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Буває таке, що про нього говорять: 
«Дивись – це нове!» 
Та воно вже було від віків, що були перед нами. 

Книга Еклізіастова 1,10 
 
That was a hit before your mother was born. 
Though she was born a long, long time ago 
Your mother should know… 

The Beatles, ‘Your mother should know’, Magical Mystery Tour (1967) 

 

1. Полковник Василь Черних. Середа 24 березня 1948 року  
 

      Председателю Совета Обороны 
      Генералиссимусу И.В. Сталину 
 
     Товарищ Сталин! 
 
Добровольно ухожу из жизни. Решиться на такой поступок меня вынудили 
обстоятельства непрекращающейся классовой борьбы с мировым 
империализмом и недобитыми немецкими фашистами. В результате их 
интриг, я – кадровый офицер, фронтовик и большевик мог бы стать жертвой 
подлой провокации. 
Но не таков советский солдат! Как и красноармеец Матросов, который закрыл 
вражеское пулеметное гнездо своим телом, как наши Соколы, которые шли на 
таран во имя Победы, я своим поступком сорву коварные планы врага. 
Да здравствует наша советская Родина! Коммунизм победит! 
 
       Полковник Василий Черных 
[ 
 
       Голові Ради Оборони 
       Генералісимусу І.В. Сталіну 
 
     Товаришу Сталін! 
 
Добровільно йду з життя. Зважитись на такий крок мене змусили обставини 
постійної класової боротьби зі світовим імперіалізмом та недобитими німецькими 
фашистами. В наслідку цих інтриг, я -  кадровий офіцер, фронтовик та більшовик 
міг би стати жертвою підлої провокації. 
Але не такий совєтський солдат!  Як і червоноармієць Матросов, що закрив 
вороже кулеметне гніздо своїм тілом, як наші «соколи», що йшли на таран в ім’я 
Перемоги, я завдяки своєму вчинку зірву підступні плани ворога. 
Хай живе наша совєтська Батьківщина! Комунізм переможе! 
 
       Полковник Василь Черних 
 
]. 
 
 
 
 
 



 
 
Полковник Василь Черних у своїй передсмертній записці не вказав, що служить він 
начальником особливого відділу В/Ч 0913, що знаходиться у містечку Фінов, це 
зовсім поруч з Еберсвальде. А 24 березня 1948 року ці міста, як і вся Східна 
Німеччина, вже біля 3-х років були окуповані совєтськими військами. 
 

 

 
В/Ч 0913 знаходилась на території та 
використовувала споруди і вціліле обладнання 
медичного центру DVL, який в довоєнний 
період та під час війни проводив дослідження 
можливостей людей виконувати полети в 
екстремальних умовах. 
Комплекс споруд центру включав: 

 Адміністративний корпус; 

 Лабораторний корпус; 

 Допоміжний або складський корпус; 

 Злітну смугу для прийому легких літаків. 
Всі споруди були об’єднані наземними та/або 
підземними переходами. 
Перед службовцями В/Ч 0913 керівництвом 
совєтської армії були поставлені завдання, що 
співпадали з  профілем досліджень медичного 
центру DVL. 
 
(абревіатура DVL розкрита в розділі 3) 



2. Ельза Краузе. Субота 17 квітня 1948 року 
 
Фрау Ельза зітхає з полегшенням, тільки що вона знайшла рішення як, враховуючи 

тих двох несподіваних денних відвідувачів, забезпечити потрібну кількість порцій 

сосисок з капустою. Ось вони, озброєні ножами та виделками, неспішно знищують 

цю строго лімітовану продукцію. Неспішно, бо дуже багато розмовляють, 

запиваючи англійські слова світлим пивом, яке фрау Краузе продає як баварське. 

Ельза стоїть за прилавком пивниці, якою її родина володіє вже близько 

вісімдесяти років. У цей хмарний день приміщення виглядає дещо похмуро, 

незважаючи на білу фарбу стін та великі вітрини. Хоча ці вікна на вулицю 

вважались великими тоді, коли заклад був новим. Це стосується і розмірів зали: не 

втративши жодного сантиметра, вона з великої перейшла до розряду маленької та 

навіть серед таких стала не найбільша. З часом змінились масштаби. 

Але і сам заклад потерпав від змін протягом свого життя. Про ці зміни нагадує  

незграбний кавовий апарат «Мартініка» італійського виробництва, який у свій час 

встановив ще її батько, надумавши переорієнтувати пивницю на кафе. Не те щоб 

цей пристрій був такий вже величезний. Просто його треба було встановити не на 

прилавку, а ззаду біля стіни. Тоді він не заважав би клієнтам підходити до стійки. А 

приміщення здавалось би більш просторим. Але покійний батько жив у іншу епоху. 

Самостійне спілкування відвідувачів з кельнером за стійкою тоді ще не ввійшло у 

вжиток. Все відбувалося тільки за посередництва кельнерів у залі, а дорогий 

кавовий апарат престижно було виставити на загальний огляд. Фрау Ельза ніколи 

навіть подумки не дорікала батькові за ці незручності, тому що працьовитість та 

кмітливість поєднувались в неї з терплячістю та витримкою. 

А ну спробуйте підняти з руїн стару пивницю за страхітливих умов совєтської 

окупації. І все це без будь якої допомоги хоч когось з чоловіків. Каліка Дітц не 

рахується. А все тому, що пані Ельза була вдовою, яка втратила в минулій війні 

всіх своїх близьких. Існувала і інша причина терплячого ставлення до кавової 

машини. Пані Краузе звикла ховатись за старим монстром від публіки у залі, наче 

солдат із-за брустверу у безпеці, спостерігаючи за відвідувачами. Навряд чи у цій 

схованці була нагальна потреба. Скоріше просто звичка. 

Пані Краузе вперто уникає дивитися на своє відображення у хромованій панелі 

«Мартініки». Їй спокійніше замість себе дивитись на невидимий із залу клаптик 

прилавку за апаратом, де вмостився вузенький зошит із сторінками в бліду зелену 

клітинку. Тільки що, в ньому, гостро заточеним фаберівським олівцем, вона 

вписала всі зміни до порції сосисок, щоб їх вистачило напевно панам офіцерам з 

Фінова, які очікуються сьогодні о п’ятій. Всього порцій повинно бути не менше 

шістнадцяти. До сосисок додається  ще діжка пива. Пиво вона підготувала до 

розливу ще вчора разом з паном Дітцем - стареньким інвалідом, який допомагав їй 

за щоденний обід з кухлем пива та за чарку горілки у неділю. І якщо пан Дітц 

обмежувався чаркою на тиждень, то на п’яту годину пані Краузе підготувала 

десять півлітрових пляшок совєтьської горілки. На аби як наклеєних, блідих 

невиразних етикетках було написано «Московская». 

Пані Краузе обміняла французький порнографічний журнал за 1943 рік  на 

двадцять ящиків цього пійла у совєтського старшини (це такий у них унтер-

офіцерський чин). Цей журнал вона відібрала у свого сина Петера і Боже 



провидіння зупинило її одразу викинути це паскудство. Половина, професійно 

зроблених знімків того видання, демонструвала як лизати жіночі та пхати до рота 

чоловічі статеві органи. Огида. Тоді пані Ельза провела с Петером бесіду про 

здорові статеві стосунки та буржуазні (переважно французьські) збочення. 

Поговорити про це з сином мав батько, але Вільгельм на той час уже загинув в 

російському Криму. А за тиждень від англійської авіабомби загинув 

чотирнадцятирічний Петер. Він як член Хітлерюгенду чергував на даху якогось з 

будинків. Вранці, після нічної британської атаки, цілий квартал, до цього тихого 

Еберсвальде, було повністю знищено. Петера так і не знайшли. За іронією, ніхто 

більше не бомбив Еберсвальде: ні англійці вночі, ні американці вдень. Навіть 

росіяни не обстрілювали місто перед наступом. В останні дні війни його бомбили 

свої, німці. Здається, це була така ж безглуздість, як і оте вбивче англійське 

бомбардування. 

Ельза дивиться в порожній зал своєї пивної поверх недіючого, за відсутності 

кавових зерен, апарата.  Тільки в кутку жевріє якесь життя, де за столиком 

вмостились двоє ще досить молодих чоловіків. Один з них вдягнений у 

бездоганний денний сірий костюм, кремову сорочку та пов'язану вінзорським 

вузлом сіру краватку з червоними смужками. Попелясте волосся коротко 

підстрижене. Він не носив капелюха. По тому, як  він замовляв з акцентом страви 

та пиво, пані Ельза одразу зрозуміла, що він є англійцем. Розкішний спортивний 

«Вандерер» світло сірого кольору, на якому він приїхав, був  припаркований біля 

входу до пивниці. Візаві англійця виглядає як справжній німець:  блондин з 

волошковими очима та правильними рисами обличчя, готовий персонаж для 

фільму Лені Ріфеншталь. Він одягнений у військову сіреньку куртку, які носили в 

африканських частинах Роммеля, та темну ковбойську сорочку. Тому він нагадує 

звільненого військовополоненого, а такий вже в тематику талановитої Лені не 

входить. Німець без будь яких зусиль підтримує за столом жваву розмову 

англійською. 

Пані Ельза не тримає на британців злості за загиблого сина, тому що була 

жорстока війна. Ці вороги Німеччини дотримувались правил її ведення наскільки 

це було можливо. Не дивно, що ця  ворожість  зникла під впливом загальної 

європейської культури, коли ця війна нарешті скінчилась . От і зараз: англієць з 

німцем тихенько і дружньо спілкуються. Останній очевидно знає англійську, а 

британець продемонстрував пані Краузе, хоч і не блискучі, але цілком пристойні 

знання німецької. Інша справа росіяни. Тут діють не воєнні змагання та мовні 

бар’єри, а зіткнення цілком різних цивілізаційних та культурних платформ. 

Покійний доктор Геббельс попереджав про таке. Жити, казав він, під російською 

окупацією це жити у пеклі. Зі страхом Ельза Краузе чекає п’ятої години, коли у 

засклені двері її пивниці ввалиться (інакше не скажеш) гурт російських офіцерів. 

Багато хто з них, вона була певна, вже буде напідпитку. 

Пані Ельза добре пам’ятає кращі роки та візити співробітників центру авіаційної 

медицини  з сусіднього Фінова. Це були висококультурні люди, які задовольнялись 

кухлем пива та новинами із свіжої газети. Або чашечкою справжнього італійського 

еспрессо. Врешті хтось, на свято, наприклад, міг дозволити собі чарочку шнапсу з 

морозильника. Але вони ніколи не пили горілку літрами, як їх російські спадкоємці, 

які окупували центр. Ні, не було такого. 



Після кількох годин галасливої п’яної оргії російські варвари залишали за собою 

хаос у залі, засмічений туалет та паркінг для автомобілів. Паркінг раніше був  

маленькою площадкою на місці розбитого сусіднього будинку. Ельза разом з 

паном  Дітцем вирівняли та встелили її трамбованою битою цеглою замість гравію. 

І от переможці, перепивши отрутної суміші горілки з пивом вискакували на паркінг 

блювати або справити іншу природну потребу. А більшість з них була майорами та 

капітанами. Ганьба. 

Врешті пані Краузе передала свій протест проти такої свинської поведінки 

совєтських офіцерів через бургомістра Еберсвальде – комуніста та підпільника, 

який кінець війни зустрів у Бухенвальді. Бургомістр виконав прохання володарки 

пивниці. Довів зміст скарги до свого партайгеноссе у військовій частині, яка 

окупувала медичний центр. В результаті оргії продовжились, але вже у певних 

рамках. До пивної став заходити майор Іванов - головний партієць з центру . Він не 

пив, взагалі нічого не замовляв, а тільки наглядав за залом та робив зауваження 

порушникам і ті, як у казці, тверезішали на очах. 

Але фрау Краузе відверто боялася того, щоб запопадливий комуністичний вождь 

Іванов не відвадив тих офіцерів від її пивниці. Адже, як твердять акуратні таблички 

у зошиті в бліду клітинку, основний дохід  закладу приносили саме росіяни, яким 

повоєнні марки, здавалось, роздавали на вагу, хто скільки унесе. Хоч як тяжко 

було хазяйці роздивлятись битий посуд, поламані стільці та калюжі сечі у туалеті, 

але завдяки саме цим варварам можна бути впевненою у завтрашньому дні. Тому 

вона пишається тим, що крім старої доброї вивіски «Im Bierlokal bei Krause», 

зусиллями пана Дітца був виготовлений та прилаштований великий плакат 

російською: «Добро пожаловать дорогие советские товарищи». 

Пані Краузе і далі буде стояти за прилавком своєї пивниці, ховаючись за 

незграбною машиною від двох відвідувачів. Вона, в очікуванні російської навали о 

п’ятій, буде або спостерігати за тими молодими людьми, або вирішувати чи варто 

вішати у залі портрет російського вождя Сталіна. Чого точно не робитиме пані 

Краузе,  так це роздивлятись себе у хромованій поверхні «Мартініки». Тому що, як 

подивилась от зараз, то не впізнала себе. 
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3. Джеймс Шеферд. Субота 17 квітня 1948 року 
 
- Сосиски, наскільки мені відомо, належать до традиційної англійської кухні. 

Принаймні я досить часто замовляв їх на сніданок. Смажені з беконом. Але, звісно, 

таке траплялось набагато частіше до вересня тридцять дев’ятого року. - Джеймс 

Шеферд уважно розглядає свою порожню тарілку. - Боюсь ті часи вже не 

повернуться. 

Білявий німець відповідає, замріяно дивлячись у вікно: 

- А мені сосиски не до смаку, особливо білі баварські. Хоча, здавалось би, я 

повинен їх любити за місцем та обставинами народження. 

Візаві розвідника Джеймса Шеферда звуть Бруно фон Тадден. Він є бароном  і 

доктором філософії. А під час війни був співробітником Німецького авіаційного 

науково - дослідного інституту. Всі причетні до авіаційних розробок та виробництва 

називали  інститут  за абревіатурою - DVL.  

Джеймс складає виделку та ніж на порожню тарілку, робить невеличкий ковток з 

практично порожнього пивного кухля і відкидається на спинку незручного 

жорсткого стільця. Машинально він хапає зі столу серветку. Вона була з тої ж 

тканини в чорно-білу клітинку, що і скатертина на столі. Але це було перше 

враження. Серветка була виготовлена із значно тоншої тканини. Щось привертає 

увагу Джеймса Шеферда до цього клаптика тканини. Замість того, щоб 

автоматично витерти серветкою губи, він розглядає візерунки досконалого 

штопання на білих, сірих та чорних квадратах. Вражений кропіткою і досконалою 

роботою, Джеймс повертає голову до прилавку.  Він дивиться в очі пані Ельзи, 

бачить ще її лоб, перев’язаний хустинкою з вузлом посередині. 

Джеймсу знайомий цей, повний відчаю, голодний жіночий погляд. Він бачив такі 

жіночі очі в Португалії,  коли забирав у німецького перебіжчика креслення 

ракетного двигуна. Так дивилась на нього дівчина в російській Вінниці, коли він 

марно хотів проникнути до підземного аеродрому у ставці Хітлера. Ще була 

угорська вдова, в якої він переховувався, коли повертався з невдалої операції у 

Вінниці. Але найбільш сильні враження справила на нього Лінда, юна 

управителька вілли під Упсалою, де він давнього 1942 року чекав  на технічну 

документацію реактивного винищувача «Me-262».  

Джеймс першим відводить очі, витирає губи цим витвором штопального мистецтва 

і щоб позбутися незручної, на його думку, ситуації, звертається до хазяйки: 

- Тут можна палити? 

Джеймс підсилює своє питання, коли дістає портсигар з внутрішньої кишені 

піджака. Тепер він цілком законно може роздивлятись половину обличчя пані 

Ельзи. Зокрема спостерігати, як її темні очі набувають звичайного осмисленого 

виразу. 

Вона виходить до зали, ще тримає в руці запалену свічку в порцеляновому 

свічнику. Якось, нахилившись за кавоваркою, пані Ельза примудрилась скинути 

хустку і тепер її обличчя обрамляло м’яке темно русяве волосся. Темні очі 

світяться доброю посмішкою. При більш-менш нормальному освітленні,  вони 

виявились сірими. 

«Вона красива», - тільки і встиг сформувати свій висновок англієць, за той час як 

струнка жінка добралась до їх столу. 



- Вибачте панове, як до мене стали навідуватись російські офіцери, я прибрала 

свічки зі столів. Це стало занадто небезпечно. 

- Пожежа? 

- Так, але скоріш крадіжка. 

- Ви казали, офіцери? 

- Я казала російські офіцери. 

- Кажу ж вам! І це наші союзники. Гадаю вже не на довго. І дозвольте 

представитись:  Я – Джеймс Шеферд, офіційний представник Форін офісу. Приїхав 

до Німеччини у справах. Мій знайомий - Курт Краузе, очевидно, що ваш тезка. Як 

ви розумієте, вибір ресторану був за ним. 

- Дякую, пане Краузе, за ваш вибір. Я Ельза Краузе – хазяйка та єдина робітниця у 

цьому розкішному закладі. Вітаю вас щиро! 

Пані Краузе інстинктивно робить кніксен і залишається стояти, тримаючись за край 

фартуха  у чорно білу клітинку. 

- Присядьте до нас, пані Ельза. 

Джеймс вказує на вільний стілець і по тому встає та ніжно підштовхує господиню 

сісти. 

- Трохи зачекайте. Я принесу нам по ковтку лікеру за рахунок закладу. 

Пані Краузе, дійсно за момент, повертається до столу з маленькою срібною тацею 

та трьома срібними чарочками на високих тоненьких круглих ніжках. Нарешті вона 

сідає біля своїх гостей та дарує їм чарівну посмішку. Аналітик Джеймс, який все 

своє життя дивувався жінкам, в черговий раз вражений метаморфозам з хазяйкою 

пивної, які він спостерігав протягом кількох хвилин. Він милується її чітким 

профілем з орлиним носом і зворушливими ледь помітними зморшками біля очей. 

Цікаво, скільки їй років? 

- Це схоже на Баухауз, чи не так? – Джеймс крутить в руці срібну лікерну чарочку. 

- О, пан дипломат розуміється на сучасному мистецтві. 

- Розуміюсь на чому? Допоможіть мені Курт. 

Барон фон Тадден, який вже здогадався, що йому час іти, перекладає люб’язне 

зауваження пані, при цьому так само замріяно дивлячись у вікно. 

- О! - Джеймсу раптом не стало вистачати німецьких слів. – Я тільки трошки 

цікавлюсь у вільний час. А його не вистачає. Так? 

Англієць компенсує заїкання німецькою привітною посмішкою і, врешті, пригощає 

сигаретою симпатичну господиню. 

- Я так давно не палила. Не знаю. Ще як була дівчиною. - Здається і сорокарічній 

німкені зараз не вистачає німецьких слів. 

- Ще дівчиною? Певен, що для вас це не є давніми спогадами! – В голові Джеймса  

виник тверезий протест проти його вульгарних компліментів та спроб закохатись у 

німецьку бюргершу. 

- Облиште, - каже пані Ельза таким приємним грудним голосом, що твереза думка 

миттєво випаровується в голові Джеймса. 

Господиня припалює американську сигарету від свічки, яку люб’язно присунув 

англієць. 

- Тим часом мені пора їхати, - зауважує барон змайструвавши тонку люб’язну 

посмішку. – Дякую, містер Шеферд, за чудовий обід. Фрау Краузе! 



- А, так. Пану Краузе треба повертатись до Фінова. – Джеймс замість барона 

звертається до пані Ельзи. 

- До Фінова? – питає невідомо в кого піні Ельза, затягуючись ароматним димом. 

Барон фон Тадден рішуче піднімається, по черзі енергійно киває головою до 

господині та англійця. Джеймс також встає і на прощання подає руку своєму 

німецькому знайомому. За тим, так стоячи, проводжає очима барона до дверей 

пивної. 

- Як, щодо ще одної чарочки лікеру? 

- Врешті, мені теж час повертатись до Берліну. Сідати напідпитку за кермо досить 

ризиковано. Погоджусь тільки за однієї умови, - Джеймс піднімає вказівний палець. 

- Якої умови? Розраховую на вашу делікатність, я всього лише бідна вдова, -  

лікер, без сумніву, вже вдарив у голову господині. 

- Я – джентльмен, леді. А умова полягає в тому, що я плачу за все. 

- Ні, - тягне німкеня з капризною ноткою та хлопає долонею із зажатою сигаретою 

об стіл. - Слово німецької господині тверде та остаточне. 

Джеймс та господиня прикладаються до своїх срібних чарок у стилі Баухауз. 

Проковтнувши зелений «Шартрез», Джеймс звертається з проханням.   

- Я хотів би придбати одну з ваших серветок. Ту, до якої ви приклали руку. 

- Витерла руку? 

- Ні. Як це сказати? – Джеймсу зараз не вистачало барона фон Таддена у ролі 

перекладача. – Серветку яку ви штопали так майстерно. 

- О! Боже мій, пане дипломат, Ви майстер підлещуватись. 

- Майстер чого? – Джеймс навіть поморщився, так хотів дізнатись чого він 

майстер. 

- Це вам! – пані Ельза бере з іншого столу чисту та приведену нею до ладу 

серветку та вручає її Джеймсу. – Ми, німці, любимо щоб усе було охайно. 

Розумієте? Хай бідно, але охайно. 

Джеймс складає на манер носовичка подаровану серветку 

- У мене до вас інша пропозиція, пані Ельза.  

- Так, - кокетливо посміхається Ельза. 

- Я зупинився в Берліні. Але, як бачите, в мене є справи в Еберсвальде. Десь на 

два тижні. Я подумав… У таких закладах як ваш, буває що є… Я думаю, що 

зазвичай… 

- Вам потрібна кімната? – пані Ельза запитала це цілком діловим тоном. – Так, в 

цьому будинку на другому поверсі є кімнати для гостей з ванною та туалетом. 

Єдиною вимогою є повний пансіон. Розумієте? Вам доведеться снідати, обідати та 

вечеряти тут. 

- Їсти тут, у вашому ресторані? 

- Це пивниця, пане Джеймс. 

- Добре, хай так. Так є у мене можливість? 

- Звісно, так.  Хочете зараз подивитись вашу майбутню кімнату? 

- Чому б ні? – відповідає  Джеймс англійською. 

- Тоді пішли. Вставайте! 

Фрау Ельза простягає руку британському розвіднику і вони, взявшись за руки мов 

діти, прямують через порожній зал пивниці до сходів на другий поверх. Годинник, 

що висить біля коридору, показує 4:34 після полудня. 



 

 
 
У Еберсвальде до теперішнього часу збереглась традиція селити гостей міста у 
пансіонаті. На фото 2018 року: Pension Altes Forstamt. 
 

 
 
Eberswalde, Marktplatz. Фото 2017 року. Нажль будинок «Im Bierlokal bei Krause» не 
зберігся. 

  



4. Бруно фон Тадден. Субота 17 квітня 1948 року 
   
Мене звуть Куртом Краузе. Я садівник, мешканець Дрездена. Воював у Африці, в 

частині забезпечення амуніцією. Був поранений під час авіаційної атаки британців, 

потрапив у госпіталь, потім повернувся до Дрездена. Вдруге опинився під 

бомбами, вже в якості інваліда. Частково втратив пам’ять. Родина загинула, дім де 

я жив згорів. Знайшов притулок у Фінові, працюю за фахом. 

Барон Бруно фон Тадден крутить педалі бежевого велосипеду «Діамант»,  

повторюючи подумки вигадану біографію. Фон Тадден знайшов цей 

двадцятирічний раритет у сараї садиби Марти Цебст - дружини полковника СС 

Фердінанда Цебста. Він був заступником начальника медичного центру DVL у 

Фінові. З милості та дозволу нинішніх володарів садиби – родини підполковника 

Федора Рудя, фрау Марта з сином зараз живе в будиночку садівника.  Курт Краузе 

натомість поселився у кімнаті при складському приміщенні. Це була цегляна 

клітинка, де, дякувати Богові та хазяйським чеснотам родини Цебстів, був 

змонтований водогін та каналізація. Так що Бруно в образі садівника Краузе не був 

позбавлений елементарних надбань цивілізації. 

Німеччина програла війну. Полковник Цебст відбуває покарання у російському 

полоні і ніхто, крім дружини Марти, не вірить у його повернення. Мабуть його вже 

нема в живих. Ідеально облаштовану садибу Цебстів захопили росіяни. За три 

роки окупації до цих варварів нарешті дійшла думка, що за цим досконалим 

господарством треба доглядати. Це, врешті, і дозволило доктору філософії фон 

Таддену знайти притулок та роботу у Фінові. Він обслуговував район садиб де 

жили співробітники DVL, а зараз проживають службовці «В/Ч 0913»  або центру 

«Фінов-1», як називають свою установу нинішні власники приміщень та 

устаткування медичного центру. 

У барона фон Таддена був певний інтерес до того центру, що і змусило його 

тимчасово, у це барон твердо вірив, перевтілитись на садівника Краузе. Ця 

тимчасова робота, однак, займала весь його час та сили. Так що більшість часу 

барон діяв та мислив саме як Курт Краузе. Але тиждень тому, це було10 квітня, він 

зустрів незнайомця, коли їхав по торф’яні брикети для квітника на старенькому 

але в прекрасному стані велосипеді.  Машина  незнайомця - світло сірий 

спортивний «Вандерер w25k» - була припаркована на узбіччі Еберсвальде 

штрассе, десь за п’ятдесят метрів від перехрестя з Ліхтерфілдер штрассе. Тобто 

вже за Фіновом, там де міст через Фінов-канал. Вже після тієї зустрічі, Бруно 

подумав як вправно було вибране це місце. З одного боку він на своєму 

велосипеді не міг його оминути. Тобто була повна вірогідність його перехопити. З 

іншого боку, неможливо визначити звідки приїхало та куди поїде те авто, адже 

зважаючи на перехрестя варіантів було аж занадто багато. При цьому, на всій 

довжелезній Еберсвальде штрассе це було найбільш усамітнене місце:  ні 

будинків та садиб поруч. 

Біля заднього крила «Вандерера», для контрасту з корпусом пофарбованим у 

чорне, стояв високий молодик у білій сорочці та малиновій в’язаній жилетці. 

Побачивши Бруно на велосипеді, він ступив крок уперед та підняв руку. 

Бруно зупинився біля нього, поставивши праву ногу на асфальт дороги. Він був 

певен, що власник спортивного авто потребує допомоги або не знає як проїхати, 



або щось трапилось з самим автомобілем. За мить Бруно розгледів британський 

прапорець на капоті, але не встиг навіть подумки зреагувати на те своє відкриття. 

- Добрий день, пане фон Тадден, - привітався до нього незнайомець. Він говорив 

німецькою з відвертим англійським акцентом і зважаючи на прапорець, був саме 

британцем. 

 – Я чекаю саме на вас. Мене звуть Джеймс Алан Шеферд. Офіційно я 

представляю Форін офіс. 

- А не офіційно? – спитав Бруно англійською. 

- А не офіційно - СІС, як прийнято називати цю службу в Німеччині, або МІ-6, як 

звикли казати у нас в Британії. - Британець відповів своєю мовою. 

Бруно промовчав, тому Шеферд продовжив англійською: 

- Послухайте, барон. У нас зараз зовсім нема часу. Вкрай небажано, щоб нас тут 

бачили разом. У мене для вас є цікава пропозиція, яка вигідна як вам так і мені. 

Для цього пропоную вам зустріч в Еберсвальде за тиждень, тобто 17 квітня. 

Прошу вас бути біля входу до пивної «Im Bierlokal bei Krause» о чотирнадцятій 

тридцять. Це біля кірхи за Маркет-платц. Знаєте? 

- Так, пане Шеферд. Ви співпрацюєте з росіянами? 

- Ні. Вам взагалі нема чого боятися. Повірте, я налаштований до вас цілком 

дружньо. Врешті, ми до певної міри є колегами. І маю надію, що моя пропозиція 

вам сподобається. 

Британець різко повернувся та попрямував до авто. Ззаду на поясі брюк під 

жилеткою був заткнутий пістолет. «Вальтер ППК, скоріш за все» - подумав Бруно. 

Англієць спритно вскочив на сидіння, одним рухом включив задню передачу – 

«Вандерер» відкотився до Бруно так, що голова англійця, що сидів у кабріолеті 

опинилась поруч з головою Бруно. 

- Маю надію, що ви серйозно віднесетесь до мого запрошення. Так, я не 

співпрацюю з росіянами, але ми ще союзники і в нас існують союзницькі 

зобов’язання. 

Знов таки одним рухом Джеймс Шеферд перемкнув передачу та натиснув на 

педаль газу. Спортивне авто стрілою зірвалось з місця. 

Бруно поставив ноги на педалі свого велосипеду тільки тоді як авто з англійцем 

щезло за деревами. Куди він їхав? Так, за торф’яними брикетами для квіткової 

клумби. Весна, фрау Поліна Рудь дбає про пристойний вигляд свого саду… 

Щоб подолати відстань в чотири з половиною кілометри, що віддаляє будинок де 

живе Бруно від Маркет-платц в Еберсвальде, йому знадобилось близько 

п’ятнадцяти хвилин. Вже дібравшись до центру Еберсвальде, Бруно стишив ходу 

так, щоб дістатись пивниці в точно визначений англійцем час. Погода була досить 

прохолодна, десь шістнадцять за Цельсієм, але Бруно було спекотне чи то після 

швидкої їзди, чи від передчуття небезпеки. Важко було самому розібратись. Бруно 

скидає військову курточку та примощує її на багажнику, де у бридкій на вигляд 

вініловій сумці, лежить, на випадок дощу, російський брезентовий плащ-намет.  

Бруно повертає з Маркет-платц до провулку, де має знаходитись пивниця і бачить  

на місці зруйнованого будинку на розі біля пустирю знайомий «Вандерер» з 

британським прапорцем. Зважаючи на дощову погоду, дах із світло-сірої тканини 

опущений, в машині нікого нема. Бруно під’їжджає впритул, заглядає у бокове 



вікно. Полірована, як дзеркало, шибка відбиває зображення англійця, що стоїть у 

Бруно за спиною. 

 
Wanderer-w25k 

 

- Добрий день, пане барон, - англієць вдягнутий у сірий костюм, тримає руку в 

кишені. – Вдячний вам, що приїхали вчасно. Справа в тому, що десь о п’ятій сюди 

наїжджають росіяни. А зараз в середині зовсім порожньо. 

Англієць ліниво витягає праву руку з кишені та вказує на двері пивниці. Бруно 

переводить погляд на  двері та бляклий напис «Im Bierlokal bei Krause». В нього 

виникла недоречна думка, чи Шеферд пов’язує його з цим питним закладом, 

виходячи з того, що його нинішній псевдонім Курт Краузе. 

- Я просив би вас, пане Шеферд, не називати мене бароном. Це не пов’язано з 

конспірацією, просто я з дитинства не відчуваю себе аристократом. 

- Згоден, хоча ми в Англії не бачимо нічого незручного в аристократичному титулі. 

Але як до вас звертатись? Може доктор фон Таден? 

- Якщо ваша мета - мене дезавуювати, то прошу. Але краще казати до мене Курт 

Краузе. 

- Дійсно, нема потреби якось розкривати ваше справжнє ім’я. Взагалі, як я казав 

вам тиждень тому, вам нема чого боятися. І прошу заходити. Я вже замовив нам 

порцію сосисок та пиво. Крім хазяйки в пивниці нікого нема. Бачу, що ви везете 

якусь куртку в багажнику. Раджу прихопити її з собою, тому що  в приміщенні 

досить прохолодно. 

Обіцяні англійцем страви та пиво вже стояли на столі. Очевидно він домовився з 

хазяйкою, щоб та виставила їх, тільки  з’явиться другий гість. 

- Я хотів би вимити руки. Де є туалет, скажіть будь ласка? – Бруно по черзі 

звертається до Джеймса Шеферда та господині, яку ледь видно за стійкою. 

Господиня стрімко покидає своє укриття і вказує  Бруно витягнутою рукою шлях 

коридором. 



На блідо зелених кахельних плитках у по-німецьки чистому туалеті  надряпані 

якісь слова кирилицею. «Чим же вони дряпали? Алмазом? Тобто діамантом? 

Якась хвороблива пристрасть до руйнування». Бруно фон Тадден за останні три 

роки зненавидів росіян. З вимитими руками та черговим приступом безнадії до 

всього, що задумав, Бруно повертається до столу. 

- Насправді мене це не стосується, але, на мій погляд, ви граєте у дивну гру. Ваші 

колеги, повірте мені, вже знайшли собі місце у повоєнному світі. Навіщо ви тут? – 

Джеймс почав говорити, коли Бруно ще не вмостився на стільці. – На ці питання 

можете не відповідати. Це я так, з цікавості. 

- Між тим я можу, ні, навіть хочу відповісти. В мене є справа в медичному центрі. Я 

не хочу з порожніми руками йти на Захід. 

- Вам відомо про якісь документи? Секретні файли? Ми протягом трьох років 

вивезли з Німеччини тони матеріалів. Особливо американці. До США та Британії 

виїхала більшість провідних авіаційних та ракетних фахівців. Більше того, вже є 

певні результати, певні успіхи. 

- Я чув про катастрофу над Темзою експериментального британського 

надзвукового літака минулого року. Хтось з німецьких інженерів брав участь у тому 

проекті? 

- Можна сказати так, але непрямо. У тому проекті використовувались розрахунки 

Олександра Ліппіша. Компанія Де-Хевіленд побудувала другий зразок літака і він 

літає. Дійсно існують проблеми із звуковим бар’єром, але американцям вже 

вдалось літати швидше за звук на своєму «Х-1». Це не справжній літак, його 

запускають з бомбардувальника вже в повітрі… 

- От бачите, а ми свого часу дійшли лише до продувки моделей літаків у 

аеродинамічних трубах. Так, це були моделі надзвукових літаків. Але до побудови 

прототипів справа не дійшла. На заключному етапі війни, фактично, цю справу 

нікому було робити. 

- Так що вас змусило взяти собі прізвище з пивної вивіски та протягом трьох років 

прислуговувати росіянам? 

- Ну не трьох, а десь протягом року. Якийсь час я пробув у маєтку. Його 

конфіскували. Я не був військовим, може ви знаєте. Я був чи не єдиний цивільний 

співробітник DVL на такій високій посаді під час війни. Я не вступав до НСДАП і 

взагалі був далекий від націонал-соціалізму. Якийсь час я вважав, що робота 

інституту продовжиться. Не хотів бути залежним від переможців – західних чи 

росіян, байдуже. 

- І три роки ви боретесь за свою незалежність? Що ж це за засіб? 

- Золото. 

- Прошу? Ви кажете про золото? 

- Так. Звичайне банальне золото, що зберігається у медичному центрі DVL. 

Росіяни його не знайшли і навряд чи знайдуть. А мені воно забезпечить незалежне 

існування у Швейцарії. 

- Значить відомий авіаційний аналітик доктор… Ну, ви знаєте про кого мова. Так 

от, щоб такий аналітик став шукачем скарбів? Ця новина на рівні вашого 

перевтілення у садівника. До речі, де ви навчились цього фаху? Хобі? 

- Дружив із старим садівником у нашому маєтку. 



- Значить ви шукаєте скарб, який хтось залишив у медичному центрі. І хто це такий 

забудько? Звідки походить це золото? 

- Цей метал свого часу було виділено на проведення медичних експериментів, 

зокрема на виготовлення електродів та датчиків для тестування пілотів у польоті. 

Об’єм матеріалу був помилково збільшений у десять разів. Помилку помітили, 

коли вантаж вже був переправлений до Фінова. Цей документ про помилку я бачив 

власними очима. Весь матеріал в зв’язку із згортанням робіт треба було 

повернути. Але цього не сталося і весь вантаж залишився на місці. 

- Вважаєте ніхто з персоналу центру не скористався цінним металом на власному 

складі? Зважте на те, що нікого із співробітників центру у Фінові не залишилось. 

Хтось втік на Захід, хтось зник, хтось потрапив до російської в’язниці. 

- Все так, але я знаю, що скарб, як ви кажете, на місці. 

- Маю надію, що ви знаєте де це місце і спроможні до нього добратися. 

- В тому і проблема, що мені дістатись  до підземного складу досі ще не вдалось. 

- Ну принаймні, чи маєте ви якесь рішення? 

- Маю, точніше мав, тому що росіяни значно розширили територію, яку 

використовують. 

- Ви досить повно представили ваші обставини – мета є загублене золото, 

засобом є перевтілення в садівника з ефемерною можливістю потрапити до 

території, що ретельно охороняється ворогом. Я вже третій рік займаюсь 

німецьким авіаційним спадком і, повірте мені, вже чув таку історію про золото. 

Гадаю це щось на зразок післявоєнного німецького фольклору. 

- М-м, можливо. 

- Цілком, можливо. Саме так і є. Врешті це є ваша справа і тому я в повній мірі 

задовольняюсь вашим роз’ясненням. Пийте ваше пиво, пане Краузе. 

- Дякую за нагадування та «Краузе». 

- Щиро ваш. Однак про мету нашої зустрічі. – Джеймс і собі відпиває зі свого 

келиха. - Ім’я фон Тадден мені досить добре знайоме з тих документів, які 

потрапили до нас під час війни та вже при розкритті численних архівів. Відверто, 

мені сподобалась ваша доповідна про звуження тематики в розробці реактивних 

літаків. Це, якщо не помиляюсь, початок 1943-го року. 

- Дійсно, я писав про таке. 

- Авжеж. Ми в Британії пішли саме цим шляхом – дві моделі турбореактивних 

двигунів Роллс-Ройс, один винищувач «Глостер Метеор». Сто відсотковий успіх. 

- Ви дійсно вважаєте «Метеор» літаком? 

- Боюсь, що це єдиний реактивний літак з часів війни, який ще літає. 

- Так, переможців не судять. 

- Облиште це. Доля приготувала подарунок нам з вами бути союзниками. 

- Я не зовсім зрозумів. Що ви казали про долю, пане Шеферд? 

- Я пропоную вам забути військові змагання минулої війни. Ми повинні бути 

союзниками. Так складаються обставини. Але це за умови, що ви не комуніст. 

- Ні, не комуніст. – цілком серйозно відповідає фон Тадден. 

- Якщо так, то здобутки та втрати секретних авіаційних проектів минулої війни 

доцільно розглядати як спільні. Не розділяючи на німецькі чи англійські – більше 

ніхто не займався цією діяльністю. 



- Наскільки мені відомо, американці зрозуміли можливості реактивної авіації тільки 

в повоєнний час. І подивіться на їх успіхи. 

- Так, нам би їх гроші. Не секрет, що вони тримають мотузку, якою обвили горлянку 

Британії. Борги та проценти за цими боргами. Ми практично віддали кузенам готові 

рішення для надзвукових польотів. Ви, німці, скаржитесь, що у вас забрали ваші 

досягнення переможці. А ми, англійці, скаржимось, що у нас забрали наші 

досягнення кредитори за наші воєнні борги. 

- Піррова перемога? 

- У випадку Британії це майже так і є. 

- Ну а Америка? 

- Сполучені Штати це і є та країна, яка виграла другу світову війну. Нам 

залишається продати їм ще щось з нашого здобутку. 

- Я не все зрозумів, але думка в цілому очевидна. 

- От і чудово. Я розшукував вас, пане Краузе. – Джеймс дозволяє собі посмішку. – 

Спочатку в Адлерхофі, потім у вашому саксонському маєтку. До речі, саме там 

мені сказали, що вас слід шукати у Еберсвальде. 

- Хто міг таке сказати? 

- Її звуть Хана. 

- Хвойда! 

- Не треба так про бідну дівчину. До речі, вона вихваляла ваші аналітичні 

здібності. Врешті це і стало тим пунктом, що започаткував наше приятелювання. 

- Я правильно зрозумів, що ви з Ханою стали друзями? 

- Точно так. Вона розповіла, що у вас був план оселитись в районі Еберсвальде. В 

цьому місті  є тільки два вірогідних об’єкти вашої зацікавленості: центр авіаційної 

медицини у Фінові та знаменита радіостанція під Еберсвальде. Я поставив на 

Фінов і дійсно, садівник Краузе з’явився в цьому містечку саме тоді, коли в маєтку 

зник доктор фон Тадден. 

- Ну добре. Чи не можна було б сказати простіше, що Хана видала мої плани. 

Однак не розумію, чому ви виключили зі списку виробництво сталевого прокату 

або… 

- Тому що цей прокат вас зовсім не цікавить. І мені це прекрасно відомо. Як не 

цікавить вас фольклорне золото. Це  вигадка на певний випадок. А ви, Краузе чи 

Тадден, цікавите мене особисто з приводу документації на проект «Хонебу». 

- Що? Літаючі тарілки? Це така ж вигадка як і золото. 

- Я бачив документальну плівку. А ви, за моїми даними, були там. Були у Празі три 

роки тому на випробуванні цього апарату. 

- Не могли б ви, пане Шеферд, казати простішими фразами. Я не певен, що все 

правильно розумію. 

- Вибачте мені. Не зважати на рівень знання мови іноземцями та їх практичні 

навички є нашою англійською рисою. Я сформулюю своє питання інакше : ви 

можете довести, що «Хонебу» це вигадка? Що не був побудований ніякий апарат у 

вигляді капелюха? Чи правда, що його випробування у Чехії є пропагандиським 

трюком Геббельса? І вас не було в січні 1945 року на тих випробуваннях? 

- Ага. Що напевне ви знаєте: такий собі доктор фон Тадден був  відряджений до 

Чехії у січні 1945 року, де повинні були проводитись випробування реактивного 

літака у формі кільця або кола. Ми називали їх дископланами. Ці випробування 



були зірвані. Росіяни, здається, почали наступ. Не привезли якихось компонентів 

пального. Військові не прибули у повному складі. Механізми Німеччини почали 

збиватись того року, настільки відчутними стали втрати. Країна практично 

вичерпалась. 

- Але сам «Хонебу»? 

- А, літальний апарат? - Бруно посміхається. - Ця дивакувата іграшка в ангарі. Він 

дійсно схожий на капелюх. Металевий з круглими пластиковими вікнами. Стояв на 

чотирьох колесах, стійки шасі обертались навколо своєї вісі без обмежень. Вся 

конструкція метрів тридцять у діаметрі, це близько ста футів. 

- Дякую, я добре розуміюсь на метричних мірах. 

- Після очікування, протягом майже двох діб, цей апарат вивезли з ангару, 

заправили пальним, дуже токсичним, і ця конструкція злетіла. 

- А пілоти, як щодо них? 

- Ви питаєте про пілотів на борту «Хонебу»? Їх там не було. Апарат керувався 

дистанційно, за допомогою радіокоманд з центру управління. Цей короткий політ, 

що тривав менше п’яти хвилини, ви, очевидно, бачили в кіно. Дископлан піднявся 

на дві тисячі метрів і розвинув швидкість приблизно 850 км/год. Швидкість 

визначали наземними приладами. Ніякого супроводу в повітрі не було. Найбільш 

небезпечною була посадка дископлану. Він мав можливість зависати в повітрі, 

тому що тяга двигунів з вектором до землі перевищувала вагу 

експериментального апарату. Але приблизно з висоти метрів п'ятнадцять, з 

невідомої причини, дископлан перейшов з режиму зависання у вільне падіння. В 

баках ракетного маршового двигуна ще залишалось пальне та окислювач. При 

ударі об поверхню землі, вони змішались і підірвали дископлан. «Хонебу» згорів 

десь за хвилину. Ви повинні були все це бачити. 

- Ні, - Джеймс крутить головою, - фільм, який я бачив, був знятий з кабіни 

«Месершміта-110» і демонстрував політ «Хонебу» над хмарами протягом п’яти 

хвилин. А ні злету , ні посадки літака у фільмі не було. 

- А! Тоді Ви бачили фільм 1943 року. Десь восени, в жовтні, здається – це був 

перший успішний політ дископлану. Було встановлено на нього тільки чотири 

турбореактивних двигуни «УМО». А ціль випробувань була зліт та посадка із 

зависанням та вертикальним переміщенням. 

- Ви приймали участь у випробуваннях 1943 року? 

- Ні. Просто певна відповідальність за них була покладена на DVL. Розумієте, у 

частині стандартизації:  двигуни, пальне, – барон дозволяє собі гримасу 

безнадійного заперечення, а за тим продовжує: 

- «Хонебу» то є дітище СС. Проект повністю секретний. Нам в авіації довели 

тільки, що він існує і наша роль в ньому є виключно допоміжна. Це проектування 

та випробовування фюзеляжу дископлану за вимогами секретного центру СС, 

стандартизація з промисловими та експериментальними двигунами та 

навігаційним обладнанням. От хоча б заради проведення відомих вам 

випробувань. Сам же дископлан мав використовувати левітацію для забезпечення 

польоту та керуватись за допомогою електромагнітного пристрою, що взаємодіяв з 

магнітним полем планети. Вважалось, що дископлан буде виходити на орбіти 

навколо Землі, тому у вимогах була повна герметизація корпусу. Повірте, одного 

цього достатньо, щоб на кілька років зайняти людські та технічні ресурси DVL. 



- Але чи літав хоч один дископлан, застосовуючи левітацію. Це, як розумію, 

антигравітація. Таку описував Херберт Велс у своєму творі «Перші люди на 

Місяці». 

- Про такі випробування ходило багато чуток, але з міркувань секретності ніхто з 

авіації не був присутній. Кажу ж вам, якщо виникали якісь проблеми з фюзеляжем 

дископлану, байдуже, статикою чи динамікою, СС організовувало окремі 

випробування з використанням звичайних турбореактивних чи ракетних двигунів. 

Як проблема вже вирішена, на дископлан мали встановлювати левітатор Шумана, 

наче це якийсь кристал, який дозволяв протидіяти вазі дископлану. Це десь біля 

восьми тон у варіанті «Хонебу-2». 

- А вам не здається, що всі ці левітатори та магнітні навігатори є вигадкою, 

призначення якої є стимулювати саме розвиток дископланів із звичайними 

двигунами та пальним. Хоча погодьтесь, реактивні двигуни самі ще не вийшли в 

повній мірі із дослідної фази. 

- Такі скептичні оцінки проектів «Хонебу» та «Вріл» дійсно були поширені у DVL. 

Хтось вважав це пропагандою, вигадкою доктора Геббельса. Певна частина 

фахівців вірила в існування засобів левітації і пов’язувала проект з діяльністю 

Ананербе, їх дослідженням паранормальних явищ та досвіду, що був накопичений 

зокрема у Тибеті. Я схильний до синтетичної версії. За нею тут є всього потрошку, 

а в основі є кар’єрні забаганки купки есесівських вчених і невдахи авіатора 

Шумана. За рахунок секретності вони займались пустопорожньою справою, грали 

на схильності нацистів до містичного ідеалізму і забезпечили собі сите та 

комфортне буття. 

- Так, це є єдиним раціональним пояснення ірраціонального проектування,- 

Джеймс сумно посміхається. - Але наші пілоти зробили чимало фотографій 

дископланів різного розміру і в своїх доповідях подавали поведінку цих пристроїв 

саме як би в них була здатність повністю нейтралізувати земне тяжіння. 

- Щодо цього, в мене нема пояснень. Про якісь дослідні або, тим більш, бойові 

польоти дископланів мені нічого не відомо. Гадаю всі відомості про таке 

документувались виключно СС. А ці добродії добре подбали, що б їх документи не 

потрапили до союзників. Вони нищили навіть все, що було пов’язано з літаком 

«Хортен-9». Це дозвуковий реактивний бомбардувальник, літаюче крило. 

- Дослідні літаки вони дійсно знищили. Але документація дійшла до нас у повному 

обсязі. Її привезли самі брати Хортен. Ось так, дорогий доктор фон Тадден. 

- Є ще один цікавий проект. Мені він подобався більше всіх інших, включаючи і 

потойбічні «Хонебу». Я згадав про проект космічного бомбардувальника доктора 

Зенгера. Як на мене, це і є перспективний проект. Разом зі своєю дружиною 

австріяка Зенгер дійсно випередив свій час. Чули щось про це? 

- Здається ви згадали про «Срібний птах» – надзвуковий бомбардувальник. 

- Надзвуковий, це всього тільки джерело фінансування проекту – програма 

«Америка». Тобто, бомбардувальник повинен з Європи долетіти до території 

Сполучених Штатів та повернутись назад. Доктор Зенгер запропонував під цю 

програму космічний літак, який здатен злетіти з аеродрому, піднятись на сто сорок 

кілометри у навколоземний космос, а далі, періодично гальмуючи у густих шарах 

атмосфери, точно вийти з високою надзвуковою швидкістю у заданий район 

Штатів. І повернутись на базу! 



- Вражає. Поталанило американцям, що цей апарат залишився тільки на папері. 

- Я продував у надзвуковій аеродинамічній трубі модель цього апарату – всі 

попередні розрахунки підтвердились. Доктор створив ідеальну машину, це не тупі 

ракети фон Брауна. І знов таки, Браун був обласканий керівництвом райху, тим 

самим Хітлером. А доктор Зенгер так і просидів десь у Відні на горищі в своєму 

крихітному бюро. Маючи тільки досконалі креслення та моделі. 

- Все це щасливо відпливло до Америки. 

- Справді? 

- Так, ще в 45-му. 

- Що ж. Чекайте десь за рік першу космічну подорож. Хоча б навколо Землі. 

- Боюсь, що ви помиляєтесь. Війна закінчена. Швидкість розробок військового 

призначення різко знижується. Так що американську реалізацію австрійського 

проекту чекайте не раніше 1955 року. 

- Це проект DVL. 

- Так, звісно. Але не зважаючи на це, американці запустять літак у космос не 

скоро. Хіба почнеться нова війна. Як вам Штати проти Совєтів? 

- Погано, тому що бійня відбудеться саме на території наших країн. 

- Співчуваю вам і собі, але логіка подій невблаганна. Совєти у відповідь на наші 

фінансові реформи, що заплановані в західних секторах, затівають грубі 

провокації. Особливо це стосується Берліну. 

- Я не цікавлюсь політикою, пане Джеймс. 

- Звісно, ви цікавитесь ботанікою, але моє прохання стосується суто технічної 

справи. Десь за місяць західні союзники почнуть вводити нову німецьку валюту в 

своїх секторах. Росіяни організують повну блокаду західної частини Берліну за 

наперед розробленим планом. Вони мріють повернути цю частину міста собі. 

Прийом відпрацьований у південно-західній Росії ще на початку 30-х. Нестача 

палива та продуктів харчування робить населення податливим. 

- Ви згадали штучний голод в Україні, чи не так? 

- А так, Україна. Це застаріла назва цієї частини Росії. Зараз Совєти проштовхують 

цю частину як начебто ціле у члени Організації об’єднаних націй. 

- Очевидно, що ви ніколи не слухали Геббельса. Україна, то окрема держава, де 

живуть українці – цілком самобутня нація, яку знищує Совєтський Союз. 

- І де ж кордони тієї України?  Вінниця входить до її складу? 

- Про що ви питаєте? Звісно, там була східна ставка Хітлера. 

- І я там був свого часу. До ставки пробратись мені не вдалось. Але я і гадки не 

мав, що знаходжусь в Україні. Відверто кажучи, мене врятувала зовсім молода 

дівчина. Вона була смілива і хазяйновита. Мене особливо вразило те, що вона, зі 

своєї ініціативи, ділила зі мною не тільки продукти та небезпеку але і ліжко. Якщо 

ви розумієте про що я. 

- Цілком, - барон Бруно ковтнув пива. - В нотатках вояків вермахту часто 

згадувалось про доступність українських дівчат. Це пояснюється пізнім 

встановленням християнства в тих краях. 

- Цікаво через п’ять років дізнатись, що твоєю рятівницею та пристрасною 

коханкою була українка. Я і не підозрював, що така нація дійсно існує. 

- Так, так. Газети писали в ті часи  про українок як чи не найкращих коханок, при 

цьому цілком безкорисливих. 



- Зазвичай такі характеристики дають скандинавським жінкам. 

- Якийсь час панувала думка в райху, що скандинави та українці в чомусь мають 

спільні корені. Малювали на мапах таку дугу: Скандинавія, Прибалтика, Україна. 

Поки фон Тадден перелічує країни тотальної жіночої розпусти, Джеймс займається 

сосисками з капустою. Коли Бруно вичерпав увесь список частин дуги де живуть 

легковажні дівчата, він теж  береться за ніж та виделку. За столом якийсь час 

висить тиша. 

Фон Тадден запланував собі через три хвилини перепитати англійця про якісь його 

технічні проблеми. Це той час, за який  потрібно неспішно з’їсти останню сосиску. 

Коли ще нелегальному барону трапиться нагода поласувати справжніми 

берлінськими смаженими братвурстами з кислою капустою, та запити всю цю 

німецьку смакоту м’яким світлим пивом. Звісно, це не східний бокбір, який 

ідеально пасує братвурстам, але… Якщо взяти до уваги, що фрау Рудь частує 

Бруно набридлим борщем, в якому, на думку барона, даремно витрачаються 

капуста, м'ясо, овочі та, навіть, вода, то несподіваний обід у пивниці може здатись 

справжнім святом. Коли з останнім братвурстом нарешті було покінчено, він 

складає ніж та виделку на тарілці,однак, не випускаючи їх з рук. Піднімає очі на 

тарілку свого візаві:  Джеймс саме збирає на виделку порцію капусти. 

- Так про які технічні проблеми йде мова? 

Джеймс відправляє зібрану ножем на виделку капусту до рота саме у цей момент. 

Він показує рухом ножа, що відповість як тільки скінчить жувати. 

- Більшовики готують повну блокаду Західного Берліну. Повну, але не повітряну. У 

нас з американцями є план перекидати повітряним шляхом всі необхідні 

берлінцям ресурси : продовольство, паливо, ліки... Це дорого та небезпечно, але 

ефективно. У Берліні літаки мають сідати в Темпльхофі. Є три повітряні коридори, 

які ведуть до цього аеродрому. Північний коридор проходить через Фінов. Там 

залишився маленький аеродром, що належав DVL. З часів війни на тому 

аеродромі повинен був залишитись радіомаяк. Його треба знайти та запустити в 

роботу. Звісно, у повному секреті від росіян. 

- У сорок третьому закінчились повним провалом спроби доставляти вантажі для 

оточеній росіянами армії фельдмаршала фон Паулюса. 

- Ніхто не гарантує успіху і в нашому випадку. Хоча, на мій погляд,  не можна 

порівнювати доставки  всього необхідного до Берліну та спроби підтримати 

оточених під час минулої війни. У Берліні є наші війська, чудово обладнаний 

аеродром. Відстань, яку доведеться подолати нашим транспортним літакам десь 

триста-чотириста кілометрів… 

- Росіяни здатні створити безліч перешкод. Можливі серйозні втрати. Шкода 

пілотів, адже війна закінчилась. - Бруно дозволяє собі емоційний жест, він підіймає 

вказівний палець правої руки. 

- Так, втрати будуть… На жаль. І моя задача сприяти їх зменшенню. 

- Скажіть, Джеймс, а до чого тут «Хонебу»? - Бруно бере виделку лівою рукою і 

націлює її на англійця. 

- Ні до чого, - холодно відповідає той.  - Просто в мене з’явилась нагода дізнатись 

про те, що мене цікавить. 

- Ви англійці є неперевершеними диваками. Для мене завжди було загадкою як ви 

створили таку імперію. 



- Не переймайтесь , пане Краузе, імперія це наше минуле. А моя цікавість 

дископланами є цілком природним бажанням розкрити певну таємницю, з якою я 

мав справу протягом кількох років. Якби на моєму місці був російський аналітик 

або український, він поводив би себе так само. 

- Боюсь, що ви помиляєтесь щодо росіян, це люди іншої культури. Можу 

припустити, що вони поцікавляться чимсь особистим, але в останню чергу. 

Фанатики. Не можу лише сказати точно, що підживлює їх фанатизм , чи то віра чи 

страх. 

- Ну а ці, українці. Їх жінки … 

- Справжні хвойди, вибачте що перервав вашу фразу. Чоловіків українців взагалі 

не існує, тому що вони повністю нівельовані совєтською муштрою. 

- Якась невловима нація… - Джеймс перериває сам себе. - Або це просто 

амазонки. Жінки без чоловіків. 

- Скоріш це дівки з борделю. 

- У вас, здається, є досвід спілкування з цими жінками без чоловіків. Такі подробиці 

вашої біографії мені не відомі. 

- Все дуже просто. У Фінові я працюю на українську родину підполковника Рудя. 

Так от. Сам підполковник ніхто, совєтський офіцер, а його дружина справжня 

українка. 

- Пане доктор! Ви навіть уявити собі не можете наскільки це цікаво. Можу обіцяти 

вам, що коли повернусь до Лондона, обов’язково займусь проблемою існування на 

Сході української нації. А зараз давайте домовимось про те, як нам вирішити 

маленьку практичну проблему з радіомаяком люфтваффе у Фінові. 

- Давайте так і зробимо. Але дозвольте перед тим маленьке питання. Як розумію, 

я вам потрібен для запуску радіомаяка у Фінові. Про те, де я знаходжусь, ви 

дізнались від цієї хвойди Хани, що незаконно живе у моєму маєтку. Виходить, що 

ви шукали мене з якогось іншого приводу, ніж цей маяк. А зараз просто 

користуєтесь обставинами. Навіщо я вам знадобився? 

- Хочу відмітити, що ви дуже строго судите жінок. Я думав, що це стосується лише 

українок, але до своїх співвітчизниць ви теж не дуже милосердні. Я був у Дрездені  

близько року тому, там зустрів Хану. Вона працювала при російській військовій 

комендатурі перекладачем. Ми якось зблизилися і в розмові виявилось, що ви, 

барон, є нашим спільним знайомим. Я завжди знав вас як талановитого аналітика, 

як фахівця, що визначав багато в чому шлях розвитку німецької авіації. Хана була 

вашою коханкою і згадувала ті часи з певною теплотою. Так, це вона розповіла 

мені, що ви збиралися поїхати до Еберсвальде. І, коли мені доручили перевірити  

можливість безпечного використання північного коридору до Берліну, я згадав про 

вас. І я подумав: чи не зустріну я в Еберсвальде доктора фон Таддена? 

- А що ви робили у Дрездені? 

- Ви дуже цікаві, пане Бруно. У Дрездені я збирав дані про ефективність нічних 

бомбардувань. Великий об’єм зменшує випадкові похибки. Я знаю, там загинуло 

багато людей. Але мої тодішні дослідження -  не цинізм, а тільки математика. 

- Гадаю, у вас є вчений ступінь. Чи не так? 

- Я захистив дисертацію після закінчення Трініті коледжу в Кембриджі. 

- Зрозуміло…Так ось, доктор Шеферд, кинутий аеродром у Фінові я почну 

досліджувати вже завтра. Наскільки мені відомо, він знаходиться поза визначеної 



росіянами території дослідного центру. Біда в тому, що росіяни схильні до 

мародерства і розкрадають геть усе, що не охороняється. Можливо цей радіомаяк 

понівечений заради кількох радіоламп, які тим крадіям, врешті, не потрібні. Думаю, 

що мій обов’язок допомогти своїм співвітчизникам позбутись совєтської окупації. В 

цьому я з вами. І хай допоможе нам Бог. 

- Звісно, що нам не завадить Божа допомога. 

Бруно помічає, що його візаві ніяковіє від патетики. І несподівано  він розуміє, що 

це засмучує і його. Якось  стало не по собі, що не те сказав англійцю. 

- Працюючий маяк росіяни можуть виявити, - каже Бруно за хвилину. 

- Давайте спочатку впевнимось, що цей маяк існує. Для цього його треба знайти. 

Був один прикрий інцидент. Ланка «Москіто» помилилась ціллю нічного 

бомбардування ще у 43-му. І скинула запалювальні бомби на Еберсвальде замість 

сховища пального. Працюючий радіомаяк у Фінові став причиною помилки.  

Зазвичай його не вмикали і розвідувальні «Москіто» його не бачили. Аналіз того 

нічного польоту вказав, що маяк знаходиться безпосередньо при аеродромі. Логіка 

теж підказує, що розміщення маяка повинно полегшити навігацію у складній 

агломерації Еберсвальде-Фінов. 

- То ті «Москіто» наводились по іншому маяку? 

- Так, по тому, що знаходився ближче до Берліну. Маяк у Фінові трапився їм 

раніше, тому в групі помилково вирішили наводитись по цьому маяку. 

- Я так розумію, що це є поодинокий випадок, завдяки якому ви думаєте, що цей 

маяк існує. 

- Так. У воєнний час існування маяку є майже незаперечним. Питання в тому,  де 

він точно знаходиться, чи є до нього доступ, чи не втратив він працездатність. А 

можливі протидії проти виявлення працюючого маяка, залишимо на потім. 

- Добре. Повторюю. Я здогадуюсь про те, де той маяк може бути розміщений. 

Завтра спробую перевірити свою здогадку. Як повідомити мені про результат? 

- Сьогодні субота… У середу десь після 1-ї години повісте на сітку паркану вашої 

садиби якийсь знак, що вкаже на готову відповідь. Що не приверне уваги? Може 

якийсь віночок квітів? 

 - Краще до сітки паркану я приставлю граблі. В моєму господарстві є такі з 

яскравою синьою ручкою. Якщо граблі стоятимуть гребінцем донизу,  я знайшов 

радіомаяк і маю відомості про нього. Якщо граблі висітимуть на сітці, розумієте, 

підвішені до сітки за зубці гребеня, тоді мій пошук безрезультатний. 

- Дуже добре. Ви регулярно їздите до складу, він знаходиться недалеко від 

Еберсвальде. 

- Це не склад, якщо я вас правильно зрозумів. Зараз весна і саду потрібно 

підживлення органічними матеріалами. Мені не дали згоди завезти за один раз 

органічні добрива на автомобілі . Тому двічі на тиждень я вожу їх велосипедом. 

Фрау Рудь каже, що таким чином в саду менше смердить. Кращий запах, 

розумієте. 

- Що ж. Скористаємось прагненням вашої хазяйки до чистого повітря. Я спробую 

зустрітись з вами у четвер. За моїми спостереженнями ви виїжджаєте десь о 

сьомій ранку.  

- Рівно о сьомій десять. Так, я о пів на восьму вже можу бути на складі, як ви 

кажете. 



- А як та установа називається насправді? – Джеймс усміхається. 

- Боюсь не зможу перекласти з німецької. 

- Добре. Ви нічого не питаєте про … нічого не вимагаєте в замін вашої роботи  в 

інтересах Британії. 

- Ах, - Бруно зітхає. - По-перше я дійсно вважаю, що працюю на Німеччину, по-

друге я твердо знаю, що ви можете мені у відповідь запропонувати. Точніше 

сказати, я знаю, що ви взагалі можете. 

- І що я можу? 

- Переправити мене до бідної Англії чи багатої Америки. 

- Ну… десь ви вгадали. 

- Дякую. Але я хотів би переправитись до Швейцарії. З достатніми грошима. Хочу 

говорити німецькою і відкрити консалтингову контору, цілком космополітичну. 

Таким чином, коли у британців знов з’являться гроші, а вони обов’язково 

з’являться, я попрацюю на вашу державу. 

- Чудово. Я допоможу вам переправитись до Швейцарії. Цюріх підійде для 

влаштування контори?  

- Чому ні? Гадаю, підійде. 

- Розкажіть мені про росіян у вашому медичному центрі. Як вони себе називають 

«Ве-Че»? – Джеймс змінює тему. - У вас, напевно, накопичилось безліч вражень за 

рік. 

- О! росіяни як росіяни. В чомусь вони незбагненні, в чомусь просто банальні. 

Керівник центру – генерал Кор-ні-єн-ко, - Бруно вимовляє прізвище по складах. – 

Він, навіть, не має університетської освіти. Виглядає як тупий солдафон- 

піхотинець. Яка з нього користь? Натомість, його заступник – професор Платонов 

– досить відома фігура в авіаційній медицині. Чого варта його остання книжка 

«Людина в польоті». Я ні слова не розумію російською, але книжка викладена у 

вигляді коміксу про проблеми пілотів у екстремальних польотах. Мінімум тексту – 

тільки малюнки. 

- Я щось чув про Платонова, якщо не плутаю російські прізвища. 

- Так, але Платонов проводить у Москві більшість часу, а у Фінові з’являється 

досить рідко. Очевидно, лабораторії у Фінові росіяни використовують виключно як 

експериментальну базу: барокамери, центрифуги, катапульти і таке інше. Обробка 

результатів досліджень проводиться десь у Росії. 

- Гадаю, ви вчинили б так само на їх місці. Так скільки людей працює в центрі? 

 - Десь два десятки офіцерів та унтер-офіцерів, взвод солдат, не більше – водії, 

механіки. Може хтось із них виконує роль піддослідних. 

- Пілоти? 

- Не помічав. Може як Платонов, тільки на короткий термін. 

- У вас не склалось враження, що росіяни використовують Фінов як тренувальну 

базу для підготовки пілотів? 

- Якщо я не бачив пілотів, не чув про якісь тренінги, то звідки думка про 

тренувальну базу? 

- Погодьтесь, я повинен був запитати. Росіяни теж пнуться завести і собі 

реактивну авіацію. 

- Зараз в центрі три підрозділи, точніше три  напрямки досліджень – висотні 

польоти, перевантаження в наслідок високих прискорень, та орієнтація за 



приладами. Цим напрямком займається майор Таранов – можливо єдиний 

інтелектуал у всій російській команді. 

- А хазяїн маєтку де ви мешкаєте, хто він? 

- Хазяїном маєтку є полковник Цебст, він зараз у російському полоні. Ви ж питаєте 

про родину, що захопила цей маєток. Питаєте про окупантів. 

- Насправді це так. 

- Підполковник Федір Рудь – тупий служака … 

- Я не зрозумів, вибачте. Хто є підполковник Рудь? 

- Без ініціативи та будь яких здібностей, тупий виконавець. Так собі, порожнє 

місце. 

- Ага. Ну, а коли професор Платонов знаходиться в Фінові, він з ким спілкується?  

Хто керує лабораторією в його відсутності. Може генерал-піхотинець? 

- Я не певен, що у росіян діє якась схема… краще сказати план дій. Ці лабораторії 

дісталась росіянам наче іграшка… 

- Іграшка? Цікава думка. Звісно можна розглядати її як певний трофей, зразок для 

того, щоб щось подібне побудувати в Росії. 

- Так, - фон Тадден дозволяє собі енергійний кивок головою, - лабораторії є поза 

грою росіян у надзвукову авіацію. Принаймні здається, що вони не розраховують 

на результати їх роботи. Звідси неробство та відверті лінощі її співробітників. 

- А є у них підрозділ, що займається перекладами? 

- Гарне питання. Є і досить численний. Це жінки, здається, п’ятеро перекладачок.  

Керує підрозділом майор Кочкіна. Я часто спілкуюсь з нею, дізнаюсь від неї  про 

теперішній стан та події у центрі. 

- Це цікаво і може знадобитись. 

Фон Тадден помічає, що його англійський віз-а-ві став частіше поглядати на свій 

годинник. До речі, який годинник в нього? Часом  це не «Лонжін»? 

- Авіацію чекає дуже плідне десятиліття, - тим часом проголошує Джеймс. – Скажу 

вам, що компанія де Хевіленд готує проект реактивного пасажирського літака. 

Двигун «Ейвон» від Роллс-Ройсу показує дивовижні результати. Як бачите, ми в 

Британії вже вичерпали позитивний досвід Люфтваффе і йдемо далі.  

Бруно тільки здвинув плечима на такі відверті хвастощі. 

- Певен, що у бумі літакобудування знайдеться достойне місце для вас. Час 

кидати вам сонний Фінов. 

Джеймс тільки закінчив фразу, але якимсь чином дав зрозуміти своєму 

співрозмовникові, що час закінчувати їх зустріч. Бруно теж дивиться на годинник - 

дешевенький німецький «Трезор». 16:16. Якщо о п’ятій приїдуть росіяни, то час 

прощатися. Джеймс втупився у свою порожню тарілку, наче застиг. Несподівано 

він каже: 

- Сосиски, наскільки мені відомо, належать до традиційної англійської кухні. 

Принаймні я досить часто замовляв їх на сніданок. Смажені з беконом. Але, звісно, 

таке траплялось набагато частіше до вересня тридцять дев’ятого року. Боюсь ті 

часи вже не повернуться. 

Про що це він? Не знає як завершити розмову? У Бруно майнула думка: не просто 

зараз цьому англійцю. В час, коли так важко в Європі встановився мир, йому 

доводиться ризикувати – знайоме для Бруно відчуття.  

- А мені сосиски не до смаку…  



 

 
Чи існували насправді літальні апарати «Хонебу» ? 

 
Британський Gloster Meteor F8 або німецький Messerschmitt Me 262 ? 

 

 

Ці два винищувачі були прийняті на 

озброєння в 1944-му році. 

Їм випала різні військові долі: 

 Британський «Метеор» 

перехоплював над Англією німецькі 

безпілотні літаки «Фау-1»; 

 Німецький Ме-262 вів запеклі 

повітряні бої з американськими 

бомбардувальниками та 

винищувачами союзників, які їх 

прикривали від німецьких 

винищувачів. 



5. Лазар Одінов. Субота 17 квітня 1948 року 
 

«Десять хвилин на першу, вже субота», – підполковник Одінов дивиться на 

величезний годинник у дерев’яному різному корпусі. 

За склом годинника тьмяно виблискують гирі на ланцюгах. Повільно, і у цей нічний 

час трошки загадково, коливається маятник. 

«Десь за пів години подзвонить телефон. Фіма Красноштейн працює вночі, як це 

зараз прийнято у «високих» совєтських керівників. Врешті, всі наслідують вождя. 

Наприклад, Франц-Йосип починав працювати о п’ятій ранку і вся Австро-Угорщина 

за тридцять років після смерті імперії та її імператора  досі прокидається перед 

зорею. А Сталін…» 

Доктор Одінов інстинктивно лякається своєї думки про Сталіна. Бо не виявляє в 

тій думці достатньої поваги до вождя. Тож крутить головою, бо хоче впевнитись, 

що він  знаходиться  в своєму будинку в Фінові, на другому поверсі його 

двоповерхового котеджу, у робочому кабінеті.  

«Затишно», - майнула думка, - «Я є на самоті і ніхто мене не підслуховує». 

На великому письмовому столі, який оздоблений такими ж різними візерунками, 

що й годинник у кутку кабінету, горить настільна лампа із зеленим скляним 

абажуром. Стіл виглядає порожнім. На ньому знаходяться тільки: дорогий блокнот 

у шкіряній обкладинці з тисненими свастикою та блискавками SS, автоматична 

ручка з золотим пером та чорний телефонний апарат з витим шовковим дротом. 

Щойно призначений начальник особливого відділу В/Ч 0913 дозволяв собі вдома 

комфорт у стилі буржуа початку двадцятого століття. Після служби сорока семи 

річний одинак любив скинути остогидлу військову форму, прийняти ванну, 

повечеряти якоюсь легкою стравою. Потім направитись у свій домашній кабінет, 

переодягнувшись у домашні байкові штани, м’які капці та шовкову домашню куртку 

з галунами. 

Доктор Одінов піднімається зі свого улюбленого вольтерівського крісла і 

маленькими кроками йде до шафи. Вона у тому ж стилі, що й інші меблі та 

аксесуари. Опускає кришку бару, яка виявляється заскленою з внутрішньої 

сторони. Світло в барі автоматично спалахує і освітлює скляні полки з пляшками 

та ряди склянок та фужерів. У великий бокал для коньяку Лазар Одінов наливає  

кілька ковтків французьського «Бісквіту». Потім дістає сигару з дерев’яної коробки. 

З цим скарбом повертається до столу і сідає в своє вольтерівське крісло. 

Відкриває дверцята у тумбі письмового столу і дістає скляну попільничку та 

позолочену запальничку. Запалює сигару і після першої затяжки ковтає з бокалу 

коньяк. Чорні оченята Одінова втупились у скляні дверцята книжкової шафи. Всі 

книги німецькою мовою, яку він знає досконало. 

Лазар Одінов є лікарем, а не «особістом». Просто суттєві зміни, що були проведені 

в органах безпеки майже рік тому, дозволили притягти до розвідувальної та контр 

розвідувальної роботи таких фахівців як він. І все завдяки створенню комітету 

інформації при кабінеті міністрів СССР. 

Лазар Одінов був діагностом , а не практикуючим лікарем. До війни працював в 

медичному інституті, що в Харкові. В цьому місті  він народився та прожив усе 

життя. Кандидат медичних наук Одінов воював в полку тактичних 

бомбардувальників на посаді лікаря медичної частини. Так вже сталося, що його 



аналітичні здібності були помічені авіаційним керівництвом. І по закінченні війни, 

замість демобілізації, його направили до лабораторії у Фінов.  Йому вигадали 

посаду – другий заступник начальника військової частини. У березні несподівано 

стріляється полковник Черних. І Фіма Красноштейн, його старий знайомий ще за 

часів НКВД, запропонував посаду цього невдахи. Одінов одразу погодився, чи то 

від знаменитої єврейської солідарності чи від підсвідомого бажання все 

розслідувати. Байдуже, чи то хвороба, чи то поранення, чи то підступна діяльність 

ворогів. 

Зараз, від нема чого робити, він роздумує яким чином Фіма додзвонюється до 

нього з Потсдаму - самостійно, або це за нього робить ад’ютант? Наскільки є 

конфіденційними їх нічні розмови? Чи можна бути цілком відвертим з Фімою 

Красноштейном? Нарешті, навіщо друг дитинства Фіма Ротштейн раптом став 

Красноштейном? Якась в зміні прізвища є параноя. 

Думки доктора Одінова повільно літають від одного предмету до іншого. Раптом 

вони чіпляють неприємну тему: це його зобов’язання протягом місяця визначити 

причину самогубства свого попередника полковника Черних. Тобто, закінчити 

розслідування до дня перемоги 9 травня. 

«Сволота. Хоч би два слова по суті написав», - зовсім без поваги до загиблого 

думає Одінов. – «Є у мене версія, на всяк випадок, про алкогольне божевілля». 

Несподівано, чергову сигарну затяжку перериває різкий дзвінок телефону. Одінов 

відкладає сигару до попільнички і неспішно знімає телефонну трубку. 

- Підполковник Одінов слухає. 

- Товаришу підполковник, штаб, Потсдам. 

- Давайте. 

Після досить довгого клацання, в слухавці встановлюється низький гул, як від 

поганенького трансформатора і на тлі того гулу виникає хриплий голос Фіми. 

- Лазар, здоров. Шо ти такий блідий? 

- Фіма, кидай гудіти, ти ж не паровоз. 

- Ой, то гудять зв’язківці. Вони знайшли у Берліні дріт до нашого телефонного 

кабелю, який причепили союзники. Тепер кажуть, що хай краще гуде, але вороги 

нічого не почують. 

- Ясно. Ти зі своїми зв’язківцями мені забезпечив головний біль. Щось важливе, 

Фіма? 

- А то. Лазар, загальний аврал. Як у тебе з цим ідіотом Чернихом? 

- Не дуже. Є версія про його хронічний алкоголізм. 

- Нє-нє, Лазар. В нинішніх умовах не пройде. Давай шукай іншу причину. А якщо 

хочеш забезпечити собі відступ, то готуй компромат на своїх начальничків. 

Наприклад, на Корнієнка або на болвана Рудя. Може ще хтось підійде.  

- Добре, Фіма. Але строк, дев’яте, не встигну. Давай я напишу доповідну на твоє 

ім’я про перенесення строку на місяць. 

 - Не знаю, навіть, чи допоможе… Тут таке діло, Одінов. Я от дзвоню трохи не 

прощатись. Мене відряджають на Близький Схід. Буду працювати на нову державу 

Ізраїль. 

- Нє, ти це серйозно? 

- Цілком. І про це нікому. Офіційно мене відкликають до Москви. 

- Боже ж мій, і що ти там будеш робити? 



- Я буду в статусі репатріанта, що повертається на історичну батьківщину. А по 

домовленості я буду працювати у контррозвідці. В основному ця організація 

націлена на пошук нацистських злочинців. Маємо їм помститись. Є в мене підозра, 

що доведеться займатись ще й сусідніми арабськими угрупуваннями. Але я в 

цьому не впевнений, то коли приїду буду розбиратися. 

- І навіщо це тобі на старості років? 

- Ну, Лазар, п’ятдесят років - це не така вже старість. А партійне доручення не 

обговорюється, а виконується. Ти не викуриш свою коробку сигар, як Ізраїль вже 

попроситься до складу СССР. Ми вам забезпечимо соціалізм в цій країні. 

- Да, Фіма, ти збив мене з пантелику. Я, виходить, тепер один сам на сам 

залишився зі своїми ділами. Нащо ти втяг мене в свої НКВД-ешні справи? 

- Згоден, з тобою не дуже вийшло… Того… Не знав я наперед. Розумієш? От і 

телефоную тобі, щоб спитати, а чи не викликати і тебе до Ізраїлю? Ти лікар, маєш 

вчений ступінь… 

- Фіма, в Європі наші вчені ступені не визнають. 

- Лазар, не перебивай. Ще визнають! Це по-перше, а по-друге, в тій новій країні ми 

більшовики повинні всіляко збільшувати свою присутність. Розумієш навіщо? Ти 

мене перебив, а я хотів сказати, що планую тебе на посаду міністра охорони 

здоров’я. А? Потягнеш? 

- Ну, якщо треба …  

- Треба, товаришу Одінов, ще й як треба. Це серйозний проект, а не оперетковий 

Біробіджан. Тут сам Сталін нас благословив. Чув, як в Єрусалимі ми дали 

прикурити англійцям?… Ти зрозумій, мобілізація світового єврейства під наші 

знамена, це гарантія остаточної перемоги. Не люблю дзвінких фраз, але це діло 

виправдовує всі жертви минулої війни. 

- Ну, тут можна погодитись, - Одінов вже отямився від несподіваної звістки. - Саме 

євреї і тільки євреї своєю історією підготовлені до соціалістичних відношень. Взяти 

ті ж кібуци в Палестині і порівняти з впровадженням колгоспів на Україні. Там поки 

трохи через одного не поздихали, діло з місця не зрушило. 

- Ой мовчи. То тупі вперті невігласи. Знав би ти подробиці, що вони витворяють 

зараз на Західній Україні. Це справжня війна. 

- Да, чутки доходять і сюди. А правда, що старший брат дружини підполковника 

Рудя того… 

- Був ліквідований органами в Кам’янці Подільському. Підла людина, дворушник та 

посібник бандерівців. Його б судити, але зважаючи, що він був відомий режисер, 

хай краще автокатастрофа. Мабуть летів з мосту… Не був в тих краях? 

- Нє, а де це? 

- Ой Лазар. Страшенний ти домосід. Тобі світ подивитись треба, а ти б із свого 

кабінету і не вилазив. Нічого, в Ізраїлі знайдемо тобі наречену. А? Років  двадцять. 

Що скажеш? 

- Фіма. Не цікавлять мене жінки. Ні для родинних ні для сексуальних стосунків… 

- Сексуальних, у-тю-тю, - Фіма під гул у дротах передражнює Одінова. -  А я мабуть 

свою стару шкапу залишу. Це так, між нами. 

- Залишиш Мару?.. 

- Тихо, Лазар. Ти сам от тільки що зізнався, що в родинних ділах нічого не тямиш. 

Жінки набридають, особливо старіючі. Розумієш мене? 



- А! Ти маєш на увазі клімактеричні зміни… 

- Я так остаточно і не вирішив, Лазар, чи розумна ти людина, чи все ж таки дурень. 

Нічого, в Ізраїлі розберемося. Бувай здоровий по цьому. 

- Чекай, Фіма. Фіма!  

- Ну. 

- А що мені робити з моїми справами? 

- Продовжуй розслідування самогубства. Заведи товсту теку. Розішли запити про 

всі періоди діяльності того придурка.  Вимагай протоколи допитів свідків. Встанови 

хронологію його дій, хоча б за останній його тиждень… 

- Вже зробив… 

- Не перебивай. Зараз братання з союзниками закінчилось. Знов шукаємо ворогів, 

знов загострення класової боротьби. Так що діяти треба в такому ключі. До того ж 

будуть рухати цю справу самі події. Повір мені, найближчим часом ця історія або 

спливе, або потоне і про неї забудуть. 

- Останнє не зрозумів я… Чого б цій справі плавати? 

-  Лазар, тобі давно нагадували який ти зануда? Мабуть давно… Ну все. 

Прощавай. 

- До побачення, товаришу Красноштейн. – вимовляє Одінов в мікрофон слухавки 

по тому як її динамік вже змовк. Не було чутно ні гулу, ні хриплого голосу друга 

Фіми. 

 

 
Кажуть, що Сталін був великим диктатором. Але щодо нової держави Ізраїль він 

помилився: переоцінив свої сили та недооцінив єврейську підступність. 

  



6. Бруно фон Тадден. Субота 17 квітня 1948 року 
 
Подорож Еберсвальде штрассе до Фінова здається Бруно ще нуднішою, ніж 

завжди. Може від випитого пива так важко крутити педалі старого ровера? Чи 

дивна розмова з англійським розвідником сколихнула призабуті події минулої 

війни: божевільні проекти, нацистські дивацтва на службі, невдоволене буркотіння 

батька, збіднілого аристократа, та шепіт на те матері – «Карл, Карл ти нас 

згубиш». 

Бруно поривчасто зітхає. Може він втомився їхати, а може згадав, що вже нема 

батьків, таких милих та зворушливих у своїй безпомічності. Вони загинули в 

лютому 1945-го під час фатального бомбардування. А той англієць їздив до 

Дрездена вивчати ефективність цього нападу. Цікаво, він спав з Ханою, чи 

обмежився квіткою при зустрічі? Цього містера тягне наче магнітом до жінок. 

Навіть не міг залишити у спокої підстаркувату господиню жалюгідної пивниці. 

Дивний він якийсь, цей доктор Джеймс Шеферд. З його розпливчастих реплік 

виходить, що він одночасно розвідник, який виконує оперативні завдання та 

аналітик, функції якого узагальнювати розвідувальні дані, шукати в них зерна 

важливої інформації та робити висновки. За словами Джеймса, він робив і те і 

друге одночасно. Бруно з таким не зустрічався. Звісно, англійці мастаки 

вигадувати різні раціональні схеми, в тому числі і організаційні. Десь правий 

Шеферд, що під час війни їх роботи з розробки реактивних літаків були набагато 

ефективніші. Англійці спрацювали тоді швидко, економно і без зайвого галасу.  І 

одного дня реактивні перехоплювачі «Метеор» почали збивати німецькі керовані 

літаки-снаряди «Фау-1». 

А все ж таки, чи дійсно  Шеферд є тим, за кого себе видає? Щось здалось Бруно 

фальшивим в його поведінці. Виставляння своєї персони у дорогому довоєнному 

авто, ще й прикрашеним прапорцем. Поліційний «Вальтер» за паском. При цьому 

німецький поліційний… А чи Шеферд дійсно розвідник, чи є він англійцем як каже? 

Може це провокація росіян? 

Останнє питання, що Бруно  подумки задає сам собі, змусило його зупинитись, 

його нога зіскочила з педалі. Від цього скрутило руль. Бруно довелось гальмувати 

правим черевиком, щоб втриматись самому та зберегти рівновагу велосипеду. 

Він оглядається на всі боки, чи не бачив хтось його спотикання. Але дорога зовсім 

порожня, а місце, де він не справився з керуванням, практично те саме, де він 

вперше зустрів англійця. Може псевдо англійця? 

Взяти, наприклад, його начебто візит до Дрездена. Досліджувати його наслідки 

через три роки після бомбардування справа безглузда. Після того тотального 

знищення міста. Якби мова йшла про процес його відновлення, то це було б хоч 

трохи схоже на правду. Або історія з Ханою. Якщо вона дійсно працює на росіян, 

то скоріш за все вибовтала про нього саме їм, а не якомусь англійцю, який начебто 

приїхав до Дрездена і познайомився з Ханою. Де? У російській окупаційній 

адміністрації? Навідався до палацу де Хана начебто і зараз проживає? До речі на 

якій підставі? Той нещасний будинок вже давно конфіскований. Принаймні є 

прецедент з будинком родини Цебстів. Коротше, зустріч англійця з Ханою, як він її 

подає, є вкрай сумнівною. Натомість, цілком можливим є вихід певних служб 



росіян на підозрілого фахівця, що зник та переховується у Фінові під чужим ім’ям і 

з невідомих причин. 

Щосили крутячи педалі старенького «Діаманта», Бруно вихлюпує емоції. Він 

злиться на себе, що дав себе обдурити, на свою зайву відвертість, на хвойду 

Хану, що у будь якому випадку зрадила їх стосунки. Злиться Бруно і на росіян, що 

вигадали дурнуватий спектакль з англійським розвідником… Може дійсно втекти 

до Швейцарії. От зараз же? Плюнути на всі скарби DVL та почати в  Цюріху все з 

нуля  

Скарби. Бруно знов кидає крутити педалі. Звісно, росіяни затіяли цей спектакль 

щоб дізнатись через нього про загублені нацистами гроші. Прокляття. І все через 

ту дівку. Прокляття, прокляття. 

А де до речі автобус з росіянами? Бруно подумки повертається до поточної події. 

Якщо цих росіян з Фінова так чекають в Еберсвальде, а Бруно їхав їм назустріч, то 

він повинен би зустріти дорогою старенький  автобус «Ханомаг». Проте дорога 

була порожньою усі пів години. Може вони виїхали раніше і чекали десь в 

Еберсвальді? Виходить його зустріч у порожній пивній з псевдо англійцем була 

росіянами наперед режисованою. І вони прибрали своїх подгулялих офіцерів на 

всяк випадок. 

Бруно знов вихлюпує емоції. Цього разу дісталось хромованому рулю вірного 

«Діаманта». Звісно, вся офіцерська компанія з Фінова чекала, коли Бруно вийде з 

пивниці та поїде назад до Фінова. 

Бруно проводить рукою по коміру своєї сорочки в клітинку. Якось стало жарко. 

Бруно стягає з себе куртку невдалого ромелівського війська та примощує її не рамі 

велосипеда.  Так далі не можна, бо сорочка геть мокра, … 

Еберсвальде штрассе робить невеличкий поворот перед садибами DVL. Тому 

садиба Цебстів виникає несподівано в другому від дороги провулку. Біля дверей у 

паркані, що являє собою натягнуту на сталеву раму сталеву ж сітку стоїть фрау 

Цебст. Її незграбну фігуру не сплутаєш з кимсь іншим. Хіба в російському 

персоналі є схожий за комплекцією унтер офіцер. Здається, що він водій… 

- Доброго дня, пане Краузе. Ваша сорочка зовсім мокра від дощу. Так недовго 

застудитись. 

- Доброго дня, фрау Цебст. Я подумав, що краще змінити сорочку, ніж сушити цю 

африканську куртку. Здається, вона зовсім не розрахована на вогку погоду. 

- Вам треба обзавестися російським армійським плащем. Він незграбний як усе 

російське, але добре захищає, особливо, коли їдеш велосипедом. 

- В мене є такий плащ. Але я не захопив його сьогодні з собою. 

- У наш непевний час треба бути дуже обачливим, - Марта Цебст у повчальному 

жесті піднімає вказівний палець догори. – Мій Адольф був сьогодні у Західній зоні, 

теж вимок і чув на ринку від знайомих, що американці готують нові гроші для своєї 

зони, замість нинішніх марок. Я так собі думаю, що може кинути все та податись 

до Берліну. Адольфу тут не подобається. Боже, як би зараз можна було 

порадитись з моїм Ферді. Але їдьте вже, пане Краузе, бо ви таки застудитесь. 

Марта Цебст відходить від сталевих у сітку дверей, щоб пропустити вимоклого 

велосипедиста. Бруно дякує за це кивком голови та котить бетонованою доріжкою 

до своєї цегляної комірки на складі. Доріжка встелена пелюстками яблуневих та 

вишневих квітів, але самі дерева ще в цвіту. Ця біло рожева ідилія заспокоює 



Бруно. Настільки, що він задає собі наступне питання: Якщо це була провокація 

росіян, то навіщо вони посилають його шукати старий радіомаяк? Перевірка на 

лояльність, кому? І що там фрау Цебст казала про чутки, що наче гроші 

мінятимуть в Західній зоні. Все збігається. 

Так ким є насправді Джеймс Шеферд? Зухвалим англійцем чи російським 

провокатором? І шукати йому цей радіомаяк чи ні? 

Бруно підходить до засклених дверей своєї комірки. Матове скло в дверях, це 

єдине джерело денного світла в його помешканні. На товстій мотузці гойдається 

гігантський ключ від тих дверей. Бруно відчиняє двері і зупиняється на порозі. 

За годину спілкування з Шефердом, англійські вислови так і лізуть з бідного Бруно. 

«Home, sweet home»... З Англійцем? Можливо. 

«А до біса усіх» - зовсім не по - німецькі думає він. – «Я дома, ще живий і  я 

готовий до дій». 

«Дома». Бруно оглядає своє помешкання. Розмір його два на два з половиною 

метра. Висота - три з половиною. Тому Вільгельм Цебст замовив або, хто знає, 

зробив сам, стелаж на довгій стіні на рівні двох метрів. Так, що Бруно для відчуття 

простору зі своїм ростом у метр та сімдесят вісім сантиметрів, мав вільні двадцять 

два сантиметри. Під стелажем була складена з цегли кухонна стійка і тому вона 

здавалась незграбною. В неї була вмонтована емальована мийка та електрична 

плитка на дві конфорки. Інтер’єр доповнює літровий електричний чайник «Філіпс», 

який Бруно привіз з собою. Майже вся кімнатка встелена білою кахельною 

плиткою. Це позбавляє її навіть натяку на затишок, але дозволяє підтримувати 

чистоту та яскраво її освітлювати в темний час всього однією лампочкою, яка 

знаходиться в скляній матовій кулі.  

Бруно змушений розкладати на ніч ліжко з алюмінієвих трубок та грубої 

камуфляжної тканини. Зверху стелити тоненького матраца, який на день треба 

було скатувати та закидати на порожній стелаж. Зараз більш за все йому хотілось 

розкласти те ліжко, розстелити матрац та забутись хоч на кілька годин. 

Бруно довго дивиться на складене ліжко, що висить на гаку в стіні. «Ні», - каже сам 

собі згодом, - «душ, переодягтись і до сьомої попоратись з яблунями – гілки 

настільки слабі, що не витримають врожаю». 

Бруно скидає з себе білизну і відкриває скляні двері до душової кабінки, що була 

вершиною інженерної творчості Цебстів. У цьому закутку крім душу, змішувача та 

двох кранів холодної та гарячої води примостився унітаз та безліч всяких шлангів з 

наконечниками різної форми. Доктор фон Тадден не одразу розібрався для чого 

вони потрібні. Питати в Марти не хотілось, і без цього його авторитет  садівника 

був не на висоті. Але з часом Бруно розібрався в тих тонкощах. Він зрозумів, що в 

тій крихітній кабінці є все, щоб при різних обставинах було зручно підтримувати 

чистоту як свою, так і одягу, і взуття та, навіть, інвентарю. 

А зараз Бруно стоїть під душем. На всю садибу тепла вода нагрівається однією 

пічкою. Але це тільки зараз, коли ще не достатньо тепло. Влітку ж цю воду гріє 

сонце, для чого на даху службового будинку змонтовано спеціальний радіатор. 

Смердюче коричневе мило, яке видала фрау Рудь, добре піниться, але за хвилину 

дихати стає нічим. У Бруно була підозра, що в склад того мила ввели якусь отруту 

від комах-паразитів чи щось подібне. Ризикуючи застудитись, він відкриває засув 

вентиляційного отвору (десять на десять сантиметрів, можете не перевіряти). 



Разом з чистим повітрям долинають до кабінки занадто голосні вигуки з двору, так 

що навіть шум від води з душу їх не перебиває. Зовнішня труба вентиляції 

відвалилась, залишивши просто дірку в стіні ще в лютому сорок шостого. Тоді 

температура впала до мінус п’ятнадцяти. Чинити трубу було нікому, згодом 

Адольф Цебст відніс її на металобрухт і отримав кілька окупаційних марок. 

Цієї зворушливої історії про вентиляційну трубу Бруно не знає. Він піднімається 

навшпиньки, щоб скрізь вентиляцію побачити, що спричинило шум.   

Виявляється, пішов сильний дощ і фрау Рудь разом зі своєю хатньою робітницею 

Ерікою Розенберг поспіхом збирають постільну білизну, що була розвішена після 

прання у хазяйському дворі. Еріка щось кричить до своєї господині. Та швидко, але 

без суєти, складає під дощем випрані та недосушені простирадла та рушники. 

Бруно здогадується, що крики пов’язані з корзиною для білизни, яку Еріка винесла 

до задніх дверей будинку, які захищені навісом. Нарешті фрау піднімається під той 

навіс з білизною в руках і кидає її до корзини. Геть мокра фрау Рудь та цілком суха 

фройляйн Розенберг голосно сміються чомусь тільки їм відомому. Бруно був 

певен зі свого невеличкого досвіду спілкування з жінками, що причина того сміху 

не викликала б у нього навіть тіні посмішки. Жінки сміються з інших причин, речам 

не зрозумілим чоловікам. Але ж обидві красиві, чорти їх забирай.  

Бруно неспішно закриває крани душу. Така ситуація не для доктора фон Таддена: 

стояти голим, марно витрачати гарячу воду, милуючись фігуристими самками. До 

біса цих красунь. Бруно витирає воду вбогим кухонним рушником і вирішує 

відпочити. Під час або після дощу він не буде поратись в саду. 

Вже сухий та при білизні, Бруно знов зазирає у вентиляційний отвір начебто 

перевірити чи ще йде дощ. Під навісом примостились ті самі жінки. На голові 

господині зав’язаний салатовий махровий рушник, який гарно пасує до темного 

рудого волосся. Еріка чомусь розпустила біляву косу, може з солідарності. Обидві 

тихенько розмовляють про щось. Поліна Рудь вивчилась добре говорити 

німецькою на відміну від свого тупуватого чоловіка. Еріка дістає з коробочки дві 

сигарети: одну віддає господині, другу залишає собі. Але це зовсім не сигарети, а 

папіроски «Герцеговина флор» підполковника Рудя. Бруно впізнав блідо зелену 

коробочку. Підполковник викурює одну таку сигарету перед сном. Очевидно, щоб у 

спальні смердіти тютюном. Еріка дістає з кишені білого кокетливого фартушка 

сірники, припалює свою папіроску, не забуває і про співрозмовницю. Вони знову 

чомусь дзвінко сміються, а фрау робить зневажливий жест рукою, наче від чогось 

відмахується. Еріка знов заливається сміхом. 

Дощ ще йде, Бруно стає сумно. Всі, крім нього, якось пристосувались, всі живуть, а 

він випав з цього життя. Його думки поринають у минулі часи. Він згадує про те, що 

брати Хортени перебрались до Англії. З тими талановитими снобами він був 

добре знайомий. Скільки порад вони отримали від нього як будували літаюче 

крило. Хто порадив їм використати структуру бджолиних комірок для формування 

крила?  Саме Бруно доводив тоді, що навіть паперові листи, які просочені 

синтетичною смолою, витримають навантаження і приведуть до великої економії. 

«Дякую, щиро дякую доктор фон Тадден, щоб ми робили без вас!». У Бруно готова 

відповідь: брати сумлінно працюють на нових хазяїв без нього. За наці у свої 

розробки пхали ерзаци фірми «Астролон». А зараз, мабуть, пхають найлон чи 



терилен. Незмінною є їх любов до екстравагантних рішень, композитних 

матеріалів та розкішного життя. 

Бруно переодягся в піжаму та розкладає ненависне складане ліжко. Якщо його 

розгорнути, то в кімнаті не залишається вільного місця. Нарешті, Бруно за звичкою 

заводить свій годинник «Трезор» і укладається. «Боже мій, тільки чверть на сьому. 

Я живий мрець. Не хочу зараз думати ким насправді може бути Джеймс Шеферд. 

Але сидіти у Фінові дійсно нема ніякого сенсу. Тут він правий». 

Перед тим як заснути, Бруно буде думати про те, що так і не знайшов себе після 

закінчення війни. Він геть один і скоро не зможе витримати такого життя. В 

напівдрімоті він вирішить в неділю шукати радіомаяк, який так потрібен доктору 

Шеферду. Зморений незвичними подіями дня, він, вже уві сні, як наяву відтворює 

звабливу картинку: руда красуня Поліна йде скрізь дощ до дверей. Промокле 

домашнє платтячко окреслює стрункі довгі ноги, круглу попу і вузеньку талію. Вона 

прекрасна, справжній витвір природи. У сні вона обертається до Бруно, з її рук 

зникає непотрібна білизна, вона мило всміхається трошки примруживши зазвичай 

ліве око. 

«Можете не соромитись, я вже бачила голих чоловіків». 

Бруно з жахом усвідомлює, що вже нема в душовій комірці стіни і він, як є, стоїть 

перед зеленими очима жінки підполковника окупаційних військ. Вона, тим часом, 

обертається до нього та звично складає руки на грудях. 

«А ти Еріка на що задивилась? Мерщій на кухню!» 

«Але ж це так цікаво, фрау» 

«Звісно, такий красунчик, тільки трохи худий» 

У відчаї, що Еріка теж втупилась у нього, наче шукаючи порятунку, Бруно 

обертається. Ззаду, простягаючи руку і тепло по-батьківські посміхаючись, до 

нього йде Адольф Хітлер. 

«Доктор Тадден, о перепрошую - фон Тадден, скажу коротко: ваша діяльність 

перевершує діяльність дивізії СС на фронті. Таланти і талановиті люди – носії цих 

талантів - врешті приведуть нас до перемоги». 

«Так, мій фюрер», - відповідає Бруно чисто механічно, тому що на прийомі стояти 

голим не прийнято. Бруно опускає очі донизу і помічає модельні черевики та брюки 

від смокінгу, що надіти на ньому. 

«Слава творцю, я вдягнутий, насправді, у свій кращий смокінг… А як там фрау 

Поліна?» 

Бруно знов оглядається, не випускаючи руки Хітлера зі своєї. Більше нема Поліни, 

ні цікавої Еріки, ні двору родини Цебст. Натомість стіна з натурального каміння та 

відкрите вікно з металевою рамою. Він опинився в дурнуватій кімнаті опереткового 

замку Нойшванштайн. 

«Можу заприсягтись, вам тут не подобається» - Хітлер привітно посміхається.. 

«Зовсім ні, тобто все таки не подобається. Ця споруда не має ніякого корисного 

навантаження. Це якісь декорації. І на скільки я знаю історію Людвіга Другого,  

коли він задумав цей проект, то був дуже не в собі. Цей псевдо замок здається 

мені моторошним»  

«Так», - тягне Хітлер і легенько хлопає Бруно по плечу. – «Ви математики врешті 

завжди виявляєтесь правими. І не тільки їх король, але і всі баварці є людьми аж 

надто зарозумілими» 



«Мій фюрер, серед талановитих людей є багато баварського походження» 

«Талант та зарозумілість -  це різні грані людської сутності і, до певної межі, ці 

характеристики можна розглядати окремо. Але в такому підході є одне каверзне 

питання. Певен, що ви знаєте про що йдеться» 

«Так. Це питання про те де ж саме є та межа» 

«Чудово, Тадден, вибачте – фон Тадден. Ніколи не йдіть у владу. Не повторюйте 

моїх помилок. Врешті, це коштувало мені життя» 

«Але, мій фюрер…» 

«Так, фон Тадден, ми з вами ще могли б трохи пожити» 

«Але я ще…» 

«Живий? Це ілюзія, така сама матеріалізована ілюзія, як і вся ця дивна споруда». 

Нарешті Бруно прокидається. В кімнаті зовсім темно, тільки світяться стрілки та 

цяточки на циферблаті годинника, що позначають місце годин. Бруно бере до рук 

свій дешевенький «Трезор». Пів на четверту. Так, три двадцять сім. Що йому 

наснилось? Бруно тре скроню рукавом піжами. Сни важко запам’ятати, а точно 

відтворити, так це взагалі не можливо. 

Бруно дійсно був представлений райхсканцлеру у замку Нойшванштайн. Доктор 

Зеевальд, який був  директором DVL, тоді запросив Бруно на прийом до 

баварського замку, який нікого не залишав байдужим. Цей замок комусь 

подобався, нацисти повинні були сприймати його з розумінням, а Бруно вважав 

реалізацією шизоїдних марень.  

Але того дня, що дивним чином нагадав про себе уві сні, там панувала 

реалістичність. На неформальному зібранні еліти літакобудування були: професор 

Прандтль – директор інституту гідро аеродинаміки, Танк з «Фокке-Вульф», Віллі 

Мессершмідт, звісно Блом з «Блом і Фосс»… Ще хтось з військових. Чи не генерал 

Едет? А Хітлер був у цивільному, як і більшість з нас. Коли це було? У 1939… 

«Я не замовляв собі сосиски з 1939». А це вже мій англійський друг, цитата 

сьогоднішнього, ні, вже вчорашнього дня. Все змішалось в голові. 

А все ж таки розмова з Хітлером вплинула на Бруно, може тому що йому було 

тільки двадцять один рік. Він був випускником Геттінгену, автором математичної 

ігрової моделі визначення авіаційних ресурсів, наймолодшим співробітником DVL. 

- Астролог вам розповість чи виграєте ви змагання чи програєте. Назве вам 

причину. Наприклад, невдале або, на наше щастя, вдале розташування зірок. Від 

математики ми в праві очікувати більшого. Це  визначення майбутнього поступу 

процесу змагання, фактори, що впливають на його перебіг, часові рамки, які 

визначають ефективність тих чи інших командних рішень. Ви чули про Леніна, фон 

Тадден? Це лідер більшовиків часів їх революції. Справжній антихрист. Він, коли 

планував свою революцію,то проголосив умови її реалізації: «вчора було ще рано, 

завтра буде вже пізно». Це те, що потрібно вождю: досконало знати хоча б 

найближче майбутнє. Що пропонують мені всі ці добродії? - Хітлер обводить зал 

рукою. – Кожним з них керує користь, їх егоїстичні інтереси. От і залишаюсь я один 

на один з DVL, фактично з вами, мій юний барон. Зважте тепер на вашу роль і 

відповідальність за райх. Якщо припустити, що я користуватимусь виключно 

вашими порадами… 

Тут Хітлер якось розгубився трошки, ступив вже крок від застиглого Бруно, 

несподівано обернувся, звичним жестом лівою рукою перехопив кисть правої. 



- Чому б вам не звернутись до астролога з питанням: чи вдасться вам ваша роль 

провидця? 

А дійсно, чи вдалась йому його роль? Бруно фон Таддену вдається все - від 

вундеркінда до садівника. Роль вдається, але залишок нульовий. Студент, 

чиновник, парія, садівник. Побув певний час і годі, хіба що насняться, як сьогодні, 

якісь покручені спогади. 

«А зараз треба спати», - наказує сам собі Бруно.  І бажано без снів про 

райхсфюрера та конфузливих сценок з красунями. 

«Good night, assholl». 

 

 
Фон Тадден запам’ятав Адольфа Хітлера вдягнутим у цивільне і без партійної 

атрибутики. 

  



7. Ельза Краузе. Неділя 18 квітня 1948 року 
 

Бували дні, точніше ночі, коли Ельза лягала голою в своє громіздке ліжко. В такі 

ночі вона зустрічалась з прекрасним молодим чоловіком. Вона знала, що він 

справжній красень, на ньому теж нічого не надіто. Але вона ніколи його не бачила. 

Він був десь там -  за її пишними стегнами, чи примостився між її розсунутих ніг. 

Вона відчуває його твердий язик на своєму кліторі. Їй дуже добре, і це відчуття 

пульсуючого щастя мало б не закінчуватись з її власної волі. 

Після не стільки важкого, скільки нервового дня, юний коханець сьогодні знов 

робить свою справу. Ельза лежить на спині, трошки повернувшись боком. Красиве 

обличчя спотворено гримасою чуттєвого задоволення. Лівою рукою вона повільно 

водить сосками грудей, а пальці правої занурились у пошуку найбільш чутливих 

місць в її майже сорокарічний статевий орган. 

За пів години вона повертається на живіт, не випускаючи вже мокрих пальців 

правої руки. Важко здогадатися, що їй при цьому мариться. Може її невидимий 

коханець примостився ззаду? Бідний Віллі не любив цю позу для кохання… А 

Ельзі так хочеться нових відчуттів. І зараз хочеться і завжди хотілось, скільки вона 

себе пам’ятає жінкою. 

Але втома минулого дня бере своє і бідна вдова засинає, підібравши ноги до 

живота, так і не витягши пальців із щілинки між ними. 

Минула субота видалась незвичною. Починаючи з того заїзного англійця, чудовий 

костюм і манери якого справили велике враження на бідну Ельзу. Що він робить у 

провінційному Еберсвальде? Що це за нещасний його співрозмовник? Вдягнений 

як жебрак, але з манерами добре вихованої людини. За своєю поведінкою  її тезка 

Краузе нагадував Ельзі старих добрих клієнтів з Фінова. Не місцевих чиновників 

або горлатих військових, а саме інтелектуалів з DVL. Цікаво, що англієць так і 

представив його: ось, каже, Краузе з Фінова. 

Англієць – справжній джентльмен, ще й попросився пожити два тижні. А ця історія 

з серветкою. Це ж таки треба, взяти її на згадку. Ні, в Європі не можна воювати. 

Дурень Хітлер розбив життя мільйонів. І що ми маємо в результаті? Російське 

рабство. Тихий Еберсвальде уник масових зґвалтувань. Але містечка на сході… А 

Берлін? Те, що розповідають свідки, то є чистий жах. 

Але в минулу суботу російські варвари до пивниці Ельзи так і не доїхали. Десь о 

четвертій сорок п’ять з нею попрощався англійський гість. 

А о п’ятій росіяни не прийшли. Ельза чекала їх до шостої, потім переклала сосиски 

в контейнер з нержавіючої сталі та  разом з каструлею капусти загрузила до 

холодильника. Добре хоч з електрикою налагодилось, а то пропало б усе. Чому не 

прийшли ті дурні? Які будуть збитки від цього її пивній? Ці питання Ельза вирішила 

відкластиі. А вночі їй страшенно захотілось відчути трошки вдовиного щастя. Після 

ванни вона, як була гола, неспішно пішла до спальні. Дорогою уважно 

роздивлялась себе у великому дзеркалі. Чи сподобалась би вона англійцю отака 

голенька? Ельза досить довго крутилась, розглядаючи себе, аж поки страх 

застудитись загнав її під теплу пірину. Ні, краще не зраджувати з англійцем свого 

постійного партнера, який не має імені, а робить свою справу, залишаючись 

невидимим, наче грає з Ельзою у піжмурки. 



 
В неділю 18 квітня 1948 року Ельза Краузе не зрадила своєму уявному коханцю 

 



8. Генерал Корнієнко. Субота 17 квітня 1948 року 
 
Комплекс споруд для інституту авіаційної медицини почали будувати ще в 

двадцятих роках двадцятого ж століття. Це частково визначило його архітектурний 

стиль. Домінуючий тоді німецький конструктивізм був певним феноменом в 

мистецтві. Але в провінційному Фінові будова інституту виглядала чужою на тлі 

садів та вілл у селянському стилі. 

Інститут і місце його знаходження завдячують принизливому версальському 

договору, який забороняв Німеччині мати свою військову авіацію. Але ніхто не 

забороняв проводити перспективні дослідження: якою повинна бути авіація 

сьогоднішнього та, головне, завтрашнього дня. Невеликий Фінов обрали для 

проведення саме медичних досліджень. Адже людина, яка керує літаком, 

залишається людиною і її працездатність треба підтримувати у літаку на 

відповідному рівні. А це і фізіологія і психологія і економіка, тому що комфорт в 

повітрі дорого коштує. 

Архітектор комплексу медичного центру - учень видатного Вальтера Гропіуса - 

був, очевидно, з євреїв, бо його ім’я старанно забули в тридцятих. 

За основу головного  будинку той забутий архітектор обрав коло. Тому що перше 

обладнання, про яке тоді йшлося, це велика центрифуга – величезна карусель, 

яка штучно створює багаторазове постійне прискорення. В польоті таке 

прискорення збільшує вагу пілота і викликає хворобливі симптоми та навіть втрату 

свідомості. 

Але повернемось до будівлі. Єврейський учень Гропіуса спроектував будинок у 

формі циліндра з низькою вікон, що піднімались по спіралі. Таким чином, в будівлі 

наче не було поверхів, а замість сходів використовувався пологий пандус, який 

обвивав внутрішній світовий колодязь. Завдяки такому рішенню в будинку  було 

вдосталь денного світла. 

Генерал Корнієнко - начальник центру «Фінов-1» - біжить зараз нагору пандусом 

до свого кабінету, який розмістився під плоским дахом з площадкою для 

прогулянок. Кітель генерала  розстібнутий. Темно сині брюки з широкими 

блакитними лампасами тримаються на широких підтяжках явно німецького 

походження. 

Генерал штовхає лаковані двері свого кабінету, кольору світлого клену, ризикуючи 

пошкодити замок. 

- Ти вже тут. 

- Я – ліфтом, - коротко відповідає підполковник Одінов. 

- Іванов? 

- Забезпечує охорону об’єкту. 

Корнієнко киває, бо від бігу вгору задихається і не може говорити. Проходить до 

ванної кімнати, наливає з крану склянку води і випиває залпом. 

- Замість води випити би зараз горілки. Як же це трапилось, Лазар? Це ж генерал-

лейтенант Прохоров. Герой Совєтського Союзу! А? Задихнувся у нас в 

барокамері! А? Пройшов війну… Інспектор ВПС з нової техніки, а ми знаходимо 

його на полу з висунутим язиком. Хочеш знати вирок – хана нам.  

- Товаришу генерал, не піддавайтесь паніці. 

- Ніякої паніки, Лазар. Як звали ту вусату професорку? 



- Авакян Дарія Ашотівна, генерал-майор медичної служби, доктор медичних наук. 

- Чудово! Як кажуть? Шукайте жінку. Хоча назвати її жінкою… Хай мене Бог 

пробачить. 

- Так, ще капітан Красносельський, який є ад’ютантом Прохорова та старший 

лейтенант Петрова Анастасія, помічниця професорки.   

Тут генерал тільки хитає головою, бо старший лейтенант Петрова - справжня 

красуня, яку він примітив, коли сьогодні вранці вона вийшла з машини слідом за 

опудалом Авакян… Так от, Петрова зараз лежить мертва з витріщеними очима на 

металевому полу німецької барокамери в калюжі власної сечі. 

- От, б…, це все невіглас Коротков. А, Лазар? Це ж по твоїй частині. А? 

- Капітан Коротков Петро Іванович відповідав за комплекс барокамер. 

- Я про тебе питаю, з Коротковим все ясно. 

- А що я? Проведемо розслідування. Оскільки ми маємо п’ятеро загиблих - це 

кваліфікується як катастрофа. Вірогідних причин дві: невігластво капітана 

Короткова або акт саботажу. Зараз обстановка дуже гостра. Свідків нема. 

Розслідування проведемо по всій формі. А за наслідки я б теж не дуже 

хвилювався. Про Прохорова не знаю, але наш Костя Костевич тихенько 

порадується, що позбувся старої шкапи. Нема опонента. 

- Чому ти так радієш? Це ж знов проти нас. Прибрали, так сказать. 

- Григорій Іванович, ну що ви кажете? 

- Ще побачиш, побачиш. 

- Може і побачу. 

Одінов, який щойно сидів на стільці поруч із величезним столом генерала підійшов 

до телефону та набрав тризначний номер. 

- Іванов? Одінов. Прийшов фотограф? Добре. Вигнав усіх? Добре, чекайте. Я 

зараз спущуся. 

Лазар Одінов повільно кладе трубку. 

- Що там? – питає Корнієнко. 

- Час вже діяти. В комендатурі знайшли німецького фотографа… 

- Німецького? Цього ще не вистачало. Це щоб німці в нас пальцями тикали та між 

собою свинями обзивали, - обурюється генерал. 

- Григорій Іванович, товариш генерал. Цей німець не тутешній, з Еберсвальде. 

Наче він з антифашистів, так казали. Зайшов до нашої комендатури, бо 

розшукував свого знайомого чи родича… 

- Добре, Лазар, давай, дій, - Корнієнко добре знає занудство Одінова, то краще 

його не чіпати з другорядних питань. 

- Дозвольте піти, товаришу генерал? - звертається Одінов до Корнієнка. - Я візьму 

з собою особову справу Короткова. 

- Йдіть товаришу підполковник, а я зв’яжусь зараз із начальством.  Сьогодні 

субота, може застану ще когось. Ні, передам через чергового. 

Генерал Корнієнко залишається на самоті. «Хай жид розбирається, а ми 

подивимось». 

Корнієнко сідає за стіл у своє шкіряне крісло. 

«Жарко, нема чим дихати». 

Підходить до вікна в металевій рамі, повертає його, тому що вертикальна вісь 

вікна ділить його у відношенні два до одного. 



«Щоб так вікно відчинялось! До такого ніколи б  сам не додумався». 

Потім знову сідає і тільки зараз достає з шухляди нову пляшку горілки. 

«Московська». Б’є по дну пляшки, динамічний удар рідини вибиває паперовий 

ковпачок залитий білим сургучем. Звичним жестом долоні обтирає від залишків 

сургучу горло пляшки та  починає просто з горла пити горілку. 

Генерал добре знав свою норму: двісті п’ятдесят грамів горілки за раз. Дивиться 

на пляшку: залишилась рівно половина. 

«Молодець, міру знаю». 

За хвилину стало легше. Вже не так дошкуляла несподівана катастрофа. 

«Подзвоню в Потсдам та доп’ю». 

Григорій Іванович знімає трубку телефону: 

- З’єднайте з Потсдамом, - за такою фразою оператор мав з’єднати зі штабом ВПС 

совєтських окупаційних військ у Німеччині. 

- Марія Степанівна, здрастє дорогая. Де генерал? На місці? Вже поїхав … А не 

буде  телефонувати сьогодні? Навряд. Зрозумів. Запишіть повідомлення для 

чергового. 

«Сьогодні, 17 квітня 1948 року, при не з’ясованих обставинах, в барокамері В/Ч 

0913 без ознак життя були знайдені члени ревізійної комісії, назначеної для 

перевірки діяльності В/Ч 0913 згідно з наказом главкома авіації № 567-р від 28 

березня 1948 року. Склад комісії : 

Генерал-лейтенант авіації Прохоров - голова комісії, 

Генерал-майор медичної служби Авакян. 

Разом з членами комісії загинули: їх ад’ютант, помічниця та співробітник В/Ч 0913 - 

капітан Коротков. У В/Ч 0913 з цього приводу розпочато офіційне розслідування. 

Його проводить начальник особливого відділу В/Ч 0913 підполковник Одінов. 

Звертаюсь з проханням дати вказівку для  розслідування даного випадку 

звернутись до органів прокуратури. Підпис: начальник частини, генерал Корнієнко» 

- От такі у нас справи, Марія Степанівна. Жах, справжній жах. А? Найлонові 

панчохи? Ні, ще не ходили в ту зону. Вони їх беруть у французів. А які там 

парфуми! Я передам і те і друге. Да, дякую за співчуття. 

Тепер саме час допити пляшку. Але ні, ще дзвінок до Москви Платонову,  

- Дайте Москву, Платонова, терміново, - Корнієнко кричить у телефонну трубку. 

- З’єднання займе з пів години, товаришу генерал, - голос чергового зв’язківця 

явно переляканий. 

«Вже всі знають про аварію». 

- Добре я чекатиму, аби Платонов був дома. 

- Так вам на домашній Костянтина Костянтиновича? 

- Ну-у, в Москві вже біля восьмої. Думати треба. 

- Так точно, товаришу генерал. 

Генерал Корнієнко кидає трубку. Півгодини. Ні, не буде допивати горілку. Потім. 

Ноги самі несуть генерала до відкритого вікна. Як же воно зроблене? Легенька 

рама, наче алюмінієва. Пофарбована в буряковий колір, наче емаль. Приклеєна 

гумова прокладка. Генерал вкотре вже мацає та мне ту податливу але вперту 

гумову стрічку. А шибка, може два сантиметри завтовшки. Та це ж коробочка зі 

скла, порожня всередині. Що спільного в цій німецькій штуковині з вікнами в хатині 

його дитинства, в селі Ксаверівці, що знаходиться між Києвом та Білою Церквою? 



Генерал ширше відкриває вікно, яке стало для нього символом німецької технічної 

переваги. Зазвичай, після цього споглядання, він задає собі одне і те саме 

питання: «Як же вдалось виграти війну?». 

Але сьогодні генерал Корнієнко не задає собі це питання, а просто милується 

Фіновом у сутінках: пишними садами, де ще біліють дерева в цвіту та іграшковими 

віллами - такими акуратними та комфортними. «А у селах, у веселих і люди 

веселі», - цитує на пам'ять Шевченка. - «Ех, у нас такого нема. Чому?» 

- Москва, Платонов, товаришу генерал. 

- А, добре, молодець, - хвалить зв’язківця генерал, хоча у швидкості з’єднання 

нема його заслуги. 

- Костянтин Костянтинович! Алло! Корнієнко у апарата! – на всяк випадок не 

кричить, а волає у трубку генерал. Бо не певен що буде чути, хоча телефон у 

Фінові таки з’єднали з московським професора Платонова. 

- О, Григорій Іванович, добрий вечір. Погано вас чути, – врешті озивається 

професор. 

- Кому добрий, - тихо починає Корнієнко, а затим голосніше за Ієрихонську трубу: - 

Тут у нас надзвичайна подія. Генерал Прохоров та Авакян задихнулись у 

барокамері. Наш співробітник її чомусь включив, двері присисало, а тиск падає… 

Ну і все! 

Останні три слова генерал прокричав так само, як ще під час війни віддавав 

розпорядження під гул двигунів ескадріллі штурмовиків «Іл-2». І його підлеглі 

солдатики добре його чули. На диво, трубка мовчить у відповідь. 

- Алло. 

- Я думаю, Григорій Іванович. Дуже прикра подія. Боюсь мені треба вибиратись до 

вас у Фінов. Це займе більше тижня, а там у мене залікова сесія в академії. Дуже 

прикро. 

- Ага. 

- От і я так кажу. Так Авакян що? Нема її чи як? 

- Задихнулась бідолаха, як і генерал Прохоров. 

- Так, звісно. Страшна трагедія. А от про то, що задихнулась не певен. 

- Не жива вона, це точно. Одінов все перевірив. 

- Я не про це. При зниженні тиску в організмі закипає кров, розумієте. Рідина 

кипить при тридцяти семи градусах. Бульбашки повітря в судинах і спричиняють 

смерть. Цікавий випадок, звісно із медичної точки зору,  Коли і де будуть робити 

розтин? 

- Не знаю, Костянтин Костянтинович. Я тільки що сповістив штаб в Потсдамі. 

- Знаєте, я мабуть вирушу літаком до вас. Є в мене така можливість, ви тільки 

надішліть телеграму на моє ім’я. З наказом, адже я ваш заступник. 

- Зроблю як скажете. Зараз же. 

- Да, не затягуйте… Скажіть будь ласка, Авакян. Такі плани і на тобі. Доля… 

- Доля… 

- Хтось ще постраждав крім цих двох? 

- Капітан Коротков теж загинув. Ще двоє - ад’ютант Прохорова та помічниця 

Авакян. 

- Хто ж з почту Авакян став жертвою? 



- Така собі Петрова Анастасія, старший лейтенант медслужби. Жаль красиву 

дівчину. 

- Петрова? Не Петросян і не Петросова? Навкруги Дарії були одні вірмени. Ви ж 

знаєте, Григорій Іванович. 

- Так то воно так, але всяке буває. 

- Тільки не з Авакян. Покійниця була дуже вперта і мала вихід на «самого». 

- Так, відомо. 

- От і я кажу. Ви не переплутали? 

- Та в мене наказ. Так і сказано : Красносельський та Петрова. 

- Кажеш красуня? 

- Ви б її бачили. 

- У морзі роздивлюсь, вибач такий жарт. Не терпіла Авакян навколо себе красивих 

дівчат. Думаєш чому? 

- Ой не до жартів мені зараз, Костянтин Костянтинович. Закриють нашу лавочку. 

- Григорій Іванович, ми ще поборемось. Ніяких капітулянтських настроїв. 

Тримайтесь. Я буду в Берліні максимум у понеділок. Значить у вівторок - вже у 

Фінові. Якщо прокуратура наполягатиме про перевезення трупів до Берліну, не 

заперечуйте. Спробуйте їх розділити. Генералів відправте до Берліну, а офіцерів 

залиште. Є де зберігати? 

- Не знаю, відверто. У Одінова спитаю. 

- Одінов - це добре. Хай розслідує. Він діагност від бога. І демагог від диявола. Дай 

йому свободу. А ти тримайся, Григорій Іванович, вір в перемогу. 

- Та я вже за цю перемогу прийняв двісті п’ятдесят. 

- Це можна. Як спеціаліст з авіаційної медицини тобі кажу. 

- Це не важко. Ну наче все сказав. 

- Турбує мене ця Петрова, щось тут не так. 

- Ну що ми можемо зробити? Приїхали разом, в наказі прописана. Так і так, у 

супроводі помічниці, значить, Петрової. А яка різниця хто вона і звідки? 

- А та, що цю дівчину хтось причепив до Авакянши. В якості кого? 

- Да ну. Може медична сестра знадобилась Дарії Ашотівні, от її і приставили, 

старлєй медичної служби. 

- Добре, я розберусь, попитаю тут у Москві. Нема чого тобі голову морочити ще й 

цим… Ну бувай, Григорій Іванович. Тримайтесь там з Одіновим. 

- До зустрічі. Щасливої дороги. 

- Дякую, до побачення. 

Генерал, наче споряджену гранату, акуратно кладе трубку на апарат. Від 

надривного крику пече горло. 

«Зірвав голос, тепер хрипітиму. Хай йому чорт, тому Короткову. Невіглас. Йому за 

коровами прибирати, а не німецькі барокамери… оце». 

Генерал не сідає, а падає в крісло. Інстинктивно, від неіснуючих часточок сургучу, 

протирає долонею горло горілчаної пляшки та, нарешті, випиває свої двісті 

п’ятдесят грамів. 



 
 

На фото вгорі: совєтська барокамера 1950-х років, яка використовувалась у загоні 

космонавтів. Пристрій ще зберіг прямокутну форму, як у німецьких прототипів. 

Нижнє фото - дослідницька барокамера NASA має вже форму циліндру, але 

зберігся пульт керування, що формою нагадує піаніно. 

 

 
 



9. Лазар Одінов. Субота 17 квітня 1948 року 
 
Лазар Одінов виходить з ліфту на першому підземному поверсі будинку медичного 

центру. Ліфтова площадка пофарбована в блідо зелений колір. Німецькі написи 

недбало зафарбовані білою краскою. У підполковника це викликало завжди  

відчуття роздратування грубістю та невіглаством колег. На площадці товпляться 

співробітники військової частини. Перед сталевими дверима до зали центрифуги 

на варті стоїть майор Іванов. 

- Капітан Губенко? 

- Я тут, товаришу підполковник. 

- Залишиться, товаришу капітан. Інших прошу розійтись по робочих місцях. На 

сьогодні служба подовжена до окремого наказу про закінчення. 

- Товаришу Іванов, ви теж залишайтеся. 

- Так точно, - по статуту відповідає той. 

За мить площадка стає порожньою. Одінов дивується, що ніхто не скористався 

ліфтом. Пішли нагору сходами. Це тому, щоб скоріше зникнути з його очей? Стадо 

боягузів.  

Барокамери знаходяться поверхом нижче, тобто на другому поверсі від рівня 

землі. Щоб потрапити сюди ліфтом, треба на пульті, що в кабінці, вставити 

спеціальний ключ та повернути його. Цей механізм давно не діяв, тому всі троє до 

зали барокамер спускаються сходами. Зал барокамер являє собою кільце навколо 

монолітного фундаменту центрифуги, що поверхом вище. 

Барокамера, жертвою якої стали п’ятеро військових, знаходиться ближче всіх до 

сталевих вхідних дверей. Пристрій має форму куба зі стороною близько двох з 

половиною метрів. Ззовні підходять до неї кілька різнокольорових труб. Двері до 

камери, невеличкі і дуже товсті, були відчинені. Недалеко від кубу камери було 

змонтовано пульт  керування, який за формою та розмірами нагадував піаніно. 

Тільки замість клавіш були на ньому змонтовані грубі вимикачі та кілька стрілочних 

приладів. Біля пульту стоїть металеве крісло не коліщатках. 

Одінов зазирає крізь відчинені двері до барокамери де знаходяться п’ять трупів. 

- Да, вражає. А звідки кров? – питає він. 

- Є припущення, що капітан стріляв з свого «ТТ». Він і зараз у нього в руці. 

- Точно, і що? Та ви не хвилюйтесь, товаришу капітан. 

- Та якось воно… 

- Павло Юхимович, ви серед своїх колег. – Це Одінов каже до капітана Губенка. - 

Трапився нещасний випадок, розберемось. В сорок четвертому, пам’ятаю, люди 

Корнієнка, він тоді був полковником, вішали реактивні снаряди на Іл-2, а технік у 

кабіні натиснув на кнопку пуску ракет. І так сталось, що акумулятори з літака не 

познімали та щось там було ще ввімкнено. Коротше, ракети всі разом запустились. 

Від них ніякого збитку, а ті що вішали від полум’я двигунів геть згоріли. Теж було 

чотири чи п’ять трупів. І нічого, розібрались, техніка в штрафбат, а Корнієнку ніяких 

дисциплінарних висновків. Так і з вами, капітан, хіба майора не отримаєте так 

скоро, як планували. 

- Мене демобілізують. 



- І таке можливо, але ж не розстріляють. Часи зараз не ті. Але до справи. Так 

кажете стріляв капітан. І що, в генеральшу? 

- Ні, товаришу підполковник, в ілюмінатор в дверях. Але рикошет кулі, ну в 

Авакян… випадково. 

- Да, шансів у неї не було ніяких. Значить Прохоров на полу, Петрова теж на полу 

тут в кутку, Авакян лежить на цій металевій лавці, Красносельський зі своїм 

пістолетом сидить у протилежному кутку, а Коротков? 

- Його змушені були винести, бо він підпирав двері і не можна було ніяк зайти. 

- А може він заважав відчинити двері? Тоді це вбивство. 

- Ні, товаришу підполковник, він просто намагався дати якийсь сигнал назовні. 

- Ага. Не кажіть мені «підполковник», а Лазар Володимирович. Значить якщо хтось  

був би біля пульта, то зміг би їх врятувати? 

- Так. Ось - червона кнопка аварійного вимкнення барокамери та урівноваження в 

ній тиску. 

- Користування барокамерою без керівника, тобто без людини за пультом, 

заборонене, - дає пояснення Іванов. 

- То як ви гадаєте розгортались події? 

- Коротков завів комісію до зали… 

- Чому він, а не ви, начальник відділу обслуговування барокамер? 

- Справа в тому, що генерал Прохоров переплутав хто є начальником відділу. Я 

капітан та він капітан, а Коротков старший за мене на десять років… 

- На п'ятнадцять, - уточнює Іванов. 

- Ну я і кажу. Думав він начальник. А якось його поправляти не хотілось. Та і яка 

різниця хто піде. Адже показувати барокамери в дії ніхто не збирався. 

- Так, далі. 

- Ну припустимо, що Коротков почав пояснювати, а генерал Прохоров попросив 

включити барокамеру. Тут Коротков і повинен був відмовити генералу. 

- Ну він побоявся, і що тоді? 

- Припустимо, що йому наказали. Тоді він мав не відходити від пульта ні на крок. 

- А він відійшов. Чому? Мало того, опинився серед жертв. 

- Припускаю, він давав якесь пояснення, або комусь допомагав. Наприклад, 

жінкам. Камера на чотирьох не розрахована. – Каже капітан Губенко вже звичним 

своїм голосом, бо перестав нервувати. 

- Дійсно, а чого жінки туди полізли? Лазити експериментальними пристроями це 

наче не є їх прерогативою. 

- Винуватий, Лазар Володимирович, як ви сказали – пре-рог-іт? 

- А не переймайтесь, це так, думки в голос. Жінки створіння обережні, не повинні 

були лізти до камери. А як зайшли, то мали б вискочити після того, як включили. 

- Я тут подумав, що Короткова підвело крісло. 

- Крісло? Ось це? – Одінов показує на металеве крісло на колесах. 

- Так. Він підпер цим кріслом двері камери, щоб вони не зачинялись, тому що 

генерал наполягав включити насоси. Даючи пояснення, чи з іншого приводу, 

Коротков зайшов до камери. Незграбний Коротков штовхає крісло в тісноті, 

перепад тиску засмоктує двері і їх відчинити вже не можна. Далі все зрозуміло, 

тиск в камері падав… 



- Ясно, кров закипіла. Смерть і доволі неприємна. Сподіваючись порушити 

герметичність камери, Красносельський почав стріляти. Молодець, але крупівська 

сталь… 

- Тіссен. Камера зроблена фірмою Тіссен. 

- Ясно. Де фотограф? 

- Це німець, антифашист, товариш Гілерман. Він пішов з усіма. Як ви наказали, то 

залишились тільки я та капітан Губенко. – доповідає майор Іванов. 

- Ви бачите? Яка педантичність. Покличте фотографа, товаришу майор. А ми ще 

трошки поміркуємо з капітаном Губенко. Наприклад,  скажіть мені як перевіряють 

стан піддослідного під час процедури зменшення тиску? 

- Ми кажемо «підняття на висоту».  А тиск в барокамері можна і збільшувати. 

- Добре, але як контролюється стан людини? 

- Ось було б видно на столику, якби не капітан… Там  є датчик кров’яного тиску та 

частоти пульсу. 

- Ага, і що?  

- Ну, як хтось їх надіне, то ці дані записуються на стрічку. Можна потім подивитись. 

- Де записується? 

- А ось самописці малюють на папері над пультом. 

- Ану покажіть, - Одінов надіває окуляри в круглій пластиковій оправі та підходить 

до пульту контролю барокамерою. 

- Ось тиск, ось пульс в ударах за хвилину, а от і температура, - читає Одінов 

написи німецькою. – Так тут є якісь графіки на всіх стрічках, це коли записали? 

Замість того, щоб дивитись на стрічки, капітан Губенко підходить до дверей повної 

трупів барокамери і певний час вдивляється в середину. 

- Тут таке діло товаришу… Лазар Володимирович, начебто на дівчину, старлєя 

значить, надіта манжета від тонометра. Тільки зараз помітив. 

- От і добре. Не дарма ми тут значить все розслідуємо. – І після паузи. – Значить ці 

кривульки  є її посмертні показники. Ви на пульс подивіться, одразу буде видно 

скільки часу вона мучилась. 

- Я зараз не можу. До того ж на ній тільки тонометр, а пульс надівається на 

палець. Він або злетів з пальця, коли паніка почалась, або взагалі його не 

надівали.  

- Ну добре. Відмотайте та передайте мені паперові стрічки. Це докази. До того ж 

ясно чому всі збились у камері, вони вирішили проекспериментувати із записами. 

Одінов знімає окуляри і чомусь іде аж за барокамеру, де кольорові труби. 

- Так виходить камеру включили? Інакше прибори б не запрацювали. 

- Камеру включали, та не треба було вмикати насоси підняття на висоту. Скільки 

завгодно міряйте тиск крові, це ніяк не пов’язане з тиском у камері. 

- Так як же насоси були ввімкнуті? А де цей вимикач? 

- Ось тумблер, ось регулятор висоти, а ось альтиметр, звичайний з «Фокке-

Вульфу». Тут окремо прилад, бачите, це в міліметрах ртутного стовпчика. 

- А на яку висоту виставлений регулятор? – Одінов з окулярами на носі знов 

підходить до пульту 

- Зараз – нуль. Але як вимикав установку, висота була двадцять тисяч. 

- Двадцять кілометрів. А ви самі яку висоту виставляли в останнє, пам’ятаєте? 



- Ми рідко користуємось цією барокамерою Треба подивитись журнал. Але вона не 

працювала із зими. Експерименти ми з нею не робили, адже наше завдання було 

вивчити її конструкцію. Однак, хтось міг  крутнути цей реостат, бачите, як він легко 

встановлюється. 

- Хтось крутнув, хтось ввімкнув. Ніякої дисципліни. Наче хворі діти. 

Одінов вкотре знімає окуляри. 

- А! Комрад Гілерман, якщо не помиляюсь, заходьте. Допоможіть нам в одній 

делікатній справі, - звертається Одінов до літнього німця в старенькому плащі 

непевного сірого кольору. 

Той на мить зупиняється. Мабуть здивований чистою берлінською вимовою 

російського офіцера. 

- «Контакс», чудовий фотоапарат, - каже німецькою Одінов і вже російською до 

капітана, - будемо допомагати робити знімки місця пригоди. Почнемо від дверей. 

 

 

 

 

 

Contax II, 1936 

  



10. Бруно фон Тадден. Неділя 18 квітня 1948 року 
  
«Скажи, що ми шукаємо». 

Вівчарка Зільба дивиться на Бруно своїми розумними карими очима і наче дорікає 

йому за недбалу організацію пошуку. 

«Ми, собаки, так поганенько не працюємо». 

Натомість Бруно звертається до  розумної сучки за допомогою німецьких слів. 

- Якби я знав, милий собачка, якби знав де той клятий маяк. Може його нема 

взагалі. 

Зільба шкрябала у двері його кімнати ще о пів на шосту, доки Бруно не впустив  

вперту сучку. Бідолашний собака, улюбленець оберста Цебста, почував себе 

кинутим. Не виключено, що коли Цебст заводив собі сучку вівчарки, то наслідував 

Хітлера з його Блонді. Але по війні, коли Фердінанда взяли в полон, Зільба 

залишилась без хазяїна, тому що фрау Марта з міркувань економії відмовилась 

від догляду за нею. Підполковник Рудь не міг терпіти собак, а тим більше Зільбу, 

як німецько-фашистську тварюку.  Але Поліна Рудь годувала цього собаку і 

складалось враження, що Зільба завжди пасеться при кухні. Однак особливих 

відношень між жінкою та старіючою сучкою не було. Натомість Бруно з першої 

зустрічі став улюбленцем вівчарки. Може їй не вистачало чоловічого товариства? 

От і сьогодні зранку Зільба прорвалась до свого друга і вляглась біля його 

вузенького розкладного ліжка. Бруно, за звичай, полоскотав Зільбу за вухом. А та 

заплющила очі і мирно вляглася спати на холодній підлозі. Бруно запустив руку у 

ніжне прохолодне хутро своєї хвостатої подруги і теж щасливо проспав годину. 

Хоч снідали порізно: Зільба тушкованим м’ясом, Бруно сірим хлібом з маргарином,  

вони разом йдуть на пошуки радіомаяка. Бруно в якості керівника експедиції, а 

Зільба як кмітливий і на багато що здатний помічник. 

Бетонована злітна смуга, навколо якої Бруно та Зільба шукають маяк, протяглась 

на кілометр зі сходу на захід. Побудували її трошки південніше селищ Фінов та 

Фіновфюрт. Казали, що це одна з перших бетонних злітних смуг в Німеччині. Її 

будували, принаймні, одночасно з медичним центром. Тому центр свого часу був 

приєднаний до всіх відомих транспортних мереж: залізничної, автомобільної, 

повітряної та водної, завдяки старовинному Фінов - каналу,  Використання 

повітряної складової було під великим питанням. Можливо якісь чини люфтваффе 

чи DVL прилітали сюди, економлячи свій дорогоцінний час. 

Бруно сидить на низенькому бетонному стовпчику, що стирчить з трави метрах в 

десяти від площадки для стоянки літаків. Такі стовпчики встановлені вздовж  

полоси з інтервалом в п’ять метрів. Бруно вже здогадався, що це видимі верхівки 

паль, які обмежують підземний коридор. Очевидно цей коридор тягнеться повз 

залізничну платформу від каналу на півночі через всі три корпуси медичного 

центру і закінчується біля злітної полоси. Бруно ще взимку влазив до цього тунелю 

через люк, який знаходився біля Фінов-каналу. Порт, який слугував для прийняття 

вантажів з барж, був замурований цеглою. Очевидно, що це зробили вже росіяни. 

Тоді не вдалось пройти далеко, тому що тунель був перегороджений сталевими 

ґратами на рівні залізничної платформи. Ці ворота були замкнені, за ними Бруно 

висвітив ліхтариком тільки громіздкий механізм вантажного ліфту. Можливо такий 

самий був встановлений і біля злітної смуги. Принаймні,  метрах в двадцяти від 



того місця, де розташувались шукачі, весь простір між бетонними стовпчиками 

займає сталева плита. Очевидно це і є вантажний люк. 

Бруно покидає свій стовпчик, підходить до вантажного люку та повертає на північ 

до корпусів медичного центру. Він знає з свого невеличкого досвіду, що дістатись 

тунелю найлегше через аварійні люки. Вони невеличкі, їх можна відкрити важелем. 

Бруно прихопив з собою такий важіль. Тепер тільки залишається знайти аварійний 

люк у траві.  

«Ти, часом, не це шукаєш?» - Зільба, що бігла трошки попереду, наступила лапою 

на квадратну металеву плиту з рельєфом назви фірми виробника. В карих собачих 

очах не було і краплі сумніву, що її знахідка і є тим, що потрібно Бруно. 

- Браво, Зільба. Може ти і маяк сама знайдеш? – каже Бруно і запускає в отвір 

люку сталевий лом. – «Хірт», 1928 рік, так ось з чого починали пани фахівці з 

прецизійного лиття. 

Поки Бруно возиться з важкою кришкою люка, витвору знаменитої фірми «Хірт», в 

його голові остаточно формується думка про місце, де знаходиться радіомаяк. 

Компанія Телефункен свого часу запропонувала технологію інтегрованого радіо 

забезпечення аеродромів з низькою інтенсивністю полетів. Такі аеродроми, 

завдяки винаходу, могли долучитись до сучасного радіо та навігаційного 

обслуговування, економлячи матеріали та енергію. Тоді антена маяка та інші 

антени, наприклад, зв’язку, повинні знаходитись на вершині башти корпусу 

катапульт як самої високої точки в навколишніх аеродромних спорудах. Ця башта 

катапульти визначає профіль всього корпусу у вигляді латинської літери L. Бруно 

кидає лом і уважно дивиться на верхню точку катапульти. І дійсно, на тлі сірого 

бетону можна розгледіти жовтуватий радіо прозорий матеріал, що захищає 

антенний блок. 

«Астролон», улюблений братами Хортенами композитний матеріал». 

Якщо це так, то десь поруч з антеною повинно бути розміщене і електронне 

устаткування маяка. Адже ні один радіо інженер не допустить немотивованого 

збільшення відстані між частинами його устаткування. З іншого боку, катапульта, з 

її вібраціями, при роботі теж не найкраща сусідка для тендітних електронних ламп. 

Отже, обладнання скоріш за все розмістилось під землею, можливо в цьому 

гіпотетичному коридорі, що Бруно собі придумав як можливий та найбільш 

раціональний засіб переміщення між корпусами центру та транспортними 

терміналами. 

- Я лізу під землю, Зільба. Можеш бігти додому. 

З останніх сил Бруно зрушує важкуватий чавунний люк. Металеві сходинки ведуть 

до тунелю.  Бруно раптом розуміє, що він не зможе повернути  люк на місце, 

стоячи на сходинках. Отже Зільба нікуди не піде, а буде стояти біля відкритого 

люка. Добре, якщо мовчки стоятиме, а то підніме галас: «пропав мій друг доктор 

Фон Тадден». Тож Бруно вирішує скористатись обставинами: якщо спустити Зільбу 

до тунелю, то він не тільки позбавляється небажаного собачого галасу, а і на 

випадок зустрічі з російською охороною, надасть пояснення, чому опинився в 

тунелі. Пояснення просте: він шукав собаку, улюбленицю підполковника Рудя. 

Вона впала у відкритий люк, ось він цю собаку і поліз визволяти. А в те, що люк 

може бути відкритим, росіяни повірять не вагаючись. Така вже їх вдача вірити у 

суцільний безлад. 



Спуск металевою драбиною на три метри під землю, коштував і Бруно і Зільбі 

багато зусиль та часу. Опинившись на дні тунелю, обоє впали без сил на бетонну 

підлогу і довго відпочивали дивлячись одне одному в очі. Бруно дивиться з 

втомою, а Зільба з вдячністю, що друг проніс її на руках там, де вона не змогла 

пройти сама. І все  тільки для того, щоб бути разом.   

- Але треба йти, - каже Бруно собаці насилу стаючи на ноги. 

Натомість Зільба підскакує миттєво, готова до будь яких дій. 

- Темно тут, - каже Бруно, вмикаючи свій малесенький ліхтарик з чорного бакеліту. 

Той не «діставав» навіть до стелі. Врешті, обмацуючи слабким променем світла 

сірі стіни тунелю, Бруно знаходить вимикач. Поруч багатослівний напис поясняє 

німецькою, яке і де світло буде запалено, коли вимикач включити. 

Всупереч конспірації та здоровому глузду, Бруно включає світло в тунелі. 

Люмінесцентні трубки запалюються під стелею з коротким мелодійним дзвоном, а 

в тунелі стає ясно, як у сонячний день. 

При такому освітленні Бруно впадає в очі креслення на стіні. Воно відбиває план 

тунелю та підземні поверхи корпусів центру, які він таки з’єднує. Бруно на довго 

затримується перед тим кресленням, так що Зільба, втомившись чекати, вляглась 

біля його ніг. 

По-перше, Бруно мав себе поздоровити, що виправдалося його припущення про 

спосіб, яким тунель об’єднує всі корпуси та вантажні ліфти. Однак і тут була певна 

несподіванка, тому що між залізничним ліфтом та входом до головного корпусу  

розташований досить великий підземний бункер. Так і написано не кресленні 

«підземний бункер». Бруно не хотів судити, наскільки він великий, тому що не 

відомо наскільки креслення відбиває масштаб будівлі і чи не є просто схемою 

розміщення. 

В  кількох кроках від креслення на вмурованих в підлогу рейках стоїть низенька 

платформа. Судячи з дротів, що бігли під стелею на металевій штанзі, платформа 

рухалась за допомогою електрики. На самій платформі було змонтовано 

незграбний редуктор та електромотор. Конструкцію вінчали важелі керування, що 

вийшли з моди вже років з двадцять. 

 

 

 

Електричні вагонетки, які отримують 

живлення від кабелю, 

використовуються з кінця ХІХ 

століття. 

В медичному центрі DVL вагонетки 

перевозили невеличкі вантажі 

підземним коридором, що 

об’єднував всі споруди центру, 

залізничний та річковий термінали, а 

також злітну смугу невеличкого 

аеродрому. 

 



У Бруно виникає нетвереза думка прокотитись на тій платформі тунелем, 

прихопивши з собою Зільбу. Але він робить дещо інше. Він іде не до корпусів, а до 

ліфту, який знаходиться біля злітної полоси.  

- Зільба, у тебе є шанс піднятись на поверхню з усім можливим комфортом. Я себе 

поздоровляю. Чи ти не здогадуєшся чому? 

Вантажний ліфт виглядає цілком справним, хоча має всі ознаки давнього 

конструювання, як і та вагонетка в тунелі. Сіменс в ті кращі роки вже робив надійну 

транспортну техніку, але про всяк випадок дублював електрику ручним приводом. 

Так що Бруно не доведеться в будь якому випадку тягти на поверхню важку Зільбу  

на руках. 

- Ну що, шлях відступу ми перевірили. Тепер підемо на пошуки. 

Знов проходячи повз креслення на стіні, Бруно уважно придивляється до деталей, 

намагаючись найкраще все запам’ятати. Він зараз жалкує, що не прихопив з 

собою на чому писати. Натомість, у випадку його затримання, нотатки про тунель 

були б  проти нього вагомим доказом. Ні, краще покластись на зорову пам'ять. 

Коли тунель робить невеличкий поворот в бік допоміжного корпусу, світло 

закінчилось. Порівняно з іншими двома той корпус медичного центру зовні є самим 

невиразним, але він є найбільшим. Бруно вважав, що вже потім його добудували, 

вірогідно, під час війни. В ньому розмістились якісь допоміжні медичні лабораторії, 

склади і просто порожні об’єми невідомого призначення. Це місце резервували 

можливо під госпіталь чи іншу медичну, а не дослідницьку установу. У війни свої 

закони та пріоритети. Вантажний ліфт був іншої конструкції, але того ж виробника. 

Бруно любив робити всякі припущення, тому  вважав, що саме в цьому корпусі 

схований його скарб. Вірніше скарб, який він шукав. Але зараз треба йти далі,  щоб 

перевірити іншу гіпотезу, що обладнання маяка розмішено тут в підземному тунелі 

біля корпусу катапульт. 

Без зайвих труднощів Бруно знаходить наступний вимикач. Чергове коліно тунелю 

освітлюється яскравим люмінесцентним світлом. Не може запалитись одна трубка 

і світло в ній тільки періодично спалахує у супроводі вже знайомого мелодійного 

звуку. В цих спалахах Бруно помічає в стіні тунелю невеличкі двері, розміром з 

кімнатні. Точніше не двері, а таку саму металеву решітку. Решітка виявляється 

замкненою на тризначний номерний замок. Бруно готовий забожитись, що цих 

маленьких дверей не було позначено на кресленні. Щодо цих дверей, любов 

німців до всіляких написів звелась до абревіатури “ZZ”. Більш ніж лаконічно. 

Бруно світить своїм іграшковим ліхтариком у вузький тунельний прохід за ґратами. 

Але коридор робить плавний поворот в бік допоміжного корпусу так, що все що є 

за ним, залишається в повній таємниці. 

Бруно зітхає та йде далі тунелем. Не сподіваючись на щось незвичне він думає, 

що номерний замок на тисячу комбінацій можна відкрити за кілька хвилин. І якби 

він би не був німцем, то кинув шукати маяк і подивився, що знаходиться за 

дверима. Але він є німцем, що натикається на другу платформу на рейках. 

- Ти часом не здогадуєшся як вони роз'їжджалися? – питає він у собаки. 

Зільба, на диво, проявляє до нерухомої платформи певну цікавість, якщо не 

сказати більше – певну знервованість. Чи ж не зачепило її його питання? 



На відміну від першої, на цій платформі навантажений чи не двометровий 

дерев’яний ящик. «Увага, гранати» читає Бруно німецький напис великими 

літерами, ігноруючи численні тексти меншими. 

- Ого, Зільба. Розумієшся на зброї. Дійсно, треба триматись подалі від гранат. 

Пішли, боягуз. 

Бруно підштовхує собаку, який все ще нервово озирається. «Хто його так налякав і 

як він все це розуміє», - встигає дивуватись Бруно. 

Але мета вже близька. Ще один вимикач, при якому вже згадується бункер. А ось і 

він – колосальне приміщення зі сталевими колонами, що нагадує старі станції У-

бану в Берліні. Бруно більше не здатен до методичного обслідування, його погляд 

перебігає з кутка в куток. Він робить довільні кроки вперед, в бік, назад, знов 

вперед і нарешті бачить таку очікувану і таку бажану стіну з сталевої сітки, зовсім 

як паркани в садибах Фінова. Але на цій сітці закріплена табличка «Увага. Висока 

напруга», а значить вірогідно, за нею розміщено радіо електронне господарство 

медичного центру. 

Сітчасті двері замкнені на подібний цифровий замок. Бруно витрачає  десять 

хвилин, перебираючи номери з позиції 000. Замок відкривається на номері 506. 

«Треба було починати з 999». 

Бруно заходить до приміщення, яке обгороджене сіткою для кращої вентиляції. І 

зупиняється надовго, щоб розібратись із змонтованими в стойках приладами. Ось 

оранжевим світиться неоновий індикатор напруги «220 v». Добре. Ось стійка 

приладів і на панелі одного з блоків перемикач «Частота випромінювання». Може 

це саме про радіомаяк? Кожна стійка приладів має заголовок  з написом 

«Telefunken».  Ага, таки Телефункен. Ось тумблер «Висока напруга на 

передавачі». Червоного кольору. Про які передавачі тут йде мова?.. 

Бруно ще довго буде роздивлятись численні панелі приладів, гадаючи за 

написами, чи змонтовано тут радіомаяк. Нарешті його погляд падає на письмовий 

стіл у кутку, над яким було закріплено величезне креслення – структурна схема 

всього передавального центру. Сріблястими лініями та літерами на чорному тлі в 

аксонометрії було подано розташування всіх блоків та тип електронних ламп, що 

там використовується. Звісно, така схема була необхідна для швидкої заміни 

ламп, час роботи яких обмежений. Поряд розмістилась металева шафа з ящиками 

де зберігались запасні лампи. Всі найменування починались з літери «Е», що 

означало живлення в 6.3 вольти. Але головним було те, що Бруно знайшов на 

схемі напис «Радіомаяк». Від напису стрілки-показники тягнулись до одної з семи 

шаф. Чотири шафи забезпечували роботу радару «Телефункен Майнхайм», що 

призначався для відслідковування повітряних цілей. Чи не забагато для 

заштатного аеродрому? Бруно щиро дивується зустріччю з радаром, що входив до 

складу системи управління зенітними ракетами «Вассерфал». Ще одна загадка. 

Натомість, зовсім не здивувала наявність радіомаяка «R-1000». Він повинен був 

бути тут і ось він є не схемі, самий скромний блок за кількістю приладів. 

«Ну, і що далі?», - думає Бруно, не відчуваючи і натяку на полегшення від свого 

відкриття. Йому треба фактично досконало знати як користуватись цим приладом, 

щоб упевнитись в його працездатності. Бруно, на якусь мить, відчуває себе 

студентом, перед яким  виникло питання: де взяти час підготуватись до іспиту, 

коли голова порожня, матеріалів для підготовки нема, а часу залишилось годин з 



дванадцять. Така ситуація з Бруно не раз траплялась, коли він вчився в Геттінгені. 

Особливо бридким був курс теоретичної механіки… 

Щоб позбутись неприємних спогадів, Бруно тре лоба. Вже щось легенько лоскоче 

в шлунку, так як в кращі часи його життя. 

«Напевне, в цій кімнаті є інструкції з користування», - Бруно почав розв’язувати 

своє питання. І часу в нього вдосталь, а сам маяк є цілком простим приладом – 

кілька електронних ламп: генератор на довгі хвилі, підсилювач та передавач. 

Бруно знаходить інструкції в ящику металевого столу за чверть години пошуку. 

Більшість томів в пластиковій напівпрозорій обкладинці відносились до радару. 

Інструкцію радіомаяка Бруно знайшов вже на дні. Розкішне видання фірми 

Телефункен складалось з півсотні аркушів. Бруно вирішив узяти з собою цю книгу, 

він буде все знати про цей нещасний радіомаяк за добу. 

Він витягає з ящика книгу, під нею лежить затерта картонна тека рожевого 

кольору. Бруно вже почав закривати ящик, коли на обкладинці роздивився напис 

«Леонідас штаффель». 

«Еге, та це ж група пілотів самогубців» - дивується знахідці Бруно. 

Перший аркуш всередині заповнений добрими побажаннями ефектно віддати своє 

життя задля точної доставки вибухівки на голови ворогів. Бруно з огидою читає 

ханжеські побажання від божевільної Ханни Райч, головоріза Отто Скорцені, 

керівника групи самогубців хауптмана Хайнріха Ланге. Останній по військовому 

коротко висловився так, що сам він не збирається на самогубний політ. А ось і 

благословення від доктора Бенцингера, керівника Німецького інституту авіаційної 

медицини. Ось чому ця тека валяється у Фінові. Бруно листає досьє дурнів 

смертників. Десь їх з півсотні. А ось і фотографія старого знайомого Бруно -  

Рудольфа Шредера, він вдягнутий у форму штурмбанфюрера СС і мило 

посміхається. 

«Бідний Руді», - зітхає Бруно, - «Опинитись у космосі і згоріти в тій дурнуватій 

ракеті. Чергова авантюра фон Брауна. Може прихопити це фото з собою?». 

Після хвилинного коливання, Бруно захлопує теку, а потім і ящик. 

Все. Йому тут більше нема що робити.  Треба закрити сітчасті двері на замок, 

дійти коридором до злітної смуги. При цьому виключити світло, підняти Зільбу 

ліфтом, самому вилізти через люк і не забути поставити кришку на місце. Все дуже 

просто. До речі, а де Зільба? Бруно забув про свою улюбленицю, коли розбирався 

в незнайомій апаратній. Куди вона поділась? Бруно виходить з апаратної до 

бункера. 

- Зільба! – шепоче Бруно, боячись галасу. 

- Зільба, Зільба, - це вже голосніше і в бік тунелю звідки прийшли. 

Він чує з полегшенням цокання кігтів по бетону та, раптом, холодіє від її радісного 

гавкання. 

- Ти зовсім здуріла, замовкни, - шипить Бруно, коли  Зільба з’являється перед його 

очима. 

Собаку так лякає його шепіт, що він складає свої вуха. 

- А чорти б взяли це підземелля, вибач Зільба, - Бруно, після хвилини роздумів, 

гладить по голові не стільки переляканого як ображеного собаку. 

Ну дійсно, він дозволив собі голосно гавкати тому, що впевнився - в тунелі нема 

нікого і нема нічого загрозливого для їх експедиції. Всі страхи Бруно, які були 



породжені припущеннями, що росіяни розставили у підземеллі вартових, 

розбивались об точні знання собаки - в тунелі порожньо. 

- Зараз зачиню, і ми підемо до дому. Один момент. 

Коли він зачиняє двері з написом «Увага. Висока напруга», то помічає у 

протилежному кутку бункеру інший відсік. Він підходить до сітчастих дверей, але 

вони замкнені на звичайний висячий замок. Біля таблички з чорним написом 

«Центр зв’язку» був приліплений якійсь папірець з літерами на кирилиці. Значить 

росіяни освоїли тунель, інакше і бути не могло. А от радіо обладнання, на відміну 

від телефону, їм не до чого і відсутність там російського папірця є не дуже певним, 

але доказом цього. 

- Зільба, йди поруч, - муштрує Бруно собаку, виключаючи світло у бункері. 

Крізь сітку він бачить в темряві світло від знайомого неонового індикатора. 

«Вже якось орієнтуюсь, дуже добре». 

За десяток метрів зворотного шляху, Зільба, що втратила всяке поняття про 

дисципліну, знов кидається до двометрового ящика на вагонетці. 

- Зільба пішли! – різко та голосно командує Бруно. 

Але собака якось притих на вагонетці і з сумом дивиться на нього, даючи 

зрозуміти нерозумній людині, що тут щось трапилось. 

- Дались тобі ці гранати, - каже Бруно вже без командних інтонацій, - Оце так! 

Напис «Увага, гранати» був зроблений чорною фарбою на стрічці цупкого паперу і 

прикріплений звичайними канцелярськими кнопками до ящика. Ящик був 

призначений для транспортування експериментальної ракети «Фойерліліє». Про 

це було написано на метровій жерстяній таблиці. Фірма «Блюм і Фосс» включила 

до таблиці креслення про розміщення ракети в ящику та відповідну інструкцію як 

ракету складати та розбирати. Бруно бачить, що всього пунктів в інструкції 

двадцять три. Але він їх прочитати не в змозі, тому що паперова стрічка про 

гранати перекриває, напевне, що нудну інструкцію. 

Напис на папері зроблений не дуже акуратно та і шрифт якийсь незвичний. Якщо 

додати незрозумілу увагу собаки до ящику, то тут є чергова загадка. 

Бруно відкладає книгу від Телефункена і своїм невеличким ломом відкриває 

масивні клямки ракетного ящика. Обережно піднімає важку кришку, світить своїм 

малесеньким ліхтариком в отвір. Може цей ящик заміновано і тоненька мотузочка 

запустить механізм підриву гранат. Така собі пастка для не в міру цікавих собак та 

докторів філософії. Але в ящику знаходиться труп людини, схоже у військовій 

формі. Бруно тихо опускає кришку і повертає голову до собаки. 

- «Ти бачиш?» 

- «А я тобі казала», - обмінюються вони значущими поглядами. 

Бруно вже більш сміливо відкриває кришку ящика. 

«Мертві не кусаються» - цитує він подумки Біллі Бонса з книжки Стівенсона. 

А в ящику лежить російський унтер офіцер в незручній позі, якщо взагалі є щось 

зручне у мерців. На ньому надітий дурнуватий російський однострій кольору хакі 

та грубі чоботи. Російські військові так зазвичай вдягнені. На тому нещасному не 

видно якихось ран чи крові. Не відомо як він опинився в ящику. 

Ще в дитинстві Бруно помітив, що на відміну від літературного персонажу, 

приватного сищика Шерлока Холмса, він не може дати однозначне пояснення 

накопиченій сумі фактів. У нього завжди був цілий букет гіпотез. Це тому, думав 



Бруно, що чи фактів буває не достатньо, чи сам він занадто зарозумілий. Останнє 

певним чином бентежило вундеркінда. 

От і зараз, виходячи з червоних стрічок на погонах, мертвий російський унтер 

офіцер був запхнутий в ящик від ракети «Фойерліліє». Так називається проект, а 

ракета має позначку «F-25», оснащена твердим паливом і літала з дозвуковою 

швидкістю на відміну від надзвукової «F-55». Але це до діла не відноситься. 

Цікаво, при яких обставинах той нещасний потрапив до ракетного ящика і чому 

ящик знаходиться в підземному бункері медичного центру? Зокрема, чому той 

ящик взагалі з’явився у медиків? Хто, ховаючи росіянина в цей ящик, зробив напис 

німецькою стерегтись гранат?  Може дійсно, певний час у ящику були гранати? 

Але чи витримав би хоч якесь серйозне транспортування такий напис на стрічці? 

Таке враження, що стрічку поспішно написали та приліпили до ящика. Навіщо? 

Може відлякувати випадкових людей, що потрапили в це підземелля? До речі, 

якби не собача настирність, чи він підійшов би до цього ящика? 

Довгі хвилини Бруно задає собі ці та подібні питання. Він застиг на цей час біля 

платформи на рейках, тримаючи під пахвою том інструкцій про радіомаяк 

Телефункен. Він забув вимкнути свій малесенький ліхтарик і лампочка на півтора 

вольти вже ледь світиться. Натомість, Зільба цілком заспокоїлась.  Хай її дружок, 

доктор фон Тадден, ламає собі голову, додумуючись як це трапилось. Роль Зільби 

набагато важливіша – показати тому нещасному, що навкруги нього відбувається. 

Нарешті, Бруно формулює дві найбільш вірогідні версії. 

Перша. Унтер офіцера було брутально вбито. Його вже мертвого скинули у 

тунель. Вбивця чи вбивці знайшли ящик від зенітної ракети. Очевидно, що такі 

ящики є на складі. Питання в тому, навіщо їх чи його одного сюди привезли? 

Вбивця на стрічці ватману пише про загрозу від гранат. З того що і як написано, це 

слов'янин, який не знає тонкощів німецької і особливостей каліграфії. Скоріш за 

все це застереження адресовано не німцям, а слов’янам. Тоді вбивцею чи 

вбивцями є хтось з персоналу російської частини, що окупувала медичний центр. 

Це здавалось найбільш вірогідним. 

Можливо, вбивцею є хтось чужий, на зразок Джеймса Шеферда. Тоді вбивство 

могло відбутись тут у тунелі. Припустимо, що Шеферд сам відправився на пошуки 

маяка. Припустимо, що росіяни таки охороняли тунель і цей унтер саме цим і був 

зайнятий. Шеферд натикається на охорону, перемагає унтера, ховає його в ящику. 

І пише те дурне гасло про гранати? Ні. Це все ж таки хтось із своїх. Але цікава 

думка про англійця, якщо до вбивства був би причетний Шеферд, йому довелось 

би прибрати мерця з тунелю, тому що пріоритетом для англійця є вільний доступ 

до радіомаяка. А ящик з розкладеними останками росіянина приверне увагу 

слідчих до тунелю. Як тоді включити радіомаяк? Як його обслуговувати? Хоча б 

міняти електронні лампи? Значить і Бруно доведеться прибрати покійника з 

тунелю, але не в гіпотетичному, а в реальному житті. 

- О мій Боже, - в голос стогне Бруно. 

На цей його заклик до Бога, Зільба повільно піднімає свою розумну морду та кидає 

на Бруно іронічний погляд: 

«Давай, міркуй, дитя людське». 

Але є і друга версія. Унтер офіцер помер без насильства, в результаті хвороби або 

нещасного випадку. Як військовослужбовця, його треба покласти в труну і 



відправити на місцеве кладовище або до Росії. Вирішення цього питання потребує 

певного часу на бюрократичні дії. І труну з покійним переносять до тунелю на 

якийсь короткий термін. Тут прохолодно і покійник може дочекатись без втрат 

понеділка, коли всі бюрократи стануть до роботи. Якщо це так, то перенесення чи 

зникнення труни з покійним, буде сприйняте росіянами як надзвичайна подія. 

Значить у цьому випадку, труну чіпати не можна. Але проти цієї версії було те, що 

замість труни використали ракетну тару, покійник кинутий боком, щоб можна було 

закрити ящик. Але ж більшовицька армія складається з безбожників, може в них 

так і прийнято робити. 

Виходячи з цих двох версій, Бруно повинен перенести цей злощасний ракетний 

ящик подалі від тунелю або нічого не чіпаючи тихенько піти геть, щоб росіяни в 

понеділок знайшли свого покійника там де і залишили. 

Можна взагалі кинути займатись радіомаяком при даних обставинах, але Бруно 

навіть не розглядає такий варіант. Причина тому, не стільки повага до англійця чи 

патріотичні настрої, а загадка походження цього ящика. Адже скарб, який він 

шукав, цілком міг зберігатись саме в такій тарі. А де вміст? 

На перший погляд, уточнити обставини, за яких росіянин опинився в ящику, міг би 

огляд трупу, як це не огидно було б для Бруно. Але цей огляд теж нічого не дав би, 

тому що унтер міг вмерти від нещасного випадку, пов’язаним з каліцтвом чи, 

навіть, убитий кимсь, наприклад у п’яній бійці. 

Але треба приймати рішення і, не вагаючись, Бруно вибирає першу версію: унтера 

вбито і тут сховано. Можливо на короткий час. Вирішальним фактором стала  

стрічка «Увага, гранати». Є абсолютно невірогідним чіпляти таке до імпровізованої 

труни свого соратника при всьому комуністичному цинізмі,. А раз так, цей ящик 

повинен зникнути з тунелю. Як це зробити худенькому Бруно, і чим собака йому міг  

би допомогти? 

 

 

 

З 1930-х років аеродроми почали 

оснащувати радіомаяками з 

випромінюванням сигналу на 360 

градусів. Літаки могли орієнтуватись за 

цим сигналом, що, в цілому, покращало 

повітряну навігацію. 

Антенна радіомаяка повинна бути 

розміщена достатньо високо, щоб 

уникнути спотворень сигналу, що 

виникають через нерівність земної 

поверхні. 

На фото праворуч антена змонтована 

на укріпленій старовинній вежі. У Фінові 

подібна антена була встановлена на 

верхній точці корпусу катапульт. 

Сам прилад радіомаяка мав не складну 

електронну схему і невеликий розмір. 



11. Лазар Одінов. Неділя 18 квітня 1948 року 
 
Підполковник Одінов міцно тримається за огорожу плаского даху 

адміністративного корпусу медичного центру. За задумом архітектора дах  

повинен був використовуватись як прогулянковий майданчик. Огорожа, за яку 

тримається Одінов, зварена із тонких горизонтальних і рідких масивних 

вертикальних трубок. І, на відміну від перших, прямокутних у плані. Одінов не 

любить таку архітектуру. Весь цей конструктивізм з його примітивною геометрією. 

Його улюбленим стилем є витончений і природний арт-деко. А бетонні 

паралелепіпеди як у рідному Харкові, чи тутешні спіралі та параболоїди здавались 

йому потворними та антигуманними. Тільки Поліна Рудь - жінка підполковника 

Рудя - з усіх його знайомих, схвально ставилась до всіх цих космополітичних 

модерністських викрутасів. Але ця, з дозволу сказати, художниця просто заражена 

снобізмом. Така собі самозакохана лялька. 

Але Одінову зараз не до мистецьких роздумів. Для його вестибулярного апарату 

висота прогулянкового майданчика на даху занадто висока. Тому у нього 

паморочиться голова, а ступні ніг наче колють великими голками. Коли міцно 

триматись за чортові трубки та не дивитися донизу, то можна ще підтримувати 

розмову з генералом Корнієнко. Це він привів Одінова для конфіденційної розмови 

на це місце, добре знаючи про його страх висоти. 

- Лазар Володимирович, на нашу справу призначили слідчого. Якщо не 

помиляюсь, це полковник Біленький Остап… Гнатович. У нього погана репутація, 

він найжорстокіший слідчий з усіх, що є в окупаційних військах в Німеччині. Думаю, 

що його призначення відповідає масштабу нашої катастрофи. 

- Ага, - тільки і видавлює з себе Одінов. - Григорій Іванович, не могли би ми 

поговорити на лавочці. Мені щось недобре. 

- Чого так? Дивись, яка чудова погода. У нас так тепло не буває в квітні, - 

Корнієнко широким жестом обводить різнобарвну перспективу. – Он, якийсь німець 

гуляє з собакою, аж на аеродром забрався. 

- Добре, добре. Тільки відійдемо від краю даху. Он по центру…Сісти… Там на 

випадок дощу є навіс. 

- Який дощ?  Слабак ти, Лазар Володимирович. Як же ти збираєшся ловити 

ворогів, якщо вже на даху, такому здоровенному кільці, в тебе паморочиться 

голова. Якщо ворог залізе туди де антени, - зараз Корнієнко точно вказує на 

малесенький майданчик над баштою катапульти. 

- Добре, добре, - тільки і видавлює з себе Одінов, тільки б не дивитись на ту 

чортову башту. 

- Добре, добре, кажеш, - передражнює його Корнієнко. - Пішли на лавочку. 

Одінов розкачуючись, наче справжня качка, доплітається і трохи не падає на 

дерев’яну лавку у формі кільця, яке обрамляє центральне коло вентиляційного 

колодязя. Цей колодязь, на відміну від прогулянкового майданчику,  був накритий 

легким дахом у формі парасольки. 

Запаморочення пройшло, але по ступнях підполковника все ще луплять голки. 

«Боже, коли ж це скінчиться». 

- Скажи мені нарешті, що ми будемо доповідати тому слідчому? – Корнієнко поруч 

всівся на стілець. 



- По-перше, ми провели експеримент в аналогічній барокамері. – Одінов 

зупиняється, тому що в нього перехопило дихання. 

Він розстібує стоячий комір свого кітеля. 

- Якось душно сьогодні, - каже він, масуючи шию. 

- Не душно, просто ти висоти боїшся. Це в тебе фобія, чи як там. Платонов такий 

діагноз тобі поставив. Кажи вже, що то за експеримент. Ми не в масажному 

кабінеті. 

Одінов відчуває, що в його голові зникли всі потрібні слова. 

- Ну, ми спробували відтворити всі події, коли Коротков привів делегацію. 

- Ну привів. У чому полягає експеримент? 

- Ми підібрали … 

- «Ми» це хто? 

- Ну, я та капітан Фішман Римма Григорівна з мого відділу. 

Корнієнко на таку відповідь зло сміється.  

- Одінов, треба тебе досліджувати що з тобою робиться після підйому на висоту в 

сорок метрів. Як каже Платонов, патологія визначає всі можливі вади, що не 

проявляються в звичайних випадках. 

Але осміяний Одінов вже отямився. 

- Можливо, - каже він. - Можливо так і треба зробити. Я вчений, і багато з моїх 

колег йшли на жертви експериментуючи над собою. І тут я з вами погоджуюсь, 

товаришу генерал. Щоб наші пілоти могли ефективно діяти на будь якій висоті та в 

будь якій ситуації, можна і треба досліджувати мій страх висоти. 

- Ну добре, добре, - генерал несвідомо повторює приказку Одінова, - не 

ображайся. Давай кажи, що ви з Фішманшею придумали. У тебе на думці одні 

експерименти  

Ми підібрали… - після досить довгої паузи каже Одінов, - із наших співробітників 

на роль членів комісії людей із схожою комплекцією. А мета нашого експерименту 

визначитись, чи могли вони всі разом зайти до барокамери, яка за німецькою 

інструкцією розрахована на двох. 

- Ну і який результат? 

- Ні, не могли. 

- Не могли? 

- Ні, ніяк. 

- Ніяк? Ви що, з Фішманшею мірку знімали з покійного генерала та інших, що 

знайшли точно таких за комплекцією? А? Чи ти був у Києві? Там у трамваї 

написано: місць сидіти і стояти стільки-то. А насправді їде вдвічі більше. Тому що 

це люди, а не меблі і не бомби в бомбовозі. Їх можна стиснути. Розумієш?  

- Правильно, люди стискались, щоб доїхати, як у вашому прикладі про трамвай. А 

в нашому випадку, метою людей було познайомитись з конструкцією барокамери, 

дізнатись про її призначення, уявити себе на місці тих, кого випробовують. А це 

потребує певного простору. Я згоден щодо мірок, точність не велика. Але є 

поняття розмірів костюмів і пальто. Я ношу мундир сорок восьмого розміру, другий 

ріст. І не звертаюсь до кравця за вимірами, а отримую свій формений одяг на 

складі. Ви, товаришу генерал, шили ваш мундир у німецького приватного кравця, і 

він, звісно, знімав мірки, щоб підігнати кітель та штани. У нашому оціночному 

випадку достатньо було збігу зросту та розміру. 



- Ну добре, добре, - без сумніву генерал Корнієнко заразився приказкою Одінова. - 

Так який висновок ви з Фішманшею зробили? 

- Оскільки, метою був огляд барокамери, то неможливо, щоб усі присутні 

знаходились всередині. А значить, вони там знаходились проти своєї волі: з 

примусу або за якихось надзвичайних обставин. 

- Це що значить? Хтось силою загнав всіх до камери? Генерала-героя та його 

ад’ютанта, який мав пістолет? Бачив, як він обойму розрядив по віконцю? 

- Генерал Прохоров та капітан Красносельський скоріш за все були всередині. 

Можливо старший лейтенант Петрова теж там була. Адже саме на ній був датчик 

тиску… 

- Ось ця Петрова… Платонов по телефону все не міг заспокоїтись, звідки та 

Петрова у Авакянші взялась. А я от що подумав. Петрову в комісію підсунув 

Прохоров. Розумієш? Наче вона помічниця Авакянші, а насправді Прохорова 

коханка. Зараз це модно. От наш генерал-герой і привіз її з самої Москви. 

- Можливо. Але яке це має значення для нашого експерименту? 

- Якого експерименту? Вибачай Лазар, давай, що  ви там з Фішманшею 

придумали? До речі, - Корнієнко піднімає вказівний палець та робить міну «от 

послухайте», - як ви збираєтесь ваш експеримент задокументувати? Що 

напишете? Нам здається, що генерал з ад’ютантом та коханкою забрались до 

барокамери, Авакянша з Коротковим усамітнились біля пульту. І раптом хтось 

запхнув їх теж до барокамери, включив насоси … Отак, да? 

- Аж ніяк. Але певна послідовність обов’язкових дій дозволяє відтворити вчорашні 

події досить точно. 

- Слухай, Одінов, це тільки вчора трапилось, а мені здається вже вік минув. 

- Наприклад, Коротков не міг включити насоси та потрапити в середину. – Одінов 

не слухає генерала. – Він просто не встиг би добігти від пульту до дверей 

барокамери і в нього не вистачило б сил боротись з атмосферним тиском, який 

засмоктував двері. 

- Але ж казали, що Коротков міг підставити під двері той металевий стілець. 

Розумієш, він підпер двері барокамери. 

- Ну і навіщо він це зробив? 

- Не знаю. Можливо, щоб справити якесь враження на начальство. Насос гуде, 

правда не сильно. В барокамері з’являється щось на зразок вітерцю… 

- Слухай, Одінов.  – генерал досить боляче ляскає підполковника по коліну. – Ось 

тобі причина – вентиляція. Можливо, Коротков хотів забезпечити свіже повітря 

генералу та свиті? 

- Можливо, я про це не подумав. Але не таким же варварським способом. 

Наскільки мені відомо, в барокамерах Тіссена є вентиляційне устаткування. 

Зокрема, воно використовується під час профілактики. 

- Так Коротков і був варваром, земля йому пухом. Рая Кочкіна мені скаржилась, що 

він не міг відповісти на жодне питання, коли вона перекладала документацію на 

барокамери… 

- Я знаю. Я допомагав їй з перекладом, там багато спеціальних термінів, а в 

німецькій мові… 



- Добре, - генерал ледь не повторив «добре» двічі,  - не починай. Так міг Коротков 

підперти стільцем двері? Та і зовсім  це не стілець, а металеве крісло на 

коліщатках. На ньому кататись можна. А? 

- Ну, якщо припустити таке невігластво… То можна розглядати такий варіант 

подій. 

- От бачиш, Лазар. А ти кажеш… 

- Але вся делегація, тобто комісія у повному складі, не могла розміститись у 

барокамері. Повторюю, цей прилад розрахований на двох. Крім того, якщо 

припустити, що Коротков підпер двері барокамери кріслом, а генерал Прохоров 

стояв у дверях і потоком повітря його затягнуло до барокамери, то крісло від’їхало, 

двері зачинились. Але Коротков залишається в залі. Розумієте, Григорій Іванович? 

- Ну і що? - Збитий з пантелику генерал вже нічого не розуміє. 

- Як що! - Одінов втрачає відчуття субординації. Коротков знаходиться у залі біля 

пульта. Ну! Він виключає насоси, відкриває двері барокамери, каже «Віноват, 

товариш генерал» і все. Інцидент вичерпаний. 

Ну ти Лазар, без «ну» та «розумієш». - Корнієнко почав ображатись. - Я тобі з 

початку задав питання, як ти документально подаєш свої висновки. Твої пояснення 

не пришиєш до діла про загибель генерала. 

- Рима зараз малює креслення та пише чернетку доповідної про найбільш вірогідні 

варіанти розвитку подій. 

- Ага, креслення. Схеми, значить, як де хто стояв, відстані. Ще б таблицю 

потужності насосів камери і час закриття дверей. 

- Вже зроблено, товаришу генерал. У нас  є така таблиця. 

- Так що ж ти  мовчиш про головне? Сказав би, що підготовлений, чи готується, 

всебічний аналіз події, з кресленнями, таблицями та попередніми висновками. А 

ще фотографії твій «геноссе» зробив. Думаю ми будемо виглядати цілком 

пристойно. 

- Так точно. Але я якось не зрозумів вашого питання. Може це висота… 

- Е, Лазар. Як сказано, народжений повзати не літає. 

- Так точно. 

- Так ти організував у барокамері цілий спектакль. А хто грав роль Авакянші? Чи не 

твоя Фішманша? 

- Ні. Погодилась майор Кочкіна, у неї з Авакян схожі статури. Кочкіна ще привела 

свою співробітницю, вона називала її Тосею. Але її прізвища і звання  я не знаю. 

- Він Тосі не знає! Це Антоніна Смірнова, вона лейтенант, перекладач. Молодець 

Кочкіна. До речі, Кочкіна на голову вища за Авакяншу. От тобі і розміри. А от Тося 

дійсно фігурою на Петрову схожа. Теж висока вимахала і худенька. І що за смак 

був у Прохорова, земля йому пухом. 

- Я не спеціаліст з коханок. Але як лікар, можу припустити, що коханка не може 

бути фізіологічно дівчиною. А у Петрової не було статевих відносин. 

- Так, підполковник. Головне ви залишаєте на останок. 

- Не думаю, що це є головне. Просто, ваше припущення не відповідає дійсності. 

- Очевидно. Ідіть працюйте. Думаю, що капітан Фішман потребує вашої допомоги.  

Генерал остаточно перейшов на «ви» у спілкуванні з підполковником.  

Одінов мовчки піднімається з дерев’яного сидіння і покидає дах без особливого 

жалю. 



 

 

Площадка на даху адміністративного будинку медичного центру, яка так лякала 

підполковника Одінова, дуже схожа на оглядову площадку елітного житлового 

комплексу Jack House, що побудований в Києві на проспекті Лесі Українки. 

 

 
 

  



12. Генерал Корнієнко. Неділя 18 квітня 1948 року 
 
Статурою та кроєм одягу схожий на героїв Чарлі Чапліна в кіно, Одінов йде з даху 

медичного центру, щоб продовжити роботу над своїм розслідуванням. Натомість 

генерал, що сидить на дерев’яній лавці у формі кільця, тяжко зітхає.  Його душить 

стоячий комірець. Значить прийшла черга генералу розстібнути два металевих 

гака та, врешті, вивільнити шию. 

Генерала Корнієнка не залишало відчуття своєї неповноцінності, коли він потрапив 

до Німеччини та побачив форму західних військових. Брюки, які були в стегнах 

ширші за плечі, вузенький вовняний кітель з ненависним стоячим коміром 

змушували його відчувати глибокий сором. Серед таких самих клоунів, вдягнутих 

так само бридко, ще можна забутись, але зустріч з іноземними військовими зовсім 

збивали його з колії. 

Особливо генерал Корнієнко запам’ятав одного англійського полковника, який був 

вдягнутий у светрик кольору хакі. А з трикутного вирізу виднілася сорочка такого ж 

кольору. Брюки були теж кольору хакі. Та ще коричневі черевики на гумовій 

підошві – предмет особливої заздрості.  Шийна хустинка кольору чайної рози була 

єдиною прикрасою, яку елегантно та невимушено носив полковник, Він був 

вдягнутий зручно та до певної міри недбало, але виглядав як справжній денді. 

Свою пілотку він легковажно засунув під погон. 

«Чому, чому ми такі заскорузлі? Якась неповага до самих себе та собі подібних». 

Генерал подумки не раз приміряв таку гарну та зручну форму англійця. Він уявляв 

себе, як би він виглядав одягнутий у хакі з тонесенькими та м’якими погонами 

генерал-майора авіаційної служби. У польоті фантазії генерал уявляв, що замість 

лисого черепа з тоненькою смужкою темного волосся, його голову прикрашала 

руса шевелюра, яка була трохи засніжена на скронях сивиною. Гостренький 

кирпатий носик став крупним та прямим, а підборіддя важким та м’ясистим. Так 

домалювавши свій портрет у повний зріст, генерал уявив себе в лавах 

Королівських повітряних сил. От тільки не знав він, чи можна носити на такій 

досконалій повсякденній формі знаки відзнаки. А якщо можна, то чи коректно було 

б почепити його знак ордену бойового красного знамені. 

Але так склалося, що він є генералом все ще совєтської армії, що носить штани 

темно синього кольору і кітель хакі, колір якого не сумісний з синіми брюками. 

Генерал енергійно тре шию, звільнившись від удавки вузького стоячого комірця. 

Може від того масажу, може від уявної примірки такої зручної та чужої військової 

форми, генерал як у чорно-білому кіно бачить свій варіант того, що сталось в 

суботу у барокамері. В голові генерала вигадані події набігають одна на одну, 

сперечаючись за свій пріоритет – яка є найважливішою. Та генерал зусиллям волі 

змушує впорядкувати їх у часі. Отже: 

По-перше, делегація спускається сходами до зали барокамер. Та зала має форму 

кільця, от як ця площадка на даху. Тільки діаметр її більший і знаходиться те 

кільце під землею. У металеві вхідні двері червоного кольору першим входить 

Коротков. Він постійно обертається бо за ним йде сам генерал Прохоров. Далі 

шкандибає Авакян, за нею красуня Петрова, фізіологічна дівчина в свої двадцять 

чотири. Останнім йде Красносельський. Йому нема що робити серед барокамер, 



але він взагалі постійний черговий при генералі на випадок як тому щось 

заманеться. 

По друге. Всі підходять до злощасної камери. Коротков йде все ще попереду, дає 

якісь пояснення. Відкриває двері барокамери, гості заглядають у середину. 

Спочатку генерали, потім, можливо, Петрова. Корнієнко бачить, своїм внутрішнім 

зором, як Авакян повертається до Петрової і каже «Дивись, Тоня, як тут все 

влаштовано». 

От тут відомий бабник Прохоров пропускає Петрову всередину. Так що вона там 

опинилась перша. Очевидно генерали – обидва, чи хтось один – запропонували їй 

надіти на руку датчик тиску, чи як його звати. Петрова сідає на стілець і надіває те 

паскудство. Щось у неї не виходить і в камеру залазить товстий Коротков. 

«Дозвольте, товаришу генерал». Коли налаштував Петрову, дає пояснення 

генералу. 

А ось третій і самий головний момент. Генерал-майор медичної служби Авакян 

стоїть за Прохоровим, який не тільки затуляє їй весь внутрішній вид барокамери, 

але й фліртує з тією Петровою. То що робить Авакян? Вона просить генерала 

Прохорова пропустити її в середину, бо вона нічого не бачить. Генерал пропускає 

Авакяншу і вона сідає на металеву лавку, на ній її потім знайшли мертву. 

Так почалась четверта дія. Диспозиція така: Авакян, Петрова та Коротков 

знаходяться в барокамері. Останній стоїть, точніше крутиться на місці, даючи 

пояснення і, взагалі, грає роль хазяїна та фахівця одночасно. Генерал Прохоров 

стоїть в дверях барокамери. Щоб зайти в середину, йому треба сильно 

нахилитись, двері барокамери, взагалі, є маленькими. Нарешті, Красносельський 

бовтається без діла біля пульта барокамери, величезного як піаніно.  

Коротков нарешті налаштував датчик на руці Петрової. Він пояснює, що графік 

тиску може бути записаний на паперову стрічку. Барабани з паперовою стрічкою 

для запису у медичному центрі є страшенним дефіцитом. Це тому, що старі 

запаси, ще  за часів війни, практично вичерпані. А нових взяти ніде. Але нічого не 

шкодують для генерала. Щоб почати запис, треба на пульті натиснути декілька 

кнопок (генерал Корнієнко не знає саме яких). І от тут виникає його ключове 

припущення, що ті кнопки натискає Красносельський, бо Коротков не може 

покинути своє незручне місце в барокамері. По-перше, він не хоче турбувати 

генерала в дверях. По друге, він не певен в успіху і свідомо чи ні, але хоче 

поділити невдачу з безвідповідальним Красносельським. Якщо так, то чи сам 

Коротков, чи через генерала, Красносельський починає клацати кнопками на 

пульті. Можливо це його розважило, можливо він був кмітливою людиною, але 

врешті зберігся запис тиску нещасної Петрової. 

Далі. До певного розчарування Короткова ніхто з гостей не зацікавився тим 

графіком. Медик Авакян терпіти не могла всякої техніки, тільки папір, ручка та 

чорнило. Прохорову теж це не дуже цікаво. Щоб побачити як пише той осцилограф 

йому треба тільки повернути голову: 

- Порядок, Льоха? 

- Порядок, товариш генерал. 

Далі. Подати цю ідею міг Коротков або навіть Авакян. Сенс того запису 

прослідкувати зміну кров’яного тиску при підйомі на висоту. Начебто при підйомі, 



бо насправді просто при зменшенні атмосферного тиску. Найкращий кандидат, 

який зміг би задати це питання є генерал Прохоров. Він можливо запитав: 

- А що треба для підйому на висоту? 

- Треба натиснути зелену кнопку. 

Тут генерал повертається до ад’ютанта, злегка киває тому головою, а може 

підморгує лівим оком – «Давай, Льоха». І слухняний Красносельський давить на 

кнопку. Двері потихеньку притягуються. Генерал починає опиратись, а 

Красносельський навіть не здогадується або не вміє виключати насоси. Він тупо 

підскакує до генерала у спробі вдвох притримати двері. Але сили не рівні. Не 

допоможе і Коротков, який напевне зрозумів що сталось. Двері закриваються, 

генерал з Красносельським опиняються в барокамері. З відчаю він палить з 

табельної зброї в ілюмінатор. Але дарма, правда одна з куль рикошетом пробиває 

лоба Авакянши. Так що це позбавляє її від мук задихнутись. Всім іншим дістається 

сповна. 

«От так, Одінов» - думає собі Корнієнко, як чорно-біле кіно в голові закінчилось. І 

як він раніше не здогадався. Вірніше, він відчував, що є цілком логічне пояснення, 

але до цього моменту сформулювати його не вдавалось. 

Треба піти до Одінова і розповісти тому… Коротше, хай з Фішманшею оформлять 

все що надумав, як  і домовлялись. 

Але замість того, щоб бігти до Одінова, генерал Корнієнко знов підходить до 

огорожі плаского даху. Він зі смаком глибоко вдихає чисте сільське повітря. Наче 

сам тільки що задихався в барокамері. Красиво тут, тільки якось мертво, жодного 

руху. Генерал переводить погляд на кинутий аеродром. От дива, собака сидить 

біля злітної смуги, а людина, чи то вірніше, німець щось робить у полі. Генералу, 

не зважаючи на чудовий зір, було важко здогадатись що саме він робить. В 

перший момент йому здалось, що взагалі той німець з під землі вилазить. Але, 

напевно, то була ілюзія. Німець піднімається на повний зріст і собака біжить до 

нього. «Це він так його натаскує. Ач, фашистські виродки. Собака на вершині 

щастя. Піду і собі порадую Одінова». 

 

 

 
 
 
 
 
Сердешна дружба 
людини і собаки 
відома вже 14 тисяч 
років. 

  



13. Майор Кочкіна. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 

На тумбочці біля ліжка годинник показує п’яту тридцять три. Ще темно, але Рая 

добре бачить вкриті фосфором стрілки витонченого металевого будильника. 

Взагалі Рая любить оточувати себе гарними речами, а у Німеччині їх дістати 

легше, ніж перед війною у Москві. Так вона і створила свій крихітний світ в 

маленькій кімнаті готелю при медичному центрі у Фінові. 

Вона проживає одна в цій кімнаті, оскільки є начальником підрозділу, тому цей її 

світ практично ніхто не бачить. Хіба дівчата з її групи перекладачів іноді заглянуть 

на мить: «Ой, як  у вас тут гарно». Але і вони не все побачать. От хоча б цю нічну 

сорочку темного бежевого кольору з кружевами та широким поясом. Навіщо 

наділа? Так, для себе. 

Рівно о шостій задзеленчить будильник, Рая встане з ліжка, включить торшер, 

підійде до великого дзеркала, що висить на стіні і хвилину буде милуватися собою 

у вишуканій сорочці. Фасон сорочки нагадує розкішні вечірні плаття, а темний беж 

відтіняє її коротко підстрижене світле волосся. 

Але шостої ще нема і Рая лежить на спині, підклавши руки за голову. Їй трошки 

сумно. Може тому, що ниє низ живота, це вірна ознака, що завтра чи післязавтра 

почнеться менструація. А в неї не вистачить на прокладки вати. І треба просити 

вату в тієї шкапи Бернштейн. 

«Чого це ви, Раєчка, завжди до мене звертаєтесь? Я начальник лабораторії 

забезпечення висотних польотів, а не начальник складу вати». 

«Але ви медик та жінка». 

«Не плутайте медиків та постачальників. А жінкою я дійсно була колись. Хочу вам 

нагадати, Раєчка, що ви теж належите до керівного складу центру і в праві 

клопотати про такий вид забезпечення як вата для вас та ваших підлеглих». 

Треба мабуть набратись хоробрості та йти до Корнієнка. А може попросити Рудя? 

Він теж медик, хай він перед генералом клопоче. З таким питанням самій йти до 

нього якось соромно. От дивина, злягатись з чоловіками вважаю нормальним, а 

говорити про менструацію соромно. 

Руки Раї заніміли від такої пози і вона повертається на бік. Як аркушики на 

календарі ті місячні діла відраховують її час. Ось вже майже тридцять. Нема ані 

родини ні дітей ні коханого чоловіка. Мати померла в Москві, тому її чекає там 

порожня квартира. Та чи дочекається? Захопить її якийсь НКВДешнік чи партієць. 

Як з ними судитись, коли тільки вони мають право на правду? Але поки що Бог 

милував. Ніхто не помітив її московської квартири. Вона там прописана, тому її 

квартира формально зайнята. Московська квартира, як дивитись з окупованого 

Фінова, є занадто великою, але зовсім не затишною. Зависока стеля,  незграбні 

вікна, які так важко підтримувати в чистоті, туалет з примітивною сантехнікою, все 

якесь патріархальне і геть застаріле… 

А може то вона, Рая Кочкіна, супер перекладач з німецької та англійської, 

втратила зв'язок з батьківщиною за сім років кочового життя по готелях 

нейтральних країн та посольських резиденціях. Розлучилась з лапотною Росією, 

що її породила двадцять вісім років тому. Від своїх віддалилась, а до такої 

принадливої для неї Європи так і не приєдналась. І це попри двох європейських 

коханців. Війна – нічого певного, ніяких зобов’язань. 



Рая піднімається з ліжка не чекаючи сигналу будильника. Якийсь час сидить без 

руху, не без огиди згадуючи свої найбільш невтішні стосунки з чоловіками. 

«Такі спогади найбільш точна ознака завтрашньої менструації. Хоч би на перший 

день вистачило вати», - думає вона.  

Рая робить все як заведено: виключає будильник, який так і не спрацював. Потім 

включає торшер, робить візит до туалетної кімнати. Йде за загородку, де в її 

кімнаті щось на зразок кухонного блоку і вставляє в розетку вилку від електричного 

чайника. Гаряча вода потрібна щоб вмитися та заварити каву в термосі. 

Доки закипає вода, Рая прибирає ліжко і цілком вчасно включає маленький чорний 

приймач «Тефаг». Він налаштований на американську радіостанцію РІАС, яка 

знаходиться в Берліні. 

- Six o’clock in Berlin, - вимовляє вона одночасно з диктором. 

Потім знімає  нічну сорочку і довго розглядає себе у дзеркалі. 

– Маленька собачка до старості щеня. 

Сьогодні з ранку їй огидні не тільки спогади про секс з коханцями, але її власні 

груди, що здаються різними. Принаймні, дивляться в різні боки рожевими сосками. 

Але дволітровий чайник «Сіменс» подає сигнал, що вода закипіла і гола Рая 

приступає до ранкового туалету. 

Коли в термосі заварюється мілко мелена кава «Арабіка», майор Кочкіна 

вдягається. Замість уставних спідниці та кітеля, вона натягує розкльошені оливкові 

брюки та темно зелений бушлат з ґудзиками під золото – французьку модель 

цього року. Шию огортає шовковий шарф, витриманий в світло зелених тонах. ЇЇ 

обличчя, обрамлене підстриженим білявим волоссям, значно виграє в такому 

вбранні  Так, Рая Кочкіна, вміє себе подати. Добре відпрацьованим рухом вона 

підводить губи помадою, яка кольором майже не відрізняється від губ. Через 

дзеркало слідкує за годинником - кава вже заварилась. 

Тоді майор застібує золоті ґудзики і, не виключаючи торшер та приймач, захлопує 

двері свого готельного номеру на другому поверсі. Тримаючи термос у руці, вона 

збігає сходами до вхідних дверей, натискає кнопку електричного замка і, коли він 

противно гуде, відкриває вхідні двері. 

Він вже почув гудок замка. Він взагалі звик до їх ранкових зустрічей по понеділках. 

В цей день він працює саме в садибі готелю. На ньому, як завжди, чистенький 

синій комбінезон та сіра куртка військового зразка. В руках звичайні садові граблі. 

Звідки ж це відчуття чистоти та стилю? Мабуть це від красивого обличчя 

справжнього інтелектуала, чи просто блондина з блакитними очима. Рая 

зупиняється на порозі готелю та мовчки дивиться на нього. Тільки повільно 

підіймає праву руку із затиснутим термосом. Так і стоїть мовчки, аж він вітається 

першим: 

- Доброго ранку, пані Рая. 

- Доброго ранку, Курт. Вип’єте зі мною кави? 

 



 
Нічні сорочки 1940-х років сприймались совєтськими жінками як вечірні плаття 



14. Генерал Корнієнко. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
- Ну що? Вже дев’ята. Всі на місці? – генерал Корнієнко хрипло, бо вчора 

застудився, шепоче до парторга Іванова. 

- Так точно, товаришу генерал, - на весь голос відповідає той. 

- Що «так точно»? Є всі на місці? 

- Так точно. 

- Так треба розуміти, що всі нарешті зібрались. – Здається легкий хрип приносить 

генералу якесь мазохистське задоволення. 

- Товариші офіцери, - звертається генерал до зібрання, тепер вже голосно і так 

само хрипло, - сьогодні в нас не звичайні планові збори. Ми повинні спланувати 

низку заходів, пов’язаних з розслідуванням катастрофи з барокамерою. Висновки 

попереднього розслідування доповість підполковник Одінов. Я ж повідомляю вам, 

що до нашої частини відряджений слідчий для розслідування інциденту – 

полковник Біленький. Він прибуде об одинадцятій годині, очевидно, що машиною. 

До цього часу ми повинні скласти план прийому і підготуватись до проведення 

розслідування. Це означає, що щодо катастрофи у нас не повинно бути жодного 

питання, на яке ми не могли би відповісти. Зрозуміло? Тоді, підполковник Одінов, 

вам слово. Потім перейдемо до обговорення та вирішення питань. 

Генерал сидить за кафедрою великої аудиторії медичного центру, яка 

розмістилася на другому поверсі адміністративного корпусу. Аудиторія має форму 

кола як і центрифуга у підвалі та засклений вестибюль. Але частину від кола 

відрізає пандус, що веде на верхні поверхи. Крісла розміщені в аудиторії пологим 

амфітеатром, а стіна за кафедрою слугує великим кіноекраном. Стіна, очевидно, 

зроблена із заліза, тому що підполковник Одінов зараз ліпить до неї свої 

креслення маленькими магнітиками. Вони зберігаються в спеціальній коробці із 

застережливим написом берегти годинники. Сама кафедра якась не солідна і 

генералу не подобається.  Вона на президію не тягне. Ну що це таке? Дерев’яна 

дошка у формі бумерангу на сталевих хромованих трубках. А трибуна! Тоненька 

сталева труба, що стоїть вертикально і нахилена дощечка. Навіть нема куди 

поставити  склянку та графин з водою. Натомість є кнопки управління 

діапроектором. Але від нього залишилась тільки квадратна дірка в стіні напроти – 

хтось вкрав прилад ще в сорок п’ятому. 

Генерал задирає догори лису головую Стеля аудиторії -  справжній витвір 

мистецтва. Великий круглий плафон стелі зроблений зі скла в тонкій сталевій рамі. 

Тобто саме стеля аудиторії є дном вентиляційного чи світлового колодязя. Чомусь 

цей задум бентежив генерала Корнієнка як і алюмінієві рами вікон. «А якщо в той 

колодязь щось впаде, або щось вкинуть навмисно», - часто думав генерал, - «скло 

розіб’ється, а і до теракту не далеко». Але виявилось, що колодязь той не просто 

широка труба скрізь всю споруду, а складний вентиляційний та освітлювальний 

пристрій. А скляний дах аудиторій захищений сталевими сітками та екранами. Так 

що генерал Корнієнко наразі  почуває себе цілком безпечно під скляним дахом, що 

дозволяє йому милуватись інтер’єром у стилі Вальтера Гропіуса, про якого 

генерал ніколи не чув і  надалі не почує. 

Не чує, точніше не слухає, генерал і те, що говорить Одінов. Той озвучує гладкими 

фразами вчорашню версію генерала. А всі там схеми та малюночки, то так собі – 



формалізм. Потрібна уява, широта мислення. Ну і швидкість того ж мислення теж, 

а то сиділи би без жодної думки до демобілізації чи навіть до трибуналу. 

От і виходить, що широти мислення у Одінова нема, слабак він і думає дуже 

повільно. Як це кажуть? Тугодум. Є така характеристика. Хоча це як і з ким 

порівнювати. 

От сидить Сара Вольфівна Бернштейн, яка всіх привчила називати себе Софія. 

Софія Вольфівна. Підполковник медичної служби, начальник лабораторії 

забезпечення висотних польотів. Ніколи не мала справу з авіацією, не служила в 

авіаційній частині як, наприклад, Рудь. Під час війни працювала в Самарканді 

лікарем в авіаційному санаторії. Протеже Платонова, який відходив там після 

загострення чи то шизофренії чи епілепсії. У цьому генерал Корнієнко не 

розбирався. Висновок – порожнє місце, а не співробітник. Перша ж прискіплива 

перевірка і догана йому забезпечена. Що робить та Бернштейн роками? Спитати, 

відповість: систематизую матеріали німецького центру з питань висотних полетів. 

Так це зробили ще в сорок шостому. Допомагаю Кочкіній з перекладом. Чим, 

цікаво? Чи не своїм знанням ідишу на рівні єврейського базару? 

Ще й Кочкіну Бог наслав. Коли вона з’явилась? Минулого року восени. 

Скандальний роман з генералом Ніжорадзе. Григорій Іванович не стримує 

посмішки. Арчил Ніжорадзе не пропустить жодної спідниці, а тут така лялечка. 

Якби не скарга англійців дипломатичними каналами, все б якось минулось. 

Генерал не міг без сміху дивитись на Раю Кочкіну. Хоч вона жіночка симпатична, а 

сміх душить. Вона теж протеже, сам Брежнєв за неї клопотав, хоч він вже на 

партійній роботі десь на Україні. Навіщо створювати групу перекладу у Фінові, коли 

всі перекладачки з Москви? Перевезіть ті папірці в Жуковку і там собі 

перекладайте. Ні, Раєчка Кочкіна хоче жити в Європі. Вигнали з Лондона.  

Звичайно шкода, то посидь в тихому Фінові. А  якщо скучить, так генерал Корнієнко 

забезпечить її машиною для прогулянки до Берліну. Одне тішить генерала, на 

Кочкіну хоч дивитись приємно, на відміну від Сари Вольфівни. Остання мабуть 

цим користується, така собі людина - невидимка. 

На щастя, жінок у керівному складі В/Ч 0913 більше нема. Хоча ні. А капітан 

Фішман? Рима Григорівна є ветеран особливого відділу. Друкує, креслить, складає 

акти, звіти та інші формальні папірці з фантастичною швидкістю. От вона таки  

прослужила в авіації все життя. Скільки звітів про авіаційні катастрофи вона 

оформила, скільки вклеїла до них фото понівечених літаків та трупів авіаторів. Так 

і познайомився з нею Корнієнко, коли підшивала до справи фотографії чотирьох 

обвуглених трупів його бійців. Веселі спогади, але щось не видно Фішманші в залі. 

Мабуть Одінов відпустив її відпочивати. Старенька вже Рима, їй минуло  аж 

п’ятдесят. 

- Так, які будуть питання до доповідача? Прошу, товариші офіцери, – генерал 

Корнієнко веде збори командного складу В/Ч 0913. 

За звичай, Григорій Іванович дає тридцять секунд щоб хтось задав питання із залу. 

Він, звісно не дивиться на годинник, замість цього рахує в умі, відбиваючи такт 

ногою. Ну, і як це виглядає, коли його штиблет, який дивним чином пританцьовує, 

не закритий нормальною кафедрою? Однозначна відповідь – це є цирк,  а він, 

генерал Корнієнко – клоун. 



Очевидно, саме тому, генерал збивається з рахунку, дорахувавши всього до 

сімнадцяти. А тут ще підполковник Рудь, який сидить у першому ряду, відобразив 

на своєму обличчі таку міну блаженної дурості. Тому генерал змушений перервати 

цей усний рахунок. 

- Дякую, товаришу Одінов. На даний момент до вас нема питань. Прошу вас сісти. 

- Дякую, товариші, - не мовчить Одінов і шкандибає до свого місця сходами 

амфітеатру, генералу не цікаво до якого саме. 

Натомість, він дивиться на підполковника Рудя, який продовжує так само тупо та 

замріяно дивитись кудись у підлогу. 

- Я хочу звернути вашу увагу на кілька моментів, що, на мою думку, зацікавлять 

слідство. Перше стосується того, чому до барокамер делегацію супроводжував 

тільки Коротков. Я, на жаль, був відсутній у цей момент. Але знаю, що всі 

супроводжуючі делегацію залишились у залі центрифуги. Чому? 

- Так генерал Прохоров велів усім залишитись, товаришу генерал, - це капітан 

Губенко, чия група обслуговує барокамери, начальник покійного Короткова. – І 

Авакян його підтримала. Не ходіть, казала, за нами хвостом. 

- Добре, капітан. Ще раз спитаю, чому ви не пішли разом з Коротковим, або, на 

крайній випадок, замість нього? Мало того, що Коротков менш досвідчений ніж ви, 

він ще й розповісти толком нічого не міг. То чому? 

- Не знаю, товаришу генерал. Так одразу не поясниш. Справа в тому, що генерал 

Прохоров узяв на себе ініціативу. Його, мабуть, почав дратувати натовп людей 

навкруги. Тому до барокамери він пішов тільки з Коротковим. 

- Але чому ви, капітан, чи підполковник Бернштейн, яка теж має безпосереднє 

відношення до висотних полетів, не заперечили генералу. Як би це грамотно було 

би: так і так, я уповноважена давати пояснення, а капітан Губенко забезпечить 

працездатність техніки. 

- Хочу заявити, що мене ніхто не уповноважував, - Сара Бернштейн аж підскочила 

в своєму кріслі, - перестаньте таке говорити. 

- Чому ж. Вашим повноваженням є ваша посадова інструкція, де визначена сфера 

вашої діяльності. Ви повинні були проявити ініціативу. Згідно мого наказу, на час 

перевірки, забезпечити супровід делегації. Так що у вас були повноваження, але 

ви ними не скористались. Зрозумійте, генерал Прохоров та генерал Авакян були 

лише гостями військової частини. Виконувати всі їх забаганки, порушуючи правила 

безпеки, неприпустимо. Подивіться, як німці розписали всі стіни: тут треба бути 

обережним, а тут усе заборонено. Безпека  повинна бути на першому місці. 

- Хай слідство розбирається, не треба судити наперед. 

- Я і кажу, що ці питання, скоріш за все, зацікавлять слідчих. Версію, яким чином 

розгортались події в залі барокамер, доповів підполковник Одінов. – Будуть ще 

якісь питання? 

Несподівано піднімає руку, як у школі, майор Кочкіна. 

- Надя Самохвалова пропала, товаришу генерал,- каже вона тихим буденним 

голосом. 

- Куди пропала? – не розібравшись питає він. - Поясніть про що йдеться. 

Кочкіна встає, знов як у школі, наче відповідає з місця. 

- Сьогодні понеділок… - тягне Кочкіна. 

- Понеділок, - погоджується генерал. 



- Дівчата не бачили Надю з суботи, коли все оце почалось, - Кочкіна вертить перед 

собою пальчиком, чим дає зрозуміти, що «оце» означає катастрофу в барокамері. 

- Мабуть поїхала до Берліну… 

- Ні, - перериває генерала Кочкіна, - вона не ночувала в готелі ще в суботу, її не 

знайшли в неділю, коли Одінов влаштовував ту виставу з барокамерами. І цю ніч 

вона на ночувала… Боюся з нею щось трапилось. 

- Біда одна не приходить. Майор Іванов, прошу вас допомогти майору Кочкіній у 

розшуку лейтенанта Самохвалової. 

- Єсть, товаришу генерал, - відповідає той голосно по військовому. 

- Усе, товариші. Прошу розійтись по лабораторіям, - збентежений генерал 

закриває збори. - Іванов, Кочкіна, залиштесь на хвилину. 

Корнієнко бадьоро збігає з кафедри до партеру, де застигли в очікуванні Іванов та 

Кочкіна. 

- Рая, розповідай про Самохвалову. Знаєш, напевно, більше ніж сказала. 

- Та ні, нічого більше… Ну, хіба, що живе з Гульнарою Ахметовою, знайомі ще з 

інституту, «ін-язу», тобто. У певній мірі живуть мирно, знаєте як дівчата – зараз 

сваряться, за годину цілуються. 

- Ні, не знаю. Не жив з дівчатами в гуртожитку. – наче жартує Корнієнко. 

- Ну звісно. – Кочкіна опускає пухнасті вії на великі блакитні очі. 

- Чи ти  не знаєш, які у неї були плани на вихідний? 

- Ні, звідки ж? 

- Як звідки? Підходиш до дівчат, як ти їх називаєш, насправді це підлеглі тобі 

військовослужбовці, і питаєш прямо чим плануєте зайнятись у неділю. 

- Ну знаєте, Григорій Іванович, дорослі люди, а я як з дітьми… 

- Ти кинь, Рая, оте своє «ну». За своїх підлеглих відповідаєш цілком і повністю. А 

тепер до діла:  чи здогадуєшся куди вона могла дітись. Є у неї приятель, може 

чула що? 

- Гульнара казала Тоні Смірновій, що Надя якось змінилась останнім часом. Буває 

зникає ввечері і не в клуб іде, а так наче погуляти. 

- Думаєте в неї завівся чоловік? 

- Думаю, що вона стала жінкою. 

- А до того була чоловіком? – втрутився в розмову майор Іванов. 

- Ти дурень, Іванов, краще тобі помовчати, - Кочкіна відповідає і навіть не дивиться 

на нього. 

- Помовчи, помовчи, - генерал теж на Іванова не дивиться. – Думаєш це хтось з 

наших? 

- Думаю, так. Надя з німцями не дуже. Її батьки загинули…І взагалі вона така 

правильна. Одним словом комсомолочка. 

- Ти, Кочкіна, того… Про комсомол без «хіханєк» давай. Ми ще подивимось яка 

комсомолка Самохвалова. Комсомолки, Кочкіна, за чоловіками не бігають… 

- Та пішов ти. Приберіть його кудись, Григорій Іванович, бачите з нього ніякої 

користі. 

- Ідіть Іванов. Займіться своїми справами. Що трапилось з лейтенантом 

Самохваловою ми з майором Кочкіною вирішимо без вашої допомоги. 

- Так дозвольте йти, товаришу генерал? 

- Я тільки що вас відпустив. 



- Так точно. – Іванов нарешті йде. 

- Рая, нам залишається тільки чекати. Побалакай ще з дівчатами, може щось 

згадають. 

- Ой, навряд чи. Іронія в тому, що десь правий цей дурень, - Кочкіна киває на 

двері, якими от зараз вийшов Іванов. – Якщо така праведниця завела собі 

коханця, та ще й одруженого, вона цю тайну буде зберігати сильніше ніж 

державну. 

- Ви кажете про когось з одружених офіцерів? – Корнієнко буває переходить в 

спілкуванні на «ви». 

- Я просто перебираю варіанти. 

 

Д.А. Налбандян. 

Комсомолка 

Терехова. 

1934 г 

 



15. Інженер-майор Таранов. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
У свої тридцять дев’ять Василь Іванович Таранов почуває себе старим та хворим. 

Як і багато чого іншого, важко однозначно вказати на причину такої самооцінки. 

Напевно, причина в пережитому ним важких часів під час війни. Адже до контузії у 

сорок четвертому Таранов був пілотом штурмовика «Іл-2». Його літак пошкодили 

десь над румунською Молдовою. Під час вимушеної посадки отримав струс мозку. 

Друг і товариш Аркаша Крат, який був cтрільцем його літака, загинув під час тієї 

посадки і Таранов винив себе у його смерті. Лікарі заборонили Таранову літати, 

оскільки періодично в нього були запаморочення. Та, дякувати Богу, тоді ще 

полковник Григорій Корнієнко, прийняв його на посаду інженера авіаційної бази. 

Добре освічений та розумний Таранов цілком справлявся зі своєю роботою. Але 

туга за небом, що так добре відома екс-пілотам, врешті зробила з нього п’яницю. 

От і виходить, що його сьогоднішнє погане самопочуття викликане скоріш за все 

саме спожитим одним літром горілки. Він випив її наодинці минулої неділі в 

незатишному одноповерховому фахверку, який був його домом у Фінові. 

- Приніс? З собою? – Таранов вже скинув ненависний кітель і переодягся у 

комбінезон та нестатутну сіру сорочку. А питання були адресовані капітану 

Кочубею - начальнику підрозділу автотранспортного забезпечення. 

- Ти, Василь Іванович, не пив би так… А я приніс, ось пивко, три літри, - капітан 

Кочубей піднімає на рівень очей трилітровий жерстяний бідон. 

- Повний? – все не вірить у своє спасіння Таранов. – Тоді поїхали нагору. 

- Нє, Іванич, я в ту катапульту не полізу. 

- Не ссс-с… Тут режим є спеціальний, піднімає наче ліфт. 

- Я і в ліфтах твоїх не їздив ніколи. Станичний я. 

- Ех, село. Як же ти авторотою керував? 

- Як? - Так. От бачиш, орден Отєчєствєнной війни, - капітан тиче пальцем у 

орденську планку на кітелі. 

- А, - Таранов махнув рукою. - Так ти їдеш чи ні? 

- Невже не можна десь тут сісти і по-людські випити пивка? – Кочубей розводить 

навколо руками, наче шукає де те людське місце серед катапульт, цілих та 

понівечених приладів перевірки вестибулярного апарату людини та якогось іншого 

мотлоху. 

- Тут, Жора, смак пива, наче машинне мастило, а там… - інженер-майор мрійливо 

закочує очі, - там свіже повітря, чудовий краєвид та фляжка шотландського віскі. 

- І, ото, ти п’єш таку бурду, таку гидоту? 

- Дурень ти, капітан. Віскі, то є найкраща випивка у світі. Ладно, можеш не пити. 

Мені більше дістанеться. 

- Та я і не збирався. Тобі похмелитись, а мені працювати. Чув, МВДешнік їде. 

Треба його машину доглянути, одначе ж пошлють за горілкою чи продуктами. А я 

за твоїм пивом вже наїздився. 

- Досить базікати. Залазь у підйомник. 

Навряд чи можна знайти більш різних людей ніж Таранов та Кочубей. І виглядають 

вони по-різному. Господь дав Таранову правильне вольове обличчя, жорстке мов 

щітка русяве волосся та худорляву м’язисту фігуру. Німецький комбінезон тільки 

підкреслював це. 



Капітан Кочубей, навпаки, був вдягнутий у широченні брюки-галіфе, заправлені у 

начищені до дзеркального блиск хромові чоботи. Натомість кітель на капітані був 

вузенький та підсмиканий. Пивний животик посилював ефект того підсмикування, 

чим капітан, очевидно, гордився. Скуласте обличчя прикрашало скошене 

підборіддя, обвислі вуса та ріденьке чорне волосся, що зліпилось в пасма від жиру 

та поту. 

- Приїхали, - констатує капітан, як підйомник катапульти доставляє їх на верхню 

площадку. 

- Та ні. Давай піднімемось до антен. 

- А, щоб тебе… 

- Давай, давай. 

Антенна площадка має форму кільця навкруги півсфери куполу антен, який 

зроблений з невідомого любителям пива матеріалу. Напевне можна сказати, що 

колір купола нагадує сильно розведений чай. 

Капітан примощує бідон на бетонну надбудову, на якій кріпиться купол. Інженер-

майор наче фокусник дістає пласку металеву флягу. Так і не зрозуміло, чи з 

кишені, що спереду, чи звідки. 

Як зробив пару ковтків, світло сірі очі Таранова позбавляються жертовного виразу, 

він відкриває дверцята металевого ящика, що вмонтований в стіну на сходах і 

дістає дві красиві склянки. 

- Тепер твого пивка вип’ємо.  

Таранов сам розливає пиво, бо руки в нього більше не трусяться, а перспектива 

посмакувати німецьке пиво наповнює його оптимізмом. 

Пиво п’ють мовчки – Таранов опершись ліктями на огорожу площадки, Кочубей 

підпираючи антенний купол. Чи той Кочубей боїться висоти, чи йому на все 

байдуже. А інженер-майор насолоджується висотою та простором, що навкруги. 

Хіба не на такій малій висоті, поставивши літак догори хвостом він вів нищівний 

вогонь з гармат та ракетами. От де справжня насолода. 

Таранов допиває другу склянку, як боковим зором помічає якусь цяточку в небі. 

Невже рецидив похмілля? Треба закінчувати стільки пити у вихідний день. 

- Дивись, щось летить. Наче до нас. От чортівня. Он там, бачиш? – Таранов вказує 

рукою на південь. 

- Я коли п’ю пиво, то все мені байдуже. 

- Це літачок якийсь, - не слухає Таранов відповідь Кочубея. 

Таранов вже не водить рукою за літаком, а свою порожню склянку поставив поруч 

з ще не пустим бідоном. 

- А літак німецький, щоб я провалився. Це «Хеншель-126», тактичний розвідник. Я 

такі ще в сорок другому бачив, а потім німці їх кудись діли. 

- Та не мели дурниць, звідки зараз німецькі літаки, війна три роки як закінчилась. 

- Війна закінчилась, а літаки залишились. Ти на якій машині генерала возиш? А? 

На «Мерседесі», зрозумів. Німецькому автомобілі. 

- Так то цивільний автомобіль, а ти кажеш про бойовий літак. 

- Якщо це «Хеншель», то не такий він вже і бойовий. Так… Розвідка, 

фельд’єгерська пошта, керівництво… Слухай, а може це слідчий полковник на 

ньому… того. 

- Не мели дурниць, щоб начальник на маленькому літачку… 



Але Кочубей так і не закінчує заперечувати. Маленький літак з верхнім крилом та 

шасі, що не прибирається, вже летить над злітною смугою. На хвості літака 

розфарбованого білою та жовтою фарбою намальована червона зірка. 

- Наші, - чомусь радіє Кочубей. 

- Кажу тобі, Жора, це той полковник. 

Жора мовчить у відповідь. А маленький літак розгорнувшись, класичною глісадою 

іде на посадку. 

- Слухай, Вася … 

- Не Вася… Біжи швиденько за якимсь авто і жени на рульожку. Може ще 

встигнеш. 

- Добре, а ти попередь генерала. Скажи: Кочубей вже діє. 

- Давай, кар’єрист. У мене тут телефон, повідомлю. 

Таранов дійсно повідомляє телефоном, але не генерала Корнієнка, а чергового 

пункту зв’язку, функції якого зводились до з’єднання абонентів медичного центру із 

зовнішніми, як тут у Німеччині, так і в СССР. Виконавши таким чином свою 

обіцянку Кочубею, Таранов повністю віддається спостереженню за рухом 

маленького літачка кинутим аеродромом. А як літак зупиняється і його єдиний 

пропелер вже не крутиться, Таранов завмирає в очікуванні: хто ж вилізе з двох 

засклених кабінок, бо верхнє крило літака та підкоси, що його тримають не дають 

змогу роздивитись хто є в кабіні. 

Ось і Кочубей таки встигає доїхати до стоянки аеродрому. Схопив американський 

«Вілліс» замість престижного «Мерседеса». Але ж встиг. 

«Вілліс», керований Кочубеєм, розгортається широкою дугою біля літака і тут таки 

зупиняється. 

З літака досить незграбно спускаються на бетон двоє. Той, що виліз з кабіни 

пілота, на диво Василю Таранову, вдягнений у довге шкіряне пальто. Як він 

керував літаком у такій хламиді? Таранов завжди приділяв велику увагу зручному 

одягу. 

З кабінки оператора, що за пілотською, вискочив пасажир, який на думку Таранова 

був вдягнутий більш грамотно. Разом, пілот і пасажир, заходились витягати з 

літака свої валізи та сумки. Частково дістають з кабінок, щось запхали до нижнього 

відсіку для фотоапаратури і тепер ті причандали валяться на них з відкритого 

люка. Ні, не зручний «Hs-126» для подорожей – ні сходинок, ні багажного відсіку. З 

таким же успіхом ті двоє могли прилетіти на дорогому йому «Іл-2». 

Тим часом Кочубей вже виліз з «Вілліса» і обсмикуючи куций кітель та 

поправляючи форменого кашкета  іде до літака кроком, що він вважає стройовим. 

Підходить до літака та вітає прибулих приклавши долоню до козирка кашкета. 

Ага. Значить не помилився Таранов і це таки слідчий полковник прибув до частини 

літаком. Так що? Він сам сидів за штурвалом? В тій незграбній шкірянці до п’ят. А 

кого він привіз тоді? 

Полковник з портфелем у руці відмахується від вітань Кочубея і скупим жестом 

показує йому – займись краще нашим вантажем. Кочубей бігом біжить до 

складених під літаком речей і вже не по статуту вітається з пасажиром. 

З самого початку, як той пасажир вилазив з кабіни, виникли підозри у Таранова, 

що з ним щось не те. А тут, як Кочубей починає вітатись з ним кланяючись та 

виставивши зад у широченних галіфе, тут таки Таранов зрозумів, що слідчий 



доставив до них літаком якусь жінку. Тільки вдягнута вона була у брюки. Так інколи 

Рая Кочкіна вдягається коли не на службі, та ще Рудя половина. 

Кочубей тягне до Віліса валізу та сумки, жіночка йде без багажу, а слідчий вже 

примостився на місці водія «Віллісу». «То в нього манія всім керувати», - думає 

собі Таранов. 

Тим часом жіночка в брюках сідає на переднє сидіння, а збентежений Кочубей 

видирається на валізу та сумки, що стоять ззаду. «Вілліс» теж не дуже 

налаштований перевозити гостей. 

Полковник, очевидно, питає Кочубея куди їхати, бо трошки повертає до нього 

голову. Натомість Жора Кочубей енергійно водить рукою в повітрі, показуючи всі 

повороти як бетонованою дорогою доїхати до адміністративного корпусу. Хоча на 

пряму всюдиходу «Віллісу» тільки то проїхати травичкою метрів чотириста. 

Машина нарешті рушає. Важко сказати з якої передачі, тому що Кочубей ледь 

втримується щоб не впасти. Однак веде полковник «Вілліс» все ж таки дорогою, 

тобто правила якісь виконує. Що поробиш, слідчий. 

Натішиний подією, Таранов тільки зараз відчуває, що випите пиво тягне його до 

туалету, а от цю установу тупі німці на антенній площадці не передбачили. Тому 

чортихаючись, Таранов викликає на гору каретку катапульти і їде до низу. Занадто 

довга процедура як для його стану. 

Очевидно, що інженер-майор Таранов, не зважаючи на драматичні події свого 

життя от як контузія чи пиятика, все ж таки не втратив здатності дивуватись. От, 

наприклад, навіщо в корпусі катапульт німці побудували величезний санітарний 

комплекс з душовими кабінками, включаючи душ Шарко, ванними кімнатами, де 

просто у ту ванну можна пускати різні газові суміші? Підполковник Рудь, що 

займався вивченням прискорення та катапультами зокрема не зміг пояснити 

причину виникнення такого банного комплексу. Але він був, і зараз Таранов дуже 

сподівається ним скористатись. 

Ні, цікавість банним комплексом не залежить від наповнення Таранова рідиною. 

Вививши ту рідину з свого організму в параноідально білій вбиральні, він все ще 

намагається розкрити таємницю цього налаштування. «Врешті наша місія тут в 

цьому і є» - заспокоює себе він. 

Ось роздягальня. Хто нею користувався? Форма та устаткування встановлених тут 

шаф хіба не можуть підказати відповідь на це питання? Таранов вкотре заглядає в 

металеву – тут у центрі все з металу – шафу. Поличка зверху, для головних 

уборів, це точно. Але яких? Шлем пілота, кашкет або пілотка? Трубка, щоб вішати 

пальто, мундир чи цивільний костюм. Самі вішалки покрали дорогі співвітчизники, 

але те пусте. Ось полички для білизни. Знизу хитра полка для взуття – чоботи, 

черевики. Ні, шафи роздягальні не дають відповіді. 

«На що це мені? Хай йому чорт» - Таранов не без емоцій хлопає дверцятами 

шафи. 

З іншого боку, якщо не розгадувати такі шаради, то чим займатись? Це ж не 

секрет, що йому тут зовсім нема чого робити. От і залишається або пити горілку, 

або дізнаватись чому німці позаставили ваннами пів корпусу катапульт. 

Таранов однак іде до виходу, думки його переключились на недопите пиво. Так і 

їздитиме цілий день – пиво на горі, туалет унизу. Новий сплеск емоцій і дістається 



дверцятам чергової шафи. А боковий зір майже білих очей Таранова фіксує, що у 

цій шафі щось складене. 

Жіночі черевички стоять внизу на тій спеціальній поличці. Розмір може тридцять 

п’ятий. Маленькі такі. Спідниця, кітель, пілотка, все це акуратно складене на 

полицях, бо вішалки вкрали. Білизна – шовкові рожеві труси та бюстгальтер. 

Панчохи та всяке невідоме Таранову причандалля щоб ті панчохи тримались на 

ногах. Так, тут жінка роздяглась. Що Кочкіна ляпнула сьогодні зранку? Пропала… 

Як її звати? А тут повний набір військового жіночого одягу.  

Таранов дістає з полиці кітель, роздивляється погони – лейтенант медичної 

служби. Як же її звати? Самохвалова Надя. Трошки дебела як на смак Таранова. 

Хоча який там смак. Відомо, що інженер-майор Таранов жінками не цікавиться. От 

випити щось… 

Ну, добре. Одяг Самохвалової тут. Значить вона в цій роздягальні перевдягалась 

в інший, а цей, значить, залишила. Може втекла. Дезертир, значить. А що? Тут 

поруч французи, американці. Там на півночі Данія, на півдні Швейцарія. Ні, 

Швейцарія на заході, але на південному, тому що на заході Франція. Та хай їм 

чорт. Дівка знає їхні мови, от і втекла. Може щось прихопила з документів, щоб не 

з порожніми руками. 

Таранов все намагається згадати її обличчя, чи колір волосся або зачіску. Таке 

русяве в неї… Взагалі непоказна вона якась. Мордочка така кругленька… 

Ну і що йому робити? Доповісти Одінову чи тому дурню Іванову, адже саме йому 

генерал доручив розшукати співробітницю, що пропала. 

Таранов іде з санітарного блоку до телефону, та раптом зупиняється і повертає до 

коридору, що веде до ванн з бульбашками. Хоч він вже вирішив куди ділась 

Самохвалова, все ж одна думка не дає йому от так от піти. 

Таранов по черзі відкриває двері ванних боксів відгороджених скляними 

цеглинами. В третій ванні, бо він рахує, була налита вода, працював компресор і 

тому в боксі весело булькало. 

Таранов крокує кахельною підлогою до ванни і вже знає що там побачить. Тіло 

Самохвалової погойдується в тисячах маленьких пузирів повітря, що їдуть з дна 

ванни, так що складається враження що вона ще жива. Однак вся вона занурена у 

ту наче киплячу воду і тільки кругла попа нещасної знаходиться над її нестійкою 

поверхнею.  

Таранов вже зрозумів, що помилився кольором її волосся – було воно темне. А 

дівчина здалась йому привабливою. Чи то не від тих клятих пузирів? Він втупився 

поглядом в жіночий зад, що так стирчить з води, але очі його нічого не бачать, бо 

раптом почав згадувати коли в останнє отак зблизька бачив голу жінку. Живу, 

звісно. Мабуть тому років сім минуло, не менше. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Американський Willis був практично в кожній військовій частині совєтських 

окупаційних військ у Німеччині. 

 

Саме в такій позі побачив майор Таранов нещасну Надю 

Самохвалову 

 

  



16. Інженер-полковник Біленький. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
У полковника Біленького, скільки він себе пам’ятає, були проблеми з його 

прізвищем. Хтось писав прізвище українською мовою, а хтось адаптував 

російською: Бєлєнькій. У черкаській у школі, не важко здогадатись, то були вчителі 

української та російської мови відповідно. В результаті були  різні записи на різних 

сторінках класного журналу. В Київському Політехнічному інституті якось 

минулось: в нього була залікова книжка на прізвище Біленький і все. А 

студентський квиток на прізвище Бєлєнькій так йому і не знадобився протягом усіх 

чотирьох років. От і провалявся він на його полиці в смердючій кімнаті гуртожитку. 

Тоді, ще юний Остап, не звертав хоч якоїсь уваги на цей парадокс, хіба що колись 

над цим посміявся.  

Жарти закінчились, коли випускник КПІ був мобілізований до Красної армії. Ну 

дійсно,  всі його численні документи поділились на Біленький та Бєлєнькій: як от 

диплом про закінчення ВИШу та атестат пілота-аматора по закінченні льотної 

школи при аероклубі, що на летовищі Чайка. 

Сам Остап Біленький чи Бєлєнькій тоді мріяв одночасно літати та конструювати 

аероплани. Принаймні, саме таку думку він вклав у емоційно написаний рапорт. 

Червоні військові керівники схвально поставились до планів молодого інженера, 

якщо судити за резолюціями на тому рапорті. Але все це стосувалось майбутнього 

авіатора Біленького. А от молодший лейтенант Бєлєнький  призначався для 

служби у військовій прокуратурі. Там в ті передвоєнні часи не було зовсім 

авіаційних фахівців і численні інциденти в авіації розслідувались дуже поверхово. 

Такий припис він і отримав. 

Оскільки Остап нічого не знав про успішну долю його авіаційного рапорту, він 

вирішив, що йому відмовили і почав працювати в Київському військовому окрузі. 

Оформлюючи офіцерське посвідчення, Остап попросив правильно написати його 

прізвище – Біленький. Так було написано в його паспорті, який він здав як 

військовослужбовець. Ніхто не заперечував. 

Тим часом у військовий комісаріат повернувся той рапорт з резолюціями – 

зачислити в авіаційний полк. Бюрократи з комісаріату автора рапорту не знайшли, 

тобто такої людини нема. Свої невтішні для совєтської авіації висновки вони 

виклали у листі та додали до нього той рапорт. 

Керівництво цього разу звернуло увагу не на зміст рапорту, а на зникнення людини 

і направило листа з рапортом до НКВД, хай слідчі розбираються. І ті почали діяти. 

Чому зникла людина, що мала твердий намір служити у військовій авіації? Зник 

молодий спеціаліст, авіаційний інженер, який  має атестат пілота. Це знахідка для 

авіації. Невже вороги народу знищили такий перспективний кадр у даремному 

намаганні підірвати боєздатність Страни Совєтів? 

До честі «органів», пошуки були не довгими, хоча Остапа шукали в Красній армії в 

останню чергу. Він був викликаний у Київське НКВД для співбесіди і справив на 

співрозмовників чудове враження. 

НКВД врешті порекомендувало Остапу забути про патетичний рапорт, залишитися 

працювати у військовій прокуратурі і, одночасно, стати секретним співробітником 

їх  організації. 



Остап на все погодився, підписав відповідні папери, серед яких не було 

гарантійного зобов’язання успішної кар’єри. Тому вже тут попрацювала удача.  

Остап весь час вчився, закінчив заочну школу радіотехніки, досконало вивчив 

німецьку. Після німецької, англійська мова не пішла, бо можливості альтернативи 

закінчились у голові Остапа. Та він і не жалкував: навіщо йому та англійська? 

Скоро колонії звільняться і цією мовою тільки на їхньому острівці і будуть 

балакати. Остап завжди забував про Сполучені Штати, в чому був винуватий не 

він, а згубна тогочасна американська політика ізоляціонізму. 

Всі перелічені події та ті, про які не згадувалось, визначили чому улюбленець долі 

Остап опинився за рукояткою управління трофейним «Hs-126», який  прямує до 

Фінова. Цей застарілий літачок сподобався Остапу і він попросив своїх керівників, 

тепер вже з МГБ, закріпити його за ним. Тому на аеродромі в Шонефельді, що під 

Берліном, в Остапа була персональна стоянка для літака та відповідна обслуга. 

В «органах», так вони себе називали, цінили Остапа. Хтось, з вже давно 

розстріляних керівників, придумав йому назвисько Вайс, під яким він і числився як 

секретний співробітник. Назвисько Остапу сподобалось, так що він інколи, 

особливо жінкам, представлявся саме так. Взагалі, не зважаючи на війну, Остап 

Біленький був і залишається германофілом, тому німецьке назвисько його тішило. 

В задній кабіні «Hs-126» Остап везе свою співробітницю, чешку Хану Цвейнову. 

Цю двадцятип’ятирічну красуню він зустрів у Дрездені, де та працювала 

перекладачем у тамтешній військовій прокуратурі. Так само, як і трофейний літак, 

Остап випросив у керівництва помічницю іноземку, хоча це дуже не віталось. Але 

Вайс є Вайс і йому без найменших перешкод організовують посаду перекладача в 

прокуратурі окупаційних військ в Німеччині. І чарівну Хану, яка російською говорить 

із забавним чеським акцентом, зараховують на цю посаду. 

Нема ніякого сумніву, що працівники прокуратури на сто відсотків були певні у 

зв’язках Остапа з секретною службою. Так що він був всього тільки сумісником, що 

виконував завдання, в яких крім прокуратури були зацікавлені служби безпеки або 

зовнішньої розвідки. Події в Фінові підпадали саме під цей критерій. От тільки 

трактування цих подій, їх аспекти були дещо дивними. Навіть для досвідченого 

Вайса. 

Але зараз, тримаючи рукоятку керування та поставивши черевики на каучуковій 

підошві на педалі повороту, Вайс думав тільки про свою пасажирку. Так вже 

сталось, що він вперше закохався в свої тридцять п’ять. У Остапа було багато 

жінок – коханок на короткий чи не дуже строк, жінок взятих силою чи шантажем. 

Але за статевими зносинами не було кохання. А тут… 

Щось було в цій молодій жінці, якась родзинка. Може жадоба пригод, що нагадує 

цю його, Остапа, рису? Але, мабуть, не варто робити якісь припущення, оскільки 

сам Остап навіть і не пробував в цьому розібратись. Все ж таки він обмежений, 

завжди лінився думати. Лінився, бо йому це давалось важкувато. 

А от штурман він був від Бога. Як він сам вульгарно жартував: наче компас чорти 

йому вставили в зад. Тому, літаючи практично без приладів, він безпомилково 

знаходив аеродром приземлення. І робив це не тільки за денного світла. 

Звісно, на кинутий аеродром Фінова його вивела не нечиста сила, а сукупність 

прикмет на землі та в небі, які Остап прекрасно вмів читати. 



Ось блиснув на сонці покручений Фінов-канал. Якщо трошки повернути голову 

праворуч, то буде видно дахи Еберсвальде. Тут треба розгорнутись ліворуч і 

перед пропелером з’явиться дурнувата споруда медичного центру. Але циліндр 

адміністративного корпусу та висока башта, чорт знає для чого збудована, дає 

чудовий орієнтир на кинуту бетонну полосу. 

Інженер-полковник ще не бачить ту полосу, але вже нахабно починає досить круте 

зниження. 

- Тримайся, кохана, - кричить він німецькою в мікрофон внутрішнього зв’язку 

перекладачці Цвейновій. 

- Добре, люблю тебе. 

А може в цьому секрет? Хана Цвейнова просто засипала полковника своїми 

зізнаннями. Щось на зразок навіювання. 

Сміливий маневр літака виявляється не ефективним, йому довелось пролетіти над 

полосою для того, щоб розгорнутись і спробувати знов. Нічого страшного не 

трапилось, навпаки, вітер буде дути назустріч, а це суттєво спрощує посадку. 

Швидкість посадки Hs-126 не перевищує шістдесяти кілометрів за годину, але 

Остап не дивиться на прилади бо зайнятий злітною смугою. Все ж таки не знайома 

та смуга, ще й кинута. В результаті, він забуває вчасно зменшити оберти. Літак 

підскакує після занадто сильного зіткнення з бетоном. Але Остап вже опанував 

ситуацію, оберти зменшено. Літак м’яко приземлюється. 

Остап з Ханою не розраховують на зустріч. Навпаки, вони вибрали саме літак для 

ефекту несподіванки. Але вже під час маневру до рульожки, полковник помічає 

американський «Вілліс», який мчить назустріч його літаку. Охорона? В такому разі 

медики демонструють не аби яку пильність. Це добре. Врешті від своїх керівників, 

які прозвали його Вайсом, він не отримав жодних вказівок чіплятись до нещасної 

В/Ч 0913. Мета його візиту зовсім інша. 
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17. Лазар Одінов. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
Інженер-полковник Біленький не сподобався Одінову з першої хвилини їх 

знайомства. По-перше, його зовнішній вигляд. У нього було довге, як для 

військовослужбовця, волосся, зарослі скроні та потилиця. Саме обличчя було з 

важким підборіддям, краще сказати, занадто важким. Плюс великий ніс, теж 

якийсь масивний, сірі очі без всякого виразу. Це все створює враження якоїсь не 

справжності. Наче зліпили людину за малюнком з плакату. Нарешті, це враження 

посилює його одяг. Довгий шкіряний плащ з недбало прикріпленими полковничими 

погонами, якийсь дивний кітель з відкладним коміром Він носить його з 

розстебнутим верхнім ґудзиком. Схожий кітель, пригадує Лазар Володимирович, 

бачив на портреті Сталіна. Але ж то Сталін і на портреті. Але більш за все 

дивували Одінова брюки слідчого. Наче формені, бо мають тоненький зелений 

лампас, але вони були кольору хакі як і той дивний кітель. Форма полковника 

схожа на західну форму, скоріш англійську. 

Ну а поведінка полковника не краще зовнішності. Грубі, брутальні жести та мова, 

навіть ніякого натяку на культуру. А ця його перекладачка. Що і для кого вона буде 

перекладати? Заявилась в брюках та якомусь светрі. Просто полковник таскає за 

собою чеську хвойду. Прилетів чомусь літаком, генерал каже що трофейний. 

Навіщо все це? Біленький наче кожним своїм жестом, кожним діянням, тим, що 

надів та що зробив  демонструє усім, що йому все дозволено. Так виходить, що це 

є залякуванням? 

- Де ми можемо поговорити без зайвих свідків? - питає полковник у генерала 

Корнієнка,  коли всі зайшли до вестибюлю адміністративного корпусу. 

- Може спочатку поснідаєте? Ми приготували… 

- Спочатку поговоримо. Так де? – перериває слідчий генерала. 

- Давайте піднімемось до мого кабінету. Он ліфт. Прошу. – генерал іронічно 

посміхається на бичачу наполегливість слідчого. Молодець. – Коли мова йде про 

розмову без свідків, це значить, що з нашого боку в ній приймають участь я та 

підполковник Одінов. 

- Згоден, - мичить слідчий у відповідь. 

В кабінеті генерала вони розмістились не біля робочого столу, а за звичайним 

столом, що знаходиться ближче до вікна. Стіл був зроблений з товстого скла на 

металевих хромованих ніжках. Полковник кинув свій портфель на скляну 

поверхню. 

- І у вас тут цей «Баухаус». Набрид вже в Дасау. Це там, де Юнкерсів завод. Це із 

скла, це залізне, а те взагалі з якоїсь смоли. Тільки щоб інакше. Хай гірше, аби 

інше. – Останнє речення полковник виголошує українською. – Ви ж з України, 

генерал? 

- Прошу звертатись до мене за статутом, товаришу полковник. Так, я з України, 

родом з під Києва. Є ще питання? 

- А ви теж з України, з Харкова здається? Я не помиляюсь, Лазар Беніамінович? -  

слідчий тепер звертається до Одінова. При цьому ніяк не реагує на зауваження 

генерала. 

-  Взагалі всі мене кличуть Володимирович. Це по батькові… 



- Якщо по батькові, та й ще за документами, то Беніамінович. Ви так не любите 

свого батька, що змінили йому ім’я? 

- Якраз батька звали Володимиром, але в тридцятих роках була кампанія зміни 

імен євреям, щоб не мали православних, чи християнських. 

- Може слов’янських? – уточнює полковник. 

- Так що тоді мій батько позбувся свого імені. А от я його пам’ятаю. 

- Зрозуміло, Лазар Беніамінович. 

- Хочу ще раз нагадати вам, що перед вами не Лазар Одінов, а підполковник 

Одінов, начальник особливого відділу В/Ч 0913, кандидат медичних наук. Тобто 

офіційна особа, з якою вам доведеться мати справу. В зв’язку з розслідуванням. І 

не більше. Не плутайте мій кабінет з вашою кімнатою для допитів, якийсь 

психологічний тиск тут неприпустимий. І не забувайте, що на вас надіта, хоч і 

чудернацька, але форма. Так що не ганьбіть її. Ви ще в армії. І я в праві от зараз 

влаштувати вам пару годин стройової підготовки. Будете чеканити крок навкруги 

вашого трофейного літака. – генерал Корнієнко вмів швидко поставити нахаб на 

місце. 

- Так я вже якось розберусь, товаришу генерал. – Здається, що невпопад 

відповідає полковник Біленький. 

- Не розумію про що ви. І приберіть ваш портфель зі столу. Зараз підполковник 

Одінов передасть вам звіт про попереднє розслідування, - на лобі генерала 

пульсує жилка. 

- Товаришу підполковник, передасте звіт по всій формі. Полковник Біленький 

розпишеться в формулярі.  І де ви плануєте буде працювати з цими документами 

полковник Біленький? 

- Єдина можливість - це кімната для роботи з секретними документами. Адже 

формуляр звідти виносити не можна. – підполковник Одінов підхоплює гру в 

формалізм. 

- От і добре, покажете полковнику Біленькому де розташована та кімната і яке там 

його робоче місце. Все. Я вас не затримую, товаришу полковник, ви вільні. 

- Товаришу генерал, на аеродромі залишився мій літак. Прошу організувати його 

охорону, -  на диво, бундючний полковник виглядає розгубленим. 

- Товаришу полковник, ми не маємо права виконувати якісь дії поза межами 

території військової частини без дозволу місцевої влади. В мене нема 

повноважень на таку охорону. Пропоную вам вирішити це питання з вашим 

керівництвом. Є ще питання до мене чи підполковника Одінова? Якщо нема, - 

генерал Корнієнко не дає Біленькому можливості відповісти, - прошу почекати на 

підполковника Одінова в коридорі. Ви вільні. 

Полковник незграбно встає, забирає свій портфель, який так і залишився лежати 

на столі. Наче щось згадавши, повертається до генерала. 

- Я привіз припис на виконання слідчих дій, - Біленький тиче пальцем у свій 

портфель. 

- Передайте його підполковнику Одінову. Якщо буде якась потреба в моїй участі, 

передайте через нього ж ваше прохання. Все. Ще раз прошу покинути мій кабінет. 

Полковник йде до дверей. Низ його шкіряного плаща заляпаний грязюкою. «Свиня 

грязі знайде» - подумки втішається Лазар Одінов. 

Коли полковник відкрив двері, на порозі стикається з капітаном Римою Фішман. 



- Ой, - промовляє вона, бо злякалась полковника. 

- Заходьте, Рима Григорівна. Полковник вже йде. – як хтось розсердить генерала, 

то це вже надовго. 

Однак, Фішман несміливо обходить полковника і переступає поріг кабінету. 

Нарешті, гладкі двері, які мали колір під світлий клен, полковник Біленький 

закриває із зовнішнього боку. 

- Ніяких вольностей, ніякого амікошонства з ним, зрозумів, Лазар. – генерал все не 

може заспокоїтись. – Що тобі, Рима? 

- Ой, товариші, Самохвалову знайшли. – чомусь шепоче та. 

- Ну і де ж вона була, Надія наша? – генерал дозволяє собі усмішку в передчутті 

непристойної історії про походеньки незаміжньої жіночки. 

- Вона мертва, товаришу генерал, - Фішман прикладає долоню до щоки і все ще 

шепоче, - її Таранов знайшов у ванні. Там… 

Капітан Фішман більше не може стояти на ногах і сідає на відсунутий полковником 

Біленьким стілець. 

Одінов зовсім не дивується цьому повідомленню. Він переводить погляд на 

генерала. Той застиг з вже недоречною усмішкою. Він, здається, здивований. 

- Ну то що з нею трапилось? 

- Її втопили, Григорій Іванович. Просто втопили в воді. Мокнули отак, - Фішман, 

сидячи на стільці, показує як би вона топила нещасну Самохвалову. 

- Рима Григорівна, ти заспокойся. Не треба так, – генерал підходить до неї та 

опускає руку на її плече. 

Тим часом, Одінов дивується своєму спокою. Чи він не передбачав такий розвиток 

подій? 

- Що скажеш, Лазар? – Питає Корнієнко, але насправді генерал не вимагає 

відповіді, - займись тим полковником. Йому ні слова, посади у вашу кімнату. А ми з 

Римою подивимось… 

- Ні, - капітан Фішман вже майже плаче. 

- Я зараз відведу Біленького. Думаю, він чекає за дверима після прочухана. Рима 

проведе вас до місця, а потім піде до «секретки» стерегти полковника. Я ж, 

навпаки, приєднаюсь до вас, – каже Одінов. 

- Правильно зрозумів, Одінов, дій. 

Розкачуючись, Одінов і собі йде до дверей. Така вже в нього хода. 

- Якщо Самохвалова пов’язана з подією в барокамері, то ми можемо ще когось не 

дорахуватись. Але маю надію, що цього не сталось, – каже Одінов, тримаючись за 

пластикову ручку дверей і не обертаючись. 

- У нас курити заборонено, товаришу полковник. На всій території частини, - каже 

Одінов, коли закрив двері кабінету генерала та опинився у коридорі. 

- Та я тільки… Я ж не запалив її, а так, в руках тримаю. 

- Прошу за мною, товаришу полковник, - Одінов простягає руку, вказуючи на 

спіраль пандуса. 

 

  



18. Генерал Корнієнко. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
Тільки в адміністративному корпусі більш менш підтримувались порядок і чистота. 

У корпусі катапульт, хоча катапульта була тільки одна, царив хаос як і три роки 

тому, коли німці покинули центр. Спеціальний загін СС подбав тоді про знищення 

всіх секретних документів та приладів. Санітарний блок, який чомусь був 

розміщений в цьому приміщенні, не підпадав під статус секретного, тому його 

залишили як був. Тобто ідеально чистим та повністю працездатним. 

Хоча будинки медичного центру, готельний корпус та казарма рядового складу, що 

розмістилась у приміщенні сховища, були оснащені всіма засобами гігієни як от 

ватерклозети, душові та ванни, час від часу хтось з медичного центру 

використовував цей санітарний блок. Дехто з цікавості заради бульбашок повітря, 

хтось заради усамітнення вдвох. Григорій Іванович, не без жалю, згадує свої 

походеньки сюди з Гульнарою Ахметовою. Ця чорнява татарка здавалась йому 

екзотичною красунею після півлітра горілки. Але голою вона зовсім не 

сподобалась генералу: обвислі груди, між ногами забагато волосся, просто сніп 

якийсь, квадратний зад, наче валіза, не вистачає тільки таких кутиків нікельованих. 

Та і ноги занадто худі… 

Але нема куди діватись, йому як офіцеру і справжньому чоловіку таки довелось 

займатись любощами з цією перекладачкою. І не один раз. До речі, як коханка, 

Гульнара була цілком на рівні. Врешті, генерал Корнієнко знайшов пристойний 

привід припинити ці помилкові любощі. Здається, він послався на підозри дружини 

та політрука Іванова. Цього виявилось достатньо, щоб німфоманка Ахметова від 

нього відчепилась. Генерал мав підозру, що  вона знайшла собі кращого коханця. 

Так чи інакше, але Григорій Іванович добре знає всі важелі у боксі, тому сходу 

перекриває доступ повітря до ванної. Бульбашки зникли і утоплениця застигла у 

вже тихій воді, глибоко зануривши голову. Генерал розглядає нещасну дівчину і в 

голову йому лізе недоречна думка, що зваблювати треба було Надю, а не бридку 

Гульнару. Хоча, здається на той час, Самохвалова ще не прибула до частини. Все 

одно жаль. От дивина, одягнутою Надя не справляла жодного враження, так, 

нічого особливого, а голою виглядала просто чудово. 

Генерал з під лоба дивиться на Фішманшу, так він за очі називає помічницю 

Одінова. А чи не здогадується вона про його не статутні думки. Але та наче 

чекала, коли генерал вимкне насос і, закатавши рукав кітеля, перегортає труп 

Самохвалової. В тої розплющені очі, здається, наповнені жахом, хоча вода сильно 

спотворила риси її обличчя. Голова, що була опущена у воду, знов занурюється 

тепер відкинувшись назад. Маленькі груди з рожевими сосками навпаки тягнуться 

у гору мов поплавки. Що, легше води? Між розсунутими ногами трагічно 

виставлена щілинка її статевого органу. Все скінчилось, Надя. От тут таки 

генералу стає не по собі. Він відводить погляд, розстібує комір кітеля, бо ті коміри, 

коли людина хвилюється, не дають дихати. Точно як дамські корсети в 

дев’ятнадцятому столітті. 

- Вам погано, Григорій Іванович?  

- Нічого, так повітря не вистачає. Вона довго мучилась, як гадаєш? 



- Якщо їй не зламали шию, то довго. Бачите, як голова весь час відкидається, - із 

знанням справи відповідає капітан Фішман. – Доктор Одінов вам розкаже все 

досконально. Він в анатомії справжній професіонал. 

- Угу. І останнім часом у нього багато роботи за професією. Йди, Рима, заміни 

Лазаря. Як він казав. Він тут потрібен. Ні про що не балакай з полковником. 

Зрозуміла? Якщо захоче йти, забереш в нього ваш звіт. Йому  заборонено 

виносити його з секретки. А сам хай котиться. 

- Вже йду, - Фішман бадьоро і, якось буденно, йде з боксу. 

Генерал не міг залишатись наодинці з мертвою Самохваловою. Весь час його 

погляд повертався до її щілинки між ногами і його наче струмом било кожного 

разу. Десь тут має бути Таранов. 

- Таранов, - кричить генерал наче в телефонну трубку, коли Москва на зв’язку. 

- Тут, товаришу генерал, - чує він непевний голос. Схоже з сусіднього боксу. 

- Покажись, так твою, - генерал виходить з боксу втоплениці до коридору. 

- Ось він я, - Таранов теж виходить до коридору. 

- П’яний? 

- Так, ото, не кожен день… - Таранов замість слів тиче пальцем на двері боксу, 

звідки вийшов Корнієнко. 

- А що п’єш? 

- Віскі, товариш генерал. «Джонні Валкер, Блек Лейбл». – Таранов витягає флягу з 

кишені комбінезона, а говорить чомусь пошепки. 

- Ще щось залишилось? 

- Ну. 

- Ну, гну, - дражниться генерал. - Дай ковтнути. 

Генерал бере флягу з рук Таранова. Перш ніж випити, робить гримасу та киває в 

бік тої злощасної ванни. 

- Страшно дивитись на таке, Вася. Коли дівчину отак… 

Генерал кількома ковтками випиває весь вміст фляги. 

- Грамотна гидота. Це англійці таке гонять? – генерал уважно розглядає порожню 

флягу. Аби відволіктись. 

- Ну, так, ці, шотландці. 

- Це ті, що в спідницях ходять? 

- Ага, в спідницях. 

- Слухай, а щось ще є в тебе? Якийсь запас? 

- Так понеділок же сьогодні. Всі запаси в неділю, того… А нових ще не… Хоча, в 

мене там на горі є пиво. - Таранов тиче пальцем у стелю. 

- Так принеси. 

- Товаришу генерал, Григорій Іванович. Тут пиво не йде зовсім. Смаку в нього 

нема. Перевірений факт. 

- Так, а що ж тоді? 

- Давайте на майданчик піднімемось на гору. От там смакує. Казка. 

Генерал ще раз обертається на двері боксу. 

- А, поїхали, – махає на все рукою генерал Корнієнко. 

 

  



19. Лазар Одінов. Понеділок 19 квітня 1948 року 
 
Якщо раптом знадобиться натурниця для скульптури «Буденність», то кращої 

кандидатури ніж капітан Рима Григорівна Фішман знайти не вдасться. По перше, 

обличчя та всю статуру цієї вже п’ятдесятирічної жінки не можна запам’ятати. По 

друге, це її незворушність. Як автопілот не дуже вміє любити, так Фішман, нічому 

не вміє дивуватись. Не виключено, що ця риса придбана за довгі роки роботи в 

групі оформлення авіаційних катастроф. Вона починала друкаркою, потім 

працювала архіваріусом. Під час роботи над справою про зіткнення 

бомбардувальника з транспортним літаком, зустрілась з Одіновим. Він тоді ще  

був майором і старим знайомим з часів роботи у Харківському медичному.  

Зараз капітан Фішман, як завжди буденно, входить до їх з Одіновим робочої 

кімнати. 

- Корнієнко просив вас підійти до нього на катапульту, а мене залишив тут 

черговою. Стерегти слідчого полковника, - все це Фішман вимовляє самим 

буденним, з усіх буденних, тоном. 

Одінов, на диво, довго мовчить, наче думає про щось своє. 

- Черговий, черговий, - бормоче він собі під ніс, тому що довге мовчання набридло 

і йому самому. Та раптом голосно і чітко: - А хто у нас сьогодні черговий по 

частині? 

- Здається, підполковник Рудь. 

Одінов кривиться, от не поталанило, але знімає слухавку. 

- Черговий? Федір Романович? А це ви, старший лейтенант. Вітаю. 

Одінов закриває долонею мікрофон слухавки і каже Фішман: 

- Знов Рудь замість себе запроторив у чергові свого підлеглого.  

- Кого на цей раз? 

- Малзупа. Як його? 

- Гліб. Гліб Ананійович. 

- Як можна запам’ятати такий абсурд? Гліб Ананійович Малзуп. 

- Вибачте Гліб Ананійович, - це вже Одінов каже в слухавку, - конче потрібна ваша 

допомога, я б сказав точніше – ваша участь. Годину тому в ванній, що знаходиться 

в корпусі катапульт, було знайдено труп лейтенанта Самохвалової. Генерал 

Корнієнко наполягає щоб її помістили в належне місце без зайвого галасу та 

зайвих свідків. Тому прошу вас негайно прибути до того корпусу. В мене все. 

- Ну я теж пішов. Ех, зробити б знімок на місці події. – каже Одінов. 

- Навіщо вам знімок? Я накреслю схему ванної. Цього буде досить. 

- Навіщо знімок? – перепитує Одінов, - дуже попа нещасної стирчить із води. 

Науково це пояснити не можна. 

- Про науку не скажу, але в утоплеників завжди така поза. Означає, що вона 

наковталась води. До того ж, я її перегорнула на спину, – відповідає Фішман, бо 

має ще одну чесноту – не розуміти гумору. Тим більше чорного. 

- Навіщо? 

- Впевнитись, що вона дійсно мертва, а не симулює. 

- Ну от і впевнились, - зітхає Одінов. - Так, діло зроблене. Фотографії дійсно вже 

не потрібні. В якій ванні труп? 

- У середній, їх всього п’ять. І Корнієнко на вас  там чекає. 



Одінов киває та, нарешті, йде, залишивши Фішман стерегти полковника. 

Адміністративний корпус та катапульту з’єднує крита галерея. Це щоб пани 

фахівці не промокли і не застудились дорогою. Та не витрачали дорогоцінний час 

на рутину з верхнім одягом. Лазарю Одінову подобалась сама ідея цього 

переходу, але втілення… Наприклад, навіщо робити цю галерею зі скла в тонкій 

сталевій рамі, включаючи дах, а потім чіпляти під стелею захисний екран від 

прямих сонячних променів. Ще він якийсь занадто широкий, Може танк проїхати. 

Не затишно. Одінов все розмірковував про те як би виглядала ця галерея у стилі 

арт деко. Але в голові підполковника не складався її вигляд. На жаль. Натомість, у 

голову лізли потворні образи совєтського культового реалізму. Вздовж галереї 

скульптури пілота зі шлемом, техніка з гайковертом та медика (можна жінку схожу 

на Фішман)… 

- Товаришу підполковник, - старший лейтенант Малзуп швидкими кроками 

наздоганяє Одінова, - прошу почекайте.  

- Так, так. Я вам зараз покажу де це все... Кажуть у ванні, яка посередині. І там 

генерал чекає. 

У певній мірі, Гліб Малзуп викликав професійний інтерес у підполковника. Сам 

Одінов завжди вважав себе не дуже красивим чоловіком, але те, що примхлива 

природа натворила з Малзупом вражало. В цьому нещасному були намішані всі не 

сумісні антропометричні параметри. Довгі руки, короткі ноги, лисий круглий череп з 

високими азійськими вилицями, маленькі сірі очі, африканський приплюснутий ніс, 

гостре, мов шило, підборіддя та на додаток - тонка та довга шия.  

Щось у Малзупі було від виродження, але таке припущення вже дуже нагадувало 

нацистський підхід. Тому, щодо дивного вигляду Малзупа, робочою гіпотезою 

Одінова була питна вода без необхідних мінералів,  наприклад, йоду. Він навіть 

обговорював цю гіпотезу з Платоновим, але той на думку Одінова, не був 

справжнім медиком. Усі його роботи, включаючи останню «Людину в польоті», це 

скоріш фізика та фізіологія, ніж медицина. 

 

  
 

Але саме Платонов знайшов та пристроїв у центр схожого на помилку природи 

Малзупа. Він, за документами, родом з приполярного Нар’ян-Мару. Звідки і 

гіпотеза про бідну мінералами воду. Хоча те поселення стоїть на річці Печора. 

Одразу по закінченню війни молодший лейтенант Малзуп служив на полярному 

аеродромі в Амдермі, який знаходився десь на березі Карського моря. Одінов 

дивився на мапі. Цей технік на аеродромі прознав про існування професора 



Платонова з інституту авіаційної медицини. Написав йому листа зі своїми 

спостереженнями про кисневе голодування в умовах Арктики. Але тоді Платонова 

вразили не самі спостереження, а вміння техніка молодшого лейтенанта робити 

висновки.  Тому Платонов йому відповів та запропонував написати разом статтю 

до «Медичного вісника». Потім Платонов добився відрядження Малзупа до Москви 

і, нарешті, з осені 1947-го Малзуп є у штаті медичного центру у Фінові. Вже в 

званні старшого лейтенанта. Він був зарахований до лабораторії А-2, яка 

займалась вивченням перевантажень при польоті та катапультуванні під 

керівництвом підполковника Рудь. Але всі дослідження, насправді, проводить саме 

Малзуп, який до того ж в своєму Нар’ян-Марі виявляється, добре вивчав німецьку 

мову. 

- Нам сюди, - показує Одінов на відчинені двері ванного боксу. 

Але ванна виявляється порожньою. У ній нема навіть води  і тим більше Наді 

Самохвалової. Не було видно і генерала. 

- Помилився, вибачаюсь. Тут все таке однакове. – Одінов розгублений і весь свій 

скромний акторський талант використовує для того, щоб Малзуп не побачив цю 

розгубленість. – В такому випадну краще почати з початку. 

Малзуп з розумінням киває, а Одінов іде до крайньої зліва ванни. Передчуття не 

підводить його, трупа дівчини в жодній з ванн немає. 

- Мабуть генерал щось вже зробив, - пояснює Одінов і собі і Малзупу. 

Той знов киває у відповідь. З усім сьогодні погоджується старший лейтенант. 

-  Товаришу генерал, - хриплим голосом кричить Одінов у коридорі. – Слухайте, ні 

трупа ні генерала. Мабуть я вас дарма потурбував. 

- А ви особисто бачили оцей… труп? – нарешті питає Малзуп і знов киває.  

- Ні. У нас зараз працює слідчий, ви знаєте, - Одінов робить паузу для того, щоб 

Малзуп кивнув своєю великою головою, на яку надітий формений кашкет. – І коли 

капітан Фішман доповіла, що тут знайшли Самохвалову, генерал пішов з нею 

сюди, а я залишився зі слідчим. Потім Фішман повернулась, а я замість неї от 

прийшов сюди. Вже з вами. 

- Давайте тут у корпусі зателефонуємо від чергового генералу та капітану Фішман. 

- Чудова думка. А я забув, що тут є телефон. Мабуть склероз. - кокетує Одінов. – А 

де він, телефон? 

Малзуп веде підполковника до столика з телефоном, при якому повинен стояти, чи 

сидіти, на крайній випадок, черговий з рядового складу частини. Повинен бути, але 

нікого там не було. 

- Таке враження, що кудись усі ділися, - каже Одінов, набираючи на телефонному 

диску номер кабінету генерала, - кабінет генерала не відповідає. Де ж він є зараз? 

- А Фішман? 

- Ага, Фішман. 

Одінов набирає свій номер. 

- Капітан Фішман у апарата. 

- Рима Григорівна. Я прийшов, а тут нікого нема, - знаючи занудство підлеглої, 

Одінов не став уточняти кого саме нема. 

- Добре, що ви телефонуєте, Лазар Володимирович. Тут вас Корнієнко питає по 

телефону. Він з Тарановим піднявся на башту, а спуститись ліфтом не можуть бо 

він не працює. Каже, що він виключився. 



- Ну і чим можу допомогти? 

- Каже Григорій Іванович, щоб ви викликали чергового по частині і організували 

перенос трупа до холодильника, де інші вже знаходяться. А вони з Тарановим 

спускаються запасними сходами. Там всі двері замкнені, так що це надовго. 

- Ага, тобто Самохвалова на місці і зайнятись її переміщенням повинен саме я. 

- Так і сказав генерал, - Фішман не почула сарказму в репліці Одінова. Точніше, не 

могла почути. 

- Добре, дякую. 

- Схоже наша покійниця зникла, - каже Одінов до Малзупа, поклавши на хромовані 

важелі телефонну трубку. 

Той киває за звичкою. 

- А генерал з Тарановим застрягли в башті. Чули? Ліфт не працює, а там, 

виявляється, є сходи, але вони перегороджені якимись дверима. Чортівня якась. І 

чого їх туди понесло? 

- В ліфті, очевидно, вимикач каретки від’єднався. Це звичайна поломка, вже таке 

траплялось. Дозвольте відремонтувати. 

- А що для цього треба? 

- Я полізу до каретки і там приєднаю контактну вилку. 

- Як полізете? 

- Бачите, що при катапульті аж до самого верху тягнеться драбина. 

- Ви уявляєте собі, що від вас залишиться, якщо на такій висоті вас вдарить током. 

Тут Німеччина, скрізь 220 вольт. 

Саме в цей момент відкрились двері на майданчик, що в метрах п’ятнадцяти від 

верху катапульти та добрих тридцяти від полу лабораторії. Там, мабуть, щось 

лежить, бо заважає відкрити двері повністю. В щілину ж просувається лиса голова 

генерала і він кричить, наче Ієрихонська труба. 

- Хто є внизу? 

- Підполковник Одінов та Малзуп, – кричить у відповідь Одінов. Що стосується 

крику, то йому далеко до генерала. 

- Сходи тут перегороджені. Давайте, спробуйте включити цю бісову каретку. 

- Так точно, товаришу генерал. Дозвольте відремонтувати, - ще слабше кричить 

Малзуп. 

- Дій. І будь обережний. А, і прибери те, що заважає вийти не цей майданчик. Хай 

йому… 

Малзуп підлітає блискавкою до драбини, стрімко піднімається, чіпляючись за 

щаблі довгими руками. 

«Просто орангутанг», - думає Одінов, - «тільки хвоста не вистачає. Хоча, якщо 

добре покопатись у нього в галіфе, може і хвіст знайдеться». 

Каретка оживає хвилин за п’ять, бо трошки смикнулась під стелею башти, а в низу 

на пульті засвітились контрольні вогники. Малзуп залазить до каретки, спускається 

на майданчик, де ще стирчить голова Корнієнка. Потім підбирає якийсь важкий 

пакунок з майданчика і з ним їде до гори. Кидає пакунок на верхньому майданчику 

і повертається на майданчик де знаходяться Корнієнко і Таранов. Вони 

спускаються першими, а невдовзі і Малзуп. 

- Ну як все тут? – питає Корнієнко. 



20. Інженер-полковник Біленький. Вівторок 20 квітня 1948 року 
 
Остап Гнатович Біленький лежить у ліжку готельної кімнати медичного центру у 

Фінові. З одягу на ньому тільки швейцарський годинник «Breitling avenger», з яким 

він і в ліжку не розлучається. Ліву руку з годинником він підклав за голову. Тільки 

що, однак, він дивився котра година. Сорок шість хвилин на першу. Вже вівторок, 

хай йому… 

Сон не йде, хоча поруч лежить голенька Хана, яка тільки що отримала свою 

порцію кохання. Остап заздрить їй: відмилася від сперми, плюхнулась у ліжко і вже 

спить. А  він не може заснути. І це при тому, що існує стала думка, що саме на 

чоловіків секс діє як снодійне. Щось з Остапом не так. Так, важким був минулий 

понеділок, але хіба це в перше таке безсоння? З іншого боку, якщо не спати і при 

цьому не втрачати здоров’я, то скільки додаткового часу з’явиться. Колись Остап 

читав, що під час сну людина аналізує прожите за день, робить якісь з цього 

висновки і часто прокидається вже з готовим рішенням. Звісно, це дуже зручно. 

Але, що заважає йому  в тиші (якщо не зважати на сопіння коханої жінки) та спокої 

обдумати минулий вже день. 

 Треба почати з того, чому був важким минулий день. З інститутських часів Остап 

розділяв свої зусилля на фізичні, емоційні та розумові. Певний поріг таких зусиль 

створює враження важкості. А оскільки ресурсом є тільки слабенький Остапів 

організм, то всі ці враження складаються в єдину оцінку. Але така оцінка не завжди 

об’єктивна. 

Взяти хоча би вчорашній день. Значні фізичні навантаження, до певної міри, 

пов’язані з розміщенням в літаку численних сумок та валіз Хани. А потім їх треба 

було тут у Фінові витягати – теж робота. Остапу цього разу, до речі, «Хеншель» 

щось не сподобався. Врешті, це бойовий розвідувальний літак і для екскурсій  він 

мало підходить. Добре, що після цього розслідування, він його позбудеться. Назад 

до Потсдаму, у всякому разі, він поїде автомобілем. От якби якось отримати 

маленький «Фізелер», який пробігає при посадці п’ятдесят метрів. Але, мабуть, 

німці їх випускали у невеликій кількості і тільки для вищого керівництва. А скільки 

їх було побито при наступі бо вони ж тендітні наче комарики. Та ще Сталін цьому 

літаку зробив  рекламу – зробіть мені такий самий. Після цього всі совєтські чини 

розтягнули, що залишилось. Ні, «Фізелер» йому не дістати. А з Ханою він більше 

не буде літати, бо багато клопоту. Але не даремно. Добре, що Хана прихопила 

якусь провізію, адже фіновські жлоби слідчого не пригостили, навіть не сказали чи 

є тут їдальня чи як вони тут харчуються. Правда, коли прилетіли, то генерал 

Корнієнко щось натякав на сніданок. Мабуть образився на щось, але це вже 

емоційна складова. А щодо фізичної ще, то сідати було важко. Здавалось бетонна 

смуга з кілометр довжиною, нічим не пошкоджена… Якось важко було. Як кажуть 

пілоти: «минулий понеділок не мій день». 

Емоційні зусилля - це виключно протидія та неприйняття його, слідчого 

прокуратури, місцевим керівництвом. Можливо це його, Остапа, помилка. 

Сподівався зустріти тилових щурів, які окопались в ситому провінційному містечку. 

Для таких головне аби все було тихо, їх не чіпали і тим дозволили далі жирувати 

подалі від голодного СССР. Але замість принизливого улещання, на яке 

сподівався Остап, він зустрів агресивний спротив. Врешті, фактично, опинився за 



ґратами під наглядом церберши Фішман. А Корнієнко виявився справжнім бійцем. 

На жаль, Остап згадав вже потім, що Корнієнко повоював не мало і, головне, 

кілька разів мав справу з прокуратурою. Тобто він є досвідченим керівником. Вже в 

кінці дня ледь вдалось якось налагодити з ним стосунки. Остап здав істинну 

причину свого розслідування, а в частині Корнієнка зникла жінка офіцер. З чуток, 

що примудрилась зібрати Хана, ця жінка дуже молода і в якійсь роздягальні 

залишила свій військовий одяг. От тільки не зрозуміло, навіщо скидати білизну, чи 

відноситься і ця частина одягу до військової форми. Коли Остап поділився з 

Ханою своїми сумнівами,  то вона подивилась на нього як на дурня. Ніколи не 

зрозуміти цьому східняку жіночу психологію: якщо жінка хоче з чимсь покінчити, то 

треба скинути геть усе. 

Остап дивиться на Хану. В кімнаті прохолодно і вона повністю вкрилась теплою 

піриною, так що тільки стирчить ніс і волосся, що розкидане подушкою.  Остапу 

подобається дивитись як Хана спить голою. Але ж холодно і він сам натягає до 

підборіддя короткувату пірину. 

А от з розумовими навантаженнями в Остапа певні проблеми. Друзі Остапа з МГБ, 

які ініціювали саме його приїзд сюди, поставили тільки одну задачу: визначитись, 

чи смерть Петрової дійсно є нещасним випадком, чи це превентивні дії людини, 

заради якої її послали у Фінов. Насправді Петрова, ніяка не Петрова, а Нікольська. 

А звали її дійсно Анастасія і була вона вже достатньо довго співробітницею НКВД 

– МГБ. Близько чотирьох років тому Нікольська була впроваджена в загони 

Української повстанської армії (УПА). Остапу казали в МГБ, що вона досконало 

знала українську мову та мала видатні акторські здібності. Остап, особисто, не 

певен, що цього досить, щоб прожити три роки з бійцями УПА. Але покійна 

Нікольська вже стала схемою і певні обставини її професійного життя вже є 

нівельованими. 

Місія Остапа полягає не в розслідуванні дії Нікольської, а пошуку відчайдушної 

групи Малого. Цей крихітний і глибоко законспірований підрозділ УПА займався 

терористичною діяльністю поза межами Західної України. Та і в більшості випадків, 

України взагалі. Тобто, діяв у чужому, навіть ворожому, оточенні. Об’єктами терору 

були вояки частин спеціального призначення і, навіть, офіцери та агенти НКВД – 

МГБ. На нещастя, загін діяв ефективно. Та і не загін це був, а специфічна рухлива 

мережа – купка людей, що ніколи не зупинялись. 

За іронією, керівник загону з назвиськом Малий загинув ще в сорок п’ятому. 

Випадково, при збиранні бомби. Тепер цією групою керував такий собі «Крот». 

Ніхто не знав, чи то його справжнє ім’я чи назвисько. Була навіть версія, що 

«Крот» це є жінка. Але Остап відразу здогадався, що цю версію придумали в МГБ 

для пояснень своїх провалів. 

В Москві, врешті, організували групу аналітиків, які повинні були спробувати 

передбачити кроки групи Малого і ліквідувати її. Остапу не розповіли наскільки 

ефективними були ті аналітики але, з певного часу, терористичні акції в стилі 

Малого припинились. Нікого з тої групи не вдалось впіймати. Остап не зважав на 

переможні реляції щодо вбитих, тому що добре знав ціну таких знешкоджень. 

Часто чекісти підставляли під кулі невинних випадкових людей, а потім ці трупи 

видавали за агентів УПА. 



Але московські аналітики продовжують працювати  і, з якихось їм відомих ознак, 

вирішили, що керівник «Крот» може перебувати в одній з частин окупаційних 

військ в Німеччині. Він має намір перейти на Захід до англійців чи американців. 

Навіщо «Кроту» сидіти в Східній Німеччині, а не одразу перейти в Західну зону, 

цього Остап не розумів. Але в Москві думають краще за нього, значить так і є. 

Нещасна Нікольська, яка, на думку Остапа, не дуже ефективно просиділа в 

управлінських структурах УПА, одного разу була свідком зборів їх керівництва. 

Серед учасників, начебто, був і «Крот». Звісно він не носив бейджик із своїм 

назвиськом та, трохи перебравши самогону, не кричав «я «Крот». Як казали в 

МГБ: «Москва вирішила», що Нікольська поїздить деякими периферійними 

частинами, як Фінов, і спробує пізнати людину з тих зборів УПА. Якщо пізнає 

когось, то той і є «Крот». Вірогідність майже нульова, скоріше знайти самородок 

золота у Шпреє. Але МГБ організовує відрядження, задіяні високі чини,  як 

Прохоров чи Авакян. І все заради того, щоб Нікольська могла знайти і впізнати 

«Крота». В результаті всю команду Прохорова задушили в барокамері. І от 

параноїки з МГБ не знають що це було насправді : нещасний випадок чи теракт 

Крота. Хтось з аналітиків припускає, що «Крот» впізнав Нікольську і випадок з 

барокамерою направлений саме проти неї. Але яке це має значення? І навіщо 

МГБ так розшукує того Крота?  

Пояснення, яке представила військова частина В/Ч 0913 з приводу інциденту в 

барокамері є цілком логічним, а сама форма звіту досконалою. Знов Остап 

впевнився, що недооцінив фіновських медиків. Їх версія про нещасний випадок 

психологічно базується на волюнтаризмі та брутальності генерала Прохорова. А 

що від нього вимагати? Безграмотний селюк, ну збив вісімнадцять літаків, але чи 

додало це йому культури хоча б елементарного спілкування з підлеглими. Або 

залежними людьми, як у випадку з В/Ч 0913. Остап, за іронією, часто 

використовував саме такий стиль поведінки, за що й отримав спротив від 

Корнієнка. Ні, нічого сказати, непоказна але міцна команда. І Одінов, це не 

єврейський висуванець зрадника Красноштейна, а його знахідка. Ніколи Остап не 

додумався би, щоб медик став слідчим. Але якщо розібратись без упередженості, 

то це цілком логічно. 

Що міг би Остап додати для повноти картини, так це притягнення професорки 

Авакян до участі в операції МГБ. Врешті, зарахували Нікольську саме до її почту. 

Це з нею в Москві проводили бесіди кляті аналітики з групи «АнтіКрот». Остап 

певен, що стара шкапа Авакян торгувалась з ними, намагаючись отримати дуже 

впливових союзників в її боротьбі за закриття у Фінові медичного центру. 

Але і бій за закриття був тільки епізодом її боротьби з професором Платоновим. 

Вискочкою, як називала його стара шкапа Авакян. Не виключено, що це саме вона, 

при повній байдужості МГБ до цього конфлікту, підбила генерала Прохорова на не 

дружню поведінку. 

Треба просто знайти кілька прикладів безгосподарності у частині, тоді генерал 

проведе загальні збори офіцерського складу де Нікольська має пізнати «Крота», а 

медичний центр зазнає ніщивного бюрократичного удару і професор Платонов 

більше не буде експлуатувати трофейні ідеї. 

Але все, що Остап знає або здогадується про Авакян, лише підкріплює версію 

фіновців про нещасний випадок. 



Ще зникнення перекладачки, з мелодраматичним скиданням білизни, трохи 

непокоїть Остапа. Фактично вона зникла одночасно з нещасним випадком в 

барокамері. Може її вбили? А кинутий одяг, то спроба гіпотетичного Крота 

заплутати розслідування. Якщо в це повірити, то та жіночка скоріш за все стала 

свідком чогось. Чого? Підготовки або виконання теракту в барокамері?  Якщо далі 

розвивати те припущення про «Крота» і виходити з його безжалісної розправи з 

людьми у барокамері, а тепер ще й з перекладачкою, то реальна загроза існує і 

для нього, Остапа. Нікольська була законспірована під Петрову, а він на виду. 

Прилетів на трофейному «деркачі», його зустрічав офіцер з охорони. Привіз з 

собою чеську жінку… 

Якщо «Крот» дійсно існує, то його та Хани життя під загрозою. Але це якщо існує. 

Остап виймає руку з годинником з під голови, бо  вона геть вже не чутлива, тільки 

мурашки бігають. Повертається на бік. Вже хочеться спати. Мабуть для нього 

кращим снодійним є переляк а не секс. 

Остап уже в напівсні згадує як місцевий потсдамський МГБшнік розповідав йому 

історію про групу Малого. Як хтось переодягся в полоненого німця, що працювали 

у Москві на якомусь будівництві і запустив отруйний газ в квартири співробітників 

МГБ, які проживали у домі поруч. Здається, німецький «Циклон». Тоді серед 

співробітників та членів їх родин було багато жертв. Наче, отруйна речовина 

потрапила у вентиляційні канали ще у вигляді кристалів. Канали завчасно були 

перекриті так, щоб газ потрапляв саме в помешкання, а не виходив у повітря. 

Довго і плутано МГБшнік розповідав як терорист чи кілька з них просочились до 

будівництва у якості військових полонених і непомітно для охорони зникли. При 

цьому ці терористи так зробили, що при перерахунку полонених у них усе 

сходилось. А нещасних охоронців знайшли повішаними наступного дня. 

Остап вже майже спить. Так що мертві охоронці і свідчень дати не могли. Остап не 

знає скільки група Малого повісила охоронців, але очевидно, що більше одного. 

Чому Остапа так цікавлять ті охоронці, бо вони такий собі інструмент, а не мета 

теракту. Може і перекладачка, як охоронці, потрапила під нищівний процес 

теракту. 

Цікаво, що МГБ шукає його саме у військових частинах та ще й серед 

офіцерського складу. Як він перевтілився в німецького полоненого, то може бути 

ким завгодно і тут. Та чи існує «Крот»? А може, навпаки, група Малого то і є одна 

особа – «Крот». Але це все якісь абстрактні математичні гіпотези та висновки. 

Ненавиджу математику, думає у півсні Остап. 

Він здає курс диференціальних рівнянь старій професорці. Вона підозріло схожа 

на фото професорки Авакян зі звіту Одінова. В руках вона тримає підручник з 

анатомії і тиче олівцем у картинку, де зображена людина з розрізаним животом. 

Питає Остапа: «Як ця кишка називається? Не знаєте, студент Бєлєнький. А ця? 

Теж ні? Так ви взагалі нічого не знаєте про «Крота». 

 

 

 



21. Бруно фон Тадден. Вівторок 20 квітня 1948 року 
 
Карл Фон Тадден, батько Бруно, був схожий більше на англійського джентльмена, 

ніж на німецького аристократа. Різниця, яка була очевидна для Бруно, вимагає 

пояснення чи, навіть, недоречного в даний момент тлумачення. Якщо дуже стисло, 

то щоб тягнути на справжнього німецького барона, у фон Таддена старшого не 

вистачало деспотизму. Але він, все ж таки, постійно дорікав Бруно у двох речах: 

чому він так вперто цурається військової служби і так само вперто цурається 

стосунків з жінками. Перше пригнічувало старого барона, друге дивувало та 

розчаровувало. Як можна бути без коханої дівчини у вісімнадцять років? Чи не 

схильний син математик до содомії? Це була би ганьба. Фон Тадден гомосексуал. 

Ганьба. Але поведінка Бруно, зануреного в дослідницьку роботу, аж ніяк не 

підтверджувала для старого те страшне припущення. Врешті, коли вже Бруно 

отримав престижну пропозицію працювати в DVL, старий фон Тадден заспокоївся 

щодо жінок та зосередився на військовій службі сина. Начебто, робота в 

авіаційному відомстві компенсувала стосунки з жінками. 

Врешті, у майже тридцятирічного Бруно були знайомі жінки. Хоча завжди його 

працююча свідомість була та залишається основною перепоною для емоційних чи 

чуттєвих стосунків. Хто багато та охоче користується своєю свідомістю 

приречений на байдужість до чуттєвого рівня спілкування, включаючи сексуальні 

стосунки. Це вже діагноз, який поставив сам собі Бруно. Але у цієї чіткої концепції 

були практичні виключення і стосувались вони тільки тих випадків, коли Бруно 

жалів когось із жінок. Ще в сороковому, на початку війни, на цій основі Бруно 

зійшовся з вдовою пілота збитого англійцями бомбардувальника. Ця юна жіночка 

працювала в Адлерхофі, Бруно знав того пілота, тому був  присутній на її весіллі і 

раптом трапилося таке нещастя. Симпатична вдова з вдячністю приймала 

співчуття молодого керівника, вченого та аристократа. І, як це водиться в 

стосунках такого штибу, невдовзі стала його коханкою. Їхні стосунки тривали 

більше трьох років. А потім потяг, що віз її з Хамбурга, був вщент розбитий під час 

нічного бомбардування. Знов таки англійцями. Бруно фон Тадден, втративши 

коханку, в повній мірі зрозумів, що таке британський опір. Цей трагічний випадок 

підштовхнув Бруно до розробки математичної моделі прогнозу авіаційних ресурсів. 

У вихідні, та часто вночі, він проводив розрахунки за отриманими ним рівняннями 

аби практично довести їх адекватність. Не все виходило як передбачалось. 

Математична модель була далека від досконалості, але отримані числові дані 

вражали. Фактично Німеччина, що була в авангарді авіаційних та ракетних 

розробок, впевнено з великою швидкістю йшла до поразки в повітрі. Виявляється, 

що скупі на втрати англійці або, навпаки, байдужі до численних втрат росіяни, 

мали більше шансів на перемогу ніж німці, що були лідерами в передовій 

реактивній техніці. Вся проблема була у динаміці розвитку. Парадокс, але 

військові, що винайшли бліцкриг, не розуміли динаміки розробок авіаційної техніки. 

Була якась жадоба до втілення всіх новацій, нове заради нового. Це стало вірним 

шляхом до поразки. Про отримані ним результати Бруно став писати доповідні.   

Якщо вірити Джеймсу Шеферду, на жаль, до них віднеслись схвально тільки 

англійці. А навіщо йому брехати? Бруно був тоді у відчаї, тому що зрозумів, що не 

в силах зламати існуючу схему дій, зрозумів що його країна вже програла війну. 



І саме в цей час, в його оточенні з’являється двадцятидворічна біженка з Судетів 

Хана Цвайн. Хоча, в якому оточенні? DVL припинив своє існування, Дрезден був 

розбомблений тими ж англійцями, батьки Бруно загинули. Бруно  зустрів Хану в 

канцелярії бургомістра,  коли оформлював свої права на невеличкий заміський 

будиночок.  Вона не скаржилась, не плакала за втраченою родиною, а стійко 

чекала у довжелезній черзі таких самих щасливців на прийом у якогось чиновника. 

Ще вона була дуже красива, принаймні Бруно так здалося. Він не пройшов мимо, 

як зазвичай робив, і фройляйн Цвайн поселилась в будиночку, яким володів Бруно 

згідно із законами Райху. 

 

 

Взимку 1945-го центральна 

частина Дрездена була знищена 

британськими 

бомбардувальниками. 

Фахівці оцінюють руйнування в 

Дрездені на рівні таких в Японії 

від застосування ядерної зброї. 

  

Але Німеччина програла війну і в своєму будиночку Бруно опинився під 

окупаційною владою СССР. Російським окупантам до Бруно не було ніякого діла.  

Видали продовольчу картку, записали на прибирання цеглин і все. А от 

життєздатна Хана влаштувалась перекладачкою при російській комендатурі бо 

знала російську мову. Більш того, в тій комендатурі їй доручають вести справи 

біженців з Судетів та Померанії.  Правда нечисленних, тому що переважна їх 

більшість подалась до Баварії чи ще далі на Захід. 

На той момент між Бруно та Ханою романтичні відносини фактично закінчились. 

Хана, що мала зв’язки з чоловіками і до Бруно, знайшла собі нових кавалерів. 

Більше того, спадковий будиночок Бруно став місцем їх зустрічей. Окупаційний 

режим і прокомуністична місцева влада не дуже поважала права власності, так що 

Хана та її впливові друзі невдовзі де факто стали володарями колишньої 

нерухомості родини фон Тадденів. 

Незвичним було те, що Бруно і не переймався тим. Без роботи, в передмісті 

знищеного Дрездена його життя було позбавлене будь якої перспективи. Тому він 

зважився на досить авантюрний план, але і час той був часом авантюр. Першим 

пунктом плану була вимога назавжди покинути свій дім. Тому Бруно повідомив 

Хану, що надовго їде у справах до Еберсвальде, а будиночок залишає під її 

наглядом. Розчулена Хана провела останню ніч з Бруно в його ліжку, а вранці 

напекла йому в дорогу смачних пиріжків. Останнім приємним сюрпризом для Хани 

стало те, що Бруно залишив їй свій спортивний «БМВ». 

Більше Бруно не бачив Хану, як і не мав стосунків з іншими жінками. Хоча, 

перевтілившись у Курта Краузе, жив поруч з такими красунями як Поліна Рудь та 

Еріка Розенберг. Але руда Поліна і блондинка Еріка ставились до Бруно саме як 



до хатнього робітника. Тобто стосунки були, в кращому випадку, товариські. 

Несподівано стали складатись особисті стосунки Бруно з майором Раїсою 

Кочкіною. Ця одинока жінка проживала в готелі, що при медичному центрі. Бруно 

по понеділках прибирав там в саду, так і познайомився з керівником групи 

перекладачів, точніше перекладачок.  

Раїса не була, на думку Бруно, схожа на російських жінок, бо відрізнялась від 

інших жінок з персоналу медичного центру. Цікаво, що Поліну Рудь, яка була його 

фактичною хазяйкою, він, з невідомих причин, навіть не зараховував до росіян. 

Кочкіна, як на Бруно, мала цілком європейську зовнішність, без всяких там 

монгольських вилиць чи носів як картопля, і могла бути з таким самим успіхом 

австрійкою або голландкою. Спілкувались вони німецькою, яку майор знала 

досконало. Їх досвітні розмови проходили за чашкою кави з термоса, що Кочкіна 

виносила з своєї квартири. Бруно знімав рукавички, брав з рук жінки зелену в 

крапинку пластикову чашечку повну запашної кави і вони про щось говорили. В 

основному про те, хто де був, що бачив. Бруно розповідав про довоєнний Відень, а 

Рая згадувала Лондон та Ліверпуль часів минулої війни. Та хіба тільки про це? 

Але в цей день Раїса Кочкіна запросила Бруно, відомого їй як садовник Курт 

Краузе, до себе в гості. Було не зовсім у німецькій традиції зустрічатись по 

домівках. І коли одинока жінка запрошує одинокого чоловіка до себе в гості, то це є 

не натяком, а прямою пропозицією до певних інтимних стосунків. Бруно міг би 

відмовитись, знайшлось би багато причин пояснити свою відмову без образи для 

жінки. Але він цього не зробив, бо почав жаліти з якогось моменту тендітну жінку з 

коротко під хлопчика підстриженим волоссям і великими та сумними блакитними 

очима. 

Бруно даремно зараз дивиться на свій ручний годинник «Трезор». Зустріч 

призначили на сьому, але в сутінках стрілок не видно. Триповерховий будинок 

готелю являє собою бетонний паралелепіпед, лише з південного боку 

прикрашений сонцезахисними козирками з алюмінію. Вхід до готелю є глибоко 

занурений, так що вхідні двері до заскленого холу знаходяться в глибині будинку. 

Хол і площадка перед ним  у темний час  повинні бути освітлені, але сьогодні все 

було вимкнено. Тому Бруно опинився в нетрях будинку в повній темряві. Десь тут 

на глухій стіні повинен бути щит з кнопками виклику до всіх номерів готелю. Рая 

казала натиснути номер 23. Але як це зробити у темряві? 

Бруно згадує про свій малесенький ліхтарик – пластикову коробочку менш за 

сірникову. Він дістає його з кишені піджаку темно сірого костюму. Цей костюм 

залишився єдиним більш менш пристойним одягом в його куцому гардеробі. 

Лампочка ліхтарика ледь світиться. Практично повністю розрядив батарейку в 

неділю, коли лазив до тунелю. І це остання батарейка… Де зараз таку знайдеш? 

Все ж таки заповітний номер потрапив йому на очі і він натискає кнопку. 

- Да, - чує він тягуче російське слово. 

- Тут є Курт Краузе, пані Раїса, ми домовлялись про зустріч. 

- О, ласкаво прошу, Курт. Другий поверх, номер двадцять три. 

На другому поверсі сходи та коридор виявились також не освітленими, лише з тією 

різницею, що сюди проникало якесь світло крізь вікна. Бруно стукає в двері, які 

одразу відкриваються. Раїса Кочкіна вдягнута в довге вузьке плаття, що 

підкреслює її струнку фігуру. 



- Садівник не може прийти без квітки. Чому одна? По перше, це елітний 

екземпляр, по друге, я ставлюсь з повагою до числа один. – Бруно вручає Раїсі 

попелясту троянду, яку випросив у скаредної Марти Цебст з її оранжереї. 

«Ах, пане Краузе, добре, що ви хоч розумієтесь на квітах, виростити таку красу ви 

точно не в змозі». 

Раїса мовчки бере квітку, досить довго дивиться на неї, а по тому йде до столу, 

щоб поставити квітку у воду. Бруно спостерігає за її плавними рухами. Фігура, 

облита світлою бежевою тканиною приворожує його погляд. «Чи є на ній білизна?» 

У кухонній частині готельної кімнати, де в стіну були вмонтовані стіл, мийка та 

електрична плитка, Бруно помітив маленький столик на колесах, вже сервірований 

господинею. Квітку, подарунок Бруно, вона помістила в порожню пляшечку від 

«Кока-Коли». 

Раїса Кочкіна повільно везе столик до крісел, при цьому, як завжди, сумно 

посміхаючись. 

- В мене нема жодної квіткової вази, - вказує вона на ікебану з троянди та тари від 

газованої води. 

Бруно мовчки киває головою. Він має можливість впевнитись, завдяки глибокому 

декольте плаття та позі при транспортуванні столика, що пані майор або забула 

надіти білизну або так треба за етикетом. Принаймні, її верхню частину. 

- Включіть радіо та сідайте. Крім кави в мене все готово.  

Бруно відриває погляд від Раїси і, озирнувшись, помічає маленький приймач на 

столику біля ліжка. Такий  же як у нього - чорненький пластиковий «Тефаг». 

- У нас однакові приймачі, - Бруно озирається на жінку. 

- Мабуть десь був їх склад недалеко, от їх звідти і розтягли, - Рая вже докотила 

столик. 

На його маленькій площі розмістилась скляна таця з американськими крекерами, 

що були щедро намазані чорною ікрою, маленькі скляні мисочки з якимсь салатом, 

мисочка побільше з чищеним арахісом та пляшка шотландського віскі 

«Гленморандж». 

- Курт, я просила вас включити приймач. 

- А, так, вибачте. Від вашого столу не можна відірвати очей. 

- Я старалась. І все ж таки забула поставити пляшку «Кока-Коли». В холодильнику 

ще є парочка. – Раїса сумно посміхається до свого гостя. – Давайте, Курт, я за 

водою, а ви все ж таки включіть радіо. Вже налаштовано на «РІАС», не 

перемикайте. 

Під джазові синкопи Каунта Бейсі, що тихенько ллються з приймача, під м’яким 

світлом торшера, за хвилину вони сідають навпроти один одного у зручні фотелі. 

Бруно, зі своєї ініціативи, наливає у великі склянки по ковтку чудового віскі. Рая 

бере свою, якісь секунди дивиться на Курта бо хоче виголосити тост. 

- Знаєте, Курт, в мене був дуже важкий день. Та і не тільки сьогодні, а починаючи з 

суботи… Я навіть не очікувала, що таке може трапитись зі мною. А от з вами я 

наче потрапляю в інший світ, де нема всієї цієї нудної повсякденності, що 

чіпляється  до мене наче смола. Підозрюю, що і вам зі мною трошки веселіше. 

Хочу випити за наші такі відношення, за наш перехід на  «ти». 



- Згоден з вами,- замість щось зробити із своєю склянкою в руці (хоча б  випити її 

зміст), Бруно пускається в філософію, - Інакше мене не було б тут. То за нашу 

мікроскопічну організацію підтримки, за будь яких обставин, доброго настрою. 

Бруно, нарешті, вливає в себе той ковток пристойного віскі. Пані майор робить те 

саме. 

- Тепер організаційний поцілунок, - каже вона і простягає губи до псевдо садівника. 

Після платонічного поцілунку, вони ніжно тиснуть один одному руки і 

представляються: 

- Курт, - каже він. 

- Раїса, - каже вона. 

- Оце ваше, вибач, твоє ім’я якось важко мені вимовити. Може є якесь скорочення 

цього імені? 

- Навряд ти бачив совєтський фільм «Цирк». 

- «Цирк»? Ні. Із ваших фільмів пам’ятаю тільки «Броненосець Помкін» 

- Потьомкін, - Раїса сміється, - облишимо це. А у фільмі «Цирк» є другорядний 

персонаж, дівчина, яку звуть як мене. 

- Так, - каже Бруно і дозволяє собі перший крекер з ікрою. 

- Головна героїня фільму – американка, яка, як і ти, не може моє ім’я вимовити. 

- У-гу, - вимовляє Бруно після другого крекеру. 

- Так от, ця американка звала ту дівчину Райка, начебто це слово їй було вимовити 

легше. 

- Райка? – запитує сам себе Бруно, тримаючи третій крекер у руці. 

- Ну що? Легше? 

- Важко сказати. Тут потрібна певна практика. – Бруно дуже елегантно жестикулює 

рукою, яка тримає крекер, та відправляє його до рота навздогін попереднім. 

- Курт, цей салат краще з’їсти поки він ще теплий. 

- Це з крабами? - тепер Бруно елегантно тримає маленьку скляну мисочку з 

салатом. 

- Вгадав. В мене таке враження, що ти трошки голодний. Хочеш, я зроблю тобі 

яєчню з салом та ковбасою. 

- Ні-ні, дякую. Я, дійсно, трохи поводжусь не чемно. Відверто кажучи, мені 

подобається чорна ікра. А ця війна… давно не смакував… Розумієш про що я? 

- Ну тоді налий ще і тост вже твій. 

- Ви росіяни так любите довгі декларативні тости: п’ю за це чи за те. Я звик до 

того, щоб підняти склянку, кивнути товаришу, найбільше – видавити з себе 

«прозіт», а головне випити. 

- Ну тоді так і зробимо: я підніму склянку, ти кивнеш, а з приймача почуємо 

бойовий клич німецьких випивох. Ну, поїхали, - пані майор робить свій ковток віскі, 

повільно ставить порожню склянку на скляну поверхню і теж пригощається 

крекером. 

- І часто частувались ікрою німецькі садівники? Може, коли їздили на прогулянку 

до Відня? Можна було замовити чорну ікру в кафе «Демель»? 

- Так, там готують чудові сніданки, завжди можна перекусити, але я замовляв 

тільки каву, штрудель та фірмовий торт. 

- І часто ти пив каву в «Демелі»? 



- Кожного разу, коли навідувався до Відня. Тобто, десь раз на три місяці, ми 

кажемо раз в квартал. 

- Вибач, Курт, але ти не був садівником до війни? Чи не так? 

- Ні, не був, Райка. Не був. І не питай мене: а під час війни? 

- Я не буду питати, любий Курт. Але здалось мені зі самого нашого знайомства, що 

ти, насправді, лише прикидаєшся садівником. 

- Справді? 

- Знаєш, на кого ти схожий? На пана, що надів комбінезон і вирішив з аматорських 

міркувань трошки попоратись в саду. 

- Аматорських міркувань, - луною повторює Бруно. - У нас так не кажуть. Можна  

ще по ковтку? 

Раїса Кочкіна мовчки киває на знак згоди. 

- Напевне, ти маєш рацію. Я не садівник і мене не звуть Курт Краузе, - каже Бруно, 

коли випив своє віскі. 

- Так, - Раїса, навпаки, не випила віскі, а відкинулась у кріслі, тримаючи свою 

склянку двома руками. 

- А звуть мене, Райка, доктор Бруно фон Тадден і, коли я закінчив університет у 

Геттінгені, весь час працював у DVL, відділі прогнозування. Я очолював цей відділ. 

Військових чинів не маю, у націонал-соціалістичній партії не перебував, рівно як і 

на війні. Я нікого не вбивав, але мої аналітичні дослідження сприяли смерті тисяч 

людей. З них більшість це були твої співвітчизники. 

- Навіщо ти все це мені кажеш? – шепотом питає Раїса після довгої паузи. 

- Ти про щось подібне  все одно здогадувалась. Я не хочу, щоб ти робила якісь 

припущення… Часто фантазії перевищують дійсність. Я не від кого не ховаюсь, я 

просто хотів бути непомітним. – Бруно послаблює вузол краватки та розстібає 

верхній ґудзик своєї білої сорочки. 

- Я так і знала, що з тобою щось не так. Мабуть краще, що ти мені все розповів. Ти 

кажеш - фон Тадден? 

- Так. 

- У тебе що, якийсь аристократичний титул? 

- Я з родини баронів. 

- Ну що ж. Твоє здоров’я, барон фон Тадден! – Раїса нарешті випиває свій напій. – 

Вийшло як у казці: запросила в гості садівника, а він виявився прекрасним 

принцом. 

- Ти ж не викажеш мене вашому НКВД? Чи не так? 

- Не бійся, барон, я не зраджую чоловіків, що мені подобаються. 

- Але ж ти комуністка, а вони всі фанатики. 

- Дурниці, - Раїса міняє позу і відповідає діловим тоном, - я взагалі не була ні в якій 

партії, як і ти розповідаєш про себе. В мене є високий партійний покровитель, але 

не хвилюйся, він для мене як тато, а не коханець. 

- Чому я повинен хвилюватись з приводу твоїх коханців? 

- Тому що я подобаюсь тобі так само, як і ти сподобався мені. Курт, чи Бруно, 

давай не гаяти часу на реверанси і це собаче обнюхування. 

- Я буду звати тебе Касандра. – Бруно показує жестом саме кого буде так звати.  

- Касандра, Касандра. Кейсі, чим не назвисько? 

- Краще ніж Райка з цирку. 



- А давай ще раз на брудершафт. 

- Давай. Де ти дістала це чудове віскі? Це ж односолодове, розумієш про що я? 

- Я два роки провела в Англії. Налити тобі «коли»? Ні? 

Цього разу вони спершу поцілувались і цей поцілунок вже не був платонічний. 

- Мене звуть Бруно. 

- Друзі звуть мене Кейсі. 

- Близькі друзі? 

- Я б назвала їх аристократами у бігах, - цю фразу Раїса виголошує англійською. 

- Це не про мене. На цьому світі я геть один і втекти можу тільки від себе. А 

оскільки це не є можливим, то я не в бігах. 

- Це дуже складно. З’їж оці два крекери а я приготую каву. 

- Може ще віскі? 

- Так ми нап’ємося. Але відмовитись я не можу – тяга до алкоголю відома 

слов’янська риса. А з ранку мені треба бути в формі. У прямому та переносному 

розумінні. 

- Форма тобі не личить. А так ти дуже красива жінка. 

- Можливо. Мої численні коханці притримувались саме такої думки. І в результаті я 

цілком самотня. Як ти кажеш? Я є один і ворожий світ навкруги. 

- Бачиш, віскі «Гленморандж» надихає не філософські роздуми. Але чи таке вже 

вороже наше оточення? Я би визначив його скоріш як небезпечне. 

- Вороже чи небезпечне, яка різниця, пане математик. Адже ти математик за 

фахом? Чи не так? 

- Ну, можна назвати мене і так. Принаймні, докторська дисертація була 

присвячена математичним методам прогнозування. 

- Мій Боже. Скільки ж у тебе титулів. І ти хотів все це приховати? Знаєш, здається 

у поляків, є така говірка «Видно пана по халявах». От і я, перекладач за фахом, 

одразу помітила, що ти не той за кого себе видаєш. 

- Тобі ніколи не пропонували зайнятись розшуком? 

- Розшуком чого? 

- Злочинців, звісно. Розслідувати кримінальні або шпигунські справи. 

- Мені таку справу запропонувало саме життя. У минулі вихідні зникла дівчина, 

вона була перекладачкою з моєї групи. 

- Може їй набридло займатись перекладом. 

- В одному з приміщень знайшли її одяг: формений верхній одяг та білизну. 

- Якщо так, то їй набридло носити вашу потворну форму або носити одяг взагалі. У 

нас в Німеччині досить поширений рух нудистів. Вже років з сімдесят. 

- Ні, Курт. Ой, Бруно. Це не жарти. З дівчиною щось сталось. 

- От ти кажеш «в одному з приміщень знайшли одяг». Це в якому приміщенні? Чи 

не в такому ж як у тебе номері готелю, де вона проживала? 

- Покинь сміятися. В мене таке передчуття, що з дівчиною щось трапилось. А її 

формений одяг був акуратно складений у шафці роздягальні, що при ванних 

кімнатах у корпусі катапульт. 

- Ми називали той корпус «Д». 

- Дуже романтично. Так ти бував тут раніше? 

- Так. Ще під час війни. І навіть ночував у цьому будинку. 

- Так що про дівчину? 



- А… Не знаю, що тут можна сказати. Ну, дійсно, вона могла таємно приготувати 

та віднести до роздягальні цивільний одяг. Там переодягнутись перед тим як 

дезертирувати. Тоді в її речах повинно не доставати якогось одягу, бо він 

одягнутий на ній. Але якщо весь одяг на місці, то вона просто роздяглась, щоб 

прийняти душ. Шукайте вашу втікачку голенькою. 

- Ти все жартуєш. Але ця нещасна завела собі таємного кавалера і, можливо, у неї 

в суботу було побачення. А речі її, начебто, всі на місці. А от її немає. Не могла ж 

вона гола піти світ за очі в Західну зону чи додому? 

Бруно киває головою на знак згоди і пробує згадати, чи той мрець в ракетному 

ящику точно був чоловік у російській військовій формі, а не гола дівчина. 

- А не міг до медичного центру зайти хтось сторонній? 

- Хіба що ти, – Рая дивиться на Бруно з неприхованим кокетством. – Зваблюєш 

перекладачок, а потім розчиняєш їх у ванні як Доріан Грей. 

- Якщо це навіть так, тобі нема чого боятися. Тебе не можна розчинити, бо ти 

зроблена із справжнього золота. 

- А зваблення мені теж не треба боятись? 

- Ні, бо садівник та майор це мезальянс. Скоріш ти мене звабиш. 

- Тільки не сьогодні. В мене почалась менструація. 

Бруно трохи не давиться водою,  бо саме під ці слова п’є «Кока-Колу» із тієї ж 

склянки де було віскі, - Слухай, може я не вчасно, - каже він відновивши дихання. 

- Ні, вважай це невеличкою неприємністю. 

- Але ця наша зустріч, - Бруно подається вперед і ставить склянку на стіл, - вона 

може невчасна… 

- Якщо бути відвертою, бажання дізнатись, хто є насправді той блондин, що 

сумлінно працює граблями по понеділках в моєму дворі, має берлінський акцент і 

охоче розповідає про свої відвідини Амстердама, Відня чи Стокгольма… Так от, це 

бажання набагато сильніше моїх щомісячних маленьких неприємностей. 

- Але зараз твоя цікавість повністю задоволена і маленька неприємність стала на 

перший план. – Бруно ставить перед собою долоні одну над одною і міняє їх 

місцями. 

- Ні, Бруно. Справжня неприємність це зникнення Наді Самохвалової. Вона не 

могла дезертирувати. З нею сталось щось страшне. Може її викрали. Переодягли 

та викрали. Що стосується тебе, то дізнавшись хто ти є насправді, зовсім не 

зрозуміло, що ти тут робиш? 

Бруно дивиться в підлогу. Думки плутаються і заважають прийняти рішення. 

- Я шукаю тут один документ, моя мила Кейсі. Це атрибути банківських рахунків 

двох чи трьох, я точно не знаю. Це нацистські гроші. Рахунки, звісно ж, у 

Швейцарії. Там повинно бути більше мільйона фунтів стерлінгів. Це скажені гроші. 

Документ загублений десь тут у цьому центрі. Я майже рік не можу його знайти. 

Може ти допоможеш мені? Ми могли б поїхати до Швейцарії. Я там теж був, це 

казкова країна. 

- Ти дезертирство мені пропонуєш? – каже майор Кочкіна після довгої паузи. 

- Я пропоную тобі багатство і свою участь у твоєму житті, - страх зради цієї жінки 

змішався, в трошки не тверезій голові Бруно, з жертовним бажанням їй допомогти. 



- Мені треба вийти, неприємності все ж таки, - Раїса встає і, розгубившись 

дивиться на Бруно. - Налий собі ще випити, мені більше не можна. Та з’їж врешті 

ці два крекери. 

Бруно слухняно наливає віскі у свою склянку. Далі випиває те, що налив, одним 

ковтком, не відчуваючи ані смаку ні аромату свого улюбленого напою. «Чому я 

розповідаю виключно жінкам про свої пошуки скарбу?». Бруно поривчасто встає та 

підходить до вікна. Але за вікном темно і в полірованому склі він бачить себе в 

незвичному костюмі, у білій сорочці, при краватці і з порожньою склянкою в руці. 

Бруно, дивуючись сам собі, потискає плечима і повертається до столика, щоб 

позбутися склянки. «Дійсно, кокетував з англійцем – шукаю золото, а хвойді Хані в 

ліжку виклав куди їду, дякувати Богу не сказав навіщо». 

Бруно думає, стоячи біля столу, чи не занадто він був відвертий з жінкою, яка 

зараз щось там робить в своїй ванній кімнаті з приводу її менструальної кровотечі. 

І приходить до висновку, що дуже співчуває їй, віддає належне її ставленню до 

нього і кращого спільника годі і шукати в його обставинах. Хіба, що повірити 

Шеферду і викласти йому історію про банківські документи. Але той універсальний 

шпигун використає Бруно та викине його наче непотрібну ганчірку. Зацікавленість 

в Бруно є набагато більшою у пані майора. Може треба одружитись з нею? 

Російська дружина німецького барона. Вона красива, розумна, Бруно їй не 

байдужий і, головне, на відміну від росіян, європейська культура не є для неї 

чимось чужим. Ідеальна супутниця для життя, і, заодно, спільниця в пошуках 

скарбу. 

Тим часом ідеальна супутниця з’являється на порозі ванної кімнати. Вона 

посміхається, але її блакитні очі повні сліз. Горло Бруно охоплює спазм. Він 

морщиться від знайомого відчуття. Реакція йому знайома ще з часів вдови пілота. 

Він з трагічною міною підходить до нещасної хазяйки готельної кімнати, бере її за 

плечі та дивиться в очі. 

- Що? – вона так і не почала плакати. 

- Мені здається, що в тебе нема приводу лити сльози. 

- Так, нема, але вони зараз поллються. Мабуть я втомилась грати роль щасливої 

самотньої жінки, майора військово-повітряних сил, громадянки Союзу Совєтських 

Соціалістичних Республік. Я, навіть, росіянка не справжня. 

- Мій Боже. А хто ж ти? – питає Бруно, і трагічна маска сповзає з його обличчя. 

- От бачиш, Курт Краузе, не тільки в тебе є секрети. Я родом з України. Прізвище 

мого батька Шило. Англійською bodkin. 

- А, шило. Зрозумів. 

- Він був партійний чиновник і його перевели до Москви. Це суттєве підвищення. А 

якийсь дурень порадив йому змінити прізвище на Кочкін. 

- Звучить мило. Так ти українка? 

- Ну, батько точно українець, а мати … Не знаю. Вона померла, коли я ще була 

маленька. 

- Як прикро. А батько? Наче ти казала про нього в минулому часі. 

- Його розстріляли. 

- Мій Боже. – Бруно притискає жінку до себе, а  вона починає плакати. – Як же ти 

опинилась тут? 



- Мені допоміг друг батька Леонід Брежнєв. Виявився він сміливою та мужньою 

людиною. Він працював тут в Німеччині. Генерал Брежнєв, не чув? 

- Звідки, - Бруно посміхається наївності Раїси Кочкіної. 

- Зараз дядя Льоня повернувся до Запоріжжя і мене туди тягне. А я не хочу 

повертатись в Союз. Мені там погано. 

- А дядя Бруно пропонує тобі Швейцарію. 

- Кинь, дядя, цю дурницю.. – Кочкіна без надії махає рукою. - Росія то є мій хрест. 

Краще заварю нам кави. У твоєї Поліни Рудь завтра прийом гостей, вони печуть 

солодощі і я вициганила в неї трошки печива. Називається «хворост». 

- Вона мені нічого не казала, щоб прибрати десь чи квіти… 

- О, її гість з прокуратури. Військової. – Рая піднімає вказівний палець і відходить 

від Бруно, щоб зварити каву. 

- У нас велика трагедія, - каже Рая, включаючи чайник, - в барокамері задихнулись 

п’ятеро, включаючи двох жінок, двох генералів та трьох офіцерів. 

- Але разом виходить семеро. 

- Ні, ти не правильно рахуєш. Двоє з військових є жінками – одна генерал, друга 

лейтенант, здається. Зовсім молода. 

- Так, розумію. Все це техніка безпеки. Треба бути цілком обережними з 

барокамерами. 

- Мій любий німець, я втомилась також від вашого німецького резонерства. 

- І не дивно. Ми - нудна нація, зациклені на технологіях та безперервних 

вдосконаленнях. Але до цього схильні всі європейці. Ти кажеш, що п’ятеро ваших 

військових загинули в барокамері. Звісно шкода людей, але це не іграшка. 

Барокамера є складним приладом для досліджень. До речі,  він розрахований на 

одну, підкреслюю, одну людину. Як могли задихнутися п’ятеро? Це нонсенс. 

Жахливе невігластво. І з цієї точки зору, шановна пані, мені не жалко загиблих. 

Переходячи до метафор, можна сказати, що техніка помстилась цим людям за 

неповагу до неї. 

- Неповагу, це точно, - Раїса качає головою на знак згоди і одночасно ллє окріп у 

термос. 

- Кава буде за кілька хвилин. Давай я приберу зі столу. 

- Я тобі допоможу. По-перше, треба відкотити столик до мийки, адже він на 

колесах, - Бруно так і робить,- далі, скидаємо порожню посуду до мийки і 

відкриваємо кран з гарячою водою. 

- З якого ллється холодна вода. – Кочкіна посміхається. 

- Але ж вона повинна бути гарячою, - Бруно дивиться на рукав свого сірого 

піджака, де виникла чорна пляма від води. 

- Ось тобі маленький приклад нашого способу життя. Спочатку варвари  щось 

поламали і постачання гарячої води припинилось, а потім всі діють як можуть. 

Воду гріють і вигадують, як замінити непотрібний душ або кран на кухні. 

Рая делікатно відсуває Бруно від мийки. Той не опирається, ентузіазм вщух. Він 

дійсно не знає що робити. Рая включає свій електричний чайник, щоб нагріти воду 

для миття посуду. Далі дістає дві чашки для кави з шафки на стіні та скляну 

тарілку з печивом від пані Рудь. 

За п’ять хвилин вони знов сидять на своїх місцях. Рая сховала недопиту пляшку 

віскі. Натомість на столику з’явились маленькі кришталеві чарочки та пляшка 



шоколадного лікеру. Хазяйка кімнати сама розливає бежеву рідину по чарочках. 

Бруно милується витонченою рукою, що тримає пляшку. Красива жінка ця Рая 

Шило. 

- Так чим я можу тобі допомогти? – каже Рая обережно смакуючи каву, бо вона ще 

гаряча. 

- Не мені, а нам.  

- Кинь це … Бруно. Я не звикла ще так тебе називати. Кажу ж, що я приречена… 

- Ні. Це ти кинь зачитувати собі вирок. Ти вже не належиш до того комуністичного 

світу. Тобі необхідно поміняти спосіб життя. 

- Обіцяю прислухатись до твоєї думки. І все ж таки, чим можу бути корисною? 

- Документація в архіві. Ти маєш до нього доступ? 

- Так, але… 

- Я передам тобі список, що треба шукати і де. Скоріш за все, треба шукати 

документи на поставку голок для енцефалограм. 

- Чого? 

- Енцефалограма – запис електричної активності мозку. 

- До чого тут банківські рахунки? 

- У цьому пакеті документів знаходиться офіційний запис про відкриті рахунки в 

швейцарському банку. Вони просто там знаходяться, наче у мішку. 

- І все? Так просто? 

Але Бруно не встигає відповісти. В двері затишного номеру майора Кочкіної хтось 

з усієї сили б’є чи то кулаком чи ногою. 

- Райка, відчини Райка. Я знаю – ти дома, - верещить із-за дверей неприємний 

голос. – Відчини, твою так! 

Бруно не розуміє про що кричить жінка бо кричить вона російською. І навіщо так 

колотити він теж не розуміє. Але, очевидно, що мова йде про щось надзвичайне. 

  
Російська ікра та американська Кока-Кола співіснували на столі Раї Кочкіної 



22. Майор Кочкіна. Вівторок 20 квітня 1948 року 
 
Рая Кочкіна підставляє руки під струмінь холодної води у рожевому умивальнику. 

В цій кімнаті все рожеве: фаянсова ванна, біде та унітаз. Кахель на стінах теж має 

рожевий відтінок а от підлога встелена великими білими плитками. Тільки що вона 

зняла носок туфлі з педалі контейнеру для сміття, куди кинула закривавлену вату. 

Ллє, наче кран відкрили. Одного цього досить, щоб  втратити рівновагу. А ще ниє 

низ спини та перед очима з’являються жовті плями. Може не треба було пити 

віскі? Проклята жіноча природа зламала їй вечір, який, якщо Рая і не планувала, 

але і не противилась би його закінчити разом зі своїм кавалером у ліжку. А вати, 

цієї дурнуватої вати не вистачить на завтра. Імпульс відчаю викликав 

спустошеність та байдужість до всього і Рая виходить з мокрими руками із ванної 

кімнати. Вона дивиться на симпатичного розгубленого чоловіка, якого вона от 

зараз втратить, коли щось не вдіє. Рая от заплаче. 

- Що? – вона так і не почала плакати. 

- Мені здається, що в тебе нема приводу лити сльози. 

- Так, нема, але вони зараз поллються. Мабуть я втомилась грати роль щасливої 

самотньої жінки, майора військово-повітряних сил, громадянки Союзу Совєтських 

Соціалістичних Республік. Я, навіть, росіянка не справжня. 

- Мій Боже. А хто ж ти? – питає Бруно, і трагічна маска сповзає з його обличчя. 

- От бачиш, Курт Краузе, не тільки в тебе є секрети. Я родом з України. Прізвище 

мого батька Шило. Англійською bodkin. 

- А, шило. Зрозумів. 

- Він був партійний чиновник і його перевели до Москви. Це суттєве підвищення. А 

якийсь дурень порадив йому змінити прізвище на Кочкін. 

- Звучить мило. Так ти українка? 

- Ну, батько точно українець, а мати… Не знаю. Вона померла, коли я ще була 

маленька. 

- Як прикро. А батько? Наче ти казала про нього в минулому часі. 

- Його розстріляли. 

- Мій Боже. – Бруно притискає жінку до себе, а  вона починає плакати. – Як же ти 

опинилась тут? 

Рая обіймає Бруно за шию і притискається щокою до його старенької, але свіжо 

випраної сорочки. Сльози ллються з її очей і на сорочці виникла вже велика мокра 

пляма. 

Нема кращого засобу заспокоїтись для виведеної з рівноваги жінки, як мати 

чоловіка, якому можна поплакатись. Звісно найкращими ліками для Раї був би 

ніжний акт любові, але зважаючи на обставини, вона задовольняється розмовами. 

Історія про друга її знищеної родини - Леоніда Брежнєва та плітки про недавню 

катастрофу у барокамері цілком її заспокоюють. І вона, нарешті, усвідомлює 

пропозицію садівника, який виявився насправді бароном та доктором філософії. 

Рая заварює каву своїм улюбленим способом у термосі та наважується пити з 

доктором фон Тадденом шоколадний лікер. Вона кидає обережний погляд на 

свого гостя. Він сидить у мокрій від її сліз сорочці і щасливий чекає коли вона 

заповнить бежевим лікером його чарочку. Ну точно як ручний пес. Що ж насправді 

треба чоловікам від жінок? Рая так і не зможе точно відповісти. 



- Так чим я можу тобі допомогти? – каже Рая обережно смакуючи каву, бо вона ще 

гаряча. 

- Не мені, а нам.  

- Кинь це… Бруно. Я не звикла ще так тебе називати. Кажу ж, що я приречена… 

- Ні. Це ти кинь зачитувати собі вирок. Ти вже не належиш до того комуністичного 

світу. До певної міри це драма, тому що гостро відчуваєш  недосконалість того 

суспільства. Тобі необхідно поміняти спосіб життя. 

- Обіцяю прислухатись до твоєї думки. І все ж таки, чим можу бути корисною? 

- Документація в архіві. Ти маєш до нього доступ? 

- Так, але… 

- Я передам тобі список, що треба шукати і де. Скоріш за все, треба шукати 

документи на поставку голок для енцефалограм. 

- Чого? 

- Енцефалограма – запис електричної активності мозку. 

- До чого тут банківські рахунки? 

- У цьому пакеті документів знаходиться офіційний запис про відкриті рахунки в 

швейцарському банку. Вони просто там знаходяться, наче у мішку. 

- І все? Так просто? 

Грюкання в двері не дає Бруно відповісти. Рая на мить лякається, аж занив низ 

спини, але впізнає хриплий голос та матюки Гульнари Ахметової. Мабуть знов 

десь напилась, але випивки було недостатньо, тому вирішила поживитись у своєї 

начальниці. На підпитку Гульнара втрачала повністю відчуття субординації. 

Рая робить рукою заспокійливий жест, підходить до дверей і тільки трохи їх 

відчиняє, щоб впевнитись, що це дійсно Ахметова. 

- Чого тобі? В мене гості. 

- А глянь, твою так. І ти хахаля привела? Весна – пора кохання. 

- Чого тобі, Гулі? – знов питає Рая. 

- Райка, я тобі заважати не буду. Але мовчати не можу. Слухай. Я тут трошки 

випила з Тарановим. Розумієш, він повне говно. Напився, мать його, раптом каже, 

що бачив нашу Надю Самохвалову. 

- Де? 

- От слухай, так твою. Каже, що вчора сам її знайшов у ванні, а поруч були 

складені її речі. І була вона гола та мертва, а у ванні була вода. І значить 

втопилась наша Надя. 

- Що ти верзеш? Де ж вона? 

- А от в тому і штука, що Таранов, той імпотент жалюгідний, вже другий день п’є 

горілку. Він і мене, глядь, запросив, щоб я йому пляшку принесла… 

- Так де Надя? 

- Як де? Зникла. Я йому теж не повірила, але він Фішманшею клянеться. Та  ще 

сам Корнієнко її там бачив. А коли прийшли красавчики Одінов з тим, як його, так її 

вже не було. 

- Значить Надя не втопилась зовсім, а була жива та вислизнула якось так, що її не 

помітили. 

- Правда? 

- Ну а що ще може бути? 

- Ой, глядь. І куди ж вона гола побігла? 



- Тут якась загадка. Корнієнко мовчить. О, я от що, завтра зранку до нього зайду і 

все спитаю. 

- Ти що, Райка. Це таємниця. Він спитає, звідки дізналась. І Таранову і мені 

дістанеться. А я в Росію не хочу. 

- Ти б, Гулі, пила менше і не таскалась би за чоловіками, якщо назад не хочеш. А 

Корнієнка в лоб я так питати і не збираюсь. Сам все виложить. 

- Ну хіба що. Ти в нас дипломат. А я боюсь, бо в мене нема на високих посадах 

заступників. Щось трошки буде не так і прощавай Німеччина. 

- Якщо в тебе є такі страхи, то мовчала би, а не грюкала в двері… 

- Як мовчала? З Надькою дивись яка чортівня, а ти – «мовчала». 

Спантеличена Рая тільки знизує плечима. 

- Ладно, піду я. У тебе щось випити не залишилось? – Гульнара Ахметова була з 

молоду впевнена, що алкогольні напої відносяться до продуктів, які найбільш 

швидко псуються. Тому їх треба вживати всі і одразу. 

- Не знаю. От лікер шоколадний залишився, хочеш? 

- Давай. Якраз те що треба. А то «не знаю». Нудна ти, Райка, так твою. Красуня, а 

нудна. Давай цей лікер, піду я. А може Таранова пригостити? Він, глядь, сидить і 

горілку всю вже випив… А? – Ахметова безнадійно махає рукою. Перед ким вона 

розсипається відвертостями.  

Рая повертається до столу, підморгує спантеличеному німцю і повертається до 

дверей з пляшкою із залишками шоколадного лікеру. Вручає пляшку Ахметовій і 

зачиняє двері. 

- І це все? Мать твою, тут і на одного мало… - Ахметова ще материться за 

дверима, але Рая вже повертається до столу. 

- Сьогодні божевільний день. Ще трошки і я не витримаю. Так, про що ми? А, про 

швейцарські банківські документи, що в теці з документами на якісь голки. 

Правильно? – Кочкіна знов перейшла з російської на німецьку, наче, з розбитої в 

грязі та ямах дороги, виїхала на бетонований автобан. 

- Хто це був, Рая. Ця жінка геть п’яна. 

- Міцно тримайтеся в кріслі, пане барон. Ця п’яна жінка – військова перекладачка, 

моя підлегла. 

- Мій Боже, - вкотре повторює Бруно, - в німецькій армії таке не можливо. Тобі 

дійсно треба тікати звідси. Це все якесь божевілля. 

- Це квіточки, Бруно. Ця випивоха приперлась, щоб розповісти про зниклу 

колежанку. Наче хтось бачив її втопленою у ванні, там де катапульта. 

- Що значить бачив? 

- Вона зникла. 

 Гість надовго задумується не питаючи ні про що, наче, зникнення утоплениці річ 

цілком можлива. 

- Тут у вас завівся якийсь вбивця. Так здається зі сторони. А ще не зникав в 

останні дні хтось з персоналу? 

- Ні, тільки Надя. Та і рано записувати її в покійниці. Нібито один офіцер бачив її у 

ванні. 

- А, це інша справа. Так вона просто злякалась? 

- Не знаю. Давай, Бруно, до діла. Ще раз розкажи про твої документи. 

  



23. Бруно фон Тадден. Вівторок 20 квітня 1948 року 
 

Бруно виходить з готельного будинку. В холі та на ганку так само темно. Але для 

контрасту світить лампочка на алеї, яка веде до готелю. Щоб подивитись котра 

година, Бруно підходить ближче до світла. Десь чверть на десяту. Значить він 

знаходився з Кочкіною трошки більше двох годин. За такий короткий час 

давненько не траплялось з ним стільки подій. У кущах, що огороджують алею, 

щось шурхотить. Бруно дивиться в той бік. Ні, пригоди цього вечора ще не 

закінчились. 

- Зільба, це ти, бісова тварина? 

Марно сподіватись на відповідь, але величезна вівчарка виходить з кущів. 

- Ти що, на мене тут чекаєш? Здуріти можна. 

Тим часом, виляючи хвостом, Зільба підходить до Бруно, але раптом зупиняється і 

починає тихенько ричати. Точно, унюхала іншу самицю. 

- Тільки твоїх ревнощів мені і не доставало. Це була цілком ділова зустріч, – Бруно 

бреше закоханій Зільбі. 

- І взагалі, навіть якщо ти притримуєшся гетерогенних стосунків, навіть в цьому 

випадку повинна бути міра. Розумієш? Певну риску переступати не варто. Ми з 

тобою тільки друзі, а не хоч якась родина. Це смішно, – протягом всього шляху до 

дому Бруно ладен повчати собаку. 

- Не зручно тобі таке казати, але очевидно, що тобі потрібен партнер. При цьому 

собачий партнер… - Бруно відкриває двері своєї комірки величезним ключем, що 

бовтається на мотузці. 

В середину вони входять разом, що доводить – Зільба не дуже уважно слухала 

свого друга. Бруно відчув, що голодний. Кілька крекерів із чорною ікрою та прозоре 

печиво від пані Рудь поганенька заміна обіду та вечері. 

- Пропоную підсмажити кілька ковбасок. Що скажеш на таке? 

Зільба киває головою, віддано дивиться в очі Бруно та виляє хвостом від 

задоволення. 

- Ех, Зільба. Ти розумієш тільки те, що хочеш зрозуміти. 

Коли чесно поділили та з’їли три ковбаски, Бруно так і залишився сидіти поруч із 

собакою на полу. Він спершу переодягся і повісив високо під стелю свій єдиний 

костюм. Щоб зберегти костюм від молі та інших пошкоджень, він накинув  на нього 

мішок із засушеними квітами лаванди. Пані Цебст, коли дізналась, що у Бруно є 

костюм з чистої вовни, то подарувала віночок тих квітів. Бруно розстелив свій 

матрац прямо на полу, де вони з Зільбою  розмістились для трапези.  Вона 

завершилась водою для Зільби та кавовим напоєм для Бруно, завареним із 

цикорію та мелених жолудів. 

Зільба забула свої недавні ревнощі.  Очевидно, що запахи тієї неприємної для неї 

самиці, вже зникли. Вона вляглася на розстеленому матраці, поклавши свою 

красиву морду на лапи і, коли Бруно пестить її за вухом, надовго заплющує очі. 

Бруно сидить, відкинувшись до стіни з білого кахлю, думає про майора Кочкіну та  

про дивні дві години, що провів разом з нею. Якби Зільба спиралась у своїх 

відчуттях не на запахи, а на логічне мислення, то більше було би приводів в неї до 

ревнощів. Красуня, що від безпорадності перед ним розплакалась, справила 

глибоке враження на Бруно. І, хоча він запропонував їй партнерство в розшуку 



нацистських документів,  то подумки він розуміє, що хотів би мати у житті такого 

партнера. Оселитися би з такою жінкою в якомусь шале. Мабуть, це було б 

чудово. 

Але, нарешті, треба знайти ці кляті документи на банківські рахунки, щоб 

досягнути цю обивательську ціль.  

Про валютні рахунки в Швейцарії Бруно дізнався від райхсмаршала авіації 

Геринга. Той відвідав DVL взимку далекого вже сорок третього. Чи це було в 

лютому? Візит до Адлерхофу був не офіційний  і Херман Геринг тоді відправився 

прямо до маленького кабінетику Бруно. 

 

 
 

Херман Геринг у 1943-му та 

1918-му роках 

 

 При цьому використав в якості провідника директора DVL доктора Зеевальда. 

«Дякую, пане доктор Зеевальд. Ви мені більше не потрібні». 

В товстій фігурі Геринга дивним чином уживались знання політесу і хамство. Тоді 

Геринг почав розмову фамільярно із не на жарт здивованим Бруно. 

- Привіт, Бруно. Я вдягся не за погодою та ще й обігрівач у машині виявився 

слабеньким. Чи знайдеться у тебе пара ковтків бренді – хочу швидко зігрітися. 

- Добрий день, райхсміністр. У моєму кабінеті, на жаль нема алкоголю. Але я 

розпоряджусь принести, щоб задовольнити ваше бажання. 

- Можеш задіяти свого начальника – доктора Зеевальда. Можу поручитись, він 

зараз стоїть у коридорі разом з моїм почтом. Так що хай пошукає… 

- В цьому нема потреби, пане райхсміністр. Я все владнаю, – відповів тоді Бруно, 

набираючи на телефоні внутрішній номер.  

- Я цього разу приїхав тільки до тебе. Приїхав порадитись… - Геринг не 

договоривши замовк. 

- Це велика честь… 



- Почекайте, доктор фон Тадден. Справа серйозна. Ваші висновки, щодо строків 

впровадження реактивних винищувачів, у керівництва райху викликають велике 

занепокоєння. 

- Мова йде про надійність реактивних двигунів. Строк роботи – від десяти до 

двадцяти годин не є придатним. 

- Це зрозуміло… 

У двері постукали і до кімнати зайшла Юта Шварцмюллер – колежанка та коханка 

доктора Фон Таддена. 

- Добрий день, пане райхсміністр. Я заварила справжню каву та додала трохи 

печива. 

- Щиро дякую, фройляйн. Ви читаєте мої думки. 

- Райхсміністр, дозвольте представити – інженер Юта Шварцмюллер, співробітник 

відділу прогнозування. Фрау Шварцмюллер втратила чоловіка, який був пілотом 

бомбардувальника. Це був мій друг, він бомбив Англію. 

- Кріпитесь, дівчинка. Ми ще помстимося за всіх наших товаришів. Хочу випити за 

вашу мужність, фрау Шварцмюллер. Хай Бог береже вас. – Геринг залпом випиває 

бренді. 

- Дякую, пане райхсміністр. Я можу піти? 

- Так, моя люба. У мене конфіденційна розмова з вашим шефом. 

Геринг уважно роздивився струнку фігуру Юти, коли та виходила, а коли вона 

зачинила двері, уважно подивився на Бруно своїми водянистими очима. 

- Наскільки Юта старша за вас, Бруно? 

- Е-е, десь на два роки. 

- Добре, що ви турбуєтесь про неї. Гадаю, вона непогана коханка. 

- Райхсміністр, я … 

- Тільки не виправдовуйтесь. Ви поступаєте як справжній арієць, який поважає та 

цінує жінку. Адже відомо, що нашим сестрам для нормального самопочуття 

потрібен хоча б один статевий акт на місяць. Але до справи. Чим англійські 

двигуни кращі за наші? Такої думки дотримуєтесь тільки ви. БМВ, ЮМО та всі 

конструктори стверджують, що наші двигуни побудовані за більш прогресивною 

схемою. 

- Це дійсно так. 

- Тоді чому ви рекомендуєте наслідувати англійців? 

- Англійці, а це фактично фахівці з Роллс-Ройсу, мають у своїх розробках обидві 

схеми. Але теперішні матеріали дозволяють будувати двигуни з довгим ресурсом 

тільки з центробіжним компресором. Усі наші розробники вчепились у більш 

прогресивну схему не маючи відповідних матеріалів. 

- Тобто, надійність британських літаків визначається більш консервативним типом 

реактивного двигуна. А не мають вони також і більш тривку сталь? 

- Можливо. Я не розвідник, а тільки аналітик, який обробляє відомі факти. 

Надійність та строк служби англійських двигунів на порядок вищі за німецькі. 

Можливо, частина цього успіху досягнута за рахунок матеріалів. 

- Якщо відверто, наші справи просуваються не так, як ми розраховували. Ми не 

можемо чекати закінчення експериментів з матеріалами. Мова йде про закупку 

низки патентів нейтральних країн, у яких є високотемпературні матеріали, вони 

можуть бути використані в турбінах двигунів. По-перше треба проаналізувати 



шведські та швейцарські патенти. Можливо ці патенти якось пов’язані з 

англійськими розробками. Міністерство авіації має кілька рахунків у Швейцарії, 

вони дозволяють такі патенти оплатити. В Женеві є фірма «Сосьєте авіасьйон 

текнолоджі», яка повністю належить нам і може стати власником патентів. Вам 

треба скласти попередній список патентів, виходячи з вашого аналізу. Ми 

відряджаємо вас до Женеви. Можете взяти з собою вашу фрау Шварцмюллер. 

Шокований візитом міністра авіації особисто до нього, двадцятип’ятирічний 

вундеркінд Бруно фон Тадден не звернув уваги, як Геринг швидко опанував статус 

Юти. Хоча, чому не звернув? Він запам’ятав цей епізод і використав ці спогади, 

коли почали визрівати щодо Юти певні висновки про її  роль в міністерстві авіації 

Німеччини. 

Але думки Бруно, який сидів на полу своєї комірки та гладив сонного собаку, 

скоріш стосувались ролі Юти в його тодішньому житті. Хто така Юта? Дружина, а 

невдовзі вдова знайомого пілота Петера Шварцмюллера? Той Петер був повною 

протилежністю Бруно. Він був веселий компанійський велетень, зовсім без гальм. 

Він запросив на своє весілля у сороковому ще зовсім юного Бруно в якусь пивну в 

Берліні. Петер підвів тоді Бруно, який вимовляв якісь банальні поздоровлення, до 

своєї нареченої: «Дивись, люба, це Бруно Тадден, він не якийсь там хлопчисько, а 

представник DVL, де зацікавились моїм методом бомбардування з малої висоти. 

Бруно математик, але нічого не може зрозуміти в тому як я це роблю. Ха-ха… 

Жартую, Бруно, не кисни». 

Наречена на ім’я Юта, здалась тоді Бруно трошки нудною і не дуже симпатичною. 

Громіздке біле плаття не пасувало ні її худорлявій фігурі ні обстановці у 

традиційній пивній. Здавалось вона потрапила сюди випадково у такому ж 

випадковому одязі. Бліда та сумна, вона ніяк не пасувала завжди веселому 

настрою свого обранця. Ще тоді Бруно подумав, що наречена або хворіє, або в неї 

ті щомісячні жіночі негаразди, які сьогодні довели до сліз російську перекладачку. 

Десь за півроку Бруно зустрів Юту вдруге в коридорі незатишного будинку 

адміністрації DVL, що в Адлерхофі. Бруно не впізнав її. І не тільки тому, що погано 

впізнавав людей. Висока блондинка у білій шовковій сорочці, чорній вузькій 

спідниці і витончених туфлях на високих підборах об’єктивно не була схожа на те 

опудало з пивниці. 

- А Петер загинув, - замість привітання сказала вона тоді, - Я Юта Шварцмюллер, 

пам’ятаєш мене? Ти був на нашому весіллі тоді… 

У Юти  була дивна звичка не закінчувати фрази.  Такий спосіб висловлювання діяв 

якось гнітюче навіть на прагматичного і не емоційного Бруно, принаймні 

настроював його на трагічний лад. 

- О, Юта, добрий день. Я не впізнав вас. Е-е, тебе. Співчуваю… Петер він 

справжній герой… Правда…, - тоді Бруно не знав що казати і відверто проклинав 

той випадок, що звів його з жінкою Петера. 

- Відверто кажучи, я попереджав Шварцмюллера тоді ще. Ці його циркові 

викрутаси у зоні обстрілу ніякий не метод, а гра зі смертю. Тим більше на «Дорньє-

17». Я тоді написав відповідну доповідну. Потім за неї мене сильно дорікали 

чиновники з міністерства пропаганди. 

- От бачиш, а Петера нема… 



- Співчуваю, Юта. Я чимось можу допомогти? Я на досить високій посаді, не 

дивись, що я такий молодий. 

- Ти забороняєш мені дивитись на те, що мене в тобі найбільш приваблює. Ти тут 

наче зірка. Про тебе тільки і розмов. 

- Мабуть ти тут недавно. Я є в цьому закладі виключенням, парією. Для мене 

створили відділ прогнозування, що штампує прогнози до яких ніхто не 

дослухається. У всіх ейфорія, війна скоро завершиться. Хоча би в Європі. 

- Дійсно, я тимчасово тут. Ледь влаштувалась у відділ перекладів. Слухай, візьми 

мене до себе у свій відділ… чого? 

- Ти перекладач? 

- Ні, просто знаю англійську та трохи французьку. Ще шведську… 

- Так розумію, а за фахом ти … 

- Я дипломований радіо інженер. Вчилась у Берліні. Працювала до заміжжя в 

компаній Еррес. Петер вмовив піти… 

- А, ти упередила моє питання. Я зараз повинен бути на нараді, заходь до мене в 

кімнату 305 у крилі Б. Спеціальна перепустка не потрібна. Я чекатиму на тебе 

після третьої дня. Тоді і обговоримо твоє майбутнє. А зараз, Юта, бувай. 

А за тиждень вони вже цілувались у його маленькому кабінетику, забувши про 

поточні справи. А за місяць Юта запросила Бруно до своєї маленької та якоїсь 

напівпорожньої квартири в Берліні, щоб він відчув яка вона гарна ніжна коханка. В 

тій квартирі не було ніяких згадок про загиблого пілота Петера. Та і Юта, більш за 

три роки їх знайомства, ніколи його не згадувала. Наче і не було людини. 

Але пік їх відносин припав на відрядження до Швейцарії. З легкої руки міністра 

авіації, вони більше місяця провели у зимовій казці сусідньої мирної країни. 

Милі співробітники підставної фірми в Женеві допомогли взяти на прокат 

маленький «Сітроен». Юта виявилась вправним водієм і чудово долала гірські 

дороги, які були ще не розчищені від снігу. Вони оселились в центрі Монтре в 

готелі, де Бруно мав працювати з патентами.  
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Юта допомагала йому, друкувала списки та реферати. Вона також взяла на себе 

турботу про їх відпочинок та розваги. Вікторіанський будинок готелю «Еден Палас 

о Ла» на березі Женевського озера був напівпорожній. У березні - мертвий сезон. 

Про всяк випадок, пройдисвіти з «Сосьєте авіасьйон текнолоджі» відправили 

Бруно з його коханкою з Женеви на протилежний кінець озера – у курортний 

Монтре. Чи розумів Бруно тоді безглуздість його роботи там? Мабуть, що ні. Він, як 

завжди, старався. Юта, що ділила з ним величезний та не затишний номер, або 

друкувала на машинці, або слухала радіо, або розгулювала номером голою. 

Бруно вже звик до її довгов’язої фігури та маленьких грудей, між якими бовталась 

витончена срібна свастика на срібному ланцюжку. Це була єдина прикраса, якою 

користувалась його коханка. Певний протест викликав у нього її статевий орган, 

тому що з щілинки під трикутником русявого волосся стирчала якась плоть. Наче в 

ту щілинку вставили шматок недбало відрізаного гумового шлангу брудного 

червоного кольору. Такі шланги використовували для різної ізоляції в літаках.  

Студент Бруно  свого часу  не раз відмовлявся від сексу з гетингенськими повіями, 

коли знаходив от таку неакуратність в них між ногами. Але до Юти Бруно звик і, як 

сказав би Херман Геринг, трохи не кожен день її тішив та шкодував… 

Вони двічі їздили до Шиньйонського замку на  своєму маленькому «Сітроені». 

Перший раз з цікавості, а в друге щоб купити чудове біле вино, яке тільки там 

продавалося. Невдалим був їх похід у місцеве казино. Бруно пробував вгадати 

наступний результат на рулетці і більш як годину спостерігав за її роботою.  Але в 

нього нічого не вийшло і він весь вечір скаржився на недостатньо репрезентативну 

вибірку. Юта виявилась  для гри дуже скупою та занадто раціональною. Так що їм 

врешті стало нудно та незатишно в майже порожньому казино Монтре. До того ж, 

Бруно отримав зауваження від круп’є за не шляхетну поведінку, коли записував на 

клаптику паперу результати, що випадали на рулетці. На додаток, не дуже азартна 

пара, все ж таки примудрилась програти кілька десятків швейцарських франків. Це 

остаточно зіпсувало їм настрій. 

Вони домовились більше не ходити до казино і вже складали плани де б ще 

побувати. І чи не розширити радіус їх мандрівок? Юта авантюрно пропонувала 

податись до Франції. Навпаки, обережний Бруно планував подорожі в межах 

Швейцарії, його тягнуло в німецький регіон.  Хоча би до Берну. Бруно, на відміну 

від Юти, не знав французьську мову, тому почував себе не дуже затишно на 

берегах Женевського озера. 

Але життя поламало їх туристичні плани. Десь в середині березня, вже близько 

десятої вечора, в їх номері задзвонив телефон. Юта, на якій крім свастики були 

надіти пухнасті домашні тапочки, схопила трубку бежевого телефону «Еріксон». 

Це був єдиний у їх номері, крім приймача «Філіпс», сучасний предмет серед 

незручного та незатишного антикваріату. 

Після традиційного для неї «Юта Шварцмюллер слухає», вона протягом кількох 

хвилин не сказала жодного слова. Але, Бруно пам’ятає, коли слухала чийсь 

монолог, то всілась голою попою на антикварний столик де стояв телефон. Так у 

пам’яті Бруно і закарбувався той момент: Юта з заклопотаним обличчям сидить на 

телефонному столику, схрестивши довгі ноги, а пальці вільної руки вчепились у 

стільницю.   



- Все зрозуміло, пане полковник. Хайль Хітлер. – Юта відповіла співрозмовнику та 

поклала слухавку. 

- Ти ж взяв ліцензію пілота, – чи то спитала чи стверджувала Юта, вона так і 

залишилася сидіти на столику. - Нам треба терміново їхати до Женеви. На нас 

чекає літак. Треба летіти до Цюріха. 

- Про що ти говориш? 

- Наказ райхсміністра Геринга. Ми повинні терміново відвести якісь прилади до 

Фінова, - безапеляційним тоном сказала гола Юта. 

- До Фінова? Ми? Літак? Який літак? Я не закінчив свою роботу. Мені її доручив 

сам Геринг. 

- Ми передамо всі матеріали в Женеві нашим товаришам. Вони закінчать нашу 

роботу. А ми повинні летіти до Цюріха, там візьмемо прилад і повернемось до 

Німеччини. 

- Невже нема нікого крім нас, щоб перевезти якесь залізяччя? І чому ти командуєш 

що мені робити? З якого права? 

- Тому, що так наказав райхсміністр Геринг. – Юта нарешті піднялась зі столика і 

стала в позі войовничої амазонки, для чого підперла талію лівою рукою. 

Бруно тоді потиснув плечима, відвернувся від живої статуї, на яку перетворилась 

його ніжна коханка. 

- Добре, коли треба їхати? 

- Зранку, після сніданку. Ми розрахуємось за готель і поїдемо до Женеви. 

Ту останню ніч у Швейцарії вони провели в різних ліжках. 

Наступного дня почалась зовсім інша історія. Вони поїхали прямо до аеропорту на 

«Сітроені» женевської фірми. В аеропорту їх чекали представники фірми та легкий 

«Фізелер-156». За півгодини Бруно був дозволений переліт до Цюріха і по тому 

перетин кордону з  Німеччиною. 

«Фізелер-156» або «Шторьх» як всі називали цей чудовий літак, був комплектації 

С-3 і міг доставити 2-х пасажирів (не рахуючи пілота) практично в будь яку точку в 

радіусі десь 360 кілометрів. Аби в тій точці була рівна доріжка хоч п’ятдесят 

метрів. Бруно мав не аби який досвід польотів на цьому маленькому диві, тому 

швидко закинув дві невеличкі валізи до багажного відділення, всівся на місце 

пілота і витяг з кишені на дверцятах атлас карт. Літак був зареєстрований у 

Швейцарії, носив відповідні знаки – білий хрест на червоному тлі. Для переговорів 

пілота застосовувались навушники замість ларингів, що чіплялись на шию.  Вони 

були конструктивно об’єднані з мікрофоном, що стирчав по переду на гнутій 

трубочці просто перед губами пілота. На цьому всі відмінності літака від знайомих 

Бруно зразків закінчувались.   

Бруно привів літак менш ніж за дві години до аеродрому під Цюріхом. Він добре 

пам’ятав як боровся із зустрічним вітром і потерпав від сліпучого сонця. Тому що 

над суцільними хмарами, з яких стирчала вершина Юнгфрау, небо залишалось 

яскраво блакитним. 

В Цюріху для літака знайшовся ангар, а для Бруно та Юти два окремі номери в 

маленькому готелі біля аеродрому. На загадковий вантаж довелось чекати 

протягом дня. За ним поїхала Юта на великій чорній автівці, яку за нею прислали. 

Вона була відсутня кілька годин, так що виліт відклали на наступний день. Бруно 

вже зрозумів, що його Юта зв’язана або з спеціальними службами міністерства 



авіації, або з розвідкою Канариса чи, навіть, службами РСХА. Бруно останній 

організації, майже, не давав шансів. Він зрозумів, що його використали в якійсь 

міністерській грі. 

Подальші події тільки підтвердили його підозри. Після посадки в Фрідріхсхафені, 

який знаходився вже на території Німеччини недалеко від Боденського озера, 

виявилось, що вони мають везти прилад просто до Фінова. Тобто перетнути всю 

Німеччину з півдня на північ. Прилад, який зірвав відрядження, виявився коробкою 

із золотими голками. Їх використовують в медичних дослідженнях. Коробка була 

розміром з взуттєву.  До коробки  був доданий шкіряний портфель з 

документацією. 

Того дня переліт був довгий та виснажливий. Майор люфтваффе, який навіть не 

представився, видав карту перельоту, якої Бруно повинен був дотримуватись. 

Маршрут був прокладений так, щоб оминати великі міста. Дозаправка літака та 

короткий відпочинок був передбачений у Вюртбурзі та Веймарі. Далі, оминаючи із 

заходу Магдебург, пройти над Ратеновом і далі по прямій до Фінова. Вимогою 

було притримуватись висоти три тисячі метрів і відповідати на всі запити 

диспетчерів люфтваффе на заданій частоті. 

Відчуття порожнини під ногами під час польоту над рідною батьківщиною, Бруно 

запам’ятав назавжди. Навіть зараз, сидячи на матраці поруч із Зільбою, він 

відчуває холодок у спині від гіпертрофованого відчуття вразливості. Адже десятки 

радарів та сотні зенітних гармат слідкувало за крихітним літачком з 

швейцарськими знаками. Так що тоді Бруно почувався не затишно. Від 

багатогодинної зміни тиску гостро заболіла потилиця. Наче хтось вбив туди кілок. 

Жахливе відчуття. 

«Я долечу до Фінова цілком зрілим пацієнтом тамтешнього медичного центру», - 

думав він тоді. 

Юта була бліда та з синіми колами під очима. За всю подорож не сказала і слова. 

У той момент вона була схожа на наречену трирічної давнини. 

Її прорвало на зупинці у Веймарі. У будці з картону вони пили жахливу каву з 

якихось ерзаців та їли варену ковбасу з черствим сірим хлібом.  

- Це замість фондю та білого вина, - сказав тоді Бруно, ковтаючи черствий хліб. 

- Треба було емігрувати до Швейцарії. 

- Дякую за пораду. На жаль вона трохи запізнилась. 

- Бруно, наша країна воює. 

- Невже? Такого не скажеш, якщо подивитись на нашу подорож. Що ми веземо 

насправді? 

- Це таємниця нашого міністерства. 

- Це контрабанда. По вас плаче гестапо.  

- По нас, Бруно. По нас. 

- Я тут за кучера. А ти, моя безпосередня підлегла, за господарку. 

- На що ти ображаєшся? Що перервали наше відрядження? Що я віддаю тобі 

накази? Так я їх просто переказую, тому що ти не знаєш людей, які їх віддають. 

- Я дійсно ображений і не приховую це. Ображений, бо мене використовують в 

ролі болвана в невідомій мені грі. 

- Це те саме, про що я питала. В тебе дивна звичка все узагальнювати… 

- Я аналітик, Юта. Це просто мій спосіб мислення. 



- Про що, любий, тут мислити,  Є нагальна потреба доставити без зайвого галасу 

документи в міністерство авіації. Ти ж аналітик і, мабуть, звернув увагу як 

конкурують за ресурси наші товариші з армії та флоту. Повір, у всіх є більші чи 

менші грошові фонди, які зберігаються у нейтралів. Більшість з них у Швейцарії… 

- І за ці гроші не треба боротись, не треба нічого доводити, їх просто можна 

витягти з власної кишені. В ролі кишені  є якийсь швейцарський банк. 

- Правильно. Ми веземо саме такі документи. В якому банку, скільки, в якій валюті, 

ключі доступу, умови зберігання… 

- Я вже не питаю, звідки з’явились ці грошові фонди. Але від кого ми їх ховаємо? 

- Як від кого? Від всіх. Від СС, армійців, моряків, господарників… Це наші секрети. 

- А чому Фінов? 

- Це досить тихе місце, але з дуже сучасним обладнанням і великою кількістю 

документації… 

- Тому тут легко сховати фінансові документи. 

- Правильно, Бруно. От бачиш, ти вже все зрозумів. До того, рівень секретності тут 

не такий високий як в Адлерхофі. І, здається, нема шпигунів від СС, як в 

міністерстві. 

- Мій Боже, ми програємо і цю війну. 

- Ти не віриш у перемогу? 

- Майбутня перемога не є суб’єктом віри. Це тільки очікуваний результат. 

- У цій філософії тобі нема рівних. А у повсякденних справах ти ніякий не 

фахівець. 

- От на цей ваш міністерський вирок я і ображаюсь. 

- Бруно, нам вже час. Он офіцер нас кличе. Скільки часу залишилось до Фінова? В 

мене болить голова, а ліки у валізі. 

- Петер… Він теж возив тебе до Цюріху? 

- А? 

- Десь з тридцять дев’ятого… 

- Нам час летіти, а мені ще треба в туалет. 

- Цікаво, з ким ти їздила до Швейцарії у сорок першому? 

- Я не була там ні в тридцять дев’ятому ні в сорок першому. Можна я піду? 
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24. Інженер-полковник Біленький. Середа 21 квітня 1948 року 
 
- Вчора, здається, був день народження Хітлера, - Остап Гнатович Біленький з під 

лоба дивиться на підполковника Одінова. 

- Яке це має значення з огляду на наші справи? – підполковник Одінов, навпаки, 

не дивиться на полковника Біленького. 

Остап тільки хитає головою. Його очі перебігають від одного покійника до другого, 

третього… Он їх скільки. Двоє кремезних чоловіків: генерал Прохоров та капітан 

Коротков. Капітан Красносельський, справжній красень та герой, який стріляв у 

стіну барокамери, але марно, бо влучив рикошетом в професорку Авакян, чим 

скоротив її страждання. Ось вона лежить поруч. На неї було страшно дивитись і 

при житті, а зараз Остап Біленький боїться очі перевести на неї, наче вона не 

професор медицини, а гоголівський Вій. На двох мертвих молодих жіночок Остап 

здатен дивитися. Ось вони перед його очима: витончена Петрова, яка насправді 

Нікольська і любителька посмертного купання Надя Самохвалова. Цю нещасну 

знайшли на сходах. Хтось замотав голу Надю у простирадло та закинув за 

катапультою на майданчик, який поверхом вище тої, де застряв Корнієнко з 

Тарановим.  

Але галерея мерців на цьому не закінчується, сьомим суб’єктом став старшина 

Чуркін з автовзводу. Хтось зарізав його ножем і запхав до дерев’яного ящика. Його  

знайшли сьогодні зранку в шахті недіючого вантажного ліфту, який знаходиться в 

корпусі центрифуг. Старшину знайшли, як з учора шукали зниклу Самохвалову. Це 

саме він, Остап, звернув увагу на здоровенний ящик, який  був від німецької 

зенітної ракети. І як він потрапив до медичного центру? Ніхто, крім Остапа, не 

задав собі це просте питання. Слабаки. Ну, а як відкрили… І чому  ніхто не шукав 

зниклого старшину? Нема людини на службі, ну і добре. 

- Ці семеро мерців асоціюються у вашій голові з померлим керівником Німеччини? 

- Важко сказати. Точно із вбивцею. Може, дійсно, це робота Крота? 

- У такому діянні повинен бути хоч якийсь сенс. Навіщо вашому Кроту всі ці 

покійники? – Одінов водить пальцем від одного стола до іншого. 

- Він терорист. Вбиває за для вбивства. До того ж Нікольська. Вона могла впізнати 

його, а він, цілком можливо, міг впізнати її. Тут, знаєте, хто кого. 

- В цій грі у неї не було шансів. Ваш «Крот» – якщо він дійсно існує і тут присутній - 

знаходиться у натовпі, а вона на виду. Ті, хто її послав, повинні були знати, що її 

діяльність закінчиться, коли вона на нього натрапить. Маршал Жуков, наш великий 

полководець, у такий спосіб людей кидав на мінні поля. Перша тисяча гине, але 

встигає протоптати доріжку наступним. Дуже ефективно. 

- Ви в існування Крота не вірите? – чомусь дивується Остап. 

- Послухайте, «Крот» може десь існує. Що йому робити в нашій частині? Тут 

трошки медиків, трошки дівчаток-перекладачок, кілька інженерних працівників. 

Усе. Але не це головне. Тут всі знають один одного протягом багатьох років. Я під 

час війни служив з Рудєм. Корнієнко давав свідчення капітану Фішман. Кочкіну з 

Англії прислав генерал Брежнєв. Не люблю чутки, але вона завела роман 

одночасно з генералом Ніжорадзе та якимсь англійцем. Кажуть, був гучний 

скандал. 



- Нам це відомо, - з апломбом каже Остап. - Англійські покидьки хотіли зробити з 

неї таку собі Мату Харі. Але ж і Кочкіна слабка на передок… 

- Так чи інакше, в неї є алібі. Та і «Крот», навряд чи є жінкою. 

- Одна з московських версій допускає і такий варіант. 

- Це вже зовсім нікуди не годиться. Якщо спочатку сумніваються у статі та віці 

розшукуваного (чи розшукуваної?), то ви ловите фантома. 

 - Але ж є цілком матеріальні наслідки, - Остап тиче пальцем у вкритий сірим 

простирадлом труп Самохвалової. 

- Так. Але щодо інциденту в барокамері, ми вже давали пояснення. Цілком 

можливо це був нещасний випадок. Що стосується цієї парочки… 

- Хвилиночку, Лазар Беніамінович, - Остап вперто звертається до Одінова згідно 

його анкети, - ви об’єднали Чуркіна та Самохвалову в пару. Вони були знайомі? 

- Припускаю, що вони були коханцями. 

- Чи є якісь свідчення про такі їх стосунки? 

-  У тому і справа, що явних нема. 

- Тоді дивно це припускати. Вона лейтенант, він з рядового складу, такий собі… 

- Що? Мезальянс? 

Остап мовчки киває, бо про значення слова «мезальянс» тільки здогадується. 

- Я виходжу з іншої кваліфікації, якщо дозволите. Не офіцер та рядовий, а самець 

та самиця у репродуктивному віці. Ось що тягло їх один до одного. Тут і маленький 

доказ є – незаміжня Самохвалова жила повноцінним статевим життям. Вибачте за 

тавтологію. На відміну від Петрової, між іншим. Про статеві стосунки  та знала 

тільки з підручника.  

Остап на те «між іншим» навіть не подає виду. Але його вкрай дивує зауваження 

Одінова: три роки в підпіллі, серед чоловіків, які щоденно ризикують життям. Та чи 

була Нікольська дійсно заслана в УПА? 

Одінов, тим часом, прогулюється вздовж металевих столів покійницької, зайнятих 

та порожніх. 

- З цими все ясно, полковник. У чотирьох закипіла кров, одну втопили, одну 

застрелили, а старшині навпіл розрізали печінку хірургічним ножем. Про час та 

причини смерті всі дані задокументовані. Я не бачу жодної причини зберігати далі 

тут трупи. 

- І що? 

- У цьому центрі наші німецькі колеги передбачили повністю автоматизований 

крематорій. Ми би могли ним скористатись. 

- Якось це… 

- Гадаю, потрібна ваша санкція. Якщо вагаєтесь, можете проконсультуватись з 

вашими колегами. 

Остап киває головою. 

- Тоді до телефону. Проводжу вас до мого кабінету, - Одінов дивиться на годинник, 

- а мені час снідати. А ви снідали, Остап Гнатович? 

- Ну, ми в готелі випили кави. 

- Ми, це ви та Хана Цвейнова, ваша перекладачка? 

- Так, перекладачка. 

- Але ж і ви добре знаєте німецьку, - каже Одінов мовою Гете та Гебельса. 



- Знаю, але робота вимагає… щоб одночасно. Розумієте? – Остап з несподіванки 

почав заїкатись, перейшовши на німецьку. 

- Уявіть, розумію. У вас берлінський акцент, Чи не так? 

- Мені самому це важко визначити. 

- О, чудово. Ви прекрасно говорите німецькою, повірте. 

- Дякую. 

- От що ми зробимо. Я зараз відведу вас до свого кабінету і дам списки особового 

складу. Подивіться свіжим поглядом, може хтось здасться вам підозрілим. А я піду 

до своєї оселі готувати сніданок. Ну, це другий сніданок. Врешті готую його не я, а 

пані Цебст. Вона трохи допомагає мені по господарству. Де ваша помічниця? 

- Думаю, сидить в готельному номері. 

- Це не годиться. Телефонуйте їй зараз же, я мобілізую вашу підлеглу для 

підготовки трапези. Вона вміє готувати? 

- Хана справжній кухонний майстер. 

- Чудово. Влаштуємо справжній німецький сніданок. Уявляєте, всі говорять 

німецькою. Ну що, згодні? А, я забув вас формально запросити. Це вже склероз. 

Одінов бере за плече розгубленого Остапа і виводить з бетонного склепу 

покійницької. 

- О, сьогодні сонце, - Одінов тиче рукою в блакитне небо. 

Остап з полегкістю вдихає свіже весняне повітря і тільки тут відчуває, яке гнітюче 

враження на нього справили семеро покійників. 

- А знаєте, до моїх та капітана Фішман апартаментів веде окремий вхід. Тобто, 

можна дістатися до них через центральний вестибюль, а можна і он тими сходами. 

Бачите ганок та засклені двері. Чи не забагато тут скла? 

- Я так не вважаю. Скло створює ілюзію легкості та чистоти, а, врешті, світла, – 

зауважує Остап. 

Одінов почав Остапу набридати. Оця його балакучість. Він та Корнієнко трохи не 

гнали його звідси позавчора, а сьогодні демонструють підсолоджену приязнь. Чи 

це в них така гра на контрастах? 

За повоєнні роки Остап Біленький вже звик до віртуозного політиканства в 

офіцерському корпусі окупаційних військ. Справжні солдати були або закопані в 

землю, або, кому пощастило, відправлені додому голодувати та розбирати завали. 

Але якась частка колосальної Красної армії залишилась у Німеччині. І хто ці люди? 

Який критерій відбору? 

«Ти залишися в Німеччині, а тобі до побачення». 

Ті, хто залишиться в окупованій Німеччині отримає всі привілеї ситого 

безтурботного мародерського життя. Хоча таке життя не може бути безтурботним. 

На місце мародера претендують інші, яким теж охота пожити в комфортних 

котеджах з німецькою обслугою, нахапати побільше коштовностей, одягу та, 

навіть, меблів, що залишились з воєнних часів у багатій Німеччині. Десь вкрадені 

золоті коронки можна поміняти на американські найлонові панчохи для дружини чи 

коханки. Можна колекціонувати мисливську зброю чи радіоприймачі. Згідно з 

рівнем культури та іншими цінностями життя можна ще багато чого вкрасти. Але, 

перш за все, треба забезпечити собі тил. А це захист від доносів товаришів по 

службі, наїздів керівництва, бо на твоє місце претендує інший мародер. Як 

результат, в окупаційній армії панує корупція та кумівство, які, от дива, 



забезпечують певну стабільність та зовнішню репрезентативність. І в основі цього 

лежить примітивний страх втратити свої привілеї. 

Тому Остап не дуже покладався на вивчення досьє офіцерів медичного центру. На 

те вивчення можна витратити безліч часу і в результаті виявити, що всі з 

персоналу пов’язані один з одним якимись відношеннями і випадкових людей тут 

нема. Але документи особового складу  необхідно перевірити. Остап не допустить,  

щоб за не розкриту справу його відправили кудись до Сибіру на скромну 

міліцейську посаду. 

- Тут, кажуть місцеві, під час війни було відділення гестапо. Це каральне утворення 

називають політичною поліцією, але ж вони були об’єднані і виконували всі функції 

підтримки правового порядку. Вам, як служителю закону, щось відомо про це? – 

питає Одінов з ганку свого робочого приміщення. 

- Абсолютно нічого. Хіба, що останнім часом гестапо приписують якісь діяння на 

тимчасово окупованих територіях, де ця організація ніколи не діяла. Я називаю це 

міфологізацією історії. 

- Це цікаве спостереження. Дійсно, заплутана структура німецьких правоохоронних 

органів, провокує спрощення, коли їх діяльність стала історією. Так міфи і 

народжуються. Спитайте сьогодні фрау Цебст. Її чоловік був на посаді 

кримінальдиректора місцевої організації та працював в цьому кабінеті, уявляєте? 

Здається його посада відповідала чину штурмбаннфюрера СС. За що він і 

поплатився. 

- А що з ним трапилось?  - питає Остап виключно з ввічливості. 

- Він був у нашому полоні. Я отримав довідку, що він там помер, але в мене не 

вистачає мужності сказати про це його дружині. 

- Так, скрізь трагедії. Мабуть запроторили його до сибірських таборів. А там… 

- Уявіть собі, що ні. 

- Уявляю, - огризається Остап. 

- От і добре. Полковник Цебст працював, звісно як полонений, на якійсь 

московській новобудові. Знаєте, там зараз модно зводити висотні будинки. 

Будівельники там піднімаються тимчасовими сходами.  Під час підйому в Цебста 

не витримало серце і він впав з п’ятнадцятого поверху. Це сталось ще рік тому чи 

навіть більше. 

- Чи варто так довго тримати його родину у невідомості? 

- Кажу ж, мені мужності не вистачає. Думаю, сама пані Цебст здогадається. 

Знаєте, листи не надходять, якісь чутки, врешті списки померлих полонених 

передаються місцевій владі. 

- Ви, мабуть, не хочете втратити гарні відносини зі своєю домогосподаркою. 

- Мабуть, що так. Однак, ідіть працюйте. Я вже попередив про ваш візит капітана 

Фішман. Вона вам допоможе. А мені час іти. В якому номері  знаходиться ваша 

Хана? 

- А що? 

- Я її запрошу і домовлюсь. 

- Вона в триста другому, але може бути і в моєму, триста четвертому, - Остап 

відчув, що червоніє. І це в його віці. 

- Ну звісно, - прийшов на допомогу Одінов, - треба ж їй десь працювати. А ви йдіть, 

до зустрічі. 



25. Капітан Фішман  Р.Г. Середа 21 квітня 1948 року 
 
Інструктор особливого відділу капітан Римма Григорівна Фішман дивиться у вікно 

свого кабінету. Вона бачить, що на ганку про щось розмовляють новоприбулий 

слідчий прокуратури полковник Біленький та її безпосередній керівник 

підполковник Одінов. Щоб подивитись на їх розмову без звуку, вона кинула 

друкувати безглуздий звіт за квітень, де на всі пункти відповідь була «нема», «не 

було» або «не використовується». Такий звіт здався би безглуздим будь кому, але 

не 50-річній Фішман. Такий щомісячний звіт треба було подавати «на гору» по лінії 

особливого відділу і цього було досить, щоб капітан сприймала це завдання з 

усією серйозністю та відповідальністю. 

Риму Фішман вже багато років можна вважати майже мертвою бо нічого в житті її 

вже не цікавило.  Колись вона була веселою молодою дівчиною і жила у великій та 

насправді бідній єврейський родині у старому незграбному, але теплому та сухому 

будинку на околиці Бердичева. Тому її дівоче прізвище – Бердичівська. В розпалі 

громадянської війни  Рима в 20 років виходить заміж за червоного комісара 

Фішмана. Борух Фішман був старший її на десять років і в кінці двадцятих став 

вагомим більшовицьким керівником у тоді столичному Харкові. Але царював він не 

довго і на початку тридцятих його розстріляли без зайвого галасу. 

А хто такий Фішман? Так, маленький партійний бонза республіканського масштабу.  

Як Рима Фішман стала вдовою, то замкнулась. Ще вона втратила на четвертому 

десятку хоч якусь привабливість. Її справи були би зовсім погані, якби не 

знайомство з доцентом Одіновим, яке розпочалось ще при житті та правлінні її 

чоловіка. Лазар Володимирович влаштував її секретарем на якусь кафедру в свій 

медичний інститут. З того часу ні кафедра ні особисто Одінов не мали жодної 

проблеми з бюрократією. До сорока років Рима Фішман отримала диплом 

патологоанатома і працювала в ректораті того ж закладу вищої освіти. Саме тоді 

їй запропонували військову службу та лейтенантське звання при штабі Київського 

військового округу. Про страченого Боруха Фішмана всі забули, а Совєтському 

Союзу конче потрібні були вправні бюрократи. 

Доля багато разів зводила разом Риму Григорівну з лікарем Одіновим. Однак 

стосунки між ними не налагодились. Римі не подобалась зарозумілість Одінова, 

якесь чванство та зверхність. Вона це помітила, ще тоді, коли її Боря був живий. 

Компартійця Фішмана називали Борухом тільки недоброзичливці. 

Коли Одінов став для капітана Фішман безпосереднім керівником,  її це гнітило.  

Частково тому, що ця старіюча провінційна єврейка симпатизувала своєму 

попередньому керівнику покійному полковнику Черниху – здоровенному сибіряку, 

відвертій та без хитрощів людині. А ще тому, що Одінов її розчаровував нічим не 

виправданим сибаритством та зневагою до дисципліни.  

От і зараз він плескає по плечу полковника Біленького, дивиться на годинник та 

йде з ганку, звісно, до свого котеджу. Тому що у товариша Одінова за пів години 

другий сніданок. 

«А хай він провалиться», - Рима Григорівна знов друкує непотрібний звіт, але в 

паузі чує як тихенько клацнув механізм притягання металевих вхідних дверей. Це 

полковник Біленький зайшов до приміщення особливого відділу. 

- Добрий день, Рима Григорівна, - з порогу кімнати промовляє полковник. 



- Ще ранок не закінчився, - замість вітання відповідає Рима, тому що була зла на 

Одінова. 

- Дійсно, - полковник посміхається та дивиться на свій дорогий годинник, - тоді, 

доброго ранку. 

- Доброго, доброго. Я тут зайнята звітом. Ось список офіцерського складу. Одінов 

наказав вам передати. 

Полковник мовчки бере з рук Рими Григорівни сіру глянцеву теку з логотипом 

Люфтваффе і сідає за вільний стіл. 

Хвилин десять він мовчки переглядає кілька аркушів машинописного тексту. Тим 

часом, Капітан Фішман додрукувалась до останньої сторінки свого звіту, де 

повинні підписатись Корнієнко та Одінов. Вона задоволена своєю роботою, бо не 

зробила жодної помилки. 

- Рима Григорівна, ви не могли би прокоментувати певні деталі, пов’язані з цим 

списком. Розумієте, в списку подані дані на офіцерів, а я хотів би бачити 

відношення цих людей… 

- Там відображені і відношення: хто начальник, хто підлеглий. От покійний капітан 

Коротков був підлеглий інженер-капітану Губенко Павлу Юхимовичу,  32 роки, 

начальнику лабораторії Т-1 - обслуговування барокамер. 

- Це дуже цікаво, - іронія полковника так при ньому і залишиться, - але крім 

відношень «начальник – підлеглий» є ще багато інших… 

- Це ж яких? – Фішман перебиває полковника. 

- Ви не могли би не перебивати мене. Я не можу договорити жодної фрази до 

кінця. 

- Ой, вибачайте товаришу полковник.  Але про всякі там відношення вам було би 

краще поговорити з підполковником Одіновим. 

- Капітан Фішман, я нагадую вам, що ви розмовляєте з прокурором окупаційної 

армії і на мої запитання повинні відповідати. Інакше я буду це сприймати як 

супротив слідству. Далі дії такі: я викликаю конвой з Еберсвальде, вас 

арештовують і доставляють у Потсдам. Там ви даєте свідчення слідчим 

прокуратури. Повірте, ви будете відповідати на всі запитання, що вам поставлять. 

Звинувачення з вас зняте не буде. І ви років п’ять будете підтримувати в 

належному стані канцелярію якогось сибірського табору. 

- Добре, я відповім на ваші запитання, я ж не відмовляюсь. Але я не зовсім їх 

розумію. При чому тут звинувачення і що це за табір у Сибіру? Я там ніколи не 

була. У Бердичеві жила, потім у Харкові, трохи в гуртожитку в Києві і у Фінові вже 

третій рік. Можете перевірити у коменданта готелю. Кімната 306. 

Рима Григорівна бачить, що цей прокурор та полковник не задоволений розмовою 

з нею. Але їй не звикати. Такий вираз обличчя бував і в Одінова і в Корнієнка. От з 

полковником Косих все було інакше, вони завжди знаходили спільну мову. І навіщо 

він вистрелив у себе. Була підозра у Рими, що це через ту московську шльондру 

майора Кочкіну. 

- Давайте з початку. 

- Давайте. 

- У основі цього закладу стоять генерали Платонов та Корнієнко. Точніше, 

Платонов був ініціатором його створення, а Корнієнко був залучений на етапі його 

побудови як господарник. Правильно? 



- Саме так. 

- Чудово. Кого з керівників запросив безпосередньо Платонов? 

- Ну, Одінова Лазаря Володимировича, ви його знаєте. Тільки спочатку він мав 

іншу посаду - другий заступник з наукових питань. Далі, Бернштейн Софія 

(насправді звати її Сара) Вольфівна. Їй 49 років, вона на рік молодша за мене. 

Підполковник медичної служби, начальник лабораторії А-3: забезпечення висотних 

польотів. Мабуть все. 

- А підполковник Рудь? 

- А підполковник Рудь під час війни служив з Одіновим в одному авіаційному полку.  

Він і рекомендував Рудя Платонову. Але Корнієнко теж з ним давно знайомий, ще 

з війни. 

- Ага. А от Таранов… 

- Василь Іванович? Йому 39 років. Майор. Вища освіта. Начальник лабораторії А-1: 

Фізіологія та психологія сліпого польоту. Це там де досліджують вестибулярний 

апарат та орієнтацію в просторі. 

-  Капітан Таранов у рапорті майора Іванова характеризується як п’яниця та 

дебошир, ініціатор кількох бійок у Фінові і в сусідньому Еберсвальде. Що ви 

можете про це сказати? 

- Я не приймаю участі в тих оргіях. Це взагалі чоловічий спосіб відпочинку. Хоча у 

Фінові в тих діяннях, інколи, приймають участь жіночки-перекладачки. За 

документами сама Кочкіна не проходила, але її підлеглі… 

- А де є вони у списку? 

- Так от же. Дивіться. Надія Самохвалова, Антоніна Смірнова, Гюльнара Ахметова, 

Ольга Назарова. – Фішман піднялась зі свого місця і тиче олівцем у список на столі 

полковника. – Самохвалова це та, яку втопили, а потім витягли з ванни та 

заховали. 

- Вона теж пиячила? 

- От вона якраз ні. За документами вона характеризується позитивно. 

- Ясно. А інші? 

- Ахметова п’є та займається розпустою. Смірнова та Назарова були дезавуйовані 

майором Івановим як лесбійські збоченці. Чи збоченки, вже не пам’ятаю як там 

було написано. 

- Цікава компанія. А звідки вам відомі всі ці подробиці? Хоча чекайте, я мабуть 

знаю відповідь: ви друкуєте всі документи, включаючи і рапорти Іванова. 

- Так точно, - Фішман собою задоволена. 

- А сам Іванов? 

- Його призначив політвідділ у Потсдамі. 

- Ну звісно.  Подивимось, хто тут у нас залишився: Власов, Кочубей, Портной. 

Кочубей, це не той, хто нас зустрічав на аеродромі? 

- Не знаю. Кочубей Георгій Олександрович, йому 29 років. Капітан. Начальник 

відділу автотранспортного забезпечення. 

- Ну, звісно, це він виписував на «Віллісі» кренделі на бетонці. Хто його 

рекомендував? 

- Григорій Іванович, генерал Корнієнко. Кочубей ще під час війни служив у нього. 

- Ага. Вбитий Чуркін був з його підрозділу? 

- Так. Старшина. 



- Скільки було йому років? 

- Здається, що двадцять три. 

- Здається? А ну, звісно, не проходив бідний Чуркін через цю друкарку. 

- Старшина Чуркін сюди взагалі не заходив. Не положено. 

Капітан Фішман, як завжди, не зрозуміла метафори. 

- Ясно. А от Власов Іван Петрович? 

- Власов Іван Петрович. 37 років. Інженер-капітан. Начальник лабораторії Т-2, 

Обслуговування центрифуг. – випалила Фішман. 

- І він ...? – полковник питає та робить паузу. 

- І він що? – у відповідь питає Фішман. 

- Хто його рекомендував? 

- Він працював у Москві, у Можайській академії і тут за рекомендацією Платонова. 

- Ще є такий собі Портной Борис Борисович, 30 років. Капітан. Начальник 

господарчого відділу. – полковник Біленький передражнює Фішман. – Відповідаю 

за вас капітан Фішман: цей капітан до Фінова служив разом з Корнієнко. 

Правильно? 

- Так точно, з генералом Корнієнко, – уточнює Фішман і несподівано додає: - Він 

якось приніс мені радіоприймач, такий маленький чорний. 

- Так, знаю. Це «Тефаг Скандія 50а». Вони тут є у кожній готельній кімнаті. 

- Я його включаю, він довго гріється, а потім свистить. Ніякого іншого звуку. 

- Треба ручку настройки покрутити. Така більша у діаметрі. Ще перемикач 

діапазонів. У вашому приймачі на який налаштовано? 

- Це там де цяточки такі кольорові : червона, зелена та бежева?  

- Угу. 

- Я на червону поставила. А що? 

- Боюсь, на довгих хвилях ви тут нічого не знайдете. 

- Та ви не бійтеся, я, знаєте, до радіоточки звикла. Там навіть включати не треба. 

Весь час працює собі, а тут … 

- Так що Портной? 

- Боря хоч і молодий, але все може дістати: ліки, машини трофейні, навіть панчохи 

з найлону. Це для жінок. 

- Звісно не для нас з вами. 

- Ні, нам таке не треба. 

- Значить Портной часто буває в західних зонах, - Біленький не запитує, а 

стверджує. 

- Буває. Ще минулого року я друкувала клопотання про надання йому такої 

перепустки. Він казав, що це для наших, а ті його і так пропускають. 

- Своя людина … 

- Він вміє стосунки з людьми налагоджувати. Не те що я, мені краще з паперами, - 

Фішман хлопає долонею по старій друкарці. 

- Кожному – своє, - цитує есесівців полковник Біленький. 

- Це точно. В кого негативна характеристика, а в кого позитивна. У Портного вона 

просто ідеальна. Чудова людина. Він у понеділок пригнав для Корнієнка нову 

машину, таку з відкритим верхом. Не знаєте як такі називаються? 

- Кабріолет. 

- Ні. В мене на слова добра пам'ять. Якось «Ван - дер», чи як … 



- Може «Вандерер»? 

- Точно. Значить і ви чули. 

- Про що? 

- Ну, як німецький комуніст товариш Гілерман знайшов для Портнова той «Ван - 

дер». 

- Гілерман. Це не той Гілерман, що з місць пригод робив знімки? 

- Він самий. З ним Одінов познайомився у Еберсвальде. Товариш Гілерман 

професійний фотограф, комуніст, сидів у тюрмі при Хітлері. А зараз співпрацює з 

новою владою. Це Одінов написав у його характеристиці. Насправді, йому важко 

працювати бо після фашиських тортур, він, майже, не може говорити, страшенний 

заїка. 

- Ну добре, Гілерман поки що не служить у нас, а з Портним усе ясно. От скажіть, а 

хто з офіцерів є прибулим недавно. І хто ініціював їх приїзд? 

- Таких двоє : Подоляк Зиновій Андрійович, 25 років, інженер-лейтенант, інженер 

лабораторії А-2 (це там де Рудь) та Малзуп  Гліб Ананійович … 

- Як? 

- Малзуп  Гліб Ананійович, теж 25 років, старший лейтенант, приписаний до 

лабораторії А-2, але виконує особисті розпорядження генерала Платонова. 

- Ага, ось він у списку, - Остап робить відмітку олівцем, - теж своя людина? 

- Кажуть талант. Вчиться заочно в МГУ, значить у Москві. Друкувала недавно … 

- Ясно. А Подоляк? 

- От про нього нічого не скажу. Прислали його зі штабу авіації, теж з Москви. Наче 

він радист за освітою. Дуже тиха людина. Горілку не п’є, з перекладачками не 

спілкується.. 

- Де ж ви про таке друкували? 

- Майор Іванов мені скаржився  на нього , коли я друкувала доповідну про дебоші в 

Еберсвальде. Каже, що з тим Подоляком загвіздка. Краще вже пив би з усіма, був 

би на виду, а так невідомо чим займається. 

- Індивідуаліст, значить. 

- Індивідуаліст. От бігає зранку і теж сам.  

- Куди бігає? 

- Та не куди.  Як спортсмен бігає кругами нашим парком. Він теж  проживає в 

готелі. І кожного ранку… Годинник можна перевіряти. 

- Добре, дякую, - полковник дивиться на аркушики зі списком, що дала йому 

капітан Фішман. 

Врешті всі сторінки того списку вкриті його помітками. Римі Григорівні не було 

видно, що він там писав. От би той список передрукувати з помітками полковника. 

Вона була вже готова наважитись запропонувати це гостю, раптом задзвонив 

телефон. 

- Капітан Фішман слухає, – і за мить: - Це вас, товаришу полковник. Підполковник 

Одінов просить взяти слухавку. 

 

  



26. Бруно фон Тадден. Середа  21 квітня 1948 року 
 

- Ви забули ваші граблі, пане Краузе. Оcь вони підпирають паркан. 

Бруно, який щойно склав усі свої садові інструменти до тачки, застигає від 

зауваження пані Цебст. Він, не випускаючи ручок тачки, повертає голову назад і 

дивиться по черзі то на нещасні граблі з блакитною ручкою то на пані Цебст. 

Вона зупинилась за спиною Бруно на тій самій доріжці і уважно на нього дивиться. 

В руці вона тримає три циліндричні алюмінієві судки, які з’єднані однією ручкою. 

Звісно, пані Цебст іде до котеджу підполковника Одінова, оскільки там підробляє 

домогосподаркою. Не один раз Марта Цебст висловлювала Бруно своє 

здивування тим, що Поліна Рудь взяла в хатні робітниці цю нечепуру Еріку, а її, 

справжню господиню котеджу, рекомендувала Одінову. Більше було би 

зрозумілим, якщо б у холостяка Одінова хазяйнувала молода приваблива дівчина. 

«Ви ж розумієте про що я?». 

А зараз Еріка крутиться навколо цієї рудої, а вона повинна ходити до котеджу 

Одінова. У старої Марти ще була підозра, що Одінов їй платить менше за більшу 

роботу. Ці міркування врешті спонукали пані Цебст до всіх цих організаційних 

роздумів. 

- Граблі ще знадобляться мені, а ці інструменти я вирішив відвезти на місце. 

- Ну, вам видніше. Не забудьте їх вимити. 

- Так, фрау Цебст. Дякую. 

Бруно рушає зі своєю тачкою, подумки лаючи Марту Цебст та її манеру лізти в 

його справи. Він затіяв навмисно якусь непотрібну роботу в кутку саду, що біля 

паркану на вулицю. Озброєний садовою пилкою, він позбавив бідне грушеве 

дерево ще, мабуть, живої гілки. І все заради того, щоб залишити граблі з синьою 

ручкою біля паркану з залізного дроту. Ручкою вгору. За цією ознакою англійський 

розвідник доктор Шеферд дізнається, що можна працювати із закинутим у Фінові 

радіо маяком. Тому для Бруно це був звіт про виконану роботу. 

Коли Бруно вимив та сховав інструменти з тачки, він повернувся до паркану з 

граблями. Його годинник показує чверть на першу. Тоді в суботу Шеферд казав, 

що треба встановити ознаку до третьої дня. Значить він планував проїхати 

вулицею повз паркан саме в цей час і дізнатись про результат. 

Бруно ловить себе на думці, що йому нема чим зайнятись. Взагалі то роботи 

багато, але недоречно поратись далеко в саду, коли він виставив ознаку. Ноги 

самі несуть його до грабель при паркані та зрізаної жертовної гілки. А ось и привід: 

гілка так і валяється під деревом. Може приклеїти її на місце? 

Бруно крутиться біля скаліченої ним груші і раз на двадцять секунд поглядає на 

геть порожню дорогу.  За десять хвилин такого нервового очікування до нього 

приєднується Зільба. Їй цікаво, що робить біля груші її знервований друг. Може 

саме в цьому місці в неї щось заховано? Зільба не підходить до Бруно, а 

спостерігає за ним з певної відстані, це є ознакою глибокого здивування. 

Між тим, Бруно повільно прогулюється під грушею вже досить довгий час. Ось 

дорогою їдуть маленькі школярі, луплять один одного портфелями та голосно 

наче ображають один одного. Бруно не розуміє слів, бо це діти офіцерів центру, 

але інтонації і ці жести (тикання пальцями)  - що ще може бути крім образ? Якщо 



заняття у росіян закінчились, то вже перша година дня. Бруно з острахом дивиться 

на годинник. Точно. 

Шкода, що він не курить. Кажуть, що сигарети дозволяють згаяти час.  

Бруно пробує аналізувати свою нинішню поведінку. Що, його припнуло до синіх 

грабель? У першу чергу, необхідність впевнитися, що Шеферд побачить його знак. 

А  ще можливість перекинутись з ним кількома словами. Але побачитись з 

Шефердом можна тільки завтра вранці  і то, якщо в нього буде така нагода. 

Принаймні так  вони домовлялись у минулу суботу. 

Знов дорогою йдуть діти. Цього разу німецькі. Вони несуть ранці за спиною, не 

кричать і не ображають один одного. Якщо їхню поведінку порівняти з маленькими 

росіянами, то може здатись, що вони йдуть на похорон. Дисципліновані діти не 

цікавлять Бруно і він відвертається від паркану. Але мовчазна хода німецьких 

учнів несподівано переривається багаторазовим «Добрий день». Бруно 

інстинктивно повертає голову і бачить, що назустріч негустому потоку школярів 

йде літній чоловік у костюмі брудного сірого кольору. Під відвороти піджака, що 

втратив форму, запхнутий невиразного кольору та фактури шалик. Цей чолов’яга 

приклав руку до козирка світло сірого картуза, киває діткам і теж їм відповідає. Він 

каже щось схоже на «день, день …». Вимова в нього невиразна, але дуже виразна 

жестикуляція. 

Нарешті, стариган зупиняється  і, не віднімаючи руки від капелюха, дивиться на 

діточок з доброю посмішкою. Він нерухомо стоїть, доки останній ранець не зникає 

з виду. 

- І вам добрий день, пане Краузе, - незнайомець повертається до Бруно, все так і 

тримаючи руку біля картуза. 

- Ви? – шепоче Бруно, бо говорити голосно йому заважають емоції, що раптом на 

нього нахлинули. Ще й підскочила та стала поруч Зільба. Мабуть теж  собі 

вирішує, хто це і як ставитись до нього. Зільба починає тихо ричати, а Бруно 

непевно виставляє палець в бік чолов’яги: 

- Ви ж …? 

- Мене звуть Едуард Гілерман, я фотограф. А у вас, схоже, зараз відпочинок? 

- Так, - бреше Бруно, тому що він починає про щось здогадуватись. 

- Можу пригостити вас сигаретою, але в мене нема вогню.  А у вас не знайдеться? 

Поки Бруно думає як відповісти, Гілерман підходить ближче до паркану, дістає 

сигарету з портсигару та коробку російських сірників.  Він закурює та підходить ще 

ближче. Зільба змінює ворожість на ласку і вже махає хвостом, вткнувшись 

мордою в паркан. 

- Наше втаємничення досягається коштом мого здоров’я – ці сигарети є чистою 

отрутою, – людина, яка назвалась Гілерманом, знімає картуз. – Ще раз добрий 

день, доктор. 

- Пане Шеферд. Як ви … Вас не впізнати. Чому Гілерман, чому старий фотограф? 

- Ви так заїкаєтесь, як мені треба робити, тому що граю роль старого німця. А з 

вашою мовою в мене не дуже. 

- Розумію, цікаво… 

- Правда? 

- Виходить, що ви таким чином проникаєте до росіян. А де ваш автомобіль? 

- Віддав його росіянам, очевидно, керівництву. 



- Виходить пішки швидше? 

- Ну це коли і як. Так, судячи з вашого сигналу, маяк у Фінові працює? 

- Так, технічно все в порядку. Сама апаратура розміщена в тунелі під землею. – 

Бруно тиче пальцем в траву, що виросла біля паркану. 

- Доступ до неї можливий? 

- Можливий, але думаю буде важко зберегти це в секреті. Я був у тунелі в неділю і 

нікого не зустрів, але в ящику від зенітної ракети лежав мрець. Очевидно, що 

російський солдат. Моторошне видовище. 

- Так, знаю. Значить, що то не ви проштрикнули тому нещасному печінку? 

- Здається, що не я, - пробує жартувати Бруно. 

- Щось не так в медичному центрі, - Шеферд перейшов на англійську. 

- Так, ракетний ящик … 

- Поява цього ящика має пояснення. До та під час війни медичний центр був 

ширмою для заборонених та секретних досліджень. І не тільки досліджень. 

Згадаємо швейцарські банківські документи, які ви розшукуєте. 

Бруно відчув, що червоніє. Цього ще тільки не вистачало. 

- Хтось в центрі брутально розправляється з російським персоналом та прибулими 

інспекторами, – продовжує Джеймс. - Чули, що в морзі при центрі накопичилось 

вже семеро вбитих? 

- Я чув про аварію в барокамері. 

-  Крім цього втопили у ванні дівчину та ще ваш добрий знайомий з ракетного 

ящика. До речі, де ви знайшли той ящик? 

- У тунелі. Він стояв на рельсовій платформі. Якби не цей собака, я пройшов би 

повз нього. Зільба не могла пройти мимо. Чула запах, зрозуміло. 

Зільба, що слухала цю шпигунську розмову, видряпалась передніми лапами на 

паркан при згадці про неї. Її морда була на рівні голови Бруно. Він обійняв собаку 

та поплескав її по майже білому хутру на грудях. 

- Ось як. А чи не ви відправили покійника до приміщення центрифуги? Тому що 

саме там росіяни знайшли ящик – після досить довгої паузи каже Шеферд. 

- Я скористався платформою, у неї є електричний двигун. Підігнав платформу до 

ліфту, який знаходиться під круглим корпусом. Вантажний ліфт працював і я 

доставив ящик з тунелю до найнижчої площадки корпусу. Там, очевидно, його і 

знайшли. Ось, я намалював щось на зразок ескізу тунелю. Хрестиком відмітив де 

знаходиться апаратура маяка. 

Бруно дістає з кишені незмінної сірої куртки квадратний папірець в клітинку, 

критично дивиться на нього і просовує англійцю через паркан. 

- Бачите, і ніхто вас не помітив, - каже англієць, коли роздивляється план. 

- Так, але саме в той час шукали дівчину, що втопилась. 

- Звідки у вас такі відомості? 

- Рая Кочкіна розповіла. Я був у неї вчора в гостях. 

- О, Кочкіна. А що, симпатична жінка. Знаєте, у нашому МІ5 є на неї чималеньке 

досьє. Звісно всі вони там параноїки – підозрюють кожного, але Кочкіна була 

заскочена у неофіційних зв’язках з британськими високопосадовцями. Досьє не 

уточнює, що це були за зв’язки, але цього виявилось достатньо для певного 

скандалу. Думаю, ваш майор просто стала жертвою якихось політичних ігор. Не 



виключено, що метою гри було усунення когось з британських високопосадовців, 

або прецедент для повоєнного розриву стосунків з Росією. 

- Вона  мені здається достатньою мірою нещасною. 

- Напевне, так воно і є. Не так вже й рідко красива жінка стає жертвою політики. До 

речі, за моїм уявленням, Кочкіна зовсім не схожа не росіянку. Навіть у своїй 

жахливій формі. 

- Вона розповідала, що вона родом з України. 

- Ха, знов Україна. Не край, а колиска слов’янських красунь. 

Бруно мовчить,  бо може не зрозумів не чітко вимовлену псевдо Гілерманом 

англійську, а може він навпаки почув іронію. Тим часом, англієць знов дістає 

російські сірники та підпалює переданий йому папірець. 

- Дивіться, доктор. Цілком зрозуміле ваше бажання долучити Кочкіну до пошуків 

документів. Таке рішення є, певною мірою, слушним. При проникненні у вороже 

середовище такий прийом є класичним. Гадаю, вас задовольняє саме цей суб’єкт 

вашого проникнення. Здавалось би … Але МІ5 припускає, що ви на свою людину у 

таборі ворогів обрали агента російської військової розвідки, а це вже досить 

небезпечно. Уявіть собі, що агенти такого штибу із задоволенням втечуть з вами 

до Швейцарії, будуть з вами співробітничати довгі і щасливі роки і подумки 

дякувати, бо ви забезпечили йому чи їй ідеальне прикриття для агентурної роботи. 

-  Але вона не схожа на шпигунку. 

- Я теж так гадаю. Стривайте, тепер про ящик, що виконував роль труни для 

росіянина. Здається він від зенітної ракети. 

- Так, дозвукова зенітна ракета «F-25». 

- Хіба їх використовували? 

- У тому і парадокс, що не встигли. Мало цього, поруч з нашим маяком в бункері 

розміщений комплекс електронного управління іншими ракетами. 

- Боюсь цей парадокс, як ви кажете, так парадоксом і залишиться. Три роки 

минуло як війна закінчилась, ось нова починається, - псевдо Гілерман скалить 

зуби у невеселій посмішці. - Ні, нічого ми вже не дізнаємось. 

- Та, мабуть, і не варто. 

- Як знати, пане барон, як знати. А от спосіб діставатись до тунелю не через 

запасні люки нам треба розробити. І в цьому нам допоможе, практично, повна 

відсутність охорони. В  такій ситуації  достатньо лише знайти ключі від потрібних 

дверей. 

- Так. Я тут роздивлявся схему підключення радіомаяка і виходить, що запускати 

його можна з центрального пульта управління. Це десь у медичному центрі, але я 

не знаю де саме. 

- Боюсь мені не вдасться про це дізнатись з моїм примітивним гримом та 

жахливою вимовою. 

- Так, вам краще не ризикувати. У вас на обличчі  грим на рівні шкільного 

спектаклю. 

- Вся легенда про фотографа Гілермана тримається на обмеженому колі осіб з ким 

він спілкується, поганому зорі тих осіб і вузько формальному ставленні до 

оточуючих. Жодного зіткнення з реальним життям ця легенда не витримає.  

- Так, ви сильно ризикуєте. 



- Згоден, - Гілерман надіває свій картуз і одразу старішає років на десять, - але 

нам треба знайти спосіб діставатись до пульту керування маяком, який не буде 

пов'язаний зі спуском до люка та іншими ризиками натрапити на патруль. У тому 

місці тунелю, де ви підняли ліфтом ящик з росіянином, знаходяться сходи з 

адміністративного корпусу до підземелля. 

- Так, я їх бачив. 

- От і чудово. Значить нам необхідно мати ключі, щоб відкрити всі двері, що ведуть 

від входу до сходів. Ще одна цікава деталь: у особливого відділу підполковника 

Одінова є окремий вхід до будинку. За моїми спостереженнями, цим входом 

користується він та його секретар. Входити та виходити через ці двері було б 

найкращим варіантом. 

- Мабуть, що так. 

- Так от, в мене є певна підозра, що екземпляр ключів від офісу Одінова можна 

знайти у фрау Цебст. 

- Це ж чому? 

- Чоловік фрау Цебст протягом воєнних років керував аналогічним підрозділом, 

яке знаходилось в тому ж приміщенні. Ключі цілком можуть бути в неї. 

- Мій Боже. Де ж їх шукати? – питає Бруно. 

- Подумайте. Врешті можна просто спитати у фрау Цебст. 

- Вона працює господинею у підполковника Одінова. 

- Домашньою робітницею? 

- Так, вибачте. Ця англійська … 

- Добре, я вас зрозумів. І все ж поговоріть з нею. Не думаю, що вона одразу 

побіжить скаржитись Одінову. 

- Я щось не можу придумати привід, навіщо знадобились ті  ключі. А може спитати 

Адольфа? Це син пані Марти. 

-  Я про нього нічого не знаю, так що вирішуйте самі. Дивно, що ви не питаєте 

звідки я дізнався про фрау Цебст. Тільки не  дуже ризикуйте, а я, в свою чергу, теж 

спробую забезпечити доступ до підземелля. Хоча тут світитись мені не варто 

зайвий раз. Шкільний маскарад з Гілерманом проходив досі тільки завдяки 

поганому зору Одінова та замкненості його секретарки. Зайвий уважний погляд, 

зайвий промінь сонця на мій грим і я буду дезавуйований. 

Бруно не все зрозумів з тиради англійця, але слово «дезавуйований» мабуть є до 

неї ключем. Так, і Шеферду загрожує небезпека. Може, навіть, більша ніж та, яку 

Бруно визначив для себе. 

- А зараз, прощавайте пане садівник, ще зустрінемось. 

- Стривайте, якщо я знайду ті ключі, як я про це вас повідомлю? Не ставити ж мені 

знов ці граблі? 

- А ви причепіть дротом ключик до паркану. Наскільки можливо вище. Повірте, крім 

мене ніхто його не помітить. 

- Ви не знаєте фрау Цебст… 

- А ви її знаєте? Хай щастить вам, доктор. У нас з вами лишилось може два місяці 

для вирішення усіх наших справ. А… Ще одне маленьке питання. 

- Так. Яке? – Бруно робить крок в бік, бо англієць вже рушив своєю дорогою. 



- В барокамері я помітив таку собі ручку з важелем.  Це схоже на керування 

ручним гальмом у велосипеді чи мотоциклі. – Джеймс показує рукою так, якщо би 

він той важіль би натискав. – Може ви знаєте, навіщо вона там встановлена? 

Бруно думає чи не хвилину, так що Джеймс зупинився в очікуванні відповіді. 

Нарешті каже: 

- Такі штуки є в центрифугах. Той, кого випробовують, з самого початку стискає 

такий важіль. А якщо відпустить, це значить, що він втратив свідомість. Мабуть в 

барокамері є те саме. 

- Добре, - Джеймс опускає очі і хитає головою, - добре, можливо я знаю хто 

відправив на небеса ту компанію в барокамері. Але навіщо? Та мені вже час… 

Припадаючи на одну ногу фотограф Гілерман іде далі асфальтованою доріжкою, 

яка проходить між дротяних парканів садиб. 

- Дякую за сірники, товаришу, - доктор Шеферд дістає коробку російських сірників з 

кишені свого піджака та трясе нею у повітрі. При цьому він не обертається до 

Бруно, а не поспішаючи шкандибає дорогою. Бруно дивиться йому в слід. Знову, 

як і минулої суботи, холодну свідомість Бруно пронизує яскраве відчуття 

причетності та солідарності до справи, що наодинці виконує цей неймовірний 

англієць. «Тріумф волі» -   не доречно він згадує нацистське гасло, що так пасує 

його емоційному стану, а інших гасел Бруно не чув. 

Але старий Гілерман, що встиг пройти хіба що десяток метрів, знов 

призупиняється та прикладає праву руку до козирка картуза. 

- Доброго дня, шановна пані, - каже він голосно, киває в бік паркану, за яким стоїть 

Бруно і не зупиняючись повільно йде далі. 

Значить, десь в десяти кроках від Бруно, біля паркану знаходиться якась жінка. 

Бруно озирається на всі боки. Зільба зникла. Мабуть побігла до тієї жінки. Десять 

проти одного, що це повернулась фрау Цебст. Але що їй робити біля паркану? Зі 

своїми алюмінієвими циліндрами їй треба повертатись до своєї домівки. 

Бруно прихоплює сині граблі та неспішно продирається вздовж паркану. Спочатку 

він натрапляє на Зільбу. Та причаїлася в кущах і займається спостереженням. 

Тобто своєю улюбленою справою. Вона з осудом повертає голову до Бруно – «не 

шуми так, дурень». Але Бруно вже не звертає уваги на собаку, тому що стовбур 

старої черешні підпирає сама Поліна Рудь. На ній домашнє платтячко та 

чистенький фартух. Високі підбори туфель вгрузли в м’яку вологу землю. В лівій 

руці господині якийсь папірець, а по блідих щоках котяться сльози. 

-  Пані Поліна, що з вами? Вам не добре? 

- Вони вбили … - вимовляє вона незрозумілі слова, а далі німецькою, - вони вбили 

мого брата. 

З її очей сльози полилися суцільним потоком. ЇЇ завжди спокійне обличчя 

спотворює гримаса болю. Руда жінка простягає до Бруно руку з папірцем, наче той 

міг прочитати, що там написано. Сцена вийшла дуже драматичною. Навіть Зільба 

вже не ховається і підбігає до жінки. 

- Пані Поліна,  прошу заспокойтесь. О, мій Боже. Чим я можу вам допомогти? 

- Я знала. Так, знала, що це цим скінчиться. – Пані Рудь, зненацька, перестає 

плакати. – Вони пишуть, що мій брат загинув у автомобільній катастрофі в 

Кам’янці Подільському. Але я твердо впевнена, що вони його вбили. 

- Хто вбив, пані Поліна? Хто ці «вони»? 



- Хто … Звісно це НКВД, наша секретна служба. – Поліна зовсім заспокоїлась, так 

що Зільба більше не тичеться в неї мордою, а всідається поруч. Вираз собачої 

морди каже всім присутнім «от як я вмію швидко та ефективно заспокоювати 

Поліну Рудь». 

- Вибачте мені невчасну цікавість, але навіщо їм вбивати вашого брата? 

- Він занадто відверто співчував нашим націоналістам, - жінка лізе до кишені 

фартуха і дістає носовичок. – Він є, ні вже був театральним режисером, вони 

підозрювали брата у співчутті до УПА. Це партизани, які борються за вільну 

Україну. 

- Зрозумів, - непевно шепоче Бруно. 

- А, любий Курт, все дарма, - Поліна безнадійно проводить рукою, - піду в дім, в 

мене розболілася голова. 

- Знаєте, в мене є аспірин, ще «Байер». 

- Добре Курт, аспірин псує шлунок, але дуже допомагає… Я вам вдячна. 

Бруно виходить на бетоновану доріжку, за ним йде Поліна Рудь. Він чує стук її 

підборів та цокання лап Зільби, яка вирішила їх супроводжувати. 

- Почекайте тут, я зараз, - каже Бруно, коли вони прийшли до його сараю.  

Він відкриває двері своєї комірки і, за мить, виносить пів стакана води та дві білі 

таблетки на блюдечку. 

Поліна ковтає таблетки та жадібно запиває їх водою. Потім заглядає у комірку 

скрізь відчинені двері. 

- Ви живете у нелюдських умовах. 

- Не хвилюйтесь, я вже звик. 

Раптом Поліна знов починає плакати і затуляє руками обличчя. Бруно виносить до 

входу єдиний свій стілець і саджає на нього нещасну. Він сам близький до того, 

щоб зірватись у плач. Зараз йому шкода себе і своє безглузде життя, шкода 

красиву Поліну і англійця в аматорському гримі, шкода собаку Зільбу, тому що і її 

позбавили нормального собачого життя. 

 

 
Новопланівський міст, Кам'янець-Подільський 



27. Лазар Одінов. Середа  21 квітня 1948 року 
 

От здавалось би, у військовій частині ведеться розслідування тяжкого інциденту, 

загинули люди… Та ще й які. Втопилась у ванні перекладачка і з нею, вже 

мертвою, відбувається якась чортівня. Шибайголова та майстер усе діставати 

старшина Чуркін опинився в ящику з під німецької ракети часів минулої війни. І 

перш ніж покласти його туди,  хтось позбавив його життя одним вправним ударом 

ножа в печінку.  

А підполковник Одінов  влаштовує святковий сніданок (хай навіть другий) в своєму 

котеджі на тлі всього цього. І цей сніданок удається. 

Коли Лазар Володимирович думає про це, сидячи ще за обіднім столом,  то з 

подивом оглядається. Фрау Цебст, яка теж розділила трапезу з іншими гостями, 

вже збирає порожні тарілки. Порожні, бо її тушковану свинину з овочами залишити 

на тарілці було просто не можливо. Хана Цвейнова слідкує за діями фрау Цебст. В 

руці у неї бокал з вином «Лібфраумільх», а на устах лагідна посмішка. 

- Вам допомогти, фрау Цебст? – Хана м’яко по чеські розтягує слова. 

- Ні, моя люба. Я сама впораюся. А ви пийте ваше вино. 

Вино Одінов отримав з Триру. Це місто було в американській зоні. Вино передав 

знайомий капітан медичної служби армії США Арон Ашкеназі. Натомість він 

отримав дві пляшки російської горілки «Столичная». Оскільки Одінов п’є горілку  

тільки іноді, коли накаже Корнієнко, то, на  його думку, цей обмін був дуже вдалим. 

Згадавши про алкоголь, Одінов повертається до полковника Біленького. Той 

сидить незворушний. Солодкувате, майже ігристе дамське вино, на нього не 

справило ніякого враження. З’їв свинину з капустою, дякую звісно, і що далі? Ця 

нескладна думка була просто намальована на обличчі молодого полковника. 

- Давайте закінчимо наш ланч кавою, - Одінов обводить поглядом всіх присутніх і 

далі до фрау Цебст: 

- Як щодо кави, фрау Марта? 

- Дві хвилини, доктор Одінов. Тільки впораюся з посудом. 

- Я допоможу фрау Цебст приготувати каву, тільки підкажіть де все лежить, - Хана 

встає зі столу, випиває останній ковток вина і вже з порожнім бокалом йде до кухні. 

- Дякую за допомогу люба дитинко. Кофейник та банка з меленою кавою 

знаходиться он у тій шафці. Я не питиму каву, так що розраховуй на трьох, - 

звертається до Хани Марта Цебст. 

- Ну от, з кавою вирішили. Пропоную, зараз піднятись до мого кабінету. Там на нас 

чекають коньяк та сигари. Треба трошки обговорити наші справи. 

Полковник Біленький мовчки встає зі столу, обсмикує свій цивільний піджак та йде 

за Одіновим на другий поверх. Коли він піднімається, то дерев’яні сходи трошки 

риплять. 

- Вибирайте місце де вам  буде зручніше, - Одінов обводить рукою свій вишуканий 

кабінет. 

Полковнику ця кімната зовсім не подобається. Він скептично оглядається, вибирає 

шкіряне крісло, очевидно, з огляду на свою огрядну статуру. Але коли він сів у 

крісло, то одразу було видно, що йому там не затишно. 

Тим часом, Одінов дістає з шафи пляшку бренді, три фужери, ящик з сигарами та 

попільничку. Він усе це розкладає на низенькому журнальному столику. Не 



зважаючи на видиму громіздкість, завдяки маленьким коліщаткам, Одінов легко 

підкочує столик з усім начинням до шкіряного крісла прокурора. 

- Прошу, - Одінов вказує на столик. 

Полковник Біленький незграбно повертається в кріслі, відкриває сигарний ящик і 

невиправдано довго вибирає сигару з двох десятків однакових. Нарешті, він рукою, 

з вибраною сигарою, бере запальничку. Але не палить, а звертається до Одінова 

російською, тому що до цього моменту всі розмовляли виключно німецькою. 

- Не могли б ми, нарешті, кинути цю гру в німецьку. У нас серйозні справи. 

- Нема питання, - Одінов теж переходить на російську. – Налити вам трошки 

коньяку? 

- Так, прошу, - Біленький, нарешті, розкурює кубинську сигару. 

Коли Одінов ще цідить коньяк у чарку полковника, той встає з крісла та йде до 

вікна. Різким рухом розсовує важкі оксамитові штори та відкриває навстіж вікно. 

Холодне світло із хмарного неба заповнює кімнату. 

- Не заперечуєте, Лазар Беніамінович? 

- Ви мій гість. Тільки не застудіться біля вікна, сьогодні холодно. 

Полковник Біленький пускає струмінь сигарного диму, наче паровоз. На те Лазар 

Володимирович робить такий висновок: 

«Полковник не вміє палити сигари. Б’юся об заклад, він і коньяк пити не навчився. 

Та і біс з ним». 

- Всі проблеми почались двадцять четвертого березня, коли застрелився 

полковник Черних. Він був вашим попередником на посаді начальника 

спеціального відділу. З легкої руки генерала Красноштейна, який зараз, до речі, в 

бігах, розслідування доручили вам. – Біленький дістає з кишені маленького 

блокнота. 

- Продовжу. Ви, в якості робочої гіпотези, висуваєте версію про самогубство. До 

цієї думки додається записка Черниха. «Йду на таке щоб присікти дії ворогів».  Ця 

записка не містить ніякої конкретики, одні гасла. Ваша версія: людина була дуже 

не в собі, питуща, покінчила самогубством, оскільки на ту мить, була не сповна 

розумом. Це так? 

- Саме так. 

- Знаєте, хоча би для проформи, треба було розглянути альтернативні варіанти. 

- Черниха вбили? –  не без виклику питає Одінов. 

- З огляду не наступні події, це є цілком можливим. Та чи така вже бездоганна 

версія про самогубство. Дійсно, Черних застрелився вдома, орієнтовно ввечері. 

Записку з параноїдальним текстом знайшли в його, а тепер вашому, робочому 

кабінеті. Вона була надрукована і тільки підписана Чернихом. Відомо від Фішман, 

що Черних, навіть, не підходив до друкарки. Однак записка саме надрукована і, 

головне, без єдиної помилки чи помарки. Чи не Фішман друкувала йому той текст? 

Жартую, вибачте. 

- Можете не вибачатись і не декларувати свої жарти. Я не Рима Фішман і трошки їх 

розумію. Дійсно, мало вірогідно, щоб в нормальному стані Черних міг щось 

надрукувати. Але людина здатна на неочікувану ефективність своїх дій в стані 

афекту. До речі, цей феномен досить часто проявляється в авіації і є предметом 

вивчення медичного центру DVL. 



- Хочете сказати «був предметом». – Остап, за відсутності аргументів, чіпляється 

до слів. 

- Звісно. Те саме могло трапитись і з Чернихом. Може того вечора він зміг би по 

дроту бігати. 

- Можливо, але напередодні, точніше ще в січні цього року, Черних направив 

запити на новоприбулих офіцерів частини до їх попереднього місця служби. 

Очевидно, він щось підозрював. 

- Що? Такі запити цілком вписуються в рутинну роботу. Згадую, що Красноштейн 

лаяв Черняха за бездіяльність. Тільки горілку пив. От може Красноштейн і був 

причиною самогубства Черниха. Вони дуже не підходили один одному. Врешті 

думка, що його керівник є ворогом, спочатку тішила, а з певного моменту стала 

зброєю Черниха зі своїм керівником. Чи не знаходили ви якісь доноси на 

Красноштейна від Черниха? 

- Уявіть, що ні. 

- Знов таки, це не означає, що їх не було. Красноштейн міг їх перехопити. 

- Тоді в частині у Красноштейна повинен бути спільник. Це ви? 

- Може і я, а може Фішман? Через неї та її друкарку проходять усі документи. 

- Вона виглядає повною дурою. 

- Не така вже погана позиція. 

- У неї є версія, що полковник застрелився через особисті обставини, які пов’язані 

з відношеннями із майором Кочкіною. 

- Дурниці. Просто на його запити тільки на Кочкіну відповідь не прийшла. Фішман, 

вже по смерті Черниха, знайшла в справі Раї фото, де вона геть гола. Насправді, 

це син фрау Цебст, Адольф, десь піймав її у такому вигляді. Він відомий фото 

аматор. А як той знімок потрапив до полковника, так і залишиться загадкою.  

Звісно сам Адольф нічого йому не передавав. 

- Ясно. Зрозумійте і ви мене, Лазар Беніамінович. Вбивство Черниха вписується в 

гіпотезу про присутність у вас «Крота». Черних, якимсь чином, запідозрив когось і 

от… 

- Кого ж він запідозрив, коли слав запити на всіх? Запити були на двох чоловіків та 

п’ятьох жіночок перекладачок. 

- Перевірка… 

- А, киньте, - Одінов робить заперечливий жест. 

- Значить, по вашому, самогубство Черниха та подальші смерті є збігом. Так, сезон 

настав. 

- Можливо, ваша гіпотеза про Крота близька до істини. Але не завдяки Черниху, а 

сержанту Чуркіну. Ось ця смерть, остання за часом, і  є найбільш загадковою. 

Наприклад, місце де знайшли нещасного та  ще в чому він знаходився… Це 

якийсь нонсенс.  

- Ви про ракетний ящик? 

- Так. А удар ножем? Щоб його зробити, треба бути хірургом або мати шалений 

досвід вбивств. 

- Тут ви у збіги не вірите? Може хтось випадково так прицілив? Читали «Війну і 

мир» про П’єра Безухова на дуелі? 

- А, то буда художня вигадка, - знов жестом руки заперечує Одінов. 

- Звісно. І все ж таки, що було спільного у таких різних людей як Черних та Чуркін? 



- Обидва прізвища починаються на «Ч», - Одінов педалює інтригу. 

- Якщо серйозно, то відсутній мотив. Чому і як … 

- Може саме ящик є ключем. Він нізвідки взятись не міг, значить був у схованці. Тут 

далеко не все досліджено. Але навіщо цей ящик виносити до центральних сходів, 

хоч і у підвалі? Це наче якийсь виклик. Вам не здається? 

- Я, відверто, про таке не думав, - зізнається Остап. 

- Кава, мої пани! – Хана з привітною посмішкою піднімається сходами з тацею в 

руках. Вона ще грає у німецький сніданок. 

- Постав на стіл і, вибач, у нас важлива розмова, - з видимим небажанням, але 

німецькою відповідає Остап Біленький. 

- Чи все в порядку, доктор Одінов. Мені дійсно треба посидіти внизу? 

- Так, мила Хана. Вам буде не цікаво слухати нашу суперечку. Налити вам трохи 

коньяку? Французький. Сигару вам не пропоную. 

- Тільки ковток, доктор Одінов. Щось повинно скрасити мою самотність. 

- А що, фрау Цебст вже пішла? 

- Так, вона дуже поспішала, казала, що має багато роботи вдома. – Хана про це 

каже вже спускаючись сходами. Бокал з краплею коньяку чомусь високо тримає 

над головою. Може хоче показати вражаючу форму грудей під вовняним 

светриком? Але кому? 

- То продовжимо, - Одінов відпиває зі свого бокалу, - так що спільного між 

Чернихом та Чуркіним? 

- Так, взагалі? 

- Угу. 

- Ну, Чуркін брав через Черниха довідки на перепустки до західної зони, – каже 

Остап та вип’ячує нижню губу, бо сам не вірить в значущість того, що сказав. 

- Таке було. Але тут нема чогось спільного. А от, що дійсно їх об’єднує,  це що 

обидва не займались справами центру. 

- З точки зору формальної логіки вони ще багато чим разом не займались. Ну от 

не літали в повітряній кулі. 

- Чекайте я продовжую: а значить вони, не зважаючи на різні чини та обов’язки, 

могли все ж таки мати щось спільне. І цим спільним є полювання. 

- Що, з рушницею? Оце піф-паф? Не чув про таке, – огризається Остап. 

- Ні, ні. Мова йде про полювання на когось або на щось. Обидва знаходились у 

пошуку. Чуркін шукав трофеї, іншими словами якісь скарби та попутно партнерів, 

які могли би йому у цьому допомогти. Черних шукав ворогів та шляхи їх 

проникнення до окупованого центру. 

- Ну і що тут спільного? 

- А то, що вони обидва шукали по всій території медичного центру кожен своє. І 

цей їх пошук мав іншу і ширшу мету ніж продовження його функціонування. 

- Щось занадто складно. Як я зрозумів, ви кажете, що обидва мали звичку 

нишпорити по всіх приміщеннях центру, в тому числі і тих, що не задіяні зараз. 

- Саме так, і це було їх полюванням. – Одінов це каже і в такт ствердно розмахує 

рукою з порожнім бокалом. 

- А що ви називаєте незадіяними приміщеннями? 

- Це підземний тунель та зал. В залі є цілий відсік якоїсь електроніки. Я в цьому 

мало розумію. Там усе «Сіменс» та «Телефункен», відомі фірми. До речі, тунель 



розгалужений, там є бокові ворота до якихось складів. На чолі з генералом 

Корнієнком, ми це все оглядали і не один раз. Після знищення секретних 

матеріалів загоном СС скрізь чистота та відносний порядок. У підземному залі 

задіяна автоматична телефонна станція. Всі інші приміщення та устаткування не 

використовується. В цьому нема потреби. 

- Ну добре, якщо ви згадали якісь склади, то той ящик може бути саме з тих 

складів. 

- Цілком можливо. 

- Це треба дослідити. Хоч зараз. 

- Звісно, але я хотів ще спитати про Крота. 

- Тепер ви про «Крота»? – дивується Остап. 

- Угу. Цей «Крот», що йому тут робити, якщо не шукати щось заховане німцями? 

От тільки звідки він міг про це дізнатись? 

 

 

 

 

 

Siemens automatic exchange. 

 

Німецькі дослідні установи часів 

війни були укомплектовані 

автоматичними телефонними 

станціями. От, як представлений на 

фото комутатор. 

 

 

 

 



28. Генерал Корнієнко. Середа  21 квітня 1948 року 
 
Генерал Корнієнко із задоволенням виводить щойно придбаний «Вандерер» на 

«рульожку» кинутого аеродрому медичного центру. Небо в хмарах і трошки 

мрячить, тому генерал ввімкнув двірники. Аеродром в принципі є кинутим, але 

зараз він таким не виглядає, бо на бетонці стоїть маленький автобус «Ханомаг» та 

улюблений всюдихід капітана Кочубея - «Вілліс». 

 В «Ханомазі», як відомо генералу, чекає прильоту літака команда на чолі зі 

старшиною Дєвятніковим, а у «Віллісі» на літак чекають товариші офіцери: майор 

Таранов, капітан Кочубей та підполковник Одінов. Григорій Іванович оминає 

«Ханомаг» і зупиняє авто біля «Вілліса». Він планує відвезти професора 

Платонова в красунчику «Вандерері» до котеджу Рудя,  в якому Платонов 

традиційно зупиняється, коли навіщає Фінов. 

На «Віллісі» напнутий тент з приводу дощу, а всі офіцери посідали дивним чином 

на задній борт машини, поставивши ноги на заднє сидіння хто в черевиках, хто в 

чоботях. 

- Чого це ви всілися як курки на сідалі? – питає Корнієнко, коли вийшов зі свого 

авто. 

- Так наче зручніше, - відповідає за всіх майор Таранов. 

- Вася, а як з навігацією, бачиш яка погода? – Корнієнко показує рукою на небо. 

- Порядок, Григорій Іванович. Їх радіо маяк завівся без ускладнень. Я перевіряв 

приймачем. Завівся просто з центрального пульта. – Таранов теж показує рукою, 

але на корпус катапульт. 

- У німців, Вася, все надійно, - Корнієнко знімає свого генеральського кашкета та 

вмощується на передньому сидінні.  – Одінов, як там наш сищик? 

- Ой, не питайте. Розгорнув бурхливу діяльність у підземеллі. Навіть, з нашим 

старшиною Лузгіним поліз до складу “ZZ”. А що там? Купа паперу у картонних 

коробках. Непотріб, що кинула команда СС. Відомо, що німці все цінне або 

забрали або знищили. Коротше, результату ніякого очікувати не треба. Але, 

погодьтесь, зайва перевірка не завадить. Хай впевниться сам. 

- Так, все це невтішно. Ну якесь пояснення випадку в барокамері ми знайшли. Але 

хто і навіщо втопив дівчину та вбив Чуркіна?… - Корнієнко мотає головою і надіває 

на неї свій генеральський кашкет. 

- А може, товаришу генерал, це любовна пригода, - капітану Кочубею теж не дає 

спокою його брудний формений кашкет, бо  він його зрушує на потилицю. 

- Ти про що? 

- Ну у тої, як її, був коханець. А вона ще з Чуркіним того, розумієте. А той, значить, 

дізнався і їх з Чуркіним застукав. От. Ну і почалась бійка, коли він Чуркіна підстеріг. 

А може він його ззаду ножем - раз! А тоді до тієї у ванну. А та вже гола, давай, 

значить, Чуркін. Тоді той і її того, значить, втопив. 

- А що, Одінов, все складається. Діло каже Кочубей, – погоджується Корнієнко. 

- Цілком слушна версія. Дізнатись би, хто був обманутим коханцем і діло закрито, 

– каже Одінов 

- Кочкіна, лялька «розфуфирена», - каже Таранов. - Це її обов’язок знати про своїх 

дівчат, коли вони у вільний час того… З ким, так сказать… А вона, чуєте, з німцем, 



який у Рудя працює садовником, кожний понеділок по іхнєму торочить зранку.  І 

кава є в неї, щоб того блондинчика пригощати. 

- Кинь Вася. Який з Раї керівник? Так, партійне протеже, - Корнієнко знов знімає 

капелюха, бо треба потерти лисину. 

- Але не так все невинно. Казала мені Ахметова, що бачила того німчика в гостях у 

Кочкиної. А це вже … - ділиться плітками Таранов. 

- Для початку, саму Ахметову, мабуть, наступного місяця буде вислано за пиятику і 

аморальну поведінку. Іванов вже підготував усі необхідні первинні документи. 

Тепер її справа в мене. – Одінову ніколи не подобалась анархія та безлад. 

- Правильно, Лазар Володимирович. Давно треба було її гнати, – Корнієнко рішуче 

надіває свій кашкет. 

- Так що про любовний трикутник, - капітан Кочубей двома вказівними пальцями з 

брудними нігтями малює в повітрі той самий трикутник. 

- Думка цілком слушна, - це Одінов каже. - Давайте подумаємо, як виявити коханця 

Наді Самохвалової і біс із тією Кочкіною. 

- Цей період окупації сильно вдарив по моральності. Дивіться, Кочкіна з німцем 

заграє, а наш полковник прокурор привіз з собою чеську коханку. Ну скажіть, хіба 

це нормально? 

Але генералу ніхто не відповідає. Двері «Ханомага» відчиняються і на порозі 

виникає висока фігура старшини Дєвятнікова. Його голову прикрашають трофейні 

навушники. Очі всіх офіцерів повертаються до нього. Генерал Корнієнко теж  

повертає голову до дверей автобуса. 

- Товаришу генерал, «С-47», борт з Потсдаму, зараз йде не посадку, - каже 

Дєвятніков сиплим пропитим голосом. 

 

 

Автобус «Hanomag Matador». 

Революційна компановка 1930-х років. 

Невеличкий автобус добре 

прислужився совєтській військовій 

частині у окупованому Фінові. 

Особливо знадобився, щоб возити 

підвипилих офіцерів на гулянку до 

Еберсвальде. І вже зовсім ніяк без 

нього, щоб повертати до Фінова тих 

самих, але вже геть п'яних. 

 

«Легендарний транспортний літак 

Другої світової війни» - так казали. 

Повне ім'я цього американського 

літака: «Douglas C-47 Skytrain» (або 

«Dakota»). 

Цивільна версія літака називалась 

«Douglas DC-3». 

Яким саме летів Платонов – не 

відомо. 

  



29. Лазар Одінов. Середа  21 квітня 1948 року 
 
- Дивись, Лазар, тільки ти не випив за щасливе приземлення Кості Платонова, - 

генерал Корнієнко, що на біду Одінова сидить праворуч, з осудом дивиться на 

нього. 

Сам він теж не випив і тримає свою чарку у руці. Сказати б про це, та  зараз не до 

речей. Підполковник Одінов не любить пити горілку, а тим більше розведений 

спирт, яким щедро пригощає хазяїн сьогоднішньої вечірки підполковник Рудь. 

Наче пройшов війну та фронт, а зі спиртом так і не склалось. Нудить Одінова від 

нього, хочеться блювати, паморочиться голова, свідомість як в тумані.  Ну що 

хорошого? 

Але доведеться випити, такі тут правила. І Лазар Володимирович перехиляє в 

себе повну чарку. «Ще сто грамів», - рахує подумки Одінов. 

З кращих часів, десь всередині, залишився в ньому справжній вчений. Не 

зважаючи на війну та роботу не за фахом у дивному Фінові. От випив сто грамів і 

уважно спостерігає як реагує на цю отруту його організм і  в першу чергу 

свідомість. 

Одінов обводить очима присутніх за овальним столом. Як заведено: від себе за 

годинниковою стрілкою. Ліворуч сидить Рудь і зі своєї тарілки шумно сьорбає 

борщ. Він їсть некрасиво, низько нахилившись та утримуючи губами довгі стрічки 

вареної капусти. Навпаки, майор Іванов сидить рівненько, наче хтось йому 

встромив лінійку за комір кітелю. Він попросив у Поліни Рудь тільки одну ложку 

борщу і тепер неспішно їсть не стільки борщ, скільки житній чорний хліб, який 

привіз аж із Москви генерал Платонов. 

А місце Платонова порожнє, він попросив кілька хвилин до вечері познайомитись з 

текстом звіту Одінова про аварію в барокамері. 

Полковник Біленький, який Одінову вже остобісів за цей день, неспішно їсть борщ 

та маленькі пампушки з часником, які додумався скласти в пиріжкову тарілку. 

Хана Цвейнова, яка сиділа вже на протилежному боці стола, віддала перевагу 

смаженому бекону з чорним хлібом, а борщ  був  для неї наче напій, яким можна 

запивати. Але вона випила без вагань та видимих наслідків свої двісті грамів 

розведеного спирту.  Лише щічки ледь порожевіли. 

Перевести погляд на Корнієнка було вже важкувато. Його мозок, що боровся за 

збереження свідомості, цей симптом сприйняв як тривожний сигнал. Однак 

одночасно Одінов констатує, що в тарілках Корнієнка всього повно: і борщу і 

пампушок і бекону і оселедців, може ще чогось. Тільки чарка його порожня і  він 

каже Рудю: 

- Наливай, Федя. 

- Давайте дочекаємось Костянтина Костянтиновича, - пропонує Біленький, 

тримаючи на виделці чергову пампушку. 

- Давайте, але ти Федя наливай потихеньку, - це Корнієнко тішить свої амбіції. І 

вже до Одінова. – Ти як, Лазар, в порядку? А то якось водиш дивно очима. От 

дивись, Ханочка, як наливне яблучко. 

- Ми, генерал, п’ємо горілку в Чехії трошки інакше. Спочатку треба щось з’їсти, а 

потім сливовицю чи горілку, а краще бехеровку. Він її не любить, - Хана тиче 

виделкою у полковника Біленького. 



- Бр-р. Ця бехеровка як ліки. Ну смак ліків…  - каже Остап. 

- А джин? Як англійці його п’ють? Він як одеколон… - Корнієнко обводить присутніх 

поглядом, щоб впевнитись, чи хтось пробував джин та з ним погоджується. 

- Не кажіть, генерал. Джин плюс тонік це є класичний коктейль. Ще кубик крижаний 

та скибочка лайму. Справжня смакота. – Каже Хана і заплющує сірі очі. 

- Лайму, швайму, – дражниться Корнієнко. - Ми прості селюки, нам самогон або 

такий гидкий спирт завжди кращий, ніж ті коктейлі. Давайте. 

Корнієнко вже схопився за свою повну чарку, коли в дверях з’являється професор 

Платонов. 

- Відставити  пиятику! – каже він з порогу. – Мені потрібні тверезі співрозмовники. 

Мозок Одінова, який вже постраждав від алкоголю, сприймає ці слова Платонова 

як порятунок. 

Між тим Платонов сідає на своє, очевидно, звичне місце. 

-  Де тут борщ? – питає він. 

- Ось у цій каструлі, - холуй Іванов піднімає кришку порцелянової супниці. 

- Мені густіше, - каже Платонов Іванову. Хай прислужить генералу з Москви. 

- Читав твою доповідну, Лазар. Нормальна мотивація, події розписані точно, з 

причиною теж погоджуюсь. Кажучи коротко – невігластво та самодурство керівного 

складу. Шкода Короткова. Що з його родиною? 

 Однак, на це питання ніхто не відповідає. Платонов мовчки їсть свій борщ, а інші 

наче завмерли. Навіть Хана з Остапом припинили жувати бекон з пампушками. 

- Є інша гіпотеза. Вона пов’язана з діяльністю українського націоналіста Крота, що 

проривається на Захід, – каже полковник Біленький 

- Ну і проривався б собі, що йому тут робити? – каже Платонов, дивлячись кудись 

поперед себе. 

- Мотивація його дій, як терориста, нам не відома, але було отримано 

попередження про його можливу появу в частинах окупаційної армії. 

- Я мав розмову з генералом Мілінєвським перед тим як летіти до Німеччини. 

Знаєте його, товаришу полковник? - Платонов відклав ложку та дивиться на 

Біленького. 

- Чув. Генерал Мілінєвський відповідає за зовнішні операції в МГБ. 

- Так от, вони, дійсно, в МГБ шукають якогось бандита, який примудрився мститись 

«органам» за операції із знищення банд націоналістів в Західній Україні. І мстився 

не де інде, а в самій Москві. Говорив генерал про численні жертви, в тому числі 

серед родин співробітників. Вбивав десятками, використовуючи вибухівку та 

отруйний газ. Так що МГБ в цій війні з бандитом вже не рахуються з витратами та 

навіть жертвами. Я тоді запитав у генерала про комісію Прохорова. Дійсно, 

почалась кампанія із суттєвого скорочення робіт із вивчення трофейної техніки на 

окупованій території. Начебто, визнано такий підхід неефективним. Це стосується 

в першу чергу авіації. Виходить, що за три роки жодний авіаційний проект не 

змогли довести до дослідного зразка. 

- На підприємстві Юнкерса в Дассау всі проекти реактивного бомбардувальника 

завалені. Тільки молодий інженер Мясіщев вивіз в СССР документацію на 

«Юнкерс-132». Каже, що дуже перспективна модель, але працювати з німецькими 

технологіями не можливо, тому він взявся за розробку літака вже на Батьківщині 



за доступними технологіями, – перериває розповідь генерала Платонова 

полковник Біленький. 

  
Junkers EF-132 Мясіщев 3М 

 

- Я продовжу з вашого дозволу, - Платонов трохи нахиляється над столом і 

дивиться саме на Біленького. - Коли МГБ ганялось за тим бандитом у Москві, то 

виявили, що він у бібліотеках цікавився містами східної Німеччини. В цей час було 

вбито кілька офіцерів, які мали припис виїхати до Німеччини працювати у частинах 

окупаційної армії. Ці вбивства приписують тому ж бандиту. За  характером 

вбивств, в МГБ виникло припущення, що бандит… 

- «Крот», - вставляє полковник Біленький. 

- Кажу ж вам: спочатку діло, а потім горілка, - звертається Платонов до Корнієнка і 

продовжує. - Бандит вирішив прориватись на Захід, використовуючи документи 

офіцерів Червоної армії, яким було приписано виїзд до Німеччини. З цього 

приводу було створено кілька комісій з перевірки частин окупаційної армії. Генерал 

Мілінєвський відмовився повідомляти, яким чином до списку частин потрапив 

Фінов. Казав, що є додаткові фактори, які відомі «органам». 

- Костянтин Костянтинович, - язик Одінова заплутується вимовляючи це, - я що 

хочу сказати, от комісія Прохорова була створена саме для нашого центру, бо 

Авакян в інших частинах нема що робити. 

- Правильно Лазар, ти тільки вже більше не пий. 

- Я все, ні краплі. 

- Ну от і добре. А нещасний випадок з комісією Прохорова до того бандита скоріш 

за все не має відношення. Ця комісія і є, здається, жертвою полювання МГБ на 

невловимого бандита. Бо послали цих людей сюди саме діячі з МГБ. 

- Ну а Чуркін з перекладачкою? 

- Я, на відміну від вас, не слідчий, товаришу полковник. Гадаю, що у визначений 

час, ви знайдете відповідь на ці питання, які задаєте чомусь мені. Якщо не ви, то 

ваші колеги розберуться в цій справі. 

- Давайте я покладу вам куриних котлеток, Костянтин Костянтинович, - каже Федір 

Рудь. 

- А? Котлеток, та ще ї куриних, не відмовлюсь. А де твоя Поліна? Як це ми  сидімо 

за столом без господині. 

- Паша! - кричить Рудь дурним голосом бо щедро наливав розведений спирт і собі. 



- Фрау Поліна вийшла на двір у справах, - Еріка вибігла з кухні і каже німецькою, 

при цьому не забувши про кніксен. 

- Шо? – Федір Рудь нічого не зрозумів. 

- Поліна вийшла у якихось справах, - перекладає п’яний Одінов. 

- Це ж куди вона пішла? – Рудь робить спробу піднятись. 

- Сядь, знайдеться твоя Поліна. Мабуть справи у жінки. – Платонов з силою 

давить на плече Рудя, щоб той сів на місце. 

- Я собі ще наллю, можна? – питає Рудь вже у Платонова. 

- Тобі можна. Григорію підлий, бо він щось мовчазний сьогодні, а Одінова облиш, 

йому вже досить. 

- Дякую, Костянтин Костянтинович, дякую за турботу, - каже зворушений Одінов. 

На жаль, саме в цей момент, його свідомість програла боротьбу із алкоголем і це 

була остання мить, що зафіксувалася в його пам’яті. Ще Одінов запам’ятав як 

окрему картинку насмішкувате обличчя Хани Цвейнової. Хоча короткі спалахи 

пам’яті зафіксували те, як підполковник Рудь та генерал Корнієнко тягнуть його з 

вітальні до його, Одінова, котеджу. У передпокої Рудь, як естафетну паличку, 

передає Одінова старшому лейтенанту Малзупу, який з науковими матеріалами 

чекав на генерала Платонова. 

 

 

  
  



30. Джеймс Шеферд. Середа  21 квітня 1948 року 
 

- Приємно познайомитись, пане Адольф, - Джеймс тисне руку молодому Адольфу 

Цебсту. Джеймсу здається, що подана рука помітно тремтить. 

- Дякую, Курт, що познайомили, ми з паном Цебстом трошки відійдемо. Маємо 

дещо обговорити наодинці. 

Бруно тільки киває головою. А Джеймс прямує садом разом з Адольфом до 

будиночку, де проживають Цебсти. 

- Адольф, я представник уряду Великобританії і виконую у Фінові певну контрольну 

місію. Для вас не секрет, що останнім часом наші російські союзники не дуже 

переймаються своїми обов’язками. Тому ми змушені проводити таємні перевірки. 

Для цього мені потрібен доступ до кімнат медичного центру. Я вважав, що 

садівник повинен знати де можна знайти додатковий екземпляр ключів. Але 

виявилось, що пан Краузе знаходиться тут недавно і нічого не знає. Добре, що він 

здогадався мене з вами познайомити. Напевно, ваш батько мав екземпляр ключів 

від своїх робочих приміщень. Чи не так? – Джеймс дивиться на Адольфа, чимсь 

цей блондин схожий на Бруно. Чи це тільки здається? 

- Ключі? О, батько зберігав їх у підвалі. Зараз я обладнав там маленьку фото 

лабораторію. Мабуть ключі на місці. Знаєте, у нас  завжди порядок і, на щастя, 

потрібні вам ключі зберігались саме там. Тобто, куди нас виселили росіяни. Але … 

- Ніяких але, Адольф. За ваш екземпляр я заплачу вам десять американських 

доларів. Згодні? 

- Не будемо гаяти часу, якщо гроші у вас є зараз, я  просто віддам  вам ключі. 

- Добре, я взяв з собою таку суму грошей. – Джеймс хлопає себе по боковій кишені 

модної шкіряної куртки на блискавці, де гроші, насправді, не знаходяться. 

Обоє чоловіків прямують до садового будиночка Цебстів значно швидше ніж вони 

йшли до торгів. Не заходячи до квартири, Адольф веде Джеймса до дверей у 

підвал. Джеймс, про всяк випадок, думає як скористається своїм пістолетом,  якщо 

трапиться щось не те, про що домовлялись з Адольфом. 

Але нічого надзвичайного не відбувається. Адольф вмикає світло, підходить до 

маленьких металевих дверцят на білій фарбованій стіні і дістає зв’язку ключів  з 

біркою. «Поліцай…». Ні, Джеймс не в змозі прочитати  таке довге слово. Тільки у 

валлійців слова довші. 

Джеймс міняє десять доларів на ключі. Адольф ретельно перевіряє банкноту, хіба 

що не пробує на зуб. 

- Усе в порядку, пане англієць. Вибачте, я не запам’ятав вашого прізвища. 

- Може це і на краще. Моя місія не є цілком легальною. 

- Так. Але у вас не дуже добре з німецькою мовою . Вас це не турбує? 

- Частково. А у вас прекрасна лабораторія. Чи не тут проявлялись знімки, які я 

робив в суботу в медичному центрі? Росіяни з медичного центру казали, що саме 

вам передадуть плівки на проявлення. 

- А, то це ваша творчість. Чудово. Ви, виявляється, мій старий клієнт. 

- Так, світ тісний. 

- Чудово. Фото, то є мій постійний заробіток. Не кожного дня я продаю ключі мого 

бідного батька. 

- Ви маєте фотоательє? 



- Ні я друкую фото голих жінок, може трошки порнографії. Такі фото охоче купують 

військові. 

- О, зрозумів. А де ви берете негативи, з яких друкуєте? 

- В основному здобуваю на «чорному» ринку. Але в мене є і особисті знімки. Це 

вже моя творчість. Я зараз вам покажу. Вони зберігаються ось у цьому альбомі. 

Джеймс може покластися, що Адольф з ним розмовляє спрощеною німецькою. 

Мабуть має досвід спілкування з іноземцями. Адольф обережно відкриває 

прикрашений візерунками фотоальбом. Сторінки з фотографіями перекладені 

напівпрозорою калькою. 

- Ось жінка полковника, який захопив наш будинок, - Адольф тиче пальцем у фото 

голої жінки, до речі дуже привабливої, вона тільки що вийшла з якоїсь бані чи 

душу. 

- А це її помічниця, Еріка Розенберг, страшна хвойда, - натомість Джеймс бачить 

чорно біле зображення худенької блондинки на тому ж самому місці де була знята 

російська господиня. 

- А ось вони разом, - на знімку росіянка та Еріка ніжно обнімаються бо росіянка 

витирає щоку помічниці рушником темного кольору. 

- А ось фото…Я довго сидів на дереві і зняв їхнього офіцера. Вона стояла гола у 

відкритого вікна. І це в березні. 

- Ви могли на дереві застудитись, - каже Джеймс. Він впізнав майора Кочкіну. До 

неї ставиться з підозрою британська служба МІ5. 

- Так, я був погано вдягнений, але який результат. Жінка в повний зріст. У цієї 

росіянки розкішні форми, а в одязі вона є справжнім опудалом. – Адольф лупить 

пальцем по фото голої Раїси Кочкіної. 

- А в одязі що? – не зрозумів Джеймс, йому стає нудно. Мабуть час прощатись з 

юним фотомайстром. 

- У формі їй погано. 

- А так, точно, – каже Джеймс і демонстративно дивиться на годинник. 

- Ось ще лесбійська парочка, фігури так собі, теж з російського персоналу - 

Адольф не вгаває. 

- Це мабуть наслідки війни, - каже Джеймс тільки щоб щось сказати. 

- А ось це справжнє порно з натури. Зняв ще взимку в медичному центрі. Там такі 

ванни встановлені. Розумієте? Росіяни там займаються розпустою. А, як вам? 

Джеймс якісь секунди дивиться на знімок: щаслива гола дівчина стоїть у 

величезній ванні і посміхається до хлопця, що стоїть у дверях. Той хлопець 

безумовно є російським військовослужбовцем хоча він голий вище пояса. 

Неповторні за кроєм штани, які заправляються в чоботи, не дають можливості 

помилитись. 

- Чекайте, Арнольд. А хто ця дівчина? 

- А? Сподобалась? Чудовий кадр. На жаль дівчина втопилась. Тут у ванні. – 

Адольф показує на фото. 

- А є ще фото з цієї серії? 

- Так ще три, чи чотири. Ось вони вдвох у ванні. Ось вона нагинається, а він… Та 

ви самі бачите. 

- Угу. Якщо за цей альбом я дам вам ще десять доларів? 



- Ні, - каже Адольф після паузи. - Цей альбом не продається. Але я можу знайти 

для вас такі фотки, в мене є багато примірників. Правда, я не певен, що в мене є 

всі… 

- Але чи є ці з утопленицею? 

- Слухайте, я подумав, що це ви фотографували цю дівчину в морзі. Чи це так? 

- Так, Адольф. От я її життям і зацікавився. Рівно як і іншими… 

- Розумію, зараз підберу. Момент. 

Але момент затягується. Адольф возиться десь двадцять хвилин. Він хлопає 

дверцятами шаф та ящиками, розкриває конверти, багаторазово переглядає стос 

вже відібраних знімків. Нарешті він розміщує відібрані фото в крикливому конверті 

від фотопаперу фірми «Агфа» і віддає Джеймсу. 

- Порівняно з фото, що є в альбомі , тільки не вистачає двох фото російських 

лесбіянок. Але я зроблю їх вже завтра та передам вам через Курта. 

- Домовились, ось мої десять доларів. Ви вправний підприємець. Мені 

залишається тільки порадити вам, щоб ви найближчим часом перебрались до 

західної зони. 

- Так, але мати не зрушить з місця. Все це зроблено її руками та батьком. Та і 

батько має повернутись. 

- Справа ваша, але у вас дім вже відібрали. Якщо я правильно зрозумів Курта, ви 

живете у цьому будиночку виключно з ласки оцієї жінки. – Джеймс трясе 

конвертом, що тільки-но купив. - А  коли батько буде повертатись з російської 

тюрми, він поїде туди, де знаходиться його родина. 

- Треба подумати. Дякую вам за пораду та щедрість. 

- Прощавайте, Адольф. Хай щастить. А, ще одне. Як вам вдалось зробити ті знімки 

у ванні? Таке враження, що ви там знаходились.  

- Цікаво, правда. Але це не я, а мій «Контакс» знаходився у ванній кімнаті. Я 

скористався довгою гнучкою спусковою кнопкою. А сам знаходився згори над 

загородкою. Дякувати, що у ванних нема стелі. 

Джеймс виходить з будиночку. В його руках грубий конверт фірми «Агфа». В нього 

несподівано виникає розуміння, чим Адольф схожий на Бруно. Обидва блондини і 

у одного перукаря стрижуться. І навіщо це йому? 

Бетонована стежка, яка привела Джеймса до комірки Бруно, освітлена лампою з 

відкритих дверей. З комірки чути голоси: Бруно та жіночий. Джеймс звертає зі 

стежки щоб розгледіти, що за даму несподівано приймає Бруно.  

Англієць знаходить місце, з якого добре видно хто прийшов у комірку до фон 

Таддена.  Вистачило  однієї хвилини, щоб Джеймс розібрався що відбувається: 

пані Рудь принесла Бруно плетений кошик з наїдками та пляшкою вина. Зараз 

вони вдвох перекладали все на кахельну плиту, що слугувала Бруно столом. 

Бруно поставив дві склянки на стіл і умовляє пані Поліну з ним випити. Нарешті, 

вона погоджується і вони чокаються грубими склянками на чверть наповненими 

темною рідиною. Очевидно, що червоним вином. 

До комірки Бруно заходить Зільба. Собака виляє хвостом та придивляється до 

присутніх. Вона кладе передні лапи на стіл, щоб роздивитись, що господиня 

принесла садівнику. За це Зільба від неї отримує символічного тумака і знов встає 

на чотири лапи. Раптом Зільба повертає голову та дивиться з освітленої комірки у 

темряву саду де стоїть Джеймс. Чи бачить Зільба Джеймса? Крім довгого погляду, 



ніякої іншої реакції. Джеймсу дуже не хотілось би потрапити на очі  дружині 

російського підполковника. 

Протягом кількох хвилин Зільба ще двічі пробує роздивитись чи ще стоїть під 

деревом Джеймс Шеферд. Але вино вже випите, останні слова сказані і пані Рудь 

забирає порожній кошик та йде з комірки. Коли вона вже переступила поріг, кличе 

Зільбу. Собака підбігає до жінки, а та хапається за собачий ошийник і так вони 

прямують до будинку. Ще якусь мить Джеймс вичікує і заходить до комірки 

садівника. 

- Мої вітання, пане доктор, - Джеймс морщиться від яскравого світла, що 

відбивається від білого кахлю. – Яке апетитне відлуння панського бенкету. 

Джеймс каже цю фразу англійською, бо не зміг би таке вимовити німецькою. 

- Приєднуйтесь, Джеймс. Тут котлетки з курки, ось бекон… Пізнаєте бекон? Його 

їдять у нас з чорним хлібом. Трошки вина? Французьке. До речі пасує до бекону. 

- «Шато Брель». Ніколи не пив таке, - Джеймс бере пляшку до рук. - У французів 

стільки тих «шато», як вони розбираються у своїх винах? 

- Регіональні вина здебільшого схожі. Це, наприклад, з Бордо. А головне це 

попробувати. Адже вина відрізняються не тільки місцем, але і роком виготовлення.  

Нарешті суб’єктивність сприйняття вина… Ви любите мозельські? – несподівано 

закінчує Бруно фон Тадден свою тираду. 

- Під настрій… 

- От про це я і кажу – настрій, момент, то є вирішальний фактор. Тому не будемо 

гаяти час. – Бруно наливає вино у склянки. Він попередньо вимив склянку 

Джеймса від губної помади пані Рудь. 

Джеймсу сподобалось вино, а також курині котлетки та бекон. Від щедрого дару 

господині за кілька хвилин залишились тільки приємні спогади – очевидно, що 

двоє чоловіків були голодні. 

- В мене до вас є теж сюрприз, - каже Джеймс, миючи з милом руки і шукаючи 

поглядом рушник. 

- Давайте, така вже сьогодні погода. 

- Ось, Адольф через мене передав портрет вашої пасії, - Джеймс витягає 

фотографії з пакету і розшукує ту, де гола майор Кочкіна спирається рукою на 

раму відкритого вікна. – Ось, прекрасне фото. 

- Я ніколи не сумнівався в чеснотах пані Кочкіної, в тому числі, в її антропологічних 

даних. 

- Так, ноги довші за тулуб, форма грудей… Вашу Кочкіну можна виставляти в музеї 

мадам Тюссо. 

- Чудова жінка – розумна та красива. Знаєте, вона розплакалась коли ми… коли я 

завітав до неї. Їй тут дуже важко. 

- Розумію, Бруно. Тримайте фото, я хочу звернути вашу увагу на інше. 

- Ні, хай буде у вас. Я замовлю у Адольфа більше. Щось на зразок портрету. 

- Ну як знаєте. Хоча якось не зручно тримати фото голої подруги твого товариша 

по боротьбі. Обіцяю вам заховати цю фотографію, її нікому не показувати і не 

дивитись самому. Єдине, що від мене вимагатимуть, це здати її до досье Кочкіної 

у МІ5. Але я хочу показати вам ось що, - Джеймс перебирає фотографії, - ось, 

пізнаєте цього Казанову? 

- Мій Боже, Адольф фотографує тільки голих. Але цей чоловік… 



- Це не той нещасний, що його засунули до ящику? 

- Важко сказати… Наче схожий, але вони всі однакові. 

- Подивіться ще, не поспішайте. 

- А ця дівчина, це та що пропала? 

- Її втопили у ванні. І ось вона на фото з іншим покійником. Якщо я не помиляюсь. 

- Можливо так і є. Принаймні статура дуже схожа. 

- Значить цих двох коханців вбили якщо не одночасно… Я хочу сказати, що смерть 

цих двох пов’язана. 

- Чи розумно буде показати це фото Кочкиній? Вона може впізнати цього чоловіка. 

- Спробуйте, Бруно. Врешті ви знаєте її краще за мене. Але взагалі тут щось 

відбувається. Ці двоє або є жертвами ревнощів, або потрапили комусь під руку. 

Можливо, вони якимсь чином стали свідками саботажу з барокамерою. 

- А ви вважаєте що то не був нещасний випадок? 

- Важко сказати. Я б розділив вірогідність «випадок-саботаж» п’ятдесят на 

п’ятдесят. Важко також передбачити, чи завадять або допоможуть нашим 

маленьким справам всі ці смертельні події. 

- Чим же вони можуть нам допомогти? 

- Багато чим. От, наприклад, ваша чарівна майор цілком може стати нашою 

спільницею. А таке сталося завдяки отим зовнішнім збуренням. 

- Так, погоджуюсь. Ота нещасна дівчина була підлеглою Кочкіної. Її положення не 

дуже стабільне зараз. 

- Ось так. Тепер вона буде шукати таку стабільність у вас. 

- Ай киньте, - Бруно на ті слова махає рукою. 

- Чому ж. Ви, здається, все робите для цього. 

Джеймс відчуває,  що шматочок бекону застряг у нього в зубі. Це на мить  

відволікає його від не дуже цікавої думки про Бруно та майора Кочкіну. 

Позбувшись бекону, він так і не повертається до тих сентенцій, бо до комірки 

входить Зільба. 

- Ну що, Зільба. Провела господиню до будинку? – питає Бруно у собаки. 

Очевидно, що і йому не цікаво обговорювати з Джеймсом його стосунки з 

російською жінкою. Чи українською? Джеймс геть заплутався у цих націях. На його 

батьківщині маніпулювання тим, що якась людина є англійцем чи шотландцем,  

наприклад, залежить від успіхів цієї людини у крикеті та місця, з якого на цю 

людину дивляться. Якщо у цього суб’єкта батько англієць, а мати шотландка, або 

навпаки, і він відзначився у грі, то в Шотландії його вважатимуть шотландцем, а в 

Англії – англійцем. І це не зважаючи на те, як він сам себе позиціонує. Завжди 

хтось скаже: «Ну який з тебе шотландець, ти справжній англієць, старий». 

- А що за дивний у пані Рудь собачий супровід? Наче вона погано бачить, – питає 

Джеймс, дивлячись на собаку. 

- Вона нічого не бачить у темряві. Це в неї вроджена хвороба – куряча сліпота. 

Вдень вона нормально бачить. Вона художниця за фахом. 

- Шкода красивої жінки. Взагалі, пане Бруно, вас оточують самі тільки красуні – що 

ваша господиня, що її хатня робітниця. Як її звати? 

- Еріка? 

- Угу. Не пробували завести стосунки з цією білявкою? 



- Еріка з Потсдаму. Її зґвалтували у сорок п’ятому російські солдати. У неї психічна 

травма після цього. Вона уникає  стосунків з чоловіками. Про це мені розповідала 

фрау Цебст. 

- Тому ця нещасна так прив’язана до пані Поліни Рудь. 

- У них дивні стосунки. Я не берусь їх коментувати. Ви кажете про красиве жіноче 

оточення, але в кожної з них є чи була трагічна історія. От пані Рудь. Я вчора її 

застав у розпачі, бо отримала листа про трагічну смерть свого брата. Наче він 

десь там розбився на машині, але пані вважає, що ту катастрофу організували 

російські таємні служби. 

- Це ж навіщо? 

- Наче він когось підтримував або сам притримувався націоналістичних поглядів.  

А ті націоналісти воюють на заході України з совєтами. 

- Ага. То може і жінка підполковника чимсь нам допоможе. 

- Я б не радив її чіпати. 

- З якої причини? 

- Хоча б тому, що її чоловік більшовик  і повний бовдур. 

- А, згадую нашу розмову у суботу в пивниці … Так ось кого ви мали на увазі, коли 

казали, що українські жінки є, а чоловіків нема. 

- Це перебільшення, зважте на те, що ми вперше зустрілись… 

- А киньте… - Джеймс дивиться на свій годинник. – Мені вже час, ще думаю 

навідатись до медичного центру. Гроші, що віддав Адольфу, повинні працювати. 

Проведіть мене до воріт, щоб не виникло підозри, що вештається хтось невідомий 

садом підполковника. 

- Добре. 

Джеймс першим виходить з комірки Бруно, з гіляки дерева дістає невеличкий,  але 

досить важкий пакунок. 

- Мій пістолет та рукавички – джентльменський набір шпигуна, - каже він Бруно, 

який щойно виходить не закриваючи двері. Мабуть тому, що Зільба залишається у 

комірці. 

Просто добратись до воріт садиби їм не вдається. Двоє чоловіків у совєтській 

формі тягнуть третього, очевидно п’яного, до тих самих воріт.  

Джеймс і Бруно зупиняються у затінку дерев, в очікуванні, коли процесія вийде за 

ворота. 

- Отой лисий це генерал Корнієнко, - каже Бруно пошепки. 

- Але ж вони лисі всі троє. 

- Так, дійсно, - погоджується Бруно. – але у Корнієнка лампаси на штанях. 

- Уже краще. А хто напився? Пізнаєте цю людину? Здається, що напився мій 

старий знайомий Одінов. 

- Так. Це доктор Одінов. Його призначили начальником секретного відділу. 

- Я вже знаю все про його посаду. Це ж я купив ключі від його дверей у медичному 

центрі. Все складається чудово. Аж занадто. Але можемо вже потрошку йти. 

Вони обережно рухаються в тіні дерев так, щоб не потрапити в світло, що ллється 

з дому. Пересторога ніяк не зайва, бо на порозі дому стоїть кремезний чоловік і 

якась молода жінка. Обоє курять та тихенько про щось розмовляють. Очевидно, 

що вони теж беруть участь у банкеті, але з їх поведінки ніяк не скажеш, що вони 

напідпитку. 



Джеймс і Бруно стараються йти тихенько, озираючись на тих двох у дверях. 

Раптом Бруно зупиняється та хапає Джеймса за руку. Той інстинктивно 

притуляється до дерева. 

- Що? – шепоче Джеймс. 

- Це Хана… - пошепки відповідає Бруно. 

- Ну і що з того? – Джеймс не розуміє хвилювання Бруно. 

- Це Хана Цвайн, моя дівчина з Дрездена. Вона знає мене як фон Таддена. Що 

вона тут робить? 

- А хто поруч? 

- Не знаю. Хоча… 

- Ну, що? 

- Тут слідчий… Він приїхав… А з ним, казала фрау Цебст, приїхала чеська 

дівчина… От хвойда. 

- Але заспокойтесь, доктор. Кажіть щось по суті. 

- Це все моя погана англійська… 

- Добре, звинуватимо у всьому мову. Про що йдеться? 

- Все просто. Чоловік у дверях є слідчим з Потсдаму. Він приїхав щодо інциденту в 

барокамері. А з ним моя подруга у минулому Хана Цвайн. У сорок п’ятому вона 

була німкенею з Судетів, а зараз, якщо Цебст не помиляється, стала чеською 

співробітницею російської прокуратури. 

- Так, дійсно. Але я не впізнав би її: змінила зачіску і у цих штанях…Очевидно, 

Бруно, що вас погублять ваші жінки. - Джеймс на мить замислюється. 

- Її треба позбутись. Це кінець моїх сподівань. 

- Що пропонуєте? Пристрелити її просто зараз? Не кажіть дурниць, а тихенько 

повертайтесь до свого помешкання. Я знайду дорогу. До побачення, доктор. І не 

хвилюйтесь, явної загрози вам немає. Повірте моєму досвіду. 

 

 

Чи був Адольф Цебст справжнім фото 

майстром? Важко відповісти на це 

питання. 

Вважав Адольф себе комерційним 

фотографом, який добре знав який товар 

має попит у грошовитих американських 

окупантів. 

Але щось він робив і для себе. І дивним 

чином комерція перетворювалась на 

мистецтво. Може щось подібне тому, що 

представлено на фото ліворуч? 

 
Автор фотографії David Dubnitcki 

 

  



31. Інженер-полковник Біленький. Четвер 22 квітня 1948 року  
 
«Навіщо вона це робить?». 

Полковник Біленький прокидається. За вікном темно, на дворі ніч. Перина скинута 

на підлогу. А на ньому, тобто на слідчому військової прокуратури полковнику 

Біленькому, сидить гола Хана, обхопивши його ноги своїми. Він усе добре бачить, 

бо вона включила торшер з рожевим абажуром у кутку його готельної кімнати. 

Вона вперлась у ліжко правим ліктем, а лівою рукою стиснула його статевий орган. 

Її губи пестять його кінчик. 

«Навіщо вона це робить?» 

Полковник Біленький не на жарт вражений поведінкою своєї подруги. Він 

крадькома дивиться на свій годинник «Breitling avenger», який не знімав навіть у 

ліжку. Три двадцять чотири. Він з Ханою кохався трошки більше чотирьох годин 

тому. І їй сподобалось. Напевне. Полковник добре вивчив цей її вираз обличчя з 

прикушеною нижньою губою. Та і іншим місцем він відчув її задоволення, тим 

самим місцем, що зараз у роті його коханки. Так навіщо? Їй мало кохання? Але 

чому у такий спосіб? Що вона при цьому відчуває? 

Тим часом, він гладить рукою волосся Хани, а та піднімає на нього свої сірі очі 

повні ніжності та питань. Її губи працюють ще інтенсивніше. 

Полковник відчуває внизу живота якесь збудження. Йому це відчуття подобається, 

але одночасно він його боїться. На мить гола дівчина кидає своє заняття, більше 

не згинається, проводить руками по соскам та запускає пальці у свою щілинку між 

ногами. 

Користуючись моментом полковник сідає у ліжку трохи посунувшись від коханки. 

За мить та знов зі стогоном нахиляється до нього та продовжує розпочату справу. 

«Чого вона хоче добитись?» 

Від виду та діянь голої жінки думки полковника плутаються. Він більше не запитує 

себе навіщо це з ним відбувається. Він бачить Хану, її стягнуте у вузол каштанове 

волосся, пишні груди з великими сосками, звабливу лінію спини. 

З певним збентеженням полковник згадує, як, на диво, його збуджували дві мертві 

голі дівчини, яких  Одінов демонстрував йому вчора у морзі медичного центру.  

Хіба не так само збуджували як його збуджує зараз Хана зі своєю звичкою 

працювати ротом? Ні, звісно, що не так. І хто її навчив такому?  

Втрачаючи здоровий глузд, полковник уявляє як тих у морзі вбивають, душать та 

топлять. Чомусь і нещасну Нікольську він уявляє собі голою, коли та задихалась у 

барокамері. Це бачення затуляє полковнику реальну картину збочених зносин з 

Ханою. 

Але темрява зненацька затуляє уявні ведіння. Він відчуває пульсуючу судому 

внизу живота і струмінь сперми виприскується до рота його коханки. Хана 

здригається, але не відпускає його статевий орган, продовжуючи пестити його 

губами та язиком. 

Під акомпанемент блаженних конвульсій полковник недоречно згадує міфічного 

Крота, гіпотетичного вбивцю тих двох жіночок у морзі. І з останньою судомою, 

останньою порцією сперми в рот Хани, він несподівано здогадується, чому Крота 

шукають саме в Фінові. Це звісно гіпотеза, але … 

 



Цебст, який був керівником місцевої поліції у Фінові та чоловіком фрау Цебст. 

Саме полковник Фердінанд Цебст міг навести «Крота» на медичний центр у Фінові. 

Ця думка крутилась у голові Остапа Біленького, а сформувалась тільки зараз. 

Свій останній, відомий полковнику, теракт «Крот» здійснив у Москві під виглядом 

німецького військового полоненого. Вірогідно, в той час, там був і полковник Цебст. 

Вони цілком могли зустрітись. І німецький полковник розповів «Кроту» про 

медичний центр у Фінові щось таке, що змусило Крота приїхати саме сюди. Що 

такого розповів Цебст? Адже йшлося про німецький медичний центр, а не 

совєтську військову частину. Що ж тут може бути таке, про що знав покійний Цебст 

і знають аналітики з МГБ, які під прикриттям комісії послали сюди Нікольську? А її 

вбили і її тіло лежить у морзі. А ще дивне прохання про допомогу тому стажисту з 

військової розвідки… Значить людина з МГБ чи розвідки теж щось тут шукає. Але 

що? 

За мить щаслива Хана піднімає своє усміхнене, вимазане спермою обличчя до 

Остапа Біленького і каже ствердно: 

- Я знаю, тобі сподобалось.  

Це перші та єдині слова, що звучали тієї ночі в готельній кімнаті полковника 

Біленького. 

 

 

 

Ким є ця жінка: чешкою на ім’я 

Hana Zveinova, або німкенею 

на ім’я Hannah Zvein? 

Фактом є лише те, що вона 

стала біженкою з Судетів, коли 

туди прийшли совєтські 

війська. 

Якщо біженка, то чому не 

подалась в Західну зону, до 

Баварії, наприклад? Майже всі 

судецькі німці, хто був при 

здоровому глузді, подались 

саме туди. 

Що привабило її залишитись у 

геть розбомбленому Дрездені? 

Невже випадкове знайомство 

з бароном фон Таденом? 

Відповідь: ні і ще раз ні. 

А полковник, прокурор та 

секретний агент Остап 

Біленький? Чоловік, що 

старший її на 13 років. Хто він 

для неї, утриманець, 

майбутній чоловік, ще хтось? 

  



32. Генерал Корнієнко. Четвер 22 квітня 1948 року 
 
Зазвичай, після вечірок з розведеним спиртом у підполковника Рудя, генерал 

Корнієнко ночує у своєму домашньому кабінеті. Подалі від сварливої жінки. В 

цьому кабінеті було завжди незатишно, холодно та душно одночасно.  

У кутках, скільки пам’ятає генерал, стоять великі скрині з жінчиним непотребом, що 

вона збирала, виходячи зі своєї вбогості та жадібності. Шкіряний диван, на якому 

спав генерал, був вкритий грубим рядном, яке смерділо хімією. І Боже борони було 

те рядно стягнути, бо попсується делікатна оббивка. Це все генералу давно вже 

набридло, тому він витягає пляшку «Московської» горілки з самого старого 

сундука, мабуть, зробленого ще на початку дев’ятнадцятого століття. Звично 

випиває всю пляшку, традиційно в два прийоми з перервою хвилин з п’ять. 

«Оця нікчемна казенна горілка», - думає собі Корнієнко, - «краща за розведений 

спирт імені Рудя». Те, що і чим він розводить – страшна гидота. Не дивно, що 

такий делікатний чолов’яга, як Одінов, зазвичай, бурхливо реагує на ту отруту.  

Випив дві чарки і він вже не при нормі. Слабак, бо єврей. А може  і не тому, он 

Фіма Красноштейн, цей зрадник, міг випити цілу пляшку. Генерал сам був свідком. 

Цілу пляшку, це на рівні інших генералів, хоча б і самого Григорія Корнієнка. А  

Фіма, звісно, теж єврей. А генерал Корнієнко є українцем. Хоча зиску з цього 

ніякого. Наче ти ніхто. Єврей – це заможне життя або газова камера, якщо 

нацистам попався.  Заможне життя у випадку, коли живеш серед своїх. Або 

командуєш слов’янським стадом як Троцький чи Зинов’єв з Камєнєвим. Українська 

національність на дає ніяких привілеїв чи особливих утисків. І чому це? Генерал  

відповіді не має. 

А всі ці думки в генерала від того, що йому здається - довго він на цій посаді не 

протримається. Вплив перемоги у війні та воєнні зв’язки слабшають. Зараз йому, 

практично, нема до кого звернутись. Час мародерства в Німеччині теж минає. Та і 

німці беруть владу потроху в свої руки. А ці руки вже нічого не випустять. Це вам 

не слов’янські лопухи. І що ж йому залишається? Служити десь у Союзі? Так таких 

як він служак, дівати нема куди. Замкнуть до якоїсь Тмутаракані. А йому вже за 

п’ятдесят. А він по справжньому і не жив. Наприклад, як німці при Хітлері. Звісно, 

до війни. Щоб було чисто, сито та по справедливості. Не буде такого… 

Можна демобілізуватись. Це зараз заохочується владою. І куди податись? До 

столичного міста Київ? Так мене там і ждуть. Кудись в Тмутаракань, тільки 

цивільним? Безглуздо. Може до рідного села? Там стати першим не важко 

Побудувати будинок, хоча б такий, в якому проживаю зараз. А генеральської 

пенсії, мабуть, вистачить. Та ще привезти в нову хату німецьке устаткування для 

броварні. Компактне, продуктивне і зручне в користуванні. І варити пиво, собі та на 

продаж. Можна офіційно, а можна під  якусь заводську марку тихенько розливати 

та через свої пивні продавати. От тобі і дохід. І взагалі, заснувати міцне 

господарство, щоб і корови і машина була, не для виїзду в оперу, а для роботи. 

Прихопити б той військовий «Фольксваген». От тарантас гарний. Як його німці 

назвали? Наче, що «Кубельваген». 

Так що, прощавай військове життя. Досить. Взяти останній місяць. Це ж наче 

епідемія. Застрелився алкоголік Черних. Хоча, по правді не зрозуміло, чому  

полковнику Черниху приліпили цього ярлика. Здається, він пив не більше за інших. 



Он Таранов, теж живе один і багато п’є, але про нього ніхто не каже, що він 

алкоголік. П’є і хай собі випиває, тут таке життя. Після такої страшної війни той, хто 

вижив, нею понівечений. Якщо не фізично, то морально. А Таранов бачив війну не 

на малюнках у газеті. А Черних? Той просидів у тилу. Фільтрував наших 

полонених, коли їх визволяли з полону. Кого одразу до стінки, кого в штрафбат. Не 

дуже складна робота. Може він там і заразився, як каже Одінов, «депресивним 

станом». 

Корнієнко підкладає руку за лису голову. Звісно, чому Черниха звали алкоголіком. 

Таранов п’є від радості, що вижив, а Черних пив, бо загубив безліч життів. Хоча, 

якщо не штрафбат, як би ми війну виграли?  У німців вже реактивні 

бомбардувальники розробили. Вже літали «Арадо». Фантастика. Як збити його, 

коли він літає вище та швидше за наші деркачі. Так, що без штрафбату нам ніяк 

було не перемогти. А що там Черних писав про якусь провокацію? Ніхто так і не 

зрозумів про що це він. Одінов не втомлюється повторювати, що він начитався 

газети «Правда», а в березні писали в газетах про провокації із Заходу. От у нього 

і засіло в голові… 

Але якщо припустити, що він, дійсно, потрапив у якусь халепу? Його не любили в 

частині. Для Корнієнка це улюблена тема: як у авіації не люблять чужаків. А 

Черних був чужак. І життя його пройшло у нудній НКВДшній писанині. А більшості 

людей, про кого писав, це коштувало життя. А якщо, хтось вижив в тому 

штрафбаті, або, якимсь чином, уник розстрілу? І ось, після війни той зустрічає 

Черниха  - людину, яка зазіхала на його життя. 

«Здрастє, як вам спиться, товариш полковник?». А може Черних щось ще 

наробив? 

«Что б к штыку приравняли перо», - цитує Корнієнко подумки. Однак, він не 

пам’ятає хто це написав. Але, якщо Черних щось уткнув таке, що навіть НКВД не 

можна робити? Або знайшовся щасливець якого Черних послав на загибель, а той 

вижив, зустрів Черниха та хоче помститись. Ні, забагато умов: вижив, зустрів і хоче 

мститись. В житті такого не буває. 

А якщо все ж таки припустити. Черних зробив комусь зле. Ні, зле він робив усім з 

ким перетинався. І хтось один з тієї нечисленної кількості, що вижили, зважився 

все ж таки помститись.  

Генерал Корнієнко не помітив як відкинув американську лендлізну ковдру (білу, бік 

з червоною смугою до лиця, синьою – до ніг) і сів на дивані. Він був у чорних 

довгих до колін трусах та в білій розтягнутій майці. 

Полковник Біленький весь час повторює, що є підозра проникнення до частини 

якогось месника - українського буржуазного націоналіста. Ну, українця, такого ж як 

і він, Григорій Корнієнко. Буржуазний, то вже не годиться, бо вступив генерал у 

більшовицьку партію задля кар’єри. А як інакше? Хіба що в буржуазну партію 

вступити, так нема ще такої партії. Не зрозуміло куди та коли той месник вступав в 

буржуазну партію? А от націоналіст, це значить про націю дбає. Тільки от генерал 

націю свою згадував, що чи то є вона чи нема – байдуже. А цей, виходить, 

українську націю хоче змусити поважати. Що ж тут поганого? 

Але від таких думок хай Бог береже, ще десь можеш ляпнути. Ой, ще не всі 

Чернихи  заподіяли собі  смерть. Той самий Біленький… Живий та здоровий, ще й 



возить дівку з собою. І ось що виходить... Корнієнко встав з дивану та босоніж 

прогулюється з кутка в куток, від однієї гори валіз до іншої. 

І ось що виходить. Комісія в барокамері віддала богу душу, її прислали тільки до їх 

частини, як вже вияснив Григорій Іванович. Не всі зв’язки ще втрачено. Так і не 

виявивши націоналіста, підсадна дівчина Нікольска разом з усіма загинула.  Так 

що ж виходить, або його у нас нема, або він її впізнав та вчасно сховався. А от 

сховавшись, йому могло і не поталанити. 

Генерал зупиняється і довго дивиться у захаращене вікно. 

Наш месник, ховаючись, натрапив на тих невдах коханців. Григорій Іванович 

згадує звабливу щілинку між ногами втоплениці. Від цього його починає трусити. 

Як можна? 

Треба закріпити в голові до чого додумався. 

Отже. Після війни якийсь чоловік, можливо учасник націоналістичного опору, 

вирішив помститись своєму кривднику, НКВДісту Черниху. 

Якимсь чином (а яким?) цей месник потрапляє до частини (в якості кого?). Він 

мстить Черниху, друкує за нього записку про самогубство… І що? 

Він помстився, що далі йому робити в частині? Припустимо, він певний час вичікує, 

щоб на нього не впала підозра. Раптом прибуває  московське керівництво з 

Нікольською. Він пам’ятає Нікольську і влаштовує в барокамері маленьку 

катастрофу. Ховаючись або готуючи цей злочин він бачить, що свідками є двоє 

коханців, а, може, тільки один нещасний Чуркін. Месник вбиває Чуркіна і ховає 

його у підвалі. А там справжній палац. На складі знаходить ящика і запихає туди 

Чуркіна. Він добре знає до кого Чуркін збирався на побачення і топить Надю. Та і 

опиратись не встигла. Знов Корнієнко внутрішнім зором бачить акуратну щілинку 

Наді Самохвалової. «Тю, старію». 

Але навіщо «Крот» витягає ящика з трупом Чуркіна на сходи? Стривай, генерал 

Корнієнко. А чи все повинно скластись у «Крота»? Може, щось із задуманого, він 

не довів до кінця? До мети, значить. 

Питання: де ті сходи? Відповідь: поруч із залом барокамер. Може «Крот» тягнув 

нещасного Чуркіна в зал до комісії, яка задихнулася. Але навіщо тягнув? І навіщо в 

ракетному ящику?  

Раптом  хтось дзвонить у двері.  

Дзвоник, який німецькі виродки приліпили до вхідних дверей, зовсім і не дзвонить, 

а деренчить та шипить, наче хтось закоротив високовольтний кабель. Однак, 

думає генерал, що то не німці, а вже наші мародери хотіли відірвати дзвінок, а він 

не дався. Його міцно прикрутили німецькі господарі. От його і пошкодили 

мародери. Німці не могли встановити такий бридкий звук. Все ж нація культурна і 

розуміє музику. От Бах чи Гайдн. Одінов ставив їх пластинки на своєму патефоні. 

У Корнієнка теж є радіола «Філіпс», але жінка забороняє нею користуватись. 

Вона каже, що перегорять лампи та звукознімач програвача грамофонних платівок 

попсується, бо він якийсь «п’єзо». Генерал не знає, що це значить. Жінка теж, тому 

і боїться. 

І хто ж це дзвонить? З другого поверху вікна кабінету можна побачити, хто ж 

колотиться у вхідні двері. Але дурна дружина заставила те вікно своїми сундуками. 

Але якщо залізти на нижній, то повз вужчий верхній видно вікно. Генерал 



Корнієнко так і зробив. Але людина, що тисне кнопку зламаного дзвінка, стоїть не 

як зазвичай, а трохи праворуч і видно тільки ноги дзвонаря. 
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грамофонних платівок.  

 

 

Очевидно, що стоїть чоловік у великих черевиках та цивільних штанах. Тобто він 

не військовий. Хтось з німців? Навіщо я знадобився німцю? А може то Біленький? 

Корнієнко чіпляється за верхній сундук і його зусилля винагороджуються: людина, 

що стоїть у дзвінка, ворухнулась і показує своє чорне шкіряне пальто. Таки 

Біленький. 

«Чорт», - каже собі генерал,  він стрибає з сундука та поспішає до невеличкої гірки 

валіз, на які він поклав свої генеральські штани. 

«Чорт», - знов каже подумки генерал, коли бачить, що крім штанів нічого на 

сундуку не лежить. - «Де ж мій кітель?» 

Так і не знайшовши свій верхній одяг, генерал йде відчиняти двері. Біля входу він 

бачить своє відображення у дзеркалі: лиса голова, мішки під очима, німецькі 

підтяжки для генеральських штанів та червоні тапочки без задників. Генерал 

дивиться на годинник у кутку: двадцять на десяту. Сьогоднішній день пропав. 

- А, заходьте, товаришу полковник. Заходьте, – каже Корнієнко до Біленького і 

вказує долонею напрям до вітальні, яка знаходиться на першому поверсі. – Як ви 

після вчорашнього… А Ханочку вже бачили? 

- Так, дякую, почуваюсь нормально. Це Лазар Беніамінович учора проявив 

слабкість, а так ми нормально посиділи. Дякувати господині – смачні пампушки. 

- Так, Поліна готує смачно. От тільки вона не сіла з нами за стіл… 

- Цьому є пояснення. 

- Яке? 

- Хіба Одінов вам не казав про її брата? 

- Ні, а що? 

- Так її брат загинув. Кажуть впав з мосту, керуючи легковиком. 

- Боже. І який з них потрапив в цю халепу? 

- Який з чого? 

- Ну, у Поліни Рудь є два брати – один режисер у театрі, а другий радіо інженер. 



- А, ось воно що. Ну мова йде про режисера. Він зв’язався з бандерівцями. Ну, з 

мосту і впав. 

- Ага… А Поліна? – після тривалої паузи питає Корнієнко. 

- Поліна що? 

- Ну, знає, що він не сам, а його … 

- Яка різниця. Хай Богу дякує, що її та її родину не чіпають. Завдяки репутації її 

чоловіка Федора Рудя. 

- Так, він чудова людина та прекрасний фахівець. Та і Поліна не мала зв'язок зі 

своїм старшим. Він там, а вона тут. 

- Звісно, але ж знаєте як у нас? Ми ризикувати не любимо. За найменшою 

підозрою знешкоджуємо ворогів. 

- Ну які то вороги? Помилуйте, - Корнієнко надягає на обличчя поблажливу 

посмішку. – Однак, знаєте, вам видніше. Справа державна. 

- Так точно. Не даємо спуску. 

- І правильно. Але хочу вам сказати, а може ви про таке чули, як у нас в авіації 

складаються стосунки. Не чули? 

- Це ви про що? 

- Ну. Звідки така повага до людей в авіації і не має значення чим вони в авіації 

займаються, яка в них посада та звання. 

- Щось про таке не чув, хоча сам я в авіації… 

- Ви послухайте, – перебиває Біленького Корнієнко, - послухайте. 

Ось, наприклад, військовий льотчик, винищувач. Має нагороди, звання майора, 

командує ескадрилью. Завжди при зброї. З пістолетом, значить. І молодший технік 

служить у тій же частині. Може він молодший лейтенант або старшина. Тобто 

людина, яка обслуговує літак того майора. І от ми бачимо, що в них відносини не 

формальні , а гарантовано дружні, навіть братські. Звісно, вони роблять спільну 

справу, а літак їх спільний інструмент. Але насправді їх захищає від конфліктів з 

одного боку пістолет майора, а з другого боку знання техніка. Він може зробити 

так, щоб майор злетить на літаку та не повернеться. Кожний знає про можливості 

іншого і тому поважають один одного.  

- Цікаві спостереження, товаришу генерал. Але до чого ви все це кажете? 

- А до того, що ваше НКВД має іншу психологію. Вважає людей стадом баранів, які 

ніколи не помстяться за утиски. Насправді це не так. А буде так: як ви ставитесь 

до людей, так вони ставляться до вас. Якщо сієте злобу та ненависть, так вона до 

вас і повернеться. 

- Ай, киньте. Наша держава не авіаційний полк. Методів боротьби з НКВД, якого 

вже нема, не знає… 

- Чому ж. Ось вчора розповідав Платонов про месників, що нищать співробітників 

НКВД … 

- То поодинокі випадки, бандерівці. Це те саме, як відбуваються бунти в тюрмах чи 

таборах. Або бандитські розборки з міліцією. Але, знаєте, саме з цього приводу я і 

потурбував вас вдома. 

- Ну, що ж трапилось? Може зробити вам чаю? Або хочете щось міцніше? 

- Ні, дякую. Я до вас прийшов з гіпотезою, що насправді відбувається у вашій 

частині. 



- Слухаю вас, товаришу полковник. – Генерал почувається незатишно без кітеля, 

погон та орденської планки. 

Біленький сидить у кріслі, вкритому сірим чохлом, нахиляється вперед та 

спирається ліктями в коліна. На генерала не дивиться. 

- Товаришу генерал, терорист «Крот», про якого мене попереджали співробітники 

МГБ, на мою думку, таки існує і знаходиться у вашій частині під вигаданим ім’ям. 

Точніше, як переказував вчора генерал Платонов розмову з генералом 

Мілінєвським, «Крот» привласнив собі біографію одного з убитих їм офіцерів. Чули 

про це вчора, як почастішали свого часу в Москві убивства офіцерів, що виїздять 

на службу до Німеччини. А чому саме в Москві? Тому, що у той час там, а це десь 

рік тому, знаходився «Крот». Це він відзначився терактом у домі працівників НКВД. 

Слідство вважає, що йому це вдалось здійснити завдяки проникненню в загін 

німецьких військовополонених. Наче, надів їх робу, чи був у німецькій формі… 

- Ну ви вже розповідали таке. До чого тут моя частина? 

- Так, це головне. Саме в цьому загоні німців «Крот» зустрів полоненого 

полковника Фердінанда Цебста. 

- Це чоловіка нашої фрау Цебст? 

- Так точно. Він у той час був у Москві та працював на будівництві. 

- Це ваше припущення? 

- Ні, він точно там працював. Там і загинув, нещасний випадок. Мені розповідав 

про це Одінов. 

- Я питаю про зустріч вашого «Крота» з Цебстом. 

- Ну, «Крот» не мій, а скоріше ваш. А про зустріч, це і є моє припущення. 

- Ага. 

- От, послухайте. Думаю Цебст повідомив «Кроту» щось важливе про медичний 

центр в Фінові. Саме про німецький медичний центр, а не вашу частину. І «Крот» 

вирішив за будь-яку ціну сюди потрапити. Не відмовиш йому у розумі – найлегше, 

якщо не вважати на жертви, це перевтілитись у військового, що їде служити до 

Німеччини. Таких не дуже багато, скоріш більш повертаються з Німеччини в 

Совєтський Союз. Але зустрічний потік теж існує. 

- Ви якось демонізуєте цього «Крота», - Корнієнко знаходить тонке визначення. - 

Це ви знаєте про ротацію офіцерського складу окупаційної армії. А «Крот», то є 

бандит, звідки в нього такі знання? 

- Було б неправильно недооцінювати знання та здібності «Крота». Достатньо 

сказати, що ніхто толком не знає його біографії та справжнього імені. Це якийсь 

фантом. – Очевидно, що полковник Біленький теж здатен знаходити тонкі 

визначення. 

- А, киньте. Я теж не знаю біографії більшості людей. Від цього вони не стали 

геніями зла. Це у вас якісь дитячі страхи. Щоб не сказати дикунські. 

- Товаришу генерал, - Біленький мотає головою, бо не згоден, - товаришу генерал, 

«Крот» опинився у вашій частині. Це хтось з офіцерів, що прибули до вас минулого 

року. Я так розумію, таких аж двоє – Малзуп та Подоляк. Малзуп, то якийсь 

дослідник, не знаю навіть хто він за фахом. Подоляк радист, що призначений 

вивчати медичні прилади. Наскільки я знайомився з документами, він працює 

автономно, тобто не має безпосереднього керівника, а тільки приписаний до 

якоїсь лабораторії. 



- Ну про Малзупа краще питати Платонова. Костя сам знайшов цього хлопця, 

видрав його з якоїсь частини на Півночі і направив до нас у Фінов. Так що Малзуп є 

протеже Платонова. З Подоляком ще простіше, його до нас направили на короткий 

термін, чи на рік чи  на десять місяців безпосередньо з Міністерства. Можете 

навести довідки. І хто з них «Крот»? І що йому тут робити? 

- Ось про це я і хотів вас спитати. 

- У мене? – Корнієнко щиро дивується. - Це ви припускаєте, що Цебст чимсь 

зацікавив «Крота». Їдь, каже, «Крот», до Фінова: гарна їжа, чисте повітря, рибалка 

влітку. Курорт. 

- Тобто ви не знаєте причину, чим Цебст міг зацікавити «Крота» направитись до 

медичного центру? 

- У мене нема відповіді на таке питання. Врешті я не відповідаю за балаканину між 

Цебстом та «Кротом», якщо вона і була. Може Цебст пожартував. Сказав, що десь 

тут закопані скарби. 

- Зараз ви жартуєте, - каже Біленький наголошуючи на «ви», - а може це і правда. 

Ви добре знаєте свою територію? 

- Мою територію ніхто не визначав. Я керую медичним центром, вірніше частиною 

Окупаційної армії, що розміщена у Фінові. В мене нема повноважень досліджувати 

територію міста або німецького медичного центру. 

- Так це треба зробити і негайно. 

- Звертайтесь до командування у Потсдамі, хай присилають відповідний загін для 

обстеження Фінова на предмет скарбів. 

- Це може бути не знищена німцями документація… 

- Може. Спитайте краще у Крота, що це. Бо Цебста вже нема в живих. 

- Я хочу сьогодні виїхати до Потсдама. 

- Це рішення цілком за вами. 

- Так, але в зв’язку з цим у мене до вас є прохання. 

- Кажіть. 

- Я прибув до Фінова на літаку, але зараз хочу повернутись до Потсдаму на 

машині. 

- Чим перестав вас влаштовувати ваш літак? – питає Корнієнко не без сарказму. 

- Ну, по-перше, я повинен летіти літаком до Шонефельду. Від нього ще треба 

далеко їхати до штабу. А по-друге, я не впевнений, що літак знаходиться в 

належному стані. Знаєте, ми от гадаємо є «Крот» чи нема. А він, якщо є, точно 

знає, що є слідчий Біленький. Ну і … 

- А боїтесь. Не ображайтесь полковник, але це добра прикмета. Я тут не дарма 

розповідав вам про стосунки в авіації. 

- Ну, так що з машиною? 

- Позичу вам «Вандерер», це двомісний спортивний автомобіль. Він домчить вас  

за дві години до Берліна. І ваша Ханочка не дорікне вам, що ви назад трусились 

без комфорту. Але, полковник, з віддачею. Або самі поверніть, або когось 

пришліть. 

-  Я бачив цей «Вандерер». Чудова машина. Дуже дякую, товаришу генерал. 

- Добре, їдьте з Богом. Може, дійсно є скарб у Фінові. Може Цебст в себе на городі 

якісь райхсмарки закопав. Треба Рудя садибу перетрусити.  



- Дякую, ви дайте команду про машину. Я ще повинен переговорити з Одіновим та 

дещо з документів або взяти, або фотокопії зробити. 

- Одінов прийде до тями не раніше другої дня – перевірено експериментально. 

- Навіщо ж він п’є, якщо йому не можна? 

- А щоб служба медом не здавалась. Всі п’ють і він повинен. 

- Це теж з авіаційної традиції? 

- Та ні. Це скоріш російська кругова порука. 

- Зрозумів. У вас, бачу, є ціла філософія. 

- Демобілізуюсь, піду на філософа вчитись. 

- Ясно, то виходячи із здоров’я підполковника, я з ним пробуду десь до п’ятої дня, 

а поїду ближче до шостої. 

- Дивіться, о цій порі вже темнішає. 

- Німецькими автобанами можна їхати і в темряві. 

- Зателефонуйте мені за пів години, коли будете готові їхати. 

- Добре, ще раз дякую. Я вже піду. 

- Хані привіт. Чудова жінка. Заздрю вам, полковник. 

- Прекрасний спеціаліст, повірте. 

- Вірю, - Корнієнко підводить Біленького до вхідних дверей свого котеджу та 

раптом зупиняється, - послухайте, Остап Гнатович. 

- Що? 

- От ви байку склали про «Крота» і Цебста. Цікаво, але нема мотиву. Скарб, 

документи. А припустимо, що «Крот» приїхав сюди помститись. 

- Кому? Медичному центру? 

- Ні, ви не смійтеся. Помститись полковнику Черниху. Це той, що у березні нібито 

сам застрелився. Може «Крот» і з ним перетинався під час війни. Тоді НКВД 

багато дров наламав. Як кажуть ворожі радіоголоси, «по лікті руки у крові». 

Подивіться у себе. Може дійсно… 

- А звідки «Крот» довідався би про місце служби Черниха? 

- Як хтось недавно казав, згубно недооцінювати ворога. 

- Я подумаю, товаришу генерал.  До побачення. 

 

 

Керівництво совєтських окупаційних військ в 

Німеччині не заперечувало масовому 

вивозу до СССР предметів домашнього 

вжитку. Навпаки, такий процес заохочували 

тим, що надавали автомобільний та 

залізничний транспорт для вивозу всього, 

що можна вивезти. 

І хоча офіцери, і не тільки, примудрялись 

вивозити меблі , легкові автомобілі і 

картини, саме валіза стала символом 

тотального пограбування східних районів 

Німеччини. 

Навіть не поодинока валіза, а стос валіз та 

сундуків, що нагадував усічену піраміду.  



33. Підполковник Одінов. Четвер 22 квітня 1948 року 
 
Під час похмілля людині завжди не вистачає повітря. Для оновлення клітин 

потрібен кисень. Але легені теж вражені алкоголем і не в змозі задовольнити 

потреби організму. Тому підполковник Одінов відкриває вікно, не зважаючи на 

несподівано прохолодний день. В очікуванні Платонова та Біленького він пробує 

звільнитись від останніх симптомів похмілля: розстебнув комір кітелю, глибоко та 

повільно вдихає через ніс і швидко видихає ротом. Наче допомагає. 

І в ніякому разі не відчувати себе винним у вчорашньому сп’янінні. Насправді винні 

Корнієнко і цей тупий Рудь зі своїм спиртом. Колись він отруїть всіх офіцерів. 

Треба це припинити. Для цього є парторг майор Іванов. «Честь і совість», хай 

йому… Його треба просто залякати. Якщо не прийме він певні міри, я  на нього 

поскаржусь. А з Корнієнко треба серйозно про ці пиятики поговорити. І Платонова 

взяти в спільники і взагалі… 

Одінов у відкрите вікно бачить, що на порозі його приміщення зустрілись Платонов 

та Біленький. 

- Заходьте, товариші. Я вже тут, - кричить він крізь вікно, як для його стану, досить 

твердим та впевненим голосом. 

- А, дихаємо… - це епілептик Платонов, насміхається над Одіновим. 

- Дихаю, товаришу генерал. І рекомендую всім, хто пив вчорашню отруту. 

- Чого ж. От наші «органи» в повному порядку, - Платонов вказує рукою на 

Біленького. 

- «Органи» в порядку, але внутрішні органи постраждали. Нікого не мине чаша сія, 

- цитує Одінов писання. 

- Треба закінчувати з цим, Лазар Володимирович, - резюмує Платонов. – Доки 

будеш ти йти на поводу у Корнієнка? 

- Скажу і я. Хоча пиятика є справжньою епідемією в Окупаційній армії, я не чекав 

цього в науковій частині. Та і по людські, не відчуваєш  смаку за тою «спиртягою». 

Хазяйка постаралась усе добре приготувати, а хазяїн нівелював усе… - полковник 

Біленький ділиться висновком. 

- Федя завжди був тупим, а вчора, наче, перевершив сам себе. Він, до речі, за 

вечір і слова не сказав, - відповідає Платонов. 

- Чого ж ви  тут його тримаєте, Костянтин Костянтинович? – питає Біленький. 

- Так склалось. При всій дурості, він надійна людина. А в частині таких кадрів не 

вистачає. Але щодо нього, то науковий або якийсь практичний сенс відсутній. 

- Добре, хай служить підполковник Рудь. Врешті, дурість у нас злочином не 

вважається, – каже Остап Біленький. - Я просив вас зібратись ось для чого. Мені 

потрібні особові справи старших лейтенантів Малзупа та Подоляка. Оригінали або 

фотокопії, я хочу їх сьогодні відвести до Потсдаму. 

-  Щодо них є якісь підозри? – питає Платонов з очевидною тривогою в голосі. 

- Так. Хочу перевірити чи це справжні офіцери, чи хтось скористався їх біографією 

та особистими документами. 

- Ну, що стосується Малзупа, то я певен, що це справжній Малзуп, - каже 

Платонов. - Взяти хоча б його статті та листи, що він присилав з Півночі, з  

Амдерми, та ті, що він зараз мені передає. Одна наукова тема, один стиль 



викладу. Він кандидат до ад’юнктури. Так що, насмілюся порадити вам 

підозрювати другого. Як його? 

- Старший лейтенант Подоляк, - підказує Одінов. 

- Подивимось, зайва перевірка не завадить і Малзупу. 

- До речі, Подоляка прислало Міністерство оборони, так що треба теж отримати 

довідку від них, – каже Одінов. 

- Обіцяю вам, отримаю. Тільки мені передайте їх документи, щоб я зміг зробити 

правильний запит. Ви розумієте, що на це потрібен деякий час. Може місяць, може 

більше. Якщо хтось із них є Кротом, то можливі ще жертви. Та і «Крот» може 

втекти і ми ніколи не дізнаємось навіщо він тут був і що тут робив. 

- Добре. Сьогодні не вийде зробити копії, тому я передам вам оригінали. Залиште 

тільки розписку, що ви запитали ці документи, - каже Одінов, тому що він більше 

не може сперечатись. 

Одінов відчиняє двері в кімнату, де працює капітан Фішман і дає вказівку знайти 

дві особові справи. За хвилину Фішман мовчки виносить документи, та кладе їх на 

вільний стіл. До того столу сідає Біленький і збирається писати розписку на 

салатовому німецькому аркуші. 

- У вас не знайдеться копірки, щоб і в мене був екземпляр? – питає Біленький у 

капітана Фішман. 

- Скільки завгодно. Я збираю вже використану копірку для дослідів, - гордо 

відповідає Фішман, та виносить темно синій аркуш копіювального паперу. 

- Які ще досліди? – запитує здивований Одінов у Фішман. 

- Я знаю? Малзуп просив не викидати, а залишати йому для дослідів стару копірку. 

От я і залишаю. 

Фішман показує рукою кудись вглиб своєї кімнати, де, вочевидь, зберігається 

стара копірка. 

- А що, у вас є досліди з копіркою? – питає Біленький. 

- Гадаю, що нема. Але, може, Малзуп от як ви, хоче мати копію написаного, щоб не 

переписувати. 

- Все може бути, - киває на те Біленький. 

- Я спитаю у нього, як він ту копірку використовує, - обіцяє Біленькому Платонов. 

- Тим часом, готово, - Біленький плескає рукою по своїй розписці та підхоплює 

одним рухом дві теки особових справ. 

- Ви, вже їдете? – питає Одінов. 

- Так, вже час, - Біленький дивиться на свій «Брайтлінг». - Ого, вже п’ята година. 

До побачення, товариші. 

Ніхто з присутніх йому не відповідає, та полковник Біленький і не чекає відповіді. 

За мить він зникає за рогом будинку. Одінов та Платонов мовчки дивляться один 

на одного. 

- Це кінець, Лазар. Вважай, що в нас більше нема німецького медичного центру. 

- Так, очевидно. Скільки часу даєш? 

- До повного закриття? При нашій бюрократії десь місяців зі три. Якщо брати до 

уваги літні відпустки, то може п’ять або шість. 

- Так. Наче, якийсь час ще є, але не густо. 

- Треба вирішити питання з документацією. У нас вже є повний каталог? 

- Боюсь, що немає. 



- А чим у вас займається Кочкіна? Їй і перекладачок вже дали. Чого вона тягне? От 

нав’язали партійне протеже. 

- Тихо, Костя. Вона щось робить. Зараз у неї загинула перекладачка. А так вона 

людина відповідальна. Може дещо повільна, так то в неї така вдача. 

- Треба поговорити з нею. Хай трошки прискорить роботу. 

- А я зараз її викличу, - каже Одінов, і  звертається голосно до Фішман: - Рима 

Григорівна, покличте до мого кабінету Кочкіну. Скажіть їй, що це терміново. 

Платонов та Одінов мовчать. Одінов сидить на своєму незручному стільці з 

високою прямою спинкою, Платонов повільно переміщується кабінетом, тиче 

пальцем у всякий канцелярський непотріб, наче перевіряє чи дійсно таке існує. 

- А давай до нас, у Москву. А? – нарешті каже Платонов не обертаючись до 

Одінова. – Залишися на діючій службі. Дадуть тобі полковника. Москва місто 

полковників. Будеш працювати над настановами з авіаційної медичної служби для 

реактивної авіації. За таку роботу ще можуть дати якогось ордена.  

- Ой, Костя. В мене достатньо орденів, Я пройшов зі своїм полком усю війну. Вже 

втомився від військової служби. Особливо у мирний час. Мені набридли всі ці 

страхи від органів, дурість начальства, інтриги. А в Москві треба помножити все це 

на десять. От ти позбувся своєї Авакян, а скільки вона все гальмувала? Чому у нас 

первинний опис не закінчений, не від Кочкіної залежало, а від твоєї подруги, 

царство їй небесне. 

- Так, Лазар. Зробила все, що могла. У нас монополія… А? От Яковлєв, 

авіаконструктор, зараз всіх інших інспектує і направляє. Сам Сталін наказав. Якась 

така тенденція будувати бюрократичні піраміди. Начальник – підлеглі, а у тих знов 

начальник – підлеглі. Їй Богу, у німців з їх дурним DVL і то було краще. Так, наче, у 

них так саме як у нас, а читаєш документи: якась компанія, не зважаючи на 

заборону, продовжує роботи і врешті виграє. Каже, ось ви заборонили, а ми все ж 

таки зробили і ось наш прекрасний результат. І їм вірять. Та ж DVL дивиться на їх 

результат: так, ми помилились, вашу розробку приймаємо. А у нас,  тільки спробуй 

ослухатись і продовжити роботи. По-перше, не дадуть, а по-друге, гарантовано ти 

вже ворог народу – тобі мотузка, родині Сибір. 

- Добрий день, згадуєте курортні місця, Костянтин Костянтинович? – каже майор 

Кочкіна, яка увійшла до кабінету Одінова. І до нього: – Викликали, Лазар 

Володимирович? 

Чоловіки з хвилину мовчки розглядають красиву жінку, яка одягла розкльошені 

брюки, замість військової форменої спідниці. Під розстебнутим бушлатом сірий 

светрик. Шию обмотує шовковий шарф ніжного салатного кольору. 

- Сьогодні щось холодно, - по своєму розуміє Рая Кочкіна  довге мовчання 

чоловіків 

 - А? Ні, Рая. Перебираю вірогідні місця подальшої служби. Хочеш до Сибіру? 

- Якось не дуже. 

- А до Москви? 

- Теж не хочу. Там самі придурки. Маю студентський досвід. 

- Де ж ти будеш служити, коли розпустять у Фінові цю частину? – допитується 

Платонов. 

- А що,  вам вже щось відомо? 

- Це ж очевидно. Ти і твоя команда нічого не робите. Сидіти тут нема ніякого толку. 



-  Я не погоджуюсь, Костянтин Костянтинович. Нами багато зроблено. Але у кожної 

роботи є свій темп. Щоб переклад був якісним, треба провести апробацію на 

місцевих фахівцях. Це значить, що вони повинні зрозуміти про що писали німці 

свого часу. Що терміни вжиті коректно… 

- Ясно, Рая. Ти розкажи про каталог, - перебиває Платонов сентенції Кочкіної. 

- А що з каталогом?  В ньому не вистачає тільки документів із зали «ZZ». Вони там 

розкидані, бо німці з них щось знищували. 

- От бачиш. Може там  щось найцінніше залишилось. 

- Не можна починати з розкиданої купи. Для роботи з каталогом треба починати з 

систематизованих документів. А вже потім додавати до існуючої основи окремі 

документи. Тоді збережеться структура німецького каталогу. 

- Ясно. Скільки  часу знадобиться тобі для включення до каталогу документів з 

«ZZ»? – питає Платонов. 

- Важко сказати. Для тих документів повинен бути іншим спосіб відбору. 

Наприклад, доведеться відділяти від сміття потрібні документи. До сміття я 

відношу листування про хазяйські потреби медичного центру та іншу 

бюрократичну переписку. Або  бухгалтерія. Там є багато томів бухгалтерського 

обліку. Вважаю не потрібним це надалі зберігати. 

- Врешті, правильно, - Платонов чомусь звертається до Одінова, - чим більш 

строгий відбір, тим легше буде потім працювати з документами. 

- І легше вантажити у вагони, - пробує жартувати Одінов. 

- Добре, Рая. Я тебе жартома критикував. У Москві зараз така мода: критично 

жартувати чи жартуючи критикувати. Я ще не розібрався. 

- Так, я одразу зрозуміла. Мені потрібен доступ до зали «ZZ» і  чоловіка, який би 

переносив папери на наш поверх. 

- Ну вантажників ми знайдемо, але що вони будуть вантажити, то тільки під вашим 

наглядом. 

- Наглядом чи керуванням? 

- Звісно. Дамо вам ключі, і керуйте що нести та куди. Винесли – закрили двері. 

- Ясно, Лазар Володимирович. І коли дасте ключ? 

- Та хоч завтра зранку. 

- Добре. Все зі мною? 

- Так. Ви вільні. – Одінов відпускає Кочкіну більш менш за статутом. 

- Нахабна ця Рая. Форму військову зовсім не носить, чи її одягає на свята? – 

обурюється Платонов, коли Кочкіна вже вийшла. 

- Ай. Яка тобі різниця. Хоч би гола ходила, аби вчасно був переклад та більш 

менш повний каталог. 

- Ну, більш менш мене не влаштовує, - заперечує Платонов, - у німців може бути 

щось цікаве. Ми можемо роками з нашим ідіотизмом до цього доходити. А всі 

медики звідси втекли до США.  

- Точно? 

- Я вже бачив їх статті в американських виданнях. І ще відверто пишуть про 

німецький досвід. Знаєш, треба кілька тезисів залишити Кочкіній, щоб знала, що 

відбирати і на що звернути увагу. Гадаю, в цьому мотлоху із «ZZ», ще щось цікаве 

можна знайти. 



- Три роки, Костя, три роки ми добирались до систематизації в «ZZ». Може за цей 

час  можна було щось своє придумати, адже… 

- Не починай. Подивись скільки у них було обладнання і якого. А цьому 

обладнанню вже років з десять… 

- Та ні. 

- Ну п’ять. А у нас і такого нема. Але ти подумай про свою службу в Москві. Чи ти 

як Райка всіх в Москві вважаєш дурнями. 

- Ні, але якась частка правди в її висновках є. 

- Я бачу, не хочеш ти служити, Лазар. Що, втомився? 

- І це є. Кажу ж, багато дурості є у військовій службі. Втомився. 

- Виходить, права Кочкіна? 

- А ти вважаєш, що ні? 

- Просто не можу зізнатись собі, що все саме так. Страшно втратити мету в житті. 

- Ну, куди тебе понесло. Знаєш, Костя. Давай, приходь до мене. Посидимо, кращі 

часи згадаємо. 

- Та вже майже п’ять. Я, відверто, вже голодний. Це ти, алкоголік, їсти не хочеш. 

- Якраз навпаки. Зараз чогось перехопив би, – каже Одінов і раптом згадує: – А, 

Цебст, моя кормушка, поїхала лікувати зуб до Еберсвальде. Я залишився без 

обіду. 

- Так, давай підемо до Рудя. У Поліни чого тільки нема. Уявляєш: вчорашній борщ, 

вже настояний… Що? 

- Зараз Рудь припреться. А я його бачити не хочу. 

- Так, набридли ви тут один одному. Це для психолога просто клондайк. 

- Набридли. Тут і кролику все ясно, не треба психолога. А знаєш, Костя, я зараз 

зателефоную Поліні, хай нам щось принесе зі своєю служницею. 

- А це зручно? 

- Думаю, що це є найкращим варіантом. 

 

 
У господарстві Поліни Рудь українська кухня змішалась з німецькою: Currywurst. 



 

34. Джеймс Шеферд. Четвер 22 квітня 1948 року 
 
- Повірте мені, фрау Поліна.  У нас не прийнято, щоб садівник ремонтував замок у 

вхідних дверях. – Джеймс відзначає, що Бруно поводиться впевнено і цілком 

природньо, коли розмовляє з Поліною Рудь. Як справжній Курт Краузе. 

- Ну і що я повинна робити? Двері не можливо зачинити, – питає у Бруно 

розгублена пані Рудь. 

- Треба звернутись до професійного слюсаря. Оскільки вам його важко знайти, я 

привів слюсаря Ласло. Він відремонтує ваші двері. Ласло угорець і  тому не дуже 

добре говорить німецькою. Але він розбирається у дверних замках. 

Настала черга вступати в гру Джеймсу. 

- Добрий день шановна пані, - каже вклоняючись Джеймс, - я спробую 

відремонтувати ваш замок. Це коштує тридцять марок. 

Поліна Рудь, трошки повернувши голову вбік, з недовірою дивиться на прибулого 

угорського слюсаря. 

- Схоже, що ви дійсно угорець. Курт поручився, що ви слюсар. Я не заперечую, так 

що давайте я вам покажу, що з дверима. Відремонтуєте – тридцять марок ваші. 

- Дуже дякую. Цілую ручки пані, - каже Джеймс. Вислів про ручки він чув, коли 

пробирався до Лондона через Угорщину. 

- Почнете зараз? 

- Так. Ви покажете, що трапилось і я піду за інструментами. Це поруч. – Джеймс 

оглядається, наче, десь ззаду він сховав якісь інструменти, яких насправді нема в 

природі. 

- Добре. Дивіться. От я вставляю ключ … 

Дзвоник телефону перериває пояснення пані Поліни. Вона вибачається та 

заходить в дім, щоб відповісти. Тим часом Бруно підбадьорює Джеймса, 

виставивши великий палець: все йде добре. 

Джеймс потискає плечима: ще нічого не відомо. 

Тим часом виходить пані Поліна, вона шукає очима Бруно і, коли його побачила, 

то зупинилась, вказуючи на нього пальчиком. 

- Курт, добре, що ви не пішли. Прошу мені трошки допомогти. Треба віднести обід 

до котеджу доктора Одінова. Фрау Цебст поїхала до стоматолога, Еріка пішла за 

пайком до складу, а я залишилася при дверях. – Поліна каже, трошки повернувши 

від Курта голову. – Чи ви вважаєте не гідним садівника і це маленьке доручення? 

- Ви самі визначили це як допомогу, - Бруно тре лоба долонею, - так що давайте,  

що там треба віднести. 

- Дякую. Дайте мені пару хвилин, щоб зібрати обід. Почекайте, панове. 

Бруно піднімається сходами до поламаних вхідних дверей, де стоїть Джеймс у 

ролі слюсаря Ласло. Він зазирає в середину дому. Треба було впевнитись, що пані 

Поліна пішла вже на кухню. 

- Можете засікти час, вона вийде за дві хвилини. Ця жінка дуже любить точність. 

- Яке це має значення для нас? Краще скажіть, де взяти інструменти і як 

полагодити мені цей замок, - Джеймс тиче пальцем в замок вхідних дверей. 



- У мене є потрібні інструменти. Що стосується вашого вміння налагоджувати 

замки… Врешті скажете, що нічого не виходить. 

- Ні, я не звик здаватись. 

- Тоді вперед, до успіху. 

Тим часом чоловіки бачать у холі Поліну Рудь. Вона виносить три круглі судаки, які 

надіті на алюмінієву ручку, її звичний посуд для доставки їжі до котеджу Одінова. 

- Ось я це приготувала.  Ви знаєте де живе Одінов? – Поліна передає  свій набір 

Бруно. 

- Звісно, пані. Я раз на тиждень у нього працюю. 

- Так. Я забула. 

Бруно йде. А Поліна Рудь повертається до Джеймса. 

- Я ще про двері не закінчила. 

- Мені зрозуміло що трапилось. Я піду за інструментами. 

Джеймс йде до комірки Бруно. Якщо цей тип побіг до котеджу Одінова, то Джеймс 

залишиться у незручному становищі. Але Бруно з’являється з протилежної 

частини саду. Він тримає в руці обід Одінова. 

- Довелось оббігти пів садиби, щоб Поліна  мене не побачила. 

- Ви ж казали, що вона погано бачить. 

- Це вночі, а зараз день. Я знайду  для вас інструменти і тихенько піду. Щоб я зміг 

спокійно вийти, спробуйте її відволікти. 

- Спробую. 

На диво Джеймсу, одним рухом Бруно дістає зі своєї комірки металевий ящик, 

розміром з портфель, і його розкладає. 

- Ось все, що вам треба. Ось викрутки. Бачите, це універсальний набір. Вставляєш 

потрібну викрутку в ручку. Далі, молоток, плоскогубці. В коробці шурупи. 

Джеймс водить пальцем в слід за переліком Бруно. 

- Все є. Ідіть до дверей, а я піду до Одінова, – Бруно закриває ящик і передає його 

Джеймсу. 

Ящик не здається Джеймсу важким проти його побоювань. Він підходить до ганку 

будинку. Пані Поліни десь нема.  Дійсно. Навіщо їй спостерігати, як слюсар Ласло 

ремонтує замок, у неї є інша робота. 

За хвилин двадцять Поліна Рудь з’являється на ганку, коли Джеймсу вдалось 

налагодити замок і він вже прикручує болти кріплення. 

- Бачу у вас все вийшло, - каже Поліна.  

- Так, -  Джеймс відповідає коротко, бо вважає, що слюсарі не балакучі. 

Він вставляє ключ і демонструє хазяйці, як легко і надійно працює замок.  

- Так, бачу що замок працює. А що з ним трапилось? 

- Важко сказати. Може, хтось пробував відкрити замок не цим ключем. 

- Не цим ключем? – перепитує Поліна. 

- Так. Відмичкою або ключем від іншого замка. 

- Зрозуміла. Виходить, хотіли зламати двері? 

Джеймс на розуміє питання. 

- Хотіли відкрити ваш дім. Без вашого ключа. А може просто пожартували. 

- Гарні жарти, - каже Поліна, - заходьте в дім, я принесу ваші гроші. 

Джеймс робить кілька кроків і зупиняється в досить просторому холі котеджу. 

Поліна пішла сходами вгору. 



- Я пригощу вас бутербродом, Ласло. – Каже Поліна, стоячи на сходах, які ведуть 

на другий поверх. 

- Прошу, не турбуйтесь. Я просто чекаю на мої тридцять марок. 

- А, ну так. Ось ваші гроші, пане слюсар. А від бутерброду не варто відмовлятись. 

Ви звідки? Я вас тут не бачила раніше. 

- Я приїхав з Еберсвальде. Я там працюю. А у Фінов мене запросив Курт.  Я чиню 

його велосипед. Чиню у Фінові. – Джеймс тиче вказівним пальцем у підлогу, яка 

вкрита сірими керамічними плитками. 

- Ясно. Тим більше не варто відмовлятись. У Фінові нема де поїсти. А до 

Еберсвальде треба їхати пів години велосипедом. 

Врешті Джеймс погоджується і Поліна веде його до кухні. Він знов дивується тому, 

що на кухні у Поліни для нього вже була підготовлена тарілка, в якій були 

бутерброди з шинкою, ковбасою, твердим сиром. З великої чашки, що стояла 

поруч, йшов парок і аромат справжньої кави. 

- Пригощайтесь, - Поліна вказує рукою на тарілку з чашкою. 

- Дуже дякую. Мені треба вимити руки … 

- А, я  і не подумала. Звісно. Ванна поруч. 

Джеймс підходить до бутербродів з чистими руками і замислюється з якого 

бутерброду почати їсти.  Є два види ковбаси, апетитна шинка та бурштинового 

кольору сир. Він, якось нерішуче, озирається навколо, але хазяйки на кухні вже 

нема. Вона на диво делікатна. 

Як і у випадку зі замком, Поліна з’являється вчасно. Джеймс вже куштував   

бутерброд з сиром, який він залишив на закуску. 

- Смачно? – безцеремонно питає Поліна. 

- О, дуже. Дякую. Кава натуральна, - Джеймс трохи піднімає чашку, яку тримає в 

руці. 

- Так, кава італійська. А ви, значить, з Угорщини. 

- Так, з Угорщини, - киває Джеймс, - місто Мішкольц, знаєте? 

- Так, чула. Ви мені когось нагадуєте. 

- А, мені  про це часто говорять. Усі, чомусь вважають, що я схожий на когось. 

Така вже у мене невиразна вдача. 

- Чому ж. У вас цікаве обличчя. Я би сказала, що його легко запам’ятати. Я трохи 

художниця. Розумієте? Так що це в мене професійне. Ви ремонтуєте замки. Я 

пишу портрети людей. 

- О, - тільки і каже Джеймс. А як на це повинен реагувати справжній успішний 

слюсар? 

- До речі про замки. На відміну від Курта, який хоче робити тільки свою справу, ви, 

напевно, маєте багато професій. Чи не так? 

- О, ні. Тільки слюсар, - Джеймс вже розправився з бутербродами, допив каву і 

тому може показати цій художниці як працює слюсар: двома руками в повітрі він 

наче ріже щось пилкою по металу. 

- Так, звісно. А вам не доводилось підробляти ще й фотографом? - Поліна так 

само, як мім, показує рухи фотографа, що натискає на спуск фотоапарату. – Ви 

дуже схожі на одного підстаркуватого фотографа.  Він теж приїжджає до Фінова з 

Еберсвальде. 

- Ні. Фотографувати? Це не про мене. Ви помиляєтесь. 



- Помиляюсь у чому? Ах, дійсно. Фотограф не підробляє, а працює цілком за ідею. 

Чи не так, товаришу Едуард? Одінов вихвалявся, що знайшов фотографа у 

слушний момент. Тільки вигляд у нього хворобливий. І ця хворобливість виникла 

завдяки більш-менш грамотно накладеного гриму. 

- Кажу ж пані, всі мене з кимсь плутають. 

- Це ви би так хотіли. Але я своєму зору та пам’яті довіряю більше ніж вашим 

словам. І неважливо хто ви є насправді - Ласло чи Едуард. 

Джеймс  не відповідає занадто довго. Його авантюра з Гілерманом та слюсарем 

Ласло не пройшла. Справжня причина провалу, за іронією долі, тому, що він 

погано розуміє німецьку, а Бруно англійську. Джеймс так зрозумів слова Бруно, що 

Поліна Рудь була підсліпувата, а виявилася цілком зрячою. Завдяки такій помилці 

він провалює Бруно і, головне, себе. Дуже невчасно. 

- І ось що виходить, пане Гілерман. Фотограф має дефекти мови – йому важко 

розмовляти. Слюсар Ласло – угорець, що опинився в Німеччині, а мову тутешню 

ще добре не вивчив. Оскільки все це одна людина, то виходить ви не німець. Але 

вас вперто тягне до Фінова. Це зрозуміло. А звідки ви приїхали? Хто ви насправді? 

Бо власті розшукують якогось бандита, який з’явився у Фінові… Одне мене дивує: 

Гілерман дійсно робив фотографії, а Ласло налагодив мій замок у дверях. 

Джеймс неприпустимо довго мовчить. Телефонний дзвінок був від Одінова, 

начальника секретного відділу, який учора напився до безтями. Чи Поліна 

повідомила Одінова про свої підозри щодо Джеймса. Якщо це так, тоді зрозуміла 

причина її занадто гостинної поведінки. Отже треба затримати Джеймса на деякий 

час, доки Одінов, і, напевно, не один, прийде розбиратись з особистістю англійця. 

Тут майже нема смертельної небезпеки, бо на цей випадок Джеймс має 

дипломатичні документи, але дуже шкода проваленої роботи з маяком. Та і Бруно 

не досягне своєї мети розбагатіти. Але Джеймса в цей момент не хвилювало, що 

станеться з ним далі. 

Є і інше припущення. Поліна не повідомила про свої підозри Одінову. Бруно поніс 

тому обід, а Поліна пригощає Джеймса, просто як щедра господиня. Хіба не 

стикався він з такою щедрістю, коли був під Вінницею. Тоді виходить, що Поліна 

затіяла цю розмову з цікавості. Вона згадувала якогось бандита, якого шукають. 

Звісно, стільки людей загинуло при загадкових обставинах. От і вимальовується 

якийсь монстр. Якщо це так, то Поліна Рудь смілива жінка. 

Джеймс переводить погляд з сірої підлоги на обличчя господині. Таки красива 

дружина в підполковника: висока, струнка, з розвиненими формами. Бліде обличчя 

обрамлене рудими локонами, кирпатий носик вкритий ледь помітним ластовинням. 

Прямий та спокійний погляд зелених очей. Вона, безумовно, впевнена в собі і 

вважає, що контролює ситуацію. Так який в неї мотив, лояльність чи цікавість? Час 

для паузи вибіг і Шеферд вибирає останнє. Якщо він, невдовзі, почує тупотіння 

черевиків та чобіт на ганку, тоді він дійсно програв. 

- Ви праві, пані. Я припустився помилки. Ви виграли. Хоча саме з вами я не грав ні 

в яку гру. Насправді, моє прізвище Шеферд і я з англійської розвідки. 

- Ага, - каже Поліна після довгої паузи, - то це ви влаштували тут таке побоїще? 

Якщо так, то зараз ви розправитесь і зі мною. 



- Ні, пані. Я тут ні до чого. Але, якщо б цим страшним убивцею виявився саме я, то 

після вашого частування я вас би помилував. Хіба що взяв би з вас ще 

п'ятнадцять марок моральної компенсації. – Джеймс почав опанувати себе. 

- Так, стверджуєте, що ви не вбивця? Хочеться в це вірити. А наш Курт? Він теж не 

той, за кого себе видає? 

- Чесно кажучи, ви праві і на цей раз. 

- Мій Боже, навкруги одні зрадники та шпигуни. Розкажіть про Курта. Я наполягаю. 

- Курт, і не Курт зовсім, а нещасна людина, німецький вчений, що втратив роботу, 

дім, навіть жінку, яку начебто кохав. А тут він шукає нікчемні папірці. Знаєте, надія 

вмирає… 

- Останньою. Ви так добре обізнані в особистих справах Курта. Знаєте про його 

жінок… 

- Так, він невдаха. За іронією долі, його кохана, що зрадила, знаходиться тут. 

Уявляєте? До такого і О’Генрі не додумався б. 

- О’Генрі, чекайте. Ви сказали О’Генрі? Це ж американський письменник. Мені брат 

давав почитати про художника, що врятував дівчину. Намалював листочка на 

дереві, щоб вона повірила в себе, а сам застудився та помер. 

- Так, ви праві. 

- І хто ця жінка? 

- Зараз… - Джеймс тре лоба. – Згадав. Її звуть Хана… 

- Оця Хана! Боже. Бідний Курт. І це на його очах. Дійсно, таке не вигадаєш. 

Поліна підходить до стінної шафи. 

- Хочете випити, пане Шпигун. До речі, є у вас ім’я? Шеферд, то думаю прізвище. 

- Мене звуть Джеймс, пані. А брат, що давав вам читати О’Генрі загинув. Приміть 

мої співчуття. 

- Так, ви і про це знаєте. Звісно, вам сказав Курт. От зрадник. 

- Він не зрадник. Він просто ще надіється на щось. 

- Мені треба доповісти про вас з Куртом, чи як його насправді. А Хана буде свідком 

хто він є, чи був. 

Джеймс відчуває полегшення. Очевидно його варіант виправдався. 

- Не треба цього робити. Тоді всі ці смерті спишуть на нас. А за тиждень вже 

семеро загинуло. Справжній вбивця, якщо він є, залишиться безкарним. 

Поліна махає рукою на Джеймса  і наливає червоне вино в два бокали. 

- Шато Брель. Французьське. Давайте вип’ємо, пане шпигун. 

- Так, чудове вино. Мені, дійсно, шкода вашого брата. 

- Дякую. Видно, що ви дружите з Куртом. Я пригощала його цим вином тільки 

вчора. 

- Так, вчора. Він в свою чергу пригостив мене. 

- Ви були десь поруч. От чому Зільба крутилась весь час. Значить ви і з нею 

потоваришували. Швидко ви… 

- Я стану і вашим другом, - Джеймс робить ковток. 

- Не певна. У мене нема нічого спільного з англійськими шпигунами. 

- Між тим, у нас є один спільний противник, це ваше НКВД. Я, дійсно, є для них 

шпигуном. А ви для них є родичка ворога народу. Чи як це правильно у вас 

називається? 

- Я нічого їм не зробила. 



- Киньте, - Джеймс, за звичкою, махає рукою, - ви родичка ворога, таким чином ви 

теж, автоматично, стаєте ворогом. 

 - Значить мені діватись нема куди. 

- Є вільна Європа. 

- Вся Європа вже вільна, війна закінчилась. 

- Є вільна Європа від більшовиків. 

- Ви і з мене хочете зробити зрадницю? 

- Якщо відверто, то, з точки зору вашого НКВД, хочу. 

- Боже. Навіщо я затіяла цю розмову. Краще мені було би промовчати. А потім 

доповісти тому ж НКВД. Он ходить від них цей здоровань з Ханою, яка Курта 

зрадила. 

- От бачите, ви не дуже впевнені,  що вам слід співробітничати з вбивцями та 

хвойдами. 

- І все ж таки треба сповістити про вас з Куртом. 

- Певен, що ви цього не зробите. 

- Чому ви так вирішили? 

- Тому що сповіщати власті доцільно тихо. Себе не виказувати. Зрозуміло? В 

мене, дійсно, є проблеми з німецькою. А ви декларуєте спочатку… 

- Звідки ви вирішили, що я вже кого треба не повідомила? 

- Ви розумна жінка і не стали би самі допитуватись про мене. Навіщо вам такий 

ризик. Ви дієте зовсім самостійно, не зважаючи на когось. До того ж це вино, хіба 

що в ньому отрута чи снодійне… - раптом у голові Джеймса все складається щодо 

поведінки Поліни Рудь. – Та ні, ви просто самотня жінка, що втомилась від 

бездіяльності і остогидлої вам ролі домашньої господарки. Вам просто нудно.  

Джеймс замовк, прислухаючись чи не тупотять вже на ганку і чи не паморочиться 

голова від якоїсь отрути. Але на дворі зовсім тихо, а голова продовжує працювати. 

Вони довго мовчать і не дивляться один на одного. Якась патова ситуація. Самий 

раз йому вибачитись і піти. Потім сісти, на позичений у вдови Ельзи велосипед і 

поїхати до її пивниці. Швидко зібрати свої речі і на «Фольксвагені», цьому 

спільному творінні Фердінанда Порше та Адольфа Хітлера, поїхати до 

Берлінського центру МІ6. Все логічно, треба тікати. Але Джеймс стоїть біля 

кухонного столу і мовчки дивиться на порцелянову сільничку. В руці він тримає 

бокал з недопитим вином, зрозуміло без шкідливих домішок. Джеймс переводить 

погляд на бокал і  допиває вино одним ковтком  

- Налити вам ще? – питає Поліна. 

- Мені здається, що вже час покинути ваш гостинний дім. 

- Почекайте, я все ж таки хотіла дізнатись про те, що ви з Куртом планували 

робити в цьому будинку і хто Курт насправді. 

- Навіщо це вам? Я програв. Ви, очевидно, не видали мене вашим… Як їх 

назвати? Саме час мені зникнути. 

- Але вам щось потрібно в цьому будинку. 

- Та, ні. Забудьте про це. 

- Ви були на війні? – раптом питає Поліна. 

- О, з тридцять дев’ятого. Я і зараз воюю. Intelligence service. 



- І ви весь час були шпигуном? А на якому фронті? У вас теж були якісь фронти. 

Наше радіо весь час повторювало про якийсь другий. То він відкривається, а то 

закривається… 

- Ні, пані, - Джеймс дозволяє собі посмішку, а Поліна доливає вино в його бокал, - 

я от так їздив різними країнами: Швеція, Португалія, Франція, навіть, Росія. Але це 

була не Росія, а Україна. Недалеко від Вінниці. Там була ставка Хітлера. 

- О, то ви планували замах на Хітлера? 

- Ні, я пробую взяти деякі документи. – Джеймс не до кінця зрозумів питання, 

скоріш здогадався і з часами в німецькій відповіді щось не склалось. 

- Як вам це вдалось? Ви не знаєте української і погано говорите німецькою. 

- А мені не вдалось. Об’єкт дуже закритий. Зовсім закритий. – Джеймс констатує, 

що говорить все гірше і німецькі слова і фрази підбирати все важче. Може, дійсно, 

ця руда йому щось підмішала. 

- А Курт? Він воював проти нас? Ми ж з вами союзники, а німці – ні. 

- Курт був науковим співробітником. Такий же як ті, що працювали тут у Фінові. Він 

завжди був цивільний. Тобто не служив у війську. 

- Чому зараз він прикидається садівником? Знаєте, скільки разів на нього 

скаржилась фрау Цебст. 

- Мабуть багато. Я подумав, - Джеймс тре чоло і знов посміхається, - якби ви були 

німкенею, я вже сидів би у вашому НКВД на допиті. 

- Я ще вважаю себе українкою. А навіщо вам потрібний цей будинок. 

- Ви дуже прониклива, пані Поліна. - Джеймс робить елегантний жест рукою. - В 

цьому будинку жив Фердінанд Цебст і в мене з Куртом виникла гіпотеза, що Цебст 

заховав в цьому будинку якісь документи медичного центру. 

- Ну звісно. Ви ж шпигуни. 

- Ці документи німецькі. Вони формально вважаються трофеями. 

- А що це за документи? 

- О, це фінансові документи – Курт хоче почати свій бізнес в Швейцарії. Я теж хотів 

дещо перевірити. 

- Значить Курт рветься до Швейцарії. А його, дійсно, зовуть Курт Краузе? 

- Признаюсь, що ні. Його справжнє ім’я Бруно фон Тадден. Кажу вам, бо якщо 

показати його цій Хані Цвайн, то вона його впізнає. 

- Як ви її назвали? Цвайн? 

- Так. Я помилився? 

- Та ні. Зараз її звуть Хана Цвейнова. Вона чеська перекладачка. 

- Може і так, але це не має ніякого значення. Бруно казав, що вона є німецькою 

біженкою з Судетів. 

- Перефарбовуватись у різні національності не дуже приваблива риса… 

Джеймс не відповідає, адже в коридорі чути делікатне цокання і на порозі кухні 

з’являється Зільба, яка повна цікавості що ж відбувається на кухні. Їй знадобилась 

лише мить, щоб розібратись у ситуації і вона вмощується біля порогу, хвіст 

неспішно б’є по керамічним плиткам підлоги, а погляд, який направлений на людей 

за столом, сповнений розуміння та схвальності. Наче собака хоче сказати: «от і 

господиня знайшла собі достойну пару і все в неї складеться добре, як у мене з 

доктором фон Тадденом». 



Присутність собаки повертає співрозмовників до їх звичайних ролей: Поліну до 

ролі господині, оселю якої спробували пограбувати чужинці, а Джеймса до статусу 

невдахи, якого спіймали на гарячому. 

- Мабуть мені вже час йти. Дякую за ваше милосердя, - Джеймс піднімається зі 

свого стільця. 

Зільба теж стає на ноги. Тепер в неї тривожний погляд: ні цього не може бути. 

Вона підходить до Джеймса впритул і не дає йому піти. Тому тільки і залишається 

погладити розумну собачу голову. 

- Знаєте, якщо вам щось треба, то пошукайте… Одне мене дивує: я весь час 

вдома, потім Еріка. Як ви збирались без свідків щось шукати в будинку? 

- А, ось ви про що. Ви з чоловіком ходите дивитись кіно або навіщаєте когось 

трохи не щодня. Еріка йде до себе. Протягом двох годин ваш будинок вільний. 

Знов чути в коридорі кроки. Всі повертають голови до відкритих дверей і за мить 

бачать там Еріку з великим паперовим пакетом, який вона притискає до грудей. 

- Добрий день, - чемно вітається Еріка і оглядає всіх присутніх. - Обід, фрау. Час 

готувати. 

- Так, Еріка. Вам чимсь допомогти? – питає Поліна і теж піднімається зі стільця. 

- Ні, навіщо. Тим більше, що ви збираєтесь фотографуватись, чи не так? – Еріка 

посміхається і переводить погляд на спантеличеного Джеймса. 

- Ви вгадали, - Поліна і собі посміхається, - ми з паном Едуардом якраз 

обговорювали чи робити фото портрет мого чоловіка кольоровим. Справа в тому, 

що йому мають присвоїти звання полковника. 

- О, рада за вас. Звісно, треба робити портрет в кольорі. Це так гарно. 

- Добре, Еріка. Ми підемо у вітальню, щоб вам не заважати. Зільба, ти підеш з 

нами чи залишися тут? 

Найстрашніша проблема всіх живих, це є проблема вибору. Якщо в когось ще 

існують сумніви щодо цього, то достатньо подивитись на нещасну Зільбу, яка з 

одного боку хотіла подивитись як розвиваються стосунки у господині, а з іншого 

вже час щось з’їсти. Якщо виходити з нещасного погляду собаки, то життя є 

суцільною мукою. 

 

Принцип 
блокування 
циліндрів 



35. Джеймс Шеферд. Четвер 22 квітня 1948 року 
 
Джеймс роздивляється інтер’єр вітальні, на диво незатишний. Круглий стіл, за 

яким він сидить, очевидно, трансформується в овальний. В кімнаті занадто багато 

різних стільців. Вікна завішані гардинами, які не пасують до кольору стін. Все якесь 

випадкове, як і його несподівані стосунки з дружиною підполковника Рудя. Вона 

сидить навпроти за тим же столом. А на столі стоять: недопита пляшка червоного  

французького вина, їх бокали з тим самим недопитим вином і тарілочка з 

шматочками шоколаду. Малюнок на дні тарілки - Дюймовочка, зростом з травинку, 

поруч з жуком, який проти природи стоїть на задніх лапах, а передньою 

спирається на палку. Тарілка явно призначалась для дитини. Коли з’їси свою 

страву, то побачиш малюнок. Хіба в його теперішньому, цілком дорослому житті, 

не така ж сама мотивація? А в доктора Бруно? А в неї, що сидить навпроти 

мовчки? 

Джеймс не вчасно згадує про фото Поліни, яке зробив цей спритник Адольф. 

Фото, де вона стоїть у повний зріст, витираючи своє руде волосся м’яким 

рушником. Якась в Поліні була цілісність і у всьому відчувалась повна гармонія, чи 

вона гола як на фото, чи зараз у платтячку бурякового кольору, чи вона миє посуд 

на кухні або мовчки п’є вино з англійським розвідником.  

- Як звали вашого брата? Я спробую дізнатись нашими каналами щось про нього. 

- Що це за канали? Ви про що? – Поліна, нарешті, підіймає зелені очі на Джеймса. 

- У нашої розвідки є радіо контакт з повстанцями в Україні. Через цей контакт 

можна дізнатись про співпрацю вашого брата з ними. 

- А, ось ви про що. В цьому нема потреби. Мій брат ніколи не належав до 

повстанців, як ви кажете. Співчував, так. Ще він був знайомий з Кирилом 

Осьмаком, а того обрали керівником їх організації. Він не з Західної України і брат 

знав його ще до війни. Розумієте? 

- Ні. Але яке це має значення. То як звали вашого брата? 

- Семен. Семен Поліщук. 

- А його знайомого. Нагадайте. 

- Кирило Осьмак 

В руках Джеймса з’явився маленький блокнотик з крихітним, може як два сірники, 

олівцем. 

- ОК, - Джеймс вживає американізм. – Спробую щось зробити. 

- Дякую, - Поліна хитає головою, - а ви хоч знаєте де саме шукати ці ваші 

документи? 

- Гадаю, що у кабінеті Цебста. 

- Ходімо, я вам покажу де він був. Зараз ця кімната замкнена, ми її не 

використовуємо. 

Вони піднімаються сходами до мансарди і Поліна ключем відчиняє двері до 

кімнати. Там теж не затишно. Враження посилює тускла лампочка, що ледь світить 

під косою стелею. 

- Ось,- вимовляє господиня та повільно розводить руки, - ось секретер Цебста, а 

оце вся стінка – полиці та ящики. Тут вам на довго вистачить роботи. 

- З вашою допомогою ми впораємося за кілька днів. 



- Чим же я можу допомогти? – Поліна складає руки під грудями і плечем 

спирається на стіну з полицями. 

- О, по-перше не зачиняйте ці двері, а по-друге – попередьте мене про те, коли і на 

скільки ви йдете з дому. Якщо попередите через Курта… Мені здається, що це 

виглядатиме цілком природньо. 

- Добре, що ще треба шпигунам? – Поліна не міняючи пози, сумно посміхається. 

- Дякую, ви добра жінка. Повірте, те що ми шукаємо стосується приватного життя 

вашого садівника і не має жодного відношення до секретів вашої країни. 

- А, - Поліна відриває руку від грудей і звично махає нею, - поясніть це НКВД, чи як 

їх тепер називають. Дивіться , що у нас тут відбувається. Ви, між іншим, випадково 

не здогадуєтесь, яким чином  у нас померло семеро людей за тиждень? Одні 

кажуть, що це нещасний випадок. Інші вигадують якогось терориста. Наче, він мій 

земляк з України. Якщо не помиляюсь, назвисько в нього «Крот». 

- О, пані. Ви говорите німецькою… так швидко. Ви згадали когось на прізвище 

«Крот»? 

- «Крот» є для НКВД терорист, а для повстанців у Західній України – один з бійців. 

Я  вчора чула, наче, він прорвався на Захід. І, можливо, під виглядом совєтського 

офіцера. 

- А, ось воно що. Чи правильно я зрозумів, що повстанці, яких ви згадали, це ті, в 

зв’язку з якими підозрювали вашого брата? 

- Саме так. 

- Справжня драма, - каже Джеймс, спускаючись сходами. 

Господиня дому Поліна Рудь так і залишилась на сходах біля дверей кабінету 

Фердінанда Цебста. 

Джеймс виходить на двір і в останню мить згадує про металевий ящик з 

інструментами Бруно. Підхоплює його на ходу і направляється до комірки, щоб 

віддати ящик господарю. Бруно стоїть перед відчиненими дверима, наче вагається 

увійти в своє жалюгідне помешкання. 

- Я так і передбачав, що ви принесете ці інструменти, - не каже, а шепоче Бруно. 

- Що, ще щось треба полагодити? 

- Ні. Я чекаю на вас. Справа в тому, що  вона побачила мене і впізнала. 

- Вона це хто? 

- Звісно, що Хана Цвайн. Прокиньтесь, пане Шеферд. 

- Де ж так вам поталанило її зустріти? 

- Там, де я ніяк не передбачав. У домі підполковника Одінова. Я приніс йому обід, 

а Хана принесла якісь папери на підпис. 

- Ну і …? 

- Вона тільки і спитала : «Бруно, що ти тут робиш?» 

- І це все? 

- Ні, вона ще сказала, що в неї майже нема часу, бо вона їде з Фінова сьогодні. А 

так, хотіла мене розпитати як мені жилось останнього року. 

- Ага, правильно я зрозумів, що вона сьогодні їде звідси? 

- Так. 

- Тоді не хвилюйтесь. Вам нічого не загрожує. Навіть, якщо розповість про вас 

своєму партнеру з НКВД. Судячи, що вже темно, вона поїде машиною, а не 

літаком. А мені час повертатись до Еберсвальде. 



36. Інженер-полковник Біленький. Четвер 22 квітня 1948 року  
 

Вже біля сьомої, а цього дурня Кочубея з машиною все ще нема. Інженер-

полковник Біленький певен, що зробив усе як треба: в п’ять сорок п’ять 

зателефонував Корнієнку і повідомив його, що планує виїхати за півгодини. 

Корнієнко обіцяв дати команду Кочубею. Вже час їхати, а нема ні Кочубея ні 

обіцяного «Вандерера». 

Полковник Біленький стоїть біля сходів до готелю, оточений двома валізами та ще 

кількома дорожніми сумками. Ганок готелю майже темний, бо освітлюється 

виключно світлом з вікон.  А численні ліхтарі, що на дворі і в холі готелю, не 

світяться ще з тих часів, коли Фердінанд Цебст ходив на роботу у своє поліційне 

управління. Але тоді була війна, а чому зараз вони не працюють? 

- Мені треба до туалету, - каже знервована передчуттям подорожі Хана. 

Вона вже кілька хвилин пританцьовує на бетонних плитах ганку. Але полковник не 

помічає той жіночий прояв нетерпіння. 

- Зайди в мій номер, я його не зачиняв. Тут все одно… - резонерство полковника 

перебиває шум мотору, - але ж щось їде. А ти йди, ми не поїдемо без тебе. 

- Хіба що повірити твоїй обіцянці, - огризається Хана і, якось, трошки боком прямує 

до неосвітленого холу готелю. 

- Вже сьома,  а ви так довго. Щось трапилось? – питає полковник у капітана 

Кочубея, коли він виходить з прибулого «Вандерера». 

- Так, машина не заводилася. Щось потрапило до замку запалення. Думаю, що не 

було електричного контакту. Але я покрутив хвилин з п’ять, от все і налагодилось, 

- відповідає Кочубей. 

- І як на такому їхати? 

- Все буде в порядку. Це просто щось потрапило… 

- До замку запалення, - закінчує фразу Кочубея полковник Біленький. – Добре, 

пальним заправили? 

- Повний бак, товаришу полковник. До Берліну доїдете без пригод. 

- Та мені треба в Потсдам… Ключ на місці? 

-  Я все вам залишив. Можете переконатись. Давайте я розставлю ваш багаж. 

Полковник та капітан Кочубей заходились розпихувати валізи та сумки. Раптом з 

готелю виходить Хана. Зараз її хода стала значно граціозніша. 

- Нарешті наше авто прибуло, - констатує вона німецькою цілком доведений факт. 

- Можеш вже сідати, ми з капітаном усі речі  вже розмістили, - відповідає їй 

Біленький. 

- А де твої документи? – питає Хана, коли вона вже всілася на єдине в тому авто 

пасажирське місце. 

- А ось. Бачиш портфель позаду тебе? 

- Ага. А він  мене не стукатиме по голові? 

- Та ні. Тут є спеціальна ніша. Тобі не видно. Але портфель стоїть надійно. 

- Добре, поїхали вже. 

Остап Біленький мовчки сідає за кермо і захлопує свої дверцята. Повертає ключ 

запалення, на що відразу відгукується двигун автомобіля. Задоволений тим 

звуком, Остап відпускає педаль щеплення і «Вандерер» плавно рушає. Полковник 

помічає усміхнене обличчя капітана Кочубея, який підняв великий палець. Наче 



показує, що все в порядку. А що саме в порядку, так Біленькому і не зрозуміло. 

Але це лише мить. Полковник енергійно крутить кермо, виводячи авто на дорогу 

до Фіновфюрт, який  знаходиться в протилежному боці від Еберсвальде. 

- Знаєш як їхати? – німецькою питає Хана. 

Вона вже заспокоїлась, розстебнула свій короткий плащ і зручно вмостилась на 

червоному шкіряному сидінні. 

- Звісно знаю. Поїдемо автобаном через Панкатель, там виїдемо на Берлінер рінг. 

Цим автобаном поїдемо через Вустермарк до Ютс-Паарен. А там не проїхати би 

з’їзд до північного Потсдаму. 

- Не хочеш їхати через Берлін? 

- Ні, навіщо. Там багато патрулів. Вузькі вулиці. Шлях, наче, коротший, але часу 

витратимо більше. 

Полковник планує розігнати авто до ста двадцяти на автобані, який веде до 

Панкателя. Але зараз він їде по дорозі повільно. Ця дорога перетинає Фінов-канал 

на шляху до жаданого автобану. До того ж він ніколи не сидів за кермом 

«Вандерера». Саме час відпрацювати навички, щоб не зазирати на елементи 

керування – де потрібна педаль і як перемкнути швидкість. 

- Оце канал? – питає Хана і тиче вказівним пальчиком у бокове скло. 

- Так, - киває головою Остап, не відводячи очей з дороги. 

- Темно, нічого не видно. 

- Але ж канал ти розгледіла. 

- Я просто місток побачила. 

- О, логічно, - схвалює Остап розумові здібності своєї коханки. 

- А знаєш з ким я зустрілась перед самим виїздом, - Хана повертається до Остапа. 

- І кого? – без всякої цікавості, а лише з ввічливості, питає Остап. 

- Бруно. Я тобі розповідала… Того вченого сухаря, що залишив мені будинок під 

Дрезденом та автівку БМВ. 

- Ого, твого коханця, що зник, - полковник повертає голову від дороги і дивіться на 

Хану. 

- Якого коханця? Дурниця!  Він просто мені допоміг, а сам подався з дому. Казав, 

що їде до Еберсвальде, а  сам опинився у Фінові. І знаєш, вигляд у нього був дуже 

дивний. Він був у комбінезоні та військовій куртці. 

- Так що він робить у Фінові? 

- Я не спитала, бо дуже поспішала… 

- Чекай, твій Бруно працював у DVL чи не так? 

- Нічого він не мій. Скільки повторювати, - Хана надуває губи. 

- Та кинь це. Бачиш, я таки правий – у Фінові щось є. Може дійсно… А де ти його 

зустріла? 

- Ну, він йшов до котеджу Одінова, а я з нього виходила з документами, які ти мені 

дав, щоб підписати. 

- Ага, то він йшов до Одінова, ось що. 

- У нього були в руці каструльки, якими їжу носять. 

- Що? Хто він у Фінові, чи не кухар? 

- Бруно є доктором філософії. 

- Негайно накажу спіймати твого Бруно, коли приїду до Потсдаму. Як його 

прізвище? 



- Нічого він не мій. А звуть його Бруно фон Тадден. 

- Аристократ, так я згадав. Мерзотник. Обіди розносить. Ціле кубло. Нічого, я ще 

розберусь і з твоїм Бруно і тим… Одним з тих двох, – полковник показує великим 

пальцем на портфель, в якому знаходяться документи двох офіцерів з медичного 

центру.  -  Перевірю, але я і зараз певний, що той лисий з Півночі і є «Крот». 

Дивись який букет: бандерівець в бігах, твій Бруно з DVL… І теж в бігах. Що їм 

знадобилося в Фінові? 

- Може там є скарб якийсь, а? – Хана дивиться на Остапа. 

- От і мені так здається, що щось там німці залишили. А всякі покидьки дізнались 

про це. Ти кажеш, що Бруно кинув дім та машину? Звісно, що він тут сподівається 

на більше. 

- Можливо. 

- А міг твій Бруно когось вбити? 

- Бруно? І зовсім він не мій.  Я дарма розповіла тобі про нього, - Хана  потроху 

починає сердитися. 

Замість того, щоб зручно сидіти в кріслі, вона подалась уперед. Полковник, в цей 

момент подумав, що, вже занадто, дражнить свою коханку. На мить, він повертає 

голову в її бік. Але «Вардерер» вже минув Фіновфюрт і попереду його чекає 

незручний поворот на автобан. Остап хоче сказати Хані щось втішне, але його 

увага прикута до дороги.  Раптом, з боку сидіння Хани він чує короткий різкий звук 

скла, що лопнуло. Він знов дивиться праворуч. Хана так і не всілася до сидіння, а 

продовжує хилитись до передньої панелі. Очі її широко розкриті, а з рота починає 

текти густа кров. 

«По нас стріляють», - в голові полковника проскакує така думка. Він дивиться на 

вітрове скло, яке вкривається тріщинами та чує як кулі одна за одною пробивають 

метал автомобіля. 

Ні, чекати більше не можна. Він тільки що втратив Хану. Він повинен зберегти своє 

життя. 

Полковник давить на педаль газу, виправляє кермо, тому що він мав намір 

повернути ліворуч на автобан. Але зараз він проїжджає поворот і направляє авто 

прямо до лісу, який оточує цю ділянку дороги. Далі робить крутий поворот 

праворуч. Чує, що кулі луплять вже в багажник. Значить у нього є шанс вижити.  

Врешті авто залишає дорогу і передні колеса вже б’ються об бетонний бортик. У 

цей момент Остап відкриває свої дверцята. Потік зустрічного вітру розкриває ці 

двері і виносить важкого полковника на узбіччя. Він чує, що від чергового пострілу 

лопнуло колесо. Але то вже байдуже. Він, притискаючись до землі, мчить до лісу, 

де куля його вже не знайде. 

«Вандерер» з мертвою пасажиркою теж мчить до дерев, коли куля потрапила в 

бак з бензином, який так щедро наповнив капітан Кочубей.  За мить усе 

висвітлюється яскравим полум’ям, але Біленький знаходиться вже біля крайніх 

дерев. Він підіймається на повний зріст, оминає перше дерево і бачить, що кулі 

трощать кору сусідніх дерев. І це останнє, що зафіксувала його свідомість. 

Передчасна смерть полковника завдасть багато клопоту канцеляристам. Хто, 

насправді, загинув в лісі під Фіновом? Біленький чи Бєлєнькій? 

 

  



37. Джеймс Шеферд. Четвер 22 квітня 1948 року 
 
Фари «Фольксвагена», яким керує Джеймс Шеферд, вимкнені. Швидкість десь 

близько тридцяти кілометрів на годину. Джеймс знає, що при цій швидкості 

шумний двигун повітряного охолодження вже не так сильно шумить. Дорога, що 

веде с Еберсвальде, проходить околицею Фінова, перетинає під кутом Фіновканал 

і так само околицею оминає Фіновфюрт. А далі перетинається з автобаном. 

Подія, на яку очікує Джеймс, має статись на відрізку цієї дороги: саме між Фіновом і 

віадуком автобану. Якби треба було діяти Джеймсу, він вибрав би саме цю ділянку 

біля віадуку. Судячи з топографічної карти, там навкруги ліс. Вірогідність зустріти 

людей є мінімальною. Саме там треба влаштувати засідку на нещасного 

полковника. Але людина, яка цю засідку насправді влаштує, має набагато більший 

досвід як це робиться. Може, наприклад, вибрати інше місце чи інший спосіб. А 

може взагалі відмовитись від вбивства. Принаймні сьогодні, 22 квітня. 

Скільки є шансів, що є істиною гіпотеза про напад на полковника? Джеймс сам собі 

давав десь двадцять відсотків. Але якщо це так, то скільки є шансів застати йому 

цей напад? Теж відсотків  двадцять. Але відсоток підніметься приблизно до 

сімдесяти, що він сам може потрапити під вогонь нападників чи нападника.  

Проте Джеймс повільно їде порожньою дорогою і придивляється уважно до 

узбіччя. 

Щоб зупинити полковника, також непоганим місцем є місток через канал. Тут було 

би краще використати міну. Джеймс зупиняє авто перед мостом і вмикає фари. 

Дорога чиста, він нічого не помічає. Ніякого дроту поперек дороги на рівні бамперу. 

Але, за свою обачливість, треба заплатити часом, який потрібен для відновлення 

повноцінного зору у темряві. 

Незабаром «Фольксваген» рушає далі до Фіновфюрта. Джеймс вирішив ризикнути 

успіхом свого пошуку і минає Фіновфюрт вже на більшій швидкості. 

Нарешті, дорога веде прямо до віадуку. Навкруги пусто, наче все вимерло. Тільки 

над кущами пробивається якесь розсіяне світло. Може це фари машин на 

автобані? 

Джеймс проїжджає під мостом віадуку і вже добре бачить, що у лісі щось палає.  

Проїжджає ще кілька десятків метрів і він впізнає свій «Вандерер», за кермом 

якого сидів ще кілька тижнів тому. Значить він не випередив подію, а вже 

спізнився. 

Джеймс зупиняє свій «Фольксваген» і крадькома пробирається до пожежі. Тільки 

би не потрапити зараз під вогонь терористів. 

 Але ось і терорист. Один. Тягне, вже мертвого полковника, ближче до вогню… 

Чого тільки не зробиш , щоб підібрати команду для встановлення радіо маяка. 

Будеш розшукувати по всьому краю Еберсвальде біглого доктора фон Таддена 

або товаришувати з вбивцями, незважаючи на мету, яку вони переслідували. 

Джеймс обирає слушний момент, коли руки терориста зайняті ногами покійника, і 

звертається до нього. 

- Давайте я допоможу вам. Мене звати Джеймс Шеферд. Я з англійської розвідки. 

Терорист кинув триматися за черевики полковника Біленького і уставився на 

англійця, не розуміючи нічого. 



- Тільки не робіть дурниць, - продовжує Джеймс ламаною німецькою. – Вам зараз 

потрібна допомога, а ви теж можете мені допомогти. 

- Ну, давай, - голос терориста хриплий від хвилювання. 

Удвох вони дотягли труп до палаючої машини. Джеймс, не без огиди, дивиться на 

палаючий  одяг на чи то чеській чи німецькій жіночці. Він забув про її існування. А 

насправді, смерть полковника означає і смерть його коханки. 

- Ось і все, - промовляючи це  Джеймс качає головою. 

- Ні це ще не все, треба забрати документи. 

Терорист вперто дивиться на вогонь. Погляд його відверто злий, а обличчя 

некрасиве. Може тому Джеймс впізнає офіцера, який вчора з пиятики у Рудя 

тягнув геть п’яного Одінова.  

- Які документи? – наважується спитати Джеймс. 

- Моя особова справа, він забрав її для перевірки. 

- А, зрозумів.  Так ви вбили його заради цього документу? – Джеймс вказівним 

пальцем окреслює полум’я. 

- В цілому, так. Але і взагалі… 

- Знаєте, я би порадив залишити на місці ваші документи, якщо вони ще не зовсім 

пошкоджені. Цей факт відведе від вас підозру.  Але при умові, що ви і надалі 

плануєте залишитись у медичному центрі. 

- Багато знаєте про мене. 

- Ні, моя діяльність з вашою не пов’язана, це тільки збіг обставин. Моя місія 

відновити певну апаратуру в медичному центрі. І ви мені могли би допомогти. 

- Навіщо? 

- Тому, що я допоможу вам. 

- Чим? 

- Наприклад, у мене стоїть авто десь поруч. І якщо ви тут закінчили, я можу вас 

підвезти до Фінова. Нема потреби тут зайвий час залишатись. 

- Добре. От несподіванка. Я тільки заберу свою гвинтівку. 

- Рушницю? 

- Так, не бійтесь, я по вас стріляти не буду. Схоже ви насправді є англійцем. Ваша 

німецька просто жахлива. 

- Справедливо. А ви дійсно є «Крот», якого шукав той нещасний, - Джеймс показує 

пальцем на вогнище, в якому неохоче горить шкіряне пальто полковника. 

- Вам це знати не обов’язково, пане англієць, - каже дивний офіцер медичного 

центру. - Для вас як і для інших я є старший лейтенант Малзуп, Гліб Ананійович. 

Зрозумів? 

- Так, цілком. 

- Тоді веди до машини. 

- Прошу, - Джеймс простягає праву руку у напрямку, де він залишив свій 

«Фольксваген», і недбалим рухом засовує її у кишеню, в якій  був захований його 

пістолет. 

Таким чином вони відходять від пожежі до схованого за метрів сімдесят 

«Фольксвагена»: Малзуп попереду, Джеймс за ним. 

- Що ти ховаєш у кишені, чи не «Вальтер ППК»? – перш ніж сісти в авто питає 

Малзуп. 

- Так. Зброя в кишені не повинна вас дивувати. 



- Добре, давай звідси їхати. А то нас ще хтось застукає. 

- Хтось що? – Джеймс не зрозумів слово. 

- Їдемо, пане англієць. Дякую, що прибули вчасно. 

- О, вчасно з’являтись в потрібному місці - це моя професія 

- А знаєш, ти можеш забезпечити мені надійне алібі, - каже Малзуп не повертаючи 

голови. 

- Сподіваюсь. 

-  А що потрібно зробити мені? 

- Допомогти включити радіомаяк, десь з початку червня. 

- Навіщо? Що, бомбити будете? 

- Маю надію, що до цього не дійде. Транспортна операція у Берліні. Совєти 

планують перекрити наземні комунікації. 

- Негідники. Багато з ними панькаєтесь. Треба силу показати. 

- Якби ж вона була. Європа ніяк не оговтається. 

- А Штати? 

- Ті дуже обережні і роблять ставку на свою атомну бомбу. 

- Ну справді. 

- Так, що відносно маяка? – питає Джеймс. 

- Не знаю, треба зустрітись.  Мені  здається знайомим твоє обличчя. Ти, 

випадково, не бував у медичному центрі? 

- Так, я був у ролі старого фотографа. Німця - антифашиста. 

- Ну ти й нахабний, англієць. Нагадай як тебе звати. 

- Джеймс Шеферд. Давай десь о першій дня в неділю зустрінемось у комірці Курта 

Краузе, який працює садовником Рудя. 

-  Я не певний, що буду у цей час вільний. 

- Якщо зустріч не зможе відбутися, то зв’яжемося через того ж Курта Краузе. 

Домовились? 

- Добре. Висадіть мене тут, - Малзуп раптом почав до Шеферда звертатись на 

«ви». 

- Там за домами буде краще. 

- Добре, я залишу вам свою гвинтівку. Сховайте її. 

- Я відвезу її до Еберсвальде. Там ніхто шукати не буде. 

Джеймс не дивиться як Малзуп вислизає з авто, тихо прикривши дверцята. 

«Фольксваген» одразу рушає так само повільно і тихо. Фари вимкнуті. Напруження 

спало і кабінка авто здається Джеймсу затишною. 

На задньому сидінні лежить німецький карабін. Нічим не прикритий. Своєрідний 

матеріальний доказ інтелектуального успіху британського розвідника. Тільки в 

чому Джеймс Шеферд вбачає успіх? В тому, що знайшов виконавця для операції з 

маяком? Чи в тому, що розібрався, що за лаштунками відбувається у Фінові? 

Насправді розібрався? 

  



38. Генерал Корнієнко. Неділя 25 квітня 1948 року 
 
Яка іронія долі. Тільки в минулий понеділок у кабінеті начальника ВЧ/0913 за цим 

скляним столом сидів моложавий та нахабний полковник Біленький, а сьогодні, у  

неділю, за цим же столом сидить вже інший представник МГБ - полковник 

Кацнельсон. Скромний, одягнутий по всій формі. Цей полковник не захопив з 

собою нікому не потрібну перекладачку, а привіз сюди загін особливого 

призначення капітана Рєпринцева, який є цілком актуальним за даних обставин.  А 

от співрозмовники прибулого полковника є тими самими: генерал Корнієнко та 

підполковник Одінов. Полковник Кацнельсон поставив на підлогу свій шкіряний 

портфель, який був точною копією портфелю Біленького, і звідти, по одному, 

витягає якісь теки та навіть стрілецькі гільзи. Все це він акуратно розкладає на 

столі. 

Нарешті, полковник сідає прямо. Очевидно, він вже виклав усі документи та речові 

докази, які потрібні для бесіди з керівництвом. Зчіплює над столом пальці рук та 

хвилину сидить мовчки. 

Полковник Кацнельсон прибув у суботу. Приїхав разом із загоном Рєпринцева 

вантажівкою «Студебекер». Звісно, що представився по всій формі і передав 

генералу прокурорські документ і припис. У зв’язку з вбивством військового 

прокурора полковника Біленького та перекладачки прокуратури Цвейнової, на 

підставі цього документу будуть провадитися оперативні розшукові роботи на 

території частини. 

Припис для керівництва персоналу ВЧ/0913: не покидати територію частини до 

розпорядження, що скасовує цю заборону. Це означає, що за будь яких обставин 

відміняються всі вихідні дні, поїздки до Берліну чи ще кудись. Генерал Корнієнко 

до всіх цих заходів поставився із розумінням. 

А зараз він розглядає з цікавістю вже другого слідчого, який формально розслідує 

загибель свого попередника, а, насправді, всі смерті, що трапилися на території 

медичного центру. А це загадковий ланцюг смертей від полковника Черниха в 

березні, московської комісії у повному складі та капітана Короткова. Ще старшини 

Чуркіна і лейтенанта Самохвалової. Останні двоє начебто були коханцями. 

А зовнішність полковника Кацнельсона не дуже приваблива. Років йому десь під 

п’ятдесят. Важко визначити точно, бо шкіра на обличчі геть сірого кольору з 

темними важкими мішками під очима. Голова геть лиса. Тільки заросла ріденькими 

чорними кучерями навколо відкопилених вух. Вкритий бурякового кольору 

судинами великий крючкуватий ніс. На викоті карі очі теж з червоними 

прожилками. Полковник має взагалі досить хворобливий вигляд. Але генерала 

приваблював не зовнішність прибулого, а орденська планка на його поношеному 

кітелі. Особливо, три ордени  Красного Знамені (широка біла смуга на червоному 

тлі), та орден Суворова III ступеню (три золоті смужки на зеленому тлі).  НКВД не 

скупилася на нагороди для своїх. Генерал подумав: «які ж це подвиги здійснив 

Кацнельсон?». 

Нарешті  полковник починає говорити.  

- Товариші, на місці злочину  розслідування закінчене. Знайдено два обгорілих 

трупи, остів автомобіля «Вандерер», попіл особистих речей загиблих та цілком 

вцілілий портфель полковника Біленького. Він схожий на мій, – полковник 



Кацнельсон вказує пальцем  на портфель, що на підлозі. Його можна бачити крізь 

скло столу. 

- Знаєте, шкіра палає не дуже охоче, а цей портфель, очевидно, відкинуло 

вибухом пального. Так що вміст портфелю не постраждав. В ньому знаходились 

чернетка рапорту полковника Біленького та дві особові справи ваших товаришів по 

службі – старших лейтенантів Малзупа та Подоляка. Полковник Біленький, згідно 

рапорту, підозрював цих офіцерів у скоєнні численних вбивств на території вашої 

частини протягом останнього часу. 

Корнієнко та Одінов мовчки кивають головами – було таке, знаємо. 

- Що ми ще знайшли? – питає сам себе Кацнельсон. - Ось ці гільзи від 

«Штурмгевер», тобто штурмової гвинтівки, хоча  коректно було б використовувати 

термін «автоматичний карабін». 

- Це щось особливе? – питає Одінов, який за всю війну не тримав зброї в руках. 

- Так, це німецький автомат «Stg-44», патрон 7.92x33 мм. Пишеться 

«SturmGewehr-44». Для подібного нападу дуже ефективна зброя. Куля з цієї 

гвинтівки пробиває метал легковика і не втрачає забійної сили. 

- У нас в частині нема такої зброї, тільки гвинтівки Мосіна зразка 1896 року, - 

вставляє фразу Корнієнко. 

- Не зважаючи на німецьку дисциплінованість, на жаль і сьогодні ще можна знайти 

їх стрілецьку зброю, що не потрапила під облік. Ці гвинтівки централізовано 

передаються військовим Чехословаччини та Югославії. Але, як бачите, не всі. 

- Який висновок з цього можна зробити? – питає Одінов у полковника. 

- О, дуже цікавий. Таку гвинтівку, яка завдовжки майже в метр, не пронесеш в 

руках. Її не можна вивезти з СССР у валізі, тому що німці не використовували цю 

зброю на східному фронті. Значить вбивці знайшли цю зброю тут в Німеччині. 

Навряд чи вони роздобули цю гвинтівку в Бельгії. У цій країні німці її широко 

застосовували. 

- Ви кажете вбивці? – знов питає Одінов. 

- Точно, добре, що ви підмітили. Вбивць було, принаймні, двоє. Вони залишили 

сліди на мокрому піску. Біленького вбили у лісі. Треба було притягти  з лісу та 

кинути у вогонь полковника Біленького. Для цього і двох малувато. 

- А могли це бути Малзуп з Подоляком? – питає і Корнієнко. 

- Про Малзупа у мене ще є сумніви, а про Подоляка я дізнався точно – його 

відрядило до частини новостворене Бюро інформації зі спеціальним завданням. 

- А чого ж тоді Біленький …? – знов питає Корнієнко. 

- Полковник Біленький такими даними не володів. І в цих умовах його підозри 

цілком виправдані, – відповідає Кацнельсон. 

- Чекайте, - якась думка відвідала підполковника Одінова, - може ці терористи 

взагалі не з нашої частини? 

- Такого виключати не можна. Хоча з боку німецького населення не зафіксовано 

якогось повоєнного спротиву. Це не Польща і не Західна Україна. Тут все тихо. 

- Давайте підійдемо з іншого боку: треба з’ясувати хто в частині де був на час 

убивства, хто знав про від’їзд полковника, адже перехопили його на певній відстані 

від частини, – каже Одінов. 

- Правильно, товаришу підполковник. Зараз люди капітана Рєпринцева саме 

займаються такими розслідуваннями. Знаєте, цей загін не тільки плащ - палатки та 



ППШ у руках. Знаєте, оце «стой, хто іде». Ні, це досвідчені слідчі. Діють швидко та 

вправно. 

- А є вже якісь результати? – питає Корнієнко. 

- Ну, вже складається якась картина, в тому числі і з ваших свідчень, товаришу 

генерал. 

- Так, покійний Біленький приходив саме до мене домовлятись про від’їзд 

автомобілем, а час, вірніше момент від’їзду, вказав телефоном за пів години, як і 

домовлялись. 

- От записано, що він  вам зателефонував, майже, о шостій вечора, а ви потім 

зателефонували капітану Кочубею, - каже Кацнельсон. 

- Так, я казав йому підготувати «Вандерер» та підігнати машину до готелю. Ну і 

проводити по людські. Допомогти з валізами… Може щось ще. 

- З цього моменту починає розпливатись чітка картина подій. Почнемо з того, що 

капітану Кочубею досить довго не вдавалось відкрити в гаражі бокс з 

«Вандерером». Щось трапилось із замком. В результаті від’їзд затримався десь на 

пів години. Так що полковник зі супутницею виїхав о сьомій. Люди Рєпринцева 

перевірили той замок у боксі. Дійсно він був забруднений – пил та густе мастило 

створили ефект клею. Але характер пилу якийсь дивний для гаражу – перетертий 

на порох папір. Завдяки великій абсорбції цього пилу, він добре змішується з 

мастилом і утворюється щось на зразок смоли. Фактично Кочубей, як той дикун, в 

результаті довгого тертя розігрів ту масу до текучості. 

- Хочете сказати, що хтось навмисне зіпсував замок, - питає Одінов. 

- Схоже на те, але повної впевненості нема. Справа в тому, що і замки інших 

боксів мають фрагменти такої суміші, але в меншій кількості. 

- Хитро як, вивести з ладу замок лише на деякий час, щоб не відмінити виїзд 

Біленького, а тільки затримати його. Мабуть для того, щоб встигнути зробити 

засідку, – каже Корнієнко. 

- Такі діяння цілком могли бути.  

- А міг той таки Малзуп, чи хтось інший з нашої частини, піти на злочин разом з 

кимсь з місцевих? – вкотре задає питання Одінов. 

- Можна уявити собі що завгодно, але потрібні факти. Злочинці не залишили на 

місці злочину жодного відбитка пальця, жодного сліду, крім відбитку підошов. 

Жодного сміття, крім гільз від гвинтівки, - на диво присутнім, полковник 

Кацнельсон говорить це з явним роздратуванням. 

- Точно, - невідомо з чим погоджується Одінов. 

- Тепер про алібі, - полковник наголошує на важливості питання, піднявши 

вказівний палець. 

- Чиє? – знов каже Одінов. 

- Усіх офіцерів частини, - відповідає Кацнельсон. 

- В четвер від пів на сьому до десяти ми з Одіновим були в домі Федора Рудя. Ще 

там був і Костянтин Платонов. Врешті, ми з підполковником зайшли поспілкуватись 

з Платоновим. 

- Ну, так і записано. Ще група перекладачів у повному складі, як мені відомо, 

розбирали документи у сховищі “ZZ”. Так ви називаєте цей бункер під землею? 

- Так, вони відбирали документи на переклад. Хотіли це зробити доки Платонов 

ще не поїхав, - уточнює Одінов. 



- Ясно. Далі. Таранов, він є, здається, майором, знаходився у гуртожитку рядового 

складу у стані сп’яніння. Теж своєрідне алібі.  Я буду клопотати про звільнення 

цього майора з лав Совєтської армії. 

- Не поспішайте з висновками, товаришу полковник, - заступається за Таранова 

генерал Корнієнко. 

- Добре, побачимо. А, ось іще що: завтра в понеділок генерал Платонов повинен 

виїхати з частини. Це обумовлено як його безпекою, так і необхідністю вирішити 

доцільність подальшого існування вашої частини. 

- Але ж заборона… 

- Генерала Платонова не стосується ця заборона. Завтра Рєпринцев організує 

від’їзд Платонова під відповідною охороною. 

- А о котрій годині? Я хотів ще поспілкуватись з Костянтином, – питає Корнієнко, 

чим підтверджує, що втратив важелі керування своєю частиною. 

- Це вирішує Рєпринцев, але точно не з ранку. Так що встигнете. 

- А є алібі у інших офіцерів? 

- Тільки стосовно Кочубея. Принаймні, у мене зараз. Рєпринцев ще працює. 

- Ну звісно, якщо Кочубей подав машину о сьомій, він ніяк не встиг би добратись 

до віадуку вчасно, – розмірковує Корнієнко. 

- А якщо б вийшов о шостій. Він чи хтось інший з частини? – несподівано питає 

Кацнельсон. 

- Пішки до віадуку? А що. Цілком можна дійти. П’ять кілометрів там є чи нема? 

Через оцей, як його, Фіновфюрт, - рахує Корнієнко.  

- Скажіть, хто міг би вийти о шостій, коли тільки в цей час покійний Біленький 

зателефонував товаришу генералу? – втручається Одінов, - це що ж, хтось 

прослуховував телефонну лінію? Вірогідніше, що хтось побачив, як Кочубей готує 

машину… 

- Е, ні, Одінов. Коли Кочубей хотів відкрити бокс, замок був вже кимось склеєний. 

Значить про від’їзд знали раніше. – заперечує Корнієнко. 

- А хто міг наперед про це знати? – питає Кацнельсон. 

- Ну я, потім Одінов, казав же тобі? – згадує Корнієнко. - Потім Кочубей. Я ж його 

відразу попередив, а телефоном тільки «дав відмашку». Тобто, дій. 

- Ага, треба ще допитати Кочубея, чи він не ділився з кимсь цими відомостями, - 

каже Кацнельсон і пише щось олівцем у потріпаному блокноті. 

- Ми обговорюємо все, крім головного. А де був Малзуп? – питає Корнієнко 

- З Малзупом не складається якось, - відповідає, не без жалю, Кацнельсон. - Десь 

одразу по сьомій він допомагав переносити документи з бункера до кімнати в 

адміністративному корпусі. А попросила його допомогти майор Кочкіна, вона 

застала Малзупа в адміністративному корпусі в його кімнаті, він працював з 

якимись паперами. 

- О сьомій. А напад на полковника здійснили десь у цей час. Тобто він не міг … - 

розмірковує Корнієнко. 

- Насправді міг, - перебиває його Кацнельсон, - якщо  його хтось привіз на машині. 

Не забувайте, що вбивць було кілька. 

- Тоді картина нападу може бути зовсім іншою. Нападники слідкують за машиною 

полковника та їдуть слідом. Наздоганяють його біля віадуку і там відкривають 

вогонь, - висуває версію Одінов. 



- Можливо і таке, але характер нападу, кількість слідів від взуття, наводить на 

думку, що на машину полковника чекали, а не доганяли. Хоча, оперативники 

виявили сліди від легковика «Фольксваген» десь метрах в п’ятдесяти. Важко 

встановити причетність цих слідів до злочину. 

- У нас нема жодної з цих консервних банок. Такі машини тут не їздять. – зауважує 

Корнієнко з повною зневагою до найвидатнішого німецького автомобілю. 

- Ось що мені здається, тільки без образ. Цей зухвалий злочин теж залишиться не 

розкритим. Будемо відверті – алібі офіцерів це є не більше ніж формальність. – 

робить висновок Корнієнко. 

- Ще подивимось, товариші. Знаєте, деталі та нюанси іноді є ключем до розуміння, 

що ж відбувалось ж насправді. 

- Точно, - знов погоджується Одінов і раптом питає: - А яка місія у Подоляка? 

- О, його завданню не позаздриш, - посміхається на те питання Кацнельсон, - він 

шукає, звісно не самотужки, скарби міністерства авіації Третього райху. 

- Скарби. Ти чув, Одінов? Тут у нас. Померти можна від сміху, – це Корнієнко. 

- Чекайте, Григорій Іванович, - Одінов піднімає вказівний палець. - Може це і є 

причина всіх наших нещасть. Про що казав Біленький? Що бандитів навели на 

якийсь скарб, який є тут у Фінові. 

- Ну і де ж він? - жестикулює Корнієнко, бо вже втрачає терпець від тих розмов. 

- А дійсно, де? – Одінов адресує це питання Кацнельсону. 

- Товариші керівники, - посміхається на ті питання Кацнельсон, - це справа 

компетентних розвідувальних органів. Наша задача розслідувати убивство 

полковника Біленького та його перекладачки. Інше нас не стосується. У вас в 

частині тихенько працює старший лейтенант Подоляк Зиновій Андрійович, шукає 

щось, от і добре. 

Корнієнко крутить головою - ні. Не подобається йому демагогія слідчого. Все тут 

пов’язано. Якщо вірити Кацнельсону, то виходить, що розвідка шукає якийсь скарб. 

Гіпотетичний «Крот» має лише один привід опинитись у Фінові –  це той самий 

скарб. Генерал якщо не відкинув свою версію помсти, то, принаймні, відклав. 

Крота шукає НКВД. Шукає у Фінові, а не десь в іншому місті. Значить і в них є 

припущення, що того бандита сюди притягає щось важливе. Припустимо, що 

«Крот» розправився з комісією. Як до цього з Чернихом.  Мабуть той алкаш щось 

підозріле або знайшов або додумався. А зараз Біленький… І ця красива сучка теж 

загинула. Жах. А що Біленький знайшов додатково? Та майже нічого. Зосередився 

на тих двох. Він не знав нічого про скарб. А дійсно, що то є – скарб. Слово і тільки. 

- Дивно, що Подоляк, якщо він дійсно від розвідки, чи він сам чи його керівництво 

не інформувало нас про його місію. І чому він діяв приховано, а не прибув би 

якийсь загін, як от ваш для пошуку чогось там, – зі слів Корнієнка видно, що 

амбіцій він не втратив. 

- Не знаю, товаришу генерал. Бачите і Біленького не інформували. Може це  і 

коштувало йому життям. Але зауважу: якби не пошуки Крота, місія Подоляка була 

б повністю прозорою. Ніхто не дізнався би. 

- А що як ми, наприклад завтра, доки не поїхав Платонов, проведемо зустріч з 

тими, кого підозрював Біленький, – раптом пропонує Корнієнко. 

- Було би правильно. Можливо, тоді зникнуть всі підозри, – погоджується Одінов. 

- Що скажете, полковник? – наполягає Корнієнко. 



- Що скажу? Я сам тільки що хотів це запропонувати. Зараз попереджу 

Рєпринцева. 

Кацнельсон так само повільно, як розкладав, складає теки та речові докази в свій 

портфель. По тому з шумом піднімається, тримаючи свій портфель у руці. 

- Дозвольте бути вільним, товаришу генерал, - закінчує бесіду за всіма правилами 

полковник Кацнельсон. 

Вдячний генерал Корнієнко поривчасто встає і протягує руку полковнику для 

вітання. За ним і Одінов підіймається та тягне руку до полковника.  Вони стоячи, 

проводжають очима Кацнельсона, коли він виходить з кабінету генерала. 

- Лазар Володимирович, ти куди плануєш їхати, до Москви, чи до дому, до 

Харкова? 

- Ще не вирішив, товаришу генерал, - своїм звертанням до Корнієнка Одінов наче 

натякає на недоречність такого питання. 

- Та кинь, Лазар. Щоб ти наперед не планував… В тебе мабуть з десяток варіантів 

заготовлено на випадок, що розженуть нашу контору. 

- Ай, Григорій Іванович. Все ви знаєте. Але ж, якщо є десять варіантів, то який 

вибрати я ще не вирішив. 

- Правильно, Лазар. Не кажи нічого. В мене теж нема розуміння що робити далі. Як 

ми, більшовики, співаємо? «Нас ще долі чекають якісь там». 

- Невідомі долі, Григорій Іванович, - підказує Одінов. 

- Ну, так це про нас сказано. 

 

 

«Так, це німецький автомат «Stg-44», патрон 7.92x33 мм. Пишеться 

«SturmGewehr-44». Для подібного нападу дуже ефективна зброя. 

Куля з цієї гвинтівки пробиває метал легковика і не втрачає 

забійної сили.» 

  



39. Бруно фон Тадден. Неділя 25 квітня 1948 року 
 

Незграбна Марта Цебст заповнює собою всю ширину бетонної садової доріжки. 

Вона наділа позбавлене форми плаття з приводу теплої погоди. Після численного 

прання колір плаття вже не можна визначити. Незмінний світло сірий фартух теж 

колись був білим. А мокрий носовичок, теж колись білий, губиться в товстих 

пальцях. Бруно стоїть перед нею з лопатою, маючи намір пройти далі до яблунь. 

- Ще тижня не минуло, як ми з нею організували ланч у підполковника Одінова. 

Вона така привітна і мила. І ось таке. Тоня Смірнова з готелю каже, що нещасна 

вщент згоріла в автомобілі. Ах, мій Боже. Ви хоч раз бачили ту чеську 

перекладачку? 

- Боюсь, що ні, – відповідає Бруно, щоб швидше закінчити цю зустріч. 

- Тоді вам легше. Така вродлива, така лагідна дівчина. Звісно, вона вже жінка, - в 

голосі фрау Цебст з’являються резонерські нотки, - але така чиста душею. Я, 

навіть, подумала, що кращої дружини моєму Адольфу і не знайти. 

- Так, фрау Цебст. Тут діється щось дивне. Разом з чешкою загинув і полковник з 

Потсдаму. 

- Хай мене вибачають, але він не сподобався мені: надутий та грубий. А вона була 

така лагідна і мила, - знов завела Марта Цебст. Її набір епітетів виявився досить 

обмеженим. 

- Вибачте, фрау, мені треба ще поратись в саду, - Бруно демонструє свою лопату. 

- А, звісно. Час обгортати яблуні. Добре, що ви пам’ятаєте про це. Сьогодні 

неділя… 

- Навіщо відкладати. Я не ходжу до кірхи, а завтра може піти дощ.  

- Так, в цьому році у квітні дуже нестійка погода. Важко передбачити, яка буде 

наступного дня. 

 Нарешті Марта Цебст відступилася, щоб Бруно міг пройти доріжкою між густих 

заростей порічки. Бруно поспішив цим скористатись. 

- А що то за англієць приходив до мого Адольфа, щось у нього купував? – питає 

Марта в спину Бруно. – Наче, він спочатку завітав до вас. 

- А, то з військової місії, знаєте, він думав, що я абориген, тобто довго тут живу. От 

я його і направив до Адольфа. А той англієць купив у нього пачку фотографій. 

- Ви не вважаєте, що, мабуть, краще англійці окупували би наше місто замість 

росіян?  Я певна, що вони повернули би всіх до Центру і відновили наші порядки. 

- Можливо, але на таке годі і сподіватись. 

Бруно згадує Хану, обробляючи ненависні яблуні, які насадили Цебсти у кількості 

двадцяти трьох дерев. Красива дівчина, але з жахливою вдачею загинула, майже, 

на його очах. Одразу після їх випадкової зустрічі перед котеджем Одінова. 

Іронія в тому, що її страшна загибель забезпечує Бруно подальше інкогніто. Так і 

не зрозуміло, чи йому радіти, чи горювати за дівчиною, яку він колись кохав. Хоча, 

чи вміє він кохати? Може, просто зглянувся на неї, як колись на Юту 

Шварцмюллер. Навіть в цьому є воля долі. І Юта і Хана загинули від ворожої 

зброї. Несподівано  Бруно робить висновок, що ці нещасні жінки перед загибеллю 

припиняли стосунки з ним. Більш того, обидва розриви пов’язані з проклятими 

мільйонними рахунками неіснуючого вже міністерства авіації неіснуючого вже 

райху. А зараз в цю ж справу він втягує ще одну жінку. Високу білявку з 



блакитними очима і пишним бюстом, що не поступається зрадливій Хані. Може 

залишити в спокої цю жінку. Але ж вона потребує його допомоги. Бруно бачить як 

їй важко. Не можна її так кидати. Врешті і їй нема чого втрачати, вона повертатись 

на свою батьківщину не збирається. То що? Йому не вірити в забобони та 

прикмети? 

 Боже, скільки ще яблунь залишилось обробити? Здається, що двадцять одну,  

- Добрий  день, пане садівник, - хтось без зайвого шуму підійшов до нього і тихо 

вітається. 

Бруно різко обертається на той голос. У вичікувальній позі стоїть лисий офіцер з 

російської частини. Його прізвища Бруно не знає. На ньому вдягнута цивільна 

шкіряна куртка, однак сині галіфе та хромові чоботи були формені. Як на такий 

сонячний день, він тепло вдягнутий. 

- Чим можу служити, пане офіцер? – чемно питає Бруно випрямляючись. 

- Ваше прізвище Краузе, я не помилився? 

- Так мій пане. Чим можу служити? 

- Е-е, такий собі пан Шеферд призначив мені зустріч у вашому помешканні. 

Бруно затрусило від цих слів. Це що, нахабство англійця чи провокація 

«червоних»? 

- Тут якась помилка, пане. Моя конура не годиться для чиїх-то відвідин. Оскільки я 

живу, практично, у складському приміщенні. А цей пан, як його, хто він є? – питає 

Бруно. 

- Це англієць, ви, очевидно, з ним знайомі. Він розвідник і має певні інтереси у 

тутешньому медичному центрі. Згадали такого? – теж закінчує свою відповідь 

питанням Гліб Малзуп. 

- У мене нема знайомих розвідників, тут нема жодного англійця. А щодо зустрічей 

взагалі, то моєму панові краще звернутись до господаря цієї садиби підполковника 

Рудя або його дружини. Може провести вас до будинку? – Бруно залишається 

цілком незворушним, граючи роль професійного слуги. 

- Очевидно, вийшла помилка. Я, дійсно, почекаю в домі. Вибачте мене, що я вас 

потурбував. 

Малзуп неспішно повертає доріжкою до дому хазяїв. Бруно, про всяк випадок, 

тримає лопату, щоб використати її як зброю. Але таким способом захищатись 

йому не доводиться, бо з густого куща порічки вискакує розсерджена Зільба. 

Собака голосно гавкає і не дає Малзупу йти вперед. Бруно бачить, що Малзуп не 

відступає, щоб не заохочувати собаку до більшої агресії. Врешті, у Малзупа майже 

безвихідне становище, тільки стояти та чекати на допомогу. Він повертає свою 

лису голову до Бруно. 

- Можете заспокоїте цього пса? – питає Малзуп цілком твердим голосом. 

- Спробую, мій пане, - все грає слугу Бруно, і до собаки: – Помовчи, Зільба, з чого 

такий галас? 

Зільба, наче зрозуміла питання, дійсно замовкає, дивиться на Бруно, але тільки 

мить і знов, вже мовчки погрозливо наближається до Малзупа. 

- Що це за ґвалт в саду, а Зільба? – Бруно чує голос Поліни Рудь. 

Однак Зільба знов гавкнула та ще прискіпливіше уставилась на Малзупа. Нарешті, 

з’являється Поліна у буряковому домашньому платтячку і з рушником в руках. 



- Гліб, що ви робите в моєму саду? А ні фрукти ні ягоди ще не поспіли. О, може 

допомагаєте Курту? – питає Поліна німецькою. 

- Фрау, пан офіцер шукає англійського розвідника, який призначив йому тут зустріч, 

- випалює Бруно. 

- Ах, любий Курт. У пана офіцера, як ви кажете, поганенько з німецькою. Він явно 

не те хотів сказати. 

На якусь мить усі завмирають, включаючи  Зільбу. Далі Поліна бере за руку 

Малзупа і дійсно веде його до будинку. Вона йому щось говорить. Бруно, звісно, не 

розуміє російську. Тільки до Зільби Поліна звертається німецькою. 

- Усе в порядку, моя розумниця, пішли до дому, - каже Поліна собаці. 

- Курт, коли хтось прийде, ми чекаємо в будинку вас і прибульця, зрозуміли? 

- Так, фрау. 

Бруно і не думає поратись біля яблунь. Він дивиться на  Поліну з Малзупом. Ніхто 

з них до нього не обернувся. Навіть Зільба. 

Що це означає? Поліна, лисий Малзуп, розвідник Шеферд, вони що - всі разом? І 

Бруно включили до тієї ж команди. А як же його справа з документами? Адже він 

просто повинен цього року розбагатіти. А вже квітень закінчується. 

- Вітаю, доктор, - цього разу з кущів винирнув Джеймс Шеферд. 

- О, матір Божа, що ви наробили? – каже Бруно у відчаї. 

- Вас налякав Малзуп? – відповідає питанням Джеймс. 

Шеферд теж у шкіряній куртці на блискавці, за коміром салатної сорочки зав’язана 

картата шовкова хустина. Гардероб англійця доповнюють сині джинси та черевики 

на гумовій підошві. Не зважаючи на весь цей пролетарський набір, він виглядає 

цілком елегантно.  

- Скажіть же хоч щось, - Джеймс ніжно трясе Бруно за плече. 

- Навіщо ви все розповіли тому лисому офіцеру? Він тільки що підійшов до мене і 

сказав, що йому призначив зустріч у моїй комірці англійський шпигун Шеферд.  

- Так, - Джеймс посміхається, - це називається пряма дія. 

- Та хоч яка, навіщо це? 

- У четвер ввечері цей лисий офіцер Малзуп відправив на той світ полковника і 

вашу знайому. Він брутальний терорист, але має чудовий доступ до радіомаяка. 

Таким чином можна виконати моє простеньке завдання. А як ви вважаєте, чому 

цей суб’єкт знаходиться у Фінові? 

- Просто розважається стрільбою, - пробує жартувати Бруно. 

- Угу. Він шукає те ж, що й ви, Бруно. 

Бруно замовкає, у нього нема, навіть, якоїсь чіткої думки. Чомусь згадується 

дурний кольоровий сон, коли він раптом опиняється голим перед Поліною та 

Ерікою. Але якщо відкинути емоційне тло, то його дилетантські пошуки можна 

ілюструвати саме так. 

З іншого боку, саме знайомство з Шефердом спонукало його до активних дій. 

Тепер він знає, що документи, якщо вони взагалі збереглись, знаходяться або за 

дверима складу «ZZ» або в кабінеті полковника Цебста. Але в нього ніколи на 

думку не спадало, що можуть бути конкуренти. 

- Щось сьогодні з вас і слова не витягнеш, - звертається до Бруно Джеймс 

Шеферд. - Не подобаються конкуренти? 

- Назвіть мені хоч одну людину, якій подобаються конкуренти. 



- На Землі повно психів і збоченців. До речі, а де ж дівся Малзуп? Чи ви налякали 

його своєю лопатою? 

- Так, Малзуп, - Бруно не самою чистою рукою тре скроню. - Пані Поліна його 

перехопила та повела у будинок. Казала, що коли хтось прийде, то вона його теж 

запрошує до будинку.  

- Ага, ось як. То чи не нас запрошують на переговори? 

- Може це стосується вас, але я тут до чого? – питає Бруно і, нарешті, кидає 

ненависну лопату. 

- Ви повноцінний учасник зустрічі, тому що вам є чим торгувати. Ходімо до ваших 

апартаментів, тому що вам треба привести себе у порядок, та і мені не завадить… 

Не забудьте лопату. Навіщо їй іржавити. 

За десять хвилин, рівно стільки знадобилось, щоб надати Бруно репрезентативний 

вигляд, вони прямують до будинку сімейства Рудя. Проминули хол, пройшли повз 

відчинені двері кухні, де поралась Еріка. Дістались другого мансардного поверху 

цілком непомітними. На цьому поверсі  знаходиться кинутий кабінет полковника 

Цебста. Не було  жодного сумніву, що господиня та офіцер Малзуп саме там 

чекають на них. Джеймс стукає у зачинені двері, поглядом підбадьорює свого 

спільника. 

- Можна ввійти, - питає він виключно з чемності, бо знає, що  Поліна та Малзуп 

чекають на нього. 

В кімнаті на письмовому столі виставлені: великий білий кавник, чотири чашки, 

цукор та дві тарілки з різним печивом. 

- О, - виголошує Джеймс від дверей, - не треба зайвих слів. Заходьте і ви, доктор. 

Джеймс втягує Бруно в просторий кабінет. На диво, для всіх є стільці. Сама Поліна 

влаштувалась у кріслі покійного полковника Цебста. 

- Сідайте, панове, - звертається вона до тільки прибулих, -  ваша кава  вже на 

столі, пригощайтесь. Хоча, давайте я вам сама наллю. У нас не багато часу, йому 

треба повертатись до роботи. 

Поліна показує на лисого Малзупа, який влаштувався біля книжкових полок у 

темному кутку. 

- Ви знаєте, що в частині об’явлений надзвичайний стан? - продовжує Поліна, 

наповнюючи чашки запашною кавою. - А як ви дістались, пане Шеферд? 

- По можливості непомітно. Дякую пані, що спитали. 

- Дуже добре, пробуйте печиво і давайте, як кажуть, карти на стіл. Я хочу всіх 

представити. Почнемо з вас, пане англієць. А може ви представитесь самі? 

- Без проблем. Мене звуть Джеймс Алан Шеферд, я працюю в Сікрет Інтелідженс 

Сервіс або СІС або МІ6. Маю певне завдання мого командування вияснити 

можливість роботи з місцевим радіо маяком. Якщо він працездатний, забезпечити 

у червні його роботу. Така необхідність виникає у зв’язку з очікуваним різким 

ростом авіа перевезень до західної зони Берліну. Маю ще декілька опціональних 

орієнтирів мого керівництва щодо певних екзотичних авіаційних проектів. Ось і все. 

- Ясно, у вас сьогодні набагато краще з німецькою, тільки не попадайтесь Одінову. 

Хоча ви його вже дурили. Як вам це вдалось? Це якесь диво. Чи гіпноз. – Поліна 

демонструє свою розкутість. – А ви, Курт? Чи Бруно? 

- Пані, краще, щоб мене представив пан доктор Шеферд.  А то сьогодні в мене 

погано з німецькою. - Бруно сам дивується своїм спробам жартувати. 



- ОК, - підхоплює Джеймс, - доктор Бруно фон Тадден, у минулому співробітник 

DVL. Він влаштувався садівником під іменем Курт Краузе, щоб мати можливість 

розшукати в архівах медичного центу документи  про рахунки міністерства авіації 

Німеччини в швейцарських банках. Наскільки мені відомо, ця мета ще не 

досягнута, хоча пошуки дали певні результати… 

Раптом Малзуп схоплюється зі свого стільця у кутку і щось голосно виголошує до 

Поліни не зрозумілою для Бруно мовою. Бруно не впевнений, що то є російська, 

тому що Малзуп і Поліна, віддають перевагу українській. 

- Прошу розмовляти німецькою. Як пан Шеферд… Бери з пана приклад, - Поліна 

Рудь саджає Малзупа на місце.  

- Я не можу. Кажіть ви, - Малзуп сідає та обхоплює руками лису голову. 

- Заспокойся, - звертається Поліна знову до Малзупа і вже до всіх, - панове, цього 

чоловіка звуть Зиновій Подоляк. Але він відомий у частині як Малзуп Гліб 

Ананійович. Він змушений був скористатись документами Малзупа, щоб потрапити 

до медичного центру. Справжній Малзуп був відомий генералу Платонову, вони 

переписувалися, але не зустрічались особисто. Одного разу Платонов запросив 

звідкись з Півночі Малзупа до Москви, але зустрівся з генералом вже наш Зеник. 

Звісно, вже з документами покійного Малзупа. Отак він потрапив до медичного 

центру. Ми дізналися з одного джерела про секретні банківські рахунки і 

документи, що зберігаються у Фінові. Зараз виявляється, що вони таки існують. 

Принаймні, за гіпотезою доктора фон Таддена. 

- Це не тільки гіпотеза. Взимку сорок третього мені довелось транспортувати 

літаком подібні документи з Швейцарії, точніше з Цюріха до Фінова. Я сідав на 

тутешню льотну смугу. 

- От бачите, - каже Поліна, - Зеник мріє використати ці гроші на фінансування 

збройної боротьби в Західній Україні. Доктор фон Тадден, чи вистачить тих 

міністерських грошей  вам і на нашу із Зеником справу? 

- Не знаю, пані. Можна і один пфеніг поділити. 

- Добре, вашу позицію можна тільки вітати. Але я ще не все розповіла про пана 

Подоляка. До речі, це прізвище вам нічого не говорить? Бачу, що ні. А між тим, за 

тиждень до прибуття у Фінов Зеника, до частини прибув такий собі Зиновій 

Андрійович Подоляк. Розумієте? 

- Відверто кажучи, ні - каже Джеймс Шеферд. 

- Мені теж не все зрозуміло, але хтось з совєтських спецслужб скористався іменем 

мого соратника. Зроблено це грубо, але переконайте в цьому Зеника, який боїться 

за безпеку своєї родини. Хоча направлена ця акція проти мене. Зараз я розповім і 

про себе. 

- А можна мені?… Про вас,  – втручається Джеймс Шеферд. 

- Ну спробуйте… - Поліна робить здивоване обличчя. 

- Вас звуть «Крот», за вами плани багатьох успішних акцій… - Джеймс чомусь 

стишує голос. 

- Це точка зору НКВД, у вашій версії звісно є доля істини, - Поліна ледве 

посміхається.. 

- А що значить слово «Крот»? – раптом питає Джеймс. 

- «Крот» це крот – Поліна знизує плечима і тлумачить німецькою  

 назвисько «Крот». 



 - Що? – питає Джеймс. 

- Це mole, розумієте? –  Бруно втручається  з англійським перекладом. - Така 

маленька і дуже непомітна тваринка. 

- Ага. От ви казали про точку зору НКВД, якщо я правильно вас зрозумів, - Джеймс 

пробує каву. - Але досьє на «Крота» я отримав з наших джерел, тобто з СІС. 

- І там згадується Поліна Рудь, жінка, що має назвисько «Крот»? 

- Ні, звісно. Мова йде про організатора з таким назвиськом. Стать і вік в досьє не 

фігурують. 

- Чому ж ви вирішили, що «Крот» це я? Мені здається, що за цим назвиськом 

взагалі ніхто не стоїть. Це узагальнена назва групи опору, яка вже не існує на 

сьогоднішній день. 

- Може це назвисько вашого брата Семена? З штабу опору передали, що він брав 

активну участь у боротьбі з комуністичним режимом десь… - Джеймс заглядає в 

свій маленький записничок, - десь під Станіславом. 

- І коли це було? – питає Поліна. 

- Протягом минулого року, - Джеймс знов підглядає у свої нотатки, - очевидно, що 

влітку. Принаймні, я так зрозумів з рапорту. 

- Але протягом всього минулого літа мій бідний брат знаходився у Москві. Очікував 

на дозволи міністерства культури ставити якісь п’єси. Був такий розлючений, що 

була б гвинтівка – почав би стріляти. Але Москва далеко від Станіслава. Тут щось 

не те. 

- З яким центром зв’язуються англійці? – тихенько питає Малзуп, який був 

насправді Зеник Подоляк.  

- А оце цікаво. Боюсь, що цей передавач контролює НКВД, – робить висновок 

Поліна. 

- Ви припускаєте, що наша служба спілкується з російською контррозвідкою? – 

питає Джеймс Шеферд. 

- Скоріш за все саме так, - виказує свою позицію Зеник. 

- Так, і це не перше підтвердження, - погоджується Поліна. 

Зеник Подоляк відповідає на її слова довгою тирадою на не зрозумілій Бруно мові. 

Бруно відчуває, що від цього в нього починає боліти голова. Особливо болюче 

відчуття у правій скроні, майже, нестерпний пульсуючий біль. Він пробує масувати 

скроню двома пальцями, але це не приносить полегшення. Поліна помічає його 

стан. 

- Болить голова, пане Бруно? 

- Так, зненацька, прошу вибачити. Не звертайте уваги, якось минеться, - 

відповідає Бруно і в такт своєї відповіді то приставляє то віднімає пальці від скроні. 

- Ні, вам вже дуже зле. Може ви хвилюєтесь. Повірте, ви серед друзів і вас ніхто не 

зрадить. У тому числі і щодо ваших сподівань. Я зараз принесу щось 

знеболювальне, – Поліна піднімається з крісла. 

- Мені теж час іти, - Малзуп-Подоляк підводиться у своєму кутку. 

Він підходить до Джеймса і простягає руку.  Джеймс піднімається зі свого стільця і 

потискує її. 

- Щиро дякую вам, - тихенько каже Зеник, - ви у четвер мене виручили. Я не 

сподівався на допомогу і раптом… 



- Нема про що говорити. За великим рахунком ми робимо спільну справу, - 

Сьогодні у Шеферда несподіваний прорив у німецькій мові – говорить швидко, 

правильно і без акценту. 

Дивно, але від  усього цього у Бруно голова болить ще більше. Тепер пульсує не 

тільки права скроня, а вся голова і шум у вухах. А Зеник проходить повз хворого 

доктора фон Таддена і дружньо плескає його по плечу. Від чого шум у вухах 

посилюється. 

- Не хворій, садівник, - без тіні посмішки каже Зеник і виходить з кімнати. 

Коли за Малзупом зачинились двері, Джеймс уважно подивився на Бруно. 

- Щось вам не на жарт зле, - каже Джеймс за хвилину. - Вам зараз хворіти не на 

часі. 

- Розумію, але ось бачите… Може весна, не вистачає вітамінів. 

- Вам треба відпочити. Врешті, ви можете захворіти і кинути роботу в саду? 

- Мабуть, що можу. Треба спитати хазяйку, - Бруно показує на зачинені двері. - 

 А Зеник… Ще одна дивна історія. 

- Чим? 

- Той Зеник вбивця. Малзупа він теж вбив у Росії. 

- Бруно, зрозумійте. Зеник ще воює. У нього чітко позначені вороги та союзники. З 

ворогами він безпощадний, з союзниками більш терплячий. 

-  Так то ви допомагали йому вбивати полковника і Хану? 

- Ні. Я допоміг йому виїхати вчасно з місця нападу і тим забезпечив алібі. Не 

забувайте, він вже тоді був під підозрою. 

- Ще Подоляк. І хто ж є Подоляк, який, насправді, не Подоляк? 

- Боюсь, що це і є той довгограючий агент російської розвідки, якого вже чекає 

наша контррозвідка. Але гіпотетично вони помилились, обравши вашу Кочкіну 

таким агентом. Мабуть, тільки знали, що російський агент буде інсценувати втечу з 

Фінова. А хто це буде - невідомо. 

Бруно на знак згоди киває головою, за що був одразу покараний черговим 

приступом головного болю. 

У дверях з’являється Поліна. Вона несе білу пігулку на кавовому блюдці. В іншій 

руці тримає пів склянки води. 

- Це пірамідон, випийте і вам стане легше. 

- Взагалі, у мене є дома аспірин, - зауважує Бруно. 

- Вам треба випити це негайно. Головний біль терпіти не можна, – Поліна 

простягає блюдечко з пігулкою. 

Бруно слухняно ковтає пігулку і запиває водою, яка виявилась неприємно теплою. 

- Щоб ліки подіяли, вам краще полежати … 

- Так я зараз піду, дякую за турботу, - Бруно перериває настанови хазяйки. 

- Ні, я не відпущу вас до вашого курятника. Поруч з кабінетом є маленька кімната 

відпочинку з великим диваном. Ви влаштуєтесь там. 

- Ні, пані, я не можу… 

- Можете, йдемо негайно, - тепер Поліна перериває Бруно. - Вам не треба було 

пити таку міцну каву. Зараз попрошу Еріку зварити вам шоколад.  

Поліна підтримує Бруно і виводить його до коридору. За сусідніми дверима його 

чекає зручний диван полковника Цебста. 

  



40. Джеймс Шеферд. Неділя 25 квітня 1948 року 
 

Джеймс залишається в кабінеті Цебста на самоті. Значить є можливість трошки 

розслабитись та прислухатись до себе. В кімнаті досить жарко. Чи то дійсно так, 

чи так здається після міцної кави. 

Він знімає свою світло сіру шкіряну куртку та вішає її на спинку стільця. 

Автоматично хлопає по правій кишені куртки, щоб відчути масу свого пістолету. В 

товаристві Поліни він, мабуть, не знадобиться. Без куртки сидіти комфортніше і 

Джеймс обирає стілець де висить його куртка. Він теж відчуває невелику тяжкість у 

голові, вона не болить, а трохи ниє. Неприємне відчуття. Від цього загальний 

дискомфорт. Зараз би поїхати в Еберсвальде та полежати в готельному ліжку пані 

Краузе, але без неї. Відпочивати, так відпочивати. 

Нарешті Поліна повертається до кабінету Цебста. Джеймс повертається до неї, 

щоб впевнитись, що вона задоволена. Дивні люди ці терористи, одних гублять і 

раді тому, інших рятують і теж радіють. Мабуть у них нема проблем з психікою. 

- Ледь умовила його відпочити, - каже Поліна про хворого Бруно. 

Джеймс не знайшов що відповісти. А Поліна займає своє місце і тягнеться до 

кавника. 

– Кава, мабуть, вже холодна. 

Джеймс і зараз мовчить. Усі ці останні події  його втомили. 

- А як ви познайомились з Куртом? – питає Поліна після ковтка, мабуть, вже 

холодної кави. 

- Це довга історія. По-перше, фон Тадден досить відома людина в колі авіаційних 

фахівців… 

- М-м, ось як, - перебиває Джеймса Поліна. 

- Так, у нього багато теоретичних робіт. Він, взагалі є математиком, але  його 

прикладною областю є авіація. Вже перед війною декілька його праць було 

оприлюднено у відкритому друці. Він тоді, здається, був ще студентом. Потім, коли 

він став співробітником DVL, то його труди потрапляли до Англії теж досить часто. 

Розвідка, розумієте? Так, що заочно я з ним був знайомий давно. А вже по війні, в 

Дрездені, я спробував його розшукати особисто.  Я хотів спочатку просто взяти у 

нього інтерв’ю. 

- Чекайте, ви ж не журналіст, - зауважує Поліна. 

- Ні, але коли цілеспрямовано людину запитуєш про щось, то і є інтерв’ю. 

- Ага, а вас цікавило … - Поліна не закінчує фрази, сподіваючись на відповідь. 

- Вибачте за каламбур, але мене цікавили не цікаві речі, які були пов’язані з 

різними авіаційними проектами. Але в Дрездені Бруно вже не було. Через його 

знайому, ту саму злощасну Хану, я дізнався, що він поїхав до Еберсвальде… 

- Ви жалкуєте за Ханою? – раптом питає Поліна. 

- Що? – Джеймс робить вигляд що не розуміє питання. 

- Добре. Вибачте, я вас перервала. Ви казали: Еберсвальде. 

- Так, Еберсвальде. А що йому там робити? Але поруч Фінов. Моє керівництво у 

Лондоні ставить задачу реанімації старих німецьких радіомаяків. Тоді я вирішив, 

що спробую зайнятись таким маяком у Фінові і, можливо, якщо фон Тадден буде 

там, то він може мені допомогти. 

- Знаєте, у вас одне припущення на іншому, - зауважує Поліна. 



- Так, але ж так і вийшло насправді. І Бруно знайшовся і маяк цілком дієздатний. 

- Зачекайте. Еберсвальде і Фінов досить великі. Як же вам вдалося знайти Курта? 

Не ходили ж ви від будинку до будинку? 

- Ні, - посміхається Джеймс, - я просто звернувся до магістрату. Законослухняні 

німці складали списки осіб, які були в останній час зареєстровані. 

- І що, вони такі відомості кожному видають? 

- Звісно, що ні. Але я маю дипломатичні документи нашого уряду. Я розшукую 

нацистів, які ухилилися від правосуддя. 

- І ви що, питали, чи є у вашому магістраті такий собі Бруно? 

- Ні, я цікавився новоприбулими чоловіками у віці від 28 до 33 років. За таким 

запитом я дуже швидко знайшов фон Таддена. 

- Таким чином ви і Зеника розшукали, коли він пішов полювати на полковника? Він 

казав, що спершу злякався, що ви зі СМЕРШу. Це такий загін ліквідації в НКВД. 

Але виявилося, що ви людина цілком лояльна, привітна та ще й з машиною поруч. 

- Так склалося, що я спочатку розкрив вас, пані. Мене здивувала ваша реакція на 

трагічну смерть брата. Я сам міг це спостерігати, пам’ятаєте? А потім Бруно 

суттєво доповнив… Ви запідозрили ваше НКВД в організації тієї катастрофи. 

Тобто ви були обізнані з усіма суб’єктами тієї боротьби. Я тоді спитав себе: а чи не 

причетна сама пані Поліна до спротиву Совєтам? 

- І що? 

- О, це була дуже смілива гіпотеза. Але мало ймовірна. 

- Яка гіпотеза, - Поліна, начебто, почала проявляти справжню цікавість. 

- Ще до того моменту, коли я додумався, що ви тут не самі, а у вас є спільник, 

існувало три варіанти вашої участі у спротиві. Перший. Ваш брат учасник опору і 

ви про це обізнані. Другий. Ви є учасником опору, а ваш брат тільки про це знає. 

Нарешті третій. Ви з братом обидва є учасниками опору.  

- Ну а ваша гіпотеза, в чому є припущення? 

- Бруно підказав мені своїми розшуками документів. Хоч якісь активні дії 

передбачають попередній інформаційний привід. Чому Бруно заліз у шкіру 

садівника Краузе? Бо, швидше за все, з якихось джерел у міністерстві авіації знав 

про банківські документи. Ви, через обставини, опинилися в садибі Цебста.  

Напевно, що пан Цебст знав про банківські оборудки авіаторів. Зараз важко 

сказати як він до них відносився і кому про це розповів.  Але ви теж, якимсь чином, 

дізнались про існування банківських документів. І тоді вам знадобився Малзуп для 

активних дій … 

- І що? 

- Кажу ж, відомості про банківські документи, якимсь чином, дійшли до вас. Яким 

чином я не знаю. Може про них згадала фрау Цебст. Є ще одна версія. 

Радикальна.  Тобто покійний пан Цебст у листі з полону натякнув про існування 

документів… 

- Фердінанд Цебст помер? 

- Так. Я дізнався про це випадково. Купив у Адольфа Цебста ключі від кабінету 

його батька. У цьому кабінеті зараз працює Одінов. Коли я відвідав цей кабінет, то 

побачив, що рукою підполковника було написано на настільному календарі: 

«Сповістити фрау Цебст про загибель її чоловіка Фердінанда». Ще стояла дата, 

очевидно, що смерті Цебста. Запис був зроблений німецькою. Мабуть для того, 



щоб ніхто з персоналу не зрозумів. А я переклав запис, правда, не без певних 

труднощів. – Джеймс переводить подих  та запитує Поліну: 

 - Так був лист від нього? 

- Був. І він не дійшов до адресату. Розумієте, ці листи приходять відкритими. 

Цензура. Я прочитала і залишила собі. Це був не гарний вчинок, але наша 

боротьба потребує грошей. Я повідомила Зеника листом до запитання. Ми 

обмінялись ще декількома листами, доки він не почав діяти. – Поліна робить довгу 

паузу і роздивляється Джеймса. 

- Що пише Цебст? – Джеймсу зараз не до німецької граматики. 

- Оскільки листи проходять цензуру, то він не міг написати, що його сім’я може 

бути забезпеченою, якщо скористається банківськими рахунками в Швейцарії. І 

вказати надійне місце, де сховані ці документи. Тому в листі згадувались тільки 

документи на автомобіль. І він натякав, що вони дуже важливі для сім’ї. А 

наостанок  він раптово згадує досконалу банківську організацію в Швейцарії. 

- Вам вдалось знайти рахунки? - Джеймс не то питає, не то стверджує. 

- Ні, - наче обурюється Поліна, - невідомо де ж ці документи на автомобіль?   

Нічого не знайшли, хоч ми із Зеником всюди їх шукали. 

- А  ви спитали у фрау Цебст чи її сина? 

- Вона мені нічого не відповіла, тому що в сім’ї Цебстів не було автомобіля. В цій 

кімнаті є сейф. Ось він, - Поліна показує на єдину в кімнаті глуху капітальну стіну, - 

але сейф порожній. Виходить і Марта не знає це місце і чи знаходиться воно 

взагалі в будинку. Може Цебст тримав у робочому кабінеті якісь документи. 

- Якщо в існуванні цих документів ви не були певні, тоді навіщо було викликати 

Зеника до Німеччини? 

- Ну.., - тягне Поліна. –  Зенику все одно треба було зникнути з Союзу. Він 

залишився один і я боялася, що він загине, коли зважиться на якийсь 

відчайдушний та безглуздий вчинок. Зеник з тих героїв, яким необхідне 

керівництво.  Крім того, Зеник теж щось чув про скарби Люфтваффе в Фінові. 

Розумієте? Мені потрапили натяки Цебста про знаходження в домі важливих для 

сім’ї документів. А Зеник, витворюючи небезпечні та безглузді трюки в Москві, 

дізнався про сховані у Фінові банківські документи. Але ж  ви бачите, що наші 

пошуки виявились марними. 

- І бідний Бруно їх шукає в медичному центрі. Так що, є ризик взагалі не знайти ті 

папери?  

 - Це ж ви є фахівцем з всяких оцінок, пане англієць. Не дарма ваша розвідка 

вважається кращою в світі. 

- Дякую за високу оцінку. Але самі бачите – НКВД веде успішну радіо гру з нашим 

центром. 

- О, не хвилюйтесь. Зеник бажає повернутися і знищити всю ту команду, яка видає 

себе за наших. Добре, що вони змушені знаходитись у Карпатах. А там Зеник їх 

живими не випустить, це його земля. 

- Ви теж з тих країв? 

- Ні. Я киянка. Тобто з Києва. А на захід потрапила, коли визволяли ту частину 

України. 

- Це мабуть було у тридцять дев’ятому? 



- Так. Авіаполк чоловіка розмістився під Стриєм. Ми жили в пансіоні пані 

Ковальської. Ця полячка загинула в 43-му. Її розстріляли німці, бо вона була 

пов’язана з армією Крайовою. А Зеник тоді був ще хлопчиськом. Він не дуже 

гарний, але сильний та спритний. Терпіти не міг поляків, все питав мене: як це я, 

українка, товаришую з польською пані. Українці та поляки тоді не жили мирно в 

тому краї. Але смерть замирила всіх. І тих, хто в Крайовій і тих, хто за Бандеру… 

Тільки німці вигравали від ворожнечі, а зараз совєти… Зеник тоді звів мене із 

місцевими націоналістами. Так я і познайомилась з Малим. Цей ватажок 

націоналістів був дуже змістовною людиною, але невеличкого зросту, десь метр 

шістдесят. Малий то є його назвисько, а я його називала Вовою. 

- Ви співробітничали тоді? 

- Не сказала би. Просто їх тішило, що в окупаційній армії є люди, що їх розуміють 

та, хоч частково, поділяють їх політичні уподобання. А з мене який політик, мені 

тоді ще не виповнилось двадцять років. Але вони прийняли мене, як свою. 

Пробула я там не довго, бо почалась війна і Малий мене вмовив їхати в евакуацію 

разом з іншими сім’ями офіцерів Червоної армії. Аж до Башкирії. 

- Де це? 

- Це за Уралом. 

- Далеко. 

- Так. Я працювала там рахівником із заготівлі в маленькому містечку. А в 43-му 

повернулась до Києва. 

- То виходить, ви втратили зв'язок із Малим? 

- Так, але тільки на час війни. Восени 44-го я написала листа пані Ковальській. Ми 

дуже часто тоді писали листи, такий вже був час. А мені відповів Зеник. Написав, 

що Ковальську стратили. А десь за пів року до мене навідався Малий. Він 

планував операцію в Києві… Далі ви розумієте. – Поліна засумувала від спогадів. 

- Ви тоді брали участь у якихось акціях? 

- А, все це дуже важко пояснити… 

- А ви спробуйте. 

- Але ж треба знати ту ситуацію та людський норов. Під час війни Київ досить 

сильно був зруйнований. Багатьом нема де було жити. А наш будинок зберігся. Це 

той, де ми з чоловіком жили перед війною. Коли я повернулась до Києва, то в 

нашому будинку жили різні міські керівники – партійні, совєтські, військові тилові 

криси. Чорт їх розбере. Тоді, замість нашої квартири, мені виділили маленьку 

кімнату зі спільною кухнею та туалетом для багатьох сімей. Чи ви мене розумієте? 

- Так, це значне погіршення… 

- Це знущання, а не просто погіршення. Коротше, ми з Малим розробили план 

знищення будинку, у якому я жила раніше. Малий  скористався тим, що будинок 

ремонтували. Він із Зеником зантажили вибухівку через вентиляцію на даху, - 

Поліна направляє вказівний палець до низу, - скориставшись підйомником тих 

будівельників. І в свій час, звісно вночі, будинок вибухнув. Дивно, але всі вирішили, 

що то спрацювала авіабомба, яка вчасно не вибухнула. 

- Тобто для вас не було ніяких наслідків? 

- Абсолютно, - Поліна замовкає, дивиться в підлогу, - а так я допомагала їм тим, 

що готувала одяг та грим для маскування. Адже я працювала художником з 

костюмів в київській опері. 



-  Скільки вам тоді було років? 

- О, я була дівчиськом. Брат допоміг мені там влаштуватись. Але ж в мене є хист. 

- Уявляю, як ви сміялися з мене та мого гриму. Чи не так? 

- Скоріш здивувалась. От і Зеник дуже здивувався, коли ви несподівано з’явились 

біля трупа полковника з НКВД. Навіщо ви поїхали за ним? 

- Насправді я хотів перевірити одне припущення… Я не дуже сподівався на удачу. 

Але ж бачите… 

- Ви не хотіли б випити чогось міцнішого за каву? – раптом пропонує Поліна. 

- Можливо, - відповідає Джеймс після довгої паузи, - в мене теж важка голова, але 

мені не хочеться наступним за Бруно ковтати ліки. 

Тим часом, Поліна підходить до стіни з полицями. Розсовує скляні дверцята та 

роздивляється написи на пляшках. При цьому примружує очі. Чи в неї все в 

порядку із зором? 

- Бренді, віскі, - перераховує вона, - о, віскі. Як воно… «Джонні Валкер»… А? Як 

щодо віскі, згадати ваші кращі часи? 

- Чим вам допомогти? – замість відповіді запитує Джеймс. 

- Діставайте пляшку і склянки, а я відкрию банку з арахісом. Здається він 

посолений. Підійде? 

- Цілком. 

- Ферді Цебст був запасливою людиною. До речі, треба його пом’янути. 

- Любите ви, слов’яни, всякі церемонії під алкоголь. – Сам Джеймс розуміє, що 

фраза виявилась невдалою. 

- Не судіть нас за це. 

- Так, вибачте. Сьогодні занадто жарко, - Джеймс говорить це і послаблює шийну 

хустину. 

- Давайте відкриємо оте віконце у стелі, - Поліна показує пальчиком на скошену 

стелю кабінету. 

- Я готовий це зробити, - видає ще одну незграбну фразу Джеймс і притягає 

стілець під віконце. 

- Ні, краще я це зроблю. Там є маленький секрет у замку, - Поліна скидає туфлі і 

забирається на стілець. -  краще притримайте стілець, а то тут не довго і впасти. 

Поки Поліна возиться з віконним замком, Джеймс тримає стілець за спинку та 

розглядає пару струнких ніжок у найлонових панчохах. Щось звабливе є у фігурі 

його співрозмовниці та спільниці у захваті скарбів міністерства авіації третього 

райху.  

Але ось вікно відчинене – видно кілька сантиметрів блакитного неба. Поліна 

сходить зі стільця, Джеймс допомагає їй в такий спосіб, що опинившись на підлозі, 

вона одночасно опиняється у його обіймах. Поліна не пручається але і не 

притискається до нього. Вона бере його за плечі та повільно кладе голову на його 

ліве плече. 

- Я так втомилась, - шепоче вона. 

Він не відповідає. Її руде волосся лоскоче шию та щоку. Він притискає свою щоку 

до її. Та сцена могла б здатись досить слащавою, якби не його коротке зізнання: 

- Я теж. 

Поліна повільно підіймає голову, впритул дивиться на Джеймса і підставляє губи 

для поцілунку. 



41. Бруно фон Тадден. Неділя 25 квітня 1948 року 
 
В маленькому літачку, яким керує Бруно, зараз закінчиться пальне. Бруно вже не 

дивиться у переднє скло. Тому, що невідривно дивиться на маленький чорний 

циферблат на панелі з білою стрілкою, яка невпинно пересувається до відмітки 

нуль. В цей нуль Бруно не хоче вірити. 

«Ні», - думає він, - «пальне не скінчиться». 

Але воно таки скінчилось. Стрілка заспокоїлась у крайньому лівому кутку, 

промайнувши навіть нульову позначку. Все… Але літак не падає. Він просто 

зупиняється. Наче це автомобіль. Через ілюмінатор Бруно дивиться вниз. Може це 

і є літак «Шторьх»? Тоді зрозуміло, чому він завис у повітрі. 

Бруно відкриває дверцята кабіни для того, щоб бачити простір навколо не через 

скло. Літачок завис над степом, зелений колір місцями переходить у пожухлий 

жовтий. На землі нічого цікавого, а от небо… Яскраве блакитне без жодної 

хмаринки, але і сонце не сліпить. Може його взагалі нема. Бруно помічає, що десь 

далеченько у небі висить інший «Шторьх». А он ще і ще там, майже на горизонті. 

Скільки їх вже нарахував Бруно? Схоже, що дев’ять. Але весь час він збивається у 

підрахунках. Наче, вже вісім. Бруно рахує ще і ще. Нарешті наважується перевести 

погляд з неба на землю. А там бачить пару розбитих літачків, яких ще не було, 

коли він вперше оглядав землю. Бруно охоплює тривога. Що це? Раптом Бруно 

бачить, що найближчий до нього «Шторьх», пофарбований у темно зелений колір, 

раптом валиться на крило і каменем падає на землю. 

«Одна статика, літак падає мов каменюка. А де ж динаміка? Чому крила не 

працюють?». 

Вже розтрощений зелений літак лежить на землі. А літак Бруно якось небезпечно 

хитнувся. Бруно з переляку зачиняє дверцята та смирно сідає на своє місце 

пілота. Він довго дивиться перед собою і нарешті, розуміє, що його «Шторьх», як і 

інші, тримаються в повітрі тільки зусиллям волі їх пілотів. А наскільки Бруно 

вистачить тих зусиль? Він переводить погляд на інший циферблат, біла стрілка 

якого невпинно повзе до нуля. Бруно напружується і стрілка на мить замирає, але 

тільки на мить. І літак Бруно починає падати. Бруно, охоплений жахом, продовжує 

нерухомо сидіти в своєму кріслі. Але замість блакитного неба він бачить косу сіру 

стелю мансардної кімнати в будинку фрау Поліни. 

«Мій Боже, що ж це мені сниться». 

Бруно сідає на дивані, який слугує йому ліжком. Він кладе лікті на коліна, а руками 

охоплює голову. Ні, пігулка Поліни Рудь не допомогла.  Голова ще болить, але 

тепер вже десь у потилиці. Бруно обережно тре те місце. Він втупив погляд на свої 

ноги у чорних шкарпетках з декількома червоними прямокутниками штопання, бо 

іншого кольору ниток у нього нема. Поруч стоять його армійські черевики. А далі, 

на пухнастому килимку, який свого часу поклав тут Фердінанд Цебст, мирно спить 

собака Зільба. Як вона потрапила в закриту кімнату? Бруно не розуміє. Він 

помітив, що на столику кинута порожня чашка від шоколаду, яку принесла Еріка. 

Можливо це вона і впустила собаку. 

Бруно, ще під впливом свого сну, дивиться на годинник. Його дешевенький 

«Трезор» з мутним склом, показує майже четверту дня. 



Якась дурна ситуація, він  не розуміє, що йому зараз робити. Де знаходяться його 

хазяйка Поліна Рудь і англієць? Чи вони ще радяться в сусідньому кабінетику, чи 

вже розбіглись? Та і не радились вони ні про що, принаймні, коли Бруно ще там 

був. Так, представляли один одного. Джеймс Шеферд лідирував – let me introduce 

myself. 

Плани Бруно знайти банківські документи цілком розкриті. На ці документи є ще 

кілька претендентів. Це Поліна Рудь із своїм підручним вбивцею та, очевидно, 

російський розвідник Подоляк, якому так нерозважливо надала це прізвище його 

організація. Ще невідомо, коли ті документи дійсно знайдуться, то як поведе себе 

Джеймс Шеферд. Хто з німців не вірить у традиційну англійську підступність? Ну і 

що тепер робити Бруно, коли він зараз знаходиться  у не найкращому фізичному 

стані? А ще є жінка, якій він хоче допомогти вирватись з її рутинного життя. Але ж з 

нього помічник дуже слабкий. 

Але є і інший… Як каже Джеймс? View point. Аналітику, навіть мовчки, соромно 

задаватись питанням «що робити?». Адже його розгубленість виникла, тому що 

порівняно з минулим роком кардинально змінилась ситуація. По-перше, його 

знайшов Джеймс Шеферд, який має конкретне завдання свого керівництва та, 

традиційно для англійців, хоче виконати його чужими руками. Тому йому 

знадобився Бруно. А на заключному етапі він ладен співробітничати зі справжнім 

Зеником Подоляком. Але це ще не все, бо є ще друге. Тиха та лагідна 

домогосподарка Поліна Рудь виявилась причетною до українського руху опору. І 

не має значення міра тієї причетності. Може долучив її до їх боротьби покійний 

брат… Але якимсь чином вона дізналась про ті злощасні документи з Швейцарії і 

викликала сюди свого товариша по боротьбі. По людські страшно, що Зеник 

проклав сюди дорогу трупами російських офіцерів, але на вирішення задачі Бруно 

це ніяк не впливає. Джеймс швидко це зрозумів, коли їздив виручати цього лисого 

із засідки на дорозі. 

Тут Бруно знов згадує таку красиву та ніжну Хану Цвайн. Але таку зрадливу та 

підлу. Вистачило ж йому тоді розуму і пів словом не обмовитись про банківські 

документи. Бо він був вже навчений підступною Ютою з міністерства авіації. 

Цікаво, Рая Кочкіна теж виявиться такою? 

Але і ці його вагання зараз не мають жодного значення. От тільки Бруно було 

ніяково, як же в  глибині душі сміялась Поліна Рудь, коли він та Джеймс Шеферд 

прийшли ремонтувати замок у дверях, який вивели з ладу напередодні. Якщо вона 

вже знала про документи, то в ерзац садівнику та слюсарі бачила ще одних 

шукачів нацистського скарбу. Звідси її розкута поведінка та намір дезавуювати 

Шеферда. Звідки це його нахабство так спокійно на все це реагувати? От саме 

тоді Бруно і відкотився на другий план у змаганні за документи. Тепер, якщо 

документи знайдуться, отримає щось Бруно чи ні залежить виключно від милості 

Поліни та Зеника. Також здатен вплинути на їх рішення Джеймс. Може ці гроші і 

йому потрібні, може він дбає про свою країну переможницю і захоче хоч чимсь 

допомогти їй у скрутний час. 

Так що, відмовитись від боротьби? Зараз зібратись та втекти до Швейцарії. Може 

на літаку, який залишився від вбитого полковника. Чи прийняти нові обставини гри, 

в якій він на других ролях і залежить від милості більш потужних і впливових 

учасників. Бруно зараз не може прийняти рішення. Але в будь-якому випадку 



треба вшиватись з цього дому. От-от прийде підполковник, дуже не симпатична 

людина, від якої треба триматись подалі. І як з ним живе Поліна? Не зрозуміло. 

Особливо після того, що Бруно дізнався про неї. 

Бруно тяжко зітхає і будить Зільбу. Він натягує черевики і згадує, що при цій 

кімнатці, любитель комфорту Цебст побудував туалетну кімнату, двері до якої 

навпроти дивану. 

Геть біла від стелі до підлоги вбиральня надихнула Бруно на роздуми, а чому саме 

тут Цебст її збудував. Одночасно, він шукає ручку зливу на новомодному унітазі з 

бачком унизу, без всякої труби та традиційного ланцюга, за який треба смикати. 

Нарешті Бруно знаходить ту ручку збоку, де англійською стверджується, що цей 

санітарний шедевр зроблений у Греції. 

«Як зручно» - думає Бруно, - «тепер стіна за унітазом вільна і знайшлось місце для 

стінної шафки». 

Бруно відкриває ту шафку, скрізь внутрішній простір якої проходять пофарбовані в 

різні кольори водогінні труби. На полиці в середині стоїть картонна коробка з 

написом «Хлородонт». Так називалась зубна паста, яка свого часу була модна. 

Бруно сам дивується своєї цікавості але він пробує витягти ту коробку. Однак 

коробка виявилась важкою, дзвякнули порожні склянки. Ну що ще очікувати в 

такому місці. Бруно залишив спроби витягти коробку, натомість, проводить рукою 

по шийкам пляшок. Робить це чисто підсвідомо, очевидно, щоб ще трошки 

подзеленчали. Але паперова тека, що причаїлася біля стінки коробки, разом з 

порожніми пляшками  дзеленчати не хоче. Бруно витягає цю теку з коробки. Вона 

тоненька, блідого сірого кольору. Такі теки використовували в регіональних 

канцеляріях, щоб було подешевше.  Хтось чорнилом на обкладинці поставив дату 

«23 квітня 1943 року». І це єдиний напис. З текою в руках Бруно залишає 

вбиральню, забувши вимити руки та вимкнути світло. Він притуляється до косяку 

дверей і відкриває теку. І що ж в ній? 

 Graubündner Kantonalbank – один мільйон двісті тисяч фунтів стерлінгів. 

 Hottinger & Cie – два номерні рахунки, один на сімсот тисяч фунтів, другий на 

один мільйон шістсот тисяч фунтів. 

 Pictet & Cie – один рахунок на суму дев’ятсот п’ятдесят тисяч доларів США. 

 Sarasin & Co – рахунок ще 1941 року на суму  чотириста тисяч фунтів 

стерлінгів. 

«Це що ж виходить? Майже п’ять мільйонів фунтів стерлінгів? Ще й майже мільйон 

доларів». Бруно перебирає скріплені папірці. «Цього не може бути. Все це мені 

сниться. Або я збожеволів». 

Здається, банківський дім Hottinger & Cie знаходиться в Цюріху. Чи ж не за цими 

документами їздила Юта в лютому сорок третього? Бруно обережно перебирає 

скріплені папірці. Ну ось і дата заповнення, це десяте лютого того року. Все 

збігається.  

Ну, і що робити? Бруно собі задає заборонене питання і, чомусь, дивиться на 

Зільбу, наче у розумної тварини шукає відповіді.  

Все. Його місія закінчилась. Важко повірити, але він вже вільний. От зараз вийде з 

цієї кімнати… А як подякувати Фердінанду Цебсту за те, що зберіг документи? 

Мабуть, в останню мить переніс їх до будинку. Від кого він їх ховав? Росіян? 



Союзників? Ні, союзники сюди не заходили. А ховав Цебст банківські рахунки від 

своїх же колег, що, напевно, знищували чи вилучали всі документи медичного 

центру. 

Чи знав Цебст про банківські документи апріорі? Ні, цей термін не годиться. Цебст 

сам здогадався про їх існування. Бруно тре потилицю. Так. Він бачив  Цебста і 

розмовляв з ним тільки раз. Як і зараз, тоді в нього страшенно боліла голова. Він 

втомився від керування тим швейцарським «Шторьхом». Він кинув літак на літній 

смузі. У нього відібрали портфель з документами банку. Юта кудись зникла. Їй теж 

було зле. Його відвели до готелю. Кімната була схожа на житло Раї Кочкіної. Він 

попросив ліки від головного болю, але його залишили самого. Через деякий час 

службовець приніс його валізу та циліндричну алюмінієву коробочку аспірину 

Байер. Невдовзі хтось зателефонував.. 

- Пан Тадден? – почув тоді Бруно у слухавці. 

- Фон Тадден, - Бруно був злий на весь світ. 

- Вибачте. Це кримінальдиректор полковник Цебст. Як ви себе почуваєте? 

- Тільки що я випив дві пігулки аспірину. Чекаю на реакцію. 

- Ага. Я хотів запросити вас до себе, але, вважаючи на ваш стан, зайду до вас сам. 

Ви  знаходитесь у номері двісті один? 

- Відверто кажучи, не знаю. Піти подивитись, що на дверях? 

- Немає потреби. Ваш номер телефону співпадає з номером кімнати. 

Цебст з’явився за десять хвилин. Тоді Бруно здавалось, що Цебст невеличкого 

росту, худий, з густим сивим волоссям, і був вдягнутий у чорну есесівську форму. 

Щось в ньому було від адмірала Канаріса, принаймні, такий самий тип. 

- Я хотів би подивитись на ваші документи, пане фон Тадден, - казав Цебст тихим, 

наче, трошки втомленим голосом. 

- Доктор фон Тадден, - відкоригував поліцая Бруно, кривлячись від нестерпної 

головної болі. 

- Розумію, що я невчасно, але служба… - полковник Цебст присів до столу, 

тримаючи пакунок з документами Бруно. 

- Бачу, що ви з дослідницькою метою більше місяця провели у відрядженні в 

Швейцарії. Але дуже дивує спосіб, яким ви повернулись. Кому належить цей 

швейцарський літак і чому ви приземлились саме у Фінові? – каже він і розклав на 

столі папірці, які тоді слугували Бруно за його документи. 

- Наскільки мені відомо, літак був найнятий швейцарською фірмою, яка нас 

приймала.  

- «Нас», це ви, доктор, та ваша співробітниця інженер Шварцмюллер?. 

- Так, - відповів Бруно. 

- Цікаво, що інженер Шварцмюллер взагалі відмовилась відповідати на будь які 

питання, які пов’язані з метою вашого відрядження та ваших з нею дій під час 

нього. 

- Хіба це не її право? До того ж мета відрядження пов’язана з боєздатністю 

Батьківщини і, на мою думку, не бажано щоб ця мета фігурувала у поліційних 

звітах. 

- Начебто так і повинно бути, якби не ваш візит до Фінова. Це теж пов’язано з 

метою вашого відрядження? 



- Ні, пане полковник. Це просто спосіб повернення. В міністерстві скористались 

моєю ліцензією пілота і це дозволило доставити матеріали з Швейцарії для 

медичного центру у Фінові. Як ви бачите, я сам не в захваті від цього. Переліт був 

дуже виснажливим, - Бруно знов поморщився. 

- Тобто, можна констатувати, що ви доставили якийсь вантаж, зміст і призначення 

якого вам не відомі. 

- Мені давали якісь пояснення, але, формально, я був лише перевізником. Усі 

документи на вантаж були перевірені у Фрідріхсхафені і я вручив їх представнику 

медичного центру. Очевидно, що треба поцікавитись у них про зміст та 

призначення вантажу. 

- Так, звісно. Але цей вантаж  доставлений в незаконний спосіб. Це підпадає під 

визначення контрабанди. Звісно, йде війна, а на ній прийнятні всі засоби. Але я та 

моє керівництво повинно знати про такий випадок. Така в мене робота. – Цебст 

піднявся зі столу і підійшов до дверей. 

- До речі, як ви збираєтесь добратись до Берліну? – він обернувся до Бруно, коли  

вже стояв у двері. 

- Потягом з Еберсвальде. 

- Так. О восьмій тридцять з нашого вокзальчику відходить мотриса до 

Еберсвальде. Не пропустіть, – полковник сказав це, коли вже знаходився у 

коридорі готелю. - О, фрау Шварцмюллер, вам вже легше? 

Замість Цебста на порозі з’явилась Юта. Вона вдягнула свій світлий плащ, шию 

обмотувала шовкова хустина. Дивний одяг для того, щоб пройти коридором 

готелю. 

- Ти кудись йдеш? – спитав Бруно. 

- Ні, я до тебе, - Юта скинула плащ та одним рухом стягла хустину з шиї, - після 

допиту того гестапівця в мене нема сил сидіти в цих чортових стінах.  

- У мене болить голова, - відповів Бруно, вже не дивуючись зовсім голій Юті, яка, 

однак, була взута в туфлі на підборах. 

- В мене теж. Але я вже прийняла ванну. Давай зроби це і ти швиденько, а то в 

твоїй кімнаті холодно. 

Дивно, але деталі їх любощів у Фінові Бруно не запам’ятав. Може стало вже 

звичкою це готельне злягання?  У ту ніч після зізнання, що працює на міністерство 

і є їх наглядачем в DVL, розчулена Юта розповіла про групу з трьох співробітників 

міністерства, які опікувались таємними рахунками в Швейцарії. Бруно знав тих 

людей. Вони були тихими, вже літніми чиновниками. Класичні німецькі служаки. 

Вже коли закінчилась війна і в приміщеннях DVL нишпорили росіяни, Бруно 

дізнався від такого ж старого служаки про загибель тієї трійки. Служака розповів, 

що в останні дні квітня сорок п’ятого, маленький літачок, який віз їх до Фінова, був 

збитий росіянами. Тоді союзники влаштовували полювання на штабні літаки в 

надії перехопити когось з керівництва райху. Бруно подумав, що Геринг, коли втік з 

Берліну, наказав тим нещасним рятувати гроші у Фінові. 

А розумник Фердінанд Цебст здогадався, що ховає міністерство в провінційному 

Фінові. Просто зіставив факти надзвичайних подій, наприклад, таких як 

несподівану посадку швейцарського літака та рутинну роботу медичного центру. І 

в слушний момент, перед акцією СС із знищення секретних об’єктів та документів, 

переніс документи про банківські рахунки до своєї улюбленої вбиральні в кімнаті 



відпочинку.  Але як такий хитрий лис попався невдовзі росіянам, залишається 

загадкою для Бруно. Як і те, чому Цебст у той же день не подався до Швейцарії, 

маючи ці документи. Може знайшов та переховав ті документи занадто рано в ті 

дні агонії райху, коли кривавий бал правили загони СС, безглуздо знищуючи всіх 

підозрілих. З того переляку можна було втратити кілька днів і потрапити до рук вже 

росіян. 

Але все ж таки банківські рахунки опинились в руках Бруно. Перемога. Чому ж він, 

не стрибає від радості? А чи вміє він взагалі чомусь радіти, якщо це є, в якійсь 

малій мірі, очікуваним? Очевидно, що ні. А оскільки він здатен передбачити багато 

з чого, то шансів на радість від приємної несподіванки в нього, майже, не 

залишається. 

Бруно криво посміхається. 

Але час іде і треба діяти. Зважаючи на теплу погоду, Бруно залишив військову 

курточку в своїй комірці. Як непомітно винести теку з будинку? 

Бруно підходить до стінної шафи і відкриває розсувні двері. В шафі автоматично 

включається освітлення. Так, покійний Цебст любив комфорт. 

У шафі не плечиках висить темно коричневе цивільне пальто, на поличці кепка з 

того ж матеріалу. Поруч з пальто висить шкіряний сірий френч, який носили 

німецькі підводники в походах. Бруно знімає френч з вішалки, роздивляється сірі 

пластикові ґудзики зі свастикою та темно синю підкладку з якогось штучного 

матеріалу. Ця чортова підкладка робить френч занадто теплим для сьогоднішньої 

погоди. Але Бруно все ж надягає цю одежину і спритно пряче теку під пахвою. То 

була ще студентська звичка - на іспит до професора проносити конспект. 

Якщо пам'ять не зраджує, Фердінанд Цебст був нижчий за Бруно, а «шкірянка» 

підводника наче на нього пошита. 

Бруно застібає всі ґудзики, крім верхнього. По тому виходить на галерею, 

спирається на металеві перила та дивиться чи є хтось внизу. Таки є. Бруно добре 

чує чоловічий та жіночий голоси. Жінка, напевно, Поліна Рудь. Але чоловік? Чи то 

не підполковник? Саме час йому повертатись на обід. А що весь час повторює 

Поліна? Бруно насмілюється перегнутись через перила. 

- Тобі вже час, любий, - шепоче Поліна. 

Вона обіймається з англійським розвідником, гладить його сіре від сивини волосся. 

На ній вже не бурякове платтячко, а домашній халатик з легенької та веселої 

тканини. Англієць обхопивши її талію, іншою рукою примудряється тримати свою 

сіру шкіряну куртку. 

«Чи ж не однакового кольору його куртка та цей френч підводника», - домінує в 

голові Бруно актуальна думка. Домінує настільки, що він переводить очі від 

парочки, що саме цілується в холі, на рукав позиченої одежини. Порівняти кольори 

Бруно так і не вдається, бо він бачить Зільбу, що стоїть поруч і теж спостерігає за 

любощами внизу. Видно, що збирається голосно дати тим любощам свою 

позитивну оцінку. 

Бруно ледь встигає притиснутись до стіни галереї, коли Зільба подалась сходами 

до холу з веселим скавчанням. Втручання собаки роз’єднує коханців. Джеймс 

нечутно зникає з будинку в своїх черевиках на гумовій підошві. Коли Бруно 

насмілився визирнути, то його вже не було. Поліна, навпаки, поспішає з холу в 



якусь з кімнат, на ходу притримуючи поли розстебнутого халатика. Бруно бачить її 

красиві груди та голий живіт. Під свій халатик Поліна не вдягла жодної білизни. 

Нарешті, шлях вільний. Бруно спускається сходами до холу. Але виходити через 

парадні двері він відверто боїться , щоб не зустріти підполковника Рудя у одежині, 

яку, можливо, він повісив в тій кімнаті. Занадто ризиковано. Чи не краще пройти 

через кухню на задній двір і вже звідти прослизнути до своєї комірки? На кухні, 

напевне, є Еріка. Ну і що з того? 

- Курт? Тобі вже полегшало? Ти проспав майже три години, -  каже Еріка, вона 

порається на кухні. 

- Так, голова вже не ниє. Дякую за шоколад… - Бруно замовкає не домовивши 

фразу, бо бачить, що у дівчини мокрі щоки та червоні очі. – Еріка, що сталося? Ти 

плачеш? 

- А, то пусте, - Еріка махає ножем, яким різала зелену цибулю. - Хоча, ні. Вона 

зрадила мене. 

Еріка кидається до Бруно, обіймає його за шию рукою і голову кладе йому на 

плече. Вона так і тримає великий ніж. Бруно обіймає високу, точно з нього ростом, 

блондинку. При цьому відчуває, що тека з документами на мільйони фунтів та 

дев’ятсот тисяч доларів випадає з під пахви на сірі керамічні плитки підлоги. І тут 

виною не стільки втрата студентських навичок, скільки відсутність у Бруно 

відповідного досвіду – ніхто з професорів під час складання іспитів не плакав в 

нього на плечі. 

 - Еріка … - Бруно, здається, не помічає втрачені мільйони. 

- Я люблю її. А вона… - Еріка захлинається від сліз. - Хто він такий? А, Курт? Хто 

той чоловік? Він то виглядає як старий дід, то надягає комбінезон, наче він 

сажотрус. А сьогодні, він був вдягнутий як американець. Йому, гадаю, ще тридцяти 

нема. Він тільки сивий трошки. 

Еріка відчепилась від Бруно і небезпечно розмахує своїм ножем. Бруно потихеньку 

забирає ніж з красивої дівочої руки. 

- Еріка, люба. Ми, прислуга, всі знаємо про твоє нещастя. І фрау Поліна, вона до 

тебе як сестра, любить тебе і теж співчуває… Заспокойся… 

- Вона мені не сестра, а коханка. Курт, ти не такий дурень, як хочеш здаватися. 

Розумієш про що я. І вона мене зрадила. 

- Дякую, що ти цінуєш мої розумові здібності, - Бруно, нарешті, помічає на підлозі 

розкидані документи. - Матір Божа! 

- Я допоможу, стривай, - Еріка присідає поруч з Бруно для того, щоб зібрати 

папірці. 

Бруно складає документи в паперову теку, його погляд повз волі зупиняється на 

ногах Еріки, які визирають з під сукні, коли вона підбирає документи з підлоги. 

Бруно думає, що на відміну від своєї зрадливої хазяйки, Еріка хоча би наділа 

рожеві трусики. 

Нарешті всі документи зібрані. Бруно гарячково перераховує їх. Всяке бажання 

далі втішати Еріку в нього зникло.  

- Ти маєш мене за збоченку, як вважає фрау Цебст? 

- Я вважаю тебе жертвою війни. І твоя втрата, може, є ще більшою за відірвану 

ногу. Але люди лікуються і, в більшості випадків, одужують. Може для тебе Поліна 

це ліки? А цей чоловік… Він не зовсім звична людина. Сьогодні ти бачила його 



таким яким він є насправді. Він, інколи, вдягається в дорогі костюми та їздить в 

розкішних авто. У Поліни з ним багато спільного… А свого чоловіка вона не 

любить. Це, навіть, зрозуміло садівнику. А чого ти не ревнуєш до підполковника? 

- Це опудало, підполковник, підхопив на війні якусь венеричну хворобу. Це на війні 

його найбільший здобуток. 

- І Поліна з ним… - Бруно не знайшов потрібне слово. 

- І Поліна з ним не спить. Він і зараз лікується. Цей дім повний ліків. 

«Неосальварсан» та ще щось. 

- Тоді ви обидві є жертвами. І мені здається, що Поліна тебе не кине. Це  

випадковий чоловік. Їх шляхи скоро розійдуться. Але і ти одужуєш і знайдеш свого 

чоловіка. Для такої красуні як ти, це не дуже складна задача. 

-  Ти помиляєшся. Я жінка і одразу бачу коли закохується інша жінка. Цей сивий 

чоловік не партнер на один раз, вона закохана, я це бачу. А щодо мене, то навіть 

від дотику чоловіка мені стає зле. Істерика, напевно. Я одразу згадую, як наді 

мною знущалися. 

- Еріка, ти пам’ятаєш, що хвилину назад ти обіймала садівника? 

- Так то ж садівника, та ще свого, - Еріка посміхається скрізь сльози. 

- От бачиш, тобі вже легше. Все минеться, дівчинка. Я так цього хочу. 

- Ти такий хороший, Курт. Я пропала би, якщо би не ти та Поліна. Може, дійсно, 

все минеться, -  каже Еріка і знов кидається на шию Бруно. 

У Бруно виникла думка про силу прикладу в людській поведінці. Для взаємного 

задоволення у двох жінок з’явилася звичка лоскотати одна одну в інтимних місцях. 

А як одна з них зв’язалась з чоловіком, то і друга не проти бути з чоловіком, не 

зважаючи на ідіосинкразію та інші фрейдистські штучки. 

Тим часом, Бруно цілує Еріку в солону від сліз щоку і гладить її світле волосся. 

- Тримайся Еріка, все буде добре. 

- Ой, зараз прийде цей… А в мене ще не готовий салат. А тобі треба йти, бо він 

має звичку заглядати не кухню. Навіщо ти надів його куртку? Тепло ж. 

Бруно погоджується з тим, що треба тікати з цього дому. 

- Може ти вип’єш зі мною чарочку шнапсу, голова не розболиться? – пропонує 

Еріка, чим демонструє повну відсутність здорового глузду. 

- Ти спокусниця. Та мабуть вже день такий. Я не проти. 

Еріка розливає горілку в маленькі чарочки з пляшки, яка, раптом, виявилася у неї в 

руках. Випили мовчки, обмежившись вітальним жестом з чарками в руці. 

- Іди, Курт, - Еріка хлопає рукою по рукаву шкірянки, - ще хотіла спитати: у тебе 

самого з жінками ніяк, правда? 

- Ніяк, Еріка. Ти ж сама казала, що я є всього тільки казковим садівником, який 

живе в комірці. 

Бруно протискується у двері, що ведуть до внутрішнього двору. Чує як Еріка 

голосно сопе носом. 

Всі відчуття якось загострились: сонце світить надто яскраво, вітер та пташки 

створюють какофонію звуків, повітря просячене запахом прілої трави… 

«Ти захворів, Бруно», - каже собі доктор фон Тадден. – «В тебе висока 

температура». 

 

  



42. Джеймс Шеферд. Неділя 25 квітня 1948 року 
 
Джеймс дивиться у вікно спальні дому підполковника Рудя. 

 - Як щільно розставлені вартові. Мабуть, вночі їх ще більше. 

Він трохи відсунув важку гардину і спостерігає за вартовими, які заповнили 

квартали Фінова. До Джеймса, який для зручності всівся на стілець, підходить 

Поліна. Джеймс перериває свої спостереження. Вони далекі від пустої цікавості, 

адже йому ще треба непомітно вибратись зокрема з цього будинку та взагалі з 

Фінова. 

Він дивиться на Поліну. Вона, коли вийшла з ванної кімнати, накинула легенький 

строкатий халатик і залишила його не застібнутим. Джеймс може насолодитись 

виглядом її грудей, які пестив ще кілька хвилин тому, притиснутись щокою до 

живота та полоскотати руде волосся внизу, яке ще вогке після ванни. Рука 

Джеймса забралась під умовний одяг жінки та гладить її кругленьку попку. 

- Від тебе не можна відірватись, - шепоче він чистою німецькою. 

- Любий Джо, я знов тебе хочу, але тобі треба йти. 

- Якщо ти будеш стояти поруч і розповідати про свої бажання,  то я нікуди не піду, - 

він дивиться на вираз її обличчя, його ще можна розгледіти між ідеальної форми 

грудьми. 

- Так, ти правий, - Поліна відступає на крок та прикривається полами халатику, - 

пішли, я тебе проведу. 

Джеймс мовчки встає зі стільця та йде за жінкою. Дорогою підхоплює свою сіру 

куртку, яка,  зважаючи на погоду, лишилась зайвою. 

- Як ти вліз у шкіру старого фотографа? – раптом озирнувшись питає його Поліна. 

- О, це була чиста імпровізація. В позаминулу суботу, - Джеймс рахує на пальцях. - 

Так,17 квітня я повинен був повернутись з Еберсвальде до Берліну. До речі, я там 

зустрічався з Бруно фон Тадденом. Коли їхав повз магістрат, зустрів тамошнього 

бургомістра. Не пам’ятаю його прізвища. А ми були знайомі … 

- Ти знайомий з бургомістром? 

- Так. Я свого часу представився як британський дипломат. О, це довга історія, - 

Джеймс дивиться на свій годинник. 

- Так що з фотографом? 

- Кажу: бургомістр поскаржився, що не може допомогти совєтським друзям у 

Фінові, яким терміново потрібен фотограф. У них в медичному центрі якась 

надзвичайна подія. 

- Це був, мабуть, випадок в барокамері. 

- Так. Але я ще того не знав. Я поїхав у бік Фінова. У мене в багажнику був грим і 

одяг для людини похилого віку. Джеймс крутить пальцем навколо свого обличчя. 

- Ага, - Поліна чомусь посміхається. 

- Я залишив авто серед дерев. Сховав. А сам пішов до Фінова. Це було не далеко. 

Один кілометр. У  медичному центрі сказав, що мене прислав бургомістр. 

- А прізвище звідки? – цікавиться Поліна, наче, її чоловік не повинен зараз 

з’явиться на порозі. 

- А, ім’я. Едуард Гілерман -  був старий єврей заїка, учитель музики. Він вчив мене 

грати на піаніно. Джеймс перебирає пальцями по не існуючим клавішам. - Він 

емігрував з Німеччини. Це було давно. 



 
 

- Ясно. Тобі вже час, любий, - шепоче Поліна. 

- Ти фантастична жінка, Поллі, - шепоче Джеймс, цілуючи свою несподівану 

коханку. 

- Тобі вже час, хай Бог тебе береже. 

Поліна, може, ще щось хотіла прошепотіти, але вівчарка Зільба її налякала, коли, 

зненацька, скотилася сходами з галереї мансарди. 

Поліна повернулась до собаки. На диво, вона миттєво заспокоїлась. Джеймс 

зробив крок назад, повернув свою сіру куртку лівою рукою так, щоб правою було 

легко дотягнутись до кишені. Поглядом сковзнув по галереї і опустив руки. Коли 

вже був на порозі, то підняв правицю в прощальному жесті,. 

Джеймс Шеферд не пішов до воріт садиби, натомість звернув до саду та сховався 

за деревами навпроти дверей комірки садівника. 

- Скільки  можна на вас чекати, доктор фон Тадден? – каже Джеймс, дивлячись не 

на Бруно, а свій годинник. 



- Мій Боже, - каже Бруно німецькою, здригаючись від несподіванки. 

- Як ваше здоров’я? У вас червоне обличчя. Чи у вас не підвищилась 

температура? – Здається Джеймс отримує задоволення спілкуючись англійською. 

- Дякую, голова вже не болить. А обличчя…  Еріка пригостила мене горілкою. 

- Еріка? Ця симпатична білявка, яка працює у Поллі. Хотів би я спитати: чи це 

пристойно підглядати прощання закоханої парочки? І ще. Навіщо ви поцупили одяг 

підводника в домі підполковника Рудя? Хочете записатись у крігсмарін?  

- Розумію ваш піднесений стан. Пані Поліна Рудь чи Поллі, як ви її кличете, дійсно 

чарівна та мужня жінка. Приміть і мої поздоровлення, - Бруно робить легкий уклін. 

- Але в кімнаті, де відпочивав, я знайшов банківські документи. Ось вони. 

Бруно розстібає ненависний френч і демонструє Джеймсу паперову теку. Ловить 

ключ, який бовтається на мотузці, і відчиняє двері. 

Тим часом, Джеймс відривається від стовбура яблуні і підходить до дверей. 

- Насправді? – питає він. - От бачите, виявилось вірним припущення, що 

документи знаходяться в домі Цебста. 

- Так, ви вгадали. 

- Не вгадав, а зробив правильний висновок, - заперечує Джеймс, заходячи слідом 

за Бруно в його комірку. 

- Так, - знов погоджується Бруно. - Це все моя англійська. 

- Дозвольте хоч глянути на ті папери. 

- О, прошу. 

- Ого, - Джеймс крутить головою. - Та ви розбагатіли, Бруно. Поздоровляю. 

- Ці гроші не тільки мої. Тут на всіх вистачить. Принаймні, ви та Поліна 

заслуговуєте на частку. 

- Щодо Поліни, я з вами погоджуюсь. Але я на службі, яка не передбачає, як 

побічний ефект, особисте збагачення. 

- Мабуть ви праві. Може вашу частку ви віддасте вашій країні. Майже всі вклади у 

фунтах стерлінгів. 

- Цікава думка. А скільки ви залишили б собі? 

- Не менше мільйона фунтів. 

- Скромно, дивлячись на загальну суму. 

- Джеймс, мені необхідна ваша порада. Я хочу якнайшвидше звідси поїхати. З 

Кейсі. 

- З ким? 

- Майором Кочкіною, я зву її Кейсі.  Я  вам колись казав.  

- Вибачте. В мене погано з пам’яттю. Так в чому питання? 

- Я хотів спитати чи можна для втечі скористатися літаком. На стоянці стоїть 

«Хеншель». 

- Стоїть на стоянці. – передражнює Джеймс. - Важко відповісти. Фінов оточений. 

Он скільки нагнали військових. Злітна смуга та все навколо неї, мабуть, теж під 

охороною. Потім бензин. Скільки покійний полковник залив у бак? Він прилетів з 

Берліну і планував туди ж повернутись. А це всього сто кілометрів. Швейцарія 

трошки далі. Та і навіщо вам Швейцарія. З вашим щастям, вам краще податись у 

Монте-Карло. Рулетка вас ще більше збагатить. 

- Тобто літак не годиться? 



- Я би не ризикував. Невідомо в якому стані літак. Двигун заведеться від 

акумулятора? І як ви уявляєте підготовку перед польотом? 

- Погоджуюсь. Але як же мені вивести Кейсі?  Втеча автомобілем чи залізницею 

здається дуже ризикованою. Адже її можуть звинуватити у зраді. 

- А ви впораєтесь з керуванням «Хеншель-126»?  Це не простий літак. 

- Так. Він важкуватий. Я літав на ньому, але давно. Ще в сорок першому. 

- Вважайте, що ніколи. Тут треба влаштувати якесь дійство: заправку пальним, 

підготовку до польоту, пробну пробіжку злітною смугою. Дайте мені час подумати. 

А вам раджу повідомити про ваші наміри Кейсі. Вона, якщо не підкаже що робити, 

то детально опише стан речей. 

- Так, я зараз спробую зайти до неї.  

- Вам не завадило би щось з’їсти. Де ваша німецька пунктуальність? Готовий  

покластися, що ви нічого сьогодні не їли, крім пігулки від Поліни. 

- Так, сьогодні важкий день. Я ще хотів би розповісти про рахунки Поліні. А то мені 

якось незручно. 

- Все у свій час. Заховайте теку, хоч щось з’їжте і відпочивайте. Ось ваш товариш 

на сьогоднішній вечір, - Джеймс вказує на Зільбу, яка без церемоній забігла до 

комірки. 

- А що ви будете робити? – питає Бруно. 

- Мені час до Еберсвальде. Я залишив у посадці біля дороги велосипед. Так що 

мені ще треба прогулятись пішки. 

- Ви не боїтесь зустрічі з охороною? 

- Зустрічі боюсь, але вважаю, що вони охороняють медичний центр, а не 

Німеччину взагалі. 

- Я залишу документи на стелажі. Це на випадок, якщо зі мною щось трапиться. 

- Я бачу. Все, відпочивайте. Мій час вичерпався. 

Джеймс хлопає Бруно по плечі та виходить у сад. Провулками він добирається до 

Еберсвальде штрассе, але йде берегом каналу. Іноді озирається – нікого. 

Нарешті, в кущах знаходить свій велосипед. Хапається за руль, щоб вивести його 

на дорогу. Але велосипед не рушить, здоровань у російській військовій формі 

міцно тримає його за раму. Коли він нечутно підібрався? Джеймсу зараз ніколи 

розбиратись. Військовий б’є Джеймса кулаком в обличчя. Але удар виявляється 

слабеньким, тому що Джеймс примудрився штовхнути на ворога свій велосипед.  

Все ж таки Джеймс  валиться на землю, спираючись на лікті. Він відпрацьованим 

жестом дістає правою рукою пістолет. Коли він йшов за своїм велосипедом, то 

зняв із запобіжника свій «Вальтер ППК» і, не зважаючи на теплу погоду, накинув 

на себе куртку. Завдяки цьому, готова до бою зброя опиняється в його руці. 

Джеймс не вагаючись натискає на спусковий крючок. Від пострілу починає дзвеніти 

у правому вусі. У росіянина злетіла з голови пілотка з червоною зірочкою. Куля з 

«Вальтера», що ввійшла під підборіддя, трощить йому череп. Він валиться мішком, 

підминаючи гілки кущів. 

Джеймс стрімко підскакує, бо чує як з шумом, вже не ховаючись, до нього 

наближаються інші росіяни. «Це ж засідка. Біля захованого велосипеду» - 

промайнула в голові запізніла думка. Він вже бачить іншого вояка в хакі, який 

топче кущі грубими чобітьми. Одночасно він знімає з плеча автомат схожий на 

американський «Томпсон». Джеймс знову падає на землю, цього разу вже 



самостійно, щоб з того автомата не потрапити під вогонь. Вуха, в яких ще 

дзеленчить від пострілу, чують, що кущами пробираються принаймні декілька 

ворогів. 

Треба стріляти. Джеймс наводить «Вальтер» на найближчого і чує тоненький та 

жалібний зойк. Військовий, який вже подолав всі кущі і ступив чоботом на колесо 

лежачого на землі велосипеда, оглядається. Його обличчя відображає 

здивування. Він поспіхом пробує направити свій автомат на когось, хто 

знаходиться позаду. Руки в нього зайняті автоматом, тому він не може розірвати 

мотузку, яка обвивається навколо його товстої шиї. За мить зашморг затягується. 

Військовий кидає автомат і намагається послабити мотузку на шиї. Його обличчя 

перекошене від натуги, страху та нестачі кисню. За хвилину, яка здалась Джеймсу 

аж надто довгою, росіянин падає на коліна, з його стриженої голови теж падає 

пілотка. А сама голова і все його огрядне тіло тримається на вбивчій для нього 

мотузці, яку без видимих зусиль тримає Зеник Подоляк. 

На ньому надіта така ж форма, як і на вбитих військових. 

- Як ви себе почуваєте? – питає Зеник, кидаючи мотузку, на який тримався 

задушений. Він простягає Джеймсу руку. 

- Добре… Дякую, - Джеймс  від хвилювання не знаходить потрібних німецьких слів. 

-  Мене послала пані Поліна. Вона дуже непокоїлась, що з вами щось трапиться. 

Наче все було спокійно, але ж ці нишпорки таки помітили ваш велосипед. Їх було 

всього троє і вони на вас чекали. 

- Троє? – Джеймс підіймається і отрушується від землі. 

- Так, троє, - Зеник посміхається. - Цього ви красиво підстрелили. А то я вже почав 

хвилюватись. 

- Так, дякую. 

- Тому третьому дістався багнет від старої гвинтівки. Ну, а цьому товстому - моя 

старенька мотузка. - Зеник висмикує свою улюблену зброю з шиї росіянина та 

змотує її в кільце. 

Джеймс дивиться на задушеного. Він кілька хвилин тому був повний сил та 

бажання схопити Джеймса, а зараз мішком лежить на землі з витріщеними очима 

та висунутим синім язиком. Яке ж мінливе життя. 

- Ви можете їхати велосипедом? У вас нема пошкоджень? – питає Зеник. 

- Наче нема, я тільки впав та перелякався, дякую, - Джеймс пробує посміхнутись. 

- Ну тоді їдьте, а то були  постріли, ще хтось сюди прийде. Ці з СМЕРШу в 

більшості є досвідченими вояками. 

- Дякую, Зеник. А знаєте, Бруно знайшов таки банківські документи. У сусідній 

кімнаті.  

- От що значить везіння, - Зеник нагинається і підбирає один з автоматів. - Тепер я 

точно виглядаю як з їх загону. Можна сміливо гуляти де схочу. 

- Ну я поїхав, ще раз дякую. 

- Та киньте це, їдьте з Богом, - Зеник підіймає руку у вітанні. - А, пане, ви забули 

ваш «Вальтер». 

Джеймс ловить свій пістолет, який Зеник  попередньо поставив на запобіжник. 

Кладе його в праву кишеню куртки і виводить свій велосипед на зовсім порожню 

дорогу до Еберсвальде. 



43. Лазар Одінов. Понеділок 26 квітня 1948 року 
 
- Ні, давайте використовувати приміщення за призначенням. Такі розмови краще 

проводити в моєму кабінеті. 

Підполковник Одінов стоїть у холі адміністративного корпусу перед дверима 

приміщення особового відділу. В руках у нього зв’язка ключів, а в голосі   

незвичний метал. Він розмовляє з капітаном Власовим Іваном Петровичем, 

черговим по частині. Одінов зараз указує, а не дискутує, щодо місця проведення 

співбесід з підозрюваними Малзупом та Подоляком. 

- Запам’ятайте, Іван Петрович, ви сьогодні є виконавчим директором. Зараз 

Рєпринцев приведе свою охорону, хай собі охороняють. Але виклик на допит або 

бесіду цих старших лейтенантів, є тільки вашим правом та обов’язком. Вам усе 

ясно? То чекайте у себе на телефонний дзвінок. 

- Але ж Рєпринцев… Я бачив як він зранку кудись поїхав їхнім «Студебекером» у 

бік Еберсвальде. 

- В усякому разі, будьте напоготові. 

Нарешті, Одінов пробує відчинити двері ключем, але вони виявились вже не 

зачиненими, бо капітан Рима Фішман  вже на робочому місці і вставляє в 

друкарську машинку нову стрічку. 

Задоволений Одінов сідає на свій незручний стілець і традиційно спостерігає 

через вікно  як сходами підіймаються генерали Корнієнко та Платонов. 

- Привіт, Лазар, - неформально вітається Григорій Корнієнко, а Платонов 

обмежується тільки вітальним жестом. 

Але Одінов звертається саме до Платонова: 

- Їдете сьогодні, Костянтин Костянтинович?  

- Та начебто, - Платонов жме плечима, - наче вчора наполягали, а сьогодні щось 

ніхто нічого ще не казав. Може ще рано? Тільки дев’ять. 

- Кацнельсона не бачив? – питає Корнієнко, незадоволений тим, що йому 

приділяють недостатньо уваги. 

- Ще не з’являвся, – лаконічно відповідає Одінов. 

- Скажіть мені, про що ми будемо питати Малзупа? – тихо обурюється Платонов. – 

Чи ти старший лейтенант дійсно є Малзупом? Ти можеш це довести? 

-  Я не знаю про що його питати  та які питання йому задавати, - зізнається Одінов. 

- І все тому, що покійний дурень полковник висловив йому нічим не доведену 

підозру. Це все НКВДешні штучки. Винен і точка. 

- Так, з Малзупом якось некрасиво виходить. Думаю, що ми всі троє повинні 

виступити на його захист, а Кацнельсон хай спробує його звинуватити. От тоді і 

побачимо, - підсумовує Корнієнко. 

- Інша справа – Подоляк, - Одінов розвиває думку керівника, - хай розкриє своє 

інкогніто. Яке від розвідки в нього завдання, принаймні, щодо нашого центру 

«Фінов-1». 

- І що то за скарби? Дикість якась, - продовжує генерал Корнієнко. 

В кімнату Одінова входить полковник Кацнельсон. Його в перший момент ніхто не 

помічає, але він слідує статуту: 

- Дозвольте бути присутнім, товариші. 



- Ми чекаємо на вас, товаришу полковник, - каже Одінов, марно згадуючи ім’я та 

по-батькові Кацнельсона. 

- Сідайте, товаришу полковник, - додає Корнієнко, - вже майже дев’ята, ви вже 

снідали? Може налити чайку? 

- Ви, мабуть, не в курсі подій, товариші, - каже полковник Кацнельсон тихим 

втомленим голосом, - вчора ввечері капітан Рєпринцев недорахувався шістьох 

своїх бійців. 

- Що? Знову теракт? – Одінов відчуває, що справджуються його припущення про 

отруєння бійців загону СМЕРШУ. 

- Не думаю, що це можна так назвати. Швидше це зустріч із якимсь зовнішнім 

ворогом. 

- Зовнішнім, кажете, - Корнієнко знайшов у словах полковника доказ непричетності 

до останніх подій персоналу частини. Принаймні, Одінову так здалось. 

- Так. Учора бійці Рєпринцева прочісували береги каналу і у кущах біля мосту 

знайшли прихований велосипед. Видно його сховали тільки що. Щоб піймати 

хазяїна, Рєпринцев організував засідку, трьох бійців з нашого загону. Пізно 

ввечері, коли вже смеркалось, він почав хвилюватись, що нема ніяких відомостей 

від людей у засідці. Він послав туди п’ятьох бійців на чолі із своїм заступником, 

капітаном Гусєвим. Гусєв розповів, що на місці засідки знайшли двох убитих бійців. 

Одного проткнули багнетом, другого задушили мотузкою. Велосипеда на місці 

засідки не було.  

- От тобі і СМЕРШ. А третій що, здався? – генерал Платонов терпіти не міг усі ці 

секретні служби. 

- Гусєв організував пошуки третього. Шансів, що він залишився живим не було. 

Хтось із бійців перейшов на інший берег каналу, щоб там пошукати і, очевидно, 

знайшов убитого. 

- Що значить, «очевидно»? – питає Корнієнко. 

- А от послухайте. Троє бійців Гусєва побігли через міст на той берег. Гусєв 

вийшов до каналу і в бінокль побачив труп бійця, якого шукали. Він був 

наполовину занурений у воду. Біля нього стояв хтось з його бійців і щось 

вигукував, щоб привернути до себе увагу. І тут до Гусєва підходить ще один з 

бійців і питає у нього щось на зразок «Що, знайшли?». Розумієте? – Кацнельсон 

повільно обводить своїми хворими очима всіх присутніх. 

- Так, так, - бадьоро відгукується Одінов, хоча толком нічого не розуміє. 

- Отже, - не повірив Одінову Кацнельсон, - якщо в групі Гусєва п’ятеро, він та ще 

один боєць залишись на цьому березі, а троє побігли на інший, то хто знайшов 

загиблого? Якийсь шостий? 

- А-а, - дійшла арифметика події до Корнієнка. 

- О тут Гусєв, - продовжує Кацнельсон, - зрозумів, що це зухвала засідка. Він 

крикнув «усі назад», але було вже пізно. Чоловік у кущах, який стояв при вбитому 

бійці, відкрив вогонь з ППШ і всіх трьох нашпигував кулями. Гусєв та останній з 

його групи відкрили вогонь через канал, але марно. Досвідчений терорист, коли 

стріляв, весь час переміщувався. А потім зник. Його так і не знайшли. Зранку, на 

вимогу керівництва, Рєпринцев повіз трупи до Потсдаму. Третього бійця вбили 

пострілом з пістолету. Стріляли знизу. 

Кацнельсон тиче товстим та коротким пальцем себе під підборіддя. 



- Так, весела історія. Мирний час, товариші. Третя річниця перемоги, – іронізує 

Платонов, а закінчує питанням: - То що, мій від’їзд відкладається? 

- Так, дочекаємось Рєпринцева, - відповідає Платонову Кацнельсон. 

- Знов загострюється класова боротьба, - це Одінов згадав заповіт друга Фіми 

Красноштейна. 

-  Мені, здаються зараз недоречними допити цих лейтенантів, - каже Корнієнко.  

Але Одінов підозрює, що його керівнику треба просто запити новину пів літром 

горілки. 

- Ні, чому ж.  Ми вже зібрались. Все одно нема чого робити. А так, може знімемо 

підозри з людей, - м’яко заперечує генералу Кацнельсон. 

- Добре, то може щось перекусимо, та по сто грамів, щоб пом’янути загиблих. 

- Я проти, Григорій Іванович, - обурюється Платонов, - після роботи, то будь ласка, 

а зараз, можна з’їсти хіба що чай з бубликами. 

- О, є рішення, - швидко погоджується Корнієнко, - Лазар Володимирович, попроси 

Риму організувати чай. 

- Рима Григорівна, - Одінов після довгої паузи підходить до дверей кімнати де 

працює Фішман, - зробіть нам чай на чотирьох. Дуже прошу. 

- Ну, я знаю? – за звичкою капітан Фішман питає в себе самої, - ще чай якось 

організую, але печиво чи бублики – де я їх візьму? 

- А це вже я знаю, - передражнює Одінов підлеглу, - де взяти печиво. 

Зателефоную Поліні Рудь, у неї в домі завжди вдосталь свіжої випічки. 

Доки генерали та офіцери розминали ноги та перетравлювали новину про розгром 

невідомими нападниками двох груп загону Рєпринцева, Еріка Розенберг принесла 

плетений кошик зі свіжими булочками та печивом. В кабінеті Одінова запахло 

прянощами та свіжим хлібом. Тим часом, Рима Фішман виставила чотири чашки, 

електрочайник повний окропу та заварений чай  без смаку та запаху. Окремо на 

блюдці виклала чималенькі брили цукру. 

Коли сіли за стіл, то виявилось, що снідав тільки генерал Корнієнко. Генерал 

Платонов покинув гостинний дім Федора Рудя не поснідавши, бо проспав. Одінов 

мав італійську звичку починати день з маленької чашки міцної кави. А полковнику 

Кацнельсону було не до сніданку, йому і зараз нічого в горло не лізло. Він тільки 

пив чай, розколовши величезним фінським ножем  на придатні шматочки брилу 

цукру. 

- Іван Петрович, це Одінов. Запросіть, будь ласка, старшого лейтенанта Малзупа 

до мого кабінету, - каже Одінов Власову в телефонну слухавку. 

За кілька хвилин до кабінету заходить Малзуп. Рима Фішман вже прибрала чашки, 

чайник та інше приладдя. Кошик з печивом, яке залишилось, поставила на 

підвіконня. 

До Малзупа, що стоїть біля дверей кабінету, звертається генерал Корнієнко. 

- Ми запросили вас до співбесіди в зв’язку з проектом рапорту, який склав 

полковник Біленький. Ви знаєте, що він проводив розслідування аварії барокамери 

і був застрелений разом із своєю помічницею. В рапорті полковник висловлює 

сумнів, щодо вашої та старшого лейтенанта Подоляка ідентичності. Тобто, він 

висловлює думку, що особисті документи цих людей присвоєні іншими особами. 

Ще простіше, що ви не є старшим лейтенантом Малзупом. Однак, це є 

формальним припущенням. Воно не підкріплено достатніми доказами. Тому, 



полковник Кацнельсон, який розслідує серію злочинів, пов’язаних з моєю 

частиною, задасть вам питання, щодо вашої біографії. Ми, керівники частини, 

відмовились від питань до вас. І вважаємо їх зайвими. 

- Дякую за довіру, товаришу генерал. А можна познайомитись з текстом того 

рапорту? 

- На жаль, ні. Текст містить інформацію, яку вам знати не треба, - відповідає 

Кацнельсон. 

- Зрозумів. Прошу, які будуть питання? 

- Ви народились в Нар’ян-Марі? Хто були ваші батьки? 

- Так. Я народився в Нар’ян-Марі першого червня 1923 року. Батько невідомий, 

прочерк у метриці, мати – Рубанова Єлизавета Петрівна, померла в 1937 році. 

Була залежною від алкоголю. Після її смерті, мене направили до дитячого будинку 

там же, в Нар’ян-Марі. 

- Де зараз ваша метрика і чому ви маєте прізвище Малзуп? 

- Не знаю. В мене її точно нема. Припускаю, що залишилась в дитячому будинку. 

Щодо прізвища, то так мене  записали в тій метриці. Гадаю, то було прізвище 

батька або лікаря… 

- Ясно, - Кацнельсон робить якісь записи в своєму потріпаному блокноті. – Як ви 

потрапили до Красної армії? 

- Воєнком Нар’ян-Мара був шефом нашого дитячого будинку і традиційно всі, крім 

місцевих ненців та хворих, потрапляли до збройних сил. Я хотів служити в авіації і 

мене послали до школи молодших авіаційних спеціалістів. Це в Кременчуку. 

- А служили ви в Амдермі і звання у вас було – молодший лейтенант. Правильно? 

- Так точно, товаришу полковник. 

- Точно… Які були ваші обов’язки, що ви там робили? 

- В Амдермі була авіаційна база. Обслуговувала літаки, які туди прилітали. Вже в 

кінці війни там розмістився окремий авіаційний загін з двома американськими 

транспортними літаками «С-47». 

- Добре, а ви що робили? 

- Я робив профілактичний ремонт та поточне обслуговування літаків, які 

знаходились на аеродромі. 

- Значить, в селищі Амдерма був аеродром. Де ж він був розташований? 

- Був розташований там, де його побудували, - дивується питанню Малзуп і 

здогадавшись, продовжує. – А, топографічне розташування аеродрому: на косі 

річки Амдермінки, що проходить вздовж моря. Саме селище  розташовано на горі. 

А шахта ще вище. 

- А що за шахта така? 

- Так то ж сама суть всього – в шахті добувають плавиковий шпат. Це мінерал 

такий, його в залізо додають, щоб виплавити міцну сталь. 

- Ось воно що, плавиковий шпат, - Кацнельсон пише в блокноті. 

- Так. Я навіть прихопив з собою шматочок. Він нагадує стеарин, який є в свічках. 

Такий м’який, ріжеться ножем. А в моєму шматочку є ще малесенькі краплинки 

золота … 

- Обережно, товаришу старший лейтенант. Вас зараз звинуватять у розкраданні 

природних багатств Батьківщини, - чи жартома чи серйозно попереджає Платонов 

Малзупа. 



- Я  його не звинувачую, а тільки ставлю питання та записую відповіді, - 

огризається Кацнельсон. 

- Так,  я наплутав, звинувачення – це вже наступний крок, - не вгаває Платонов. 

- Дозвольте, товаришу генерал, продовжити, – сердиться Кацнельсон. 

Платонов навіть не відкликається. Після паузи Кацнельсон продовжує. 

- Прізвище вашого командира бази пам’ятаєте? 

- Єгоров. Підполковник Єгоров. 

- А ім’я та по батькові підполковника? 

- Ніколи так до нього не звертався. Підполковник Єгоров і все. 

- А комісара бази як звали? 

- Майор Родіонов, Ігор Кузьмич. 

- Ви спілкувались з цивільним населенням? Там, напевне, були шахтарі, оскільки є 

шахта. Були торгові підприємства, магазини. 

- Був один магазин. А шахтарі були арештанти, всі засуджені. Вони жили в окремих 

бараках, але пересувались у селищі вільно. В певні міста їм дозволялося ходити. 

В клуб військового гарнізону їх не пускали. А так – будь ласка. 

- Засуджені… І що то були за люди : кримінальні, політичні. Може засуджені за 

шпигунство? 

-  Не знаю, я з ними не спілкувався. Вони завжди тримались окремо. Людей в 

погонах не любили та боялись. А люди були різні. Ще перед війною, навіть, 

маршал Рокосовський там відбував. 

- Але ж ви потрапили туди у сорок першому, то його вже не застали. То ви 

переповідаєте якусь легенду. 

- І так, і ні. Бо вже по війні, в сорок шостому, маршал на пів дня прилетів до 

Амдерми. Казали, що тягло його ще раз побачити ці місця. 

- І ви обслуговували його літак? 

- Ні. Там була охорона, вона і близько не підпускала до літака. А обслуга, як і 

охорона, прилетіли разом з маршалом… 

- Он як. А якась зброя у вас була? 

- Так. Пістолет «ТТ».  Він числився за мною. Але мені його не видавали, тільки 

чистив його раз чи два за службу. Профілактика. 

- А хто мав вам його видавати? 

- В авіації все видає каптенармус. Комірник, значить. І все під розпис. Взяв 

викрутку, то повинен розписатись. Повернув, то знов розпишись. Це потрібно для 

того, щоб у літаку не залишити нічого зайвого. 

- Так виявляється в авіації порядок. 

- А ви що думали? – не витримує Корнієнко, який теж довгі роки керував базою. 

- А як звали того, як ви кажете … каптенармуса? 

- Чуркін, Сергій, - Малзуп проводить пальцями по своєму погону, згадуючи, - 

старший сержант. 

- Ясно. А як ви, технік, зайнялись авіаційною медициною? 

- А, все почалось з повітря у Амдермі. Там при нормальному тиску, менший 

процент кисню придатного до дихання. Настільки, що здорова людина за десять 

хвилин фізичної роботи починає задихатись.  В доступній літературі про висотні 

польоти я такого не знайшов, усе зводилось до зменшення загального тиску, який 

відтворюється в барокамерах. Я про свої спостереження написав в «Жуковку». 



Через деякий час мені відповів у листі професор Платонов, - Малзуп робить довгу 

паузу, - тут присутній. 

- Ага, можу підтвердити свою тут присутність, - іронізує Платонов. 

- Добре, зрозумів, - Кацнельсон киває і звертається до Платонова, - і на скільки ці  

дослідження важливі? 

- У задачі забезпечення пілота киснем, ці дослідження є переходом від частки до 

цілого, від плоскої картинки до об’ємної скульптури. Такими дослідженнями 

займались тут у Фінові. Старший лейтенант Малзуп є найбільш підготовлений до 

сприйняття того, що зробили німці і розвитку досліджень в цьому напрямку. 

- Добре, зрозумів, - повторює Кацнельсон, - значить старший лейтенант Малзуп … 

- Продовжує тут в Німеччині роботу, яку розпочав ще там на Півночі, - закінчує за 

Кацнельсона його фразу генерал Платонов і додає, - Ви все зрозуміли, що 

стосується вашого розслідування та рапорту Біленького? 

- Дякую, товаришу старший лейтенант Малзуп. В мене нема більше питань, - на 

лобі полковника Кацнельсона зібрались глибокі зморшки. 

Малзуп встає. 

- Дозвольте йти, товаришу генерал, - звертається він до Корнієнка. 

- Так, можете бути вільним. Ідіть та спокійно працюйте. 

- Я ще знайду сьогодні годину поговорити про наші справи, - додає Платонов. 

Малзуп виходить з кабінету. 

Одінов дивиться йому в слід. Ні, не був щирим Гліб Малзуп. І не був ефективним 

цей, з дозволу сказати, допит. От, наприклад, навіщо йому старий копіювальний 

папір? Чому не новий? Бо на старому можна прочитати те, що друкувала Фішман? 

Може цей Малзуп вже читав рапорт Біленького. 

І що з Півночі такого складного повідомив Малзуп Платонову? Кисневе 

голодування? Це ж елементарно. Якби йому, Одінову, одним реченням 

повідомили про таке, він далі зміг би розвивати цю тему без участі того, хто про це 

повідомив. Тобто справжнього Малзупа таки могли підмінити. 

Ще оте українське «г». Фонетика, звісно, не профіль Одінова. Але чи так говорять 

народжені в Нар’ян-Марі? Розумний Малзуп скаже, що в тій Амдермі серед 

персоналу бази, охоронців та засуджених багато українців. От і набрався. Це все 

тому, що схильний до вивчення мов. Он німецькою «шпарить»… А може все 

простіше – жив в Україні і спілкувався з німцями в роки окупації? 

Є ще одне питання: чому він, Одінов, мовчить про це все, а тільки думає про це, 

дивлячись Малзупу в потилицю? 

«Може зізнатись самому собі, що мені з певного часу байдуже все, що тут 

відбувається? І маю лише одне бажання: скоріше закінчити всю цю комедію». 

Хлопають двері. Малзуп пішов з кімнати начальника особового відділу. 

- Пропоную перерву хвилин на десять, а потім викличемо Подоляка. От до кого в 

мене є кілька простеньких питань, – каже генерал Корнієнко. 

 

  



44. Генерал Корнієнко. Понеділок 26 квітня 1948 року 
 

Старший лейтенант Подоляк не сподобався генералу Корнієнку з того моменту, 

коли він прибув до частини та представлявся командиру. Важко сказати, що саме 

дратувало генерала в Подоляку. Чи його прилизана зачіска з підстриженими під 

нуль скронями, чи товсті, по дитячому надуті щічки, чи його невиразна статура з 

кривуватими ніжками в занадто вже широких штанях. Але, насправді, генерала 

дратувало те, що цього блазня прислали з Москви з міністерства і цей блазень 

має покровителів, які в праві вирішувати і його, генерала, військову долю. 

От і зараз, він сидить як опудало і моргаючи, дивиться своїми жовтими 

оченятками. А в них нема ні горя, ні радості. Корнієнко на нього злий, тому бере на 

себе розмову з Подоляком. 

- З поваги до  відомства, яке вас сюди прислало, я не буду питати про ваше 

справжнє прізвище. Для цієї розмови ви залишаєтесь старшим лейтенантом 

Подоляком. І встаньте, будь ласка, ніхто не дозволяв вам сідати, – Корнієнко 

свердлить Подоляка своїми чорними очима. 

- Товаришу генерал, я думав … - мямлить Подоляк і підіймається зі стільця, на 

який сів без дозволу. 

- Вам буде запропонована певна кількість питань для того, щоб прийняти рішення 

про ваше подальше перебування у частині. Також перевірити вашу причетність до 

низки інцидентів, які тут сталися. Ваші думки «про взагалі», - Одінов крутить 

рукою, - залиште при собі. 

- Зрозумів, - старший лейтенант Подоляк з шумом ковтає повітря. 

- Але до діла, - генерал Корнієнко дивиться в папери Подоляка. - Як нам повідомив 

полковник Кацнельсон, вас прислало до нашої частини головне розвідувальне 

управління. Тобто, військова розвідка. Ви можете сказати навіщо? 

- У мене є завдання. Це моя дипломна робота. Я учусь у школі. 

- Ось як. Учитесь. І в чому суть завдання? 

- Мені доручили пошук у вашій частині залишених німцями документів. Мій 

куратор, тобто керівник роботи, дав завдання знайти банківські документи 

німецького міністерства авіації, які вони ховали у Фінові. 

-  І що це за документи? – дивується Корнієнко. 

- Це гроші міністерства авіації хітлерівської Німеччини, які зберігаються в 

швейцарських банках. 

- А звідки ваш куратор знає, що ті документи знаходяться досі у Фінові. Дивіться, 

всі співробітники центру вже втекли … 

- І працюють в Америці, - перебиває Корнієнка Платонов. 

- Так, в Америці. Далі. Протягом тижня частина СС знищувала всі документи та 

секретне обладнання. Нам залишили тільки безлад та сміття. То звідки виникла 

така впевненість? – продовжує допит Корнієнко. 

- Мені нічого не відомо про впевненість. Мені поставили таку задачу, - відповідає 

Подоляк. 

- Добре. Припустимо, що ви не знаходите ці документи. Що будете робити далі? 

- Є відведений час до жовтня поточного року. Далі я складаю пропозицію про 

інший спосіб легалізації в Швейцарії. 

- Що це за легалізація? – нічого не зрозумів Корнієнко. 



- Та він хоче втекти до Швейцарії. Краще з грошима, а ні, то щось інше треба 

придумати, - пояснює Платонов. 

- А куратор не казав вам, що у Фінові командир частини є фронтовиком і може 

пристрелити вас як зрадника. Ви не зробите й десяти кроків. 

- Товаришу генерал, це цілком таємна операція. І ви, якщо про це довідались, то 

повинні мені допомогти. Наша агентура в Швейцарії була практично знищена під 

час війни. Її треба відновлювати. Ось. 

- Що ось? – вже не на жарт злиться Корнієнко, - це ж за чий рахунок ви з 

куратором рветесь на Захід, а? Це ж хто повинен відповідати за вашу втечу та 

вкрадені документи? Якщо десь тут валяються банківські рахунки, то вони повинні 

бути передані державі. 

- Ви не зрозуміли, що це просто дипломна робота, - з поблажливою посмішкою 

відповідає Подоляк. 

- Завдяки вашій роботі можуть постраждати, аж до тюремного ув’язнення, присутні 

тут керівники частини. Ви про це думали? – питає Кацнельсон. 

- Нікак нєт - просто, по військовому відповідає Подоляк. 

- Ясно. Які ще задачі поставив вам куратор? – знову питає Кацнельсон. 

- Мені потрібно було завербувати спільника для розшуку цих документів. Я 

спробував залучити когось з перекладачок. 

- І що? 

- Не вийшло, товаришу полковник. Ті дві – Тоня Смірнова та Оля Назарова - не 

переносять чоловіків. Лесбійська парочка. Ахметова п’є. А Надя Самохвалова… 

Самі знаєте… Вона з Чуркіним… Того. Закохалась, значить. До майора Кочкіної 

краще не підходити. Заражена буржуазним снобізмом. – Це останнє визначення 

псевдо-Подоляк, напевно, запам’ятав, як слухав лекцію з наукового комунізму. 

- Так ви, Подоляк, невдаха. У вас нічого не вийшло: документи не знайшли, дівчат 

не звабили. Вам вашу роботу не вдасться захистити. Мабуть, вас виженуть, - 

посміхається Платонов. 

- Товаришу полковник, - звертається Корнієнко до Кацнельсона, - ця людина, що 

видає себе за старшого лейтенанта Подоляка, повинна бути заарештована. 

Наміри,  про які ми почули, тягнуть на державний злочин. 

- Погоджуюсь з вами. Ви заарештовані, громадянин Подоляк, - каже Кацнельсон і 

вже до Корнієнка, - дозвольте задати ще кілька питань заарештованому. 

- Так. Прошу. 

- Виходячи з того, про що ви розповіли, легенду про старшого лейтенанта 

Подоляка вам підготували в ГРУ. Правильно? 

- Я сам готував ту легенду. В мене ж дипломна робота. 

- Якщо ще раз згадаєш  про дипломну роботу – пристрелю на місці. Іменем 

Совєтського Союзу. Хай потім розбирається прокуратура, - Корнієнко вскакує і 

тиче пальцем в Кацнельсона, згадуючи про прокуратуру. 

- Заспокойтесь, Григорій Іванович. Думаю, наш арештант своє отримає. Буде йому 

дипломна робота, - це озвався Одінов. - Здається я вашу думку зрозумів, 

товаришу полковник.  Я з початку місяця займаюсь справою самогубства Черниха. 

- Ось і я про це. Ви поганенький студент, Подоляк, чи як вас там. Справу злодія та 

дезертира Подоляка вів під час війни покійний полковник Черних. Що ж ви не 



склали два плюс два? З біографією Подоляка ви прибули до того, хто ту біографію 

написав. А тепер поясніть мені, чому полковник Черних мертвий? 

- Ну, я прийняв заходи, назвався ім’ям Подоляка, Зиновієм. А полковник, він сам 

того… Я тільки записку написав за нього… 

- Надрукували на тій машинці? – Одінов тиче пальцем у бік сусідньої кімнати, де 

працює капітан Фішман. 

- На ній, де ж ще, - нахабно огризається Подоляк. 

- Ви шантажували Черниха, маючи на нього вичерпне досьє. 

- Всіх можна на чомусь підловити, Черних не виключення. До того ж він випивав. 

Це спрощує роботу. 

- Це у вашій школі такому вчать. І ви отримали залік за вбивство Черниха, – 

Корнієнко перейшов з крику на шепіт. 

- Отримав. Зрозумійте, я повинен був показати на що можу бути здатен. 

- Мабуть, ви наївно вважаєте, що ваше керівництво, той самий куратор, за вас 

вступиться і вся гра буде закінчена. Помиляєтесь. Вони здадуть вас, як здавали 

сотні агентів.  Вони ще будуть просити якомога швидше з вами покінчити, тільки 

щоб тихо. Скоро ви впевнитесь, що я не помилився. – Вперше за всю співбесіду з 

підозрюваним, Кацнельсон посміхається. 

- Так що? Можна діяти? – Одінов по черзі дивиться на полковника та генерала 

Корнієнка. 

Ті тільки мовчки кивають на знак згоди. Одінов знімає трубку та набирає номер 

чергового по частині. 

- Іван Петрович? Одінов, - звертається він до капітана Власова. - Викличте, прошу, 

капітана Гусєва з бійцями для конвою заарештованого старшого лейтенанта 

Подоляка. 

- Так що, він? – коротко питає Власов. 

- Схоже на те. Але ми доповімо подробиці пізніше, - Одінов кладе трубку на 

апарат. 

Гусєв та троє автоматників з’являються, на диво, швидко, наче вони чергували під 

дверима. Всі присутні, включаючи Подоляка, були за це їм дуже вдячні, бо було 

важко витримати ту тишу, яка склалась після телефонної розмови Одінова. 

Нарешті псевдо-Подоляка вивели, скрутивши йому руки за спиною товстою 

мотузкою. 

-  Може вип’ємо ще чаю, чи чогось міцнішого? – настрій Корнієнка значно 

покращав. 

Але йому ніхто не відповів. Кацнельсон все ще щось записує в свій блокнотик. 

Корнієнку стало цікаво, що саме він пише. Але найбільше його радує те, що 

нарешті вирішується справа Черниха. Він зобов’язався закінчити її до дев’ятого 

травня. Дня перемоги, значить. 

- Від чаю не відмовлюсь, а щодо горілки, то тільки дванадцята, якось ранувато, – 

нарешті відкликається Кацнельсон. 

- Я мабуть піду, товариші, – це Платонов поспішає втекти з цього зібрання. 

Йому теж ніхто не відповідає, кожен зайнятий своїм. 

- От я дивлюсь, у вашій частині служив та загинув старшина Чуркін, - Кацнельсон 

дивиться в свій блокнот, - і він заважав Подоляку щодо Самохвалової. 

- Так, - тягне зацікавлений Корнієнко, - думаєте він і Чуркіна того …? 



- Можливо, тому що вбили Чуркіна професійно, але ось я читаю спогади Малзупа 

про його службу на Півночі і там теж Чуркін. Тільки старший сержант і в Амдермі 

він був каптенармус. Що це за слово таке, а? 

- Може Малзуп переплутав прізвище, я, наприклад, зовсім не запам’ятовую 

прізвища, - адвокатствує Платонов. 

- А от ми зараз і перевіримо. Рима Григорівна, принесіть особову справу Чуркіна, - 

Одінов знає що робити. 

За хвилину з’являється незворушна Фішман з текою, на якій крім напису «Чуркін» 

ще червоним олівцем написано «вибув». Одінов відкриває ту теку. 

- Так, читаю. Автобіографія. Який  був чудовий почерк у покійного. Ага. Ось: брат 

Сергій Чуркін 1928 року народження, служить в Красній армії в званні старшого 

сержанта. – Одінов закриває теку. 

- Значить, якщо тому північному Чуркіну відправити фото Малзупа, то той його 

повинен впізнати, - робить висновок Корнієнко. 

- Ні, - знов посміхається Кацнельсон, - пізнати по фото Малзупа може хто завгодно 

з його частини. От хоч би політрук. Справа в тому, що якщо наш Малзуп не 

справжній, то він міг убити старшину Чуркіна. Адже брати, напевне, 

переписувались і могли згадати в листах Малзупа. 

- Виходить, у нас двоє підозрюваних, - резюмує Одінов. 

- Так, Подоляка ми вже заарештували, а Малзупа поки що чіпати не будемо. 

Дочекаємось перевірки в його частині на Півночі. 

- В Амдермі, - доповнює Кацнельсона Одінов. 

 

 
Амдерма. Закинута шахта з видобутку плавикового шпату. (сучасне фото) 

  



45. Ельза Краузе. Неділя 2 травня 1948 року 
  
Вже друга дня і кількість гостей у пивниці зменшується. Принаймні, вже кілька 

столів порожні. Наприклад, стіл, який стоїть під вікном та той, біля коридору, що 

веде до туалету. Там ще сиділа парочка комуністичних чиновників і постійно 

викручували свої шиї, щоб побачити котра година на годиннику. Пили тільки пиво, 

ніяких страв не замовляли. Ще у залі багато тютюнового диму та і публіка 

сьогодні, у неділю, досить галаслива. В основному гомонять про свято першого 

травня і, значить, про солідарність всіх трудящих. 

Пані Ельза, під час свят, продала пива, сосисок та контрабандних сигарет цілком 

достатньо, щоб окупити всі витрати на утримання її закладу. Нарешті відвідувачі з 

Еберсвальде допили російську горілку, яку пані Ельза приготувала для російських 

офіцерів з Фінова. 

Взагалі, горілку почали замовляти значно частіше і Ельза Краузе вже почала 

замислюватись про те, кому замовити ще кілька ящиків цього прибуткового напою. 

На жаль, можна забути про обмін горілки на порнографічний журнал. Цей обмін 

вона здійснювала з російським старшиною. У Ельзи нема більше таких журналів та 

і старшина кудись подівся. 

При згадці про журнал, пані Краузе трошки почервоніла, бо, у свій час, вона 

детально познайомилась з його змістом. Таким чином набутий досвід вона 

використовувала не тільки, коли тішила сама себе, але і коли кохалась з «її 

англійцем», як вона називала Джеймса Шеферда. Коли ще була дівчиною у 

розпусні двадцяті і, тим більше, з чоловіком Вільгельмом, ніколи і гадки не мала 

робити це ротом.  А зараз це стало звичкою під час любощів з англійцем. 

Пані Ельза витирає, раптом, спітнілий лоб тильною стороною руки. Сексуальні 

спогади завжди виводять її з рівноваги. А зараз зовсім нові відчуття і, головне, їй  

вони  дуже подобаються… Але її кличуть і вона виходить до зали із своєї звичної 

схованки за кавовим апаратом. 

- Ви сьогодні особливо красиві, - робить банальний комплімент літній німець, який 

вже випив два кухлі пива, з’їв порцію сосисок та випив чарочку «Московської». 

- Дякую пану. Все було смачно? – Ельза професійно посміхається до не тверезого 

гостя. 

- О-о, -  занадто голосно тягне він і одночасно дістає з кишені гаманець, - все 

чудово. Скільки з мене? 

Пані Ельза придушує в собі бажання додати до суми ще кілька марок. Нарешті, 

розраховується з вдячним земляком. Коли вона вкладає гроші до кишені фартуха 

в клітинку, то чує як хтось її тихенько кличе. За столом біля вікна, який ще був 

вільним кілька хвилин тому, сидить непоказний чоловік і майже пошепки просить її 

уваги.  Він ще два пальці підняв, як учень у школі. У чоловіка некрасиве обличчя та 

зовсім лисий череп. З огляду на теплу погоду, він одягнений в темну сорочку не 

визначеного кольору. Рукава сорочки закочені до ліктів, тому видно його міцні 

руки.  

- Добрий день. Замовите пива? Є сосиски. Сир на гарячому хлібі. А може, для 

початку, чарочку холодної горілки? 

- Кухоль пива та сир, будь ласка, - коли чоловік замовляє, то говорить з ледь 

помітним акцентом. 



Пані Ельза  уважно дивиться на чоловіка.  Його обличчя некрасиве настільки, що 

не можна визначити походження людини. З акценту, наче росіянин. Але досить 

дивно одягнутий для росіянина, бо вони, в абсолютній більшості, носять їх 

жахливу форму. 

- Ваше замовлення за хвилину буде на столі, - обіцяє Ельза і поспішає до кухні, 

щоб виконати свою обіцянку. 

За хвилину вона повертається з гарячим тостом, нарізаним твердим сиром і 

повним кухлем світлого пива. Щось у образі цього гостя змушує Ельзу утриматись 

від питань на кшталт «звідки ви будете?». Тому вона мовчки, але з професійною 

посмішкою, виставляє на столі страви. 

- Смачного, - врешті каже вона. 

Чоловік мовчки киває лисою головою і, несподівано, дістає з кишені гроші і 

простягає їх Ельзі. Вона дивиться на купюри і бачить триста марок.  Це забагато 

для оплати скромного замовлення. 

- Дякую, - тим часом каже чоловік. - Не треба решти. 

Якусь мить, Ельза розгублено дивиться на щедрого гостя і бере ці гроші.  У неї 

майнула думка, що чоловік ще щось хоче. То що? Чекати довго не довелось, коли 

триста марок зникли у кишені фартуху в клітинку, гість озвучив своє бажання: 

- Я хочу зустрітись з паном Шефердом, англійцем. Він недавно у вас жив. 

- Так, пан Шеферд пробув тут два тижні та поїхав. Очевидно, що до Берліну. 

- Чи не казав вам, що він повернеться? – чоловік, очевидно, був зацікавлений 

відповіддю на своє питання. 

- Так, я очікую його візит в кінці травня. Він планував відвідати Еберсвальде десь 

двадцять першого і зупинитись саме тут, - каже Ельза, повна відчуття, що 

відробила ті триста марок. 

Некрасивий гість мовчки киває головою і повертається до замовлених страв. Тим 

часом, Ельза заходилась обслуговувати інших гостей. Стіл біля коридору зайняла 

трійця – молодий хлопець та дві дівчини. Вони весь час посміхаються одна одній і 

бідний хлопець від того постійно крутить головою від одної дівки до іншої. 

«Петер зараз був би таким», - різонула зненацька  думка заклопотану Ельзу, - «а я 

кручусь між столами, рахую готівку та дні, коли повернеться мій англієць. Навіщо? 

Такій поведінці нема виправдання». 

Ельза знов проводить рукою по спітнілому лобу. Оглядається, чи все в порядку в 

залі. Стіл біля вікна, де сидів лисий гість вже порожній, порожні пивний кухоль та 

тарілка з під сиру. Ельза підходить до столу, щоб забрати посуд до кухні і помічає 

притиснуті кухлем ще триста марок. 

«Нема сумніву», - думає пані Ельза, - «мого англійця розшукує якийсь росіянин. Чи 

ж він часом не з їхньої секретної служби?». 

  



46. Майор Кочкіна. П’ятниця 14 травня 1948 року 
 

Майор Кочкіна береться руками за низ трикотажного светрика – лівою рукою 

праворуч, правою ліворуч. І одним досконалим рухом знімає цю одежину. Вона 

залишається у рожевому бюстгальтері та такого ж кольору трусиках, прикрашених 

мережевою стрічкою. Майже інстинктивно, майор крутиться перед великим, у 

повний зріст, дзеркалом, поправляє трохи скуйовджене біляве волосся. Кочкіна 

крутилась би та роздивлялась себе перед дзеркалом значно довше та 

енергійніше, якби не Поліна Рудь, яка незворушно спостерігає за нею та 

посміхається джокондовскою посмішкою. Раю Кочкіну завжди дратував її погляд 

мудрої богині, яка тішиться людською слабкістю та не досконалістю. Але що 

робити, коли ця жінка пошила їй літнє платтячко. Он воно висить на металевій 

штанзі в майстерні Поліни Рудь. 

Цю кімнату Поліна перетворила в справжню кравецьку. Домінує великий стіл, на 

якому Поліна тиждень тому вирізала з газети «Правда» деталі  її майбутнього 

плаття. Біля вікна  стоїть швацька машина «Зінгер» з ножним приводом, далі 

дошка для прасування з електричною праскою, шафа з заскленими дверцятами, 

набита швацьким причандаллям. Якимись нитками, голками, стрічками… Майор 

Кочкіна мало на цьому розуміється. 

Поліна стоїть біля металевої штанги, на якій на плечиках висить пошите для Раї 

платтячко з веселого ситцю. Вона уважно те платтячко розглядає, повернувшись 

до Раї спиною. Кочкіній тільки і залишається чекати в своїх мереживних трусиках і 

роздивлятись ладну фігуру Поліни Рудь у домашньому строкатому халатику і 

капцях без заднику. 

 Вони були майже однолітки але не стали подругами. Рая завжди відчувала з боку 

Поліни зверхність та холод. За ввічливістю та показною добротою ховалось 

відчуження, якщо не презирство. Але і Рая не дуже домагалася дружби з родиною 

Рудів. Вона не могла терпіти тупого Федора і, інстинктивно, цуралася його 

зарозумілої дружини. Хоча іноді суровий побут змушував її звертатись до неї. Іноді 

було потрібно печиво до кави або плаття на літо, бо є матерія, а  одягати нема що. 

Рая куйовдить коротко підстрижене волосся на потилиці, їй стало жарко в її 

мінімальному одязі. Стояти роздягненою більше трьох хвилин в очікуванні стає 

для неї нестерпним. Якби не карантин, який влаштував СМЕРШ в кінці квітня після 

перестрілки, тоді загинули шість бійців, то Рая замовила би це плаття у німецького 

кравця. Але довелось звертатись до Поліни. 

- Можна відкрити вікно? Мені душно, – Рая Кочкіна порушує мовчання. 

Поліна обертається до Раї. У неї здивований погляд – що раптом трапилось? За 

це Рая і не може терпіти цю жінку. 

- А, так, звичайно, - відповідає Поліна. - Тільки запни завісу, якщо не хочеш, щоб 

тебе роздивлялись ще вцілілі охоронці. Вони весь час вештаються вулицею. 

Поліна, нарешті, знімає платтячко зі штанги. Рая відкриває вікно. Якусь мить стоїть 

біля нього, щоб зробити кілька подихів. Вона впевнюється, що вулиця, яка 

знаходиться в метрах шести за парканом з металевої сітки, зовсім порожня. Рая 

відходить від вікна не завісивши його. Тим часом Поліна зняла платтячко з 

плечиків і приготувалась надіти його на Раю. 

- Тільки  поводься обережно, я ще не всі шви застрочила. 



 Поліна одягає платтячко на Раю. Рая обсмикує плаття. Низ ще не оброблений, 

якийсь косий. 

- Треба зробити коротше, краще до коліна… - Рая уважно дивиться у дзеркало. 

- Ні, в такому разі плаття буде трошки підсмикнутим. А так воно цілком 

пропорційне. 

- Але ж плаття вузьке, як я буду пересуватись? – не здається Рая. 

- Тому я передбачила тут складку для розрізу, - Поліна нагинається до Раїного 

стегна. - Він буде на правій нозі. 

- Але ж це високо. 

- Нічого, в тебе гарні ноги, гріх їх ховати. 

Рая вимучено посміхається. 

- Так що? Так і робимо? – питає Поліна і не чекаючи відповіді каже: - Тоді знімай, 

тільки обережно, я булавкою заколола довжину. 

Рая стягає недошите плаття. 

- В тебе талант, Поліна. Де ти так навчилась шити? 

- Не шити, Рая. Я вмію кроїти, тобто конструювати моделі. Це набагато складніше. 

А талант… Бог дав. Звідки ще може взятись? 

Рая подумала, що  Поліна свої здібності могла отримати і від диявола. 

Жінки замовкають. Рая натягує брюки та трикотажний светр. Поліна порається 

біля плаття, яке вона вже повісила на штангу. 

- Якби в мене була біла блискавка, її можна було вшити замість ґудзиків. А так … - 

Поліна показує пальцем застібку на талії. 

- Може Адольфа Цебста попросити. Він вештається всіма ринками, – відповідає 

Рая, яка вже зібралася йти. 

- Так, він може допомогти. Біла основа, сантиметрів п'ятнадцять вистачить – видає 

параметри Поліна. 

- Добре, я спитаю. 

- Тільки не барись, якщо хочеш отримати плаття вчасно, - зауважує Поліна. 

- Вчасно. Це коли? – дивується Рая. 

Але те її питання залишається без відповіді. 

- Мені час йти, - Рая підбирає свою сумку. 

- Ти до Курта? – питає Поліна. 

- Так … - Рая тим питанням збита з пантелику. 

- Можеш захопити для нього обід, не хочу Еріку ганяти зайве? 

- Ну, давай. 

- Тоді пішли на кухню. Я покладу у судки на двох. Буде в тебе обід з бароном фон 

Тадденом. 

- Поліна … 

- Що Поліна? Багато знає? – Поліна несподівано обіймає Раю за плече, - ви з 

Бруно будете чудовою парою. Але за умови, що вирветесь з цієї буцегарні. 

Майор Кочкіна мовчки йде до кухні слідом за Поліною Рудь. Обома руками вона 

підтримує брюки, бо не встигла застібнути ґудзика на поясі. 

  



47. Бруно фон Тадден. П’ятниця 14 травня 1948 року 
 

На кухні підполковника Одінова достатньо місця для Бруно та Кейсі, яку Бруно вже 

вважає своєю нареченою. На просторому столі парують дві бульйонні чашки з 

двома ручками. На розкішних тарілках доктора Одінова, якими він користувався 

тільки в особливих випадках, розкладені грінки до бульйону та свинячі відбивні зі 

смаженою картоплею. Кейсі стоїть у електричної плити та заварює каву із запасів 

Одінова. Зі острахом дивиться на радіоміссор, який розігріває їжу за допомогою 

високочастотних хвиль. Цікаво, з якого складу вермахту Одінов поцупив цей 

прилад? 

Бруно вже одужує та вільно ходить будинком, тому він, в свою чергу, з підвалу 

поцупив пляшку французького вина. 

- Тобі дійсно можна пити вино? – питає заклопотана Кейсі. 

- Очевидно, так, - Бруно притягає до себе чашку бульйону і чомусь крутить 

виделку в руці. - В мене нормальна температура вже другий день. Цей пеніцилін 

творить справжні дива. 

- Але краще було би обійтись без тих «чудес», - Кейсі вже закінчила готувати каву і 

сідає до столу. 

- Почнемо з бульйону з грінками, а потім спробуємо вино з відбивними. 

Подивимось, яке вино ховає Одінов, - каже Бруно і тиче виделкою у відповідні 

страви. 

- Ми повинні бути вдячними Одінову за гостинність та лікування. А ти, нишком, 

знищуєш його запаси. 

- Одінов не п’є вина. А вчора ввечері пригощав мене коньяком. 

- Ось як. А я турбуюсь чи можна тобі пити вино. А ти вже призвичаївся до міцних 

напоїв. 

- Ну, це була символічна доза. У нас вечорами філософські дискусії. Очевидно, що 

йому нудно в Фінові і він радий з кимось поговорити про щось, що його дійсно 

цікавить. Він, думаю, вже здогадався, що я насправді не садівник. 

- Можливо, - Кейсі ставить бульйонну чашку на стіл. - Але Поліна знає про тебе 

все: так і прошепотіла мені сьогодні на прощання «Буде в тебе обід з бароном фон 

Тадденом». 

- Хіба це для тебе новина? – щиро дивується Бруно. 

- Ну, а звідки … - Кейсі не знаходить слів, тільки розводить руками, при цьому в 

правій руці тримає виделку з насадженою грінкою. 

- Це довга історія. Поліна, як і ти, про щось здогадувалась, але пошуки банківських 

документів привели нас з Шефердом саме до її домівки. Коротше, без Поліни ми 

би їх не знайшли.  А коли ми їх шукали,  то Поліна дізналась від Шеферда хто я є 

насправді. 

- Шеферд, виходить, зрадив тебе? 

- Ні. Шеферд британський розвідник, і, якщо зрадить, то тільки свою імперію. Він 

прийняв рішення, в певний момент, викласти карти на стіл щодо себе і мене. Я 

погоджуюсь з його рішенням. Як бачиш, воно виявилось цілком продуктивним. А з 

Поліною в нього свої стосунки. 

-  Це ти про що? – Кейсі кинула жувати грінку. 



- При пікантних обставинах симпатичний англієць зустрівся з чарівною рудою… 

Продовжувати? 

- Ось тобі і Поліна Рудь, - цю фразу Кейсі запиває ковтком бульйону. 

- Всі банківські документи залишились у неї, - Бруно міняє тему розмови, бо не 

хоче обговорювати чужі особисті стосунки.  

- Бачу, що ти повністю їй довіряєш. 

- Ну, по-перше, в мене нема вибору. По-друге, вона та її спільник поводяться щодо 

нас цілком шляхетно. 

- Я боюсь того Малзупа. Коли ти розповів мені про його діяння… Ті націоналісти є 

страшними бандитами. 

- Ти ж сама українка, чого тобі боятися? 

- Не знаю, - Кейсі відставляє свою порожню супову чашку. - Вони вбивають людей. 

- А твоя таємна поліція не робить те саме? Як казав Джеймс, там йде війна. 

Кейсі досить довго дивиться на Бруно, а потому каже: 

- Шеферд дуже вплинув на тебе, якщо ти його постійно цитуєш. 

- Ми йому зобов’язані нашими рахунками. Ти хоч розумієш, що ми потенційно є 

міліонерами? 

- Так, але все це дуже складно, - Кейсі тре чоло. - Як ми виберемось з цієї пастки? 

- Я хотів би скористатись літаком. 

- Ти все ще віриш у цей фантастичний план? Тобі не дадуть підійти до нього навіть 

на двадцять метрів. І як ти керуватимеш літаком після твоєї хвороби? 

- Я тільки сказав «хотів би». Просто я не бачу іншого безпечного шляху. Втеча 

офіцера призведе до масових перевірок. Нас можуть затримати. 

- Так, ризик великий, - Кейсі проводить рукою коміром свого светрика. 

- А якщо змусити росіян зайнятись тим літаком. Джеймс про таке натякав. 

- Це ж з якого дива? 

- Не знаю, люба. Але ж цей літак не може вічно стояти у Фінові. 

- В тому то й справа, що може. Безгосподарність це основа нашого способу життя. 

- І все ж таки. Уяви собі, що до частини чи охоронців надходить наказ про 

підготовку літака до повернення у Берлін. Чи зможуть місцеві виконати цей наказ. 

- Формально, за статутом – ні. Хоча фактично у частині є такі фахівці. Наприклад, 

Таранов. Та ще є Дєвятніков. 

- А яким чином ці накази надходять? 

- Фельд’єгерською поштою. 

- Тоді з цього нічого не вийде. 

- Почекай, Бруно. Може такий наказ вдасться організувати. Я подумаю. Хоча би до 

завтра. 

- Добре. Значить є ще надія. 

- А хто поведе літак? 

- Звісно, що я. 

- І як це відобразити в тому гіпотетичному наказі? 

- Німецький антифашист пілот товариш Краузе, - Бруно підсовує до себе дорогу 

тарілку. 

- Що так і написати? 

- У Джеймса такий фокус вдався, коли він видавав себе за фотографа. 



- Знову цей Джеймс. А чи нема в літаку третього місця, щоб прихопити з собою 

англійця? 

- Я був би не проти. 

- Я сподіваюся, що ти жартуєш. 

- Звісно. Час  нам дізнатись, що то за вино ховає доктор Одінов, - Бруно підіймає 

свій келих. - За тебе, люба. 

- Щоб нам пощастило, - Кейсі і собі тягне до очей червоне вино. - А Поліна не 

поклала жодного десерту. 

- Дійсно, - Бруно оглядає накритий стіл, - але це не страшно. Після кави ми 

займемось коханням. Колись мене вчили, що жінкам потрібно хоч одне кохання на 

місяць. 

- Мій Боже. І хто ж був цей мудрий вчитель? 

Бруно не видав авторство страченого райхміністра Геринга. Замість цього 

заходився відрізати ножем шматочок апетитної відбивної від пані Поліни. 

 

 

 

 

 
Свиняча відбивна з картоплею по французьські 

  



48. Лазар Одінов. П’ятниця 14 травня 1948 року 
 
«А сьогодні я не втомився. Чому?» -  дивується собі підполковник Одінов. 

А дійсно, чому? В п’ятницю весь день офіцерський та рядовий склад частини 

проводив навчання з хімічної та бактеріологічної оборони. Навчаннями керував 

спеціально прибулий з Потсдаму офіцер. Тільки жінки частини були звільнені від 

довгих та виснажливих вправ з протигазами, імпрегнованою білизною та одягу з 

клейонки, яка не пропускає повітря. Виходили з того, що під час навчань треба 

було знімати верхній одяг. Тільки капітан Фішман чергувала на телефоні у 

звичному режимі, інші взагалі були звільнені від служби. 

Вже біля сьомої вечора після всіх цих вправ Лазар Одінов прийшов у свій котедж. 

Крім свого пацієнта садівника він застав на ганку ще майора Кочкіну та собаку з 

садиби Федора Рудя. Однак, гості садівника поспішили розбігтися по своїх 

домівках. 

Одінов ні на дюйм не відхилився від заведеної вечірньої процедури. Він 

приготував та з’їв кілька бутербродів з твердим сиром. Довелося готувати самому, 

бо фрау Цебст знов поїхала у Еберсвальде лікувати зуби. Після вечері він прийняв 

ванну, переодягнувся у домашнє і запросив трошки зніяковілого садівника до свого 

кабінету. 

Ось він сидить у шкіряному кріслі. Поруч на столику бокал з дорогим бренді. 

Садівник Курт вдягнутий у білу сорочку, темні штани та домашні капці, які йому 

видав Одінов. 

Лазар Володимирович пишається, що він, практично, вже вилікував запалення 

легенів у садівника. Та ще, особисто впевнився в ефективності антибіотика 

«пеніцилін». І на додаток у вільні вечори отримав гарного співрозмовника. 

Садівник Курт був йому симпатичний. У нього були всі атрибути класичного 

німецького красеня: зачесане на бік біляве волосся, сині, майже, бузкові очі та 

вольове підборіддя. Кочкіна не дарма, досить часто, відвідує цього німця. Одінов  

її розуміє. Тільки навіщо приперся собака? Одінов не любить собак, а вони, 

відповідно, не люблять  його. 

Однак  сьогодні дивний німець напружений та мовчазний. А вчора  вони розвели 

дискусію про музику. І виявилось, що садівник великий прихильник американського 

джазу. Хоча  він чудово розбирається і в класичній музиці. Але любить джаз. Хіба 

джаз популяризувався в нацистській Німеччині? Курт посилається на три повоєнні 

роки. Типова відмовка багатьох німців. 

Сьогодні нема потреби обирати тему для бесіди. Особистість Курта буде тією 

темою. Це відбудеться завдяки організованості та інтелекту Одінова (а що таке?).  

Бо він впорався за двадцять хвилин з письмовою контрольною з хімічного захисту. 

А керівник виділив на цю роботу півтори години. 

Так ось, здав Одінов свою роботу, вийшов у коридор і від нудьги заглянув до 

кімнати, в якій перекладачки сортували вилучені документи німецького медичного 

центру на потрібні і сміття. Ну треба ж, що його зацікавив картонний ящик з 

написом «різні досьє». Одінов взявся переглядати теки з прискіпливими описами 

окремих особистостей та вже не існуючих організацій. Раптом йому потрапила на 

очі тека з написом «Перевищення повноважень відділу прогнозування». Старий 

конфлікт зацікавив Лазаря Одінова і він почав читати  з початку контент теки. Мова 



йшла  про вивчення досвіду бомбардування Англії у сороковому році  та фактори, 

що призвели до суттєвого зниження їх ефективності з вини екіпажів. Одінова 

вразив цікавий підхід відділу прогнозування. Він був швидше математичний ніж 

лікарський. В ньому люди представлялись певним функціональним ресурсом, 

обмеженим і в ту кампанію перевантаженим.  

Одінов тоді перегорнув кілька сторінок і натрапив на безпосереднє досьє на 

автора крамольного для медичного центру дослідження. Це було досьє на доктора 

Бруно фон Таддена. В ньому було маленьке чорно-біле фото. Особа на фото дуже 

нагадувала садівника Курта Краузе, якого Одінов вилікував від запалення легенів. 

Ось він сидить перед Одіновим  у бежевому шкіряному кріслі. Тільки трошки 

старший та суттєво змарнілий. 

«Так ось чому я не відчуваю сьогодні втоми. Це адреналін. Древній мисливський 

інстинкт». 

Одінов звертається до Бруно. 

- Як ви сьогодні почуваєтесь? Вас не втомили ваші відвідувачки? 

- Дякую, доктор Одінов, мені вже краще. А пані Кочкіна замість Еріки принесла 

мені обід. Вона гостила у пані Рудь і була настільки люб’язна… 

- Чудово. І що для вас приготувала Поліна? 

- О, курячий бульйон з грінками та відбивну зі смаженою картоплею. 

- В цьому вся Поліна Рудь. Вам набагато корисніше було б їсти овочі: буряк, 

капусту… Вівсянка була би корисною як протидія отруті в пеніциліні. Ще сир 

твердий та м’який. 

- Вибачте, пане Одінов. Я не можу диктувати пані Рудь, що мені їсти на обід. Це не 

ресторан. Я щиро вдячній їй за підтримку… До того ж це так смачно. 

Одінов посміхається на ті слова садівника.   

- Я зателефоную Поліні, хай подбає про вашу дієту. 

- Не певен, що варто, - Курт Краузе розводить складені на колінах руки. Це перший  

його жест за всю їх розмову. 

- Повірте медику, - Одінов театрально прикладає правицю до грудей. - Хоча з 

медиками у вас завжди були складні стосунки. 

- Тут ви вгадали, - Курт Краузе, начебто, пожвавішав і навіть подався у кріслі 

трошки вперед. - Після контузії в Табруці мене абияк лікували, а повторна контузія, 

яка була під час бомбардування в Дрездені, взагалі лишилась поза увагою лікарів. 

- Так, - Одінов ствердно качає головою, - все це гримаси війни. Але у вас також 

існували з медиками ідеологічні розбіжності. Принаймні, з тутешнім медичним 

центром. 

На це Курт Краузе тільки заперечно качає головою. Наче хоче сказати «Про що це 

ви?». 

Одінов знов посміхається. Трошки незграбно – бо фізично втомився – підіймається 

з свого вольтерівського крісла і шкандибає до секретера де лежить його шкіряний 

портфель. 

-  Пане Краузе, я хочу передати вам одне досьє. Його завели на вас у медичному 

центрі ще у сороковому році. Скільки тоді вам було років? 

- Мабуть двадцять один, чи двадцять два… 



-  Як для математика та доктора філософії ви не дуже вправно рахуєте. Кажу ж, 

гримаси війни. Але у спілкуванні з медиками ви використали псевдонім Бруно фон 

Тадден. Це аристократичне прізвище? 

- Так. У мене титул барона, - Бруно дивиться на Одінова з погордою, але 

відповідає після довгого мовчання. 

- Вірю, пане барон, - Одінов повертається до свого крісла. - Барон, вундеркінд, 

вчений та ще й начальник відділу прогнозування в DVL. От тому я хочу подарувати 

вам це досьє. Воно досить товсте. Багато матеріалів назбирали тутешні медики. А 

в своїх оцінках вони представляли вас як вискочку, кар’єриста та спекулянта від 

науки.  

- Уявіть собі, що їх точка зору перемогла, - Бруно фон Тадден бере своє бренді. 

- Але ж ви продовжували працювати … 

- Справа не в моїй кар’єрі, а в тих підходах до роботи в повітрі, яку декларували 

медики та я. 

- Я протягом дня читав ваші спостереження та висновки. Ваш підхід  мені здався 

дуже цікавим. Наш корифей Платонов не так давно видав книгу, але в неї нема ні 

слова про роль екіпажу літака в технологічному процесі виконання завдань. І 

дійсно, чим за пріоритетом займатись пілоту: своєю безпекою, виконанням бойової 

задачі, моніторингом стану та положення літака… Ні слова про це. 

- Так. І,  в результаті, бачимо, що функції членів екіпажу  чітко не визначені. Є 

тенденція до хаотичного нарощування приладів та елементів керування. А 

головне, що забувають, що саме люди є найбільш ненадійним елементом в літаку. 

Скільки працює недосконалий реактивний двигун? Двадцять годин. Чи витримає 

пілот стільки годин в сучасному літаку? 

- От тому я віддаю це досьє вам. 

 Одінов знов встає та передає Бруно товстеньку теку. 

Бруно мовчки її бере. 

- І що мені з цим робити? – Бруно підкидає теку в руці. 

- А що хочете. Досьє ваше. Можете його знищити, можете зберегти для 

нащадків… Я не хочу, щоб до вас чіплялись наші спеціальні служби. По-перше ви 

мій пацієнт, по друге ви є чудовим аналітиком з оригінальним підходом до 

проблеми, по третє совєтська розвідка запустила до Фінова свого агента, який як і 

ви розшукує тут старі банківські документи. В того дурня нічого не виходить, хоча 

він примудрився довести до самогубства мого попередника. Він, навіть, не зумів з 

наших перекладачок завербувати собі помічницю. А ви, барон, граючись отримали 

приязнь майора Кочкіної. Вона є досить вередливою жінкою. Мені, наприклад, з 

нею важко співпрацювати. А вам? 

- Ми симпатизуємо один одному. 

- Дуже скромна оцінка. Мені здається, що Рая Кочкіна у вас закохана. Я не 

виключаю, що ви її руками шукаєте ці документи. А може вже знайшли? 

- Про які документи йде мова? 

- А, киньте, пане барон. Тут у Фінові зберігались швейцарські банківські документи. 

Я так зрозумів того дурного розвідника, що їх можна пред’явити у Швейцарії і 

отримати живі гроші, навіть готівкою. І ви мене питаєте «що за документи?». 

Звісно, що ви тут знаходитесь виключно заради них. Ну, може ще трошки, заради 

Раї Кочкіної. А? 



- В мене існують великі сумніви, що ці документи збереглися. А пані Кочкіна, яку я 

зву Кейсі… 

- Як? Кейсі? 

- Так. Так от, вона дійсно погодилась не викидати у смітник банківські угоди, якщо 

ті попадуться їй на очі. 

- Ну, і позитивного результату, як я розумію, ви ще не досягли. 

- Ні. І боюсь, що це вже остаточно. 

- А чи вони взагалі існували. І чому їх шукають у Фінові? 

- Звісно існували. Керівництвом міністерства авіації був обраний Фінов для їх 

схованки. Мені це достеменно відомо, бо я їх перевозив літаком з Швейцарії до 

Фінова. Звісно, що мені ніхто не доповідав, що саме я везу, але, за певних 

обставин, мені це стало відомо. 

- Тобто ви здогадались що перевозите? 

- Так, я віз медичні прилади і портфель з документами. 

- А де ви були у Швейцарії? 

- На Женевському озері. В самій Женеві та Монтре. Я був відряджений вивчати 

патенти нейтральних країн. А перевезення медичного обладнання, це була моя 

побічна робота. 

- Літаком? 

- Так. Я в ті роки досить вправно керував маленьким «Шторьхом». 

- То ви ще й пілот. Скільки  вам було років, коли ви почали свою кар’єру? 

- Кар’єра, то досить розмите поняття. Авіацією я зацікавився, коли ще вчився у 

Геттінгені. Нацистська влада заохочувала студентів долучатись до авіаційних 

задач. У нас, наприклад, був свій аеродром і десь три чи чотири учбові літаки та 

ще кілька планерів. 

- І звідки таке багатство?  Хто фінансував цей клуб?  

- Це, був не клуб, а учбовий центр при університеті.  Він, здається, належав 

міністерству авіації. Ми були молоді, не цікавились такими речами. Але на річницю 

авіаційного центру до Геттінгену приїхав Хітлер і всіляко нас підбадьорював. 

- І ви бачились з Хітлером? 

- Так. Саме він і рекомендував мене на роботу в DVL. Знаєте, я до цієї установи не 

потрапив би з вулиці. 

Від цих зізнань  Одінов розгублюється і надовго замовкає.  Він застряг у кріслі з 

недопитим бокалом бренді. Бруно, натомість, зберігає повний спокій і, навіть, не 

спостерігає за Одіновим. 

- Так ви були знайомі з Хітлером? 

- Так, я був йому представлений ще в університеті і потім ми зустрічались кілька 

разів, - Бруно цілком незворушний. 

- Ну і Хітлер… Який він? 

- Звичайна людина. Він цікавився всякими прогнозами та передбаченнями. На 

цьому ґрунті ми і познайомились. 

- Як познайомились? Це ж Хітлер, чорти забирай, ваш фюрер. А ви кажете 

«познайомились», – нервує Одінов. 

- А як сказати? «Добрий день, мій фюрер», «Добрий день, пане фон Тадден» - 

Бруно знизує плечима. 

- Так. Я чогось не розумію, - Одінов зітхає і допиває бренді. 



- Хітлер був добрим аналітиком, з ним було цікаво поговорити, - Бруно теж згадав 

про свій бренді. 

- Хітлер є автором «Майн кампф», – Одінов качає головою. – За цим твором 

знищували мій народ. 

- А ви єврей, пане Одінов? – Бруно примружує очі. 

- А ви не бачите? 

- Я не з расового відділу РСХА, - Бруно робить жест рукою з порожнім бокалом – 

Зазвичай, саме євреї бачать у тій книзі виключно вирок на знищення. 

- Так. А що побачили ви? 

- Перш за все, системний аналіз сучасному його молодості суспільству. Так, він 

дуже критично ставиться… але не до євреїв, а до єврейства як соціума. Він, наче, 

говорить: ви погано організовані, вбивче щодо самих себе, так і вашого оточення. 

- Ось як… Так Хітлер своїми злочинами сприяв нашій кращій організації? Мільйони 

загиблих невинних цивільних. 

- Ах, доктор Одінов. Аналіз ситуації та її управління, це не одне і те ж. Можна 

порівнювати в медицині з діагнозом хвороби та її лікуванням. Якийсь лікар може 

ідентифікувати апендицит, але не може його видалити. Такий злий жарт доля 

зіграла і з нашим фюрером. Я міг би вам навести менш драматичні приклади того, 

як чудові ідеї розбилися від бездарного виконання. Наприклад,  розглянемо 

реактивну авіацію. Чиновники та потужні компанії нівелювали суттєву перевагу 

наших розробок. Тепер англійці сміються над нами. 

- Звідки ви знаєте хто над вами сміється, сидячи в саду у Федора Рудя? – Одінов 

вже опанував себе. - Так що ви думаєте про євреїв? 

- Думаю, що Хітлер був правий, як аналітик. По закінченню війни, ціною 

неймовірних жертв, єврейська община суттєво змінила свою структуру. Ізраіль 

найкращий доказ цьому. Така вже діалектика, мій пане. А це вже не Хітлер, а 

Хегель. Тільки не питайте мене, звідки в саду Рудя знають про останні події у світі. 

- Так, - Одінов знов довго мовчить, може вже втомився.  

- А скільки грошей на рахунку в Швейцарії? 

- За моїми підрахунками,  десь близько чотирьох сотень тисяч швейцарських 

франків. Якісь патенти так і не купили, от гроші і залишились. 

- Це багато, чи мало? 

- Дивлячись для чого. Для того, щоб відкрити свій бізнес, це не багато, а для життя 

скромного рантьє може і досить. 

- Рантьє… Мій Боже, я в цьому нічого не розумію. – Одінов давить позіх – 

втомився таки. 

Бруно фон Тадден мовчить. Він напружений сьогодні, цей вундеркінд. Бач куди 

його заносить. Хітлер своїми діями рятує світове єврейство. Таке може собі 

дозволити, виключно, сторонній спостерігач. Людина з власною філософською 

позицію. Нацист? Ні. Просто заумний теоретик. Таких не мало серед математиків. 

Так що Одінову нема потреби запитувати у ще хворого Бруно, чи був він у 

нацистській партії та чи має він військове звання. На все це чітка відповідь – ні. І ті 

гроші, що він, начебто, шукає, то тільки тому, що згасла його щаслива зірка: 

достатнє благополуччя, улюблена робота… Чи викрутиться барон з цієї ситуації? 

Хто знає. Одне очевидно: він, Одінов, не буде втручатись у долю цього хлопця. 

Хай сам вирішує що й до чого. 



- Вам краще пожити у мене, пане барон. Вам не слід повертатись до Рудя. 

- Гадаю, що це не домашній арешт? 

- Боже борони. Ви не зробили жодного правового порушення. Змінили прізвище? 

Відмовились від титулу? Так жінка Карла Маркса теж відмовилась від титулу 

баронеси. Який в цьому злочин? А от лікуватись вам ще потрібно, а робота 

садівника не для вас. 

- Дякую, пане доктор Одінов. Я не заслужив такої милості та уваги. 

- Заслужили. Я колекціоную зустрічі з цікавими людьми. І це велика удача, що ми 

зустрілись. А зараз я йду спати. Дуже втомився.  А ви як? 

- На добраніч, пане Одінов. Я ще трошки почитаю. 

-  Читаєте щось цікаве? 

- Так, я читаю Агату Крісті. 

- Крісті? 

- Це авторка детективів. Вона англійка. 

- А, це! Ви знайшли той непотріб англійською. 

- Так, очевидно. 

- У вас дивні смаки: джаз, детективи… То ви читаєте англійською? 

- Я закінчив Геттінген. 

- Ну звісно. Я ніяк не звикну до того, з ким маю справу. На добраніч. 

 

 

Бруно міг читати 

детектив Агати 

Крісті «Вбивства 

за абеткою» 

 

  



49. Генерал Корнієнко. Понеділок 17 травня 1948 року 
 

Скінчилося спокійне життя генерала Корнієнко. 

Так пішли справи, що генерала Корнієнка викликає на бесіду полковник 

Кацнельсон. Всупереч субординації. 

«Пропоную», - каже, - «прибути до вашого кабінету о восьмій тридцять». 

А служба у частині починається о дев’ятій. Що про це можна подумати ? Це кінець 

грі у медичний центр у тихому ситому Фінові. Принаймні, для нього, генерала 

Корнієнка. Ця коротка розмова з військовим прокурором відбулась телефоном о 

восьмій. Все, що дозволив собі Григорій Іванович, це відповісти на це запрошення 

як молодший за званням: 

«Єсть, товаришу полковник». От така іронія. 

Поклавши слухавку, генерал неспішно вдягся і, відмовившись від сніданку, пішов 

на зустріч. 

Полковник Кацнельсон разом з Одіновим чекав на генерала Корнієнка у похилому 

коридорі. Значить Лазаря він викликав окремо. Ще один ляпас, він керує 

підлеглими через голову керівника. Ця неповага ще сильніша, ніж хлопчаче 

зухвальство покійного прокурора Біленького. 

- Доброго ранку, товариші офіцери, - вітається першим Корнієнко, привітно 

посміхаючись. 

- Доброго ранку, товаришу генерал, - полковник Кацнельсон, коли вітався 

виструнчився. - Прошу  мені пробачити брутальність мого виклику.  Нічого не 

поробиш. Така служба. 

- Саме так, служба. Зараз не до реверансів, - генерал відкриває своїм ключем 

двері кабінету. - Заходьте, товариші. 

Всі одразу, без запрошень, знаходять собі місце, щоб сісти – генерал у кріслі за 

своїм столом, офіцери на стільцях по інший бік. 

- Слухаю вас, товаришу полковник. 

- Я прибув з Москви в п’ятницю і сьогодні з ранку - от, у вас, - генерал відчуває, що 

Кацнельсону важко розпочати розмову. 

- Ну, і як Москва? - питає Корнієнко. 

- Будується. Закладені висотні будинки. Мабуть поверхів з двадцять. А може й 

вище. 

- І що ви хотіли нам доповісти? 

- Я мав довгу розмову в МГБ з генералом Мілінєвським та його співробітниками. 

Вони схиляються до думки, що є хибною версія про проникнення до частини 

бандита бандерівця. На жаль аварія барокамери сплутала карти.  Та ще той учень 

– розвідник… 

- Який висновок? 

- Їх декілька. Я не маю права доповісти про всі. Але щодо вашої частини, то 

припиняється слідство про замах на життя прибулої комісії, об’єднується в одну 

справу слідство щодо вбивства прокурора та його помічниці та вбивство 

військовослужбовців особливого загону. 

- Тобто, висунута нами версія інциденту з барокамерою, ними прийнята? – питає 

Одінов. 



- Так. А напади на представників прокуратури та військових здійснювались поза 

територією частини. Тому, розглядається версія проникнення в район Фінов – 

Еберсвальде загону терористів, які прориваються на Захід. 

- І що ж вплинуло на зміну версії? – питає Корнієнко. 

- Очевидні речі. Принаймні, в обох випадках було два бандити. Напади 

відбувались на певній відстані від частини та міста. З іншого боку, відзначається 

професійність та виключна жорстокість дій, які спрямовані на максимальне 

знищення. А от документи жертв бандитів зовсім не зацікавили. Так що, швидше 

за все, до всіх цих подій старший лейтенант Малзуп не причетний. Просто збіг 

обставин. 

- Ми теж дотримуємося цієї думки, - каже Одінов. 

- Так, пам’ятаю. Але  все таки дочекаємось відповіді з Арктики, - Кацнельсон 

підглядає в свій записничок. - От, знайшов –  з Амдерми. 

- Це, я так розумію, теорія, - Корнієнко подається вперед у кріслі і ставить правицю 

ребром на стіл. - А як щодо практичних дій? 

- Ну, - Кацнельсон робить паузу, дивиться у записничок, - частину найближчим 

часом можуть розформувати. Питання вирішується у Москві. Генерал Платонов 

проти, але ж ви розумієте – йде кампанія на розформування. Далі, загін 

Рєпринцева отримав нове завдання пошуку терористів і, найближчим часом, 

облога частини буде знята. 

- Облога, ви знайшли правильне слово, - каже Корнієнко і відкидається на спинку 

свого крісла. 

- Так, але переміщення персоналу буде обмежено територією містечка. За містом 

буде діяти Рєпринцев. І ще, офіцери майор Таранов та лейтенант Ахметова 

будуть демобілізовані.  Я бачив в Потсдамі накази. 

- Про це пізніше, - Корнієнко починає сердиться. 

Між тим, на столі генерала Кацнельсон розгортає карту. 

- Прошу подивитись, товаришу генерал. Це топографічна карта Фінова.  

- Бачу. 

- Ось пункти перепусток: мости через Фінов-канал з обох боків Фінова. Цей пункт 

перекриває дорогу на Еберсвальде. 

- Оцей? – генерал тиче пальцем у перетин доріг біля каналу. 

- Так, точно. А з півдня буде влаштований пункт у парку за аеродромом. 

Пересувний дозор на «Студебекері». Буде їздити вздовж парку. 

- Ага, - погоджується Одінов. 

 Генерал дивиться на Одінова і не певен, що він зараз дивиться на карту. 

- Але це тільки пропускні пункти. Ще будуть засідки та патрулі. Рєпринцев свою 

справу знає, – запевняє присутніх полковник Кацнельсон. 

- Ми вже бачили результат, - відповідає генерал Корнієнко. 

- Без втрат не обійдеться. 

- А що означає пропускний пункт? – питає Одінов. - Будуть якісь перепустки, чи 

що? 

- Ні, просто варта буде слідкувати хто пройшов чи проїхав, - заспокоює 

Кацнельсон. 

- І нікого не будуть зупиняти? – питає Одінов. 

- Зупинять кого треба. Спитають документи… 



- А місцеві жителі? – не вгаває Одінов. 

- В рівній мірі це буле стосуватися місцевих жителів та родичів персоналу 

військової частини. Дітей до шістнадцяти років не будуть випускати за межі Фінова. 

- Тобто, всім, без винятку, жителям Фінова треба постійно носити з собою своє 

посвідчення особи і в їх пересуванні ніяких обмежень не буде. Я правильно 

зрозумів?  

- Так, товаришу Одінов. Видно, що ви піклуєтесь про суспільні інтереси, бо ви 

фактично ніколи не покидали Фінов. 

- Чому ж … 

- Досить, Лазар. Припини цю дискусію, - все злиться Корнієнко. - А поїздки 

офіцерів у Еберсвальде, щоб пити пиво будуть дозволені? 

- Їдьте куди завгодно. Але не поводьтеся так, як майор Таранов. Залишайтесь 

офіцерами, що представляють нашу велику Батьківщину, - не без патетики каже 

Кацнельсон. 

- Васі Таранову треба лікуватись після контузії. Він з тих, хто здобував перемогу. А 

його як ганчірку викидають, – все ще злиться Корнієнко 

- Він сам собі вибрав ліки, товаришу генерал. 

- Звісно, при такому ставленні.  А з цим ідіотом Подоляком цацкаєтесь. Скільки він 

буде сидіти під арештом? Поки не втече? Ще один залік в його шпигунській школі? 

- Ой, - зовсім не по військовому зітхає Кацнельсон, - це справа делікатна і я хочу 

попросити: хай ще побуде тижнів з два. Поки все владнається. 

- Я, навіть, не питаю що ви повинні владнати. А він таки втече, ви ще згадаєте, що 

я вам зараз сказав, – каже Корнієнко. 

На цей прогноз генерала Кацнельсон тільки хитає головою. 

 
У 1952 році до злітної смуги у Фінові стали придивляться совєтськи війскові. 

На малюнку карта, складена американською розвідкою того ж року. 



50. Джеймс Шеферд. П’ятниця 21 травня 1948 року 
 

 Фрау Ельза повільно йде до сходів, трохи піднімається ними вгору і кличе 

Шеферда: 

- Джо, твій росіянин чекає на тебе в залі. 

Джеймс Шеферд навіть не встиг донести свою дорожню сумку в кімнату, яку 

гостинно надала йому Ельза Краузе. Протягом всього ранку, як Джеймс приїхав з 

Берліну на своєму «Фольксвагені», Ельза всілякими натяками давала зрозуміти, 

що їх з Джеймсом відносини від нині будуть обмежені статусом «хазяйка готелю - 

гість». Такі стосунки Джеймса цілком влаштовували, от тільки б дізнатись в чому 

причина таких змін. Хоча поведінка жінок буває часто непередбачувана, але ж і за 

цим повинні стояти якісь закони? Адже поведінка є тільки наслідком тих природних 

закономірностей, що складають навколишній світ. 

Почорнілим від старості ключем Джеймс відкриває двері свого мансардного 

номеру, кидає сумку не підлогу і зачиняє їх, навіть, не переступаючи поріг. 

«Поспішив», - майнула думка, - «треба було відкрити вікно. З дверей так і війнуло 

задухою». 

Але  бажання дізнатись, хто цей росіянин, що домагається з ним зустрічі, є 

набагато важливішим за комфортну атмосферу в номері. І Джеймс збігає сходами 

до зали пивниці. 

Ну звісно, за столиком на нього чекає Зеник Подоляк. Він же не справжній Гліб 

Малзуп, бо справжній надійно похований у Москві. І ця надійність дозволяє 

Подоляку зараз вільно жити при військовій частині у Німеччині. 

- Привіт, -  Джеймс першим вітається німецькою, підійшовши до столику де сидить 

Зеник. 

 Здається Зеник не реагує на привітання. Джеймс бачить, що він дуже напружений. 

Може щось трапилось? 

- Добрий ранок, пане … - Зеник заїкається так, як колись Джеймс у образі 

фотографа Гілермана. 

- Шеферд, мене звуть Джеймс Шеферд. Ви, наче, хвилюєтесь, пане Зеник. Щось 

трапилось? 

- Та ні, - Зеник змучено посміхається. Він і так не красень, а тут… - яка іронія: я на 

вас так довго чекав, а зараз в мене дуже розболівся зуб. 

Зеник обхоплює свою лису голову і знов дивиться на скатертину у клітинку. 

«Це ж треба, вбивця із зубним болем», - думає Джеймс. 

- Ельза, -  Джеймс кличе фамільярно господиню, яка, як завжди, ховається за 

кавовим апаратом. 

- Ельза, - знов голосно звертається Джеймс до пані Краузе у порожньому в цей час 

залі, коли та виглядає зі схованки, - у тебе є ліки від зубного болю. Твій гість 

погано себе почуває. 

- А, тут не далеко, всього кілька будинків, приймає дантист. Пан Буштедт. Можете 

до нього хоч зараз навідатись. – Ельза вказує рукою напрямок де шукати 

дантиста. 

- Проведеш нас? Все одно в пивниці ще нікого нема. 

- Добре, - погоджується пані Краузе без всякого задоволення. 



Втрьох вони йдуть до дантиста, кабінет якого виявився дійсно поруч. Джеймс 

чомусь надумав собі, що поговорить із Зеником в приймальні доктора. Але в 

дантиста Буштедта, маленького сивого старигана з борідкою клином, зовсім не 

було черги. Зеник одразу потрапив у крісло дантиста. Чекати на нього у 

незатишній маленькій приймальні було би безглуздо. І Шеферд вирішує 

повернутись до старої пивниці разом з Ельзою. 

Вони мовчать дорогою. Ельза відсторонена, на її красивому обличчі жодної емоції, 

наче це маска. 

- В тебе щось трапилось? – питає Джеймс, коли вони переступають поріг пивниці. 

- В мене вже нічого не трапиться, - Ельза відповідає лише тоді, коли добралася до 

улюбленої схованки за кавовою машиною. 

- Ні, Ельза, я бачу, що в тебе депресія. Це ж очевидно. А вона не буває без 

причини, - Джеймс сміливо заходить у схованку Ельзи. 

- Я просто відчула себе старою, самотньою і нікому не потрібною. 

- В тебе є родичі? 

- Так, в Аахені. Там живе, ні, краще сказати ще у війну жила, родина сестри мого 

чоловіка. 

Джеймс однозначно не зрозумів відповідь. Він водить пальцем у повітрі – «є» чи 

«були». 

- Кинь ці проповіді, Джеймс. Я не потрібна їм, вони не потрібні мені. Все, що я вмію 

та можу - це вести це господарство. Я не здатна більше ні на що інше. – Ельза 

витирає білим рушником великий пивний бокал, - ти вже краще розмовляєш 

німецькою. Хочеш пива? 

- Ні, дякую. Я піднімусь до себе, - Джеймс тиче пальцем у стелю. - Як повернеться 

наш пацієнт, направ його в мою кімнату. 

- Добре, - Ельза киває головою і береться за другий бокал. 

Зеник з’являється на порозі кімнати Джеймса через годину. 

- Як зуб? 

- Два. Один дідок видалив. Зовсім. А перед тим лікував оцей. – Зеник показує на 

праве ікло. – Поганенько, зважаючи на мій вік. 

- То сідайте, вам треба перепочити, - Джеймс підставляє порожній стілець. - Може 

вип’єте щось? 

- Води, лікар заборонив протягом трьох годин їсти. Але воду пити можна. 

- Сидіть, пане Зеник. Зараз принесу. І собі теж. Сьогодні дуже спекотна погода для 

травня. 

Джеймс збігає сходами до пивниці. Ельза плаче, сидячи на дерев’яному ящику у 

своєму кутку. В залі так нікого і нема. 

- Ельза, ну що з тобою? Заспокойся. Дивись який чудовий сонячний день. Зараз 

хтось прийде з гостей, а ти в такому вигляді. 

- Я нікого не хочу бачити. Залиште мене. 

Ельза поривчасто встає і впевнено зачиняє двері пивниці. До скла чіпляє табличку 

 «Зачинено». 

- Я йду до себе. Можеш сам щось розігріти не кухні, коли зголоднієш. 

- Дякую, - якось механічно каже Джеймс, - я прийшов за водою. Зенику та собі. 

- Зенику… Бокали на стійці. Холодну кип’ячену воду наллєш з того краника. Все, - 

Ельза підіймається сходами. 



Джеймс проводжає її очима. І як тільки вона зникає, він наповнює бокали водою. 

Зеник примудрився не міняти пози. Він так і сидить опершись ліктями у коліна та 

обхопивши руками лису голову. 

- О, водичка. Дякую, - Зеник тягне руку до склянки, тільки Джеймс з’явився на 

порозі. 

- Вам легше? – Джеймс дивиться на свій бокал, йому щось розхотілося пити. 

- Так, це все знеболювальний укол. Розсмокчеться. А зуб вже не болить. 

- Ну от і добре.  Налити ще води? 

- Ні, - Зеник енергійно махає рукою і відкидається на спинку стільця. 

Джеймс присів на ліжко з повним бокалом непотрібної води. Він, нарешті, 

перериває паузу. 

- Ви мене шукали, пане Зеник. Щось трапилось? 

- Ну, - тягне Зеник, знов спираючись ліктями в коліна, - мені треба тікати з Фінова. 

За день чи два прийде відповідь з Амдерми. Я там не був жодного дня. 

- Ам-дер-ма? Це що? 

- А, - Зеник посміхається, - ви ж нічого не знаєте. Мене можуть викрити, коли до 

частини прийдуть запитані документи. Мені потрібно зникнути. 

- Нарешті зрозумів. Росіяни перевіряють, чи ви є тим офіцером, що був 

направлений до Фінова. Чим я можу допомогти? Я ваш боржник. В мене були 

маленькі неприємності в зв’язку з тим росіянином. Моє керівництво не любить 

таких методів… 

- Та який там борг. Киньте. Ми робимо спільну справу. 

- Ви так вважаєте? 

- А що – ні? Ми з пані Поліною будемо просити вас ті гроші передати на боротьбу з 

комуняками. Вони ж ще гірші за нацистів. 

- Так. Я вже чув це прохання від пані Поліни. Це можливо. Такий фонд існує. Але 

це цілком таємна справа. 

- Ну звісно. – Зеник переводить погляд у підлогу, наче вивчає візерунки на 

потертому килимі. – Я тут розібрався з радіо маяком. 

- І що? 

- Мені допомагав… Бруно. Блондин. Ви його тоді привели … 

-  І що? 

- Він дуже захворів. Його взяв до себе доктор Одінов і лікує. Зараз Бруно вже 

легше. 

- Он як. А що з маяком? Що ви з’ясували? Його можна використати? 

-Так. Він включається дистанційно. Не будуть же бігати у підвал… Я перемкнув 

дроти і тепер його можна включити просто з помешкання пані Поліни. Розумієте? З 

дому, де вона живе. 

- Що значить перемкнув дроти? 

- У німців скрізь різні дроти проведені. Від медичного центру до дому Цебста був 

прокладений кабель. Сигналізація, мабуть. Вона, звісно, не діє,. От я тим дротом і 

скористався. Відчепив від пульта, який був на горі, і підключив до кабелю Цебста. 

- Он як. 

- Та ви не хвилюйтесь. Усе працює. Ми з Бруно перевіряли. 

- Я не хвилююсь. Я вражений вашими досягненнями. Це просто диво. Ви так 

добре розбираєтесь в електроніці. 



- Та, що ж там складного. В мене вже є досвід. Я всі телефони керівників до свого 

підключив. Слухав їх розмови. Як би я дізнався про виїзд того полковника? Тільки 

з телефонних розмов, – Зеник задає собі сам питання та сам же і відповідає. 

- Скільки ж дротів ви підключили, - дивується Джеймс. 

- Ані скільки. Треба тільки знати де їх перемкнути на самій станції. І тепер можна 

набрати на своєму телефоні номер, байдуже кого з двох і слухати про що 

розмовляють. Зрозуміли? От розмовляють, наприклад, Одінов з Корнієнко, я 

набираю номер Одінова, що, за звичай, відбувається? 

- Busy, - англійською відповідає Джеймс. 

- Що? Ну, так. А якщо перемкнути там де треба, то замість гудків будеш чути їх 

розмову. 

- Геніально. Ви, безумовно, вправний агент. Будь яка секретна служба мріяла би 

про такого фахівця. 

- А я є на службі, пане англієць. Я служу своїй країні, яка, з вашої точки зору, 

ніколи і не була країною. В свої двадцять п’ять років я маю досвід десяти років 

боротьби. Як ви кажете, ми всі працюємо на секретній службі. Ще й гроші вам 

дамо – тільки допоможіть. 

- Так, ви праві, тому що допомогти вам наш обов’язок. – Джеймс встає з ліжка і 

робить крок до вікна. – Ви навіть не уявляєте, наскільки вчасно ми зустрілись. Я 

вважаю, що треба підтримувати наші стосунки і надалі. 

- Дійсно, не треба їх рвати. Я повернусь до себе. Розберусь з тими, хто 

користується передавачем і почнемо зв’язуватись по радіо. 

- У вас все так просто, - Джеймс посміхається. 

- Складно, просто. Все залежить від уміння. А з передавачем я повинен 

розібратись. 

- Хай вам Бог допомагає. Як ви плануєте добратись до України? 

- Це набагато простіше, ніж потрапити до Німеччини. Стану рядовим. Їх багато їде 

назад. 

- Тут є одна небезпека. На території Польщі більшовики влаштували пункт 

перевірки для всіх, хто повертається. 

- Що ж. В цьому випадку, я з Польщі доберусь до дому вже без військового 

ешелону. Так навіть краще. 

- У вас на все є відповідь. 

- Ні, не на все, а тільки на ваші питання. А от наш друг Бруно ніяк не вирішить як 

йому вибратись з Фінова.  Він хоче поїхати зі своєю подругою. Не подобається 

вона мені. Більшовицька цяця. 

- А які в нього проблеми? 

- Він вирішив, що йому краще летіти до Швейцарії літаком, який знаходиться в 

Фінові.  

- А, отим «Хеншелем»? Він ще у Фінові? 

- Так. Але це дурість. Йому достатньо добратись з жінкою до Західного Берліну. А 

ви би допомогли йому виїхати на Захід. 

- Принципово це можливо. Але переліт, з точки зору їх подальшого перебування в 

Швейцарії, є більш надійним. У цьому випадку вони отримають статус біженців. 

- Добре, хай самі вирішують. У вас ще збереглась та німецька гвинтівка? Я хочу 

розібратись з покидьком, що присвоїв собі моє прізвище. 



- Як це? 

- Він сидить у карцері в Фінові. Так званим арештантом. Він з того карцеру і не 

вийде. 

- Це російський розвідник, каже Джеймс. Але він невдаха. Йому доручили 

проникнення до Швейцарії. 

- До Швейцарії? Може це допоможе Бруно туди добратись? – відповідає Зеник. 

- Цікава думка, - Джеймс, майже, шепоче і далі промовляє голосніше. - А чому 

вашого тезку заарештували? Хто наказав? 

- Начебто, це була ініціатива нашого командира. І прокурор погодився. На нього 

вішають смерть нашого «особіста» Черниха. От вже був дурень. 

- Хто дурень? Ваш тезка чи Черних? – Джеймс не розібрався  у висловленнях 

Зеника. 

- Обидва, - Зеник в притул дивиться на Джеймса, - і не називайте його «моїм 

тезкою». 

- А, звісно. Мені ж відомо його справжнє ім’я. 

Джеймс неспішно дістає з сумки свій маленький записничок з тонесеньким 

олівцем. 

- Ось : Кус-нет-сов. Так мені записали. Нам усе відомо про цю людину та його 

завдання. Але нас він мало цікавить. – Бруно дивиться на Зеника поверх свого 

записника. 

- От олух. Скрізь засвітився. Не вийти йому з підвалу. 

- Чекайте. Ви скільки плануєте пробути в Фінові? 

- Може день чи два. Я вас повідомив і більше мені там робити нема чого. Хіба 

розквитатись з цим Кузнєцовим. Але я встигну за два дні. Так, то… Де моя 

гвинтівка? 

- Ваш карабін захований тут у пивниці. – Джеймс підіймає вказівний палець і 

трошки качає рукою, наче, хоче сказати «послухайте». 

- Що не так? – встигає запитати Зеник. 

- Ми могли би разом відправити Бруно до Швейцарії. Хай дістане свої та ваші 

гроші. Тільки для цього потрібні три умови: 

Перше. Я повинен перебратись до Фінова. Там у мене є декілька справ, а тут мені 

нема чого робити. До того ж господиня не в собі. Ще бовкне десь про мене. 

Друге. Треба перевірити, чи дійсно подруга нашого Бруно разом з ним готова 

перебратись до Швейцарії? 

Тепер трете. Вам, може, на кілька днів доведеться ще залишитись у Фінові. 

Легально чи не легально, як воно вийде. 

- Ось воно що. Ви щось задумали? 

- Задумав. Так що ми вирішуємо? 

- Ну, - тягне Зеник, - до Фінова я вас доставлю. Хочете на вашому «Фольксвагені»? 

- Хочу, - перериває тягучу відповідь Джеймс. 

- Ага. Ще пані Поліна хоче вас бачити. А та більшовичка, майор Кочкіна, знає все 

про план Бруно і сидить нічого не робить. Що ще? А, про мене не хвилюйтесь – 

скільки треба, стільки і буду у Фінові, здається все? 

- Все, Зеник, - Джеймс, нарешті, робить ковток зі свого бокалу, - коли можемо 

їхати? 

- Хоч зараз. 



- Давайте, все ж таки, щось тут перекусимо, - Джеймс дивиться на свій годинник, - 

вам можна їсти через дві години. Ви згодні на такий план? 

- Цілком. Тим більше, що я сьогодні з Фінова до Еберсвальде добирався пішки і, 

дякувати хворим зубам, навіть не снідав. 

 

 

 

 

Стоматологічні 

інструменти, з якими 

познайомився Зеник 

Подоляк в кабінеті 

доктора Буштедта 

  



51. Лазар Одінов. Субота 22 травня 1948 року 
 
Сьогодні підполковник Одінов сильно втомився. Йому довелось передивитись 

безліч паперового непотребу, який залишили німці в підземному сховищі «ZZ». 

Тому зараз він сидить з традиційним келихом бренді та запаленою сигарою у 

своєму просторому кабінеті і слухає «Реквієм» Моцарта. Радіостанція, здається, 

знаходиться у західній зоні. Геніальна мелодія часом переривається тріском з 

приймача – вишуканого витвору фірми «Телефункен». Це наближається з Балтики 

до Фінова гроза. Одінова дратує тріск. Невже не можна його позбутись? 

 

Telefunken 054-GWK (1940) 

 

Сьогодні його багато чого дратує. 

Коли повернувся зі служби, він знову застав Раю Кочкіну в своєму будинку. 

Сумнівної поведінки жіночку називати «товариш» чи «майор» недоречно. Ця, з 

дозволу сказати, військовослужбовець сиділа на дивані у вітальні поруч з його 

пацієнтом Бруно і цілувалась з ним… Вона і не сиділа, а напівлежала, виставивши 

голу ногу з під легковажного платтячка… 

«Невже їй так свербить, що вона відлипнути не може від цього красунчика?» - 

думає Одінов. 

Після того, коли  він принципово та жорстко виставив цю жінку з свого будинку, 

Одінов строго попередив розпутного барона, що не допустить щоб його оселя 

перетворилася в будинок побачень. Така поведінка пацієнта ставить під загрозу 

його подальше перебування в цьому будинку. Хай шукає собі інше помешкання 

для зустрічей із хвойдами або повертається до свого сараю. 

Можна сказати, що Бруно ніяк не прореагував на зауваження. У звичний час він 

піднявся до кабінету, де Одінов налаштовував приймач на хвилю шедеврів 

класичної музики. Там Бруно мовчки випив маленьку чашечку кави, яку перед тим 



сам заварив і з першими звуками музики встав та пішов сходами вниз. Мабуть,  до 

себе в кімнату читати дурні детективи. 

Лазар Одінов неуважно слухає улюблену музику. Його думки заважають йому 

зосередитись. То він згадує пристрасний вираз обличчя розпусниці, то чекає коли 

далека блискавка відгукнеться потворним тріском в динаміках приймача. 

Раптом, цей гарний, але такий безпомічний приймач озивається вже не 

какофонією природної стихії, а чіткими двома сигналами, що є відлунням 

електричного дзвінка біля вхідних дверей. 

Дивно, але перша думка Лазаря Одінова знову про приймач, і тільки, в наступну 

мить, він усвідомлює, що хтось подзвонив біля вхідних дверей його будинку. 

Подзвонив двічі з коротким інтервалом. Хто це може бути? Одінов повільно 

повертається до годинника в кутку: пів на дев’яту.  Він вже кинув слухати 

«Реквієм», зосередившись на тому, що має робити. Одінов не звик до того, що 

його хтось турбує ввечері в той час, коли він відпочиває. Якщо  трапляється щось 

термінове, то, за звичай, йому спочатку телефонують. 

Заскочений несподіванкою, Одінов, на якусь мить, завмирає. Але звук від вхідних 

дверей, що досяг вух Лазаря, змушує його прикрутити гучність на приймачі. 

«Що? Бруно відчинив комусь двері на той дзвінок? Що він собі дозволяє?». 

У відносній тиші, бо приймач зараз ледь чутно щось шепоче німецькою, він чує як 

хтось підіймається дерев’яними сходами до його кабінету. Одінов механічно 

ставить недопитий келих з бренді на столик, а запалену сигару, навпаки, залишає 

в правій руці і повільно встає зі свого вольтерівського крісла. Хто ж той незваний 

гість, який підіймається до його кабінету впевненою ходою? 

- Добрий вечір, містер Одінов, - перед здивованими очима Одінова з’являється 

вправний молодик в сірій сорочці та темно синіх бавовняних штанях. 

Одінов не відповідає, тому що в  його голові  проносяться думки: «чому містер?» 

та «мій незаряджений пістолет лежить в сейфі мого службового кабінету». 

- Вибачте за візит без запрошення та попередження, - незнайомець складає руки 

на грудях. 

 У незнайомця сильний акцент, але Одінов з переляку не робить висновків. Він 

виключно думає про свою безпомічність у випадку небезпеки. 

- Мене звуть Джеймс Шеферд, я з британської розвідки і ми з вами вже бачились - 

незнайомець сідає у бежеве крісло. 

- Коли? – видихає переляканий Одінов. 

- О, я тоді представився фотографом. Едуардом Гілерманом. 

- Ви? – шепоче Одінов 

- Я би вас не турбував. У мене до вас нема нагальних справ, але мене попрохали 

передати вам листа від пані Мари Ротстайн. Ви її знаєте? - незваний гість дістає 

конверт з кишені сорочки.  

- Від Мари? Я? – Одінов не може ніяк прийти до тями. 

- Від Мари Ротстайн, - повторює незнайомець, вона стверджує, що знає вас. 

- Я не знаю ніякої Мари. Припиніть провокацію. Я зараз викличу охорону, – волає 

фальцетом переляканий Лазар. 

На сходах, на крик, з’являється білява голова Бруно фон Таддена. 

Незнайомець дивиться на нього і мотає головою, наче щось заперечує. 



- I’m afraid, I need Your help, doctor von Thadden, - випалює він англійською. Одінов 

не розуміє. 

- Shure, - коротко кидає німець і підіймається сходами до кабінету. 

Незнайомець, який представився англійцем, залишився сидіти в кріслі.  Він тільки 

поклав одну ногу на другу, виставивши черевик на гумовій підошві. 

- Доктор Одінов, дозвольте мені представити вам доктора Джеймса Шеферда. Він 

виконує в Німеччині завдання свого уряду, - Бруно намагається бути якомога 

чемнішим. 

- Які часи! – Одінов здіймає руки. - Тепер усі шпигуни та зрадники обзавелись 

вченими ступенями. 

- Мабуть, це так. Сьогоденна боротьба вже не є виключно боротьбою мускулів, а 

все більше  є боротьбою інтелектів, – Бруно не весело посміхається. 

- Нема чому дивуватись, - додає англієць і махає конвертом з посланням.  

- Бруно, я помилявся щодо вас. Старий дурень. Я впевнився, що ви не 

співпрацювали з нацистами і заспокоївся. А ви виявились найманцем англійського 

імперіалізму. 

- Киньте цю тріскучу риторику. Ви не на ваших комуністичних зборах. У мене з 

Джеймсом цілком ділові стосунки. Він трошки допомагає мені, а я йому. – Бруно 

починає сердитися. 

- He’s brainless, - коротко кидає англієць. 

- No, it’s just his fear. Believe it, - Бруно відповідає англійцю. 

Шеферд посміхається. Зверхньо і поблажливо. 

- Доктор фон Тадден запевняє мене, що зараз вами керує страх,  – презирливо 

виблискуючи холодними темними очами, Шефферд звертається до Одінова. -  Ви 

переборіть свій страх і прочитайте адресованого вам листа, хоча би для того, щоб 

впевнитися, що вам нічого не загрожує. Навпаки…  В ньому є чудові пропозиції. 

- Навчились би німецької, - огризається Одінов. – Дайте мені лист… 

Джеймс Шеферд неспішно підіймається і кладе конверт на стіл поруч з Одіновим. 

Лазар поправляє свої круглі окуляри і прискіпливо вдивляється в несподіваного 

гостя. 

- Ви дійсно перевтілювалися у фотографа Гілермана? 

- Так. 

- Мій Боже. Скільки, насправді, вам років? 

- Навіщо це вам? Чи ви задаєте це питання всім, хто вам приносить 

кореспонденцію? 

- Я не годжуся для цієї роботи. Я є просто лікарем. А навкруги мене цілковитий 

обман, зрадництво і розпуста, - Одінов знов згадує обличчя Раї Кочкіної. - Нічого 

святого. 

- Заспокойтесь, пане Одінов. Прочитайте, що пише вам ваша стара знайома. А ми 

з паном Бруно вип’ємо по чарочці. Звісно, з вашого дозволу. Бруно хвалив ваш 

бренді, - Джеймс повертається до Одінова спиною і хлопає німця по плечу. 

Нарешті Одінов сідає в своє вольтерівське крісло, махає рукою у напрямку двох 

негідників і бере конверт. Його руки помітно тремтять. 

«Мара. Дружина мого друга дитинства та неперевершеного фата Фіми 

Красноштейна. Він ще вихвалявся, що кине її як непотріб, коли поїде до Ізраїлю». 

 



Здрастуй, Лазар. 

Я пишу тобі листа в номері маленького готелю «Людвіг», він знаходиться біля 

вокзалу в Мюнхені. Мене попросили написати тобі цього листа, хоча у мене 

нема особистої потреби тобі писати. 

Ми не бачились 20 років. Тоді, у Харкові, мені було 25. Я тільки вийшла заміж за 

Фіму. Харків був столицею і скрізь правили дурні українські націоналісти. Фіма 

пробував, навіть, в сім’ї  розмовляти їх дивною мовою. 

Ще був НЕП: торговки на вулицях, приватні магазини, скрізь достаток. 

З тих часів все помінялося. Харків вже давно не столиця. Це місто дуже 

постраждало у війну. Замість НЕПу – соціалізм. А я вже не молода дівчина, а 

жінка з симптомами клімаксу. Тільки, як і 20 років тому, я продовжую працювати 

на британську секретну службу. У мене, як бачиш, з тими людьми старі міцні 

стосунки. 

Я багато чого зробила для британців. Повір, що ці люди мене цінують. Але вони 

також керують моєю долею. Зараз вони вирішили, що мені треба перебратися 

до Ізраїлю – нашої з тобою старої і, одночасно, нової Батьківщини. Фіма теж 

подався туди, без мене і ще в квітні. Англійці кажуть, що його вбили йорданські 

солдати, які воюють на боці палестинців. Мабуть, це правда. Я впевнилась, що 

у моїх хазяїв надійна інформація. Я не жалкую за Фімою, він мені давно набрид. 

Ще до війни. В ті роки він був для мене лише джерелом документів, які я 

передавала до Англії. 

Але я пишу цей лист, щоб запропонувати тобі знайти свою долю (не кажу про 

щастя) на нашій історичній землі, звідки ми вийшли і куди повинні повернутись. 

Може ти чув, що в цьому місяці ми перемогли. Ми – це Ізраїль. Арабів витіснили і 

вони більше не будуть заважати нам будувати свою країну.  

Зараз нашій країні потрібні такі фахівці, як ти. Англійці мені казали, що ваше 

перебування в Німеччині скоро закінчиться. Всіх повернуть до Союзу. Що ти 

там будеш робити? А в Ізраїлі на тебе чекає цікава робота і вдячність твого 

народу.  

Я не вмію агітувати, але закликаю тебе подумати, перш ніж повертатись до 

в’язниці народів, де ти є ніхто. Мені, наприклад, запропонували взяти участь в 

організації власної секретної служби Ізраїлю. Звісно, не без рекомендації 

англійців. 

Добре подумай, Лазар. У тебе з’явився шанс. 

Якщо ти вирішиш повернутись на свою справжню Батьківщину, то знай, що я 

пробуду в Мюнхені ще місяць (до першого липня). Ті, хто передадуть тобі мого 

листа, знають як тобі безпечно добратись до Мюнхена. 

 

Мара Ротстайн, Мюнхен, 17 травня 1948 року. 

 

«Мара з ними … І давно… Не може бути… Провокація... Ізраїль... Що казав 

покійний Фіма? Займешся медициною в Ізраїлі. А Мара - англійська шпигунка. 

Навіщо це їй?». 

Перед очима Одінова не тремтячий клаптик паперу, а юна Мара Грінберг в 

коротенькому прямому платтячку, усміхнена і з копною неслухняного кучерявого 

волосся. Щоб якось дати йому раду, перетягла волосся стрічкою з тієї ж тканини, 



що і її платтячко. Він не смів навіть любити її: маленький, вже тоді лисуватий. Він 

не мав навичок як поводитись з такими дівчатами. 

- Це провокація, - Одінов каже це буденним тоном, точно так, як ставить діагноз 

пацієнту. 

Він бере зі столу запальничку, підпалює лист від Мари Ротстайн, а палаючий 

папірець кидає поруч у попільничку. Після цього озивається англієць, ім’я, якого 

Одінов не запам’ятав, тому подумки зве його «лже-Гілерман», 

- Так, це провокація. І в мене є ще один екземпляр такого листа. Мої колеги 

попрохали пані Ротснайн зробити кілька копій. Ваша реакція є цілком 

прогнозованою. Навіть тривіальною. Зазвичай, ці листи рвуть або палять як 

зробили ви, навіть їдять. 

Англієць знову посміхається і дістає з кишені ще один конверт. 

- Але кількість копій обмежена і я не можу дати вам ще одну. Краще, я передам 

цей лист тим, хто замість того, щоб його нищити, помістять його у файл вашої 

справи. 

- Що таке файл? – звертаючись до Бруно питає Одінов. 

- Англійці так називають теку з документами, - каже Бруно і дивиться на Шеферда. 

«Холуй, а я ще лікував його. Файл», - подумки кипить Одінов. 

- Здається, такі дії називаються шантажем, -  каже Одінов до фон Таддена. 

- Мені не відомий зміст листа, - відповідає Бруно. 

-  Зате мені він відомий, - відгукується Шеферд, - в ньому запрошення доктору 

Одінову поїхати до Ізраїлю. Там для нього є робота, достаток та повага. 

Джеймс Шеферд витягає з іншої кишені тоненького записничка. 

- Ось, - він водить тонким, мов сірник, олівцем по якійсь сторінці, - 17 квітня, із 

запису телефонної розмови з генералом Ротстайном виходить, що він теж 

пропонував вам поїхати до Ізраїлю. 

- Ага, таки записали цю ромову… 

- Звісно, але саме запрошення не є шантажем.  Однак, ми все ж будемо вас 

наполегливо просити про  допомогу мені та доктору фон Таддену. При цьому нам 

абсолютно все одно: ви скористаєтеся цим запрошенням або вирішите 

повернутись до СССР, - англієць, коли згадує Совєтський Союз, то показує 

великим пальцем кудись за плече. 

- Вас важко зрозуміти, - втомлено відповідає Одінов. - Ви не шантажуєте мене 

запрошенням, але одночасно вам від мене щось треба. Усну пропозицію Фіми ви 

записали на магнітофон і потім переклали, а Мара, виявляється, давно працює на 

вас. Так кажіть вже, що саме вам потрібно! 

 - Що таке магніт…? – англієць звертається до Бруно. 

- Tape recorder, - відповідає той. 

- Ви все правильно зрозуміли, тому перейдемо до діла. Нам потрібен доступ до 

заарештованого лейтенанта Подоляка. 

- Що? –  підполковник Одінов вкотре вражається тим, що відбувається. 

«А як же обіцянка, що нема ніяких нагальних справ. Виявляється, що таки є. Скрізь 

одна брехня». 

- Містер Одінов. – звертається Джеймс до підполковника. - Я з дитинства 

захоплююсь детективними сюжетами. Наскільки вони різні. Але в них є щось 



спільне. Я називаю це суб’єктивністю інформованості.  Бруно, я правильно склав 

цю фразу? 

- Продовжуйте, містер Шеферд. Цікаво що за цим всім… 

- Ага. Ось банальний вислів, трюїзм: Колумб відкрив Америку. Але ж не для 

індіанців. Хтось скоїв злочин. Очевидно, що сам злочинець все знає про свій 

злочин. А розслідування це лише засіб, який забезпечує розповсюдження цієї 

інформації для інших. Тому замість ще одного екземпляру листа від пані Ротстайн, 

я покажу вам маленьке фото, на якому зображено, як ви розмотуєте нитку з 

важелю ручки безпеки у барокамері. Завдяки замотаному важелю, недосконалий 

автомат припускав, що при тиску на висоті двадцять кілометрів з людьми в 

барокамері буде все в порядку. Отже. Треба тільки ввічливо запросити поважну 

комісію всередину барокамери, захлопнути дверцята і включити насос.  Дуже 

схоже, що саме це ви і зробили. – Джеймс робить довгу паузу, після якої питає 

Одінова: - Чи погоджуєтесь ви продовжити нашу бесіду? 

- Кажіть, що вам треба… 

 

 
Принцип велосипедного ручного гальма був використаний у барокамері для 

визначення граничного тиску, при якому людина, що проходить 

випробування, здатна на простіші дії. Якщо важіль відпустити, тиск в 

барокамері буде повертатись до атмосферного. 

Лазар Одінов, на всяк випадок, замотав важіль риболовним волосінням, щоб 

цей запобіжник не спрацював при зменшенні тиску. 

 

  



52 Бруно фон Тадден. Вівторок 25 травня 1948 року 
 
Джеймс не на жарт обурений, тому говорить англійською. 

- Це неприпустимо. Що ви зробили з цими комбінезонами? Їх не можна вдягти. Що 

це за запах?   

- Здається, це герань, - відповідає збентежений Бруно. 

- Герань? Від цього іприту у мене вже розболілася голова. Невже зірветься вся 

справа з вини смердючого одягу? Навіщо? Скажіть мені, навіщо було складати 

комбінезони разом із смердючим сіном? 

- Джеймс, подивіться навколо, - Бруно відповідає англійською. - У мене зовсім 

нема місця для окремого зберігання одягу. 

Джеймс оглядає комірку садівника Бруно. Вона за відсутності хазяїна втратила 

ознаки житлового приміщення. 

- Добре, - каже він. - Може цей запах випарується на сонці. 

- Джеймс, але там, - Бруно показує на відкриті двері, - користуйтесь німецькою. 

- Добре, - знов погоджується англієць. - Хоча в камері того невдахи було би 

забавно, якщо би ви говорили німецькою, а я англійською. Думаю, що до нього би 

швидше дійшло. 

- Думаєте він знає ці мови? 

- Уявіть собі протилежне: він не знає жодної мови, крім російської, тоді наша дія 

взагалі позбавлена сенсу.  

Джеймс та Бруно рішуче виходять із комірки. На них одягнені однакові смердючі 

комбінезони. Бруно тримає лопату, а Джеймс тягне металевий ящик з 

інструментами. Вони прямують до котеджу Одінова. 

- Доброго ранку, доктор Одінов, - чемно вітається Бруно. 

Джеймс, натомість, ігнорує всякі вітання. Він ставить свій ящик на траву, дістає з 

кишені пачку сигарет «Лакі страйк» і клацає запальничкою. 

- А знаєте, мені вже значно легше. Я почуваю себе зовсім здоровим, - Бруно хоче 

підбадьорити підполковника. 

- А? Так, легше, - відкликається той. - Чого ми чекаємо? 

- Наші комбінезони,- Бруно показує пальцем на себе, а потім на Джеймса, - 

повинні трохи провітритися. 

- А? Дійсно, важкий запах, - Одінов підносить свого довгого носа до комбінезона 

Бруно. - Це, здається, якась трава. 

- Так, герань. 

- Вам, з вашими ушкодженими легенями треба дихати чистим повітрям, ніяких 

різких запахів і тютюнового диму, - Одінов тиче пальцем у бік Шеферда, який 

допалює свою сигарету. 

- Your jabber was tired of me, [мені набридло ваше базікання] - Джеймс кидає ні на 

кого не дивлячись, - I’v got headache with your help. 

- Що він каже? – знижуючи голос схвильовано питає Одінов. 

- Він каже, що вже треба йти, - навпаки голосно, щоб дійшло до Джеймса, 

відповідає Бруно. 

- Так, - заметушився Одінов, - заступник Рєпринцева, капітан Гусєв, вже мабуть 

чекає біля гауптвахти. 



Вони дійшли до приземкуватої бетонної споруди, яка слугує імпровізованою 

гауптвахтою, а за задумом німецьких хазяїв була допоміжним приміщенням при 

морзі та крематорії. Біля сірої бетонної стіни стоїть зовсім не капітан, а якийсь 

старшина. Одінов перемовляється з ним кількома фразами і звертається до Бруно 

і Джеймса. 

- Цей унтер офіцер буде слідкувати за вашою роботою. Він не говорить німецькою, 

тому прошу виконувати всі його накази, які він буде віддавати, напевно, жестами. 

Я пояснив йому, що ви повинні робити в кімнаті затриманого. Він у це втручатись 

не буде. А я зараз же піду. Буду у своєму кабінеті. Ви все зрозуміли, є питання? 

- Все зрозуміло, пане підполковник, - Бруно відповідає чітко, клацнувши для 

вірності каблуками. 

Старшина скошує очі на армійські черевики Бруно – розвідка все помічає. Він 

вказує автоматом в бік дверей до гауптвахти 

- Ком, - вимовляє старшина, що має означати «ідіть». 

Старшина заводить до кімнати затриманого двох псевдо ремонтників. Потім дулом 

автомата вказує на стелю. Там знаходиться захищена металевою сіткою 

електрична лампочка. Таким чином він дає зрозуміти ремонтникам, що вони 

повинні налагодити електрику в цьому приміщенні. Далі старшина показує 

циферблат свого годинника. По черзі: Бруно та Джеймсу. Він тиче пальцем на  

відповідну цифру, яка означає, що старшина виділив їм на ремонт тридцять 

хвилин. 

- Gut, - енергійно киває головою Бруно і виставляє долоню до унтера, наче, кажучи 

«цього часу цілком досить». 

- Гут так гут, - каже старшина і несподівано для псевдо ремонтників йде з кімнати. 

Ті переглядаються між собою, обоє кивають і синхронно повертають голови, 

шукаючи очима затриманого. Він лежить на ліжку і дивиться в стелю. 

«Добре, що хоча б не спить», - думає Бруно. 

- Добрий день, - вітаються трохи не хором Бруно та Джеймс із затриманим, звісно 

німецькою. 

Той не відповідає, тоді псевдо ремонтники знов кивають один одному. Обидва 

повертаються до стіни і роблять вигляд, що щось розкручують у чорному 

пластиковому вимикачі. 

-  Вам краще продовжувати лежати в ліжку, - каже Бруно дивлячись на стіну. 

-  Швидше за все, вам, через декілька днів, доведеться продовжити вашу місію, - 

каже англійською Джеймс, втупившись у чорний вимикач. 

- На злітній смузі стоїть літак «Хеншель-126». Ми пропонуємо вам скористатися 

цим літаком для польоту до Швейцарії, - каже Бруно. 

- Ми знайшли банківські документи міністерства авіації райху. Зробили це замість 

вас. Ви отримаєте теку з документами, коли будете готові відлетіти. Зрозуміли? 

Отримаєте документи, коли підійдете до літака, щоб вилетіти, – каже Джеймс. 

- У польоті  вас буде супроводжувати наш агент майор Кочкіна. Вона повинна 

повернутись до Англії, – каже Бруно. 

- Ви відповідаєте за її безпеку своєю головою, – погрожує Джеймс. 

- Щоб у вас не було ніяких ілюзій, якби не Кочкіна, ми би вас ліквідували. У якійсь 

мірі вам поталанило. 

- Але це ніколи не пізно надолужити, – погрожує Джеймс. 



- В Швейцарії передасте Кочкіній сто тисяч доларів готівкою. Це наказ. 

- А тепер покажіть нам, що ви нас зрозуміли. Підніміться та сядьте у ліжку. - каже 

Джеймс англійською.  

Обидва ремонтники почули, що пружини тюремного ліжка скрипнули. Бруно 

озирається і бачить, що російський агент сидить на ліжку, підклавши долоні під 

ноги. 

- Як я звідси вийду? – шепоче він німецькою, дивлячись на Бруно, очевидно, 

прийнявши його за головного. 

Джеймс зло шепоче, звертаючись до арештанта: 

-  Дивитись в підлогу! 

Лже-Подоляк миттєво виконує наказ. 

 - Так краще, - заспокоює його Бруно і далі каже: - Майор Кочкіна організує 

відповідний наказ про ваше звільнення з під арешту та підготовку літака. Ваша 

задача цей  наказ виконати. Ви зумієте керувати «Хеншелем»? 

- Хіба ви не знаєте? Полковник Біленький  мене тренував протягом місяця. В мене 

є більш ніж сотня посадок… 

- Мова йде про ваш фізичний стан. Ми не можемо ризикувати життям нашого 

агента Кочкіної. 

- Думаю, що зможу, - дивлячись у підлогу шепоче Лже-Подоляк. 

- Добре, будьте обережні з підполковником Одіновим. Він буде діяти за наказом. 

Але не давайте йому привід вагатись. Рекомендую вам розіграти більше 

таємничості. Краще інтерпретувати ваше затримання як наперед запланований 

крок, що надасть вашій втечі правдоподібності. Ніяких погроз з вашого боку. Повна 

відстороненість і спокій, - каже Бруно. 

- Дивіться, не заваліть і цей план, - нагадує про себе Джеймс. 

- А то що? – питає Лже-Подоляк. 

Бруно не очікував такого. Джеймс одним стрибком опиняється біля ліжка 

затриманого. Він приземляється на одну ногу, а іншою начебто робить наступний 

крок точно в щелепу росіянина.  

- Це тобі привіт від нашого командування, - каже Джеймс цього разу німецькою і  

відходить назад до вимикача.  

- Що ви робите? Я ж вам потрібен… - шепоче побитий. 

- Не дуже. В Швейцарії вже працюють наші люди. Ваша задача відволікати 

тамтешніх контррозвідників. – голос Бруно напрочуд спокійний. 

- За неповне виконання цього завдання ви будете розстріляні, де би ви не 

опинились. – Джеймс повертається до англійської. 

- Думаю він все зрозумів, - Бруно торкається руки Джеймса. 

- Може ще закріпити інструкцію? – питає Джеймс у Бруно. 

- Ні, товаришу. Вам вже пора, - Бруно показує на свій годинник. 

- Добре, - відгукується Джеймс і виходить з кімнати. 

- Вам таланить, Кузнєцов, – Бруно називає затриманого його справжнім 

прізвищем. - Мій колега мав намір покінчити зараз з вами. Не маю гадки, чому він 

передумав. Надалі ви його не побачите. А ми ще зустрінемось. Ми, звісно, не 

знайомі. Все. Прощавайте. Хай вам щастить у Швейцарії. Не підведіть нас. 

З цими словами Бруно виходить з кімнати. За мить під стелею загоряється 

лампочка,  яка забрана мілкою металевою сіткою. 



53. Інженер-майор Таранов. Вівторок 25 травня 1948 року 
 
Василь Таранов виходить з дверей туалетної кімнати на першому поверсі 

адміністративного корпусу. На ходу застібає блискавку на комбінезоні. 

Просто зараз лаяв його генерал Корнієнко за цей комбінезон: «Що ж ти, Вася, на 

відхідну вечерю на себе натяг? Де твій мундир з орденами? Що, пропив його?». 

Майор Таранов, коли згадує ці зауваження генерала, то махає рукою, наче каже: 

«мені байдуже у що я вдягнений». 

Але це не правда. Тепер вже відставний майор любить зручний одяг. І в частині 

всім це відомо. А лають його за це для проформи, щоб було про що розмовляти. А 

жестикулює в порожньому холі і говорить сам до себе Таранов тому, що вже випив 

пів літра горілки на згадку про свою не довгу, але героїчну військову кар’єру. 

Він дивиться на свій штурманський годинник: рівно шоста, ще до восьмої час є. 

Краще не пити другу пляшку так швидко. Ще поговоримо… Хоча. Насправді, нема 

про що розмовляти. А ось і доказ: майор відкриває двері їдальні, де за зсунутими 

столами сидять його колишні товариші по службі.  Трохи гірко. Зараз би крикнути 

«гірко», але це кричать тільки на весіллях. А не одружений Таранов таке не чув і 

навряд почує. 

Таранов неспішно обводить очима присутніх. Як завжди, в торці столу сидить 

генерал Корнієнко. Він зняв кітель і розмахує руками в спідній сорочці, 

перетягнутій підтяжками.  

- Вася, куди ж ти зник? – лівою рукою генерал розливає горілку по склянках, - 

сідай, бля… 

Таранов вмощується на своєму місці, при цьому п’яно вибачаючись перед 

сусідами за столом: капітанами Кочубєєм та Власовим. Його тарілка зовсім 

порожня, зате склянка поруч доверху наповнена горілкою. 

- Кажи, майор, тост, - каже трошки запинаючись генерал Корнієнко, - а то по пів 

літра випили, а ти ще ні того… оце… ні «гу гу». 

- Як же так? Григорій Іванович, я вже дякував всім за співпрацю. Це після Портного 

я казав… 

- Ти не виправдовуйся, ти бойовий офіцер і повинен нам якусь історію розповісти 

про війну. Бо тут ніхто, крім тебе, пороху не нюхав. 

- Та ви вже всі мої історії чули. От про «Месер-109», який збити не можна було. 

Чули ж? 

- Чули, а ти ще раз розкажи, - мимрить капітан Кочубей, дивлячись в свою теж 

порожню тарілку. Він вже зовсім не в собі від горілки. 

- Та ні. Скільки ж можна одне і те саме розповідати? 

- Так люди ж люблять слухати всякі загадкові історії, - каже генерал, цього разу не 

запинаючись. 

- Але ж яка загадка в тій історії про «Месершміт-109»? Одні тільки жахи. Боялись 

цих падл, бо ззаду заходили… От і придумали страшну казочку, - каже Таранов і 

показує руками як ззаду та трошки зверху атакували німецькі винищувачі його 

літак. 

- Так, сьогодні розрізнити де правда, а де вигадка дуже не просто, - каже капітан 

Власов. 



- А давайте я вам розповім свіжу історію.   Я був свідком цієї події три дні тому, тут 

у Фінові, - раптом пожвавішав майор Таранов. 

- Що у нас ще може трапитись? Вже сталось усе, що могло статись. Хіба  

 загін басмачів ще не завітав до нас, - щось занадто тверезий капітан Портной, 

оскільки так складно висловлюється. 

- Чекай, Боря. Ти практично вгадав, - Таранов повертає голову до Бориса 

Портного. - Зараз би додати ще закуски, тоді я все вам розповім. 

- Точно, Василь Іванович, - озивається генерал Корнієнко і вже до підполковника 

Рудя: - А ну, Фєдя, тягни усе, що там твоя Поліна передала. 

Рудь підхоплюється зі свого місця і мчить до стійки, де стоїть велика плетена 

корзина. 

- Жора, - це вже Корнієнко до Кочубея, - допоможи підполковнику. 

- Єсть, - вскакує Кочубей. 

- Так про що йдеться? – питає у Таранова Корнієнко. 

- От яка загадка вийшла з автомобілем. Легковиком таким маленьким – 

«Фольксвагеном». 

- Отою бляшанкою без нормального охолодження? – Корнієнко відсувається від 

стола, бо Рудь накладає в його тарілку різні наїдки. – Досить, Федя, я стільки не 

з’їм. Краще іншим поклади. 

- Як би там не було, - починає зі смаком свою розповідь Таранов, - у минулу 

п’ятницю, десь о третій дня, взяв я пивка та їхній солоний крендель і подався на 

наш аеродром. Я сів у тіні, бо була спека, значить, на колесо того «Хеншеля». П’ю 

пиво, подумки прощаюся з авіацією. Тихо, все спокійно. Чую як «Студебекер» 

проїхав по дорозі, що біля лісу. СМЕРШ, значить. Ну ми вже до цього звикли – хай 

собі їде. Аж раптом, чую, що на злітній смузі щось ще тихенько дерчить.  І раптом 

я бачу, що просто смугою нахабно їде салатного кольору «Фольксваген». 

Повертає на рульожку, потім і з неї з’їжджає у траву. І там зупиняється. Ну я, 

звичайно, подумав, що зараз з машини хтось вийде. Аж, ні. Замість цього, той 

«Фольксваген» опустився під землю. Раз, і його нема. 

- Так там мабуть … - вигукує Кочубей. 

- Чекай, Жора, - зупиняє Таранов Кочубея. - Я кидаю пити пиво і йду до того місця, 

де зник «Фольксваген». А там сталева плита – ліфт вантажний. Постукав я по тій 

плиті каблуком – мертво. Е, думаю, мене не проведеш. Я мерщій біжу до цього 

корпусу, спускаюсь до тунелю. Там не зачинено, бо працюють перекладачки. В 

тунелі порожньо.  Тоді я побіг до того краю, де був вантажний ліфт. Ліфт є, а 

машини нема.  Я підходжу до ліфта, а він вимкнутий. Не працює, значить. 

Повертаюсь до виходу у наш корпус, в тунелі машини нема. Там-сям подивився – 

нікого. Тоді я плюнув на все та вийшов на двір і думаю: дай зайду до себе ще 

кренделя взяти. Йду повз готель, коли бачу, що той самий зелений «Фольксваген»  

провулком тільки «шась». Тим провулком, що до школи веде. І цього разу на 

великій швидкості, не так як тоді на смузі. От і питаю себе про то, що то були за 

маневри, і хто тим «Фольком» керував? 

- І коли це було? – питає Корнієнко. 

- Так у п’ятницю. 

- Чому ти не доповів одразу? 

- Про що, товаришу генерал? До того ж я тоді запив. 



- Ясно, - каже Корнієнко, - в твоїй історії  все правда, от, тільки, до себе в готель ти 

подався не за кренделем, а за чаркою горілки. Бувай здоровий. Потішив нас 

черговою загадкою. Давайте вип’ємо. 

Відставний інженер-майор Таранов тільки і чекав тих слів, щоб перехилити в себе 

чергові двісті грамів, бо втомився так довго говорити. 

 

 

«Фольксваген», що зникає та літак «Хеншель» на стоянці – об’єкти розповіді 

Таранова 

 



54. Майор Кочкіна. Середа 26 травня 1948 року 
 
Ця біда переслідує Раю Кочкіну скільки вона себе пам’ятає. Достатньо їй почати 

нервувати, її одразу тягне до туалету. От і зараз. Вона відвідала туалет в своєму 

готельному номері, тільки звідти вийшла та сіла у «Вілліс», як її знов тягне до 

туалету. Це з нею траплялось на іспитах в інституті та ще в нещасливій до неї 

Англії, коли її допитували у посольстві. Рая розуміє, та вже і досвід має, що це 

тільки нерви і їй ні до якого туалету не треба бігти. Але це відчуття страшенно 

неприємне. 

- Хвилюєшся? – питає її Поліна Рудь, яка сидить поруч на задньому сидінні 

«Вілліса». 

Поліна кладе руку на коліно Кочкіної. Сьогодні Рая вдягнена у військову форму, 

так що рука Поліни лягає на темно синю формену спідницю. Майор Кочкіна зиркає 

очима на свою сусідку, але та абсолютно спокійна. 

- Так, - несподівано для себе зізнається Рая. 

- Ну, тримайся, дівчинка, в тебе все вийде, - Поліна обнімає Раю за плечі і та 

притискається до неї. 

На диво, їй стає легше, більше не тягне до триклятого туалету. Але незвично 

сидіти обійнявшись з рудою жінкою. А тут ще Малзуп заглядає до кабінки 

«Віллісу». Він поведе цей незручний автомобіль до Потсдаму. 

- Ну що, готові? – питає він, дивлячись на Поліну. 

- Так, - відповідає вона, не випускаючи Раю із своїх обіймів. 

- До Одінова спочатку завернемо? – знов питає Малзуп. 

- Так, заїдеш у двір. 

- Добре, - Малзуп сідає за кермо та повертає ключ запалення. 

У дворі Одінова Поліна виходить з машини слідом за Глібом Малзупом. Рая не 

пам’ятає, як, насправді, звати цього некрасивого чоловіка. Він прогулюється 

цегляною доріжкою разом з Поліною, яка щось йому втлумачує, посилюючи кожну 

свою фразу енергійним рухом руки. А Рая сидить у авто під брезентовим дахом і 

чекає коли з дому Одінова вийде англійський розвідник Джеймс Шеферд. 

Раю охоплює розчарування, коли англієць з’являється на ганку. Тому що до її авто 

прямує високий худорлявий молодик у синіх американських джинсах, блакитному 

джемпері, світло сірій сорочці і блакитною, під колір джемпера, шийною хустинкою.  

У нього правильні риси обличчя, темні очі, каштанове волосся, яке настільки 

помережене сивиною, що важко визначити скільки йому років.  У Раї вже склалось 

враження, що цей англієць далекий від образу солідного джентльмена. 

Тим часом, під уважним поглядом Раї, Джеймс дібрався до «Вілліса» і плюхнувся 

поруч з нею на сидіння. 

- Добрий день, міс Рая. Мене звуть Джеймс Шеферд, ви знаєте  хто я та ким 

працюю. Дякую, що погодились на цю зустріч, - Джеймс випалює це англійською. 

- Добрий день, містер Шеферд. 

- Джеймс,  я для вас Джеймс. І можна мені звертатись до вас Кейсі? Так називає 

вас містер Бруно. 

- Так, прошу, - Кочкіна ніяково себе почуває у цій потворній формі. 

- Добре … - Джеймс втупив очі в підлогу і надовго замовкає. 

Нарешті  він продовжує. 



- У Британії з вами трапилась досить дивна історія. Почну її з середини. Наші 

контррозвідники були впевнені, що ви були совєтським шпигуном. Щось на зразок 

Мати Харі, тільки в більшовицькому виконанні. Очевидно, що наші хлопці були 

настроєні романтично, тому вигадали для вас високопосадовця, такого собі сірого 

кардинала, який входить у Вайт Хол через задні двері та здатен спокуситися 

вашою привабливістю. Роль такого джентльмена попросили зіграти такого собі 

Ніколаса Фокса. 

В руках у Джеймса з’явився тоненький записничок, звідки він прочитав це 

прізвище. 

Нік був тоді артистом невеличкого театру в Лондоні, мав хворе серце і був 

звільнений від військової служби. Він із задоволенням відгукнувся на пропозицію 

контррозвідників. Вони стверджують, що роль вашого коханця Сайруса 

Голдботтома він зіграв без помилок. Принаймні, ні ви ні ваші керівники у 

посольстві не помітили сурогату. 

- Мій Боже, Сайрус… 

- Почекайте з коментарями, міс Кейсі. Не знаю скільки пройшло місяців, але Нік 

першим почав сумніватись у вашій приналежності до шпигунського братства. Ви 

були просто перекладачкою, на його думку. Та ще дівчиною, яка легко закохується, 

чому сприяє ваш снобізм. Його спостереження не вплинули на впертих 

контррозвідників. Вони вирішили, що ви та ваші керівники розкрили суть місії Ніка, 

тому ви грали з ним роль звичайної коханки. Така гіпотеза мала підтвердження 

завдяки агентурним даним з Москви. 

Джеймс міняє позу і повертається в бік майора Кочкіної. Вона переконується, що у 

англійця світло карі очі із зеленими плямами, на обличчі жодної зморшки, а сивина 

йому не шкодить, а навпаки, робить його дуже привабливим. 

«Він зовсім не схожий на Бруно», - думає вона. 

- Але і в нашій контррозвідці інколи зустрічаються розумні люди. Аналізуючи 

обставини вашого призначення у посольство СССР і відповідні агентурні дані з 

Москви, вони довели… - Джеймс підіймає вказівний палець, - саме довели, що 

ваше НКВД використало вас у якості такої собі ляльки, яку будуть підозрювати у 

шпигунстві, відволікаючись від пошуків справжніх джерел витоку секретних даних. 

Невдовзі, цей цілком теоретичний висновок отримав практичне підтвердження, 

тому що доступні вам через Сайруса Голдботтома дані не потрапили до Москви. А 

нашим джерелам у Москві довелось терміново тікати. Слава Богу, ця літня сімейна 

пара вже у безпеці. Таким чином, саме ваше НКВД є причиною ваших поневірянь. 

Я можу тільки співчувати вам, що контррозвідка розкрила задум росіян з певним 

запізненням. Але була війна і всі сили… 

- Так це був артист. Якийсь Ніколас? 

-  Я вам не раджу на цьому зосереджуватись. Це вже в минулому.  А зараз ми 

спробуємо допомогти вам та доктору фон Таддену перебратись до Швейцарії. 

Ваш візит до штабу в Потсдамі є ключовою ланкою цього плану. Думаю, що у вас 

все вийде як слід. На всяк випадок, вас супроводжує Зеник, який подбає про вашу 

безпеку. У нас є резервний план, менш ефектний, але цілком надійний. І, на 

останок, я хочу вас попрохати про одну послугу. 

- Так, яку? 



- Знов почну з середини. Припустимо, що ви з Бруно опиняєтесь у Швейцарії. 

Вклади райху стають вашими. Доктор фон Тадден розпочинає своє діло. В 

нейтральній країні до авіабудівної фірми може звернутись будь хто. В 

майбутньому нам потрібно знати деякі подробиці цих ділових зв’язків. Хотілося б 

розраховувати на вас у цьому питанні. 

- Припустимо, що ми з Бруно одружимося, - майор Кочкіна сумно посміхається, - і я  

повинна шпигувати за власним чоловіком. І все це на користь країни, де мені 

задали стільки клопоту. 

- Саме так. На користь країни, де у вас стільки друзів. Країни, яка щедро дозволяє 

вам привласнити гроші для вашого з доктором фон Тадденом благополуччя та 

нашого успішного  співробітництва. 

- Ось як. А Бруно? 

- Доктору фон Таддену теж буде зроблена така пропозиція. Ми зараз живемо в 

сусідніх кімнатах цього будинку, - Джеймс тиче пальцем у котедж Одінова. - Тому в 

мене є більше можливості для спілкування з ним. 

- Знаєте, містер Шеферд, я зроблю так, як скаже Бруно… 

- Це вам вирішувати. Умови ви почули. Вам  буде значно безпечніше в Швейцарії, 

якщо ви будете співпрацювати з нами. Не повторюйте помилок минулого. Не дуже 

зручно бути об’єктом гри. 

- Я зрозуміла вашу пропозицію. Це все? 

- Так. Мені залишається побажати вам сьогодні успіху. Потрібний документ у вас? 

- Звісно, - Рая дивується цьому питанню, - мені треба тільки вписати короткий 

зміст в реєстраційну книгу та поставити цей номер на самому документі. 

-  Я не знаю обстановки у вашому штабі. На слух це завдання не є важким. Ще раз 

бажаю успіху. 

Джеймс виходить з машини. Рая впевнена, що  коли він виходив, то хотів покласти 

їй руку на коліно, як Поліна, або доторкнутись до плеча. Але стримався. Справжній 

англієць. Вона дивиться йому в слід. Він зупиняється біля Поліни та Зеника, бере 

Поліну за лікоть та щось говорить. Потім йде до дверей котеджу, піднявши руку у 

вітанні. Зараз він зникне. Руда Поліна дивиться йому в слід. 

«Моє перше враження було цілком помилковим. Джеймс є справжнім чоловіком», -  

вона, за інерцією, думає англійською. 

За мить її захлистують дитячі фантазії. Вона уявляє себе в обіймах цього англійця, 

відчуває який м’який блакитний джемпер, насолоджується гіркуватим запахом 

парфумів, що він залишив по собі під брезентом в авто. Вона відчуває, як м’яка 

вовна його джемпера лоскоче соски… Так вона гола? О, Боже, ні… 

- Рая, ти часом не забула наш наказ? – Поліна вже біля «Віллісу» та відштовхує 

Раю щоб сісти. 

«Вони що, домовились всі?» - подумки обурюється майор Кочкіна. 

- Ось він тут у портфелі, - вголос відповідає вона. 

- Зеник, нам вже час, - звертається Поліна українською до Малзупа, який сідає за 

кермо. 

 

  



55. Капітан Фішман Р.Г. Субота 29 травня 1948 року 
 

- Ой,  як добре, що ви хоч сьогодні добрались. Всі тільки і питають: «яке кіно 

покажуть?» - капітан Фішман настроєна дружелюбно. 

- Так, «Волга-Волга»… Ледь видрав зі штабу тиловиків. Сьогодні ж субота, можна 

ввечері і подивитись, –  відповідає старшина фельд’єгер і посміхається.  

- Ну добре, це я так…Поставте ці коробки з кіно он туди, - капітан Фішман тиче 

вказівним пальцем скрізь відкриті двері кудись у вестибюль. 

- Та я знаю, не в перший раз. 

- А газети? Чотири екземпляра «Правди» за вівторок, де? – кричить Фішман 

старшині. 

- Там, у пакунку під «секреткою».  

- А, бачу. А чого секретка така товста? 

- Дик, пише вам штаб, – вусатий старшина, років за сорок, з’являється на порозі 

кімнати. 

- Ой, щось багато… Аби не нова анкета, - Фішман бере в руки аркуш з описом 

прибулих секретних документів. 

- Ну що? – невідомо чому цікавиться старшина. 

- Та нє, це документи Малзупа повернулись ще з якимсь листом… 

- Кого? – перепитує старшина. 

- Та ви його не знаєте, Платонич. Це офіцер наш, він і рік у нас ще не служить. 

Посилали документи на перевірку в його попередню частину. 

- Та Бог з перевіркою, а звати його як? 

- Малзуп, - навіть Фішман дивується. - А що? 

- Малзуп. Яке прізвище смішне, - регоче старшина. 

- Да ну тебе, Платонич. Все тобі смішно. А з цими документами полковника 

застрелили і його жінку. 

- Так, чув. Якась банда завелась чи то з Польщі, чи, навіть, з України. 

- Точно. Був тут дуже розумний слідчий, полковник Кацнельсон, - Рима Фішман не 

забуде виставити в гарному світлі своїх одноплемінників. - Він їх всіх… 

- Як звати? Кац-нельсон? – знов регоче старшина. - Це ж як кальсон. 

Капітан Фішман якийсь час дивиться на вусатого старшину, нарешті, каже: 

- Все, старшина. Закінчили з вами. За отримане розписалась. Зараз поставлю 

печатку. 

 

 

Совєтську кінокомедію «Волга-

Волга», яка була створена у 1938-му 

році, невибагливі глядачі залюбки 

дивились у 1948-му. 

 



56. Генерал Корнієнко. Субота 29 травня 1948 року 
 

Восьма година вечора. В кабінеті генерала Корнієнко абсолютна тиша, хоча  

зібралось багато підлеглих. Сам генерал сидить за своїм столом і розглядає дві 

тоненькі пачечки надрукованих аркушів. Одна пачка стосується Мазупа, а друга це 

наказ із Потсдаму, в якому вимагають підготувати літак для польоту в Швейцарію. 

Права рука  Корнієнко періодично дотягується до слухавки чорного телефону і тут 

же кладе її на місце. Це повторюється багато разів, а всі присутні в кабінеті, наче 

заворожені, дивляться на ці рухи. 

Одінов сидить на звичному місці біля столу. Від нічого робити, він зняв свої круглі 

окуляри та протирає скельця величезним білим носовичком. Підполковник Рудь, як 

завжди, доповнює меблі і сидить не рухаючись. Його голова трошки нахилена в 

бік, очі націлені у підлогу, на устах ледь помітна посмішка.  Він виглядає як 

людина, що не сповна розуму. Може це так, а може це є звичка прикидатись 

ідіотом. 

 А от капітан Кочубей навпаки, весь час перебирає ногами, взутими в начищені до 

дзеркального блиску хромовими чоботами. Капітан Портной теж рухає ногою і 

відбиває такт не статутним черевиком на гумовій підошві. 

Нарешті, генерал наважується зняти телефонну слухавку. 

- Хто? – питає він по телефону, - Лузгін? Знайди зараз же Таранова. Тягни його до 

мого кабінету, якщо він ще не п’яний. Скажи «Корнієнко наказав». Ні, скажи 

«Корнієнко попросив». 

Генерал обережно кладе слухавку і бере пачку паперів ту, що трохи товща.  

- З Малзупом усе ясно, - каже Корнієнко, перебігаючи очима написане. - Вони 

підтвердили, що він там служив і на фото його впізнали. І політрук впізнав і 

командир. Правда тут далі, що командир, у якого служив Малзуп, вже змінився. 

Так що документ підписаний його наступником. Але ж новий командир підписав 

документ. 

- А Чуркін звільнився ще пів року тому, - додає Одінов і пряче носовичка у кишеню 

кітеля. 

- Ну і що? – питає Корнієнко. 

- Нічого. Звільнився. Шкода, що Біленький не дожив до цього моменту. 

- Угу, - підтверджує Корнієнко. - Дивно, якщо ті двоє не причетні до загибелі 

Біленького, то хто ж тоді на нього напав? І з якої причини?  

- А мене… Дозвольте товаришу генерал? – озивається Портной. 

- Кажи, Боря. Все одно чекаємо на Таранова. 

- Мене от що дивує: Біленький прилетів на літаку, а зараз цей літак «нашому» 

шпигуну потрібен. Виходить Біленький для нього його сюди пригнав. 

- Ну, дивна у вас логіка, капітан Портной, - замість генерала відповідає Одінов. - 

Це просто збіг обставин. Біленький не скористався літаком зі страху, що літак 

може бути пошкодженим, а Кузнєцова змушують летіти, бо так складаються 

обставини. 

- А хто ж знає як у нас складаються обставини? – знов питає Портной. 

- Точно, Лазар. – каже Корнієнко. - Ми наче фігури на шахівниці і, коли треба, хтось 

їх переставляє. Бачить, що на одній клітинці стоїть літак, а на іншій Кузнєцов, то 

бере його і приставляє до літака. 



- А я так думаю, - без дозволу починає Кочубей, - що той шпигун Кузнєцов  був 

надійно закритий і  тому нікому не міг повідомити про ситуацію. Значить це хтось 

інший доповідає про всі події в нашій частині. 

- Хто? – зло питає Корнієнко і дивиться на свій ручний годинник, бо  він чекає на 

Таранова. 

- Хтось з наших, - не роздумуючи відповідає Кочубей. - Може це Іванов, він 

постійно строчить доноси в штаб… 

- Та ні, Іванов про «битовуху» пише. Хто напився, хто з німцями комерцію завів… 

- Може Кочкіна? Вона нещодавно до штабу їздила, ще Малзуп її віз, - не здається 

Кочубей. 

- Не гадай, Жора. Це все складніше. Я теж до штабу їздив, так що? 

- Ну, ви скажете, товаришу генерал, – незрозуміло чому сміється Кочубей. 

- А от Малзуп. Може… - сам себе перебиває Портной. -  Я хочу ось що сказати: 

якщо Кузнєцов студент, то хтось повинен слідкувати, що він робить. Може Малзуп і 

є тим наглядачем? 

- Киньте ці вправи, товариші офіцери, – втручається Одінов. – Я от про грос 

майстра Капабланку подумав. Той тримав в голові десяток шахових партій і всі 

грав подумки, не дивлячись на шахову дошку. Так і в нашому випадку, з нами 

грають в темну, бо добре запам’ятовують всі переміщення та, як наслідок, завжди 

знають поточний стан. 

- Якщо так, - знов озивається Портной, - то покійний Біленький був фігурою… 

відомою фігурою для тих гравців. 

- Хочеш сказати, що Біленький грав в одній команді з отим Кузнєцовим? – здається 

Корнієнко тільки зараз зацікавився темою розмови. 

- Чому ні? – відповідає Портной. 

- І Малзуп, теж… - підхоплює Кочубей. 

Генерал Корнієнко не встигає лайливо відповісти дурному Жорі Кочубею, коли в 

дверях з’являється відставний майор Таранов.  Майор одягнений у той же 

німецький комбінезон і він не тільки тверезий, а і чисто поголений. 

- Викликали, товаришу генерал, - звертається Таранов як завжди тихо, не по 

військовому. 

- Василь, дуже потрібна твоя допомога, ось прийшло, - Корнієнко бере до рук 

наказ. - Та ти сідай. 

Корнієнко обводить очима свій кабінет. 

- Рудь, посунься, дай сісти майору, – і повертаючи голову до Таранова каже: 

- От що, Вася, нам запропонували… треба підготувати до перельоту на вісімсот 

кілометрів літак «Хеншель-126», що знаходиться… Ну ти знаєш про що їдеться. 

- А навіщо? 

- Кузнєцова на Захід будемо відправляти. До штабу прийшов такий наказ. А ті нам. 

«Згідно з наказом». Секретний, звісно. 

Таранов пожимає плечима. 

- Треба подивитись у якому стані цей літак… Ще ж треба його заправити… 

- Ну це Боря з Жорою вирішать, це не проблема. 

- Ну, а якщо не зможемо, то що? Навіщо нам такий клопіт, медичній установі? 

- У тому то і справа, що за відмову винагорода не відома. Може і обійдеться, а 

може буде трибунал.  От така гра. 



- А  які строки? 

-  Доповісти у вівторок, першого червня. Зрозумів? Доповісти, значить бути вже 

впевненими чи полетить той чортів німець, чи ні. 

- Ну, Григорій Іванович, завтра зранку полізу, подивлюсь. А там буде видно. 

- Кого тобі у допомогу? 

- Дєвятникова і цього, що мене сюди привів. 

- Лузгіна, - підказує Одінов. 

- От його. 

- Тут, товаришу генерал, згадав я… Казала колись Кочкіна, що садівник Краузе у 

війну працював у постачанні до літаків… - каже Одінов. 

- Що? У базі працював? - несподівано оживився генерал. - Колега, значить. І що? 

- Може і він може допомогти. 

- Та як вони порозуміються? Знає німець нашу? 

- Ні. 

- І Вася по їхнєму не бум-бум. 

- Так я можу перекласти, або Кочкіна. Вона авіаційну термінологію добре вивчила. 

- Кочкіна в перекладі асс, - найвища похвала у Таранова. 

- Ти так, Вася, кажеш наче ті переклади читав, - не вірить Корнієнко. 

- Так саме і читав, а як же, - дивується Таранов. 

- А, ну звісно, це ж з німецької… Заплутався вже зовсім, - Корнієнко і жест такий 

плутаний робить. – А німець у «Хеншелі» хоч щось петрає? 

- Так в тому і штука, що він не один раз казав Кочкіній та мені, що знайомий йому 

такий тип літаків, – знов втручається Одінов. 

- Так що ж ти мовчиш? Де той німець? 

- Він у мене живе. Хворий. Запалення легенів. Але вже одужує. 

- А чого це ти, Одінов, його лікуєш? 

- Так він наш садівник, тут працює. 

- А, блондин такий, у тебе, Рудь, живе, - згадує Корнієнко. 

- Це не я, Поліна його поселила, - підполковник Рудь встає. 

- Та ти не лякайся передчасно, - не без огиди каже Корнієнко, - звісно, що ти був 

проти. 

Рудь сідає, але крутить чомусь головою, наче шукає когось. 

- А ось що я ще згадав, - все не відпускає поглядом Рудя генерал Корнієнко, - твій 

Малзуп добре говорить німецькою. Краще йому німця супроводжувати ніж Одінову 

чи Кочкиній. Ще матюки підуть під час роботи, а ці двоє їх не сприймають 

правильно. 

Корнієнко обводить очима всіх присутніх, більшість з них змовницькі посміхаються. 

Крім Одінова, який трясе головою – «смійтесь, що з вас взяти», та Рудя, який все 

крутить голову, наче шукає когось. 

- Все, товариші офіцери, питання вирішили. У неділю зранку, значить, Таранов, 

Малзуп, Дєвятников та Лузгін готують німецького деркача до вильоту, - Корнієнко 

тихо б’є долонею по столу. – А, ще німець. Як його? 

- Краузе, - підказує Одінов. 

- Він що, родич кельнерки з Еберсвальде? – дивується генерал.  

  



57. Лазар Одінов. Понеділок 31 травня 1948 року 
 
Підполковник Одінов уважно дивиться під ноги. Виявляється, що і у величезному 

залі сховища “ZZ” можна створити таку тісноту. Для цього достатньо накидати 

картонних коробок та паперових мішків без будь якого порядку та без розуміння, 

що між тими коробками треба ходити. Потрібен же до них хоч якийсь доступ?  

«Ніхто не хоче думати головою. Суцільна тупість». 

У Одінова нема ніякого бажання звіряти документи у коробках з їх описом, який 

знаходиться в чорному блокноті. Хоча цей блокнот він тримає в руці. Він певен, що 

все одно ніхто ці папери в Росії розбирати не буде. Протримають років десять 

десь в такому ж бункері, а потім викинуть на смітник чи спалять. 

Однак, Лазар Одінов продовжує гуляти поміж коробок. Отак повільно 

прогулюючись, він не тільки робить вигляд, що перевіряє повноту опису. Так 

Одінову краще думається. А йому думати є про що. Дуже зачепило його 

запрошення Мари Грінберг до тієї нової країни. 

«Може дійсно втекти до Ізраїлю. Якщо, насправді, там вже  військові дії 

закінчились». 

Навіщо він тоді погодився лікувати цього блондина з блакитними очима? Може 

закохався? Чи піддався на благання Поліни Рудь? А може спрацювала 

інстинктивна потреба лікаря повернути людині здоров’я? 

 А чим відплатив садівник, який виявився бароном, за  його лікування та, врешті, 

повне одужання? Він у його дім привів англійського диверсанта з батогом в одній 

руці та пряником в іншій. Роль і першого і другого грає лист, який, начебто, 

написаний Марою Грінберг. Про цю жінку в молодості він, навіть, не смів мріяти. У 

«щасливі» передвоєнні роки лист, який йому адресований Марою, тягнув би на 

скорий суд та розстріл. А зараз хіба краще? 

Покійний Фіма (ніяк не можу в це повірити) попереджав, що невдовзі почнуться 

державні утиски. А це означає недолугі звинувачення, арешти, жорстокі покарання. 

А які ризики очікують на нього, підполковника медичної служби, кандидата 

медичних наук Лазаря Одінова? Може ризики вже і не такі великі у Фінові. Але це 

тут та зараз. 

Його пацієнт барон щось затіває. Може втечу на  літаку, яким прилетів невдаха 

Біленький. Одінову не на часі зараз думати про те, хто та за які подвиги відправив 

на той світ цього мужлана. Актуальною є можливість втечі німця. Припустимо, що 

так і буде. З ким він полетить? Сам? З англійцем? З хвойдою Кочкіною? Он вона в 

кутку залу всілася колінами на стілець, виставивши круглий зад. У неї з бароном 

відверті відносини. Така собі пара блондинів. А може доктор Бруно фон Тадден 

прихопить в пасажири собаку Рудя, якого Лазар терпіти не може. Одінов  від цієї 

думки посміхається. Але ж є ще горе розвідник Кузнєцов, для якого і готують 

німецький літак. Що буде з ним? 

До речі, про Рудя. Одінов підозрює, що його дружина, руда Поліна, має відносини 

з нахабним англійцем, який поселився в його домі. Він весь час вештається  

Фіновом. Може щось винюхує, а може  готує провокацію. Поводиться точно за 

Честертоном: перевдягається у непомітну оточуючим уніформу. То він робітник у 

комбінезоні, то літній сержант із загону Рєпринцева. Він їздить на велосипеді в 



однострої сажотруса. Яке нахабство. Чи може Поліна та її дивна служниця, які 

фактично поставляють харчі на всіх квартирантів Одінова, не помітити присутності 

англійця?  Звісно, що вони все знають. І куди він іноді зникає, чи не до Поліни в 

гості? Тоді що, створилась ще одна парочка? Це англійський шпигун і жінка 

підполковника. Прямих доказів нема, але діагноз це не розтин в прозекторській, він 

будується на непрямих симптомах. 

Звісно, Одінов може позбутись тих двох нахаб. Досить підсипати отруту в бренді. 

Щовечора  вони окупують його кабінет, наливають собі по кілька крапель напою, 

сідають в крісла ближче до вікна і балакають англійською для того, щоб Одінов 

нічого не зрозумів. Кілька разів до них приєднувалась Кочкіна. І це після того, як 

він вигнав її з свого котеджу. Ні сорому, ні совісті. Як Одінов про це думає, то 

перестає дивитись під ноги, а натомість уставився на зад молодої жінки. Так про 

що він думав? 

А, про отруту. Цей дієвий спосіб позбавитись від нахаб, на жаль, відпадає.  Тому 

що йому не відомо де англієць тримає лист від Мари. І чи лист існує взагалі?  

Одінов  поставив стільки питань, які не мають відповідей. Ще існує проклята 

фотографія, на якій він змотує напівпрозору рибальську волосінь з аварійного 

важеля барокамери. 

Так… Про що він думав раніше? Ага, яка може бути загроза від втечі німця. Під 

тиском тих нахаб, Одінов був змушений згадати про Бруно як авіаційного фахівця. 

Він зараз готує на аеродромі той злощасний літак для своєї втечі. Припустимо, що 

за кілька днів він втече. Та ще прихватить Кочкіну. Тобто, вона дезертирує з 

совєтської армії. Хто, крім Корнієнка, буде відповідати за це? Звісно, що він, 

Одінов. Йому, щоб уникнути відповідальності, треба або втекти в той же час, що і 

фон Тадден, або доповісти про злочинців та шпигунів. В останньому випадку в 

когось з них знайдуть фотографію та лист від Мари.  І як наслідок, він не уникне 

покарання. 

То що ж робити? Йому не залишили вибору? Так, не залишили. І це було би 

справжньою драмою, якби він сам не планував втечу на Захід. Може до Америки. 

Так Одінов в думках називає Сполучені Штати. 

А все  відбулося через пригоду ще воєнних часів, коли генерал Дробишев… 

Покійний генерал Дробишев вирішив направити Одінова у фронтовий госпіталь як 

непридатного для роботи в авіаційному полку. Але це означало його вірну смерть. 

Добре, що комісія на чолі з генералом мала намір відправитись літаком до тилу. 

Тоді Одінов показав свої знання в авіації… 

Поринувши в спогади, Одінов не помічає, що вже не прогулюється, а сидить на 

ящику з не потрібними трофейними документами. 

Тоді треба  було тільки підкрутити покажчик висоти і хвалений «С-47» вже був 

приречений розбитись під час приземлення. Так Лазарю ще й поталанило. Цей 

транспортний літак зіштовхнувся з бомбардувальником у повітрі, бо ешелон був 

вирахуваний невірно. За іронією, саме Одінов мав розслідувати той випадок. Рима 

Фішман не дасть збрехати. Все пройшло як найкраще, якби не дурень Прохоров. 

З того моменту катастрофи «С-47», член комісії із доцільності поставок англійських 

винищувачів «Херікейн», вискочка та кар’єрист, тоді ще капітан Прохоров не 

переставав підозрювати саме Одінова в організації зіткнення літаків. 



А це тому, що Прохоров летів не з усіма іншими транспортним літаком, а своїм 

винищувачем «Як-3». 

А от він, Одінов, цінував англійські літаки, бо в них пілотам набагато комфортніше 

було літати та воювати. Дробишев тоді підняв його на сміх. От і досміявся. 

Коли вирулював своїм літаком на злет, Прохоров бачив Одінова, який виходив 

нишком з «С-47». Ну і що? Нічого це не доводить. Але, при нагоді, Прохоров 

нагадував Одінову про свою підозру. І не тільки йому. Аж до недавніх часів. Доки 

Прохоров з почтом не поліз в нашу барокамеру. 

«На тому і прощавайте, генерал Прохоров». 

За відсутності Прохорова на цьому світі, можна було б забути про Америку і 

спокійно доживати свій вік хоч у рідному Харкові. Так на його біду з’явились ці 

англо-німецькі покидьки. 

«Так що, знов готуватись до втечі?» 

 

 
Британський винищувач «Херікейн» поставлявся під час війни до СССР. 

З невідомих причин цей літак – герой битви за Британію – не сподобався 

совєтським пілотам.  

 
Транспортний «С-47» та винищувач «Як-3» на тимчасовому ґрунтовому аеродромі 

 

  



58. Інженер-майор Таранов. П’ятниця 4 червня 1948 року 
 
Усі речі, з якими відставний майор Таранов має намір повернутись на батьківщину 

цілком розмістились у двох валізах. Одна маленька, друга більша. В маленьку 

помістилися нечисленні документи, розкішний набір для гоління та маленький 

радіоприймач «Тефаг-50». Василь Таранов обклав його м’якими рушниками для 

надійності. Дасть Боже,  він не зламається в дорозі. У більшу валізу він склав свій 

одяг. Таранов вирішив викинути формений мундир. Натомість, акуратно склав два 

цивільні костюми: робочий сірий та розкішний двобортний чорний у тоненьку 

смужечку. Ще взяв з дюжину сорочок. Такі сорочки в СССР не купиш.  Наостанок 

Василь поклав у валізу свій улюблений авіаційний комбінезон. Попередньо виправ 

його у чистому авіаційному бензині, який у великій автоцистерні привезли Боря 

Портной та Жора Кочубей. Улюблений комбінезон став як новенький, тому що 

справжній авіаційний бензин добре пере і не залишає на випраних речах жодного 

запаху. 

 

Tefag-50a 

Всехвильовий 

радіоприймач, 

компактний, у 

бакелітовому 

корпусі. 

Очевидно, що в 

районі Фінова 

знаходився склад 

цих приймачів, 

звідки їх 

розтягнули 

окупанти. 

 

Нарешті Таранов закриває обидві валізи та  для надійності перев’язує їх мотузкою. 

Ставить валізи у куток і роздивляється своє маленьке та, як завжди, напівпорожнє 

помешкання. Йому було цікаво дізнатись для кого і навіщо у Фінові  був 

побудований цей маленький фахверковий будиночок: одна кімната, непропорційно 

великий передпокій, кухня, ванна… От і все помешкання. 

Зараз, коли всі речі  зібрані, будинок здається зовсім порожнім. Завтра, після обіду 

Таранову треба Їхати потягом з Еберсвальде. Він не знає, що йому пів дня робити 

сьогодні в п’ятницю. Якось офіцери не дуже переймаються його від’їздом. Це тому, 

що Таранов відверто відлюдкуватий та ще багато п’є. Але зараз Таранову пити не 

хочеться. Тобто пити самому, як у нього заведено. Може почитати якусь книжку? 

Так їх нема у цій хаті. Залишилось кілька старих журналів «Огонєк», але ж вони 

такі нудні. Ще й як почнеш читати те занудство, то одразу здогадуєшся про що йде 

мова. І нема різниці, читав ти раніше це, чи ні. 

Може поспати перед дорогою? Таранов лягає в ліжко, підкладає руку за голову. 

Про що думати, щоб заснути? Наприклад, подумати куди йому їхати. Бо нема у 



відставного майора ні родини ні живих друзів. Нема домівки, звідки він пішов 

воювати. А є тільки дитячий дім, гуртожитки та казарми. От тут, у Німеччині, 

обзавівся власним будиночком. А коли перетне він за кілька днів кордон, доїде ще 

за кілька днів до Москви і там в комендатурі йому треба вказати куди їхати далі… 

А може в Москві і залишитись? Так на нього там і чекають. Податись у пілоти 

цивільної авіації, от було б добре. Може спробувати?.. 

- Вася, ти спиш? – це генерал Корнієнко, заглядає з передпокою до кімнати, де 

задрімав Таранов. 

- Ні, - без умислу бреше Таранов, відриваючи голову від подушки. 

- Вже зібрався? – не реагує на брехню Корнієнко. 

- Так точно, - відповідає Таранов. - Он в кутку стоять валізи. 

- Ну, в тебе не густо… 

- Краще їхати буде. 

- Можливо і так. А куди? 

- До Москви, товаришу генерал, а там побачимо. 

- От, Вася… Я тут приніс з собою… Ну, щоб відзначити твій від’їзд. Не 

заперечуєш? 

Корнієнко тягне в кімнату величезну сумку від якогось німецького приладу. На сірій 

тканині сумки ще їхні слова збереглись. Сумка була повна пляшок горілки та 

закуски. 

- В тебе склянки є? 

- Так, звісно, - Таранов підхоплюється з ліжка та прямує до кухні. 

- Підігріти їжу є на чому? 

- Плитка працює, сковороду я з собою не брав, тут вирішив залишити. Давайте все 

віднесемо на кухню. 

Таранов перехоплює сумку та зазирає всередину. 

- Ого, - вихоплюється в нього, - чотири пляшки, це літр на кожного. 

- А що ми, Вася, наостанок не заслужили посидіти по-людськи і щоб нам 

вистачило. 

- Звісно, але я на це не чекав.  

- Давай, усе розбирай. Це на стіл, це я наріжу, а ці ковбаски кидай на сковороду. 

Консерви притримаємо наостанок. 

За пів години, коли вони втамували спрагу звичними двісті п’ятдесят грамами 

«Московської» горілки і трошки закусили, настав час для душевних розмов. 

Зазвичай, їх темою були поточні справи. Так сталось і цього разу, не зважаючи на 

прощання та довгу історію знайомства. 

- Слухай, Вася. Ти так нам всім допоміг. Ніколи цього не забуду. Ти справжній друг. 

Поважаю тебе. І все, - Корнієнко робить жест рукою, який заперечує всякі 

заперечення. 

- Так, Григорій Іванович, як же інакше. Та я для вас… Ви мене стільки разів 

рятували… 

- Вася, не треба, - знов той самий жест, - все як треба. Просто я вмію людей 

наскрізь бачити. Ти, Вася, справжній боєць. Давай ще по одній. 

- Тільки в мене є пропозиція. 

- Давай, яка? 

- Будемо наливати по сто грамів, а то горілка скоро закінчиться. 



- Слушно, наливай, - і коли вже налив  Таранов, то Корнієнко виголошує: - За тебе, 

Вася. Щасливо тобі влаштуватись у цивільному житті.  

Випили, коли жували смажені ковбаски, трохи помовчали. 

- А ти, Вася, давай до нас на Україну. Будеш завжди ситий і дівчата у нас гарні. 

Одружишся. А? 

- Ні, товаришу генерал. Мені не сподобалось на Україні. 

- Це ж чому? 

-  Та народ не сподобався. Люди, значить. Кожний сам за себе. Той герой, а той 

тобі стрілятиме в спину. Усі надто жадібні і багато зрадників. Складно з такими 

людьми жити. Треба всіх бачити наскрізь, як ви кажете. А я не вмію, та і не хочу. 

- Дивись, та в тебе ціла філософія. Може ти й правий. Хто знає. А, часом, тобі 

може більше подобаються німці? 

- Може і так. Тільки ви не ображайтесь. Кажу ж українці вони дуже неоднакові. 

Один туди, інший навпаки. А німці більш навчені триматись однаково. Наприклад, 

Курт, який лагодив «Хеншеля»… 

- Угу, Курт, так що? 

- А що? Він за пів години взяв у свої руки всю підготовку літака. Сам все дивився, а 

якщо була потрібна допомога, то він через Малзупа командував Лузгіним та 

Дєвятниковим. І, нарешті, виявилось, що він розбирається не тільки як цей літак 

влаштований. Коли вже все перевірили, то він сів за штурвал. Жора трошки підлив 

бензину… Так німець полетів навкруги аеродрому. І як полетів. Приземлився, 

трохи, не на три точки. І все це впевнено, спокійно, по діловому. Наче так і треба. 

О це і є клас. 

- Як це, полетів? 

- Звичайно. Заліз в кабіну, перевірив акумулятори. Сказав, що спробує запустити 

двигун. Коли вже запустив, то показує мені, що зробить круг. Я, дурень, думав 

рульожкою, тому киваю і палець великий показую. А він поїхав на злітну та 

полетів. 

- Так, виявляється наш садівник навчений на пілота. От діла. Може Хітлер їх усіх 

вчив? От як у нас був «Осоавіахім». 

- Та то дурниці, що у нас було перед війною. Кажу ж, так  може літати тільки дуже 

досвідчений пілот. 

- От загадка. Ти, Вася, взагалі одні дива розповідаєш: то «Фольксваген» під землю 

пірнає, то садівники насправді виявляються німецькими асами. 

- Не знаю, Григорій Іванович. Кажу, що бачив. І «Фольксваген» підземним 

коридором навіщось проїхався, а Курт зовсім не той за кого себе видає. Про 

«Фольксаген». Це не така вже незрозуміла річ: хтось хотів оминути контроль, який 

запровадили СМЕРШі навкруги Фінова. А питання полягає в тому, кому це було 

потрібно. Я питав у Рудя про садівника Курта, він сказав, що за документами 

садівник є контуженим рядовим. Де ти бачив, щоб контужені так літали? Я сам 

контузію пережив, так мене вже списали. 

- А що, ти не зміг би політати так як садівник? 

- Ні, - Таранов відповідає голосніше ніж треба. - По-перше, я не знаю літака, по-

друге, є ризик, що голова запаморочиться.  

- Ну, Вася, до тебе так і липнуть загадки.  Так, давай вип’ємо ще по сто. 

 



59. Генерал Корнієнко. П’ятниця 4 червня 1948 року 
 
У вхідні двері жалюгідного будиночку Таранова хтось делікатно стукає. Але чому 

«хтось»? Це, напевно, щось приніс капітан Кочубей. «Приніс те, що нам треба», - 

думає генерал. Гарний хлопець цей капітан. Дістав для літака бензин. А німець, 

значить вирішив літати. А якщо трапиться аварія? А? Хто відповідатиме? Але ж 

ніяка аварія не сталась. Усі страхи даремні. Навпаки, літак цілком справний. 

Випити б за це. Та щось там Таранов довго вовтузиться. 

- Ось, товаришу майор. Дві свіженькі пляшечки. І пивка тут два літри і солоні 

кренделі. Це на сьогодні «полірнутись», чи вже на ранок поправитись. 

Генерал Корнієнко чує, як Жора Кочубей передає Таранову ще трошки горілки, про 

яку вони попрохали та ще пивко в додачу. Гарний чоловік той Кочубей, розуміє що 

й до чого. Генерал це чує, коли відкриває консерви на порожній кухні Таранова. 

Американську тушонку відкрити було легко, бо в неї спеціальний ключик та залізо 

м’яке. А от вітчизняну червону ікру… Наче з танкової броні зробили ту коробочку. 

Ще й написано не по нашому. Корнієнко б’є ножем по кришці, ризикуючи 

пошкодити пальці. Але після літра горілки йому це чудово вдається. 

Вони зустрічаються біля столу в єдиній кімнаті цього будиночку. Майор ставить на 

стіл дві пляшки, а генерал тріснуту тарілку з порубаною тушонкою. 

- Зараз ікру та хліб принесу, - каже генерал. 

Але Таранов його не пускає. 

- Дозвольте мені, Григорій Іванович. Так би мовити, на правах хазяїна. 

Генерал сідає. З п’яною посмішкою дивиться на принесені пляшки та порізані 

продукти. 

- Знаєш, Вася. А ми не на довго тут тебе пересидимо. Восени закриють нашу 

лавочку. І всі ми «Nach Osten»,  – генерал вказує кудись у простір рукою. 

- Так,  про це не важко здогадатись. За цю весну у нас тут втрати як на фронті. 

Майже шістнадцять душ загинуло, якщо рахувати разом зі СМЕРШем. 

- Відверто кажучи, я повністю втратив контроль над ситуацією. Та і прокуратура зі 

СМЕРШем далеко не просунулась. Ну обклали вони містечко як старовинну 

фортецю, ну і що? 

- Але ж якесь пояснення цих подій повинно бути. 

- Звісно. Ми так виховані. Матеріалісти. У дива не віримо, - вдається до філософії 

генерал. - А ти, Вася, наливай помаленьку. Може істина і проявиться. Знаєш: 

кількість переходить в якість. 

Коли випили по п’ятдесят грам (економили), то знов перейшли до бесіди. 

- Тут у нас, Вася, ціле кубло загадок. Хочеш усе розповім? 

- А чого ж, мені можна.  Я завтра їду до Росії… Ці таємниці так зі мною і 

залишаться. 

- Тоді слухай. Щоб була хронологія, почну з Черниха, який застрелився в березні. 

Чи він сам застрелився, чи йому допомогли, це мені не відомо. Але причетний до 

цього такий собі Кузнєцов, курсант з ГРУ. До нас він прибув як старший лейтенант 

Подоляк. 

- Це той, що на гауптвахті сидить? 

- Він самий. 

- А ГРУ, це що? 



- Головне розвідувальне управління. Армійська розвідка, значить. 

- О це так. А що ж в них було проти Черниха? 

- Казав Кузнєцов на допиті, що біографію Подоляка йому дали реальну, тобто був 

такий Подоляк. А Черних, чуєш, того справжнього Подоляка розробляв під час 

війни. Чи дезертир він, чи ще хто. Ось так співпало. А ти кажеш. Давай, Вася, 

згадаємо полковника. Дурень був, а горілку пив не так як ми. Відро міг випити. 

Двоє ветеранів досить довго відходили від чергової чарки, відвернулись від столу. 

Таранов вперся руками в коліна, дивиться у підлогу, наче щось там шукає. 

Корнієнко взагалі встав, зняв кітеля та кинув на ліжко. 

- Але мені, зовсім, не ясно, що трапилось з барокамерою, - нарешті, звертається 

до Таранова Корнієнко, - треба ж такому трапитись, що я в цей час зайнявся 

банкетом? Вийшов на кілька хвилин, щоб спитати у дружини, коли вже можна 

заводити гостей, і тут… 

- Знов співпало, - непевно відгукується Таранов. 

- Та, у випадку банкету, крім мене ніхто нічого вирішити не може. А ви всі тоді до 

пивниці, до вдови зібрались, га? 

- Так субота ж, товаришу генерал, - як рефрен вимовляє Таранов. 

- Субота… 

- Але ж не всі планували їхати. От Рудь, він ніколи з нами не їздив. Та ї Коротков 

теж не збирався. Потім, Одінов, він теж… - каже Таранов. 

- Вася, а от скажи мені краще, куди Одінов тоді подівся? Розумієш, я повернувся, а 

у вестибюлі стоїть Рудь, біля входу ви переминаєтеся з одним питанням: чи вже 

можна їхати в Еберсвальде. А куди подівся Одінов? 

- Як куди? 

- Ну я питав Рудя, як от зараз тебе. Той казав, що Лазар пішов за мною. Я так 

зрозумів, що  він пішов до їдальні, де жінки готували бенкет… 

- Чекайте, товаришу генерал. Чекайте. Мабуть я знаю, що вони вам відповіли, що 

Одінов до столової не заходив. 

- Вася, друг. Якби я тих жінок спитав. А то вже тільки через місяць я в розмові з 

жінкою про це згадав. А та не пам’ятає точно. Люди були зайняті. Поспішали. 

- А ви б мене спитали. Одінов  тоді побіг сходами до барокамер. Бачу це як зараз. 

Так пошкандибав, як він вміє. 

- Ага, - каже Корнієнко та на довго замовкає, навіть ходити перестав від столу до 

вікна. 

- Так що? Він був там і все бачив? – Корнієнко оглядається на Таранова, який ще 

дивився в підлогу. 

Нарешті, Таранов розводить руки і п’яними очима дивиться на генерала. 

- А може це саме він їх того… - шепоче генерал. 

- Навіщо? – Таранов встає зі стільця. 

- Причина знайдеться, - каже Корнієнко з впевненістю. - Але хто він є насправді? 

Свідок чи кат? 

- А може не те і не інше: пішов поквапити делегацію, а там уже всі того… 

- Тоді чому Губенко, який точно пішов до зали барокамери не казав, що зустрів там 

Одінова? Так це точно, що Одінов пішов туди раніше, ніж Губенко? 

- Ви мене питаєте? 

- А кого ж? 



- Ну я Одінова бачив, а коли туди побіг Губенко не бачив зовсім. Може взагалі так 

тоді склалося, що Одінов за Губенко туди пошкандибав. Губенко, він що… Був 

серед тих, хто до Еберсвальде… 

- А ти, що ж не з ними? 

- Та не люблю я стояти в натовпі. От я і відійшов. А Одінова я бачив, тому що  там 

стіни скляні. 

- Нє, Вася. Нічого ми не прояснимо. Темна історія. Так що давай, наливай. 

- Чекайте, Григорій Іванович. А перекладачка? Це ж я її знайшов. 

- Ти знайшов, а Одінов загубив. Пам’ятаєш? Ми з тобою випити пивка поїхали на 

дах. Потім Одінов прийшов, а Надя Самохвалова з ванни щезла. 

- Знов Одінов. 

- Так і з полковником з прокуратури теж якось так виходить, що Одінов нібито 

причетний. Бо тільки він та Кочубей знали, коли полковник хоче їхати до Потсдаму. 

Та от ще, Вася, у нас тут документи сховані про великі гроші. Не наші, а німецькі, 

десь вони ходять. Начебто, в Америці чи, цій, як його… Швейцарії, - генерал  вже 

сів за стіл і сам наливає чергові п’ятдесят грамів. 

- І багато грошей? 

- Кузнєцов казав на допиті, що десь мільйон. А от яких грошей  зараз і не згадаю… 

Та і не гроші то, а тільки документи якісь, за якими гроші можна отримати. І це 

можна зробити, наче, в Швейцарії. А я казав в Америці? 

- Так то дурниця. Хто за папірець вам гроші віддасть? 

- Я теж так гадаю. Той Кузнєцов всього курсант. Так його і ганяють як і всіх таких. 

Хай собі летить у Швейцарію. Ніяких грошей в нього нема. 

- А коли він полетить?  

- Та звідки я знаю. Ми, дякую тобі, наше завдання виконали – літак справний. А 

там хай летить собі. 

- А він вміє літаком керувати? 

- Хто, Кузнєцов? А яке наше діло? Сказано підготувати, і все. 

- А може той німець літаком буде керувати, - стверджує Таранов, - теж наш 

розвідник. А? 

- Знаєш, Вася. Щось я втомився. Давай ще по п’ятдесят, та я трошки приляжу отут, 

- Корнієнко показує на єдине в кімнаті ліжко. 

- Та, звісно. Вже ніч на дворі. 

«…яка місячна, зоряна, ясная. Видно, хоч голки збирай». 

Генерал Корнієнко подумки повторює куплет пісні десь не з початку, бо ліжко якось 

розхитується. Там, по переду у кабіні сидить німецький садівник. Він керує літаком, 

схоже це тримоторний транспортний «Юнкерс». І при ньому весь його садовий 

інвентар. Це він, морда фашистська, розгойдує літак, бо крутить штурвал то за 

годинниковою стрілкою, то навпаки. Над головою генерала схиляється розвідник 

Кузнєцов. Він відростив собі вусики, як у німецького фюрера, тиче пальцем у 

напрямку кабіни і каже щось німецькою. Генерал ту мову не розуміє. 

Врешті Кузнєцов дістає великий ніж, напевно, щоб покінчити з генералом. Аж тут 

з’являється підполковник Одінов у білому халаті та шапочці. Він робить 

заперечний жест і по тому довго дивиться в очі генералу. Наче Одінов мовчить, 

але ясно Григорію Корнієнку, що  він доводить до Кузнєцова таку думку, що коли 

літак ще вище підніметься, то кров закипить і генерал помре без усякого ножа. 



60. Інженер-майор Таранов. Субота 5 червня 1948 року 
 
Відставний майор Таранов котить вкрадений в когось у Фінові старий велосипед. 

Котить тому, що на рамі велосипеду мотузкою закріплені дві валізи - весь скарб 

майора, з яким має намір повернутись до своєї рідної Росії. А поки що він прямує 

до Еберсвальде порожньою дорогою. Переднє колесо його велосипеду 

повсякчасно звертає зі шляху. Тому майору доводиться зупинятись і направляти 

його в потрібному напрямку. 

Таранов не вибрав добровільно цей спосіб пересування. Він планував доїхати до 

міста на машині, яка відвозить на відпочинок звільнений після варти патруль 

СМЕРШу. Але саме цього ранку відмінили звичайну зміну патрулів. Так що і старі і 

нові патрулі зосередились у Фінові. Таранов подумав, що в Фінові намічається 

якась їх акція. Напевно, когось спробують зловити. Може той зелений 

«Фольксваген»? Врешті, Таранову це байдуже. 

Таранов дивиться на свій годинник: десь вже пів на десяту ранку. Точніше він 

визначити не може, бо вчора вони з командиром випили більше двох літрів 

горілки, правда на двох. 

Відпочивав Таранов на підлозі, а на ліжку спав генерал. Натомість, він, на відміну 

від Корнієнка, піднявся о восьмій, поправив своє здоров'я пивком та подався у 

Еберсвальде, залишивши генерала в ліжку, а двері будиночку не замкненими. 

Несподіванки почались, коли він дістався до пункту перепуску на околиці Фінова і 

дізнався від похмурих бійців СМЕРШу, що зміна патруля до Еберсвальде на 

машині не поїде. Добре, що він вчасно згадав про те, де лишає свій велосипед 

якийсь німецький робітник. Перерізав своєю фінкою мотузочку, якою велосипед 

був прив’язаний до паркану, закріпив на рамі свої валізи та подався до 

Еберсвальде пішки. 

Активність СМЕРШу у Фінові двічі завадила відставному майору без перешкод 

добратись до вокзалу в Еберсвальде. Бо позавчора вони заборонили виїзд будь 

яких автомобілів медичного центру за межі території, яку вони контролюють. Що ж, 

Таранов є людиною не гордою. Він домовився з бійцями СМЕРШу, що ті підвезуть 

його до  Еберсвальде. Та ось новий сюрприз. 

Дорога виявилась важкою. Велосипед весь час крутило від високого центру ваги 

та і випита горілка давалась взнаки. До того ж Таранов був не на жарт голодний.  

Один солоний крендель то не є дуже ситний сніданок. Та і вчора закусував в 

основному Корнієнко, а він обмежувався випивкою. 

Але ж ось, за поодинокими деревами вже видно шпиль кірхи. Зараз Таранов 

допхає свого велосипеда до ринкової площі, а вже звідти заїде до знайомої 

пивниці. Треба ж попрощатись з Німеччиною по людські. 

Більше всього Таранов боїться, що двері пивниці виявляться зачиненими. Він 

підходить до тих дверей, притримуючи свій не стійкий велосипед і штовхає двері.  

Слава  богу відчинено. І тут він розуміє, що велосипед з валізами не дасть йому 

ввійти в такий дорогий йому заклад. 

Чортихаючись, Таранов заходився відчіпляти валізи від велосипеду для того, щоб 

їх занести до зали, а велосипед залишити на вулиці. 

- Guten Morgen, Herr Offizier [Доброго ранку, пане офіцер], - несподівано вітається 

до Таранова господиня пивниці Ельза. 



 Переляканий Таранов оглядається і його маленька валіза падає на бруківку. 

- Чорти б все взяли, - шепоче Таранов своєю мовою, а думками вже прощається з 

своїм трофейним радіоприймачем. 

- Ein Moment [Один момент], - каже Ельза. 

Вона вправно ставить велосипед у металеву стійку, спеціально встановлену біля 

входу, підхоплює велику валізу, бо маленьку трагічно тримає Таранов. 

- Kommen [Пішли], - коротко кидає Ельза Таранову і показує поглядом на двері 

своєї пивниці. 

Йому тільки і залишається йти за господинею. 

 

Що їв зранку 

відставний 

майор Таранов 

 
Солоний крендель «Баварський брецель» 

 

Але мріяв 

про 

сніданок 

з пивом 

Баварські сосиски та світле пиво 



61. Ельза Краузе. Субота 5 червня 1948 року 
 

Ранок пані Ельзи почався шокуюче: о восьмій ранку до неї в порожню ще пивницю 

прийшла делегація від бургомістра. Делегація складалася з п’ятьох чиновників 

різного віку та статі. Були з економічного відділу, та ще з якогось відділу, пані  

Ельза не запам’ятала назви. Очолював, або краще сказати, привів ту делегацію 

інвалід Дітц, якого Ельза підгодовувала протягом трьох років. 

Делегати поводились чемно, але говорили рішуче. А мова йшла про те, що 

пивниця повинна стати державною власністю, а вона, Ельза Краузе, з того 

моменту буде виконувати обов’язки директора цього закладу. До неї у штат буде 

зарахована певна кількість людей, оскільки у Східній Німеччині йде боротьба з 

безробіттям. Заклад буде підпорядкований тому відділу міського управління, назву 

якого Ельза забула. 

Ельзі дали часу до понеділка на роздуми. Вона повинна вирішити чи 

погоджуватись з пропозицією властей, чи йти геть. Щоб надати ваги події, їй 

вручили пачку паперів з печатками та підписами і номер газети «Neues 

Deutschland» за минулий тиждень. 

Ця новина додала негативу до загального мінорного настрою Ельзи Краузе. 

Останнім часом справи не складаються. Настрою працювати, знов таки, нема.  

Вона не розуміє що робити і для кого. Ельза була вже пересичена боротьбою з 

обставинами, зрештою, все має свої межі розумного. 

Коли кульгавий Дітц останнім вийшов за двері її пивниці, рішення прийшло 

миттєво. Вона у неділю закриє своє діло, а в понеділок поїде не Захід. Аж до того, 

щоб не залишатись в Німеччині, а податись до Сполучених Штатів. Обставини 

підштовхують її почати життя з початку в свої майже сорок років. 

У маленькому господарському дворі стоїть її старенький сіренький автомобіль  

«DKW». Ельза забере свої речі, та поїде до Хамбургу. Може вдасться потрапити 

на якийсь пароплав до США. Але ж, чорт, її «DKW» вже з тиждень не справний. І 

все тому, що ремонт коштує занадто дорого, а прибутки від пивниці  вже давно 

зменшились. Тому Ельза, в сподіванні нових надходжень, все відкладала з 

ремонтом. Ну взяти хоча би сьогодні, у суботу пивниця працює, а в ній нема 

жодного відвідувача. 

Між тим, вона почала у своєму робочому зошиті складати список того, що має 

взяти з собою. Робота ця просувалась дуже повільно, список залишався коротким. 

Натомість, в голові у неї склався жахливий список,  в якому було те, що вона 

змушена буде залишити цим неробам. Майже сто років роботи та вдосконалень її 

сім’ї доведеться кинути напризволяще. 

Ельза кидає олівець на стійку.  Для неї це є виключним проявом емоцій. 

Порожніми очима вона дивиться на скло вітрини і бачить дивну фігуру, що 

штовхає нав’ючений валізами велосипед. Спершу їй здається, що так і треба. І 

такий дурний спосіб пресування якраз пасує всьому оточуючому ідіотизму. Але 

дивак з валізами та велосипедом беззаперечно прямує до її приреченого закладу. 

Людина одягнена в совєтську військову форму. Однак, на голові нема кашкету, а 

на плечах погонів. Велосипед повсякчас ладен перекинутися і чоловік, який був 

одягнутий у військовий однострій, пробує стягнути з нього валізи. 

Ельза підходить до дверей і окликає людину: 



- Доброго ранку, пане офіцер. 

Той від несподіванки упускає валізу, яку тримав в руках. Вона б’ється об плитки 

тротуару, а дивний відвідувач застигає. Тільки щось шепоче. Ельза тих слів не 

розуміє, але їх досить, щоб остаточно впевнитись, що до неї в гості приїхав 

росіянин. 

Вона бере справу в свої руки. В прямому розумінні цього виразу. Велосипед 

прилаштовує у стійку, велику валізу бере до рук і штовхає відвідувача до зали. Він 

несе меншу валізу, яку щойно підняв з тротуару, як малу дитину, обережно та 

двома руками. 

Нарешті, відвідувач добирається до столу, сідає і винуватими очима дивиться на 

Ельзу. Вона тільки зараз його впізнає. Це її постійний відвідувач з юрби фіновських 

офіцерів. Ельза не знає як його звати. Пам’ятає лише, що він поводився дуже 

тихо, багато пив і одразу платив. 

- Фінов? – лаконічно питає Ельза відвідувача, бо не знає російської, а той 

німецької. 

- Фінов, - ствердно відповідає офіцер і додає. – До дому. Росія. 

- До дому, - інтуїтивно перекладає Ельза на свою мову. І звично запитує, - Пива? 

- Так, - німецькою погоджується військовий і додає поганою німецькою: - Одне 

пиво, чотири сосиски, ні капуста. 

Ельза киває на ту декларацію. Щось відповідати не має сенсу. І йде до кухні 

виконувати на сьогодні перше замовлення. 

- Хліб. Я хочу хліб, - навздогін замовляє росіянин німецькою. 

- Так точно, - каже Ельза не озираючись. 

Через десять хвилин, після того як Ельза подала замовлену страву, росіянин 

просить ще кухоль пива. Від додаткових сосисок відмовляється. Разом з пивом 

Ельза виносить маленьку чарочку горілки з морозильника. 

- Від мене, - каже вона і робить жест, який дає зрозуміти іноземцям або собакам, 

що це є дарунок і хвилюватись нема потреб. 

- Дуже дякую, - знов німецькою відгукується росіянин і випиває горілку одним 

ковтком. 

По тому, ще не доївши і, при повному кухлі пива, він заходився діставати гроші з 

меншої валізи. Ельза подумала, що тримати гаманець у валізі дуже незручно, але 

ж росіяни такі не практичні. 

Тим часом, росіянин витягає з валізи товстенний пакет, загорнутий у російську 

газету. Розгортає її і показує величезну пачку марок. Грошей було настільки 

багато, що в одній руці йому важко було їх тримати. 

- Для вас, - виголошує він завчену колись фразу і простягає гроші Ельзі. 

- Ні, - заперечує вона округливши свої сірі хижі очі. 

В цей момент товстенна пачка марок розсипається і частина банкнот падає на 

стіл. Добре, що хоч не в тарілку з сосисками. 

- А-а, - гуде росіянин і збирає гроші на столі, - я – Росія, розумієш. 

- Я розумію, - майже, шепоче Ельза і сідає на стілець поруч. 

- Для вас, - повторює росіянин і посуває гроші по столу до Ельзи, - я – Росія. 

Врешті Ельза кладе руку на пачку грошей: 

- Дякую, - каже вона і поводить плечем. 

- О, - розводить руками задоволений росіянин. 



По тому, він повертається до відкритої валізи і тиче пальцем у щось замотане у 

рушник. 

- Tefag Kaput [знищено], - каже він. 

Ельза встає, підходить до відкритої валізи і уважно дивиться як військовий 

розмотує рушник, щоб витягти маленький чорний пластиковий радіоприймач. 

- Момент, - Ельза підхоплює приймач і ставить його поруч з електричною 

розеткою. 

Включає приймач і показує пальчиком, що індикаторна лампочка шкали горить. 

Поки прогріваються електронні лампи приймача, Ельза бере до рук звичайну 

виделку і засовує одне її вістря у антенне гніздо приймача.  Вона трошки крутить 

ручку настройки і з динаміка приймача вже лунає бадьорий голос диктора, який 

щось розповідає німецькою. 

- Arbeit [Працює], - каже вона обернувшись до чоловіка, - keine Sorge [не 

хвилюйтесь]. 

Але чоловік уже зіскочив зі свого місця та, невідомо з якою метою, впритул 

наблизився до Ельзи. Виделка вислизнула з антенного гнізда і приймач замовкає. 

Ельза невідомо навіщо показує чоловіку на виделку. Просто раптом в неї 

покращився настрій. Принаймні, крутячи виделку перед фізіономією військового, 

вона посміхнулася. 

Нарешті, росіянин повертається до столу, піднімає кухоль з пивом і киває Ельзі. 

Наче хоче сказати, що п’є за її здоров’я.  

Ельза киває у відповідь, виключає приймач і, несподівано для себе, вирішує 

пожалітись росіянину  на своє життя і що їй треба виїжджати до Америки. 

- Ти – Росія, - тиче пальцем в нього Ельза і прикладає руку до своїх грудей, - я – 

USA. 

- Що? Америка? 

- Так, Америка, - Ельза енергійно киває. 

- А-а? – росіянин показує пальцем на все довкола. 

На те німе питання Ельза просто махає рукою –  я все кидаю. Росіянин розпачливо 

качає головою і згадує про недоїдені сосиски та недопите пиво. 

- Але мій «DKW» несправний, - знов жаліється Ельза. 

Щоб той зрозумів, що вона каже, Ельза виставляє вперед руки наче ті крутять 

кермо. 

- Без «DKW» нема Америки, - каже вона без надії, що її зрозуміють. 

- Де є «DKW»? – смішно вимовляючи німецькі слова, питає росіянин. 

- Там, - Ельза показує рукою в бік стойки з непрацюючою кавоваркою «Мартініка», 

- там, у дворі. 

- Пішли, - повторює росіянин слово, яке казала йому Ельза на вході. Він допиває 

своє пиво, складає ніж і виделку на порожню тарілку та енергійно піднімається, на 

ходу витирає губи серветкою в клітинку. 

Ельза, склавши руки на грудях, дивиться як російський офіцер копирсається в 

моторі її старенького «DKW F-2». Самого його не видно, хіба тільки ноги, взуті в 

чоботи. Але ось з’являється його обличчя, зі сповненим значущості виразом. 

- Свічки, - мовить він своєю мовою. 

При цьому показує Ельзі якийсь білий керамічний циліндрик.  Він неспішно несе цю 

деталь у пивну. За хвилину урочисто повертається і тре біленьку деталь 



серветкою в клітинку. Те саме робить і з іншими, але Ельза цього не бачить. Вона 

думає, що не варто було губити серветку, коли є для цього спеціальний папір. 

Нарешті, військовий піднімається на повний зріст, зачиняє кришку капоту і сідає за 

кермо автомобіля. По тому, шукає на панелі приладів як запускається двигун 

«DKW». Коли Ельза рушила йому підказати, то він вже зрозумів як це робиться і 

кумедно піднімає вказівний палець – «вже здогадався». 

Після кількох секунд роботи стартера, двигун «DKW» тихенько загурчав. 

- Тепер твій «DKW» доїде до Америки, - каже росіянин, витираючи руки геть 

брудною серветкою.  

Ельза зрозуміла тільки слова «DKW» та «Америка», але вже подумала, що до 

списку, що взяти у подорож з собою, було би бажано прихопити цього росіянина. 

- You did fixed my car. Okay, - Ельза в захваті і згадує свої шкільні знання 

англійської. 

- Yes I do, - несподівано для Ельзи каже росіянин. 

- Ви розумієте англійську, містер?… 

- Таранов, Василь. Американці, з якими розмовляв, кликали мене Безіл. 

- Американці? – не вірить Ельза. – Звідки? 

- Війна, - відмахується від спогадів Таранов. – В Полтаві ми були разом. Союзники. 

- Розумію… - каже Ельза вже німецькою. – Розумію. 

 

 

DKW F-2 (1934) 

  



62. Лазар Одінов. Середа 9 червня 1948 року 
 

- В мене нема жодних сумнівів, - Одінов повторює цю фразу втретє. 

І виголошує він її російською. Таке уточнення є принциповим, бо особи, які 

знаходяться в його домашньому кабінеті розмовляють українською, німецькою та 

англійською. Від цього вавилонського прокляття в нього голова йде обертом. 

Свою фразу про сумніви Лазар Одінов адресує старшому лейтенанту Малзупу або 

людині, що прикривається тим прізвищем. Одінов вже остаточно зрозумів, що має 

справу з українськими націоналістами, які просочились до Фінова. За Малзупом 

безліч жертв, а для тих бунтівників Поліна є ким то на зразок Маріанни з 

французьського революційного епосу. Вона сидить у кріслі, не відводить очей від 

Малзупа і чекає на його відповідь. 

«Присутність націоналістів відноситься до позитиву чи негативу?» - Лазар задає 

собі філософське питання. 

 А біля вікна стоїть більшовицьке протеже Кочкіна. Вона майже обіймає англійця 

та німця і тихенько коментує їм діалог Одінова та Малзупа. Хоча який це діалог, 

монолог… 

Англієць та німець не звертають уваги на її обійми, а тільки один з одним 

переглядаються і зрідка тихенько перемовляються. 

- Жодних сумнівів, - знов каже Одінов, бо час на відповідь, хоча би від кого, вже 

вибіг. 

- Завтра я зникну, - нарешті, відповідає Малзуп українською, яку Одінов погано 

розуміє. 

«Що значить «зникну»?», - думає Одінов. 

- Як, Зеник? Як ти це зробиш? – запитує Поліна. 

«Зеник. Це його назвисько, чи ім’я?». 

Одінов ще глибше пригинається в своєму вольтерівському кріслі. 

- Не хвилюйтесь, пані. В мене тут навкруги є кілька криївок, мене не схоплять.  

Вони вже стали занадто неповороткі. Розжиріли по війні. 

Раптом подає голос Рая Кочкіна. 

- Джеймс каже, що не зможе вам допомогти, -  вона перекладає Шеферда 

українською мовою, чим дуже здивувала Одінова.   

Одінов з подивом дивиться на неї. Відмічає з огидою, як вона притискається 

грудьми до рук чоловіків та виставляє голу ляшку з під розрізу платтячка. 

- І не треба, це було б зайве, - Малзуп чи Зеник повертає голову до Кочкіної, - до 

того ж в нього є своє завдання. 

Кочкіна ствердно киває головою і перекладає Шеферду його відповідь. 

«Нажаль нема часу поцікавитись тим, яким є завдання англійця. Що він тут взагалі 

робить? Може розшукує якісь німецькі документи чи артефакти? Або гроші, як і 

інші?», - думає Одінов. 

- І все ж таки, чому ви впевнені, що захват Зеника призначений саме на завтра? – 

питає Поліна Одінова. 

Одінов хоче запропонувати Поліні та іншим звертатись до нього російською, або 

взагалі всім перейти на німецьку, але Малзуп відповідає за нього. 

- Яка різниця. Мені вже час повертатись. Ну, може, пошумлю трошки на останок. – 

каже він. 



- А Кузнєцов? Він нам всім заважає, - питає Поліна. 

- За це не хвилюйтесь. Кузнєцов живе останню добу, - каже Зеник. 

- А як же літак? – несподівано питає Рая. - Після вашого шуму, до літака можна і 

не підступитись. 

- Можливо, - одразу відповідає Малзуп, - вам з Бруно треба поквапитись, 

принаймні бути готовими вилетіти в перший же більш менш зручний момент. Я, 

навпаки, СМЕРШів відведу від медичного центру.  Я планую, що зона літака 

залишиться в безпеці. Але може статися і несподіванка.. 

Рая киває головою і перекладає Малзупа. 

На якийсь час всі замовкають. Нарешті. Рая відлипає від чоловіків та сідає у вільне 

крісло. Хвилина спокою дає можливість Одінову упорядкувати свої думки.  

Усе почалось з ранкового телефонного дзвінка Одінову від полковника 

Кацнельсона. Полковник повідомив йому, що відомості про перебування Малзупа 

на Півночі насправді не підтвердились. Тому, що людина з такою страшною 

зовнішністю в їх частині не служила. А неправдиве заспокійливе повідомлення 

було раніше надіслане до частини, щоб не злякати передчасно бандерівця, який 

ховається за прізвищем Малзупа. Справжнього Малзупа, напевне, вже нема в 

живих. Але зараз все готово до затримання та знищення бандита, про що Одінова 

і повідомляють. 

Ну і що робити Одінову в цих обставинах? Він одразу розповідає про тривожну 

новину Бруно та англійцю (прізвище того він ніяк не може запам’ятати). Бруно 

притягнув до нього Кочкіну. А вона, несподівано для Лазаря, привела з собою 

Малзупа. 

Одінов його появу сприйняв панічно. Для нього ця подія була наче бомба з 

годинниковим механізмом, яку принесли в його кімнату. Також без запрошення 

прийшла Поліна Рудь. Не вітаючись, вона одразу запитала Одінова, на коли 

намічена акція СМЕРШу. Однак, час операції Кацнельсон йому не довів і Одінов 

тільки може про це здогадуватися. А велика вірогідність того, що арешт Малзупа 

призначений саме на завтра, пов'язаний з обіцянкою Кацнельсона прибути до 

Фінова саме в цей день. 

Англієць підходить до крісла, у якому сидить Кочкіна і спирається руками на 

спинку. По тому схиляється до Раї і щось тихенько до неї каже. Одінову нема 

сенсу прислухатись, бо ті двоє сьогодні спілкуються виключно англійською. Рая 

повертає голову до англійця і Одінов має можливість насолоджуватись її чітким 

профілем. Коротко підстрижене біляве волосся залишає ідеальної форми вушко 

відкритим. 

Але для Одінова гарне обличчя жінки є тільки тлом для сережки з діамантом, який 

раптом засяяв під сонячним променем, що пробився скрізь шпаринку у важкій 

оксамитовій фіранці. Скільки він себе пам’ятає, це діамантове сяйво завжди 

гіпнотизує підполковника. Ніхто з  його оточення не знає, яку колекцію діамантів 

вже назбирав Одінов у Німеччині. Це величезний секрет. Якщо йому доведеться 

тікати до Ізраїлю або до Сполучених Штатів, він візьме з собою тільки його 

улюблені камінці. Але йому важко уявити, що він їх буде продавати. Адже Лазар 

звик володіти ними, дивитись як вони сяють, слухати як ніжно вони шарудять, коли 

їх пересипаєш до мішечка. 



Тому Лазар Одінов не слухає те, що перекладає Рая, а затамувавши подих чекає 

коли вона знов поверне голову і малесенький діамант біля її вуха спалахне 

неземним сліпучим світлом. 

Але коли англієць нахиляється до неї, а вона повертає голову, може і йому видно 

як сяє діамант, адже така ж сережка пришпилена і до її правого вуха? 

Від такої думки, щось на зразок ревнощів, якийсь хворобливий напад наповнює 

свідомість Одінова. Від цього він втрачає всяке поняття про що ці неприємні та 

чужі йому люди домовляються в його кабінеті. 

Єдине, що констатує Одінов, коли, нарешті, всі розійшлися, включаючи Бруно та 

англійця, що він не задіяний в їх планах втечі. Отже, його вірогідна втеча, в певній 

мірі, залежить від того, наскільки ці бунтівники будуть діяти за його, підполковника 

Одінова, сценарієм. Подумки він сміється над ними: 

«Ще Пауль Йозеф Геббельс рекомендував казати правду, але не всю правду». 

Всі ці самовпевнені чоловіки та жінки не здогадуються, який план на завтра 

приготував скромний доктор Одінов. Вони вирішили, що, мовою хіміків, Одінов вже 

«випав у осад». Тим краще. 

Але ніхто не віднімав у Одінова його можливості впливати на перебіг подій. На що 

розраховують ці простаки? Що лист від старої подруги та аматорська фотографія 

змусить Одінова мовчати і терпіти їх протизаконні дії? 

Можна погодитись, що факти проти Одінова дійсно змусили його мовчати. До речі, 

всі ці простаки не задумуються, що Одінову доведеться відповідати за наслідки їх 

діянь. Якщо втече Кочкіна, чи Малзуп влаштує стрілянину, відповідати йому, 

Одінову. Вважають заколотники, що він буде поводити себе наче вівця. А от і ні… 

Одінов буде діяти. 

У дезертирів, шпигунів та націоналістів не виникла і не виникне думка, що Одінов 

теж може втекти. Має таке бажання, має куди і має з чим перебратись подалі від 

сьогоденної служби. Але це ще не все. 

До чого ці нещасні вже точно не додумаються, що як тільки вони почнуть діяти, 

тим самим вони забезпечать Одінову умови для втечі, якими він має намір 

скористатись. 

Більше того. Розвідник невдаха Кузнєцов завтра виконає пункт свого завдання і 

вилетить до Швейцарії. Звісно, якщо вчергове не схибить. За великим рахунком, 

Одінову плювати на долю цього дурня. Але час вже помститись зарозумілому 

англійцю, невдячному барону і, особливо, цій хвойді Кочкіній. 

 З яким задоволення Одінов вирвав би з її вух діамантові сережки. Ще побачити 

вираз жаху на її обличчі замість пристрасті, як її в шию цілував його пацієнт барон. 

Вбити красиву жінку – ось чого бажає підсвідомість медика Одінова. 

«Красива жінка», - думає Одінов. – «І це Райка родом із Запоріжжя? Звідки в неї 

така фігура та арійське обличчя з нациського плакату?». 

Ще Поліна Рудь, яка виправдовує своє прізвище, бо має кельтські риси і руде 

волосся. Природа нагородила її стрункою фігурою… Чи не завдяки довгим ногам? 

В цей момент доктор Одінов готовий погодитись з висновками Хітлера, які 

закарбовані в «Майн кампф». Більшість народів вільно обмінюється спадковими 

ознаками. І тільки ми, євреї… А, ще королівські династії. 

 

 



63. Джеймс Шеферд. Четвер 10 червня 1948 року 
 
Десята ранку. Джеймс піднімається з жорсткої короткої тахти. Спати, а тим більше 

займатись любощами, на цій тахті незручно. І все ж таки вони з Поліною майже 

місяць кохаються на цій тахті в її швацькій кімнаті, щоб бути подалі від житлових 

кімнат. 

Джеймс натягає білизну, потім робочий комбінезон і тільки після цього оглядається 

на Поліну. 

Вона лежить на тахті гола. Зелені очі втупились без всякого виразу у бляклу 

фіранку, що прикриває вікно швацької кімнати. 

- Вже йдеш, - не питає, а констатує вона не повертаючи голови. 

- Так. Зеник… домовились, - відповідає він. 

- У нас буде дитина, - буденним тоном доповідає вона. 

Джеймс кинув зав’язувати шнурки на лівому черевику, правий взагалі ще не 

натягнув на ногу. Він неспішно, наче болить шия, повертає голову до своєї 

коханки. 

Джеймс вже звик до її голого тіла. Так, вона красива, але відчуття новизни вже 

зникло. Натомість, прийшла звичка бачити її бліду шкіру, руде волосся. Все її тіло 

перетворилось для нього в такий собі еталон: «А хіба буває щось інше?» 

Ні, насправді це не є звичкою, це швидше є селекцією, таким собі підсвідомим 

вибором, вдалим рішенням, за яким вже не цікавість, а насолода від результату. 

Джеймс притискається своєю щокою до її, відчуває як її руки обіймають його шию. 

- Люба, я заберу тебе до Англії, - шепоче він їй на вушко. 

Вона мовчить. Вони, нарешті, відпускають один одного. Він рукою гладить її ще 

зовсім плаский живіт. 

- Відвезу тебе у Західну зону «Фольксвагеном», який схований в твоєму гаражі. 

- Я не готова до цього. 

- А ти готуйся. І пам’ятай тільки одне: ми з тобою повинні бути разом. 

- Ти гарний хлопець, Джеймс, і справжній джентльмен. 

Вона перехоплює його руку в себе на животі та підносить її до своїх губ. 

- Я люблю тебе, - шепоче вона і її очі наповнюються тугою. 

- І я не можу без тебе, - він нахиляється і цілує її ногу десь біля стегна, бо до цього 

місця йому найзручніше дотягтись. 

- Я не хочу тебе відпускати, - каже вона і притискає його голову до свого стегна. 

- Зеник чекає… 

- Так, звісно, - каже Поліна і повертається на бік, - кинь мені халатик. 

Джеймс підіймається на ноги і тільки зараз помічає, що ще не надів правий 

черевик. 

- Все, мені вже час, - каже він, коли Поліна натягла халатик на голе тіло, а він, 

нарешті, взувся. 

- Хай тебе Бог береже. Я ще хвилююсь за Зеника. 

- Тобі слід хвилюватись за себе. Такий в тебе стан, – наставляє коханку Джеймс 

незграбною німецькою. 

Коли він закрив двері швацької і опинився в знайомому холі будинку підполковника 

Рудя, в нього щось защеміло всередині. З цим рідким для нього почуттям, нарешті, 



дійшло до його свідомості ким є для нього Поліна Рудь. Ця чужа дружина, 

націоналістка з незнайомої йому країни, стала для нього найдорожчою людиною в 

світі. Та ще й майбутньою матір’ю його дитини. 

Але, переборовши емоційну порожнечу, Джеймс виходить на ганок. В руках у 

нього довга, може метр у довжину, але вузька картонна коробка. Він розв’язує 

мотузочку, якою старенький велосипед Бруно був прив’язаний до паркану. 

Прилаштовує на рамі картонну коробку, і крутить педалі в бік дороги на 

Еберствальде. 

За всіма правилами конспірації йому не можна виїжджати на дорогу. Там  

знаходяться з два десятки солдат та вантажівка - американський «Студебекер». 

Приблизно такі ж сили розміщені біля мосту на Фіновфюрт. Так що дороги 

вважаються перекритими бійцями СМЕРШу. Але всупереч всім цим висновкам, він 

прямує саме до них. 

Зеник з Джеймсом, коли планували свої дії, виходили з того, що блокувати та 

захоплювати Зеника росіяни спробують в готелі. Тому Зеник повинен протягом 

цього ранку імітувати свою звичну поведінку: поснідати, зробити пробіжку у парку, 

переодягтись для виходу на службу і, нарешті, прибути до бункера ZZ, де він 

останній тиждень брав участь в упорядкуванні архіву. І що б він не робив, він 

повинен бути готовим уникнути захоплення чисельним СМЕРШем. Ночував, снідав 

та переодягався Зеник в іншій кімнаті готелю. Пробіжка парком була 

переміщенням між «криївками», які, насправді, були схованками для зброї та 

самого Зеника. Він притаїв навіть від Джеймса розташування тих «криївок». Тому 

що, у випадку захоплення його СМЕРШем, Джеймс ризикував значно менше і міг 

за безперешкодне повернення до Англії виказати їх розташування. 

Але цим ранком Зеника не пробували захопити. Він мав підірвати гранату, якщо 

запідозрить своє захоплювати, щоб сповістити про акцію СМЕРШу всіх причетних. 

Джеймс чекав на вибух у швацькій Поліни, лежачи з нею на незручній кушетці. 

Бруно та Рая вирішили чекати в кабінеті Одінова. Тим самим  його контролювати. 

Якщо цим ранком СМЕРШ не наважиться на акцію, змовники вирішили діяти на 

упередження. За десять хвилин до одинадцятої Зеник дистанційно підірве 

телефонну станцію у бункері. Вони придумали, що, начебто, від цього вибуху 

постраждають Рая Кочкіна та Зеник. Сподіваються, що така ситуація з прикметами 

цих жертв на якийсь час зіб’є з пантелику СМЕРШивців. 

Джеймс дивиться на свій годинник: пів на одинадцяту. До речі, швейцарська 

«Тільбана» не дуже пасує до комбінезону садівника. 

Джеймс весь час відволікається від поточної справ: «Я стану батьком. І це 

винагорода за вісім років всяких поневірянь. А Поліну, будь що, треба переправити 

на Захід». 

Про виїзд Поліни, Джеймс замислювався і до її вранішнього зізнання. На перший 

погляд усе здається простим. Адже в підземному гаражі підполковника Рудя стоїть 

його «Фольксваген». То які проблеми? Вивести авто у двір, посадити Поліну і 

автобаном доїхати до Західної зони Берліну. А звідти вже літаком добратись до 

Англії. Але таке можливо сьогодні, навіть от зараз. Вже за кілька годин ситуація 

зміниться. «Фольксваген» може бути затриманим, може навіть з двору не виїде. 

Можливі тотальні обшуки домівок військових, і не тільки. Але і це ще не все. 

Джеймс повинен дочекатись початку повітряних перевезень або їх відміни. А до 



введення валюти в Західній зоні ще більше тижня. Значить, ніякої втечі Поліни до 

того часу не може бути. 

Однак є альтернатива. Якщо, наприклад, така вірна людина як Зеник погодиться 

вивести Поліну окремо. Джеймс розглядав і такий варіант. Але і на Зеника 

полюють. Значить і такий спосіб відпадає. До того ж, у випадку від’їзду Зеника з 

Поліною, Бруно, навряд, зміг би відправитися до Швейцарії літаком. У нього і зараз 

шансів не багато, а так… 

- Стой, немец, - солдат звертається до Джеймса російською, Джеймс не розуміє 

тих слів, але зрозумів зміст. 

Він неспішно злазить з велосипеду, дістає посвідчення на ім’я Курта Краузе, віддає 

ту картонку солдату і знімає картуза. 

- Научений, - солдат посміхається іншому, який наставив на Джеймса гвинтівку. 

Багатолюдний пост на дорозі не є перепоною для Джеймса. Так вони із Зеником 

вирішили ще вчора, коли планували сьогоднішню акцію. Адже очікують Зеника з 

дуже специфічною і відомою їм зовнішністю. Що ж, припущення підтвердилось і 

солдати пропускають Джеймса далі. Він може вільно їхати аж до Еберсвальде. 

Джеймс сідає на велосипед, надіває картуз і прикладає правицю до козирка, 

вітаючи солдатів. 

Джеймс звертає з дороги за двісті метрів від посту, злазить з велосипеду та веде 

його до кущів. Продершись метрів з десять, опиняється на знайомій з драматичної 

події галявині, на якій Джеймс використав зброю проти вчорашніх союзників. 

Може ранкове зізнання Поліни вивело його з рівноваги, тому що зараз, оглядаючи 

маленький клаптик піску посеред кущів, Джеймс відчув зовсім безпричинну 

тривогу. 

«Мабуть я втомився», - констатує подумки. 

Джеймс сідає в тіні на пісок. Сонце пече, день буде спекотним. Джеймсу вже не 

комфортно в комбінезоні та грубій бавовняній сорочці. 

Він втомився від безкінечного планування та подальших корекцій, які нічого не 

залишають від первинного плану. Наприклад, що залишилось від задумки як за 

участі невдахи Кузнєцова відправити Бруно до Швейцарії? Весь первинний план 

розсипався. В результаті, замість тихенько зникнути, Зеник узяв на себе турботу 

знищити зв'язок медичного центру і того ж Кузнєцова, який їх діяннями отримав 

шанс добратись літаком до Швейцарії. 

Навпаки, Бруно зі своєю коханкою втрачає шанс безпечно сісти у вже 

підготовлений літак. Джеймс дуже не певен, що рішення тієї парочки чекати на 

подальші події в кабінеті Одінова є правильним. Виходили з того, що Поліні буде 

там  легше передати Бруно його банківські документи. Але Поліна вагітна. А вчора 

вирішили, що передавати ті документи Джеймсу та і, взагалі, крутитись в районі 

адміністративного будинку надто ризиковано. То що йому залишалось? Або сидіти 

в кабінеті Одінова в компанії Бруно та Кейсі  або допомогти Зенику. Принаймні 

підстрахувати його на випадок, якщо хтось зі СМЕРШів попреться або на міст 

через канал, або, навпаки, з Еберсвальде у Фінов. Для цього Зеник йому вручив 

знайомий штурмовий карабін та два магазини по тридцять патронів. Бруно віддав 

свій старий велосипед. Хоча відомо, що він поцупив той велосипед з сараю Марти 

Цебст. 



До речі, про карабін. Саме час витягти його з картонної коробки і вставити 

магазин. Він лежить у пластиковій коробці брудного кольору, яку Бруно 

прилаштував до багажника. 

Джеймс не без жалю встає із затінку. Дістає карабін, відкриває коробку і поверх 

набоїв знаходить в ній загорнутий у білий папір бутерброд та пляшку води. Поліна 

і тут подбала про нього. 

Джеймс із самого ранку сповнений емоціями, що для нього аж ніяк не типове. Але 

зреагувати на натюрморт у коробці він не встигає, тому що піщана поляна ледь 

здригнулась від вибуху. Джеймс переводить погляд з білої трикутної обгортки його 

сніданку на свій годинник. Рівно десять п’ятдесят. Зеник як завжди точний. 

Телефонна станція в бункері підірвана. Він тільки трошки перебрав з вибухівкою. 

Джеймс хитає головою. Вибух такої сили може пошкодити тендітне обладнання 

радіомаяка, який знаходиться в тому ж підземному залі, що й автоматична 

телефонна станція. І саме в цей час він боковим зором помічає хмаринку темного 

диму, який вітер несе над дорогою. Там, на дорозі, чути як щось котиться та, 

врешті, падає з неприємним металевим брязкотом. 

Джеймс обережно пробирається кущами ближче до дороги і, нарешті, бачить, що 

галас спричинило відірване переднє колесо від «Студебекера», яке докотилось до 

цього місця аж від посту СМЕРШу. Значить Зеник підірвав «Студебекер» 

одночасно з телефонною станцією. Очевидно, міркує Джеймс, рівно без десяти 

одинадцять Зеник запустив фаустпатрон у вантажівку, тим самим відволік від 

вибуху в бункері. 

Джеймс повертається до галявини. Розгортає папір на бутерброді: шинка, сир та 

листочок салату. В нього є з десяток хвилин дочекатись сигналу Зеника,  про те, 

що невдаха Кузнєцов більше не заважатиме. Тому голодний англієць жує 

бутерброд, неспішно крокуючи злощасною галявиною. Йому не хочеться згадувати 

той прикрий випадок з пристреленим солдатом. Натомість, він починає вагатись, 

чи дійсно облава СМЕРШу націлена на пошуки Малзупа. Адже в нього було 

припущення, що крім Зеника, СМЕРШ може шукати якогось його спільника. А 

таким може бути хто завгодно: і німець на прізвище Краузе і людина з обличчям 

Джеймса Шеферда. Але його пропустили, практично, без перевірки. Тільки 

полякали для порядку. Яке ж насправді завдання дало командування солдатам на 

посту? 

Джеймс відкорковує пляшечку «Кока-коли» та дивиться у небо, щоб побачити, чи 

не запустив вже Зеник зелену сигнальну ракету. 

 

Studebaker US6 



64. Бруно фон Тадден. Четвер 10 червня 1948 року 
 
Бруно не скористається тим маршрутом, яким п’ять років тому він добирався з 

Цюріха до Фінова. Тодішній маршрут був нав’язаний йому службами люфтваффе. 

Зараз він обере свій власний маршрут до Цюріха. 

Бруно примостився в кабінеті Одінова за столом для відвідувачів. Він озброївся 

картою Німеччини, лінійкою та креслярським вимірювачем для того, щоб 

прокласти маршрут. 

Одною голкою вимірювача він тиче в потрібне місце на карті, а другою тиче в місце 

куди збирається долетіти. Ця робота захопила його повністю, так що він не 

помічає, що його віддана Кейсі дуже нервує. Хоча він їй підбадьорливо 

посміхається після кожного вдалого переміщення на карті. 

Нарешті, він визначив увесь маршрут. Треба летіти із Фінова на південний захід до 

Магдебургу, оминаючи Берлін. За проміжний орієнтир краще мати маленький 

Оранієнбург. Це приблизно 175 кілометрів. Над Магдебургом він поверне на 

південь і в цьому напрямку добереться до Нюрнберга. Ще 275 кілометрів. Звідти 

до Штутгарта. Це вже цілком у зоні західних союзників. Якщо буде необхідність, то 

можна і сісти. Але Бруно планує в дорозі не сідати, а з Штутгарту летіти прямо на 

Цюріх. До Штутгарта з Нюрнбергу 160 кілометрів, а до Цюріха – 165. Таким чином 

вся повітряна подорож на відстань 775 кілометрів займе близько трьох годин. 

Літак заправлений на 800 кілометрів. Є маленький запас для надзвичайного 

випадку. Єдиною проблемою буде навігація. В цьому Бруно покладається на свій 

чудовий зір, досвід та швидкий розум. 

- Щось сталось, люба? - Бруно тільки зараз помічає, що Кейсі нервово ходить 

кабінетом. 

- Одінова нема, - розгублено відповідає вона. 

- А навіщо він тобі? – Бруно в думках ще летить до Цюріха. 

- Так домовлялись… 

- І що? 

- А то. Якщо його тут нема, то він знаходиться десь в іншому місці. 

- Думаєш він нас зрадить? – Бруно, нарешті, опустився на землю. 

- Думаю… 

- Джеймс, наче, його налякав тим листом. 

- Джеймс… Зеник… Він може виказати нас службі безпеки. 

- Тоді де та служба? Ми ж знаходимося у місці де домовлялись, - Бруно 

замислився. 

- Може вони чекають, коли прийде Поліна. 

- Одінов не знає про домовленості з Поліною. Він взагалі не чув від нас про 

документи. До речі, чому не спитати де Одінов у тієї жінки, що сидить там? – Бруно 

тиче олівцем в кімнату капітана Фішман. 

- Я вже питала, вона нічого не знає, - Кейсі безнадійно махає рукою. 

Бруно дивиться на свій годинник. Через десять хвилин Зеник знищить телефонну 

станцію. Об одинадцятій прийде Поліна. За годину, коли Зеник відтягне на себе 

загін СМЕРШу, він з Кейсі  піде до літака.  З собою вони візьмуть тільки одну 

сумку. Вони передбачили, що після вибуху, в обстановці паніки, це не викличе 



передчасної підозри. Все більш менш продумано. То ж чому  так хвилюється 

Кейсі? Він дивиться на неї, наче щось хоче запитати. 

- Бруно, Одінов може нас виказати.  Наприклад, піти до Корнієнка, або 

зателефонувати до Потсдаму і доповісти, що бандит відволікає загін СМЕРШу, 

щоб шпигун та зрадниця втекли літаком до Заходу.  

Бруно не знає що відповісти. Раптом на столі Одінова дзвонить телефон. Трубку 

бере в сусідній кімнаті капітан Фішман. За мить Фішман з’являється в дверях і 

щось каже Кейсі. Та киває головою кілька разів, а по тому знизує плечима. Коли 

Фішман зникає за дверима, Кейсі перекладає Бруно про що йшла мова. 

- Генерал Корнієнко розшукує Одінова і не може знайти. 

- От бачиш. 

Бруно згортає карту. Він багато разів розраховував маршрут, але сьогодні це вже в 

останній раз. Тільки дала б йому доля благополучно дістатися до літака. 

 

 
Маршрут від Фінова до Цюріха, який проклав Бруно 



65. Майор Кочкіна. Четвер 10 червня 1948 року 
 

«Сидіти набагато краще ніж стояти», - така думка навідалась до Раї без чверті 

одинадцять, як вона всілась біля столу по тому, як сорок п’ять хвилин походжала 

порожнім кабінетом Одінова. Бруно вкотре сів розглядати карту, озброївшись 

вимірювачем. Рая щиро заздрить йому, бо в нього є хоч якесь заняття. 

А Раю ще з ранку охопили страхи. Їй точно  не відомо, чого вона більше боїться.  

Може втечі з військової служби, а може головорізів зі СМЕРШу. Їх зараз дражнить 

бісовий Зеник. А може жахає її довгий та небезпечний переліт. І що в перельоті є 

небезпечним? Маршрут, літак чи Бруно в якості пілота?  

Звісно, що маршрут. Бруно його вкотре перевіряє. Вже з тиждень цим займається. 

Теж боїться. А який з Бруно пілот Раї Кочкіній не відомо. 

Звісно, що для неї Бруно повний сюрприз. Злидар садівник виявився вченим 

аристократом з великими грошима. А його зовнішність прийшлась Раї до смаку, 

коли вона його ще не знала в новій якості. Він виявився гарним коханцем. Рая 

інстинктивно стискає коліна, коли про це згадує. А от як він долетить до 

Швейцарії… Трохи легковажний Бруно не схожий на справжнього пілота. 

Рая вже доводилося літати на  пасажирському літаку. У далекому сорок другому 

вона літала з Сайрусом із Лондона до Глазго. Ще була посадка в Ліверпулі. Ні, 

вона навіть згадувати зараз не буде про Сайруса.  Вона тільки буде дорікати 

англійцям, що було їй тоді всього двадцять один. Знайшли шпигунку… 

Тоді був здоровенний літак, чотиримоторний «De Havilland Albatross» з м’якими 

диванами, симпатичними столиками. А у цьому військовому літаку їй доведеться 

сидіти в тісній кабінці, окремо від Бруно. Мабуть, буде холодно і ніхто її не 

пригостить гарячим шоколадом або хоча би чашкою чаю. А туалети? Скільки 

Бруно збирається летіти до Цюріха? Наче зараз казав, що трошки більше двох 

годин. І що, терпіти весь цей час? 

Ще й Одінов кудись запропастився. Може він втік? Наслухався про наші плани, та 

й тихенько втік. Джеймс казав, що Лазар має запрошення до Ізраїлю, чи як та 

жидівська країна називається? От він і подався туди. От тільки не зрозуміло, як він 

туди дістанеться. 

Але швидше за все він подався до Потсдаму, до свого НКВД. І зараз строчить 

донос на їхні дії. Противний бридкий стариган. Швидше би прийшла Поліна. Треба 

подалі втекти від всього цього, хоча і не дуже комфортним літаком. 

Рая дивиться у вікно тільки тому, що треба кудись дивитись. Але ось вона 

побачила у вікні, як майнула руда голова Поліни Рудь. Вона зараз ступить на 

ганок, що веде до апартаментів Одінова. Нарешті. 

- Бруно, Поліна йде до нас. 

Він дивиться на свій годинник. 

- Так, бо вже одинадцята. Поки що все йде за планом. 

- А Зеник обіцяв підірвати телефонну станцію. І що, не вийшло? 

- Як не вийшло? Ось, телефон не працює, - Бруно дотягується до телефонного 

апарату та знімає слухавку. 

Слухавка  знаходиться далеко від Раї. Навіть, якщо б там був сигнал, вона його 

все одно би не почула. Але вона ствердно качає головою – так не працює 

телефон. 



- А чого ж ми не чули ніякого вибуху? – питає вона. 

- Як не чули? Захитався мій стілець десять хвилин тому. 

Рая робить заперечливий жест. 

- Ти не відчула його, бо маєш завелику та ще й круглу попу. 

- Бруно… - шепоче на ту пошлятину Рая, знов інстинктивно стискаючи коліна. 

-  Я, навіть, і не питаю в кого тут кругла попа, - Поліна з’являється у дверях і дарує 

присутнім свою іронічну посмішку. 

- Поліна… - навіщось шепоче здивована Рая. 

- Так, Поліна. А ви на кого чекали? Ще на весь Фінов про попи розмірковуєте.  

- Я так рада тебе бачити, - Рая сидячи обіймає стегна Поліни та круглу попу, таку 

ж як і у неї. 

- Ну, дівчинко, все в порядку, - Поліна гладить Раю тихенько, щоб не псувати 

зачіску і дивиться на Бруно. 

- Ось ваші документи та на дорогу трошки бутербродів і кава у термосі. 

Бутерброди трошки солонуваті. Костя Платонов казав, що на висоті краще смакує 

солоне. Ще шоколад для танкістів, кажуть, що підтримує сили. 

Теку з банківськими кодами Поліна кладе перед Бруно. Маленький плетений кошик 

з їжею ставить ближче до Раї. Вона бачить, як Бруно відкриває сіру непоказну теку 

і перебирає папірці. 

- Фрау Поліна, ви справжнє диво. У мене не вистачає слів… - шепоче Бруно. 

- У вас хронічні проблеми з німецькою, - жартує Поліна тією ж мовою. 

- Так, ми з Кейсі дуже вам вдячні. 

- Ну звісно, Кейсі, - переходить на українську Поліна, - яка з тебе Райка. 

Рая Кочкіна не встигає їй відповісти, коли Поліна обіймає її. 

- Але мені треба йти, чули б ви, що на дворі робиться. Так що давайте прощатись. 

Хай вас Бог береже, - Поліна тихенько прямує до дверей. 

Рая наче оніміла, не може вимовити ні слова. Мовчить і Бруно. І тільки Поліна 

посміхається їм своєю сумною усмішкою.  Між тим  їй не вдається відчинити двері, 

бо вони відчиняються їй назустріч. 

Ти? - шепоче Поліна. 

James, what are You doing here? – Рая інстинктивно задає питання англійською, бо 

в дверях стоїть Джеймс Шеферд у брудному комбінезоні, а в руці тримає 

автоматичну гвинтівку. - What's wrong? [Що не так?]. 

 

 

De Havilland Albatross 

 

 

  



66. Генерал Корнієнко. Четвер 10 червня 1948 року 
 

Генерал Корнієнко стоїть біля улюбленого вікна в своєму кабінеті. Алюмінієва 

рама трошки відкрита, так що Григорію Івановичу добре чути сухе клацання 

пострілів з гвинтівок та стокатто автоматів ППШ. Біля мосту через канал, де 

знаходиться пост СМЕРШу, щось горить.  Корнієнко уважно придивляється але 

ніяк не може роздивитися чи знаходиться хтось на мосту. 

За цим, ще тоді закритим, вікном, що не пропускає звуки зовні, він так і не дізнався 

би що взагалі відбувається. Але крізь вікно боковим зором побачив, що в небо 

злетіла червона сигнальна ракета. З цікавості підійшов до вікна, трошки розкрив і 

почув справжній бій. І це в його частині.  Ще кілька місяців тому він, недарма, виніс 

собі вирок, що коли у медичному центрі з’явились прокуратура та СМЕРШ, то 

центру настане край, а він вже не буде командиром. 

Нарешті, генерал Корнієнко згадує про телефон. Піднімає слухавку і не чує 

звичного гудка. Б’є по важелю апарата – байдуже. Після цього виходить з кабінету, 

підходить до краю пандусу і дивиться вниз. Тільки п'ятнадцять хвилин тому 

телефон працював, ще він Одінова питав. А той кудись пропав. Хоча повинен бути 

в себе. Корнієнко миттєво зв’язує відсутність Одінова із стріляниною надворі.  Чи 

не бере Одінов участь у тому дійстві? 

Генерал побачив, що хтось біжить пандусом нагору. 

- Що там трапилось? – як уміє, кричить Корнієнко до того, хто біжить. 

Той притискається до перила пандуса, дивиться вгору і замість відповіді чемно 

вітається: 

- Добрий день, товаришу генерал. Це я, капітан Кочубей. 

- Бачу, що ти, - огризається Корнієнко. - Скажи, що в нас діється: на дворі 

стрілянина, телефон не працює? 

- Так станцію у підвалі підірвали. 

- Як підірвали? 

- Не знаю як, але всі шафи покручені, дроти порвані, а на підлозі знайшов 

формену спідницю та ще кітель. Все пошматоване вибухом. 

- Що, Рая? 

- Ну, може хтось з дівчат, того… 

- От діла. Не дай Боже щоб Кочкіна постраждала. А хто стріляє? 

- Так СМЕРШ когось переслідує. Там «Студебекер» вибухнув. 

- А де всі? 

-  Мабуть поховались. 

- А ти Одінова бачив? 

- Нікак нєт. Сьогодні не бачив. 

- Що ж це таке? - шипить зі злістю генерал. - Стій там, Жора. Я зараз спущуся. 

Корнієнко енергійно йде пандусом з повним розумінням, що нічого гарного чекати 

йому не доведеться. 

Але дійсність перевищує всі його похмурі сподівання. Поруч із застиглим Кочубеєм 

стоїть полковник Кацнельсон таким же стовпом. 

- Здрастуйте, товаришу полковник. Сподіваюся від вас дізнатись, що відбувається 

на території частини. 



Кацнельсон тільки зараз прикладає долоню до козирка, якусь мить мовчить, наче 

добирає слова. 

- Товаришу генерал, - починає Кацнельсон, - вчора о п’ятнадцятій годині по 

закритій лінії в Потсдам мені зателефонував підполковник Одінов. 

- Ага, - несподівано вигукує генерал, - і що? 

- Оскільки ви питаєте, товаришу генерал, значить Одінов не узгоджував з вами 

свої дії. 

- Нічого… Та кажіть вже, що він задумав вчора, бо сьогодні ми його не можемо 

знайти. 

- Так, це дивно. Несподівано. І напад на пропускний пункт… Хто на це наважився? 

– полковник Кацнельсон здається щиро здивованим. 

- Не знаю. Так що вчора задумав Одінов? 

- А, Одінов, - повертається до дійсності полковник. - Він запропонував відпустити 

Кузнєцова в Еберсвальде. Там треба йому з ким то зустрітись, щоб допомогти 

йому відлетіти в підготовленому літаку. 

На якусь мить, від цього повідомлення Корнієнко німіє. Раптом, до нього доходить, 

що розмова з Кацнельсоном відбувається в присутності капітана Кочубея та 

кількох бійців СМЕРШу. 

- Прошу піднятися до мого кабінету, - Корнієнко бере полковника під руку та веде 

пандусом вгору. 

Коли добралися до кабінету, то продовжили розмову. Полковник відразу підійшов 

до вікна і показав пальцем в бік аеродрому. 

- Он бачите автобус біля літака. Це ми привезли з Еберсвальде Кузнєцова. Він 

наполягає, щоб хтось допоміг йому запустити літак. Можете допомогти? 

- Хто ж це зробить? Майор Таранов, який проводив профілактичні роботи на 

літаку, вже поїхав… Старшину Девятнікова треба знайти… Ще німець з ними 

працював, він дуже добре знає той тип літаків. 

- Так дайте команду покликати когось з них. Хоч того ж німця. 

- Як це зробити? Телефонну станцію хтось підірвав. В районі мосту до Фіновфюрту 

йде справжній бій. Хто це стріляє? 

- Ваш Малзуп таки виявився злочинцем. Ми його остаточно викрили. Дивно. Він міг 

безперешкодно зникнути, але чомусь почав обстрілювати СМЕРШ. Очевидно, що 

він не один. Така підозра була, ще коли обстріляли машину полковника 

Біленького. Зараз обстрілюють обидва пости СМЕРШу. Це на відстані більше 

кілометру. Там де ми їхали з Еберсвальде знищено вантажівку, кілька бійців убито 

або поранено. Конвой з автобуса залишився там, щоб оцінити обстановку і 

прикрити аеродром від можливого нападу. 

- А де ж СМЕРШ? 

- Той пост розгромлений. Якщо хтось і вижив,  то вони ніякого опору вже не можуть 

здійснити. 

- Оце так. От тобі і Малзуп. 

- Та не Малзуп він зовсім. Того нещасного давно вбили. Припускаємо, що в Москві. 

З того часу хтось інший користуються його документами. 

- Я вже нічого не розумію, - Корнієнко хапається за голову. – За ініціативою 

Одінова Кузнєцова чогось звільняють.  Одінов, навіть, не повідомив мене про це, а 



сьогодні кудись зник. Які стосунки у Одінова з Кузнєцовим? Ви у Кузнєцова часом 

не питали? 

- Усе просто. Кузнєцову вдалось переконати Одінова, що він повинен виконати 

своє завдання. Для цього йому треба залишити частину і вийти на зв'язок. 

Безпечніше це зробити з комендатури в сусідньому Еберсвальде. Він зв’язався з 

органами в Потсдамі, а ті наказали доставити Кузнєцова до аеродрому з 

охороною. Що ми й зробили. На під’їзді до Фінова зрозуміли, що на пости СМЕРШу 

здійснюється напад. В цих обставинах найбільш важливим  вважаю відправити 

літак Кузнєцова. 

- Ясно. 

Генерал Корнієнко розстібнув свій кітель, бо від хвилювання йому було вже нема 

чим дихати. «Такого на фронті не було», - думає він. Хоча на справжньому фронті 

генерал не був жодної години. 

- Ще одне, товаришу генерал. Кузнєцов вимагає, щоб разом з ним в Швейцарію 

відправилась майор Кочкіна. 

- Що? 

- За словами Кузнєцова, майор повинна виконати певне завдання командування 

за кордоном. І відправитись туди в ролі перебіжчика. 

- Це Райка? 

- А що вас так дивує? 

- Нічого. Якщо це наказ, то його треба виконувати. Оскільки нема зв’язку, я зараз 

організую людей на пошуки старшини та німця. Також попереджу Кочкіну. – 

Корнієнко раптом зупиняється. – Але навіщо її попереджувати, якщо вона того… 

сама повинна знати? 

- Дійте, товаришу генерал. Ви все правильно зрозуміли. А з бандитами СМЕРШ 

розбереться. Розбита телефонна станція їм не допоможе. 

Корнієнко біжить пандусом до низу. Він так і не застібнув кітеля. Насправді, для 

пошуку Кочкіної більш розумно було б йому відкривати двері кабінетів, у яких 

ховались його підлеглі: Бернштейн, Рудь та інші. Але ноги несуть його до кабінету 

Одінова, хоча він був упевнений, що там його не застане. 

Нарешті, полога спіраль пандуса закінчилась і чоботи генерала голосно стукають 

об керамічні плитки першого поверху. Корнієнко рішуче відкриває двері кабінету 

Одінова і застигає на місці. 

За столом сидить майор Рая Кочкіна, вона жива і здорова. Рая одягнена в 

цивільний одяг. Перед нею  стоїть кошик з якимись наїдками. Поруч з нею сидить 

той самий німець, який є фахівцем з німецького літака «Хеншель». У кутку стоїть 

Поліна Рудь. За звичкою, вона склала руки на грудях. Щось останнім часом вона 

трохи бліденька. Найперше Корнієнко, чомусь, вітається саме з нею. І та 

відповідає, як завжди, самим буденним тоном: 

- Ось принесла Раї в дорогу трошки бутербродів. 

- То ви вже зібрались? – невпевнено питає генерал у майора Кочкіної. 

Та не відповідає, але Корнієнко бачить сумку біля столу і все розуміє. 

- То йдіть вже. Скажи німцю, щоб допоміг з літаком. Там в автобусі вже чекає біля 

літака Кузнєцов. 

Корнієнко відчуває, що ноги, які тільки що були важкі як свинець, несподівано  

стали як ватяні і тому більше його не можуть втримати. Він вчепився рукою у вхідні 



двері. І раптом, йому все стало байдуже: де зараз той ідіот Одінов, чому Поліна в 

курсі втечі Кочкіної, що то за німець, який завжди знаходиться в потрібному місці  і 

в потрібний час. При цьому його  переслідує тільки одна думка: закрити ці кляті 

двері, доповзти до кабінету і впасти в своє крісло. В шафі письмового столу ще є 

пляшка горілки, вона повинна йому допомогти. Ну, звісно, треба доповісти 

Кацнельсону, що завдання виконане. А там хай усе котиться до бісу. Але Григорію 

Івановичу ще вистачає сил прохрипіти, дивлячись в блакитні очі Раї: 

- Хай вам щастить. 

 

 
Маленька корзинка з бутербродами. Поліна Рудь вміла швидко переймати 

всі новації, які їй подобались. Це стосувалось також кулінарії. 

 

Термос з бакеліту 

 

 

  



67. Джеймс Шеферд. Четвер 10 червня 1948 року 
 
Джеймс зробив останній ковток і пляшка «Кока-коли» стала вже порожня. Минула 

одинадцята, а зеленої ракети не видно. Мабуть щось не спрацьовує у Зеника 

щодо Кузнєцова. Джеймс кидає порожню пляшку в кущі і чує, що якийсь великий 

автомобіль котить дорогою в бік Фінова. 

Коли він вкотре продерся крізь кущі ближче до дороги, то побачив, що автомобіль 

зупинився гучно пошумівши гальмами. Нарешті, Джеймс роздивився цей 

транспорт - невеличкий автобус «Ханомаг», який був пофарбований у хакі. Єдині 

двері, що знаходяться попереду автобуса, відчиняються. З автобуса виходять 

офіцер та четверо бійців в польовій формі. Вони підходять до одірваного колеса 

від «Студебекера» і уважно його розглядають. Раптом в небо з шипінням злетіла 

ракета. Але не зелена, як сподівався Джеймс, а червона.  Цим Зеник сповіщає, що 

йому не вдалося знешкодити Кузнєцова. Джеймс зараз знає причину невдачі 

Зеника, тому що у вікні автобуса можна бачити пісне обличчя російського 

розвідника. 

Кузнєцов не вийшов з автобуса, а спостерігає через шибку за військовими на 

дорозі. Тим часом, офіцер віддає коротке розпорядження та заскакує в автобус. 

Автобус швидко рушає з місця. Мабуть, водій просто відпустив гальма, а двигун 

сподівається запустити вже в русі. 

Четверо військових залишаються на дорозі. Вони невпевнено озираються та 

тупцюють на місці. Ще раз досліджують нещасне одірване колесо. Пинають його 

ногами. Навіщо? Може з розгубленості? 

 Як би там не було, а Джеймс вже прийняв рішення. Очевидно, що Кузнєцов їде до 

літака. Тому їх операція з Бруно може провалитися. Вірогідно, що Одінов ризикнув 

зрадити і зв’язався з секретною службою совєтів. В результаті Кузнєцова 

звільнили, він кудись подався і повертається з цілим військом. Часу на роздуми не 

залишилось. Навпаки, зараз настав момент для дій. Хоча найкращий момент для 

дій Джеймс вже упустив. Треба було без роздумів стріляти в Кузнєцова. 

Джеймс переводить перемикач карабіну на одиночні постріли. Британських 

військових вчать стріляти саме в такому режимі. Він прицілюється і м’яко давить 

на курок. Перший з військових падає з пробитою головою. Джеймс цілиться в 

другого і вбиває його раніше ніж двоє, що залишились живими, падають на 

асфальт дороги.  Той, кого Джеймс вважає третім, не зважаючи на свою лежачу 

позицію, отримує кулю просто в пілотку, від чого голова розлітається на шматки. 

Четвертий і останній боєць з підвиванням встигає заповзти на протилежне узбіччя. 

Тільки йому вдалось підтягти свій автомат, як він починає палити в бік Джеймса. 

Викурювати бійця з узбіччя у Джеймса нема часу. Йому треба якомога швидше 

дістатися до злітної смуги. Тому на перший план виходить швидкість, а не 

прихованість. Джеймс кидає в солдата, який безперервно палить з автомата, 

невеличку російську гранату. Її, на крайній випадок, подарував йому Зеник. Був 

Зеник лаконічний: «сім секунд, стережись осколків». 

Дві секунди Джеймс тримає гранату в руці, а по тому кидає. Ті п’ять секунд 

розтяглись завдяки нервовому очікуванні – чи влучив. Нарешті вибух і, 

пригинаючись, Джеймс перебігає на інший бік дороги. Четвертий солдат лежить на 

спині. Лише шкіряний пояс притримує до купи моток кишок з розірваного живота. 



Тіло нещасного ще дрижить в агонії і Джеймс, виключно за для милосердя, 

посилає кулю йому в голову. 

Джеймса відділяє, від споруд медичного центру, поле з рідкими кущами та 

кволими деревцями. Вхід до найближчого адміністративного корпусу закриває 

живий паркан з підстрижених кущів. Напевно, їх стриг  Бруно в образі садівника 

Курта Краузе. 

Джеймс біжить до цього паркану. Раптом він чує звук пострілів з важкої 

автоматичної зброї з дороги, яка здавалась йому порожньою. Джеймс повертає 

голову в тому напрямку і падає, зачепившись за коріння, яке стирчить із землі. Цей 

корінь фактично рятує йому життя, бо кулі проносяться над  його головою. Однак, 

Джеймс встигає розгледіти двох військових, які стоять на дорозі в повний зріст. 

Один з них вказує рукою у напрямку, де в калюжу впав Джеймс, а інший тримає 

біля стегна якийсь ручний кулемет, схожий на французьський «Гочкіс». 

Всі ознаки того, зовсім невчасно думає собі Джеймс, що під цим полем десь не 

глибоко лежить шар глини. Звідси калюжі, хоча дощило з два дні тому. Та і коріння 

на поверхні є теж вірною ознакою. 

Джеймс переводить свій «Stg-44» в режим автоматичної стрільби, стає на коліно і 

випускає довгу чергу в бійця з кулеметом. Обидва валяться на дорогу і більше 

Джеймсу не заважають прямувати до злітної смуги. 

Вже наблизившись до паркану з кущів, Джеймс бачить знайомий зелений автобус, 

що стоїть біля входу в адміністративний корпус. Тобто вся компанія з Кузнєцовим 

не поїхала одразу до літака. Тоді  можна буде надолужити згаяний момент на 

дорозі і покінчити з Кузнєцовим саме тут.  Але нічого не виходить. Автобус рушає 

саме в той момент, коли Джеймс приставив карабін до плеча. 

Знов невдача. До того ж в карабіні не залишилось патронів. Запасний магазин 

лежить в глибокій кишені комбінезона. Джеймс перезаряджає карабін і прямує до 

входу.  Він бачить через скляні стіни, що в холі споруди нікого нема.  Ну що ж, час 

відвідати своїх союзників, які ховаються в кабінеті Одінова. А може і хазяїн 

кабінету теж знаходиться там? 

 

«Всі ознаки того, зовсім невчасно думає 

собі Джеймс, що під цим полем десь не 

глибоко лежить шар глини. Звідси калюжі, 

хоча дощило з два дні тому. Та і коріння на 

поверхні є теж вірною ознакою». 



68. Бруно фон Тадден. Четвер 10 червня 1948 року 
 
Нарешті, двері за генералом зачинились і Бруно зітхає з полегшенням. Його Кейсі 

теж розслабилась, вона проводить по столу рукою. Обидва дивляться на Поліну, 

яка з кутка кабінету, де вона стояла, неспішно прямує до дверей в кімнату Фішман. 

Бруно піднімається зі стільця і йде за нею. Він хоче спитати, що сказав жінкам 

генерал. 

- Мій Боже, - шепоче Поліна німецькою, зупинившись на порозі. 

- От, чорт, - шепоче Бруно, дивлячись через плече Поліни на мертву жінку. 

Капітан Фішман сидить у кутку своєї кімнати на полу. Над її розбитою головою 

стоїть згорнутий червоний прапор з золотими косами та пензликами. На мертвому 

обличчі дивний вираз, рот трохи відкритий, а з нього випав язик. Очі опущені в 

підлогу. 

- Джеймс, чому? – питає Поліна англійця, який переховувався в цій кімнаті  під час 

візиту генерала. 

- Вона хотіла здійняти галас, коли почула голос того, хто заходив, - відповідає 

Джеймс цілком спокійно. 

Всі замовкають і не рушать з місця. Тільки Джеймс перекладає свій карабін з однієї 

руки в іншу. 

- Я змушений був це зробити, - каже він, дивлячись на Бруно. - Хто це був? 

- Генерал Корнієнко, - відповідає Поліна. - Він сказав, що Рая повинна летіти тим 

літаком, а Бруно – допомогти їм із запуском. 

 Бруно стало ясно з промови Поліни, що сталось. Виходить їх план спрацював. 

Але Джеймс заперечно качає головою. 

- Кузнєцов таки добрався до літака, - каже він. - Зеник його не застав і запустив 

червону ракету. Натомість, його застав я. Він сидів у автобусі, що приїхав з боку 

Еберсвальде. Гадаю, що Одінов злякався і нас зрадив. 

- Генерал казав, що Рая може йти до літака, - доповнює Поліна. 

- Треба спочатку позбутись Кузнєцова та його охорони. Це не так просто. 

- І що ж робити? – питає Поліна. 

- А от що: ти, Поліна залишися в кабінеті, Бруно та Кейсі тихенько вийдуть назовні 

з усіма своїми речами і будуть чекати слушного моменту за тим високим корпусом. 

Я спущусь до бункера і спробую цим шляхом дістатись до тих, хто в автобусі. Часу 

у нас мало. Ті, хто зараз воює із Зеником, можуть повернутись. Так що дійте. 

Поліна мовчки повертається та йде в свій улюблений куток в кабінеті Одінова. 

Бруно бере за руку Кейсі і тримає в іншій руці свою сумку та кошик від Поліни. Теку 

з документами він засунув за пояс штанів. Не зручно, але більш-менш надійно. 

На якусь мить Бруно зупиняється і ловить погляд Джеймса. Чи вони ще 

побачаться? Чи вийде те, що задумали вони зараз? 

- Будь здоровий, Джеймс, - видавлює з себе Бруно. – Ми ще повинні закінчити 

нашу розмову про дископлани. 

- Good luck, - Джеймс робить вітальний жест Бруно та Кейсі. 

Джеймс ловить погляд Поліни, якісь секунди дивиться їй в очі і вислизає з кімнати. 

Поліна підходить до кошика і дістає з нього плитку шоколаду. На тьмяній червоній 

етикетці напис «Panzerschokolade mit pervitin». 



- В цьому шоколаді, - каже вона обом, - є препарат, що бадьорить і знімає втому. 

Платонов його полюбляє. І вам може знадобиться. Скажіть, Бруно, чи зможе Ра… 

Кейсі передати вам цей шоколад зі своєї кабіни до вашої? 

- Так, пані. Кабіни не зовсім відокремлені. Дуже дякуємо вам за турботу. Але нам 

час вибиратись. А вам треба повертатись додому. 

- Так. Поруч з покійницею мені робити нема чого. 

Бруно дивиться в зелені очі своєї хазяйки, говорити він не може. Хапає її ліву руку 

та припадає до неї губами. Потім цілує її в щоку і відвертається. Жахливо, але він 

готовий розплакатись. 

Його місце поруч з Поліною займає Кейсі. Вона щебече щось по своєму, цілує руду 

жінку в обидві щоки і кладе свою біляву голову їй на плече. Поліна гладить її по 

спині і теж тихенько  щось муркоче. Принаймні, з втішними інтонаціями. І не дивно, 

бо коли Кейсі від неї відвернулася, її очі були повні сліз. Сентиментальне 

прощання, яке помножене на нервову напругу, вичавили сльози з їх очей. При 

цьому, здається, Поліна була менш зворушена. 

- Хай вас Бог береже, - шепоче вона на останок. 

Нарешті, Бруно з Кейсі виходять і вздовж стіни прямують до корпусу катапульт. 

Звідти метрів сто до літака. Але чи вдасться їм їх пройти? Від думки про кількість 

можливих фатальних перепон, які уявив собі Бруно, йому стає зле. Джеймс може 

не справитись з росіянами в автобусі і, врешті, сам загинути. Під час перестрілки 

літак може бути пошкодженим. Ті, хто зараз воюють із Зеником, можуть 

повернутись… І ще багато чого може трапитись. Але розуміє він і те, що Кузнєцов 

не полетить без нього та Кейсі. Бо за легендою Кейсі має передати йому банківські 

документи, а Кузнєцов повинен доставити її до Швейцарії. Оскільки очевидно, що 

Кузнєцов вірить у цю легенду, то в чому ж полягає зрада Одінова, про яку згадав і 

Джеймс?  

- Ми підемо до того лісу, якщо щось трапиться з літаком, - Бруно показує 

переляканій Кейсі на купу дерев за злітною смугою. 

- Так, Бруно.  Нам вже нема чого втрачати, - відповідає Рая пошепки. 

Сміливою жінкою є ця Кейсі. 

 

 
В німецькій армії в якості засобу для подолання втоми використовували препарат 

«Первітін». Дія препарату дозволяла підтримувати працездатність та високий 

ступінь уваги протягом багатьох годин. «Первітін», однак, мав тяжкі побічні дії. 



69. Генерал Корнієнко. Четвер 10 червня 1948 року 
 

Задишка, яка взялась невідомо звідки, не дозволяє генералу Корнієнку швидко 

дістатись свого кабінету. Він пам’ятає, що в квітні, коли комісія задихнулася в 

барокамері, то він не біг а летів пандусом до свого кабінету. А сьогодні… 

Біля відкритого вікна його кабінету стоїть полковник Кацнельсон. Він повертає 

свою незадоволену фізіономію до генерала. 

- Ну як? – питає Кацнельсон. 

- Усе в порядку. Кочкіну та німця  я застав в кабінеті Одінова. Вони були вже готові 

і пішли до літака. 

Кацнельсон киває головою і знов дивиться у вікно. Йому повинно бути видно з 

вікна стоянку з автобусом та літак. А що робити генералу? Його бажання сісти в 

крісло та випити звичну порцію горілки так і залишиться мрією. Про горілку марно і 

думати, але в своє крісло він все таки сяде, бо не має сил стояти в незрозумілому 

очікуванні. А цікавий до подій на аеродромі полковник, хай собі далі дивиться у 

вікно. 

Через деякий час Кацнельсон повертає голову до Корнієнка. 

- Хто це, цікаво, пускає червоні ракети? Навряд чи це робить Рєпринцев. Ми з ним 

про це не домовлялись. 

Корнієнко не має ні сил ні бажання відповідати. Йому, дійсно, вже все байдуже. 

Але за кілька хвилин він все таки починає розмовляти. 

- А от Одінова в його  власному кабінеті нема. 

В свою чергу, не відповідає Кацнельсон. Але за кілька хвилин Кацнельсон знов 

обертається до генерала. 

- Куди ж поділась ваша Кочкіна з німцем? –  а потім додає самим буденним 

голосом. – Авжеж, там стріляють. 

Ця коротенька фраза вливає адреналін у знесиленого генерала. Він рухається до 

вікна, відштовхує полковника і дивиться вниз. 

Дійсно, чути, що гучно лопнуло колесо у зеленого автобусика. Генерал бачить як 

трасуюча куля влучає в капот двигуна. Потім ще і ще. Врешті, ніс автобуса 

охоплюють ефемерні язики полум’я. Спочатку ледь видимі, але з кожною 

наступною секундою, полум’я стає все потужніше. З дверей автобуса вискакує 

людина у формі. В руках у нього автомат ППШ. Він стріляє на ходу в ціль, яку не 

видно з вікна, скільки не висовуйся назовні. Але стріляє той солдатик лише кілька 

секунд, тому що чергова куля потрапляє в нього і він падає. 

Сховавшись за відкритими дверима автобуса, по нападнику стріляє інший боєць. 

На жаль не довго, генерал бачить, що трасуюча куля та ще декілька пуль на 

додачу, пробивають жерстяні дверцята і солдатик падає. Наступні кулі  влучають у 

нещасного, бо його тулуб здригається. 

- Скільки людей супроводжують Кузнєцова в автобусі? – питає генерал. 

- Ми не повинні бути тут спостерігачами. У вас є зброя? – веде своє Кацнельсон. 

-  Вона там, - Корнієнко тиче пальцем у бік громіздкого сейфу. 

- Генерал, мерщій забирайте зброю, ми повинні спуститись. 

Однак Корнієнко не дуже поспішає.  І чого це тут командує цей полковник. Коли 

відкриває сейф та дістає свій пістолет «ТТ»,  він розмірковує про події унизу. 



- Тепер ви розумієте чому Кочкіна та німець не підійшли до літака, - робить 

висновок генерал. 

- Аби з ними нічого не трапилось. Прошу вас діяти трохи швидше. 

Нарешті, вони вибираються на пандус і прямують до виходу. 

- Так скільки людей супроводжує Кузнєцова? – все допитується Корнієнко. 

- Зі мною прибули дванадцять бійців. Чотирьох я залишив на дорозі, щоб прикрили 

напрямок з Еберсвальде. Четверо залишились у автобусі разом з Кузнєцовим. А 

ще я направив людей до бункера. Так ви називаєте це підземелля? 

Корнієнко з Кацнельсоном пройшли порожній хол до виходу. Вони вже повернули 

до аеродрому, коли побачили  на дорозі «Вілліс», який їхав повз медичний центр в 

бік Еберсвальде. 

- Це Рєпринцев, - кричить Кацнельсон і стріляє з свого револьвера «Наган» в 

повітря. - Стріляйте, генерал, стріляйте! 

Корнієнко слухняно палить в повітря з свого ТТ і, врешті, Рєпринцев вже побачив 

чи почув керівників. Різко розгорнув авто і підкотив його, майже, до входу. Коли 

виходить, то встигає ще козирнути. 

- Де ваші люди? – питає в нього Кацнельсон. 

- Бандити відступають до Фіновфюрту. 

- Хтось на аеродромі атакує наш автобус.  Я вимагаю терміново доставити ваших 

людей сюди. Ми не можемо виконати важливе державне завдання. Сідайте у 

«Вілліс» і привезіть людей. 

- Я їхав до Еберсвальде, щоб зв’язатись з Потсдамом, щоб вони прислали 

допомогу. У мене залишилось всього з десяток людей, а може й менше. Обидві 

вантажівки підірвані. Подивіться, на дорозі до Еберсвальде лежить п’ятеро 

загиблих. 

- Як п’ятеро? Ви ж залишили тільки чотирьох, – питає Корнієнко. 

Кацнельсон тільки відмахується від зануди генерала. 

- Виконуйте наказ, капітан, - відрізає полковник і звертається до Корнієнка. 

- В бункері є наші люди. Треба покликати їх на допомогу. 

Обидва  керівника повертаються в медичний центр. 

- Я тільки подивлюсь, чи не з’явився Одінов, - Корнієнко замість того, щоб йти до 

бункеру, прямує до кабінету Одінова. 

- Киньте це, -  Кацнельсон не задоволений генералом. - Хоча дійсно, де Одінов це 

загадка. 

Тим часом, Корнієнко заглядає до кабінету, він порожній. Тільки дверцята сейфу 

відкриті. Замість того, щоб повернутись до холу, він заглядає у кімнату капітана 

Фішман. 

- Фішман вбили, - кричить генерал Кацнельсону, - мабуть прикладом. Але ж я був 

тут з пів години тому. Все було в порядку. 

- Бандит іде слідом за Кочкіною. Це факт. Давайте терміново до бункеру, - видно, 

що Кацнельсон людина компанійська і не любить кудись ходити наодинці. 

На сходах, що ведуть з адміністративного корпусу до бункера, вони знаходять 

понівечений труп бійця СМЕРШу. Людина не застрелена, а вбита ножем. Кров 

залила всі сходи, так, що неможливо пройти униз не вступивши в калюжу крові. 

В бункері напівтемрява, бо більшість світильників пошкоджені вибухом телефонної 

станції. Приміщення станції виглядає нагромадженням побитих та перевернутих 



металевих шаф з мотлохом вирваних дротів. Усе так, як і розповідав капітан 

Кочубей. Сам капітан знаходиться тут. Він лежить на полу з пробитою головою. 

Нема більше Жори. 

Полковник Кацнельсон, не зважаючи на темряву, угледів на бетонній підлозі 

розсип стріляних гільз. 

- Так це наш знайомий ««Stg-44»». З нього Біленького застрелили. Я ще гільзи до 

вашого кабінету приносив. 

У Григорія Корнієнка зовсім нема бажання зараз проводити хоч якесь 

розслідування. Якщо вбили Жору, то цілком вірогідно, що й вони можуть 

опинитись на лінії вогню. Та що там вони, він – Григорій Корнієнко. На долю 

Кацнельсона йому, врешті, наплювати. 

Між тим, в бункері тихо. Кацнельсон вказує револьвером, що треба рухатись 

вперед. Там, за залом в тунелі досить світло. Виходить, що там світильники не 

постраждали. 

Обидва рушили до тунелю і, незважаючи на обставини, досить сміливо. 

Незабаром вони натрапляють на ще одного вбитого бійця СМЕРШу. Він лежить на 

краю вагонетки обличчям до них. Біля нього на підлозі лежить кинутий автомат 

ППШ. Такі сумні обставини остаточно доводять, що ворог прийшов до бункеру тим 

же шляхом, що й вони. 

- Ще двоє десь мають бути, - раптом шепоче Кацнельсон. 

- Та тихо, ти, - шипить на нього Корнієнко. 

Він впевнений, що ще живий тільки тому, що вони сильно не шумлять. З іншого 

боку, абсолютна тиша в тунелі говорить про те, що залишки загону Кацнельсона 

або покинули тунель, або приєднались до вже вбитих. 

Довго вирішувати цю загадку їм не довелось. За загадковими дверима до сховища 

ZZ вони знаходять ще одного вбитого бійця. Випущена з  його рук зброя 

направлена в протилежний бік. Наче ворог знаходився в тунелі з обох боків 

умовної ділянки тунелю, навкруги дверей до ZZ. Трохи далі, маленьким горбочком 

на бетонній підлозі, у величезній калюжі крові лежить тіло дівчини. З лівої ноги 

злетів та десь дівся її черевичок. Сама поза загиблої є якоюсь скрюченою. 

Корнієнку доводиться підійти впритул, щоб роздивитись хто це є. 

- Оля Смірнова. Перекладачка, - представляє він покійницю Кацнельсону. 

Той тільки киває головою. Але дивиться кудись далі. Корнієнко і собі 

придивляється. Там біля відкритого люка навпочіпки сидить останній з загону. 

Очевидно, що живий. Він дивиться у відкритий люк. В тому напрямку направлений 

і його автомат. 

Кацнельсон повільно підходить до бійця. Корнієнко залишається на місці. 

Береженого Бог береже. Боєць прикладає вказівний палець до губ, щоб усі 

мовчали. Але сам шепоче: 

- Він там, - тиче  пальцем у отвір люка.    

- Хто, він? – питає Кацнельсон. 

- Він, оцей… - знов вказівним боєць обводить простір навколо. 

Мабуть натякає на численних вбитих. 

Тим часом, через люк чути ще кілька одиночних пострілів та довгу автоматну 

чергу. Хтось на горі крикнув «сука» дурним голосом і все стихло. Але тільки на 

мить, бо оглушливо загарчав авіаційний двигун, як завжди буває при його запуску.  



- А ну, товаришу, давай з тобою подивимось, що там діється, - Кацнельсон 

підштовхує бійця до драбини, що веде догори. 

На диво, боєць легко погоджується і лізе драбиною нагору. І що зовсім здивувало 

Корнієнка то, що Кацнельсон лізе тими ж сходами за ним. 

Нарешті, обидва вилізли нагору, тільки їх ноги, взуті в чоботи різного штибу стоять 

на сталевих щаблях драбини, а голови, подумав Корнієнко, повинні стирчати над 

поверхнею землі. 

Генерал вирішує. на всякий випадок сховатись за вагонеткою, бо Кацнельсон з 

бійцем можуть виявити себе. В наступну мить він впевнюється в правильності 

свого рішення, бо скрізь рокіт двигуна чути постріл. Ноги бійця і Кацнельсона 

інстинктивно згинаються в колінах. Звісно, що ці їх захисні рухи фатально запізнілі. 

Просто куля ворога пролетіла мимо. 

- Стріляй, сволочь, - кричить Кацнельсон бійцю і сам палить зі свого револьвера. 

Зі своєї схованки Корнієнко, як заворожений, дивиться на нижні кінцівки учасників 

бою. Аж доки не помічає дивну і зовсім несподівану фігуру, яка зовсім непомітно 

з’явилась в тунелі під відкритим люком. 

 Жінка. Руде волосся відливає справжнім золотом. Легеньке літнє платтячко 

огортає витончену фігуру з вузенькою талією, округлими стегнами та довгими 

ногами. Підняті руки тільки посилюють те враження. Прекрасні підняті руки 

стискають пістолет «ТТ», який направлений на стрілків в отворі люку. 

Віддача пістолета після кожного пострілу заводить підняті та стиснуті руки трохи 

не за голову. Але ті руки плавно повертаються на бойову позицію і пістолет 

випускає чергову кулю.  Але та позиція все нижче. Аж до того, що пістолет 

дивиться вже в підлогу і невідомий боєць СМЕРШу разом з полковником 

Кацнельсоном отримують по кулі в лоб. Останній. 

Корнієнко з жахом дивиться на два свіженькі трупи, переводить погляд на свій 

розряджений пістолет. Всі три кулі, що були в магазині, він випустив в повітря коли 

гальмували авто Рєпринцева. Генерал не рахував скільки пострілів зробила жінка. 

Шанс отримати чергову кулю є дуже великим. І, головне, за що? Особисто він 

нічого поганого не зробив Поліні Рудь. Терпів та, як міг, підтримував її дурня 

чоловіка. Може встати і сказати все це їй? Корнієнко зацьковано озирається 

навкруги. Повний безвихідь. Хоча… от поруч вимикач. А якщо вимкнути світло в 

тунелі? Поліна, відомо, не бачить геть нічого в темряві. 

Тим часом жінка підходить до металевої драбини. Хапається за щабель та раптом 

різко відсмикує руку. Щабель в крові тільки що вбитих. Що, Поліна, і тобі буває 

страшно? 

Поки жінка розглядає свою долоню, Корнієнко підскакує до вимикача і щосили 

крутить його ручку. Світло гасне і генерал, забувши про задишку, мчить темним 

тунелем подалі від тієї скаженої. По дорозі він посковзається у калюжі крові та 

падає, але підхоплюється на ноги і мчить далі. 

«Вона взяла пістолет Одінова, який зберігався у його сейфі», - ще встигає 

додуматись генерал. І тут, паніка зовсім позбавляє його можливості про щось 

міркувати. 

- Поліна, Поліна Рудь, - шепоче він як заклинання. Наче це ім’я захистить його від 

кулі в потилицю. 

  



70. Джеймс Шеферд. Четвер 10 червня 1948 року 
 
«Доведеться знов міняти план. В цій одежі йти далі неможливо». – Думає Джеймс, 

коли усвідомив, що його комбінезон геть просочився кров’ю. 

Джеймс піднімається сходами з бункеру в корпус катапульт. Не вміє він 

користуватися ножем. Бійця СМЕРШу, який несподівано опинився на сходах до 

бункеру, було неможливо здолати незграбним карабіном. Коли з ворогом 

стикаєшся впритул, то карабін безпорадний. От так і вийшло, що він бив його 

ножем куди попало та невідомо скільки разів. Коли покінчив з росіянином, то 

надалі він поклався на везіння і не звертав уваги на небезпеку зустріти когось 

дорогою. Хай інші бояться.  

Джеймс та Зеник передбачили, що такий розвиток подій можливий. Тому в 

роздягальні у третій від входу шафі знаходився формений одяг бійця СМЕРШу: 

штани-галіфе, гімнастьорка, чоботи та шкіряний пояс.  Відкривши шафу, Джеймс 

тягне цей одяг у ванну кімнату. Він знімає брудний та просочений кров’ю 

комбінезон. Миє руки та обличчя. Нарешті, надягає військовий однострій. 

Джеймс вже одягав на себе цей мотлох. Тому, для того, щоб переодягнутись 

повністю, йому вистачає кілька хвилин. Чоботи, натягнуті на тонкі шкарпетки, 

здаються йому громіздкими та зовсім незручними. Джеймс з жалем дивиться на 

свої черевики, які доведеться кинути. Але час йти. Джеймс поправляє пілотку так, 

як його вчила Поліна. Російські військові носять її посунувши на потилицю. А от 

свій переможний ««Stg-44»» він несе стволом у підлогу, як прийнято у британців. 

Умившись та переодягнувшись, він відчув щось на зразок другого дихання. Він 

легко збігає сходами до бункеру. 

Перший, кого він зустрічає, отримує кулю в голову. Здається, що то був якийсь 

місцевий офіцер. І коли куля вже летіла до нього, він, дивлячись на Джеймса, 

зробив жест руками, наче казав: «ну нарешті». 

Наступний боєць першим атакує Джеймса, ховаючись за вагонеткою. Ефект 

несподіванки втрачено. Але він стріляє всліпу, бо Джеймс знаходиться у відносній 

темряві. Натомість, він добре бачить солдата. Коротка черга з карабіну покінчує і з 

ним. 

«Бункер», - констатує Джеймс, як безпосередньої небезпеки він позбувся. 

Підземелля освітлене, значить електрична енергія подається. Вибух телефонної 

станції не привів до загальних пошкоджень. 

А в темному кутку, де змонтована німецька електроніка, світиться помаранчевий 

напис «220 v». Не дарма Зеник запевняв Джеймса, що потужність заряду 

розрахована ним безпомилково і апаратурі радіомаяка нічого не загрожує. 

Оскільки метою Джеймса є вертикальний колодязь, що веде з підземного тунелю 

просто до краю стоянки аеродрому, то йому доводиться покинути темний зал і йти 

до кінця яскраво освітленого тунелю. 

В цьому тунелі є два небезпечних місця. Це друга вагонетка, за якою легко 

сховатись та прохід у зал ZZ. У викривленому проході за гранчастими дверима 

легко сховатись і зручно атакувати. 

Джеймс дуже шкодує, що в нього нема другої російської гранати. З її допомогою 

було би чудово впевнитись, що за вагонеткою ніхто не ховається. Але гранати 

нема, а в карабіні залишилось близько двадцяти куль. Тому Джеймс швидко 



проскакує ґратчасті двері до залу ZZ і падає на живіт біля стіни тунелю.  Але 

скільки він не придивляється, то нікого не бачить біля чи за вагонеткою. 

Наступний кидок вже до самої вагонетки. Джеймс боляче б’ється коліном об її 

край, але відчуває полегкість, тому що за вагонеткою нікого нема. Залишається 

тільки піднятись до люка драбиною і він опиниться на стоянці недалеко від 

автобуса з Кузнєцовим. 

Джеймс прямує до сталевої драбини, яка вмурована в бетонну стіну тунелю. І в 

цей момент він чує неприємний скрип дверей до залу ZZ, тому відступає до 

вагонетки. 

Із суттєвим запізненням, визріває в нього рішення, як можна було б уникнути 

нападу з тих дверей. Треба тільки вставити у спеціальні петлі на дверях висячий 

замок, що валяється на підлозі поруч. Але двері вже відчиняються і до тунелю 

вискакує солдат. Його автомат, в якому, мабуть, більше сотні набоїв, поливає 

кулями вагонетку, стіни тунелю та вантажний ліфт в торці. Джеймс припиняє цю 

стрілянину двома точними пострілами. Третя куля летить у маленьку жіночку у 

військовому однострої, яка виходить з цих дверей. Навіщо? 

Джеймс робить другу спробу дістатись до стоянки. Він кидається до драбини, знов 

боляче б’ється об щось тверде. Під тиском смертельної загрози долає три метри 

драбиною настільки швидко, наскільки це можливо. Одним рухом спиною та 

плечем здвигає важкий квадратний люк. По тому виповзає з колодязя, лежачи 

перекатується на траву. Наставляє гвинтівку в бік автобуса, вздовж якого неспішно 

прогулюється Кузнєцов. Очевидно, що він очікує Кейсі та Бруно. 

«Важкий був шлях. Прощавай, колега, - думає Джеймс і спостерігає, як куля з його 

гвинтівки пробиває голову російському розвіднику. І цей момент здається Джеймсу 

сенсом всього його життя. 

 
Тунель,схожий на такий в медичному центрі. Рейки показані сірими лініями. 



71. Підполковник Одінов. Четвер 10 червня 1948 року 
 
П’ять кроків вздовж, чотири кроки поперек. 

Одінов вже годину міряє кроками свій номер в мюнхенському готелі «Людвіг». 

Протягом цієї вимушеної прогулянки, в нього поступово стихає відчуття значущості 

хитрого способу, яким він непомітно дістався з маленького Фінова до Мюнхену, 

який знаходиться в американській зоні окупації. А план здавався Одінову просто 

чудовим. Приємно згадувати. З цього приводу він зупиняється, хапається за 

спинку ліжка. Чорні оченята замріяно втупились у потріскану стіну. 

З Фінова до Потсдаму він добрався за посвідченням про відрядження, яке сам 

виписав. Трошки відпочивши при штабі, він пообідав у офіцерській їдальні. Без 

зайвих клопотів здобув у лінивого штабного припис на поїздку до Дрездену. Там 

при комендатурі він повечеряв. Між іншим, трапезою  він залишився не 

задоволений. 

У гуртожитку, куди його поселили, він погано спав одразу з двох причин: здуття 

живота і п’яні сусіди офіцери. Йому довелось просидіти ще пів дня  в тій 

незатишній кімнаті в очікуванні автобусу до Нюрнбергу. Цей автобус везе 

совєтських юристів на малий процес проти нацистських злочинців. Потсдамський 

припис був складений таким чином, що Одінов потрапив у склад совєтської 

делегацій на той процес в якості експерта. 

У Нюрнбергзі Одінов вийшов з автобуса біля залізничного вокзалу, сильно 

пошкодженого від бомбардувань. Але цю споруду вже відновили. У похмурій, але 

чистій чоловічій вбиральні, Одінов перевдягається. Замість повсякденної форми 

совєтського підполковника, він надяг темний цивільний костюм, білу сорочку та 

чорну краватку. Цей одяг він віз у старенькій фібровій валізі. Саме туди він поклав і 

футляр від скрипки. Він з ним поїде далі до Мюнхена. Військову форму він 

залишив у вбиральні в старій валізі. 

З тексту листа, який написала йому Мара, він запам’ятав назву готелю і що готель 

знаходиться поруч з вокзалом. 

І от, нарешті, він в готелі. На рецепції Лазар Володимирович спитав про Мару, але 

отримав непевну відповідь. 

Одінов неспішно переводить погляд з стіни на футляр, який лежить на ліжку. Там, 

у маленькій схованці, знаходяться у всіх відношеннях  його дорогоцінні діаманти. 

Він, з великим зусиллям, придушує бажання зараз же відкрити ту схованку і 

пересипати прозорі камінці, насолоджуючись їх божественним блиском. 

Ще він задоволений, що, напевно, насолив тим мерзотникам: підпільному барону, 

рудій та білявій хвойдам. Та, на додачу, оцим потойбічним шпигунам та 

диверсантам. Одінов однаково ненавидить їх всіх: і російського дурня Кузнєцова, і 

страховисько із Західної України, що називав себе Малзуп а, особливо, 

зарозумілого англійського шпигуна. Останнього ненавидів за презирливий 

зневажливий погляд, коли він розмовляв чи просто дивився на Одінова. І всього то 

треба було для того, щоб досадити їм, тільки відпустити Кузнєцова з незаконної 

гауптвахти. 

Одінов розтягує вузькі губи в усмішці, коли уявляє, що зараз робиться в Фінові. Ці 

спогади знов додають йому наснаги. 



Отак, з щасливим обличчям, Одінов спостерігає, як без церемоній відкриваються 

двері у його номер і, без усяких вагань, поріг переступають троє чоловіків, у 

майже, однакових бавовняних костюмах. 

- Пан Одінов? – питає перший з трійці, відверто заглядаючи у малесенький 

папірець на долоні. 

- Так я, чим можу служити? 

- Мене звуть Арон Рабинович. Я і мої колеги займаються репатріацією євреїв до 

історичної батьківщини. 

Арон Рабинович говорить німецькою з якимсь дивним акцентом, який Одінову 

невідомий. 

- Ви чули про місію Симона Візенталя та його «Документаційний центр»? 

- Ні. А хто це? Я, пане Рабинович, планував зустрітись тут з Марою Ротстайн, 

моєю старою знайомою. 

- Я знаю хто є пані Ротстайн, - не зовсім грамотно будує фразу Рабинович, - вона 

займає високий та відповідальний пост в службі безпеки Ізраїлю і зараз 

знаходиться в Єрусалимі. 

- Але вона надіслала мені листа… 

- Нам це відомо. Ми допоможемо вам дістатись до Ізраїлю. Але я хочу вас 

запитати: чи відома вам людина на ім’я Хельмут ван Ваттер? 

- Е-е, а хто це? 

- Відповідаю замість вас. Хельмут ван Ваттер, вже покійний, був співробітником 

східного відділу німецької військової розвідки. Її називали абвер. В його звіті за 

тридцять шостий рік є запис про завербованого в Харкові громадянина Одінова 

Л.Б. Керівники абверу цю вербовку вважали досить корисною, зважаючи на 

результати. 

- Який такий Хельмут? – голос Одінова помітно дрижить. 

- Пане Одінов, - Рабинович повільно прогулюється тісним номером, - на жаль 

існують поодинокі випадки, коли представники єврейської нації співпрацювали з 

нацистським режимом.  Вони, по суті, включились в боротьбу зі своїм власним 

народом. Місія Симона Візенталя розслідує такі випадки. Наприклад, ганебний 

випадок розробки єврейськими вченими акустичної торпеди для райхсмаріне. Ваш 

випадок шпигунства на користь райху теж підпадає під розслідування. 

- Яке розслідування? Я відмовляюсь від еміграції до Ізраїлю і маю намір просити 

притулок в Сполучених Штатах. Прошу покинути мій номер. Інакше, я викличу 

поліцію. 

- Ми залишимо цю кімнату тільки разом з вами. До речі, що ви ховаєте в футлярі 

для скрипки? – Рабинович кивком голови дає зрозуміти своїм спільникам, щоб 

вони подивились зміст футляра. 

- Ви не маєте права, - фальцетом протестує Одінов. 

- О, та тут діаманти, - констатує Рабинович, коли зміст футляра розклали на ліжку. 

- Ви не маєте права, - знов шепоче Одінов. 

- Я, не виключаю, що ці коштовності були конфісковані нацистами у знищених 

єврейських родин. В такому випадку, ви назбирали криваві діаманти. Вас будуть 

судити в Ізраїлі. Ви зараз же підете з нами. 

- Я нікуди не піду. А вас прошу негайно піти. Не забувайте: я офіцер совєтської 

армії. 



- Ви втекли, пане Одінов. Фактично, ви є дезертиром. І найстрашніше зараз для 

вас якщо американські окупаційні власті передадуть вас росіянам. В Ізраїлі на вас 

чекає слідство та справедливий суд з усіма цивілізованими атрибутами, 

включаючи вашого адвоката. А вирок… Так, він знаходиться в межах від 

повішання до повної реабілітації. 

- Але я нічого не зробив. Я тільки проявив слабкість, - Лазар Одінов прикладає 

долоню до вузла краватки. 

- Все вирішить суд. А що ви ще возите в футлярі? – Рабинович схиляється до 

ліжка, - о, сорочка та білизна. Все це може вам знадобитись. 

Рабинович випрямляється і показує на розкидане причандалля Одінова. 

- Моше, склади речі до футляру і потурбуйся про діаманти. 

Нарешті, всі четверо виходять з номеру. Мовчки спускаються сходами, Рабинович 

по переду, за ним Одінов. 

Лазар помічає новенький «Вілліс» біля входу. В ньому сидять двоє американських 

військових поліцейських в білих сталевих касках з написами «МР». Одінов бачив 

людей в такому однострої на фото в газеті «Правда» про Нюрнберзький процес і 

розуміє, що напис «МР» означає «військова поліція». Він вже відкрив рот, щоб 

гукнути про допомогу, коли один з поліціантів заговорив до Рабиновича. 

- Have you got what you wanted? 

- We got his dowry. [ ми отримали його придане] 

- This is a real wedding ceremony, dam me.   [ будь я проклят] 

Машина рвучко рушила з місця. Одінов не зрозумів жодного слова з того діалогу, 

але йому стало ясно, що він не від кого не знайде тут допомоги.  Залишилась  

тільки одна надія на Мару Грінберг. 

 

 
Готель «Людвіг», що біля вокзалу в Мюнхені, працює аж по сьогодні 

 

  



72. Джеймс Шеферд. П’ятниця 11 червня 1948 року 
 
Під дощем сірий бетон автобану набуває неприємного коричнюватого відтінку.  Він 

схожий на папір для обгорток. Джеймс відкриває очі і скрізь краплі дощу, які абияк 

прибирає механічний двірник з вітрового скла «Фольксвагена», дивиться як 

кольору обгорткового паперу дорога котиться йому назустріч. Йому здається, що 

машина, в якій він сидить, залишається нерухомою. Дивно, його розум чітко 

визначає, що це ілюзія, але відчуття від цього не змінюються. 

 Він сидить якось косо, привалившись до дверцят. Навіть не треба скошувати очі, 

щоб побачити, що біля дверцят притулились милиці. Джеймсу комфортно сидіти 

нерухомо але будь який рух викликає біль і він тоді непритомніє. Незабаром знов 

приходить до тями і знову, як ніби все спочатку, дивиться на дорогу, що котиться 

назустріч нерухомій машині. 

Але врешті, у його пам’яті відклалось, що він втрачає свідомість, коли починає 

ворушитись або повертати голову. А от очима крутити можна. Якщо опустити очі 

до низу, то видно власні ноги. На ногах задрипані цивільні брюки. Але він точно 

пам’ятає, що в корпусі катапульт натяг на себе сині армійські галіфе. І в цих 

штанцях, одягнутий як боєць СМЕРШу, пішов прокладати собі шлях до аеродрому. 

А звідки цей одяг на ньому? Якась загадка… 

Він сидить у «Фольксвагені» на правому передньому сидінні. Оскільки він 

знаходиться на континенті, то кермо в «Фольксвагені» знаходиться ліворуч. Якщо 

скосити очі в тому напрямку, то це кермо можна побачити. А на ньому жіночі руки, 

що, практично, лежать  нерухомо. Дорога, якою він їде, гарно побудована. Так хто 

його везе цією дорогою? 

Якщо дивитись прямо перед собою, втупившись очами в скромне торпедо 

«Фольксвагена», то бічним зором можна розгледіти за кермом блондинку. Її пишне 

волосся стягнуте на затилку. На ній малинового кольору сорочка, зважаючи на 

теплу погоду. 

Оскільки ця жінка є блондинкою, то це не Поліна. Коли Джеймс заплющує очі, то 

пригадує як Поліна штовхає його на жорстке сидіння «Вілліса». Забратись на 

сидіння Джеймсу було важко, бо права нога простріляна вище коліна, а ще раніше 

одна чи дві кулі з автомату, попали в ліве плече. Але Поліна заштовхнула 

Джеймса на сидіння, сіла на місце водія і повезла Джеймса подалі від аеродрому. 

В той момент на аеродромі вже сильно горів автобус. А стоянка була порожня, бо 

Бруно з Кейсі вже полетіли. 

Джеймс розплющує очі. Так, Бруно. Добре хоч, що його вдалось відправити до 

Швейцарії. Це Джеймс добре пам’ятає. От тоді він і отримав чергу у ліве плече. 

Чомусь він весь час боявся нападу з відкритого ним же люка. Навіть планував 

попрохати Бруно допомогти йому закрити той люк. Але у Бруно на це зовсім не 

було часу. 

Коли Джеймс покінчив з двома охоронцями з автобусу і підпалив його, Бруно з 

Кейсі  одразу побігли до літака. Бруно ще допоміг Кейсі засунути сумку в нижній 

багажник літака і поліз до своєї кабіни. Джеймс вже один підсаджував Кейсі до її 

другої кабіни під гуркіт двигуна. Коли вона вже сіла у своє крісло, то кокетлива 

жіночка примудрилась поцілувати Джеймса в щоку та мило посміхнутись. 



Цілком несподівано для Джеймса, Бруно на «Хеншелі» злетів просто з доріжки для 

стоянки, не вирулюючи та не витрачаючи час на маневрування до злітної смуги.  

І саме в цей момент, коли Джеймс проводжав очима «Хеншель» в повітрі, вцілілий 

військовий в автобусі розбиває скло на задньому вікні і палить з автомату. 

Очевидно, що Джеймс вистрелив у росіянина одночасно з ним, бо тоді Джеймс, від 

отриманих куль, втратив свідомість… 

«Фольксваген» надалі котить бетонною дорогою, очі в Джеймса заплющені. 

А кулю в ногу він отримав від якогось стрільця, що причаївся в люку. Джеймс тоді 

стріляв у відповідь, але остання куля з його автоматичного карабіну пролетіла 

мимо. Йому тільки залишилось лягти на бетон і чекати, коли з люка вилізуть вцілілі 

СМЕРШівці. Проте звідти вилазить Поліна Рудь в геть вимазаному в крові 

платтячку але жива і здорова. 

Далі в спогадах Джеймса суттєвий провал. Єдине, що залишилось в його пам’яті 

це те, що  Поліна трясе його, намагаючись привести до тями, а поруч стоїть 

«Вілліс» з вже працюючим двигуном. Поліні вдалось заштовхати Джеймса в авто і 

відвезти від аеродрому. Значить Поліна везла його у «Віллісі», а зараз інша жінка 

везе його у «Фольксвагені».  Це схоже на естафету,  в якій Джеймс виступає у ролі 

палички. Але не схоже, що його спіймали більшовики. 

Очевидно, що це той «Фольксваген», який Джеймс ховав в підземному гаражі в 

домі Поліни Рудь. Якщо це так, то Поліна привезла його до свого будинку на авто, 

яке було поруч зі стоянкою. І вже в будинку пересадила його у «Фольксваген» і 

доручила кудись везти іншій жінці. Кому ж це? 

Невже вона передала його своїй хатній робітниці? Джеймс згадує веселі 

фотографії голих Поліни та бліденької дівчини, які продав йому Адольф Цебст з 

коментарем, що вони коханки. Значить це саме та бліденька блондинка зараз за 

кермом. Джеймс робить спробу повернути голову і знов втрачає свідомість. 

- Ви отямились. Добре, - блондинка за кермом поправляє подушку за головою 

Джеймса. 

Він тільки що відкрив очі. Зараз сидить він трохи інакше. Принаймні, він добре 

може розгледіти дівчину за кермом. Але дорогу йому видно гірше, хіба що боковим 

зором. І це вже не ілюзія, їх машина зупинилась біля якогось скляного навісу, 

можливо це була колись автобусна зупинка. 

- Мене звуть Еріка Розенберг. Ви мене бачили в домі пані Поліни. – Джеймс ніяк не 

реагує на те, що в проміжках між маренням вгадав хто це є. 

- Куди ми їдемо? – питає він у Еріки і тільки зараз він розуміє, що вона говорить з 

ним англійською. 

- В Любек. Там вже англійська зона. Як ви себе почуваєте? 

- В мене лихоманка. Всього трясе. Мабуть підвищена температура. 

- Так і повинно бути, - заспокоює Еріка. - Вам лікар у Шверіні витяг кулю з ноги. А 

ще у вас плече зламане. 

Еріка послідовно тиче себе пальцем в ногу та своє ліве плече. 

- Вам Поліна доручила мене вивезти з Фінова? 

- Так. Пані попрохала мене відвезти вас. Роботи та нормального життя в Фінові 

більше нема. Ви влаштували там справжню війну. Пані казала, що ви вбили 

більше десятка російських військових. 

- Я захищався… 



- Не кажіть… Я терпіти не можу росіян. 

- А чому Поліна… - Джеймсу стало зле і він не закінчив те питання.  

- Чому залишилась? – здогадується Еріка. - Вона казала, що в неї є на останок 

маленька робота, яку ви не змогли закінчити. Тому, що вас підстрелили. 

Погане самопочуття у більшості приборкує емоції. Отже Джеймс майже не реагує 

на те, що в нього є всі шанси більше ніколи не побачити Поліну Рудь. Просто з 

цією думкою він знову втрачає свідомість... 

Джеймс приходить до тями. Машина знов зупинилась, або, можливо, нікуди і не 

рухалась. Еріки нема за кермом, а дверцята з її боку відкриті. Джеймс, забувши 

про обережність, повертає голову наліво. На диво, цей рух не призводить до болю. 

У забризкане дощем кругле дзеркальце заднього виду він бачить Еріку під скляним 

навісом. Вона задрала спідницю та присіла, виставивши кругленьку попку… 

Джеймс відводить очі. Поворот голови направо викликає біль. Він зберігає 

свідомість, тому напад болю відчуває в повному обсязі. 

Нарешті, Еріка з’являється в дверях авто. Вона спритно вміщується на своєму 

місці, витирає носовичком руки. Мабуть вимила їх під струмочком, який, під час 

дощу, ллється з скляного даху навісу. Джеймс задоволений тим, що його мозок ще 

здатен адекватно працювати. 

Між тим, Еріка повертається до нього і сповіщає самим діловим тоном: 

- Туалет. Ви є наступним. 

Вона сміливо виходить з машини під дощем, відкриває дверцята з його боку, 

дістає милиці. Несподівано спритно підхоплює його під праве плече і суттєво 

допомагає йому піднятись вже біля машини. 

- Палку праворуч, я ліворуч, - каже Еріка жахливою англійською. 

Вона ніжно підтримує його за талію зліва, коли він спирається праворуч на 

милицю. Так вони доходять до сталевої труби, яка підтримує навіс. Еріка дає 

можливість Джеймсу зачепитись за ту трубу правою рукою і відступає на крок. 

Джеймс примудрився тією ж рукою дотягнутись до застібки своїх штанів і з 

подивом розуміє, що в тій застібці всі ґудзики відірвані. Нарешті, він почав робити 

ту справу, задля якої з такими складностями його привели до труби. Але думає він 

у цей відповідальний момент, що німці, очевидно, отримують якесь похмуре 

задоволення, вирішуючи складні задачі, що майже не мають рішення. В чому 

Джеймс є певним, так у тому, що Еріка наполегливо запропонує і йому вимити руки 

під тим струмочком з даху. 

Еріці ледь вдається запхнути Джеймса назад до «Фольксвагена». Вона довго 

возиться, заховуючи милиці. І, нарешті, рушає порожньою дорогою. Джеймс, 

відкинувшись на подушці, тихо засинає. І це, порівняно з непритомністю, вже 

зовсім інше відчуття…  

- Яка мета вашого візиту до англійської зони? – військовий у водонепроникному 

плащі з каптуром, який натягнутий на картуз, нахилився до відкритого вікна 

«Фольксвагену». 

Еріка трясе Джеймса за неушкоджену ногу. Вона помітно нервує. Відомо, що німці 

з смиренням та повагою ставляться до властей. Джеймс від тряски прокидається, 

але він готовий поклястись, що чув питання військового, яке той задав справжньою 

англійською. 



- Добрий день. Я є майором Шефердом. Виконував секретну місію у східній зоні. 

Отримав поранення та потребую негайної медичної допомоги. Міс Еріка Розенберг 

люб’язно доставила мене до англійської зони. Для подальших дій прошу вас  

викликати вашого командира. 

- Так, сер. Прошу вас, міс, поставити машину он там, - військовий вказує жезлом 

на край дороги. - Я зараз покличу лейтенанта Томаса. 

Еріка переставила авто так, як вимагав охоронець. За кілька хвилин до них 

підходить офіцер в такому ж плащі кольору хакі. В нього молоде рожевощоке 

обличчя.  

- Майор Шеферд, вітаю вас, сер, з вдалим поверненням. Представник вашої 

служби вже чекає на вас в госпіталі. Капрал Вудз допоможе вам дістатись до 

нього. Хай вам щастить, сер. Скорішого одужання. 

- Дякую, лейтенант. Чекаємо на нашого гіда, - Джеймс каже це бадьорим тоном, 

наче, раптом позбувся численних поранень. 

- Аж ось він, - каже лейтенант Томас, мабуть, щоб догодити пораненому. 

 Але це зауваження вже зайве. Еріка виходить з машини та нагинає вперед спинку 

свого сидіння, а капрал Вудз поспішає зайняти місце позаду. 

 

 

 

Салон автомобіля «Фольксваген» 

 

 

 

 

 

 

  



73. Інженер-майор Таранов. Вівторок  22 червня 1948 року 
 
Фюхельсбюттель. Назву цього німецького міста відставний майор Василь Таранов 

і виговорити не здатен. Але ж факт: він знаходиться саме в цьому місті, яке 

розташоване в англійській зоні окупації. Мало того, він приїхав на аеродром цього 

міста у старенькому авто «DKW F-2» ще тридцять четвертого року, який належить 

Ельзі Краузе. З цього аеродрому він невдовзі полетить на літаку «С-47» на борту 

якого написано «Royal Air Force». 

«Королівський», розумієш?», - сам собі дивується Таранов. 

Правда, Таранов летітиме не як пілот, а кимсь на зразок помічника штурмана. 

Англійці з окупаційної адміністрації зацікавились особистістю Таранова, коли 

дізнались, що він в недалекому минулому був пілотом та служив у Фінові. Вони 

вирішили, що його присутність на борту літака, який полетить на Берлін, дозволить 

пересвідчитись, чи діє у Фінові радіомаяк. 

Він знову полетить. Це є головним для майора. Від цього в нього піднесений 

настрій. В готелі «Фюхеля» на нього чекає чудова жінка Ельза. Без цієї жінки він, 

через два тижні після звільнення, теліпався би потягом в глиб Росії. У нього була 

думка поїхати в рідний Архангельськ, де на нього ніхто не чекає. А з цією жінкою 

він поїхав на Захід. Якимсь чудовим способом Ельза змогла влаштувати його 

літати до Берліну. Виключно ділова жінка. Взагалі, її присутність поруч з ним 

повернула його до нормального повноцінного життя. 

За цей політ, до якого залишилась ще година, він отримає купу доларів. Але 

головне не гроші. За годину він підніметься в повітря. Більш того, він буде не 

пасажиром, а членом екіпажу. І це справжнє щастя.  Він за два останні тижня не 

випив ні краплі спиртного. Йому просто було не до цього. Значить, ніякий він не 

алкоголік, просто животіння у Фінові спонукало його пити. А сьогодні, дасть Бог, він 

побачить це містечко з повітря. 

Таранов прогулюється бетонованою доріжкою навкруги літака. На ньому цивільний 

костюм Вільгельма Краузе, покійного чоловіка Ельзи. Його власний сірий костюм 

виявився геть м’ятим, а прасувати його було ніколи. В цьому костюмі Таранов 

почуває себе не затишно, бо він не звик до білої сорочки та краватки. 

Василь Таранов із цікавістю спостерігає за англійськими техніками, які 

обслуговують майже з півтора десятки транспортних літаків. Знайомих Таранову 

«С-47» було лише три. На одному з них має летіти і він. Всі інші були «С-54», 

чотиримоторні. Про них Таранов тільки чув. 

Сенс того, що відбувається на аеродромі прекрасно відомий Таранову. Обабіч 

аеродрому на вирівняній грейдером землі будівельники вкладають настил з 

перфорованих металевих пластин. У місці, де вони вже встелені, навантажувач 

складає в штабелі великі фанерні ящики. Весь цей вантаж треба доставити 

літаками до Берліну, цивільного аеропорту Темпельхоф. Таранов не певен, що 

можна доставити літаками все необхідне для життя міста, яке взяте в облогу. 

Хоча, оглядаючи велетня «С-54», можна припустити, що повітряний вантажний 

міст дозволить не потрапити місту в скруту на деякий короткий час. 

Увагу Таранова привертає «С-54», що заходить на посадку. Таранов прискіпливо 

вдивляється у те, як літак знижується, наскільки точно притримується напрямку 



злітної смуги. Коли літак торкнувся землі, Таранов схвально качає головою: 

вправна посадка. 

Прибулий літак з шумом вирулює до місця своєї стоянки. Таранов чітко бачить 

американську зірку на хвості. Значить і вони приймають участь у повітряному 

прориві блокади. 

Англійці на співбесіді спитали у нього: як він відноситься до блокади Західного 

Берліну його співгромадянами та вчорашніми колегами. Тоді Таранов був 

категоричний, тому що це є неподобство, підлість і повне безглуздя. Виявилося, 

що цієї заяви було достатньо для того, щоб Таранову запропонували взяти участь 

у налагодженні повітряного мосту на Берлін. 

- Гей, -  хтось окликнув ззаду. Може це до нього, Василя Таранова? 

Дійсно, до нього йде військовий у ладному комбінезоні і високих черевиках на 

грубій підошві. Це взуття можна було б назвати чобітками, якби не шнурівка. На 

пілоті чи штурмані була одягнена куртка на блискавці поверх комбінезону. Коли 

військовий підійшов ближче, Таранов розгледів нашивку «Poland» на рукаві куртки 

ближче до плеча. Це слово ні про що йому не нагадувало, доки молодий чоловік з 

тим написом не звернувся до Таранова. 

- Пан Таранов? – питає він, дивлячись у прозорий бік свого планшету. 

- Я, - несподівано лаконічно відповідає Таранов. 

- Поручик Бартек Щенсни, пілот, - чи то ламаною російською чи українською 

представляється військовий. 

При цьому приставляє руку у вітанні до голови, на яку не надіто кашкет. Повний 

моветон але, очевидно, в них так прийнято. А цей військовий судячи з прізвища є 

поляком. 

- Поляк? – питає Таранов, показуючи пальцем в бік молодика. 

- Так, полетимо разом за годину, - Бартек показує планшетом на «С-47», що стоїть 

поруч. 

По тому, Щенсни демонструє Таранову карту Німеччини, що вкладена в планшет. 

Поверх карти в кутку притулився маленький папірець з написом «Taranov». 

- Ось Фінов, - Щенсни тиче гострим олівцем в карту.  

Таранов тільки трясе головою, бо і так все ясно. 

- Будемо літати, - перекручує слова пілот Бартек. - Будемо ловити радіо з Фінова. 

Він крутить у повітрі олівцем, щоб Таранов зрозумів що то за радіо у Фінові. Коли 

він накрутив досхочу, то підкочує драбину на колесах до дверей літака, збігає і 

відкриває двері, натиснувши на важіль. Потім жестом запрошує Таранова 

заходити до літака. 

Тим часом, в салоні літака дуже жарко і нема чим дихати. Шию Таранова душить 

краватка, яку він, в цей момент, ненавидить. Він проводить пальцем по шиї вздовж 

коміра сорочки і, одночасно, роздивляється салон літака. Крісла вздовж бортів аж 

ніяк не відповідають внутрішності транспортного літака. Ближче до дверей 

змонтована полиця з електронними приладами. Кидається в око тьмяний круглий 

екран. Мабуть в літаку змонтований потужний радар. 

Пілот Бартек відкрив ще один люк і повітря в літаку почало рухатись, приносячи 

жадану прохолоду. Сам Бартек вже скинув куртку з написом і йде салоном до 

Таранова, який так і застряг в дверях з засунутим за комір сорочки пальцем. 



- Przepraszam, straszny upał, - про щось шипить Бартек, - Pytam pana opuścić 

samolot [прошу пана вийти з літака]. 

Бартек витирає тилом долоні спітнілий лоб і потім тією ж долонею вказує на двері. 

Тільки зараз Таранов розуміє, що йому пропонують вийти з літака, щоб дати літаку 

трошки охолонути. 

Опинившись на драбині, Таранов бачить біля літака внизу кількох військових, 

одягнутих так же як і Бартек Щенсни, а також одного цивільного в світлому костюмі 

спортивного крою. Бартек, який висунувся з дверей, вказує на цивільного: 

- Містер МакКамус, керівник експедиції. 

МакКамус піднімає до Таранова обличчя без будь якого виразу. Досить довго 

дивиться на Таранова світлими очима. 

- Welcome on board, mister Taranov. 

 Таранову, наче все зрозуміло. Треба літаками забезпечити всім необхідним 

західний Берлін. Його дуже тішить можливість політати. Але Таранов щиро 

дивується тому, що англійці з американцями та іншими поляками розраховують на 

те, що у Фінові буде працювати радіомаяк. Це ж з якого дива? Він включав 

радіомаяк, коли позаминулого місяця прилітав Платонов. Але користуватись 

радіомаяком ніхто у Фінові не вміє  крім нього. Так хто ж включить радіомаяк? 

Якась маячня. Але головне, що він трошки політає та ще й грошей дати обіцяли. 

 

 

 
Американський транспортний літак «С-54» сідає на аеродромі Темпелхоф (1948) 

  



74. Джеймс Шеферд. Неділя 14 травня 1949 
 
Джеймс знову у Фінові. Майже рік минув. Зараз в цій частині Німеччині чудова 

погода. Напевне, що набагато краща за англійську. Світить сонечко, але не жарко, 

невеличкий вітерець і легко дихається. Ідилія.  Але незважаючи на це,  Джеймс 

рахує дні, коли він з Ерікою назавжди попливуть до Англії кораблем з Хамбургу. Не 

виключено, що в Англії погода буде дощова. 

До їх подорожі за Англійський канал залишився тільки тиждень. Тому вони зараз 

приїхали до Фінова, щоб Еріка змогла забрати свої речі, які залишила в червні 

минулого року, коли рятувала пораненого Джеймса. Та хіба тільки для цього?  

Дякувати Богу та відчайдушним пілотам за те, що закінчилась блокада Берліну. 

Сталін здався. Захід переміг і тому Джеймс з Ерікою без перешкод змогли доїхати 

до Фінова старим добрим «Фольксвагеном», пофарбованим у легковажний 

салатний колір. 

Джеймс повільно прогулюється вуличкою, де розташований малесенький 

будиночок, в якому проживала Еріка. Спортивний піджак Джеймса пом’ятий від 

довгого сидіння за кермом, на відміну від світлих бавовняних брюк. Під темну 

сорочку він одягнув улюблену шийну хустинку у мілкий горошок. В принципі, зараз 

йому нема чого робити, треба тільки чекати. Еріка  його виставила з єдиної 

маленької кімнати, в якій поміщались тільки ліжко, шафа та комод. Ще в домику є 

душова кабінка, туалет та крихітна кухня, де тільки стіл та електрична плитка на 

ньому. Йому стало цікаво, що Еріка збирається забрати з цього вбогого 

помешкання? Однак кришка багажника, що у «Фольксвагені» знаходиться спереду, 

відкрита. Тому зараз авто схоже на голову хижої вимерлої ящірки. Поки в 

багажнику порожньо, але Еріка обіцяла його заповнити своїм скарбом. Цікаво 

яким?… Хоча, ні. Це зараз Джеймса не цікавить. 

Фінов порожній. В місті вже не знаходиться російська військова частина, яка 

окупувала медичний центр. Ще восени минулого року всіх евакуювали. Джеймс не 

знає як це відбувалось. Може Еріка когось розпитає, коли складе у багажник свій 

непотріб. Врешті її теж цікавить доля Поліни. За рік свого спілкування, вони не 

згадали про Поліну жодного разу. В кожного з них була своя історія, пов’язана з 

цією жінкою. І кожен не бажав чути іншу.   

Джеймс залишає будиночок Еріки та йде дорогою до того місця, де рік тому 

російський СМЕРШ влаштував пункт перепуску. Зеник Подоляк тоді тут підірвав 

«Студебекер». Мабуть протитанковою ракетою. Мабуть. Нічого конкретно не 

відомо. Джеймс знає тільки результат. 

Так, він виконав пріоритетне завдання командування, бо радіомаяк працював у 

Фінові з першого дня блокади аж до лютого цього року. Але Джеймс точно не знає 

як це спрацювало.  

За майже рік роздумів, він створив в голові таку метафору свого успішного 

виконання операції з радіомаяком, наче, у вітрильнику проплив у необстеженій та 

небезпечній воді до місця призначення. Не знаючи всіх деталей та причин цієї 

небезпеки, він тільки шукав попутного вітру та маневрував галсами до своєї цілі, 

не розуміючи всіх складнощів оточення. 



Він може тільки здогадуватись, що саме Поліна Рудь включила радіомаяк, коли 

дізналась про блокаду. А чому це стало можливим, то про це ще рік тому 

розповідав Зеник в пивниці вдови Краузе. Тоді Джеймс ще похвалив його за 

знання та ініціативу, коли він примудрився встановити управління радіомаяком 

просто в домі Поліни. 

Про Зеника хоч щось відомо, принаймні, з непрямих фактів. Невдовзі, після 

влаштованої Зеником битви у Фінові, замовк контрольований росіянами передавач 

у Карпатах, який, начебто, належав повстанцям. З цього можна зробити висновок, 

що Зеник таки добрався до своєї Батьківщини і продовжує свою боротьбу. 

Натомість, щодо Бруно йому все відомо. Він та його дружина, баронеса Кейсі фон 

Тадден, невдовзі отримають швейцарське громадянство. У Джеймса протягом 

року була тільки одна телефонна розмова з ними. 

Обидва безперервно дякували та раділи, що Джеймсу вдалося неушкодженим 

залишити Фінов. Але цілком погодитись з щасливими багатіями було не можна, бо 

ліве плече ще болить, а на правій нозі досить потворний шрам від аматорської 

операції, коли звідти діставали кулю від нагану. Лікарі кажуть, що тоді вони вчасно 

втрутились, бо питання було в тому, чи доїде Джеймс живим до Любека. Джеймс 

розуміє, що спосіб як його врятувати та де і коли витягти кулю, вирішувала Еріка.  

А от прохання вивезти пораненого англійця, звісно, походило від Поліни. 

Тільки сьогодні Джеймс довідався, що тоді Поліна на «Вілісі» привезла його до 

будиночку Еріки. А потім побігла до себе і вмовила Еріку, яка чудово керувала 

авто, щоб вона  вивезла Джеймса подалі. Йому про це коротко сказала сама Еріка, 

коли вони сьогодні  сюди приїхали. У своєму крихітному дворі вона показала де 

стояв «Віліс» з непритомним Джеймсом і розповіла як вони з Поліною приїхали 

«Фольксвагеном». Зупиняли кровотечу, нашвидкуруч готувались вивезти його… 

Значить не завозила Поліна його тоді до свого помешкання. Це було занадто 

небезпечно. 

Джеймс не так планував покинути Фінов рік тому. Думав дочекатись початку 

блокади або сигналу, що блокади не буде, і тоді разом з Поліною виїхати до 

Берліну. Але не судилось. Але чому Поліна не поїхала разом з Ерікою та 

пораненим Джеймсом? Просто сіла б в машину третьою і доїхала би до Любека. 

Ще й допомогла би в дорозі Джеймсу. Джеймс не бачив причин, які тримали би 

Поліну у Фінові. Окрім однієї. Бо хтось повинен був вчасно включити радіомаяк і, 

крім неї, це було вже нікому виконати. І Поліна Рудь таки це зробила.  

 Але Поліна за свій вчинок  заплатила  дуже високу ціну: вагітною повернулась до 

СССР зі статусом сестри «ворога народу» і чоловіком, який хворів якоюсь 

справжньою чи надуманою венеричною хворобою. 

Джеймс, який взагалі не дуже схильний до емоційного сприйняття життя, відчуває 

від цього гіркоту та безпорадність. Адже він нічого не зміг зробити для коханої 

жінки, яка виконала за нього його роботу та врятувала йому життя.  Він добре 

пам’ятає момент, коли з відкритого люка стріляли в нього і поцілили в ногу, а 

потім, раптом, з люку вилізла Поліна. Значить, це вона знешкодила тих, хто мав 

намір його застрелити. Які ще можуть бути варіанти? Зеник?  В той момент цей 

сміливець запускав червоні ракети за кілька кілометрів, щоб могли зрозуміти - 

ліквідація Кузнєцова ним провалена. Матеріальним підтвердженням цього був 

застрелений Джеймсом той самий Кузнєцов. Пострілом у голову. 



Скільки людей він тоді вбив? Може шістнадцять… Але страшно навіть згадувати 

про жінку, підлеглу Одінова, яку він вбив одним ударом прикладу.   

Джеймс зупиняється та оглядає низину з рідкими кущиками. Десь там вилізле на 

поверхню коріння врятувало його від кулеметних куль. Ось скляні двері, що ведуть 

у вестибюль адміністративного корпусу. Сьогодні вони зачинені. Байдуже замкнені 

двері чи ні. Джеймс не бажає йти в середину. Натомість, він обходить будинок і 

зупиняється біля ганку окремого входу в особовий відділ. Це було королівство 

Одінова.  Цікаво, як він  зараз почувається під слідством в Ізраїлі? Чи, дійсно, він 

був німецьким шпигуном часів минулої війни? Не любить зараз пані Ротстайн 

звітувати перед своїми англійськими босами. Натякають колеги, що вона все 

більше відчуває свою незалежність і значення. Шкода. Джеймсу хотілося б 

дізнатися, що спонукало тоді Одінова віроломно порушити їх домовленість і 

випустити Кузнєцова. Фактично його дії і спричинили ту велику кількість жертв та 

розлуку Джеймса з Поліною. 

А ось тут стояв «Вілліс», який Поліна  підігнала до стоянки, де лежав непритомний 

поранений Джеймс. Він до цього моменту не знав, що Поліна вміє керувати 

автомобілем. Ось Еріка потім вихвалялась, що водінню їх вчили в хітлерюгенді. Чи 

не в хітлерюгенді, а в тій дівочій лізі – BDM. І «Фольксвагеном» вона керувала не 

один раз. А от Поліна… Просто вивезла його вчасно подалі від небезпеки. 

Джеймс повертається до будиночку Еріки. Скільки загадок лишилось для Джеймса 

в цьому всіма кинутому медичному центрі. Так, щось він знає, про щось 

здогадується. Якісь невідомі йому факти та мотиви були відомі Одінову, Бруно, 

Зенику та Поліні. Але, він певен, що ніхто не володіє повною інформацією про те, 

що відбулось тут весною та літом минулого року. От якби зібрати всіх разом в 

одній кімнаті і провести перехресний допит, як в класичних англійських романах. 

А такі персонажі цієї драми як Кузнєцов та полковник Біленький вже фізично не 

могли б свідчити. Між тим, напевне, їх щось об’єднувало. Принаймні, Біленький 

був причетний до підготовки спектаклю втечі Кузнєцова на літаку, яким він 

прилетів до Фінова. Якщо так, то виходить його візит був запланований. Але 

формально він та нещасна Хана прибули в зв’язку з катастрофою в барокамері. 

Що ж і ця трагедія теж була запланована?  

Навіщо в Фінов приїхала московська комісія? Напрошується відповідь, що росіяни 

бажали скоротити свої підрозділи, які окупували німецькі наукові та технічні 

центри. Можна припустити, що і ця комісія прибула з тією ж метою. В склад комісії 

входила професор Авакян, відомий совєтський фахівець з авіаційної медицини. 

Навіщо було жертвувати такими людьми заради того, щоб підвищити правдивість 

втечі Кузнєцова на Захід? Але не слід забувати, що, в той самий час, в медичному 

центрі сталось ще одне подвійне вбивство. Рая, а нині баронеса Кейсі, натякала, 

що ту парочку вбив Зеник, бо вони могли свідчити проти нього. Наче, хтось з них, 

може і непрямо, але міг засвідчити підміну особистості, за яку видавав себе Зеник 

у Фінові. До речі, сам Зеник так і не зізнався Джеймсу, що це він вчинив ці 

вбивства, незважаючи на те, що деякий час їх відносини були цілком відверті. 

Може Біленький прилетів у Фінов саме з приводу вбивства тієї парочки? Ще Кейсі 

згадувала версію, що Кузнєцов розправився з парочкою коханців. Наче мав 

завдання залучити когось з перекладачок до своєї діяльності. Це його невміле 

діяння закінчилось подвійним вбивством. 



Точно так же, як і Біленького, не відома причина появи в Фінові самого Зеника. 

Поліна стверджувала, що викликала його листом, коли вона дізналась про сховані 

банківські документи. Посилається на лист полковника Цебста до своєї родини з 

російського полону, який вона змогла прочитати. Але Одінов поширював версію, 

що свого часу у Москві хтось з терористів зустрів полоненого Цебста і він розповів 

про документи. Таким терористом міг бути Зеник. З цього моменту він і почав 

підбирати жертву серед військових, щоб потрапити до Німеччини.  Але чи він міг, в 

цей час, обійтись без підказок Поліни? Джеймс вважає, що ні. 

Ще одне питання мучило Джеймса.  А чи слід дивуватись тому, що так багато 

людей та організацій мали відомості про існування та місце зберігання банківських 

документів міністерства авіації? 

Все ясно щодо Бруно. Він був причетний до доставки документів до Фінова. 

Припустимо, що і Поліна, дійсно, дізналась про документи з чужого листа. А як же 

росіяни… Вони направляють у Фінов свого стажера із завданням знайти та 

використати банківські документи. Єдине пояснення цьому, яке базується на 

відомих Джеймсу фактах, що полонений полковник Цебст розповів про документи 

своїм російським тюремникам. Можливо для того, щоб полегшити умови свого 

існування. Але таких відвертих людей знищують за совєтською практикою. 

Джеймс, навіть, припускає, що Цебст спочатку попередив листом свою родину і 

тільки після цього розповів все росіянам. 

Виключенням, щодо знань про існування банківських документів, як не дивно, був 

сам Джеймс Шеферд. Його діяльність минулого року була вкрай не ефективною. 

Він, практично, нічого не здобув у Дрездені, окрім знайомства з поточною 

ситуацією. Врешті його, як авіаційного спеціаліста, націлюють на пошуки 

придатних радіомаяків для можливого авіаційного подолання блокади Берліну. 

Для Джеймса це завдання, в певній мірі, було принизливим. Тоді він це оцінив 

саме так. Зі своєї ініціативи він зайнявся би німецькими дископланами. Але треба 

було виконувати завдання і він згадав балакучу Хану та її розповідь про зниклого 

Бруно фон Таддена, який, начебто, перебуває в районі Фінова. Тобто, в тому 

районі, який йому доручили дослідити. В ролі офіційного представника уряду Його 

Величності, він знаходить Бруно, який змінив фах, ім’я та спосіб життя. Очевидно, 

що Бруно щось шукав у Фінові.  Очевидно, що документи, але ніяк не золото, про 

яке він охоче розповідав. І саме під час чергової доповіді Джеймса своєму 

керівництву, ті згадали, що під час війни у Фінові зберігались копії або оригінали 

банківських документів з Швейцарії. На думку Джеймса Шеферда, саме так  

формувався пул шукачів нацистських грошей.  Але Джеймса дивують обставини, 

як саме Бруно знайшов документи на швейцарські гроші. Це трошки схоже на 

пошук різдвяних подарунків від щедрих батьків милому дитяті… Чи не підклала 

Поліна ці папірці в слушне місце? 

Але, врешті, важливий лише результат. Завдання виконане, блокаду більшовиків 

подолано, Бруно отримав свої мільйони. Джеймс зустрінеться з ним восени і Бруно 

переведе частину грошей у фонд МІ6. Дістанеться певна сума і Джеймсу з Ерікою. 

Тільки Поліна залишилась ні з чим… 

  

- Дивись, Джеймс, вже за десять хвилин перша дня. Час для ланчу. Я вже все 

приготувала. За десять хвилин сядемо за стіл. 



Еріка порається у дворі поруч з багажником «Фольксвагену». Звідти виступає 

коробка, яка вкрита тканиною в коричневу та жовту клітинку. Еріка складає 

тоненький сталевий стрижень, що тримав кришку багажника і кришка опускається 

на місце. Еріка посміхається,  бо в неї все вийшло добре і вчасно. 

- Радіоприймач «Тефаг» я поклала на заднє сидіння. Він же нам згодиться в Англії, 

правда? 

Джеймс підходить ближче. Еріка прямує до нього, обіймає за плечі, але так, щоб 

йому не було боляче. Потім кладе голову на здорове плече і затихає. Цю 

процедуру вона повторює, майже, щодня і може стояти, притиснувшись до 

Джеймса, до п’яти хвилин. Так їй легше, вже давно вирішив Джеймс. Але зараз 

вона відходить від нього за кілька секунд і в неї діловий настрій. 

- Пішли мити руки. Як раз о першій сядемо за стіл, - каже вона. 

«Сісти за стіл», то був умовний вираз, бо місце і стілець були тільки для Джеймса. 

Еріка примостилась їсти, сидячи на ліжку. Їх ланч складався з кількох бутербродів 

з шинкою і твердим сиром, гарячого бульйону у чашках, на поверхні якого плавали 

перчинки та чорної кави з рогаликами. Бульйон та каву Еріка привезла в термосах. 

- Я ледь впоралась, - каже Еріка і кусає рогалик, який вкритий солодкою глазур’ю. 

– До мене прибігла фрау Цебст. 

- А, - Але Джеймс більше дивується відмінному смаку кави, ніж візиту місцевої 

дами. 

- Вона зайняла свій будинок, зараз наводить в ньому порядок - каже Еріка. 

- Ось як. А вона не казала коли Поліна… - І, раптом, кава і свіжий рогалик 

втратили всякий смак для Джеймса. 

- Згадує, що у липні… одразу після того випадку, приїхали війська… Генерал 

одразу поїхав з Фінова. А в частині влаштували повний карантин. Але все ж таки 

дали час родинам зібрати речі і вивезли всіх залізницею. Організували цілий 

ешелон. Його стерегли безліч солдат зі зброєю та собаками. Це вже було у жовтні. 

- Ось як… 

- А Зільба здохла через день, коли Поліна поїхала… 

- Так, ще ж Бруно… - Джеймс відчуває, що йому закінчити жодну фразу дуже 

важко. 

- А от Адольф, це син фрау Цебст, він зараз став якимсь чиновником в 

адміністрації Фінова. 

- Я зустрічався з ним тоді… 

- І ще… - тут і Еріці наче важко стало говорити, - фрау Цебст сказала, що віддала 

Поліні всі пелюшки та інше причандалля, що зберігала ще з часів, коли Адольф 

був немовлям. Ви знали, що Поліна була вагітна? 

- Так,  я дізнався в той останній день… Я любив її… Я люблю її, - міняє Джеймс 

час своєї декларації. 

- Я теж… - ледь вимовляє Еріка, вона розводить руками, а в очах стоять сльози. 

В цей момент Джеймс залишає свій стілець, забирається на ліжко, обіймає Еріку і  

кладе їй голову на плече. 

 

  



75. Генерал Корнієнко. Середа 28 жовтня 1953 року 
 
Сльотавий видався жовтень. Сьогодні вранці ще і туман. Взагалі рік виявився 

важким. Влітку холод та дощі. Овочі погнили, а фрукти не дозріли. Звісно не всі. 

Але втрати величезні. І осінь не краща. Так, жовтень вже закінчується. Але 

попереду ще два місяці цього невдалого року. 

Григорій Іванович крутить баранку старенької «полуторки». Він, щойно, 

розвантажив на складі діжки з пивом та самогон у здоровенних суліях. Склад цей 

знаходиться на околиці Києва, на Загородній вулиці. А зараз він їде до продмагу, 

що на Червоноармійській. Магазин цей розташований біля кінотеатру імені 

Ватутіна. В продмагу знайомий завмаг Колян видасть йому належні гроші та 

продукти за розвантажений товар. Дасть не дуже багато. Цих грошей ледь 

вистачає жителю Ксаверівки, а в минулому генерал-лейтенанту Корнієнку, на 

більш-менш пристойне життя. 

Наче, він налагодив броварню на своїй садибі. Ще й навчився гнати кращий у селі 

самогон. Вдвох з жінкою стільки виробляють, що і самим вистачає і продати є що. 

Але ж витрати… Ячмінь, хміль, буряк, то ще якось терпимо. А дріжджі?  

До того ж люди. Ті, що оточують. Тільки і знають: «дай». В сільраді – дай. 

Дільничному – дай. Родичі, яких третина села: «Григорій Іванович, допоможіть 

самогоном на весілля. Ми вас не забудемо». 

І не забувають. Шепочуть скрізь, який генерал багатій. Заздрісний народ. Не 

щирий. Правий був Вася Таранов, коли казав, що важко жити на Україні. Тоді він 

зрадників згадував. Так ті були під час війни. А зараз вони заздрять та доносять на 

сусідів. Добре, що в червні Берію арештували. Так наші славні «органи» трохи 

розгублені. Та ще і Сталін в березні помер… 

В кабіні поруч з Корнієнком сидить молодий хлопець Толян. Він з бази на 

Загородній. Їде до магазину, щоб підтвердити скільки і чого привіз генерал на базу. 

Все б нічого, але від ватника хлопця страшенно тхне оселедцевим розсолом. 

Григорій Іванович і сам вдягнутий у таку ж тілогрійку. Хіба, що  вона  не смердить 

так погано. 

- Нам треба повертати. Туди, до подвір’я, – каже хлопець. 

- Та знаю я, Толян. Не в перше. А Колян точно на місці? 

- Він від магазину не відходить. Хіба в кіно піде. Так його завжди звідти покликати 

можна. 

Григорій Іванович крутить баранку і виїжджає на тротуар для того, щоб потрапити 

до подвір’я магазину. При цьому безперервно жме на клаксон і «полуторка» 

відповідає ледь чутним сиплим гудком. 

Завмаг Колян, дійсно, знаходився на місці. Відслюнявив дванадцять сторублевих 

асигнацій та видав пів пуда вершкового масла, жовтого, який був по одинадцять 

рублів за кілограм. Ще виніс до «полуторки», як і обіцяв, ящика з десятком банок із 

чорною зернистою ікрою. Банки, правда були, чималенькі. Розміром з патронний 

диск до ППШ. 

- Все, Іванич. Ми з тобою розрахувались. 

- Та ні, Колян. По скільки ти самогонку рахуєш? – Корнієнко починає нервувати. Як 

він жінці пояснить таку невеличку оплату їх важкої праці? 

- Добре. Врахую високу якість твого пива та горілки… Ось тобі ще п’ятсот рублів. 



- Ти от що, Колян, - каже Корнієнко, коли  він вже сховав гроші, - допоможи ще мені 

з бензином. Чув, що ти свою «Побєду» заправляєш на автобазі на Сталінці. 

- Еге, Іванич. Ну ти і вампір. Хочеш ще і заправитись задарма? 

- Не тільки заправитись, але ще заповнити каністри. У мене в кузові аж чотири 

каністри. 

Колян досить довго думає але, потім, несподівано погоджується. 

- Добре. От як ми зробимо. Я тобі записку напишу до завгара. Його всі Сусліком 

кличуть, бо в нього прізвище Сусанін.  Я попрохаю його заправити тебе по повній.  

Та ще додам, що, в подальшому ти можеш привозити йому в обмін на бензин 

пивко та горілочку. Згоден? 

- А, давай. Згоден. 

- Потягнеш? 

- Дасть Бог, потягну. 

- Тоді дай мені папірець та ручку. Я зараз Сусліку напишу. 

- В мене, Колян, нема ні паперу, ні ручки з олівцем. А в тебе ж цілий магазин. Що, 

в ньому нічого не знайдеться? 

- Ну, в мене  ж не «канцтовари» якісь. А свого хімічного олівця я ще вранці загубив. 

- Так що? Через таку дурню я залишусь без бензину? 

- Та ні. Он же пошта поруч. А там все є. І ручка і чорнило. Папірець теж знайдемо. 

Пішли. 

- Слухай, Колян. А продукти в кузові не стягнуть? 

- А ми Толяна попрохаємо постерегти, - криво посміхається завмаг Колян. – Чуєш, 

Толян? Як щось з «полуторки» пропаде, то з тебе за це і спитаю. 

Толян нічого не відповідає та влазить до кузова вантажівки. 

 Коли прийшли на пошту, то відставному генералу здалося, що в поштовому 

приміщенні по святковому тепло і світло.  Мабуть це тому, що відвідувачів майже 

нема. На червоному тлі під склом столів розташовані різні корисні поради, які 

виведені золотими літерами. І запах розігрітого сургучу… 

За одним з тих столів  пристосувався Колян, щоб написати записку Сусліку. Він 

вмочує ручку в чорнильницю раз по п’ять, перш ніж написати хоч слово. А потім 

знов. Видно, що ця писанина дається Коляну важко. Корнієнко його не квапить. 

Йому на пошті сподобалось. Він підійшов до вікна. Дивиться на вулицю. Там туман 

і мряка. А тут так добре. 

- Григорій Іванович? Товаришу генерал, - військовий, підполковник, який раптом 

з’явився поруч, наче пізнає Корнієнка. 

- А? – дивується генерал. - Чекайте… Зараз. Так ти ж… Рєпринцев? 

- Я, товаришу генерал. Впізнали. Здравія жєлаю. 

- Звідки тут? От Господи. Підполковник. А був же капітаном. Ну, поздоровляю. 

Скільки ж років минуло? – Корнієнко здивований неочікуваною зустріччю. 

Наче, і радий, але, коли згадує свій затрапезний, ніяк не генеральський вигляд, то 

від радості нічого не залишається. Та ще  і поголитись сьогодні часу не вистачило. 

- П’ять років, товаришу генерал. Я тепер служу при Київському військовому окрузі. 

А, насправді, весь час знаходжусь в Стрийському районі. З Прикарпаття не 

вилажу. Там складна ситуація. 

- Невже є ще якійсь опір? В газетах нічого не пишуть… 



- Так про таке писати «нє положено». Я от зараз батькам в Кострому листа 

написав, так про ситуацію на заході України ні слова. «Нє положено». 

- Так, пригадую. Ти у нас волгар, - Корнієнко хлопає підполковника по рукаву 

шинелі. І, несподівано, запитує: - Як вас  кличуть по імені та по-батькові? 

- Так, Олександр Сергійович, - каже підполковник і, наче, трохи конфузиться. 

- Ну дякую, що довіряєш мені службову таємницю, - каже зворушений Корнієнко. –

В мене, тоді, до тебе питання, Олександр Сергійович: невже по війні в нас війська 

не вистачає, щоб приборкати цих фашистських прихвоснів? 

- Ех, - Рєпринцев здвигає свого кашкета на потилицю. – Багато війська задіяти не 

можливо. Це ж не військова операція. Тут політики багато. Партійці свою боротьбу 

ведуть за місцеве населення. Всякі подачки їм та пільги. Повірте, там в Карпатах 

краще живуть ніж в моїй Костромі. А бандерівцям всього мало. Я вже не кажу, 

наскільки досвідчені в партизанській боротьбі їх бійці та командири. З оточення 

вислизають як вода з долонь. Та ви пригадайте того ж бандерівця у Фінові.  Він 

тоді дав відсіч всьому моєму підрозділу. Відверто кажучи, він був асом і справжнім 

професіоналом. 

- Кажете, що був? Його тоді знешкодили? – питає Корнієнко. 

- Та де там. Як літачок полетів, він одразу припинив обстріл і зник. Падлюка. Я 

втратив тоді чотирнадцять бійців. Ще й Гусєв, заступник мій, помер у шпиталі від 

ран. І це, не рахуючи повністю знищений загін, який Кацнельсон привіз з 

Еберсвальде. Але тих постріляв не бандерівець, а німець. Нелегал. Страшна 

людина. І у вашій частині четверо загинуло від його рук. 

- Четверо? Це хто ж? – дивується генерал. 

- Ну як же, - підполковник перелічує: - капітан з автомобільного відділу, помічниця 

Одінова, перекладачка, яку ми в підземеллі знайшли. І її начальниця. Її вибухом 

накрило під землею. Мабуть проходила повз, якраз, в цю мить. 

- Це ви про Кочкіну? – якось непевно питає генерал. 

- Так. Кочкіна. Майор. Хлопці ще її кітеля знайшли, - наче підполковник про щось 

здогадався. – Ви праві, товаришу генерал. Той німець тільки трьох вбив. Кочкіна 

від вибуху загинула. 

- Так, Саша. Страшні події ми тоді пережили, - генерал качає головою. 

- Так вас невдовзі відкликали, товаришу генерал. А ми по хвилинах відтворювали 

той день. Аж до осені розбирались що й до чого. Врешті все з’ясували. Повна 

картина, так сказать, як от про битву під Бородіно. 

- Так. Але цим з того світу не повернеш ні Біленького ні Кацнельсона. Навіть 

згадувати жахливо, що вони прибували до Фінова повні енергії та ентузіазму 

викрити злочинців… А за тиждень вже їх нема. 

- А це все тому, що вони бачили тільки частину подій, а не те, що відбувалось в 

цілому. Знаєте, така в геометрії є аксіома, що паралельні прямі не 

перехрещуються. Так і прокурори вірили в повну інертність і лояльність німецького 

населення. Така була аксіома. Поляки чи наші українці - це інша справа. А німці, 

Боже борони. Війна закінчилась і всі вони раптом перетворились на 

законослухняних громадян. 

- А до чого тут німці? – питає генерал. 

- От і ви таке питання задаєте, - з досадою відповідає Рєпринцев. – А ми точно 

визначили, що в подіях у Фінові винна група німців, яка поставила собі за мету 



знайти та вивезти до Швейцарії банківські документи. Діяли вони злагоджено та 

послідовно. 

- І хто ж ті злочинці, що наробили стільки бід? 

- О, деяких ви, напевне, бачили. Зараз я вас здивую. Група складалась з трьох 

осіб. Двох чоловіків та жінки, зовсім молодої дівчини. Та і чоловікам тоді ще 

тридцяти не було. Але, очевидно, що всі вони пройшли навчання у спеціальній 

школі для шпигунів та диверсантів. Були такі у німців. І в абвері були і в СС. Тобто 

ця трійця були професіоналами високого рівня… 

- Так хто ж то був? Цікаво дізнатись. – Корнієнко не стримує нетерплячку. 

- Доповідаю. Це був садівник, який жив в сараї садиби підполковника Рудя. 

Кухарка і помічниця по господарству жінки того ж підполковника… 

- Еріка? Ота бліденька служниця?  

- Ця служниця пристрелила полковника Кацнельсона. Він війну пройшов, в таких 

ситуаціях побував… А тут дівка розстріляла. Падлюка. Вона ще в мене стріляла. 

Але я вам про третього скажу. Ми, коли ситуацію розбирали, то прозвали третього 

«фантом». Це таке міфічне створіння, воно зненацька з’являється і раптом зникає. 

Якщо ті двоє придумали собі якісь біографії та жили осіло, то «фантом» увесь час 

переміщувався. То він проживав в Еберсвальде, в готельчику при пивниці. При 

цьому, коли він звідти з’їхав, то господиня того закладу зникла. Кинула все 

господарство і зникла. Крутився «фантом» і у Фінові. При німцях він в нашій формі 

ходив, а серед наших перетворювався у німця. Хто у Фінові «з наших» на німців 

звертав увагу? Ось він цим фактом і скористався. Ми вирішили, а серед нас були 

експерти з Москви, що це «фантом» порадив тим двом закріпитись в садибі Рудя. 

Ми тоді розпитували Рудя. Він виявився на рідкість тупою людиною і страшенним 

трусом… 

- Федя?  Так, я такого дурня не бачив ні раніше ні пізніше. 

- Навіщо ж він у Фінові служив? Але розкажу далі про «фантома». Він довідався 

про слабкі розумові здібності підполковника Рудя і, головне, що його напівсліпа 

жінка потребує допомоги по господарству. Коротше кажучи, він двох своїх 

спільників вдало влаштував при вашій частині. І це все для того, щоб знайти 

банківські документи. Наші «органи» направили розвідника дилетанта на такі  ж 

самі пошуки. Чи міг він випередити тих німецьких професіоналів? А ті ще 

викликали до себе бандерівця. Для чого? Щоб вже безпосередньо проникнути до 

вашої частини. І знов, бандерівець потрапляє в підрозділ Рудя. Випадково? 

- Ну тут, Саша, ви вже трошки перекручуєте. Фактичним керівником Малзупа був 

сам генерал Платонов. 

- Так. Але ж Платонов сидів у Москві. А формально бандерівцем керував Рудь. 

Тобто він був повністю безконтрольним. Було припущення, що бандерівець теж 

вчився в школі диверсантів. Тому німці його добре знали. Всі загадкові вбивства 

навесні 1948 року вкладаються у схему дії цієї банди. Прокурора Біленького 

вбивали бандерівець з «фантомом». У той проклятий день саме «фантом» 

розстрілював солдатиків з гарнізонного загону, які приїхали разом з Кацнельсоном. 

І використовував він той самий карабін, яким вбивали Біленького. Мабуть, він звик 

до цієї зброї. 

- Жахливі речі ти розповідаєш, підполковник.  І не тільки жінка Рудя,  а ми всі були 

сліпі. 



- Хіба годиться, щоб керівником особового відділу був лікар? Це все Красноштейн 

придумав. Ворог народу. 

- Що, вважаєте, що Красноштейн теж був у змові з тими німцями? 

- Ні, товаришу генерал. У такі всесвітні змови ми не віримо. Але німецька банда 

добре використовувала дії зрадника Красноштейна. Одінов, з його досвідом як 

користуватись клістиром, не міг розкрити діяння тих професіоналів. 

- А самого Одінова ви розшукали? Куди він дівся? 

- Це єдина загадка, яка не отримала вирішення. До Потсдаму Одінов доїхав разом 

з генералом Платоновим. І там, наче, у воді розчинився. Чимсь це схоже на 

зникнення хазяйки пивного закладу в Еберсвальде. Але де ж мотив? Яка причина? 

- А чи міг Одінов бути у змові або бути залежним від німців? Його могли 

залякувати. Чи відомо вам, наприклад, про те, що він лікував від запалення 

легенів згаданого вами садівника? До того ж помістив його у своєму домі. 

- Звісно, що існувала якась причина. Московські експерти не сумнівались, що 

Одінов брав участь в цих подіях. Справа в тому, що так і не встановили, як саме 

він допомагав бандитам та яка його подальша доля. Чи він втік, чи його знищили. 

Скоріше перше, звісно. 

- Чим допомагав? Він, фактично, забезпечив можливість тим негідникам втекти 

літаком.  Саме за його пропозицією садівник, під наглядом бандерівця Малзупа, 

мав готувати літак до перельоту до Швейцарії. Ще той садівник нахабно зробив 

літаком коло над Фіновим. 

- Ну от, бачите.  І все тим падлюкам вдалося: документи знайшли, вивезли їх до 

Швейцарії, самі втекли, свідків прибрали. Не все в них вийшло гладко. Хоча діяли 

вони віртуозно. Ви ж знаєте, що не було ніякого наказу готувати злощасний 

«Хеншель» для перельоту до Швейцарії. Це була груба підробка. Здійснив цю 

операцію у Потсдамі наш бандерівець. Фактично, ми своїми руками підготували 

все для їх втечі. Але ж кажу: не все в них вийшло гладко.  Якби я тоді вас 

послухав. 

- Це ви про що? – питає здивований генерал. 

- Ви пам’ятаєте? Коли ви з Кацнельсоном зупинили мене, тоді я їхав до 

Еберсвальде по допомогу. 

- А. Я тоді всі патрони розстріляв. Не вистачило потім… Ну це вже не важливо. Так 

що? 

- А то. Не послухав я вас тоді. Вирішив спочатку сам подивитись що діється біля 

аеродрому. Так там і їхати метрів з триста. Тільки я під’їхав, коли назустріч мені 

вийшла та німкеня. Кухарка. В руці пістолет «ТТ». Платтячко все в крові. Я 

подумав, що їй потрібна допомога. А та наставляє на мене зброю і двічі стріляє. Я 

випадаю з «Віліса» та втрачаю від шоку свідомість. Тільки і запам’ятав, що дівка 

сіла в мою машину і поїхала собі. 

- Так ось хто вас підстрелив, - генерал робить вигляд, що став розуміти, як 

трапилось насправді. 

- Ми потім знайшли «Віліс» у дворі кухарки. На підлозі та сидінні знайшли плями 

крові. Так ми вирішили, що «фантом» був поранений в перестрілці. Врятувала його 

кухарка. Бо в спину застрелила Кацнельсона та ще когось з бійців. Потім привезла 

«фантома» до свого будиночку. В дім не заходила.  Ми все там перевірили. Все не 



місці – чистота та порядок. Зрозуміло, що  вона скористалась іншою машиною для 

того, щоб втекти та врятувати свого пораненого. 

-  Це був «Фольксваген». Вася Таранов, офіцер наш, розповідав, що бачив 

«Фольксваген», який їздив Фіновом саме в той час. Ще і в підземелля пірнав, щоб 

сховатись від вашого, Саша, загону. 

- Ну і офіцер Таранов не побачив приводу звернутись до мене чи Кацнельсона? 

Або до вас з Одіновим. 

- Так, підполковник Рєпринцев. Говорив він мені про загадковий «Фольксваген»… 

Інакше звідки я про це знаю. Але все це відбувалось за столом, після випитої, 

кожним з нас, пів літра горілки. Очевидно, що не готові ми всі були до тих 

випробувань. Ні я, ні Одінов, ні офіцери. Всі ми були безпомічними дурнями, не 

один тільки Федір Рудь. 

- Не кажіть так, товаришу генерал. А то і мені самокритикою зайнятись доведеться. 

Певен, якщо б не серйозне поранення, то вигнали би мене з армії. А так от, служу. 

- А що сталось з Рудем? Навряд чи він ще служить. Десь мабуть живе в Києві.  

- Рудь помер. Нещодавно. З Німеччини його направили у Підмосков’я. У 

Домодєдово, здається. А його жінка з маленьким сином дійсно жили у Києві. 

- У Поліни є син? – щиро дивується Корнієнко. – Звідки? 

- Ну, товаришу генерал, - ніяково всміхається підполковник, - ось є, значить. 

- І скільки ж сину років? 

- Думаю, що зараз йому десь близько чотирьох років. Жінка Рудя була вагітна, 

коли їхала з Фінова. 

- Ага. 

- Але знов трапилась дивна історія. З якоюсь оказією Рудь приїхав до Києва, щоб 

побачитись зі своєю родиною, а в кімнаті нікого нема. Зникла жінка Рудя разом із 

сином. І сусіди по комунальній квартирі нічого про це не могли розповісти. З 

якогось часу була її кімната зачинена. І все. Врешті Рудь звернувся до нас, до 

«органів». Але і ми нічим допомогти не змогли. От вам ще одна загадка. 

- А що Рудь? 

- Він був демобілізований. Поселився в тій же кімнаті. Тут, між іншим, не далеко. А 

невдовзі помер. 

- Ну, і багато ж я дізнався сьогодні. Просвітив ти мене, Олександр Сергійович… 

- Винуватий, товаришу генерал. Але о тринадцятій збирають нас на нараду. Це 

тут, недалеко. На розі Федорова. Так що я маю вже йти.  

- Так, до школи НКВД тут кілька кроків. Ну що ж. Бажаю успішної служби. Бережи 

себе. 

- Дякую. Я про ваше життя нічого, навіть, не спитав. 

- А що я… Живу в рідному селі. Дім побудував. Не такий, звісно, як у Фінові, але 

теж нічого. Працюю от. У місто приїхав за інвентарем для колгоспу. Будете 

сміятись: ні ручки ні паперу з собою не взяв. От на пошті документ пишемо. З 

авторучками в мене взагалі вийшла смішна історія. Жінка з Німеччини привезла 

дюжину ручок з скляними перами. Бачили такі? 

- Можете не продовжувати. Разові ручки. Ще й потече у самий незручний момент. 

- Це точно, - Корнієнко сумно всміхається і тре потилицю. 

Говорити більше нема про що. І так багато сказано. Але підполковник Рєпринцев 

не поспішає йти. Щось він ще задумав, бо поліз до кишені кітеля. 



- Хочу подарувати вам один маленький сувенір. Мені якось незручно 

користуватись авторучкою із золотим пером. Є в мене наша, совєтська. А цю, що 

хочу вам віддати, ми знайшли в домі Рудя у Фінові. Валялась у кімнаті, де жінка 

Рудя влаштувала собі швацьку майстерню. І як вона з таким зором ще щось 

шила? Загадка. Але ця ручка… Вона дуже дорога. І загадка в ній є. 

Хотів її в скупку в Києві здати. Але я краще подарую її вам на згадку та щоб було 

чим писати, ніж  віддавати якомусь спекулянту, який незаконно наживає гроші. Так 

що тримайте, товаришу генерал. Від щирого серця. Як солдат солдату. 

Корнієнко обережно бере тоненьку ручку. Чорний матовий пластик та тьмяне 

металеве кільце на ковпачку. Затискач на ньому був зроблений у вигляді стріли. 

Такою стрілою стріляють з луку. А перо було, дійсно, із золота. Дорогоцінна річ. 

- Дякую за подарунок. Добра буде пам'ять. А робота зараз в мене така, що 

кращого за хімічний олівець нічого не знайти. Але дякую… А в чому, кажете, 

загадка цієї штуковини? 

- Загадка, - каже Рєпринцев і замовкає на хвилину. – Загадка в тому, що цієї 

красивої штучки не повинно було бути там, де ми її знайшли. До певної міри ця 

маленька ручка ламає всю нашу схему подій у Фінові, про яку я розповідав. 

-  Це значить, що ви, підполковник, не певні, що події розгортались саме так, як 

собі уявляли? 

- Я певен тільки того, що ні в чому не можна бути певним остаточно. Он наш 

вищий керівник в «органах» зараз під розстрілом сидить. Такий наведу приклад. 

Але мені вже час… 

Підполковник прикладає руку до козирка і стрімко покидає поштове приміщення. 

Генерал крутить в руці дорогий подарунок і з подивом озирається на всі боки. 

Наче, він не розуміє де знаходиться. Він бачить завмага Коляна, який з не меншим 

подивом спостерігає за розмовою самогонника Іванича з підполковником 

«особістом», яка тягнеться вже невідомо скільки часу. В руці у завмага написана 

ним оферта Сусліку на обмін товарами: самогон – бензин. 

- Ну і друзі в тебе, Іванич. Підполковник «особіст», це ж як генерал-лейтенант. 

Правда? 

- Я сам є генерал-лейтенантом. Тільки у відставці. 

- А, ну да. Ти ето… Ви Григорій Іванович, ну… Що це за платня вам в тисячу 

сімсот? Ось ще триста рублів для круглої суми. Ви вже не гидуйте нашими 

грошима. 

- Добре, - якось неуважно відповідає Корнієнко. 

-  Ви зараз поїдете? – улесливо допитується Колян. 

- Поїду, Колян, поїду, - генерал  все крутить в руці несподіваний подарунок. 

- Підкиньте, прошу вас, нашого Толяна до Загородньої. 

- А чого ж. Поїдемо разом. Тільки від ватника його страшенно оселедцями 

смердить. 

- Так він його до кузова кине. От свиняка цей Толян, - обурюється завмаг. 

Нарешті, генерал Корнієнко сідає в «полуторку» і її двигун заводиться від 

старенького акумулятора. Щасливий випадок. Корнієнко не поспішає рушати. Хай 

двигун прогріється. Він ще крутить в руці подаровану йому авторучку. Поруч  

сидить переляканий Толян, який тільки що отримав прочухана від керівника за 



неохайність. Він кинув до кузова свій смердючий ватник та залишився в 

замурзаному піджаку, від якого так само смердить гнилими оселедцями. 

Корнієнко все крутить ручку та раптом питає Толяна: 

- А ну, подивись Толян. В тебе очі молоді. Що тут на ковпачку написано 

маленькими буквами? Ось тут. Бачиш? По краю. 

Толян бере дорогоцінну ручку до своїх немитих рук і уважно придивляється. 

- Та ні. Напис є. Але не по нашому. А я і по нашому не мастак читати. Так що 

вибачайте, Григорій Іванович, - видно завмаг встиг інструктувати Толяна  щодо 

того, як треба звертатись до генерала. 

От так от. І не сумнівався генерал, яким невігласом є наш Толян. А зміг би 

прочитати напис сам Корнієнко? Якщо надів би окуляри? Може і в нього нічого не 

вийшло би? Але це йому і не потрібно. Він забирає ручку в Толяна і кладе її до 

кишені свого ватника. 

- Поліна, Поліна Рудь, - каже генерал, дивлячись у вітрове скло «полуторки». 

Нічого не розуміє вантажник Толян. Якийсь дивний сьогодні самогонник Іванич. 

Може тут є і Толяна провина? Бо не в змозі був прочитати напис на дорогій 

автоматичній ручці: «Made in England». 
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