога, наші! Підкріплення! 

Й забувши про порядок, вони кинулися обніматися, наче у поміч юнакам приїхала не 

студентська сотня, а принаймні ціла армія. Над моторошною станцією звилась угору 

запаморочлива й легка, як птах, надія.  

Тепер їх було трохи більше п`яти сотень: юнкери, які відступали з-під Макошина, 

гайдамаки та студентський курінь. З Бахмача наступали червоні. Одні казали, що під 

керівництвом Єгорова, інші – Берзіна. Напевно знали лише те, що їх близько чотирьох тисяч, 

й Муравйов у разі потреби забезпечить підкріплення. 

На світанку сотник Аверкій Гончаренко, командувач зібраного війська, вислав потягом 

розвідку. Їхали у більшості юнкери, четверо гайдамаків та двоє студентів помічного куреня.  

День займався рожево-золотий, й сніг довкола горів нестерпно блискучим золотом. Потяг 

рухався повільно, що геть не пасувало до напруження, яке панувало всередині. Хлопці сиділи 

нерухомо й прямо, руки добіла тримали зброю. Ще трохи, трохи, далі Плісків нікого не 

повинно бути, адже, відступаючи, юнкери розібрали залізницю. Перед самим роз`їздом стояв 

знерухомлений потяг... 

Хлопці обережно зістрибнули у сніг й, тримаючи  зброю напоготові, оточили декілька 

вагонів. Важко  заскрипіли двері... У потягу були люди, демобілізовані солдати, хто 

поранений, хто у гарячці... 
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 Їх не можна було відпускати, бо вони знали, що роз`їзд Пліски-Ічня вільний, і що 

юнкери, які не давали життя червоним під Бахмачем, відступили на Крути. Не знаючи цього, 

більшовицька армія втратила б день-два у розвідках та лагодженні залізничного полотна... 

- Нам не можна лишати їх тут... – командир студентського куреня Омельченко 

озирнувся до юнкерів. – Хай їдуть. 

- Їдуть? – злісно посміхнувся юнак.  Ти думаєш, вони б нас відпустили, коли б схопили 

без зброї?  

- Відпустити – значить дати допомогу тим, хто наступає на нас. – гайдамаки 

підтримували юнкерів, з якими билися пліч-опліч із самого грудня. 

- Яка з них поміч? Радше тягар. – раптом сказав Максим. – Вони поранені, більшість 

нездатна й на ногах триматися, не те що боронитися.  

Криві посмішки. Здається, їх мають за наївних дітлахів. 

- А що ви пропонуєте? Тягти цей потяг за собою? Кинути його тут? Чи постріляти всіх? 

- Не можна залишити їх перед самим роз`їздом. Інакше нам не дозволять зайняти 

полотно Пліски-Ічня. Зрештою вони можуть вийти на зв`язок з тими, хто під 

Бахмачем. 

- Хай їдуть на північ. За ними ми знову розберемо залізницю. Вони не встигнуть нам 

завадити зайняти роз`їзд... Фізично не встигнуть.  

Налагодженою залізницею ворожий потяг зрушив на північ, тоді хлопці розібрали колії. У 

Крути вони повернулись опівдні. Але командування вирішило не займати роз`їзд Пліски-

Ічня, хоч взяти його можна було без бою та людських втрат. Й на перетині двох залізничних 

полотен – Чернігів-Ічня та Київ-Бахмач саме під Крутами було вирішено дати бій, тому 

наказали рити окопи. 

Було холодно, мерзла земля не пускала до себе... Максиму здавалось, що його руки 

приморозились до  лопати, і він їх геть не відчував. Окопи виходили несправжніми, 

неглибокими – ледве ляжеш.  Спереду покидали зламані дерева. 
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Максим утомлено сів на повалену деревину. Він підвів погляд – над ним розлетілось біло-

синім казковим птахом яскраве січневе небо. Він сидів задумливо й знову витягав із пам`яті 

той тричі закреслений і тричі наведений рядок. Він раптом зрозумів ціну тим списаним 

дрібним почерком папірцям, ціну життя з одним бажанням і однією думкою, яке він описав 

несвідомо й легко. Максим дивився лише угору і на мить йому здалося, що навколо липнева 

спека й берестечкові болота, а не усипана сяйвом снігу долина під Крутами. 

 Раптом загримів кулемет. Це сотник Семен Лещенко на платформі, заставленій мішками 

з піском, під`їхав до ворога, заважаючи лагодити залізницю... Але червоних було надто 

багато, на місце вбитого ставав новий і новий солдат. Сповнений ненавистю і жагою помсти. 

І Лещенко знову, забувши обережність та страх, під`їжджав зі своїм кулеметом, щоб засипати 

дощем з куль, й прибити кривавими цвяхами змерзлі руки до колії. Сніг довкола залізничного 

полотна ставав червоним, й криваві кола швидко розтікались у різні боки, як розпускаються 

великі квіти маку. Знову наказували лагодити колію, трупи геть не прибирали, лиш відкидали 

геть.  

Берзін пив не п`яніючи, злий на весь світ, а надто на ту кипку навіжених хлопців, які не 

пускали його до Києва. Муравйов скаженів, коли йому доповідали, що більшовицька армія 

застрягла на тому клятому напрямку Бахмач-Київ, що зі столиці юнкерам кинули 

підкріплення і що вони не думають відступати.  

- Кровью заплатят, кровью. Камня на камне не оставлю… Постреляю как 

собак… Под пулемѐты всех, офицерья не пощажу…- кричав він, як 

оскаженіла тварина, щирячи зуби. – На Киев! Солдат не жалеть, хоть бы по их 

трупам себе дорогу проложу! Бросайте больше людей на ремонт 

дороги… Пускай стреляют. Числом их возьмѐм, передавим, 

передушим… Киев за все заплатит, Киев! В крови потоплю, кровью 

напою, кровью рыдать будете. Враги революции, сукины дети… 
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І ніхто не наважувався і півслова йому поперек мовити, на залиту кров`ю колію знову 

посилали нових і нових людей. Надто багато нових людей, свіжих сил, свіжої ненависті й 

незгасного прагнення помсти... А за декілька кілометрів юнаки рили окопи й робили насип – 

єдиний захист й єдині захисники України. Замовк кулемет Лещенка, платформа відступила на 

Крути. 

Вечоріло, Аверкій Гончаренко розподілив сили розумно, на правий фланг поставив 

юнкерів та гайдамаків, на лівий, найбільш безпечний, - студентів помічного куреня. Першу 

сотню юнкерів було залишено у резерві.  Студентську сотню було поділено на три частини, 

які розтягнулись лівим флангом. Лінія захисту надто велика, а людей нестерпно мало.  

Тим часом червоним вдалося відновити залізницю. Довго чекати вони не будуть, нападуть 

або сьогодні ввечері,  або ж завтра. Аверкій Гончаренко насуплено дивився на  північ, куди  

тягнулася залізниця на Бахмач. Якби він був Берзіним, він би виступив просто зараз, під 

захистом ночі, коли втомлені юнаки й не чекають, або ж виступив серед ночі, коли не сплять 

лише вартові, щоб спантеличити, схопити зненацька... Але Берзін не наступав. Стояла 

загрозлива тиша й хижа темрява. Деінде горіли червонуваті вогнища... Сотник виставив 

вартових більше, ніж планував. Про всяк випадок.  

Тихо тріщав вогонь, студенти сиділи мовчки, дехто вже спав, дехто замріяно дивився на 

танок полум`я. Ніч була похмура, місяць сховався за низькими хмарами. Наче потеплішало. 

Максим сховав долоні у рукавах шинелі. Шульгин поруч. Зрештою він уже навчився не 

зважати на нього. Аби лиш мовчав. Коли мовчить, його наче не існує. Так собі сіра шинель, 

солдат без імені. Тільки б не чути його голос, не озиратися до нього, не знати бажання 

перерізати горлянку й побачити спантеличений страх у його світлих очах, німий докір, 

застиглий на вустах... Нехай собі сидить, порожня сіра шинель, безіменний бойовий товариш.  

- Максиме! – тихо покликав він. 

Рука випростувалась з-під сірого рукава й учепилася у гвинтівку. 

- Максиме... 
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- Чого тобі? – Максим не пізнав свій голос, глухий й страшний. 

- Так не можна... Так не годиться. -  він говорить тихо, й його слова губляться для всіх 

окрім напруженого спаленого ненавистю Максима. – Нам не можна… Ми ж… 

- Може тобі годиться...- не доказав, лиш розпачливо махнув рукою. 

- Я ж не знав, присягаюсь тобі, не знав, що це вона... 

- Замовкни! 

Максим відвернувся, показуючи, що розмову закінчено. Шульгин відвернувся в інший 

бік, підняв комір й сховав долоні у широких рукавах шинелі. Хіба він міг знати, котра з тих 

гарнесеньких інституток у темно-синіх пальтах й довгих формених сукнях прийшлася йому 

до серця?  І гадки не мав. Максим лиш натякнув. Він би ніколи не насмілився…А коли все 

відкрилось – Шульгин вже не міг і не хотів кинути на поталу свої почуття чи бодай чимось 

засмутити Катерину. Його щастя отримало гіркуватий присмак, але від того не втратило своєї 

сп`янілої мрійливої легкості.  

Була осінь, над Києвом пожовтіли каштани, а зеленоголова Андріївська церква, здавалось, 

злітала над суцільним золотим килимом. Софійський майдан вкрило шелестливим золотом 

листя. Михайлівські дзвони лунали над майданом, перегукуючись із дзвонами інших церков. 

Аж раптом він побачив дівчат в однакових темно-синіх пальтах. Вони йшли усміхнені й 

щасливі. Й усі, хто бачив їх, завмирали й замріяно проводжали поглядами їхні ніжні безжурні 

обличчя, довгі коси й непередавану легкість рухів... 

Шульгин замріяно посміхнувся й розплющив очі – посмішка злетіла з його вуст, як 

переляканий птах. Довкола лише холодні окопи, мерзла земля, солдати, багнети, деінде 

червонуваті вогнища і м`який сніг, як у грудні...І сповнені ненавистю і шаленством очі 

напроти. Максим не спить. Не може спати. Дивитися на ці усміхнені вуста, посмішку 

щасливої людини, і вже ладен встромити свій багнет йому в серце... Бо ж і в нього перед 

очима стоїть засипаний золотим і червоним Київ, каштани на Софійському майдані й тонка 

фігурка у темно-синьому пальті!  
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Максим повільно заплющив очі. Раптом у теплій темряві м`яко зникла ненависть, над 

окопом запанувала сонливість, ласкава й запаморочлива. 

Шульгин бачив дивний сон у двох кольорах – сірому  і золотому. Над Києвом стояв сірий-

пресірий день, полохливий і моторошний, як надвечір`я. Він бачив Катерину, вона бігла геть,  

і він не міг її упіймати. Золото її кіс зливалося із золотом осіннього листя, як тоді на 

Софійському майдані. Вона бігла весь час уперед, коси її злітали за спиною, а він не міг їх 

схопити, лиш відчував легкий і ласкавий лоскіт. Та коли він нарешті наздогнав її і повернув 

обличчям до себе, він побачив, що лице в неї заплакане, бліде-бліде, аж сіре, а він тримає її  в 

обіймах, і водночас ні, бо в його руках немає сили, наче у тіні. Він озирнувся і зрозумів, що 

вони стоять на Аскольдовій могилі. Довкола нікого, і страшна тиша, від якої глухнеш 

швидше, ніж від найголоснішого крику... 

Максим прокинувся на світанку. Останньому рожево-золотому світанку, які займались від 

самого проголошення четвертого універсалу. Світанок згас швидко, й синьо-біле небо 

затягнули низькі сірі хмари. Знову почався м`який пухнастий сніг – день став сірим і 

похмурим. Потепліло, сніг танув під чоботями, і вогонь вперто не хотів займатись над 

мокрим хмизом.  

Із тривожним передчуттям юнаки чекали наступу. Уже десята ранку, а над долиною важко 

лежить тиша, й полем розсипались чорні страшні круки.  

Опівдні повернулася кінна розвідка, яка доповіла командуванню, що залізницю 

полагоджено і червоні наступають. За сигналом тривоги юнаки на позиціях зачаїлись.  

Стукіт коліс потяга, стукіт серця, стукіт думок... Над Крутами запаморочлива  й жахлива 

тиша...Знову стукіт коліс, дедалі голосніший. Нічого не чуєш і нічого не бачиш, окрім чорної 

точки ворожого потягу і чорної плями, яка розтікається полем, як кров. Живі люди, тисячі 

живих людей, а їх тут п`ять сотень... 

Більшовики йшли щільними колонами, як переможці у захоплене місце. Крути завмерли, 

замовкли, зачаїлись... Підходять ближче й ближче, загрозливо близько, правий фланг ледве 
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тамує подих. Ворог наступає, численний, озброєний до зубів,  загартований й безстрашний, 

матроси балтійського флоту, демобілізовані фронтовики...Ворог впевнений у тому, що кипка 

переляканих юнкерів і студентів вже залишила станцію. Аж раптом пролунало, як грім: 

- Вогонь! 

У відповідь загримав кулемет, ще один і ще... І засвистіли кулі. Перший ряд упав, другий, 

спантеличений ворог зупинився. Ззаду підганяють, наказують йти в атаку, а попереду 

снаряди й набої. Знову колією рушила платформа сотника, колони більшовиків падають під 

перехресним вогнем, бо ж наступають по центру... Берзін кидає нові й нові сили. 

Максим стріляє без упину, очі його застилає піт й гіркий дим. Стогін поряд – перші 

поранені, студент медичного інституту кинувся перев`язати рану, але на одну коротесеньку 

мить підняв голову й у ту ж секунду впав убитим. Максим обережно відповз від краю насипу. 

Шульгин мовчав, до крові кусаючи вуста.  

- Обережно, я розстібну шинель... 

Максим, намагаючись зайвий раз не чіпляти рану, зняв верхній одяг. Куля ковзнула 

плечем й радше зачепила, ніж поранила. Хтось дав горілки, Шульгин стенувся, але не 

закричав, укусивши руку. Рана пекуча, проте не смертельна.  

- Максиме! 

Той озирнувся, і в погляді його вже не було ненависті. 

- Дякую… 

Накинувши шинель на поранене плече, Шульгин повільно поповз до краю насипу... 

З півночі, з більшовицьких позицій ударили кулемети, потім гармати, снаряди розлітались 

майже перед насипом, піднімаючи угору кипи замерзлої землі, мокрого снігу й людських 

решток, вибухи лунають частіше – вже нічого не чутно. Геть нічого. І знову нові й нові 

колони, вони падають як підкошені. І знову постають нові, як мерці з пекла. 

Раптом грім, вибух на позиціях, за лінією окопів у самій гущавині студентів. Максим 

нічого не чує, дим виїдає очі, десь вгорі темно-сіре, як кохані очі, небо. Стогін, смерть, жах і 
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думка, нестерпна й запаморочлива думка. Останній рядок, останнє слово... Він квапливо 

витягнув з-під сорочки ті складені у четверо папірці й олівець. Рука не слухається, немов 

забула як писати, олівець тремтить. Максим важко вивів – вічність, день перед вічністю... 

Почерк непевний, незрозумілий, нерозбірливий. Олівець не хоче писати. Він швидко 

переписав, наче боявся забути, втомлена рука повільно повторила – день перед вічністю, і 

хлопець швидко заховав брудний папір під сорочку... 

Тим часом більшовики, зрозумівши, що зліва самі студенти, кинулися туди. Але там, на 

лівому фланзі, ті необстріляні юнаки вже нічого не боялися, й їхні постріли набули 

впевненості й влучності.  Правий фланг ударив усією своєю міццю. Потрапивши під 

перехресний вогонь, більшовики змушені були відступити. Поки. 

        Аверкій Гончаренко схрестив руки на грудях. Вони вже протримались три години. 

Три години. П`ять сотень проти п`яти тисяч. Чи вже шести? Поле чорне й червоне, напоєне 

кров`ю й ворожими життями, чужою ненавистю... Треба вистояти, за будь-якої ціни вистояти. 

Як вистоїш тут, під Крутами, вистоїть і Україна. Бо ж що вони зроблять із своїми тисячами, 

проти таких сотень? Гончаренко звелів покликати сотників Богачевського  та Тимченка. 

- Негайно їдьте в Ніжин. Й приведіть сюди полк імені Шевченка. 

- Це ж резерв. 

- Резерв чого, сотнику? Як не втримаємо Крути, нам вже жодні резерви не 

знадобляться. У мене в запасі ще перша сотня. І ви мусите бути на станції із полком до 

того, як я введу їх у бій. 

- Слухаюсь. 

- Їдьте. З Богом. 

Гончаренко перехрестив понурі спини у сірих шинелях. Чотири години. Ворог зачаївся. 

Хвилинний перепочинок. 

Далі пекло, більшовики кинулись в атаку всією лінією фронту. Йшли багнетами вперед, 

як їжаки, ззаду били кулемети, били гармати, платформа сотника Лещенка відступила на 
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станцію. У відповідь постріли, дружні, дзвінкі чи не радісні. Безнадійно радісні. Максим 

механічно міняв набої і стріляв, стріляв, стріляв. Він не хоче, щоб жодна з цих червоних 

п`яних пик увійшла в Київ. Нехай помирають тут. Це їх останній притулок... 

Вечоріє, закінчуються набої, закінчуються снаряди... Гончаренко ще раз озирнувся до 

залізниці, що вела на Ніжин і вивів останній резерв – першу сотню юнкерів. Кинув у пекло. 

- Пане сотнику, пане сотнику! – Гончаренко озирнувся. 

- Де полк? Чому ви самі? 

Богачевський понуро опустив голову. 

- Полк імені Шевченка оголосив нейтралітет і відмовився їхати на фронт. 

Гончаренко завмер, не знаючи, що сказати. Чорна пляма насувалась на позиції. Немає сил, 

немає надії. Він захитав головою, наче заперечував щось, і на його очах блиснули сльози 

розпачу. Тримати в тилу "нейтральний" полк, це все одно, що добровільно піти у вороже 

оточення. 

- Пане сотнику! – ясний голос командира студентського куреня Омельченка привів 

сотника до тями. 

- Що у вас? – глухо запитав Гончаренко. 

- Набої... – юнак задихався. – Дуже мало набоїв. 

Гончаренко мовчки кивнув і наказав відступати до ешелонів, спочатку студенти, потім 

друга, третя, четверта сотні. Відхід прикриватиме перша, щойно кинута у бій. Над Крутами 

впало туманне сире надвечір`я.  

Залишки правого флангу відступили до потягу організовано та швидко, але студенти, які 

мали відходити першими, затримались, за високим насипом залізничної колії вони не 

побачили, що юнкери вже відступили й справа на станцію увійшли більшовики. Ліва й права 

частини студентського куреня відходили перші, було ще світло. Центральна частина під 

проводом Омельченка відстрілювалась, прикриваючи своїх товаришів. Під пострілами 

першим двом хоч і з великими втратами і з довгим обходом станції вдалося продертися до 
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ешелонів. Омельченко почув умовний сигнал – п`ять пострілів поспіль, потім ще два.. Тоді 

він наказав своєму загону відступати. 

Глибока темна ніч. Хижа небезпечна й розлючена. Вони відступають. Ані вогника. 

Здається світло у хибарі на залізничній станції. 

- Колія! – здогадався Омельченко. - Ми  повинні розібрати колію. 

І вони кинулися до залізничного полотна. Квапливо, роздираючи руки у кров, збиваючи 

нігті, мокрі від поту й снігу, вони розкидали залізницю. Десь попереду прогудів потяг, слабкі 

вогники –, здається, більшовики переправляють решту армії в ешелонах...  

- Відходимо! 

Наказ. Лиш куди? Нічого не видно. Туман, мокрий сніг і жодного вогника, жодного знака. 

Максим тривожно озирнувся. І сам Омельченко марно намагався вихопити, хоч найменшу 

вказівку на те, куди треба відходити. Раптом  перестав падати сніг і трохи розвиднілося. 

Юнаки помітили слабкі тремтливі вогники у напрямку станції. Омельченко глухо наказав йти 

за ним. 

Нарешті Крути, залізнична станція, вогні стають яскравішими, й у серцях тривога 

змінюється впевненістю, а пригнічення – легкістю. 

- Стой, кто идѐт? 

Багнети, як хижі тварини. Оточення. Довкола лиш сповнені ненавистю очі і жага помсти. 

Серце впало кудись вниз, дихання важке, руки міцно вчепилися у рушницю. Омельченко 

розпачливо хитнув головою. На станції червоні, поки відходив правий фланг та частина 

помічного куреня, більшовики зайняли Крути, й вони опинились у пастці... 

Які ж жахливі, нестерпно довгі секунди. Вони стоять пліч-опліч, спина до спини, багнет 

до багнета. Максим не відчував ані ніг, ані рук, лиш шалене колоття серця, і знав єдине 

бажання продертися вперед за будь-якої ціни. Продертися крізь ці лави п`яних, 

червономордих більшовиків, повалити їх, затупити багнет у холодній крові їхнього тіла... 

- Вперед! Вперед! В атаку! На багнети! – дзвінко наказав Омельченко. 
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І вони загрозливо підняли багнети. 

Почувся низький голос: 

- Что там? 

- Мальчишки, студентики... 

- Пусть сдаются. Я юнкеров и студентов прощаю...Но офицерам не 

жить... 

Вони кинулися вперед, топлячи цей низький голос у передсмертних квапливих криках... 

- Живыми брать! Живыми! Я с них шкуру спущу!  

...Живі? Невже досі живі? Максим важко підняв голову, але отримав такий удар  чимось 

важким, що знепритомнів. Кров? Шульгин зрозумів, що більше не відчуває болю, чужа кров 

капала йому на руку, він обережно спробував підвестись, перед очима потемнішало, але зір 

встиг вихопити залите кров`ю обличчя Максима.  Стукіт коліс, потяг... Куди ж він їде, вони ж 

розібрали колію? Невже назад, на Бахмач? Потяг важко зупинився, їх повикидали з вагона. У 

голові паморочиться, вони все ж таки попідводились. Максим озирнувся. Їх чоловік 

тридцять...Решта або встигла відступити до ешелонів, або погинула під Крутами. Постріл. 

Хтось впав, мізки бризнули гарячим на замерзлі нерухомі руки. Другий постріл. 

- Смерть! Собакам - собачья смерть!   

Червоногвардійці п`яно зареготали. Хтось запитав Берзіна, який зі смаком викурював 

цигарку. 

- За что их расстреливают? 

- Я обещал своим солдатам. Пусть отомстят за погибших товарищей... – 

його обличчя прийняло байдужий вираз. 

Постріли...  

- Буржуйское отродье! Хохлы чѐртовы! Националюги! 

Максим відчув, що Шульгин ледве тримається на ногах, від поранень паморочилось в 

голові. Тоді Максим підсунув йому свої зв`язані грубою мотузкою, роздерті у кров руки, і 
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Шульгин із вдячністю на них сперся. І раптом зникли ненависть, непорозуміння, гнів і 

суперництво, поступившись приголомшливому і теплому, старому як світ, відчуттю 

братерства… Раптом серед ночі, серед поодиноких пострілів п`яних солдатів та огидної 

лайки, почувся дзвінкий й ясний голос гімназиста Пинського: 

Ще не вмерла Україна, 

Ні слава, ні воля... 

І тридцять голосів змучених і замордованих юнаків підхопили так само дзвінко й ясно: 

Ще нам, браття-козаченьки, 

Усміхнеться доля... 

У мить стих п`яний регіт, згасла лайка, бо ж над засніженим білим полем перед Крутами, 

у мертвій тиші, розрізаючи ніч безжально й гостро, летіло: 

Згинуть наші вороженьки, 

Як  роса на сонці... 

Запануєм і ми, браття,  

У своїй сторонці... 

Берзін скривився, сплюнув, й голос його затремтів від ненависті й образи: 

- Медленно, медленно пускай умирают... Сволочи... 

Багнети, кров в обличчя, б`ють без жалю, без цілі... Хай вмирають повільно! Комусь 

вибили очі. На Бога! Вибили зуби... Кров застилає очі, важко ковтати власну солону кров, 

теплу й ще живу, але ж пісня продирається крізь залиті кров`ю обличчя й нестримно і 

запаморочливо летить угору: 

Душу й тіло  ми положим 

За нашу свободу 

І покажем, що ми браття 

Козацького роду... 
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Вони падають, знову ті багнети. В обличчя, в самісінькі очі, в груди, в шию, в серця...Очі 

не бачать, Максим нічого вже не відчуває, але свідомість якимсь дивом не зникає. Його 

слабкі вуста важко прошепотіли: 

В ріднім краї панувати 

Не дамо нікому... 

У ту ж мить перед залитими кров`ю очима забринів золотом Київ, і дзвонили дзвони у 

всіх церквах, а  Софійським майданом квапливо бігла золотокоса дівчина у темно-синьому 

пальті... Світло. Максим важко відкрив налиті свинцем очі. Аж раптом він побачив блідого 

заплаканого янгола і зрозумів, що це і є день перед вічністю... 

      

  Щоденник. 

26 січня 1918 

Муравйов зайняв Київ. Перед Маріїнським палацом із кулеметів розстрілювали офіцерів 

та найповажніших киян. Тіла падали в урвище Царського саду, а Муравйов три дні не 

дозволяв їх ховати... Я втекла попри заборону батьків і бачила все на власні очі. Під 

Маріїнським палацом усе було червоне від крові. Київ, страшний темно-сірий, порожніми 

вулицями вештаються п`яні солдати. Муравйов хоче п`ять мільйонів контрибуції й обіцяє 

продовжувати розстріли поки не зберуть кошти... Центральна Рада втекла до Житомира, 

нас нема кому захищати. Ми наче в облозі, жодна новина про наш уряд до Києва не 

доходить, більшовики весь час оголошують про свої суцільні перемоги... Тепер гуляти Києвом 

небезпечно і страшно. 

17 лютого 1918 

Сьогодні рівно місяць, мені важко писати... 

Більшовики відступили на Харків, у Київ вступили німці та загони Центральної Ради. Під 

тиском організованої німецької армії, червоні покидьки залишали українські землі. Сьогодні 
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ж було створено комітет з розшуку тіл тих, хто  загинув під Крутами. Потягом повезли 

двісті домовин. 

 

5 березня 1918 

Їх привезли до Києва. Знайшли лише двадцять вісім тіл тих, кого розстріляли більшовики 

після бою. Приходили заплакані аж чорні жінки, щоб упізнати тіла. Я збрехала, я бачила, що 

батьків М. розстріляли під Маріїнським... Я назвалась його сестрою і мене пустили на 

розпізнання. Я думала, що після звістки 18 січня я витримаю все, але ледве увійшовши до 

кімнати, де на столах лежали жовтувато-сині тіла, я знепритомніла. На них не було 

жодного живого місця. У січні й лютому було холодно й тління їх не зачепило... Але ж 

обличчя! Обличчя... Розбиті до невпізнанності, вибиті зуби, виколоті очі, в декого рознесені 

голови. Я притислась до стіни, тримаючи носовичок, вимочений у нашатирі, але це не 

допомагало, і я знову була на межі запаморочення 

- Господи! – закричала якась жінка. 

Я озирнулася. Мати В. Вона схопилась рукою за рукав сорочки. 

- Монограма... Синку... Синку... 

Дві літери блакитним біля коміру. В.Ш. У мене підкосились ноги. Я насмілилась 

подивитись на розпластане тіло. Геть немає обличчя. Лиш до болю знайоме світло-русяве 

волосся. Тоді я побачила М. Сама думка про те, що вони обоє зазнали найстрашнішої смерті  

того дня, геть позбавила мене сил.  

- Пані, пані, - хтось підхопив мене під руки. - Ви пізнали? Пізнали? 

Я мовчки кивнула головою й, отямившись, назвала його ім`я. Мляво пішла до дверей. 

- Пані, зачекайте. – знову той голос. 

Я озирнулася. 

- Це знайшли у вашого брата. 
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Він простягнув мені згорнуті у четверо листи, списані дрібним щільним почерком. Брудні 

від пилу й крові. 

- Що це? 

- Це знайшли під сорочкою вашого брата... 

Я забрала їх із собою. Все одно ніхто не міг впізнати. Нікого крім мене не було, батьків 

розстріляно...Я повернулась додому і поклала ці  листи до щоденника. 

Казали, що Берзін заборонив місцевим селянам ховати тіла, й вони так і пролежали 

півтора місяці у відкритому полі. 

 

6 березня 1918 

Ми навіть не знали всіх імен, деякі тіла так і лишились непізнаними. Крізь центральні 

вулиці Києва пронесли двадцять вісім закритих домовин під червоною китайкою. Тільки 

тепер кияни, переживши пекло червоного терору, усвідомили, що зробили ті триста юнаків, 

які залишились на полі під Крутами. Багатотисячний натовп проводжав їх в останню путь, 

чорний натовп, чорні обличчя жінок, чорна земля, й вкриті червоною китайкою домовини. 

Ховали із військовими урочистостями, як офіцерів, під час відправи співав хор... Пізно. 

Господи, пізно!  

Грушевський виголосив жалобну промову, усі довкола ридали. 

- Стримайте ж ваші сльози, які котяться: ці юнаки поклали свої голови за визволення 

Вітчизни, і Вітчизна збереже про них вдячну пам`ять на віки вічні...Славна смерть за 

Україну... 

Славна...Та хіба ж хтось оцінить? 

Їх поховали на Аскольдовій могилі.  

 

Без дати, вклеєно. 

П. Тичина 
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На Аскольдовій могилі 

Поховали їх – 

Тридцять мучнів українців, 

Славних молодих... 

 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! – 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

 

На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! – 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

 

Вмерли в Новім Заповіті  

З славою святих 

На Аскольдовій могилі  

Поховали їх. 

 Сторінки вирвано 

Дати не видно (???) 

Я прийшла попрощатися.  До знесених хрестів й розбитих плит рано  вранці,  бо туди не 

можна приходити, навіть варту виставили. Якійсь червоноармієць з розстібнутою шинеллю  

курив цигарку. Мені від того видовища стало гірко й огидно. Я згадала, хлопців у ладних 

сірих одностріях, блиск в очах, охайні руки і Київ – передгрозовий, завмерлий, ностальгічно 
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щемливий, яким йому вже ніколи не бути. Як не горітимуть надією й щирістю п`яні очі цих 

неголених солдатів у брудних розстібнутих шинелях. Раптом я почула голос: 

- Громадянко, що ви тут робите? І навіщо квіти?  

Я озирнулася й побачила патруль, від страху у мене почали тремтіти руки. Я знала, 

що там не можна вільно ходити. Але той неголений червоноармієць, загасив цигарку, 

квапливо підійшов до мене і обійняв. Я скам`яніла, у нього були широчезні долоні й бруд під 

нігтями. 

- Она  ко мне пришла. Я, товариши, на посту всю ночь стою, глаз не 

смыкаю. Уж и с невестой свидеться нельзя? 

- Так би  і сказав.  

Вони пішли геть. Я ледве не померла від жаху. І ледве патруль зник за деревами, 

червоноармієць відштовхнув мене  і знову запалив цигарку. 

- Ну чего стала? Иди, дурѐха! 

Чому він мене відпустив? Навіщо збрехав? А чому я змовчала? Чому не закричала, що 

прийшла, щоб вшанувати пам`ять тих  загинув без страху, захищаючи Вітчизну? А я мовчу, 

бо боюся, бо буду вічно жити у страху… 

(чорнило потекло) 

І я ніяк не можу зарадити думці про те, що  пекло, яке пережили вони, у тисячу разів 

краще нашого жаху й безсилля. 

 

1978, Київ. 

 Євген не стримався й запалив цигарку. За вікном падав пухнастий грудневий сніг. Він 

затягнувся, подумки висварившись. Клята звичка! Це ж треба було знову за старе через два 

роки! 

- Євгене Миколайовичу! 
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Єдиною звичкою, якої не могла вибити система зі старого полковника-полтавчанина, була 

звичка розмовляти з підлеглими українською мовою, м`яко розкатуючи "л". Нехай собі 

розмовляє, все одно генералом не бути. Квітницький квапливо загасив недопалок у 

попільничці, наче засоромився. 

- Знов палиш? Запам`ятай, ти не повинен мати слабкостей... Жодних. 

Квітницький понуро опустив голову. 

- То чим завдячую? – по-діловому поцікавився полковник Щербаков. 

- Хотів дізнатись, як справа нашого професора... – голос Євгена став сухим і 

безбарвним. 

- Як справа, як справа... Твоя Зоя Космодем`янська мовчить, як води у рот набрала. 

Чоловік-то в неї більш балакучий усе підписав і на неї, і на професора... 

- Навіщо ж ви її  тримаєте, товаришу полковнику? 

- Не твого розуму діло. Тебе на кафедру заслали не романи крутити, а збирати 

компромат на декана. 

- Товаришу полковнику! 

- Помовч, помовч, Женю. Сам знаєш, що інструкції порушив. Тобі тих книжок у дім 

понатягали не для того, щоб ти їх роздавав кожному зустрічному, а для того, щоб 

професора Коноваленка посадити туди, де твоя аспірантка, чи як там її, сидить... 

- Ви ж знаєте, що Грушевського і Гончаренка я їй дав. 

- А нам і без тебе є за що її прихопити. У неї знайшли списки ідейних ворогів та 

кандидатську геть антирадянського спрямування.  

- Та це ж... 

- Помовч, помовч, Женю. Не мене одного дивує твоя увага до громадянки Слуцької. З 

глузду з`їхав? Чи мені нагадати, як твого батька під Тернополем націоналюги 

застрелили... 
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Квітницький зчепив зуби, погляд став гострим і неживим. Відтоді, як він потрапив  у 

військовий інтернат, Євген зрозумів, що не можна виказувати жодних слабкостей, жодних 

шкідливих звичок, жодних чуттєвих стосунків, жодної речі, через яку можуть притиснути до 

стіни, перебити волю й маніпулювати, як лялькою. В інтернаті вихователі й викладачі пильно 

спостерігали за дітьми, та й самі діти  стежили одне за одним й доповідали старшим, 

звичайно, за відповідальним дорученням. На кожного потім складали детальне досьє з 

повним переліком слабинок й речей, за які можна учепитися. І Євген навчився приховувати 

будь-які почуття й мовчати, навіть коли біль розривав тіло, як блискавиця, від мозку до 

кісток, коли від спогадів про батьків хотілося плакати, і навчився пити не п`яніючи, бо ж 

завжди знайдеться добра душа, яка донесе про ті п`яні теревені.    

- Що ви від неї хочете? – запитав він, не зводячи очей з полковника. 

- Нехай підпише, що той список і книжки їй декан в університеті дав... 

- І її звільнять? 

- Звільнять. Звільнять. – запевнив полковник, дивно усміхаючись. 

- Випишіть мені перепустку. Я спробую її переконати. 

- Спробуй. Бо завтра ми спробуємо. По-іншому. Мені ось як потрібно Коноваленка до 

Нового року подалі запроторити. Набридло це все. В санаторій би, на відпочинок. – 

мрійливо затягнув Щербаков. - Йди, Женю. Я тобі перепустку підпишу. Сьогодні ж. 

- Здравія бажаю, товаришу полковнику. 

Квітницький жваво розвернувся і попрямував до дверей. 

- Женю! 

Він озирнувся. 

- Кидай палити. Ти не повинен знати слабостей. Жодних. - багатозначно додав 

полковник, педантично зав`язуючи бантик на товстій  папці з тонкого картону. 

Сніг падав великими кошлатими клаптями, Євген відкрив квартирку і запалив цигарку. 

Смак тютюну на якусь мить повернув його звичну витримку й спокій. На якусь надто 
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коротку мить. Тоді він знову закурив... Зрадливі думки закручувались у кубла, як кільця диму, 

як гадюки з відрубаними головами. Чому він привів Ірину додому до тих клятих заборонених 

книжок, чому не зупинив її зізнання, чому потім не змовчав, а виклав усе в рапорті? Майже 

усе. Чортів рапорт. Давня звичка – як сповідь для ченця. Відписався і спиш спокійно, й 

притиснути  нема за що. Він же міг змовчати, вигадати, що зав`язав  роман з Іриною, щоб 

ближче підкопатись до професора. Хто міг перевірити? У нього бездоганний послужний 

список, кристальна репутація. Зрештою та ретельно заготовлена пастка була саме для 

Коноваленка, а не для  неї... Євген нервово зчепив кулаки. Ним оволодів дивний 

приголомшливий розпач, як тоді, коли він уперше пішов за Іриною на Володимирську гірку з 

надією витягти компромат на професора. Вона йшла просто калюжами, і від її світлих 

черевиків відскакували каштани. Тоді він  почав уважніше до неї приглядатися, заспокоюючи 

сумління ревного комуніста необхідністю справи. Він знав, коли Ірина приходить на кафедру 

і коли йде, що читає в архіві, про що розмовляє з деканом... Але ці дурні, нікому непотрібні 

дрібниці спершу глушили жадібний і непевний голос його бажань, який зрештою зірвався на 

егоїстичний й оскаженілий крик, який він більше не міг ігнорувати. І Євген намагався не 

бачити в ній щось інакше за знаряддя знищення декана. Але голодний демон усередині знав 

лише ультиматуми, і він хотів впевнитись, що це звичайнісінька жінка, така сама як усі... 

Євген знову запалив цигарку. Тепер він зрозумів, що безвідмовна і досконала логічна машина 

зіпсувалась саме на цьому кроці, віддавши його на поталу переможеним і, здавалось, давно 

забутим цигаркам. Вона ж не така як інші! Безборонна дитина, яку підсвідомо прагнеш 

захистити. Яке дивне відчуття – бажання захистити когось окрім себе. Тепле й 

приголомшливе, як море. У його житті завжди було багато жінок, які зліталися, як метелики 

на вогонь,  зачаровані його поставою, привабливим обличчям, впевненістю й  силою. Та про 

жодну з них він не думав так, як про цю, яку згубив, прагнучи захиститись, позбавитись 

докорів сумління.  
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Він швидко йшов похмурими коридорами, чеканячи крок. Сержант, охоронець на поверсі, 

побачивши його, підхопився з місця й віддав честь. Євген зневажливо витягнув перепустку, 

на його гарному обличчі проступила хмарка огиди й роздратування, наче цей візит був 

важкою необхідністю, гірким набридлим обов`язком. Забренчали ключі, металеві двері з 

облупленою зеленою фарбою важко зрушили з місця. 

- Громадянко Слуцька! – голосно  привітався він, знаком показавши сержанту замкнути 

двері. 

Вона навіть не ворухнулась. Так скам`яніло і сиділа на жорсткому холодному ліжку. Євген 

зупинився, жадібно вбираючи її очима. Бліда, як крейда, тіні під очима. Чорні тіні під її 

дивними сірими очима, коротко підстрижене волосся, неслухняне й розкуйовджене, як у 

хлопчиська... 

- Ірочко... – дуже тихо покликав він, знаючи, що сержант за інструкцією пильно за ними 

спостерігає, в а сусідній камері може сидіти людина із лікарською слухавкою. 

Ані слова, ані погляду, ані руху. 

- Ірочко... – аж плаче. 

Утомлений змучений погляд. Презирливий, гнівний, вбивчий. Дикий, як у вовка. До болю 

стулені на грудях руки мляво стенулися, й нігті впилися у м`якість долонь. І все ж таки вона 

не могла не визнати, що йому страшенно пасувала військова форма.  

За металевими дверима розмірені кроки. Євген глянув на годинник. Шоста. У нього є три 

хвилини. Рівно три хвилини, поки черговий по поверху здаватиме варту. Знову кроки. Голоси. 

Тиша. Він кинувся до неї, до її білих холодних, як лід рук. 

- Ірочко, кохана... 

Вона мляво пручалася. 

- Нащо ця комедія? – вдарила словом, як поличник дала. 

Євген обійняв долонями її лице, міцно й рішуче, змушуючи дивитись у вічі. 

- Я тебе витягну звідси. Присягаюсь. Лиш підпиши те, що вони хочуть... Благаю. 
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- Геть від мене. Забери руки. Ненавиджу тебе! Це ж вони тебе прислали, щоб ти мене 

вмовив? Мало тобі було з мене насміятися? 

- Я тебе кохаю. 

- Боже ж мій, так щиро, я майже повірила! Залиш мене… Мені шкода. Справді шкода, 

що я була твоєю коханкою. Та не бійся,  я їм не скажу… Це ж зашкодить твоїй кар`єрі? 

- Припини! – він побілів, як смерть. 

- Господи, як огидно. Мій чоловік, моя дитина…Він же кохає мене. 

- Кохає? – скривився Євген, чула б вона, що він на допитах співає. – Це я тебе кохаю, а 

не він.  Кохаю, чуєш? І все заради тебе покину.  

Ірина гірко усміхнулась. Він хитнув головою, щось заперечуючи, голос зник, вуста 

ковзнули до тих холодних білих рук. Вона затремтіла, німа й безрадна. Годинникова стрілка 

безжально летить по своєму диявольському колу.  Господи, скільки ж ще їй знати слабкість 

біля цього пружного, надто міцного тіла?  

- Я тебе кохаю, - глухо, впевнено, чомусь приречено.  

Якесь німе застереження застигло на її вустах. Так і не сказала. 

Годинник невблаганний. Стрілка оскаженіла. Порожня хвилина. Євген припав до її вуст, 

тремтливих й знесилених. Поцілунок смертника, що запалює пекло десь глибоко всередині, а 

полум`я за лічені секунди охоплює і душу й тіло.  

Розмова, розмірені кроки лунають стоголосою підлогою. 

- Кохаю тебе, чуєш?  

Через силу відірвався від неї. 

- Я тебе звідси витягну. Тільки підпиши, благаю тебе, підпиши…Я заберу тебе… 

Вона чомусь повірила.  

Двері грюкнули ще раз, новий вартовий віддав честь. Повільно закрив двері, і 

Квітницький, почув, що Ірина заридала. Розпачливо і безпорадно. Він хитнув головою, наче 

проганяв примару, поправив зеленувату форму, ледве переборюючи бажання знову 
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відімкнути камеру й кинутись до неї. Він не повинен знати жодних слабкостей. І жодних 

почуттів.  Важко брякнули ключі, розриваючи тишу, як гонг. Він пройшов темний коридор 

швидким бадьорим кроком, показав перепустку, квапливо вибіг надвір і неслухняними 

руками запалив цигарку. 

Він і справді може її забрати. Хай лиш підпише. Її відпустять, може виключать з партії, а 

може й ні – бо це ув`язнення гарний і безкінечний привід притиснути її до стінки, щоб 

змусити доповідати про кожну підозрілу особу на кафедрі… Ні, вона так не зможе, нехай 

кине роботу. Так буде простіше і йому, і їй. Хоча хіба тепер йому може бути простіше?  Бути з 

Іриною – це все одно, що виказати свою слабкість. Євген занадто добре знав, чим за це 

доведеться заплатити – вічною залежністю і беззастережною покорою, речами і вчинками, 

яких він ніколи не хотів, доносами й скаргами, яких він би ніколи не написав. Хіба ж мала 

ціна, щоб вона йому не пробачила?  

...Ірина змусила себе заспокоїтись. Бо в риданнях прокидався той клятий дикий звір у 

грудях і розривав її на частини. Сухі, подразнені очі, пече шкіра обличчя, на губах тонкий 

солонуватий смак власної безпорадності. І знову важкість сирої холодної камери і уїдлива 

глузлива нікчемність, без впевненості його оксамитного голосу й спокійної моці тіла.  

- Бреше ж, бреше... – прошепотіла Ірина, намагаючись сама себе запевнити. 

Але щось всередині роздратовано заперечувало, гнівно протестувало, знову 

розтривожуючи сонну тварюку під серцем. "Невже можна бути настільки ницим? Він не міг 

мене знову ошукати... Не тепер... Невже знову розчарування? Я не хочу, я втомилася…" – 

розривалась зшаленіла гарячкова думка. 

Євген хоче, щоб вона підписала. Це ж вони, вони хочуть, а він лише німе безвідмовне 

знаряддя її згуби... Лиш вони хочуть, зводячи її з розуму нічними єзуїтськими допитами, 

шантажем й погрозами, вимагаючи лише одного жалюгідного підпису. Проклятого облудного 

свідоцтва. Кажуть, що її відпустять. Гірка посмішка, саркастичний насміх. Їй звідси одна 

дорога в божевільню... Її не випустять.  Бо вона  непевним випадковим  рухом рознесла на 
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дрібні уламки той розмальований колос совєцької історії. Бо вона дізналась те, що мало 

загинути у таборах, замовкнути на розстрілах, завмерти у тортурах. Бо вона усвідомила, що 

більшовицька влада квапливо й жорстоко залила кров`ю горлянку неприйнятному для неї 

прагненню України бути вільною. Й душить його зараз, кидаючи до в`язниць надто 

допитливих істориків,  замикаючи у божевільнях надто свідомих письменників, вибиваючи 

облудні звинувачення й безвольні підписи...Щоб ніхто не знав, як шістдесят років тому у 

січневому снігу триста юнаків поклали свої голови, зазнавши тортур і знущань аби лиш не 

скоритись, не віддати Київ на поталу і виконати свій обов`язок перед совістю й Україною... 

Щоб ніхто не смів згадувати їхніх імен, щоб не було на мапі Крут, щоб не було хреста на 

могилі... 

- Слуцька! Підводься! Обличчям до стіни! Руки за спину! Кроком руш. Швидше!.. 

Поштовх у спину.    

Кімната допитів, безлика, страшна. І знову папери, фальшиві свідчення. 

- То підпишеш? 

Вона лиш мовчки хитнула головою. 

- От дурна! Не хочеш бачити своєї дитини? Що тобі варто підписати? – голос 

полковника навіть здається ласкавим. – Годі гратися у червоних партизанів.  

Важке сіре обличчя аж нависло над нею. 

- Усе одно ж підпишеш. Ну нащо ти його прикриваєш? Хто він тобі? Це ж Коноваленко 

дав тобі той список? Правда? 

  Хитнула головою, жах і сльози у сірих очах. 

- Підпишеш. У мене всі підписують. Довго ми з тобою бавилися. Шкода мені псувати 

таке гарне личко. Та нічого не поробиш. У Радянському Союзі не повинно бути 

націоналістів. Ой, дурна, дурна дівчинка! Ну чого ти рогом вперлася? 

Прямий влучний удар, кров перебила подих, Ірина відкотилась кудись вниз на  цемент 

підлоги. 
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- Підпишеш? 

Вона лиш схлипнула. 

- Я не чую.  

Тиша. 

- Вперта яка. Ненавиджу вас, таких затятих. У тебе, що дід в УПА? Нічого, нічого, 

навіть вони стають слухняними, як малі діти... Навіть вони.  

Мовчить, зціпила зуби і мовчить, кров ковтає. А від тих націоналістичних теревенів ще 

більше пручається, очі горять, як у скаженого вовка, дивно як ще не щириться. Тут по іншому 

надавити треба, по-жіночому… 

- Ну чого ж ти чекаєш? Чи думаєш Квітницький тебе врятує? Він у нас золотий фонд, з 

найкращих кадрів. Ось на таких ідіоток як ти… 

- Неправда… 

- Ти бач, голос прорізався. Підпиши… Марно чекати порятунку. Квітницькому на тебе 

начхати. Він тобі каже те, що йому наказали. А потім усе, що ти йому щебечеш, у 

рапорті викладає. З усіма подробицями й деталями, - багатозначно додав полковник,  

проспівавши останнє слово. 

Сержант охорони зареготав, як навіжений. 

- Підпиши. Кажу ж тобі, відпущу додому. 

Вона захитала головою, істерично, знервовано, наче хотіла заперечити. Ні, годі. Вона не 

зможе знову.  Ще раз витерпіти це розчарування і відчай? Вона не хоче, не має сил видертись 

з цієї глибокої пастки, з цього величезного капкану, який залізними клинцями стискає 

горлянку, впивається у серце. Наче і хоче вибратись з цієї ями, але земля висковзує з-під рук, 

і вона знову падає  і раптом розуміє, що там угорі білим блимає не свобода, а нове 

розчарування. Приголомшливіше і важче за перше.   



 75 

Розрахований міцніший удар у те саме місце, щоб біль не встиг відпустити, щоб не 

зупинилась кров. Аж раптом байдужість й нечутливість, млосна м`якість у всьому тілі й 

усвідомлення того, що вона давно має знепритомніти... Господи, змилуйся! 

- Заберіть її! У карцер без взуття... Хай ніч кров`ю поплюється, а завтра зранку знову 

сюди...Нічого, нічого, ще будеш мені співати...Ідіотка. 

Полковник гидливо витер руки, потім знаком наказав сержанту дати папку з особовою 

справою. Він увімкнув яскравіше світло і ще раз перечитав дані, наче не вірив своїм очам.  

- Звідки ж ця впертість? Звідки... – пробуркотів Щербаков. 

- Товаришу полковнику...- запопадливо почав було сержант, але полковник лаконічним 

жестом наказав йому замовчати.   

За вікном не вщухала казкова передноворічна хуртовина, Євген Квітницький зайшов до 

приймальні й привітався з секретаркою полковника Щербакова. Та коли він тричі постукав у 

двері його кабінету, секретарка відірвала здивований погляд лялькових блакитних очей від 

друкарської машинки і млосно промовила: 

- Шефа немає... 

- Тобто? 

- Тобто він у відпустці, в Карпатах. Санаторій "Червона квітка". Якщо потрібно, можу 

дати телефон. 

- Ні. Дякую. А хіба справу Коноваленка закрито? 

- А хіба ви не знаєте? – продублювала його здивований тон секретарка, блимнувши 

ляльковими очицями. 

Витримавши театральну паузу, вона продовжувала, не відриваючись від монотонного 

друку.  

- Був дзвінок. Згори. – тихо додала вона. – Коноваленка заарештувати за свідченнями 

чоловіка Слуцької. При обшуку знайшли оригінал тої самої кандидатської.  

- А Слуцька?  
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- Невже ви ще не в курсі? – власна обізнаність явно її тішила. – Померла, серцевий 

напад. 

Він скам`янів. 

- Можна закурити? – нарешті запитав він й, не чекаючи відповіді, підійшов до вікна. 

Секретарка Щербакова лиш знизала плечима, вона терпіти не могла тютюнового диму. 

- Її справа вже в архіві? – голос став безбарвним, без жодних емоцій. 

- Ні, тут. Саме підшиваю.  

- Я можу глянути? – усередині все напружилось, як струна, яка ось-ось лусне. 

- Прошу. – лялькоока щиро здивована. 

Товстенька папка опинилась в руках Євгена. Він швидко розв`язав педантично зав`язаний 

бантик.  

- Ви хочете чаю? 

- Так, - не замислюючись, кинув він. 

Пальці не слухаються. Він все ще не вірить. Ось вона, ця клята сторінка. Літери 

розбігаються перед очима. Причина смерті. Надруковано. Далі нерозбірливий лікарський 

почерк. Субендокардиальний  інфаркт, ускладнений фібринозним перекардитом...Вагітність 

7-8 тижнів. Папка випала з безвольних рук, він повільно опускався на підлогу, наче косою 

йому сантиметр за сантиметром відсікали ноги... 

- Євгене Миколайовичу, вам погано? Євгене Миколайовичу...- налякано пролопотіла 

секретарка, у ляльково-блакитних очах завмер жах. 

Немає подиху, немає серця, немає думки... Над ним запанувала приголомшлива тиша.  

І всередині щось важко скотилось у безодню замість того, щоб легко злетіти угору. 

 

2002, Київ. 

 Професор Смолич байдуже пробіг поглядом листок, скривив губи й, піднявши важку 

рогову оправу окулярів, пильно подивився на Ольгу. 
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- Ну і що це по вашому? 

- Це список добровольців-студентів, які поїхали до Крут. 

- Ну і? 

- Ви ж пишете монографію по Центральній Раді... Принаймні  в академії наук мені 

порадили звернутись саме до вас. А цей список унікальний документ, ніхто ж досі 

достеменно не знає, ані скільки людей поїхало до Крут, ані їхніх імен. 

- Звідки він у вас? І чому друкований? 

- Моя мама знайшла його в кошторисах міської ради, передрукувала... 

- А де оригінал? 

- Розумієте, за такі речі у 78 була стаття... 

- Моя люба, невже ви думаєте, що доктор історичних наук, професор університету імені 

Шевченка,  почесний професор Гетрідзького університету може використати у своєму 

дослідженні документ сумнівного походження? 

- Але ж... 

- Ну подумайте, кому потрібні ті ваші імена? Історичну справедливість відновлено, про 

ваші Крути у кожному підручнику написано, чи ви хочете, щоб діти той допоміжний 

курінь по іменах знали? Погоджуюсь, документик сам по собі цікавий, але не являє 

собою цінності для науки, бо дуже сумнівного походження. З точки зору логіки  і 

чистого людського ставлення я вас розумію, але формально це просто папірець. Не 

більше. 

Сірі очі Ольги стали крижаними. Шкода, що з роботи відпрошувалась. Згаяний час. Що з 

нього візьмеш, коли він професором й доктором став під теплим крильцем радянської влади?  

- Сподіваюсь, ви мене розумієте... Якщо ж знайдете оригінал – ласкаво прошу. 

- Дякую. На все добре. 

Вона поквапливо глянула на годинник. Пів на четверту. За півгодини мусить бути в 

редакції. Зранку секретарка шефа, стуливши губи, процідила, що о четвертій  Василь 
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Степанович, хоче з нею побалакати, якісь зауваження по матеріалах. Здогадався! Вони вже 

тиждень у нього на столі лежать. Ольга ще раз глянула на годинник, наче лише так могла 

розпланувати залишок дня.  Потрібно встигнути віддати статтю  у "Українські ініціативи". Чи 

скинути на мило? Головний редактор полюбляє сипати свої зауваження в спантеличене 

обличчя  журналіста, а не в мовчазний монітор... Доведеться їхати. Після добрячих шмагань у 

Василя Степановича... 

Василь Степанович пильно простежив, щоб Ольга закрила за собою скляні двері. 

- Добрий день. 

- Добрий, - відповів Василь Степанович, вже остаточно впевнений у тому, що нічого 

доброго в цьому вересневому дні немає. – Статтю твою почитав, Ольго... 

- Вона ж у вас уже цілий тиждень лежить... Застаріла інформація, як протухле яйце.  

- То хай у мене на столі потухне, бо в друк не піде... 

- Як це? 

- А ти, дорогенька, хоч трошки в голові маєш? Такі прізвища вголос не називають. А 

щодо твого "РК18"... Нам чітко сказано, що експорт хімічної зброї не чіпати, там свої 

відповідальні органи є. 

- У мене є інформація про те, що препаратом "РК18" зацікавився американський 

Держдеп. А йому начхати на наші відповідальні органи... Не хочете друкувати - не 

друкуйте, зрештою є багато видань. У нас же свобода слова.   

- Послухай мене, Ольго, ти в нас хто? Економіст. Ось і пиши про свій бюджет. І не лізь 

у ту політику. 

- А ви думаєте бюджет у нас цілковито аполітичний? – іронічно запитала вона. – 

Хочете, я вам про таємні видатки напишу, на безпеку і оборону... 

- Дався тобі той експорт хімічної зброї, -  продовжував Василь Степанович, не 

зважаючи на її  уїдливість. 

- Нелегальний експорт. 
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- Молода ти ще, зелена. Послухай доброї поради, людини, яка вже тридцять років 

працює в журналістиці. Я і за радянських часів працював, і за перебудови, і вже 

одинадцять років незалежності у цьому кріслі сиджу й сидітиму, хто б до влади не 

прийшов, зелені, червоні чи фіолетові. Бо головне злагода і розумний компроміс. А ти 

своїми статейками лише воду каламутиш, результату жодного, а пити не можна. 

Зрозуміла? 

- Зрозуміла. Тільки ви ж знаєте, у молодих і зелених мізки не в ту сторону працюють, 

некомпромісну. 

- Геть із моїх очей. Ти невиправна. Статтю не друкую, ясно?  

Чудово! Що "Вісник" друкувати не хоче, піде на "ура" в "Українських ініціативах". Вона 

знаходила таємне задоволення в одночасній роботі на провладне й опозиційне видання. І 

припиняти такий стан речей вона не хотіла, бо завдяки йому підтримувала необхідні 

знайомства. Із дзвінком з "Вісника" їй легко виписували перепустки до Мінфіну, Верховної 

Ради чи НБУ, а "Українські ініціативи" були невичерпним джерелом компромату на все те, 

куди "Вісник" давав перепустки.  Зрештою, лише звівши це все докупи, можна було віднайти 

істину.  

...Клацнувши по будильнику, Ольга автоматично ввімкнула телевізор. В голову вдарила 

звична музика заставки новин. 

- У ранковому випуску новин: скандал із хімічним препаратом "РК18", американський 

радник з питань національної безпеки звинувачує офіційний Київ у нелегальній 

торгівлі хімічною зброєю. Верховна Рада і досі не розпочала слухань по бюджету на 

2003 рік, у день голосування опозиція залишила сесійну залу у повному складі... 

Ольга подумки посміхнулась: "Якщо главред підписав вчора мою статтю до друку. 

"Українські ініціативи" будуть першими, хто зреагував на скандал. А якби надрукували днем 

раніше, то самі б цей скандал і створили." 
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- ... До сьогоднішнього дня преса ігнорувала експорт хімічної зброї, зокрема 

надсучасного паралітичного препарату  "РК18", який за своїми властивостями не має 

світових аналогів.  Звинувачення Вашингтону ґрунтуються на письмових свідченнях... 

Вона роздратовано вимкнула звук і нарешті підвелася з ліжка. Звинувачення Штатів діяли 

їй на нерви, якого біса вони втручаються у зовнішню торгівлю України? Мало їм Іраку, Усами 

Бін Ладена і Алькаїди?  Але вона мала нагоду поспілкуватись із Петриненком, тим самим, 

який невідомо як переправив кипу плівок і записів за океан, і якого дуже хочуть бачити в 

СБУ та ЦРУ... У торгівлі зброєю вимальовуються такі схеми, що відмивання брудних грошей 

в Антигуа здається дитячою забавкою. Вона знову увімкнула звук. 

- ...Сполучені Штати заморозили фінансову допомогу Україні. Через скандал із 

експортом небезпечної хімічної речовини "РК18" під питанням зустріч президентів 

України та Польщі. На вимогу депутатів-опозиціонерів сьогодні у Верховній Раді 

слухатиметься питання про створення спеціальної слідчої комісії щодо продажу 

препарату... 

Ось вам і бюджетний процес. Хоч би до грудня ухвалили! 

Вона запустила комп`ютер й витягла товсту папку з матеріалами, які їй дав Петриненко. 

Увімкнула диктофон. Звідти плинув приємний чоловічий голос: 

- Олю, зрозумійте, тут задіяні такі бізнесові інтереси і такі шалені гроші, що ці люди 

вже ні перед чим не зупиняться. Я кажу про суми з дев`ятьма нулями. 

- Чому ви звернулись саме до мене? Звідки ви знали, що я не подзвоню в СБУ? 

- Звичайно, це ризик... Я читав ваші статті. У нас мало журналістів, які б так писали. У 

нас взагалі мало чесних журналістів. 

- А ви думаєте я чесна? Мій батько завжди казав, що в будь-якій людині домінує 

інстинкт самозбереження. Ви ж знаєте, що я сиджу на двох стільцях одночасно... 

Дурна робота! Опублікованої доступної інформації обмаль, все тримається на відвертих 

розмовах і неформальних зустрічах, із грифом "не для друку".  “Бандитський Петербург” 
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просто відпочиває. І вся ця товстенька папочка - це звичайно добре, але ж, як казав 

сумнозвісний професор Смолич, формально просто папірці.    Натхнення не було, клацнувши 

декілька порожніх рядків, Ольга вдяглася й  пішла прогулятись. 

Тихо накрапував дощ. Увішаний рекламою іноземних брендів майдан Незалежності 

дратував Ольгу як ніколи. Протяжливо свиснув мобільник. SMSка. Буду о шостій 

Варшавським зустрінь цілую Маре. Ти бач, як поспішав, навіть зайву літеру клацнути 

полінився. Та міг і не підписуватись, його телеграфну манеру ні з чим не можна переплутати. 

Те ж мені журналіст! А самовпевненості на трьох вистачить, ніби їй більше нема чого 

робити,  як витрачати свій час на його дорогоцінну особу. 

Спогади про Марека завжди навіювали щось середнє між роздратуванням і якимсь 

дивним хвилюванням, яке заважало спати. Він уїдливо й часом цинічно висміював усе, що 

мало будь-яку цінність, розбиваючи будь-які гарні враження. З ним марно було грати у 

ображену даму, він бачив Ольгу наскрізь, наче вона була скляною. Непомітно й вона сама 

перебрала від нього цю уїдливість, якою відрізнялись усі її статті. І чим більше вона ставала 

цинічною,  тим менше насмішок було з його боку, тим простіше їм було спілкуватися. А у 

його відвертості й цинізмі, Ольга раптом побачила чесність, беззастережну й просту.  

- Назви речі своїми іменами й забудь про “так не годиться”. Тоді усі твої враження 

розіб`ються, як скло. – Марек був на диво серйозним. 

- Навіщо? 

- Тоді ти побачиш правду. 

- А кому вона потрібна?  

Згадавши це, Ольга прикусила губу, хіба ж комусь потрібний той список студентів, що 

поїхали до Крут? На багато простіше розпинатись про патріотизм, обережно підміняючи його 

націоналізмом і створювати враження плідної роботи.   
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Дощ не вщухав, потяг спізнювався. Ольга випила аж три чашки кави і вже почала 

втрачати терпець. Аж тут диспетчер нудним голосом  у ніс повідомила, що потяг Варшава-

Київ прибуває на другу колію.  

Синій польський потяг зупинився безшумно й легко. Ольга стала навшпиньки, щоб краще 

бачити. Нарешті Марек з довгою валізою на коліщатах та чималеньким кейсом. Посмішка на 

всі тридцять два. 

- Вітам
4
, Олю. 

Міцненько поцілував. У губи.  Нахаба! 

- Привіт, привіт... Ти назавжди чи що? Що у тебе у валізах?  

- Ноутбук. 

- Бачу, все набагато серйозніше, ніж я думала. Ходімо... Я машиною.  

- Ти? Машиною? Олю! Я що схожий на самогубцю? – знову посмішка на всі тридцять 

два. – Може краще взяти таксі? 

- Тобі є де жити? 

- Ну... – сині очі з дитячою безпосередністю впились їй в обличчя. 

- Якщо хочеш, можеш пожити у мене. 

І хто тягнув за язика? Не мала баба клопоту... 

- Можна спитати, чому ти приїхав? Чи це державна таємниця Польщі... 

- Скоріше України, мила. 

- Тобто? 

- Ти чула про препарат "РК18"? 

Вона автоматично вдарила по гальмах. 

- Легше, легше, джєвчино
5
, не дрова везеш. 

-     Ну і що там із препаратом? 

                                                           
4
 вітаю (пол.) 

5
 дівчино (пол.) 
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- Відтоді як Вашингтон заварив ту кашу з нелегальним продажем хімічної зброї, 

стосунки України й Польщі стали вельми натягнутими... І я отримав завдання 

написати репортаж із місця подій. Декілька інтерв`ю депутатів... Ти ж мені 

допоможеш? 

- Марку, мене хтось питав? – запротестувала вона. – До того ж, це не можна влаштувати 

так швидко.     

- А я і не дуже поспішаю. 

Божественна самовпевненість!  

Ольга не могла не визнати, що стужилася за ним, за його манерою відверто висміювати 

будь-які речі  і доводити її до сказу. Він робив її життя цікавим, наче перчив суп,  і водночас 

простим і зрозумілим.    

Вона зловила себе на думці про затишок. Невже це від присутності чоловіка у квартирі?  

- Олю, то ти домовишся про зустріч? 

- Добре. Зараз зателефоную. Можливо щось і вигорить. Кинь-но мені записник... Там на 

столі, червоний... 

Марек квапливо підвівся й замість того, щоб дати їй блокнот зупинився біля столу, як 

укопаний. Його очі швидко вихопили "День перед вічністю", сценарій, дійові особи... 

- Це ти написала? 

- Марку! Візьми записник і відійди від столу. 

- Добре, тільки не кусайся. А що таке "День перед вічністю"? 

- Не дратуй мене. Все одно ніхто не дасть чотири мільйони. 

- Доларів? 

- Тугриків. Доларів, звичайно. 

- Ти і справді хочеш зняти фільм? – він недовірливо примружив очі. 

- А ти пропонуєш мені гаптувати хрестиком? 

- Сховай пазурі. А про що сценарій? 
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- Про Крути. 

- Невже ти переключилася на ХХ століття? Я думав, у тебе в голові сама Визвольна 

війна. 

- Марек! Ти знаєш що таке Крути і ти перестав називати Визвольну війну козацьким 

бунтом? – від щирого здивування Ольга виронила пульт дистанційного керування. 

-  То мені можна почитати,  чи  ти сама розкажеш? 

Марек слухав мовчки, попри звичку не перебиваючи. За вікнами впала ніч, але вони не 

ввімкнули світло. Вона завжди кидалась словами гостро й пекуче, наче різала, і йому на мить  

здалося, що перед ним холодне засніжене поле... 

- Невже вони стільки протримались? П`ятсот проти п`яти тисяч...- тихо запитав він. – 

Жах, як подумаєш, що Муравйов був у Києві  через тиждень. Ти кажеш, що знайшли 

лише двадцять вісім тіл? 

- Так, їх поховали на Аскольдовій могилі, а коли до влади прийшли більшовики, вони 

знесли хрест, щоб ніщо не нагадувало про прикрий шлях до Києва... 

- Ти б мала написати книгу, так розказуєш, що аж дрож бере. 

- На жаль, це нікому не потрібно, ніхто нічого не хоче знати. Хай там у Крутах щороку 

панахиди, пам`ятний знак й свідомі студенти з прапорами... Мені боляче, але ми не 

хочемо знати імен наших героїв. Коли  у героїв немає  імен, у нації немає обличчя.  

...Телефон задзвонив серед ночі пекельним страшним криком. Ольга, не відмружуючи 

очей, стягнула слухавку.  

- Як хочеш жити, забудь "РК18". Зрозуміло?  

- Хто це? 

- Той, хто не вміє жартувати... 

Довгі гудки. Тиша. Жах. Поклала слухавку. Руки тремтять. Вона двічі схлипнула, як 

дитина, і заридала. На порозі спальні з`явився Марек. Вона стихла, оніміло ковтаючи повітря 

тремтливими вустами. 
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- Що з тобою? Що сталося? Олю! 

Вона махнула рукою, проганяючи його. Але міцні руки схопили її за зап`ястки, тримаючи 

як у клітині. 

- Що сталося? 

Знесилена й беззахисна вона припала до нього і нестримно заридала. Марек м`яко пестив   

її волосся, наче знав як заспокоїти. Його вуста  легко й беззаперечно ковзнули з м`якості 

волосся до слабкості  її вуст, й вона провалилась у пух подушки. Від сліз її шкіра стала 

солонуватою, як із морської води. Марек приголомшено провів пальцем по її вустам, сухим й 

гарячим. І завмер. Що за божевілля! У темряві її очі блищали глибоким млосним світлом. 

Вона стенулась, випростувала руки. Наче хотіла відштовхнути. Геть це запаморочення! Нащо 

ж? Зухвалий чоловік, який навчився дратувати її до чортиків...Руки її відпружились, 

безвольно впали й гадюкою обвились навколо шиї, притискаючи до себе. Вона закрила очі, і 

її розірвала темрява... 

Вона прокинулась на світанку й кинулася до комп`ютера. Марек повільно ворухнувся, 

шукаючи її навпомацки.  

- Олю! 

- Зараз, зараз. Я лиш допишу... Остання сторінка... 

- Олю! 

- Каву звари сам. 

Кроки босих ніг по паркету. Дзенькнула кришка. Здається, втихомирився. 

 

Максим падає вниз, його перевертають горілиць. Обличчя усе  червоне від крові. Темно-сині 

очі з обідком на весь екран.  

Максим (знесилено, вуста ледве рухаються) 

- В ріднім краї панувати не дамо нікому... 
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Київські гори, золото-червоні осінні, швидким кадром з`являються сірі очі Катерини, золото 

її кіс. Закривавлене обличчя Максима, він намагається розплющити залиті кров`ю очі. Перед 

ним з`являється блідий заплаканий янгол (Катерина), м`яко торкається  білою-білою долонею 

обличчя Максима. Він слабко посміхається й широко розплющує очі. Темно-сині очі на весь 

екран. Темрява. 

У темряві легко загоряються маленькі золоті точки. Камера піднімається, і видно, що люди 

тримають у руках свічки.  

Стривожений жіночий голос (Катерина) 

- Ми стояли цілу ніч на полі під Крутами. І над засніженою долиною летіли імена героїв. 

Екраном біжать золотисті рядки прізвищ із списку. 

Жіночий голос (Катерина) 

- Ми стояли, захищаючи руками полум`я свічок, поки не відступила темрява.... 

Камера піднімається вгору, і на чорному тлі золотими вогниками свічок палає "ВОЛЯ". 

Жіночий голос (Катерина) 

- І над Крутами не зайнявся рожево-золотий світанок.... 

Екран заливає рожево-золотим ранковим світлом. 

Кінець. 

 

Ольга цілий день правила сценарій. Марек був зайнятий своїми інтерв`ю. Коли з принтера 

випав останній листок, вона витягнула папку Петриненка й міцно стисла її руками.  Тут 

задіяні такі бізнесові інтереси і такі шалені гроші, що ці люди вже ні перед чим не 

зупиняться... Її ж попереджали. Вона поставила чисту касету і ввімкнула диктофон. 

- Марек, милий, - вона зітхнула й  на мить замовкла. – Дивно казати таке...Але якщо ти 

отримаєш цю касету, це значить, що мене немає в живих.... 

Плівка монотонно крутилась під прозорою кришкою. 

...Перший сніг. Біле диво на золоте листя. Синій варшавський потяг. Марек міцно тримав 

її за плечі, розпинаючи поглядом. 
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- Ти обіцяєш, що берегтимеш себе? Олю! 

Вона кивнула. 

- Не забудь забрати візу... Я говорив із консулом. Я чекатиму на тебе у Варшаві за 

тиждень. 

- За тиждень? Марку, я не встигну погодити всі справи... 

- Добре, хай через десять днів. Я хвилююсь, твої журналістські випади стають надто 

небезпечними. 

- Я впораюсь. 

- Упораєшся? – іронічна посмішка на всі тридцять два. - Жінко, хто витиратиме твої 

сльози? 

- Я тебе вб`ю. 

- Як пані хце
6
, але у Варшаві.  

Він помахав рукою. При всій його цинічності і відвертості були речі, про які він ніколи не 

міг говорити. Про своє кохання до Ольги. Отаке собі кохам
7
, важче за усі правди світу. 

Машина завелась й рвонула вперед. Вранці вона отримала лист від Петриненка. Нарешті 

він мав беззаперечні докази... Це бомба, переворот! Ольга нетерпляче спустила рукав, за 

десять одинадцята.  Вона  нервово підгазувала, вижала зчеплення і переключила передачу... 

Чорт забирай, вона спізнюється! 

 

2002, Варшава. 

  Місто потонуло у млявості туману й сірості дощу. Безкінечно тягнулися темно-сині 

потяги, заклопотані люди з парасольками й валізами. Замерзли руки. Марек сховав 

парасольку й натягнув капюшон. У дверцятах потягу з`явились темно-сині фігури  

провідників.  

                                                           
6
 хоче (пол.) 

7
 кохаю (пол.) 
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Кольоровий натовп, швидкі змахи парасольок. Марек намагався вихопити поглядом Олю. 

Нарешті він помітив тонку жіночу фігурку у яскравій куртці з капюшоном, вона розгублено 

виглядала когось. Він зірвався з місця й побіг до неї, розштовхуючи  заклопотаних мокрих 

від дощу людей, швидко повторюючи "пшепрашам"
8
.  Він підскочив до неї, і жінка у яскравій 

куртці повернулася в його бік. Марек раптом зупинився, й заклопотані люди поспішали 

вперед, штовхаючи його і повторюючи "пшепрашам". І він зрозумів, що помилився. Це була 

не Ольга. 

Дівчина у довідковій запевнила, що з України сьогодні потягів більше не буде, Марек 

поїхав додому.  

Не бере слухавку, в мобілці якійсь тріск. Що ж сталося? Може вже виїхала, а на 

мобільному сіла батарейка? Від хвилювання, Марек не міг нічого робити, тільки ходив від 

вікна до вікна, не вмикаючи ані радіо, ані телевізор, наче у цій суцільній тиші чекав лише на 

звук телефонного дзвоника.   

Раптом дзвоник у двері. Дійсно, вона знає його адресу!   

- Олю! Я зараз! 

Марек кинувся відчиняти. 

- Олю! 

Якась незнайома жінка у жовтій куртці. 

- Кур`єрська доставка. Прошу пана розписатись в отриманні. 

- Тут? Дякую. 

Він квапливо розірвав пакунок. З-під жовтого паперу випала грубенька папка і 

аудіокасета. Марек увімкнув магнітофон.   

- Марек, милий, - Олин голос зітхнув  і  на мить замовк. – Дивно казати таке... 

2002, КИЇВ. 

Анастасія Байдаченко 

 

                                                           
8
 перепрошую (пол.) 


