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Коли протягом семи десятків років нудні наглядачі радянської літератури товк-
мачили про соціальне замовлення і позитивного героя, не вірячи жодному своєму слову, вони і 
подумати не могли, що можна написати щось схоже. «Акваріум» Віктора Суворова – це 
визнання в любові потомственого офіцера своєї армії. Посеред сьогоднішнього плачу і сто-
гонів чиновників і міліціонерів, депутатів і генералів про те, що їм чогось не додали, не до-
зволили, ця весела і зла, пружна і енергійна проза людини відважної тому і справляє величез-
не враження. І немає потреби проводити розкопки на сусідніх полицях і допитуватися: а на 
кого він схожий? Ні на кого. Сам на себе. Своєї власної школи людина. 

Григорій Файман. Газета «Русская мысль». 7-13 травня 1993 р 
 
 

Суворов – яскравий, ні на кого не схожий письменник. Він майстерно змінює сцени, 
раптово розгортає дію в несподіваному напрямі, знижує тон розповіді і раптом доводить 
його до громового звучання в дусі найкращої пригодницької класики... Не дивлячись на пиш-
ність стилю, причини його втечі залишаються загадкою. У книзі ці причини не знайшли чіт-
кого пояснення. 

London Review of Books про книгу «Акваріум». 19 грудня 1985 р 
 
 

Те, про що розповідає Суворов, не вигадати. Хоче того автор чи ні, книга перекон-
ливо доводить, що радянська розвідка – найкраща в світі, і не просто краща – її не можна 
порівнювати ні з однією розвідкою інших країн. 

Анатолій Гладілін. (письменник) 
Газета «Новое русское слово». Нью-Йорк 24 червня 1986 р 

 
 

Чудово. «Акваріум» зачарує всіх, хто небайдужий до пригод, шпигунства, зіткнень 
характерів, до мужності і хоробрості. 

Джон Баррон. Газета The New York Times. 10 червня 1986 р 
 
 

На жаль, в «Акваріумі» немає нічого про життя розвідників. Кожен, хто чекає за-
хоплюючого оповідання, буде розчарований книгою Суворова. «Акваріум» – це нудний твір 
про його кар’єру, він згадує факти зі свого життя, які нікому не цікаві, крім нього самого. 
Книга може викликати відгук тільки у тих, хто цікавиться радянської бюрократією і ме-
тодами проштовхування розвідкою своїх людей або питанням, як радянські шпигуни п’ють 
горілку після виконання завдання. (Вони п’ють склянками, намагаючись не пролити.) 

Газета The Jerusalem Post. Єрусалим, 27 вересня 1986 р 
 
 

За формою художнє, але переконливе по фактичній основі оповідання Суворова 
вражає. 

Газета «Рабочая трибуна». 17 грудня 1991 р 
 
 

- Це і є той самий «Акваріум», так докладно описаний в однойменній книзі Віктора 
Суворова? 

- Так, цей будинок, де ви зараз сидите, наш колишній резидент називає «Акваріу-
мом». Звернули увагу, тут багато скла? Взагалі-то він колись будувався під госпіталь. До 
речі, справжнє прізвище автора – Різун. Це наш полковник1, який років 11-12 тому втік до 
Англії. 

                                                
1 Щоб не нашкодити друзям і товаришам по службі, свої книги я писав під псевдонімом, який вирі-
шив ніколи не розкривати (докладніше про це читайте в передмові до роману «Акваріум»). В кінці 
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Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил СРСР, начальник ГРУ генерал армії 
В.М.Михайлов. Інтерв'ю1 газеті «Комсомольская правда». 23-31 серпня 1991 р 

 
 

Літературний псевдонім «Суворов» взяв собі колишній майор Різун Володимир Богданович... 
Що він за людина? В одній з атестацій записано: наймолодший на курсі, проте 

встигає краще за своїх колег, збирає книги з військової тематики для особистої бібліотеки, 
має другий розряд зі стрільби з автомата Калашникова. Багато що в його книзі вигадане 
саме для того, щоб було захоплююче цікаво при збереженні зовнішньої правдоподібності. 

Заступник начальника Генерального штабу 
Збройних Сил Російської Федерації, начальник ГРУ генерал-полковник Є.Л.Тимохін. 

«Красная звезда». 29 квітня 1992 р 
 
 

Біографія капітана Різуна була бездоганною, в його роботі і поведінці не відзнача-
лося будь-яких насторожують моментів. Різун під час навчання в Калінінському суворовсь-
кому військовому, Київському вищому загальновійськовому командному училищах і в Військо-
во-дипломатичній академії Радянської Армії мав тільки позитивні характеристики, тільки 
з позитивного боку зарекомендував себе на практичній роботі в штабі військового округу і в 
развідаппараті ГРУ в Женеві. Ніяких сигналів по лінії 3-го управління КДБ СРСР (військова 
контррозвідка) і управління «К» КДБ СРСР (контррозвідка ПГУ) не надходило. 

У спілкуванні з товаришами і в суспільному житті справляв враження архіпатріо-
та своєї батьківщини і збройних сил, готового грудьми лягти на амбразуру... Службові сто-
сунки складалися цілком сприятливо: незадовго до зникнення був підвищений в дипломатич-
ному ранзі з аташе до 3-го секретаря з відповідним підвищенням окладу, як виняток, термін 

                                                                                                                                                            
серпня 1991 року, відразу після провалу військового перевороту в Москві, мій псевдонім вперше роз-
крив начальник ГРУ, який назвав мене полковником. Минуло півроку, і новий начальник ГРУ назвав 
мене майором (див. Наступні цитати). Минуло ще півтора року, і колишній резидент ГРУ в Женеві 
назвав мене капітаном. Тенденція очевидна. Коли так піде надалі, через деякий час в пресі, ймовірно, 
виступить колишній молодший шифрувальник женевської резидентури і назве мене єфрейтором. – 
Прим. автора. 
1 Це дуже знаменне інтерв’ю: в ньому, як у краплі води, віддзеркалився стан правлячої верхівки Ра-
дянського Союзу в перші дні після поразки серпневого путчу. Інтерв’ю було опубліковано під знуща-
льним заголовком «ГРУ: в «Аакваріумі» змінюють воду?». Це був перший випадок в історії ГРУ (і, 
можливо, останній), коли начальник цієї організації відповідав на питання журналіста в своєму ка-
бінеті в будівлі штаб-квартири ГРУ – в «Акваріумі». Тільки що були заарештовані члени ДКЧС, мі-
тингуючі москвичі демонтували пам’ятник Дзержинському на Луб’янській площі, припинена діяль-
ність КПРС, а її майно стало державною власністю Росії. Здається, що керівники СРСР знаходять-
ся в стані шоку. Інтерв’ю дуже схоже на допит з пристрастю: журналіст, нітрохи не соромлячись, 
ставить начальнику однієї з наймогутніших розвідувальних організацій світу такі питання, які ще 
місяць тому здавалися немислимими, а той, ніби виправдовуючись, старанно відповідає на них, як 
школяр, який нашкодив і намагається догодити вчителю: 
- Основні Завдання ГРУ? 
- У нас тільки військова розвідка. <...>; 
- Запчастини до «Стінгерів» – ваша справа? 
- Так точно. Наша справа. <...>; 
- Як давно ви на посаді начальника ГРУ? 
- Чотири роки. Я не професійний розвідник, я чисто військовий товариш. <...>; 
- А тепер традиційне запитання: що ви робили під час перевороту? 
- 19 серпня мене відкликали з відпустки, Я приїхав і доповів, що перебуваю тут. До речі, і двадцяте, і 
двадцять перше серпня я провів на роботі, нікуди не виходив. У нас була спокійна обстановка, за-
ймалися, як зазвичай, своєю розвідувальною діяльністю за межами Радянського Союзу, а не всередині 
його – це не наш обов’язок. 
Владлен Михайлович Михайлов, який очолював ГРУ з 1987 року, був звільнений з посади начальни-
ка ГРУ через два місяці після того, як дав це інтерв’ю. – Прим. автора. 
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перебування продовжений ще на один рік. Після закінчення відрядження Різун знав, що його 
використання планується в центральному апараті ГРУ. У свої 27 років закінчив два вищих 
військових навчальних заклади, і для нього відкривалася перспективна кар’єра в центрально-
му апараті ГРУ. Відхилення в нормах поведінки, психіка, надмірні захоплення? Нічого подіб-
ного не відзначалося, зовні і внутрішньо виглядав як відданий Батьківщині і військовому 
обов’язку офіцер. 

Капітан 1-го рангу Валерій Калінін, начальник 3-го напрямку 
Першого управління ГРУ, який тимчасово виконував обов’язки резидента ГРУ в Женеві. «Независи-

мая газета». 25 грудня 1993 р 
 
 

Різун поводився підкреслено бездоганно, багато хто навіть після його втечі давав 
йому позитивну характеристику. 

Генерал-полковник А, Павлов, перший заступник начальника ГРУ. 
«Красная звезда». 14 квітня 1993 р 

 
 

Перед нами потворна особистість, для якої брехня стала засобом існування. 
А. Л. Дмитрієв, доктор технічних наук, про Віктора Суворова. 

«Военно-исторический журнал». 1993. № 10 
 
 

В його випускній атестації, крім основного змісту написано, що він «є наймолодшим 
за віком слухачем Військової академії Радянської Армії. Військові дисципліни він знає краще 
за своїх колег. Захоплюється збором книг з військової тематики ». Різун справді був тяму-
щим хлопцем і хорошим аналітиком, працював в розвідвідділі штабу округу. Він же, за вели-
ким рахунком, неординарна особистість і письменник непоганий. 

Військовий аташе при посольстві Росії в Україні 
полковник В. Безрученко. Газета «Час» (Україна). 12 травня 2001 р 

 
 

Суворов не історик. І не письменник. Він дрібний політикан, причому найбруднішого 
штибу. Пішак в ГРУ, він, перейшовши на Захід, не зміг навіть ніяких наших секретів прода-
ти – просто їх не знав. Ось і став вигадувати їх на потребу наклепникам Росії. 

В. Карпов, лауреат Державної премії СРСР, 
Колишній Перший секретар правління Спілки письменників СРСР. 

Тижневик «Книжное обозрение». 9 травня 1995 р 
 
 

«Акваріум» читати було цікаво. І світ перед нами відкривався таємничо-невідомий, 
і описувався він соковито. Один з нинішніх працівників ГРУ дав книзі таку характеристику: 
«Все бреше, негідник, але дуже захоплююче. Я б навіть сказав – красиво». 

«Правда». 18 лютого 1993 р 
 
 

Низьколобій малограмотний перебіжчик Різун-Суворов склав енциклопедію розумо-
вого убозтва. 

Володимир Бушин про книгу «Акваріум». 
Газета «Советская Россия». 6 березня 1993 р 

 
 

Суворов дуже добре пише – цікаво, дотепно. Він заслужив свою славу повністю. 
Олег Гордієвський. «Литературная газета». 9 квітня 1997 р 
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Найбільшим злочином держави проти ветеранів Другої світової та Великої Вітчиз-
няної воєн є дозвіл на видання книг пана Різуна «Акваріум», «Криголам» і тому подібного 
чтива. 

Олександр Розенбаум. Інтерв’ю газеті 
«Приазовский рабочий». Лютий 1996 р 

 
 

Найбільш сильні почуття у своїх колишніх колег викликає майор Володимир Різун, 
який втік зі Швейцарії до Англії в 1978-му. Пов’язане це не тільки з тим, що його, на відміну 
від Пеньковського і Полякова, не вдалося віддати під суд і розстріляти, скільки з опублікова-
ною під псевдонімом Віктор Суворов книгою «Акваріум». 

 «Известия». 5 листопада 1998 р 
 
 

Прізвище автора «бестселерів» «Акваріум», «Криголам», «День М», «Визволитель» 
на слуху. Книги знову ж на всіх ятках, численні офєні ними в ніс тикають <...>; Пушкіна 
немає, а Суворов – будь ласка. Сьогодні Різун читає лекції майбутнім англійським офіцерам. 
Про що, не відаю. Може про те розповідає, чого вчили його в радянській військовій академії. 
Бог йому суддя. І військовий трибунал. І коли перший свого ставлення до неофіта від розвід-
ки публічно не висловив, то другий конкретно, хоча і заочно, засудив до вищої міри. 

Полковник Н. Н. Поросков. «Красная звезда». 27 квітня 1994 р 
 
 

«Московський комсомолець» присвятив ювілею ГРУ статтю «"Акваріум" починає 
текти». У статті близько десяти разів повторюється слово «Акваріум», запозичене у зрад-
ника В.Різуна, що опублікував під цією назвою книгу, повну наклепу на військову розвідку. 

Генерал-майор І. Студенікін. «Красная звезда». 18 листопада 1998 р 
 
 

Читача у нас занурюють в «Акваріум», давлять «Криголамом». Сьогодні в Росії над 
людиною, читачем зокрема, йде безсовісний експеримент. І зазначені романи в ньому беруть 
участь. Їм створюють рекламу, змушують читати. Це свого роль щуп для визначення стану 
нашого суспільства. 

А. Афанасьєв, письменник. «Красная звезла». 24 серпня 1996 р 
 
 

«Акваріум», повернувшись з-за бугра, став саміздатовским гімном Радянської Армії. 
Олександр Нікішин. Альманах «Конец века». 1991 року, № 2 
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Замість передмови 
Викривачі шукають – і знаходять – численні невідповідності в біографіях Віктора Суворова, 

головного героя роману «Акваріум», і Володимира Різуна, реальної людини. 
В «Акваріумі» Віктор Суворов в п’ятнадцятирічному віці торгує на базарі кавунами, а Воло-

димира Різуна з одинадцяти років готували в особливих військових навчальних закладах. 
Віктор Суворов служив в штабі Прикарпатського військового округу, а Володимир Різун – в 

штабі Приволзького, в таємній запасній столиці Радянського Союзу. 
Віктор Суворов потрапив до номенклатури Центрального Комітету капітаном, а шпаркий Рі-

зун – ще лейтенантом, побивши всі рекорди. 
В «Акваріумі» я одним рядком згадав про подругу Віктора Суворова, дзвінку дівчинку з 

групи контролю, а в житті Володимира Різуна справа цим не обмежилася. 
Всім випускникам Першого факультету Військово-дипломатичної академії належало ще як 

мінімум один рік проходити підготовку в різних управліннях ГРУ. Цей рік пропрацював в централь-
ному апараті ГРУ і головний герой «Акваріума», а в реальному житті я потрапив на бойову роботу за 
кордон найпершим з усього випуску, минаючи рік обов’язкової додаткової підготовки. 

Віктор Суворов працював у Відні, другому за значенням центрі світового шпигунства, а Во-
лодимир Різун – в Женеві, в першому центрі, в головній його столиці. 

В «Акваріумі» у Віктора Суворова був один Навігатор, а в реальному житті за час моєї робо-
ти в Женеві змінилися три резидента: двоє були розумними, третій – не дуже. Коли через кілька років 
після всього, що сталося цей третій помер, ніхто з ГРУ не прийшов на його похорон, хоча був він 
генерал-майором. Його люто ненавиділи всі – і начальники, і підлеглі. Смугасті штани він заробив 
тільки тому, що брат його був помічником у товариша Брежнєва. Цей розумник в генеральських шта-
нях ріс в високих кабінетах Москви, і його першою посадою за кордоном, вищою з усіх можливих, 
була посада резидента ГРУ в Женеві. Він провалив все, що можна було провалити. Його зображен-
ням я не став поганити свою книгу. І справжніх причин втечі ніколи не пояснював. 

Віктор Суворов втік один і з Австрії, Володимир Різун – з дружиною та малими дітьми і із 
Швейцарії. 

Переробляючи для роману «Акваріум» власну біографію, я абсолютно свідомо працював 
«на пониження». Ніяких прямих збігів в деталях біографій головного героя роману Віктора Суворова 
і автора роману Володимира Різуна і не мусило бути – навпаки, я уважно стежив за тим, щоб таких 
збігів не було. «Акваріум» – не про мене, а про те, як працює радянська військова розвідка від ба-
тальйону і вище, до найважливіших резидентур. Коли б я назвав справжні імена, місця, дати та 
деталі реальних подій і операцій, це було б підлістю стосовно моїх товаришів, товаришів по службі і 
командирів. Тому я змістив дію роману в часі і просторі, змінив імена і обставини, щоб неможливо 
було вирахувати ні мене, ні моїх колег, ні нашу іноземну агентуру. Винятком стали лише імена де-
яких найбільш високопоставлених радянських воєначальників і чиновників, особистості і деталі біог-
рафії яких широко відомі і ніколи не були секретом. 

З особливою обережністю я писав про агентуру і про роботу з нею. З моєю втечею не був 
пов’язаний жоден шпигунський процес, ніхто не був заарештований або засуджений. Можливо, я 
погано працював і нічого не знав? Того, хто в стратегічній агентурної розвідки погано працює, вига-
няють після першого року. Я ж відбув повний термін відрядження, всі три роки, і як виняток був за-
лишений на четвертий рік, а у вигляді особливого винятку – на п’ятий. 

«Акваріум», як і книгу «Розповіді визволителя», я опублікував під псевдонімом і вирішив 
його ніколи не розкривати, щоб нікому не завдавати незручностей, Мене вперше розкрив начальник 
ГРУ генерал армії В.М.Михайлов. В інтерв’ю газеті "Комсомольська правда" (23-31 серпня 1991 г.) 
він повідомив: «Справжнє прізвище автора [«Акваріума»] – Різун. Це наш полковник1, який років 
11-12 тому втік до Англії.» 
 
 
 

                                                
1 Через півроку після цієї публікації новий начальник ГРУ генерал-полковник Е. Л. Тимохін назвав 
мене майором (див. Відгуки про роман «Акваріум» на перших сторінках цього видання). Минуло ще 
півтора року, і колишній резидент ГРУ в Женеві капітан 1-го рангу Валерій Калінін назвав мене капі-
таном. Тенденція очевидна. Якщо так піде й надалі, через деякий час в пресі, ймовірно, виступить 
колишній молодший шифрувальник женевської резидентури і назве мене єфрейтором. – Прим. авто-
ра. 
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Пролог 
- Закон у нас простий: вхід – рубль, вихід – два. Це означає, що вступити в організацію важ-

ко, а вийти з неї ще важче. Для всіх членів організації передбачений тільки один вихід з неї – через 
трубу. Для одних цей вихід – з пошаною, для інших – з ганьбою, однак для всіх нас є тільки одна 
труба. Тільки через неї ми виходимо з організації. Ось вона, ця труба, – сивий вказує мені на величез-
не, на всю стіну, вікно, – помилуйся нею. 

З висоти дев’ятого поверху переді мною відкривається панорама величезного пустельного 
аеродрому, котрий тягнеться до самого обрію. А коли дивитися вниз, то прямо під ногами – лабіринт 
піщаних доріжок між пружними стінами кущів. Зелень саду і вигоріла трава аеродрому розділені 
незламною бетонною стіною з густим павутинням колючого дроту на білих роликах. 

- Ось вона, – сивий вказує на невисоку, метрів десяти, товсту квадратну трубу над плоским 
смоленим дахом. 

Чорний дах пливе по зелених хвилях бузку, ніби пліт в океані або як старовинний бронено-
сець, низькобортний, з незугарною трубою. Над трубою в’ється легкий прозорий димок. 

- Це хтось залишає організацію? 
- Ні, – сміється сивий, – труба – це не тільки наш вихід, труба – джерело нашої енергії, труба 

– берегиня наших секретів. Це просто зараз палять секретні документи. Знаєш, краще спалити, ніж 
зберігати. Спокійніше. Коли хтось із організації йде, то дим не такий, дим тоді густий, жирний. Коли 
ти вступиш до організації, то і ти одного прекрасного дня вилетиш в небо через цю трубу. Проте за-
раз організація дає тобі останню можливість відмовитися, останню можливість подумати про свій 
вибір. А щоб у тебе було над чим подумати, я тобі фільм покажу. 

Сивий натискає кнопку на пульті і вмощується в крісло поруч зі мною. Важкі коричневі 
штори з легким скрипом закривають неосяжні вікна, і тут же на екрані без всяких титрів і вступів 
з’являється зображення. Фільм чорно-білий, плівка стара і досить зношена, Звуку немає, і тому вира-
зніше чути стрекотіння кіноапарата. 

На екрані висока похмура кімната без вікон, що нагадує цех або котельню. Крупним планом 
– топка з заслінками, схожими на ворота маленької фортеці, і напрямні жолоби, які йдуть в топку, як 
рейки в тунель. Біля топки люди в сірих халатах. Кочегари. Ось подають домовину. Так ось воно що! 
Крематорій. Той самий, напевно, який я тільки що бачив у вікні. Люди в халатах піднімають домови-
ну і встановлюють її на напрямні жолоби. Заслінки печі плавно розходяться в сторони, домовину 
злегка підштовхують, і вона несе свого незнаного мешканця в розбурхане полум’я. 

А ось крупним планом камера показує обличчя живої людини. Обличчя повністю спітніле. 
Спекотливо біля топки. Обличчя показують з усіх боків нескінченно довго. Нарешті камера відходить 
назад, показуючи людину повністю. Вона не в халаті. На ній дорогий чорний костюм, правда, зовсім 
зім’ятий. Краватка на шиї скручена мотузкою. Людина туго прикручена сталевим дротом до медич-
них нош, а ноші поставлені до стіни на ручки так, щоб людина могла бачити топку. 

Всі кочегари раптом повернулися до прив’язаного. Ця увага йому, мабуть, зовсім не сподо-
балася. Він кричить. Він страшно кричить. Звуку немає, одначе я знаю, що від такого крику дзенька-
ють вікна. Чотири кочегара обережно опускають ноші на підлогу, потім дружно піднімають їх. 
Прив’язаний робить неймовірне зусилля, щоб перешкодити цьому. Титанічне напруження обличчя. 
Жили на лобі роздуті так, що готові луснути. Тільки спроба вкусити руку кочегара не вдалася. Зуби 
прив’язаного впиваються у власну губу, і чорна цівка крові біжить підборіддям. Гострі у людини зу-
би, нічого не скажеш. Його тіло скручене міцно, проте він звивається ніби спіймана ящірка. Його 
голова, підкоряючись тваринному інстинкту, потужними ритмічними ударами б’є об дерев’яну руч-
ку, допомагаючи тілу. Прив'язаний б’ється не за своє життя, а за легку смерть. Його розрахунок зро-
зумілий: розгойдати носилки і впасти разом з ними з направляючих жолобів на цементну підлогу. Це 
буде або легка смерть, або втрата притомності. А непритомному можна і в піч. Не страшно... 

Тільки кочегари знають свою справу. Вони просто притримують ручки нош, не даючи їм ро-
згойдуватися. А дотягнутися зубами до їхніх рук прив’язаний не зможе, навіть коли б і лопнула його 
шия. 

Кажуть, що в самий останній момент свого життя людина може творити чудеса. Підкоряю-
чись інстинкту самозбереження, все його м’язи, все його свідомість і воля, все прагнення жити рап-
том концентруються в одному короткому ривку... 

І він рвонувся! Він рвонувся всім тілом! Він рвонувся так, як рветься лисиця з капкана, ку-
саючи і обриваючи власну закривавлену лапу. 

Він рвонувся так, що металеві напрямні жолоби затремтіли, він рвонувся, ламаючи власні 
кістки, розриваючи жили і м’язи. Він рвонувся... 
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Однак дріт був міцним. 
І ось ноші плавно пішли вперед. Двері топки розійшлися в боки, осяявши білим світлом пі-

дошви лакованих, давно не чищених черевиків. Ось підошви наближаються до вогню. Людина нама-
гається зігнути ноги в колінах, щоб збільшити відстань між підошвами і шаленіючим полум’ям. Од-
нак і цього йому не вдається. Оператор крупним планом показує пальці. Дріт туго вп’явся в них. Про-
те кінчики пальців цієї людини вільні. І ось ними він намагається гальмувати свій рух. Кінчики паль-
ців розчепірені і напружені. Коли б хоч щось потрапило на їхньому шляху, то людина, безсумнівно, 
втрималася б. І раптом ноші зупиняються біля самої топки. Новий персонаж на екрані, одягнений в 
халат, як і всі кочегари, робить їм знак рукою. І, підкоряючись його жесту, вони знімають ноші з на-
правляючих жолобів і знову встановлюють біля стіни на ручки. 

В чому справа? Чому затримка? 
Ах, ось в чому справа. До зали крематорію на низькому візку вкочують ще одну домовину. 

Вона вже забита. Вона чудова. Вона елегантна. Вона прикрашена бахромою і облямівкою. Це почесна 
домовина. Дорогу почесній домовині! Кочегари встановлюють її на напрямні жолоби, і ось вона піш-
ла у свій останній шлях. Тепер неймовірно довго потрібно чекати, поки вона згорить. Необхідно че-
кати і чекати. Необхідно бути терплячим... 

А ось тепер, нарешті, і черга прив’язаного. Ноші знову на напрямних жолобах. І я знову ба-
чу цей беззвучний зойк, який, напевно, здатний зривати двері з завіс. Я з надією вдивляюся в обличчя 
прив’язаного. Я намагаюся знайти ознаки божевілля на його обличчі. Божевільним легко в цьому 
світі. Проте немає таких ознак на красивому мужньому обличчі. Не закарбоване божевілля на облич-
чі, не зіпсоване ним це лице. Просто чоловікові не хочеться в пічку, і він це намагається якось вира-
зити. А як виразиш, окрім крику? Ось він і кричить. На щастя, крик цей не увічнений. Ось лаковані 
черевики в вогонь пішли. Пішли, чорт забирай. Шаленіє вогонь. Напевно, кисень вдувають. Два пер-
ших кочегара відскакують геть, два останніх з силою штовхають ноші в глибину. Двері топки закри-
ваються, і тріск апарату стихає. 

- Він... хто? – Я сам не знаю, навіщо задаю таке питання. 
- Він? Полковник. Колишній полковник. Він був в нашій організації. На високих постах. Він 

організацію обманював. За це його з організації виключили. І він пішов. Такий у нас закон. Силою в 
організацію ми нікого не залучаємо. Не хочеш – відмовся. Тільки коли вже вступив, то належиш ор-
ганізації повністю. Разом з черевиками і краваткою. Отже, я даю останню можливість відмовитися. 
На роздуми одна хвилина. 

- Мені не потрібна хвилина на роздуми. 
- Такий порядок. Навіть коли тобі й не потрібна ця хвилина, організація зобов’язана тобі її 

надати, посидь і помовчи, – сивий клацнув перемикачем, і довга худа стрілка, чітко вибиваючи крок, 
рушила сяючим циферблатом. 

А я знову побачив перед собою обличчя полковника в самий останній момент, коли його но-
ги вже були у вогні, а голова ще жила: ще пульсувала кров, ще в очах світився розум, смертна туга, 
жорстока мука і непереможне бажання жити. Коли мене візьмуть до цієї організації, я буду служити 
їй вірою і правдою. Це серйозна і потужна організація. Мені подобається такий порядок. Однак чо-
мусь я наперед знаю, що коли мені прийде час вилетіти в коротку квадратну трубу, то ніяк не в труні 
з бахромою і облямівкою. Не та в мене натура. Чи не з тих я, котрі з бахромою... Не з тих. 

- Час вийшов, Тобі потрібен ще час на роздуми? 
- Ні. 
- Ще одна хвилина? 
- Ні. 
- Що ж, капітане. Тоді мені випала честь першим привітати тебе зі вступом до нашого таєм-

ного братства, яке іменується Головне розвідувальне управління Генерального штабу, або скорочено 
ГРУ. Тобі чекає зустріч з заступником начальника ГРУ генерал-полковником Мещеряковим і візит до 
Центрального Комітету до генерал-полковника Лемзенка. Я думаю, ти їм сподобаєшся. Тільки не 
думай хитрувати. В даному випадку краще задати питання, ніж промовчати. Іноді в ході наших іспи-
тів і психологічних тестів таке покажуть, що питання саме до горла підступає. То ж не муч себе. За-
дай питання. Поводься так, як поводився сьогодні тут, і тоді все буде добре. Успіхів тобі, капітане. 
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Розділ 1 
1 

Коли вам захотілося працювати в КДБ, їдьте в будь-який обласний центр. На центральній 
площі обов’язково статуя Леніна стоїть, а позаду неї обов’язково виявиться величезний будинок з 
колонами – це обласний комітет Комуністичної партії. Десь тут поруч і обласне управління КДБ. Тут 
же, на площі, будь-кого запитаєте, вам всякий покаже: та ота будівля, сіра, похмура, так-так, саме на 
неї Ленін своєю залізобетонною рукою вказує. А можна в обласне управління і не звертатися, можна 
в двері Особливого відділу за місцем роботи постукати. Тут вам також кожен допоможе: прямо по 
коридору і праворуч, двері чорною шкірою оббиті. Можна стати співробітником КДБ і простіше. 
Можна до особіста звернутися. Особіст на кожній дрібній залізничної станції є, на кожному заводі, а 
буває, що і в кожному цеху. Особіст є в кожному полку, в кожному інституті, в кожній тюрмі, в кож-
ному партійному комітеті, в конструкторському бюро, а вже в комсомолі, профспілках і громадських 
організаціях їх не перелічити. Підходь і кажи: хочу в КДБ! Інше питання – приймуть чи ні (ну зви-
чайно ж, візьмуть!), проте дорога в КДБ відкрита для всіх, і шукати цю дорогу зовсім не потрібно. 

А ось в ГРУ потрапити не так легко, До кого звернутися? У кого ради запитати? У які двері 
стукати? Може, в міліції поцікавитися? У міліції плечима знизують: немає такої організації. 

У Грузії міліція навіть номерні знаки видає з буквами ГРУ, не підозрюючи, що букви ці мо-
жуть мати якийсь таємничий сенс. Їде така машина по країні – ніхто не здивується, ніхто вслід не 
гляне. Звичайній людині, як і всій радянській міліції, ці букви ні про що не кажуть і ніяких асоціацій 
не викликають. Не чули звичайні громадяни про таку організацію, і міліція ніколи не чула. 

У КДБ мільйони добровольців, в ГРУ їх немає. В цьому і полягає головна відмінність. ГРУ – 
організація секретна. Про її існування широкі народні маси не обізнані, тому й не рветься ніхто сюди 
з власної ініціативи. Однак, припустимо, знайшовся якийсь доброволець, якимось чином знайшов він 
ті двері, в які стукати потрібно, прийміть, каже. Приймуть? Ні, не приймуть. Добровольці ГРУ не 
потрібні. Добровольця негайно заарештують, і чекає його важке, болісне слідство. Багато буде пи-
тань. Де ти ці три літери почув? Як ти нас знайти зумів? А, головне, хто допоміг тобі? Хто? Хто?! 
Хто?!! Відповідай, сука! 

Правдиві відповіді ГРУ виривати вміє. Відповідь з будь-кого вирвуть. Це я вам гарантую. 
ГРУ обов’язково знайде того, хто добровольцю допоміг. І знову слідство почнеться: а тобі, падла, хто 
ці букви назвав? Де ти їх почув? Довго чи коротко, тільки ж знайдуть і першоджерело. Їм виявиться 
той, кому таємниця довірена, одначе довжина язика у кого перевищує встановлені стандарти. О, ГРУ 
вміє такі язики виривати. ГРУ такі язики разом з головами відриває. І кожен, хто потрапив до ГРУ, 
знає про це. Кожен, хто потрапив до ГРУ, береже свою голову, а зберегти її можна, тільки слідкуючи 
за язиком. Про ГРУ можна говорити тільки всередині ГРУ. Говорити необхідно так, щоб голос твій 
не почули за межами стін величної будівлі на Хорошовці. Кожен, хто потрапив до ГРУ, свято шанує 
закон Акваріума: все, про що ми говоримо всередині, нехай всередині і залишиться, нехай жодне 
наше слово не вийде за ці стіни. 

І тому, що такий порядок існує, мало хто за межами Акваріума знає про те, що відбувається 
всередині. А той, хто знає, той мовчить. І через те, що всі посвячені мовчать, особисто я про ГРУ 
ніколи нічого не чув. 

Був я ротним командиром. Після визвольного походу до Чехословаччини ураган переміщень 
підхопив мене і кинув в 318-ю мотострілецьку дивізію 13-й армії Прикарпатського військового окру-
гу. Я отримав під командування другу танкову роту в танковому батальйоні 910-го мотострілецького 
полку. Рота моя успіхами не славилася, проте й в тих, що відстають, не значилася. Життя своє я бачив 
на багато років вперед: після роти – начальником штабу батальйону, після цього необхідно буде про-
рватися в бронетанкову академію імені маршала Малиновського, потім буде батальйон, полк, може 
статися, що й вище. Відхилення могли бути тільки в швидкості руху, та не в напрямку. Напрямок я 
вибрав собі одного разу на все життя і змінювати його не збирався. Однак доля розпорядилася інак-
ше. 

13 квітня 1969 року о 4 годині 10 хвилин ранку взяв мене обережно за плече мій посильний: 
- Вставайте, товаришу старший лейтенант, на вас чекають великі справи. – Тут же, зрозумі-

вши, що спросоння я до жартів не схильний, він, змінивши тон, коротко оголосив: – Бойова тривога! 
Зібрався я за три з половиною хвилини: ковдру геть, на себе – штани, шкарпетки, чоботи. 

Гімнастерку – через голову, не застібаючи, це на ходу зробити можна. Тепер портупею на найостан-
ніші дірочки затягнути, командирську сумку через плече і кашкет на голову. Ребром долоні – по ко-
зирку: чи співпадає кокарда з лінією носа. Ось і всі збори. І бігом вперед. Мій пістолет в кімнаті чер-
гового по полку зберігається. Пістолет я на вході з величезного сейфа схоплю. А мій речовий мішок, 
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комбінезон, тепла куртка і шолом завжди в танку. Бігом сходами вниз. Ех, в душ би зараз та щоки 
бритвою пошкрябати. Та не час. Бойова тривога! Тупорилий ГАЗ-66 вже майже повний: все молоді 
офіцерики та їхні посильні, які ще молодші. 

А в небі вже зірки тануть, Вони йдуть тихо, не прощаючись, як йдуть з нашого життя люди, 
спогади про яких солодким болем озиваються в наших черствих душах. 

2 
Гримить парк, реве парк бойових машин сотнями двигунів. Сіра мла навколо та кіптява со-

лярна. Гарчать потривожені танки. Брудною бетонною дорогою повзуть сіро-зелені коробки, шику-
ються в нескінченну чергу. Попереду широкогруді плаваючі танки розвідувальної роти, слідом за 
ними – бронетранспортери штабу полку і роти зв’язку, потім танковий батальйон, далі, за поворотом, 
три мотострілецькі батальйони витягають колони, за ними артилерія полкова, зенітна та протитанко-
ва батареї, сапери, хіміки, ремонтники. Тиловим підрозділам і місця немає у величезному парку. Во-
ни свої колони витягувати почнуть, коли головні підрозділи далеко вперед підуть. 

Біжу я уздовж колони машин до своєї роти. А командир полку матюкає когось від щирого 
серця. Начальник штабу полку з командирами батальйонів лається, криком сотні двигунів перекри-
ває. Я біжу. Й інші офіцери біжать. Швидше, швидше. Ось вона, рота моя. Три танка – перший взвод, 
три – другий, ще три – третій. А командирський мій танк попереду. Вся десятка на місці. І вже чую я 
всі свої десять двигунів. Із загального ревища їх виділяю. У кожного двигуна свій норов, свій харак-
тер, свій голос. І не фальшивить жоден. 

Для початку непогано. Перед своїм танком частішаю кроки, різко стрибаю і похилим лобо-
вим броньовим листом збігаю до башти. Командирський люк відкритий, радист простягає мені шо-
лом, вже підключений до внутрішнього зв’язку. Шолом зі світу гуркоту і ревіння переносить мене в 
світ тиші і спокою. Та навушники оживають миттєво, руйнуючи хитку ілюзію тиші. Радист, що си-
дить поруч, по внутрішньому зв’язку (інакше довелося б кричати на вухо) доповідає останні вказівки. 
Все про дрібниці. Я його головним питанням обриваю: війна чи навчання? «Дідько його знає», – зни-
зує він плечима. 

Як би там не було, моя рота до бою готова, і її необхідно з парку негайно виводити, – такий 
закон. Скупчення сотень машин в парку – ціль, про яку наші вороги мріють. Я вперед дивлюся. Та 
хіба побачиш що? Перша танкова рота попереду мене стоїть. Напевно, командир ще не прибув. Всі 
інші попереду також чекають. Я на дах башти вискочив. Так видніше. Здається, в розвідувальній роті 
танк заглух, загородивши дорогу всьому полку. Я на годинник дивлюся. Вісім хвилин нашому ко-
мандирові полку залишилося, Баті нашому. Коли через вісім хвилин колони полку не рушать, з ко-
мандира полку погони зірвуть і виженуть з армії без пенсії, як старого пса нікчемного. А в голову 
колони жоден тягач з ремонтної роти зараз не проб’ється: вся центральна дорога, стиснута сірими 
похмурими гаражами, забита танками від краю до краю. Я на запасні ворота погляд кидаю. Дорога до 
них широкої канавою перерізана: там кабель якийсь або трубу почали прокладати. 

Я в люк стрибаю і водієві на всю горлянку: «Ліворуч, вперед!» І тут же всій роті: «Роби як 
я!» А ліворуч воріт немає ніяких. Ліворуч – стінка цегляна між довгими блоками ремонтних майсте-
рень. В командирському танку – кращий в роті водій. Так встановлено задовго до мене, і у всій армії. 
Я йому по внутрішньому зв’язку кричу: «Ти в роті кращий! Я тебе, негідника, вибрав. Я тебе, пройду, 
вищої честі удостоїв – командирську машину берегти та пестити. То ж не осором вибір командирсь-
кий! Сокрушу, згною!» 

А водієві моєму відповідати ніколи: на зовсім короткому відрізку розганяє він броньового 
монстра, перекидаючи передачі вище та вище. Страшний удар танком по стіні цегляній. Здригнулося 
все у нас в танку, задзвеніло, загуло. Цегла бита лавиною на броню обвалилася, ламаючи фари, анте-
ни, зриваючи ящики з інструментами, калічачи зовнішні паливні баки. Та заревів мій танк і, оповитий 
павутиною колючого дроту, вирвався з цегляного пилу на сонну вуличку тихого українського містеч-
ка. Я в задній триплекс дивлюся: танки роти моєї пішли в пролом за мною весело та босякувато. До 
пролому черговий по парку біжить. Руками махає. Кричить щось. Рот роззявлений широко. Та хіба 
почуєш, що він там кричить. Як в німому кіно, по міміці здогадуватися доводиться. Думаю, що ма-
тюкається черговий. Надто матірна міміка. Не сплутаєш. Коли десятий танк моєї роти через пролом 
виходив, там вже регулювальники з’явилися: форма чорна, портупеї і шоломи білі. Ці порядок наве-
дуть. Ці знають, кого першим випускати. Розвідку – ось кого. У кожному полку є особлива розвідрота 
з особливою технікою, з особливими солдатами і офіцерами. Одначе крім неї в кожному мотостріле-
цькому і танковому батальйоні полку підготовлено ще по одній роті, які ні особливої техніки, ні осо-
бливих солдат не мають, проте й вони можуть використовуватися для ведення розвідки. 
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Ось ці роти й необхідно випускати вперед, Нас, білі шоломи, випускайте! Нам зараз далеко 
вперед вирватися потрібно. 

3 
Дивишся на роти в дивізії або в полку – всі вони однакові для стороннього ока. Та ж ні! У 

кожному батальйоні перша рота і є першою. Які тільки не є погані солдати в батальйоні, а найкращих 
з них комбат до першої роти збирає. І коли нестача офіцерів, то свіже офіцерське поповнення 
обов’язково першій роті віддадуть. Тому що перша рота по головній осі батальйону завжди йде. Вона 
перша з ворогами лобами зіштовхувалися. А від зав’язки бою і його результат багато в чому зале-
жить. Друга рота в будь-якому батальйоні – середня. Офіцери по других ротах нічим особливим не 
вирізняються, ось як я, і солдати також. Однак кожна друга рота має додаткову розвідувальну підго-
товку. У неї нібито суміжна професія є. Перш за все вона також бойова рота, проте коли буде потріб-
но, то вона може вести розвідку в інтересах свого батальйону, а може і в інтересах полку працювати, 
замінюючи собою або доповнюючи особливу полкову розвідроту. 

У Радянській Армії 2400 мотострілецьких і танкових батальйонів. І в кожному з них третя 
рота – не тільки за номером третя. В третіх ротах зазвичай служать ті, хто ні в перші, ні в другі роти 
не потрапив: зовсім молоді, недосвідчені офіцери або перезрілі, безперспективні. Солдат в третіх 
ротах завжди не вистачає. Більш того, на території Союзу треті роти, в переважній більшості, взагалі 
солдатів не мають. Техніка їхня бойова постійно на консервації знаходиться. Війна почнеться – тися-
чі цих рот доповнять резервістами і швидко піднімуть до рівня звичайних бойових підрозділів. У цій 
системі – глибокий сенс: додати в дивізію резервістів в тисячу разів краще, ніж формувати нові диві-
зії цілком з резервістів. 

Моя друга танкова рота стрімко йде вперед. На повороті я оглядаюся і перераховую танки. 
Поки швидкість витримують всі. Прямо за останнім танком моєї роти, викрешуючи іскри з бетону, не 
відстаючи, йде гусеничний бронетранспортер з білим прапорцем. 

І у мене від серця відлягло. Маленький білий прапорець означає присутність посередників. 
А їхня присутність, в свою чергу, означає навчання, а не війну. Значить, поживемо ще. 

А наді мною вертоліт-бабка. Донизу ковзає. Розвертається і заходить прямо проти вітру, 
щоб не знесло його. З правого борту завис. Я на даху башти. Рука права над головою. Пілот рудий 
зовсім. Обличчя, ніби сороче яйце, веснянками прикрашене. А зуби – сніг. Сміється. Знає він, верто-
літна людина, що тим ротним, кому він зараз накази розвіз, день випав не з кращих. Вертоліт відразу 
вгору злітає, вбік йде. Тільки рудий пілот сміється. Тільки зуби його блищать, промені сонця, що 
сходить, відбиваючи. 

4 
Танк мій ревучий всесвіт навпіл ріже, і те, що єдиним було попереду, розпадається надвоє. І 

летять переліски праворуч та ліворуч. Гуркіт всередині жахливий. Карта на колінах. І багато що стає 
зрозумілим. Дивізію в прорив кинули, і йде вона стрімко на захід. Тільки де противник – не ясно. 
Нічого про це карта не говорить. І тому попереду дивізії рвуться два десятка розвідувальних, танко-
вих і мотострілецьких рот, і моя – серед них. Роти ці – як розчепірені пальці однієї долоні. Їхнє за-
вдання – намацати найуразливіше місце в обороні противника, по якому командир дивізії гупне своїм 
тисячотонним кулаком. Вразливе місце супротивника шукають на величезних просторах, і тому кож-
на з висланих вперед рот йде в повній самоті. Знаю я, що йдуть десь поруч такі ж роти, навально і 
стрімко обходячи осередки опору, села та міста. І моя рота також в виснажливі сутички не вплутуєть-
ся: зустрів супротивника, повідомив в штаб і обходь. Швидше обходь і знову вперед. А десь далеко 
головні сили, ніби ревучий потік, що греблю прорвав. Вперед, хлопці, вперед, на захід! 

А бронетранспортер з білим прапорцем не відстає, Він, клятий, вдвічі легший від танка, а 
сили могутньої в ньому майже стільки ж. Пару раз намагався я відірватися: мовляв, високі швидкості 
– запорука перемоги. Проте не вигоріло. Коли взводом командував, то такі речі цілком вдавалися, а з 
ротою не пройде. Розірвеш колону, танки лісами та болотами порозгублюєш. За це не хвалять, за це з 
роти знімають. Біс з вами, думаю, перевіряйте на здоров’я, а роту я розтягувати не буду... 

- Кран попереду! – Кричить по радіо командир шостого танка, висланого вперед. 
Кран? Підйомний? Точно! Кран! Весь зелененький, стріла для маскування гілками обліпле-

на. Де на полі бою можна кран побачити? Правильно! В ракетній батареї! Чи ж кожного дня така 
удача! 

- Рота! – Горлаю. – Ракетна батарея! До бою. Вперед! 
А вже мої хлопці знають, як з ракетними батареями розправлятися. Перший взвод, обганяю-

чи мене, розсипається в бойову лінію. Другий, різко збільшуючи швидкість, йде праворуч і, кидаючи 



Віктор Суворов  Акваріум 

15 
 

в небо грудки багнюки з-під гусениць, мчить вперед. Третій взвод йде ліворуч, величезним гаком 
охоплюючи батарею з флангу. 

- Швидкість! – Гарчу. 
А водії це і без мене розуміють, Знаю, що у кожного водія зараз права нога вперлася в бро-

ньову підлогу, втиснувши педаль до упору. І тому двигуни завили непокірно і норовисто. І від того 
ревище таке. І від того кіптява нестерпна: паливо не встигає згоряти в двигунах повністю, і моторош-
ним напором газу його викидає через вихлопні горловини. 

- Розвідку припиняю... Квадрат... Тринадцята сорок одна... Стартова позиція... Приймаю бій. 
– Це мій радист-заряджаючий кричить в ефір наше, може статися, останнє послання. Ракетні підроз-
діли і штаби противника мусить атакувати кожен при першій зустрічі, без всяких на те команд, які б 
не були шанси, чого б це не коштувало. 

Заряджаючий ривком обриває зв’язок і кидає перший снаряд на досилач. Снаряд плавно йде 
в казенник, і роздроблюючим серце ударом масивний затвор, ніби ніж гільйотини, закриває ствол. 
Башта пливе вбік, а під моїми ногами полетіла ліворуч спина механіка-водія і боєукладка зі снаряда-
ми. Казенник гармати, здригнувшись, пливе вгору. Навідник вчепився руками в пульт прицілу, і по-
тужні стабілізатори, підкоряючись його корявим долоням, легкими ривками утримують гармату та 
башту, не дозволяючи їм повторювати шалені ривки танка, який летить пеньками та корчами. Вели-
ким пальцем правої руки навідник плавно тисне на спуск. З тим, щоб страшний удар не вдарив по 
нашим вухам раптово, в усіх шоломофонах лунає різке клацання, змушуючи барабанні перетинки 
стиснутися, зустрічаючи нищівний гуркіт пострілу надпотужної гармати. Клацання в шоломофонах 
випереджає постріл на соті частки секунди, і тому ми не чуємо самого пострілу. 

Сорокатонна громада танка, що летить вперед, здригнулася. Гарматний ствол відлетів назад 
і з дзвоном вивергнув задимлену гільзу. І тут же, вторячи командирській гарматі, слідом загавкали 
інші. А заряджаючий вже другий снаряд кинув на досилач. 

- Швидкість! – Горлаю я. 
А багнюка з-під гусениць фонтанами. А брязкіт гусениць навіть голосніший за гарматний 

гуркіт. А в шоломофонах нове клацання – це навідник знову на спуск тисне. І знову ми свого власно-
го пострілу не чуємо. Тільки гармата різко назад рвонулась, тільки гільза страшно дзвенить, зіткнув-
шись з відбійником. Ми чуємо тільки постріли сусідніх танків. А вони чують наші. І ці гарматні пос-
тріли шмагають моїх доблесних азіатів немов батогом межи вуха. І звіріють вони. Я кожного з них 
зараз уявити можу. У п’ятому танку навідник між пострілами гумовий налобник прицілу від захвату 
гризе. Це не тільки в роті, у всьому батальйоні знають. Недобре це. Відволікається він від спостере-
ження за обстановкою. Його за це ледь було в заряджаючі не перевели. Тільки ж надто вже точно 
стріляє, негідник. А в третьому танку минулого разу командир, включивши рацію на передачу, забув 
її вимкнути, забиваючи весь зв’язок в ротній мережі. І вся рота чула, як він скреготав зубами і підви-
вав вовком. 

- Круши, – шепочу я, і шепіт мій на тридцять кілометрів радіохвилі розносять, немов я кож-
ному зі своїх милих несамовитих азіатів це слово прямо в вушко нашіптую: – Круши-и-и-и! 

А по вухах клацання, і гільза знову дзвенить. Аромат у стріляних гільз запаморочливий. Хто 
той отруйний аромат вдихав, той звірів хтиво. Круши! 

Від гуркоту, від могутності небувалої, від кулеметних виспівів п’яніють мої танкісти. І не 
втримає їх тепер ніяка сила. Ось і водії всіх танків немов з ланцюга зірвалися: рвуть важелі ручищами 
своїми грубими, терзають машини свої, женуть їх, непокірних, прямо в пекло. А я назад дивлюся: не 
обійшли б з тилів. Далеко позаду – бронетранспортер з білим прапорцем. Відстав, з сил вибився. Лю-
ди в ньому нещасні: немає у них такої гармати надпотужної, немає у них гуркоту запаморочливого, 
немає аромату п’янкого. Немає у них в житті такої насолоди боєм, вони не зазнали її. Тому боягузли-
вий їхній водій, камені та пеньки обережно обходить. А ти не бійся! А ти машину вхопи лапами, рви 
її та гризи. Броньова машина – істота ніжна. Тільки коли відчує машина на собі могутнього вершни-
ка, то оскаженіє й вона. І понесе вона тебе галопом по валунах гранітних, по пеньках тисячолітніх 
дубів, по вирвах та ямах. Не бійся гусениці порвати, не бійся торсіони переламати. Рви і круши, і 
понесе тебе танк, ніби птах. Він, танк, також боєм впивається. Він народжений для бою. Круши! 

- Виводь роту з бою... 
Іскри з-під гусениць. Влетіла рота на позиції ракетної батареї. Скрегіт в моїх навушниках: 

чи то гусениці по сталевому листу брязкають, чи то навідник мій зубами скрипить. 
- Виводь роту з бою. 
Щоб не зачепити один одного, танки без всякої команди вогонь припинили, тільки ревуть, 

ніби вовки, що оленя на шматки рвуть. Б’ють танки лобами своїми броньованими хирляві ракетні 
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транспортери, крани та пускові установки, в жирний чорнозем втоптують красу і гордість ракетних 
військ. Круши! 

- Виводь роту з бою... – Знову чую я чийсь далекий скрипучий голос і раптом розумію, що 
це перевіряючий до мене звертається. Ах, чорт! Так хто ж в такий момент найвищого, майже сексуа-
льного блаженства людей від улюбленого заняття відриває? Перевіряючий, твою мать, ти ж моїх же-
ребців в імпотентів перетвориш! Хто тобі право дав псувати чудову танкову роту? Ти ворог народу 
чи буржуазний шкідник? Куль тобі в зуби! Рота, круши! І, гепнувши кулаком по броні, виматюкавши 
у відкритий ефір всю штабну наволоч, яка порохового диму по своїх канцеляріях не нюхала, я коман-
дую: 

- Роті бойової відбій! Ліворуч на галявину повзводно марш! 
Мій водій спересердя рве лівий важіль до упору, від чого танк всією масою своєю майже пе-

рекидається праворуч, ламаючи красуню берізку. Майстерно водій перекидає передачі майже з секу-
ндною затримкою і, діставшись до верхньої, жене броньового монстра вперед, через чагарник і гли-
бокі ями, прямо на галявину. Хвацько розвернувшись, він знижує обороти майже до нуля, і машина 
завмирає на місці, кинувши нас різко вперед, ніби при раптовому гальмуванні літака в самому кінці 
розбігу. Решта танків з розчарованим ревінням один за іншим вириваються з лісу і, різко гальмуючи, 
шикуються в чітку лінію. 

- Розряджай! Зброю до огляду! - Подаю команду і вириваю шнур шоломофона з роз’єму, а 
заряджаючий клацанням вирубує весь зв’язок. 

5 
Бронетранспортер з перевіряючими далеко відстав. Поки він дошкандибав до роти, я встиг 

перевірити озброєння, отримав рапорти про стан машин, про витрату палива і боєприпасів, вишику-
вав роту і завмер посередині галявини в готовності рапортувати. 

Стою, подумки плюси і мінуси підраховую: за що мене похвалити можуть, а за що покарати. 
Рота з парку розпочала вихід на вісім хвилин раніше терміну – за це хвалять, за це іноді командиру 
роти і золотого годинника підкинути можуть. На початку війни рахунок на секунди йде. Всі танки, 
всі літаки, всі штаби зобов’язані ривком з-під удару вийти. Тоді перший, найстрашніший удар проти-
вника по порожніх військових містечках прийдеться. Вісім хвилин! Тут мені плюс безсумнівний. Всі 
танки мої справні, і весь день такими залишалися. Це моєму зампотєху плюс. Шкода, що через неста-
чу офіцерів немає у мене в роті зампотеха. Я сам за нього працюю. Опорні пункти ми обходили кру-
тим маневром, вчасно і чітко повідомляючи про них. Це плюс командиру першого взводу. Шкода, що 
і його в роті немає: знову ж нестача. Ракетну батарею не проґавили, не пропустили, винюхали, в зем-
лю її втоптали. А ракетна батарея, навіть сама нікчемна, може пару Хіросім створити. Припинивши 
розвідку і кинувши свої коробки проти ракет, я ці самі Хіросіми відвернув. За таке на війні і орденом 
нагородити можуть, а на навчаннях хвалять довго... 

А ось і перевіряючий полковник. Ручки білі, чистенькі, чобітки блищать. Калюжі він гидли-
во обходить, як кіт, щоб лапки не забруднити. Командир полку, батя наш, також полковник, та тільки 
ручиська у нього мозолясті, як у ката, до важкої праці його ручиська привчені. А пика у нашого баті 
обпечена морозом, сонцем і вітрами всіх відомих мені полігонів і стрільбищ, не те, що бліде личко 
перевіряючого полковника. 

- Рівняйсь! Струнко! Рівняння праворуч! 
Тільки перевіряючий рапорту мого не слухає, він мене на півслові обриває: 
- Захоплюєтеся, старший лейтенанте, в бою! Як хлопчисько! 
Я мовчу. Я посміхаюся йому: начебто він не лає мене, а медаль на груди вішає. А він від мо-

єї посмішки ще більше лютішає. Почет його похмуро мовчить. Знає почет, що Дисциплінарний Ста-
тут забороняє лаяти мене в присутності моїх підлеглих. Знають майори і підполковники, що, лаючи 
мене в присутності моїх підлеглих, полковник не мій командирський авторитет підриває, а авторитет 
всього офіцерського складу доблесної Радянської Армії, серед усього і власний полковничий автори-
тет. А мені начебто і байдуже. Я посміхаюсь. 

- Це ганебно, старший лейтенанте, чи не чути команд і не виконувати їх. 
Ех, полковнику, та я б на гарматних стволах вішав тих, хто в бою не захоплюється, кого за-

пах крові не п’янить. Це навчання, а коли б у цьому бою гусениці наших танків були забруднені 
справжньою кров’ю, так мої азіати славні ще б і не так розпалилися. Та тільки це не слабкість. Це 
їхня сила. Їх ніхто в світі зупинити б не зміг. 

- І ще зі стінкою! Ви ж стінку в парку поламали! Це злочин! 
Про стінку я й думати забув. Теж мені, біда. Її вже, напевно, відновили. Чи довго? Прижени 

з губи десяток арештантів, вони за пару годин нову стінку зведуть. І звідки мені, полковнику, знати, 



Віктор Суворов  Акваріум 

17 
 

навчання це були чи війна? Хто це під час тривоги знати може? А коли війна, і стінка цілою залиши-
лася б, а дві тисячі людей і сотні чудових бойових машин всі в одній купі згоріли? Ась, полковнику? 
Високу посаду ти обіймаєш, називаєшся начальником розвідки 13-й армії, так поцікався, скільки мої 
азіати за день цілей розкрили. Вони й російською толком не говорять, а цілі розкривають безпомил-
ково. Похвали їх, полковнику! Не мені, так хоч їм посміхнися. І я посміхаюся йому. До роти своєї я 
спиною зараз стою, і повернутися мені до неї обличчям ніяк не можна. Тільки я й так знаю, що вся 
моя рота зараз посміхається. Просто так, без будь-якої причини. Вони у мене такі, вони в будь-якій 
обстановці зуби скалять. 

А полковнику це не подобається. Він, певно, думає, що ми над ним сміємося. Озвірів полко-
вник. Зубами скрегоче, як навідник в бою. Наші посмішки він зрозуміти і оцінити не здатний. І тому 
він кричить мені в обличчя: 

- Хлопчисько! Ви не гідні командувати ротою! Я вас усуваю! Здайте роту заступнику, хай 
він веде роту в казарми! 

- Немає в мене зараз заступника, – посміхаюся я йому. 
- Тоді командиру першого взводу! 
- І його немає, – і, щоб полковнику всіх командирів нижчестоящих не перераховувати, пояс-

нюю: – Один я в роті офіцер. 
Полковник згас. Запал з нього зійшов. Зійшов, ніби й не було його. Ситуація, коли в роті 

тільки один офіцер, в нашій армії, особливо на території Союзу, майже стандартна. Офіцерами бути 
багато бажаючих, та тільки всі полковниками пнуться бути. А лейтенантський старт мало кого при-
вертає. І тому нестача на самому низу. Нестача офіцерів жорстока. Проте там, нагорі, в штабах, про 
це якось забувається. Ось і зараз полковник просто не подумав, що я можу бути єдиним офіцером на 
всю роту. Мене від командування відсторонив, у нього на це право є. Однак роту потрібно повертати 
в казарми. А гнати роту, та ще танкову, одну, без офіцерів, на десятки кілометрів можна. Це злочин. 
Це неодмінно оцінять як спробу державного перевороту. Тут тобі, полковнику, результат летальний. 
Коли вже ти усунув командира за обставин, де у нього немає заступників, то цим самим ти роту під 
свою персональну відповідальність прийняв і нікому цю роту довірити не маєш права. Коли б таке 
право надали, то кожен командир дивізії міг би вивести війська в поле, змістити командирів, замінити 
їх тими, хто йому підходить, і – переворот. Тільки немає у нас переворотів, бо до делікатного питання 
підбору і розстановки командирських кадрів не кожен допущений. Знімати – твоє право. Знімати лег-
ко. Знімати будь-хто уміє. Це так само легко, як вбивати. А повертати командирів на їхні пости так 
само важко, як мертвих живими робити. Ну що, полковнику, думаєш мене знову на роту поставити? 
Не вийде. Я не гідний. І всі це чули. Не маєш права ставити на роту негідного. А коли нагорі дізна-
ються, що ти поблизу державного кордону знімав з танкових рот законних командирів і на їх місце 
негідних ставив? Що з тобою буде? Ась? Ото ж бо й воно. 

Тут би полковнику з командиром мого батальйону або полку зв’язатися: мовляв, заберіть 
свою безпритульну роту. Тільки ж скінчилися вчення. Скінчилися так само раптово, як і почалися. 
Хто ж дозволить бойовим зв’язком після навчань користуватися? Тих, хто допускав такі вольності, в 
1937 році перестріляли. Після того нікому не кортить такими речами пустувати. Ну що ж, полковни-
ку? Ну, веди роту. А можливо, ти вже й забув, як її водити? А можливо, ніколи її й не водив? Ріс в 
штабах. Таких полковників безліч. Будь-яке заняття з боку дріб’язковим здається. І роту танкову вес-
ти також нескладно. Та тільки команди потрібно подавати саме так, як вони в новому статуті записа-
ні. Люди в моїй роті російську мову погано знають, можуть не зрозуміти. Гірше, коли зрозуміють, та 
не так. Тоді їх і на вертольоті по лісах і болотах не знайдеш. Важкий танк, іноді на людину наїхати 
може, під міст провалитися, в болоті може потонути. 

А розплата завжди одна і та ж. 
Я не посміхаюся більше. Ситуація серйозна, і сміятися нема з чого. Мені б саме час долоню 

до козирка: дозвольте йти, товаришу полковник? Все одно я тут тепер сторонній, не командир і не 
підлеглий. Ви кашу заварили, ви й сьорбайте. Захотілося покомандувати, ось, товаришу полковник, і 
командуйте. Однак злість і зловтіха в мені швидко згасли. Рота рідна, люди мої, машини мої. За роту 
я більше не відповідаю, одначе й не кину її просто так. 

- Дозвольте, товаришу полковник, – кидаю долоню до шолома, – останній раз роту провести. 
Нібито попрощатися з нею. 

- Так, – коротко погоджується він. 
На одну мить здалося мені, що за звичкою хоче він звичайне повчання дати: мовляв, не же-

ни, не захоплюйся, колону не розтягуй. Проте не зробив він цього. Можливо, у нього й наміру такого 
не було, просто мені так здалося. 
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- Так-так, ведіть роту. Вважайте, що мій наказ ще в силу не увійшов. Приведіть роту в каза-
рму, там її і здасте. 

- Єсть! – Повертаюся я різко кругом, помічаючи усмішки в свиті полковника. 
Як це так, «поки командуйте»? Розуміє почет, що немає такого стану – «поки командуйте». 

Командир або гідний свого підрозділу і повністю за нього відповідає, або не гідний, і тоді його не-
гайно усувають. «Поки командуйте» – це не рішення. І за такий підхід може полковник дорого поп-
латитися. Мені це ясно, і почту його. Тільки не до цього мені зараз. У мене справа серйозна. Я ротою 
командую. І немає мені діла до того, що і хто подумав, хто як вчинив і як за це буде покараний. 

Перед тим як першу команду подати, зобов’язаний командир свій підрозділ волі своїй під-
корити. Зобов’язаний він глянути на своїх солдатів так, щоб по строю легкі брижі побігли, щоб за-
вмерли вони, щоб кожен відчув, що зараз командирська команда буде. А команди в танкових війсь-
ках беззвучні. Два прапорця в моїх руках. Ними я й командую. 

Білий прапорець різко вгору. Це перша моя команда, Жестом цим коротким і різким я своїй 
роті довге повідомлення передав: «Ротою командую – я! Роботу радіостанцій на передачу до зустрічі 
з противником забороняю! Увага!» Команди бувають попередні та виконавчі. Попередньою коман-
дою командир ніби схоплює підлеглих залізної вуздечкою своєї волі. І, натягнувши поводи, має ко-
мандир виждати п’ять секунд перед подачею головної команди. Мусить стрій завмерти, чекаючи її, 
мусить кожен відчути залізні вудила, мусить кожен трохи здригнутися, мають м’язи заграти, як перед 
хльостким ударом, повинен кожен виконавчої команди чекати, як добрий кінь чекає удару батогом. 

Червоний прапорець різко вгору, і обидва – через боки донизу. Здригнулася рота, розсипала-
ся, кованими чобітьми по броні загуркотіла. 

Можливо, прощалася зі мною рота, може статися, перевіряючим вишкіл свій демонструвала, 
можливо, просто злість розбирала, і ніяк цю злість по-іншому висловити неможливо було. Ах, коли б 
секундомір хто ввімкнув! Проте й без секундоміра я в той момент знав, що б’є моя рота рекорд диві-
зії, а може, і який вище. Знав я в той момент, що багато в свиті полковника справжніх танкістів і що 
кожен зараз моїми азіатами милується. Багато я сам бачив рекордів в танкових військах і знаю ціну 
тим рекордам. Побачив я і руки поламані, і зуби вибиті. Однак щастило моїм хлопцям в той момент. І 
знав я якось наперед, що ні оступиться жоден, не послизнеться, здійснюючи неймовірний стрибок в 
люк. Знав я, що і пальці нікому не віддушить. Не той момент. 

Десять двигунів хором завили. Я в люку командирському. Тепер білий прапорець вгору в 
моїй руці означає: я – готовий! І у відповідь мені дев’ять інших прапорців: готовий! Готовий! Гото-
вий! Різке коло над головою і чіткий жест в бік сходу: прямуй за мною! 

Елементарно? Так! 
Примітивно? Ні! 
Просто все, однак ніяка радіорозвідка не зможе виявити висування навіть чотирьох танкових 

армій одночасно. А проти інших видів розвідки є настільки ж прості, проте невідворотні прийоми. І 
тому ми завжди раптово з’являємося. Погано чи добре, одначе раптово. Навіть в Чехословаччині, 
навіть сімома арміями одночасно. 

Перевіряючий полковник видерся на свій бронетранспортер. Почет – за ним, Бронетранспо-
ртер заревів, круто розвернувся і пішов до військового містечка своєю дорогою. 

Почет полковника його явно ненавидить. В іншому випадку йому підказали б, що він мусить 
йти прямо за моїм танком. Я ж тепер ніхто. Самозванець. Довіряти мені роту – це все одно коли б 
начальник поліції довірив проведення арешту колишньому поліцейському, якого вигнали з роботи. 
Коли вже тобі і прийшла в голову така ідея, так хоча б поруч будь, щоб вчасно втрутитися. Коли вже 
віддав роту комусь, коли не вмієш нею керувати, так хоча б поруч будь, щоб на гальма вчасно натис-
нути. Проте не підказав ніхто полковнику, що він життя своє в руки старшого лейтенанта віддав. А 
старший лейтенант, відсторонений від влади, може будь-яку гидоту утнути, він в роті сторонній. Від-
повідати ж тобі, полковнику, доведеться. 

Однак, може статися, знав почет, що старший лейтенант роту приведе без всяких пригод. 
Знали, що не стане старший лейтенант ламати полковницьку долю. 

А міг би... 
6 

Так часто буває – хльоснуть дивізію батогом бойової тривоги, вирветься вона на простір, а її 
назад повертають. Глибокий сенс в цьому. Так звичка виробляється. На справжнє діло підуть дивізії 
як на звичайні навчання – без емоцій. А заодно і у супротивника пильність притупляється. Вирива-
ються радянські дивізії зі своїх військових містечок часто і несподівано. Противник на це реагувати 
перестає. 
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Дороги танковими колонами забиті. Ясно, що відбій дали всій дивізії одночасно. Хто знає, 
скільки дивізій сьогодні по бойовій тривозі було піднято, скільки їх зараз в свої військові містечка 
повертається! Може, одна наша дивізія, може, три дивізії, а може бути і п’ять. Хто знає, може, і сто 
дивізій були одночасно підняті. 

Біля воріт військового містечка оркестр гримить. Командир полку нашого, батя, на танку 
стоїть – свої колони зустрічає. Око в нього досвідчене, прискіпливе. Йому погляду одного досить, 
щоб оцінити роту, батарею, батальйон і їхніх командирів. Щуляться командири під свинцевим погля-
дом баті. Здоровенний він мужик, портупея на ньому на останні дірочки застебнута, ледве сходиться. 
А халяви його велетенських чобіт ззаду розрізані трошки, по-іншому не натягнеш їх на могутні ікри. 
Кулачисько у нього розміром з чайник. І цим кулачиськом він махає комусь – напевно, командиру 
третього мотострілецького батальйону, бронетранспортери якого зараз втягуються в ненажерливу 
горловину воріт. Ось мінометна батарея цього батальйону пройшла через ворота, і тепер моя черга. І 
хоча я знаю, що всі мої танки йдуть за мною, і хоча все одно мені тепер, йдуть вони за мною чи ні, бо 
я їм більше не командир, я в самий останній момент оглядаюся: так, всі йдуть, не відстав жоден . Ко-
мандири всіх танків ловлять мій погляд. А я знову різко вперед повертаюся, праву долоню до чорного 
шолома кидаю, і командири всіх інших дев’яти танків чітко повторюють це древнє воїнське вітання. 

Командир полку все ще кричить щось образливе і загрозливе навздогін колоні третього ба-
тальйону і, нарешті, повертає лютий погляд свій на мою роту. Горила лісова, отаман розбійний, хто 
твій погляд витримати може? Зустрівши погляд його, я раптом несподівано для себе самого приймаю 
рішення цей багатотонний погляд витримати. А він кулачисько свій розтиснув, долоню широченну, 
ніби лопата, – до козирка. Не кожному батя на привітання привітанням відповідає. І не чекав я цього. 
Лупнув очима, закліпав часто. Танк мій вже пройшов повз нього, а я голову назад – на командира 
дивлюся. А він раптом посміхнувся мені. Пика у нього чорна, ніби негатив, і тому посмішку його 
білозубу всій моїй роті видно і, напевно, гаубичної батареї, яка слідом за мною йде, яку він зараз ку-
лачиськом своїм вітати буде. 

Ех, командире! Не знаєш ти, що я не ротний вже. Зняли мене, командире, з роти. Зняли з га-
ньбою. Нібито публічно відшмагали. Це, командире, нічого. Думаєш, скиглити буду? Та нізащо в 
житті. Я посміхатися буду. Завжди. Всім на наперекір. Радісно і гордо. Ось як тобі зараз, командире, 
посміхаюся. Роту я скоро нову отримаю. Нестача офіцерів, сам знаєш. Шкода тільки з моїми азіатами 
розлучатися. Надто вже хороші хлопці підібралися. Та, нічого, переживемо. З мене і того досить, що 
полк вчасно по тривозі вихід почав, що ти, командире, з полку не злетів. Стій тут і махай своїм кула-
чиськом. Для того ти тут і поставлений. І не треба нам ніякого іншого командира в полку. Ми, ко-
мандире, характер твій крутий прощаємо. І, коли доведеться, підемо за тобою туди, куди ти нас пове-
деш. І я, командире, піду за тобою, хай не ротним, так взводним. 

А можу і простим навідником. 
7 

Після повернення бойової машини в парк що мусить бути зроблено в першу чергу? Прави-
льно. Машина має бути заправлена. Справна чи поламана, однак заправлена. Хто знає, коли нова три-
вога вдарить? Кожна бойова машина мусить бути готова повторити все спочатку і в будь-яку хвили-
ну. І тому знову гуде парк. Сотні машин одночасно заправляються. Кожному танку – мінімум по тон-
ні палива. І бронетранспортери ненажерливі. І артилерійські тягачі. І все транспортні машини заправ-
ки вимагають. 

Заправивши машину паливом і маслом, поповнюй боєкомплект. Снаряди танкові по три-
дцять кілограмів кожен. Сотні їх підвезли. Кожна пара снарядів – в окремому ящику. Кожен ящик 
потрібно з транспортної машини акуратно спустити. Акуратно – тому що може бабахнути. Снаряди з 
ящиків витягнемо, оглянемо, щоб без пошкоджень були, упаковку з кожного знімемо, заводське мас-
тило зітремо, і – в танк його. 

Патрони – також в ящиках. У кожному – дві запаяних цинкових коробки по 440 штук. Пат-
рони потрібно в стрічки спорядити. У стрічці кулеметній 250 патронів. Потім стрічки потрібно в ма-
газини заправити. У кожному танку 13 магазинів. Тепер все стріляні гільзи потрібно зібрати, укласти 
в ящики, здати на склад. Стволи пізніше чистити будемо. По черзі, всім взводом кожен танковий 
ствол, по багато годин щодня, повторюючи багато днів поспіль. Та зараз поки стволи маслом заллє-
мо. А ось тепер танки потрібно помити. Це груба мийка. Основне миття і чищення буде потім. 

Тепер бійців потрібно нагодувати. Обіду не було сьогодні, тому обід суміщений з вечерею. 
Після вечері всіх на технічне обслуговування. До ранку все перевірити потрібно: двигуни, трансмісії, 
підвіску, ходову частину. У четвертому танку торсіон поламаний з лівого борту. У восьмому оберта-
ючий редуктор барахлить. А в першій танковій роті два двигуна відразу міняти будуть. 
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Спати сьогодні ні роті моїй, ні батальйону, ні полку, ні всієї дивізії багато не вигорить. Хто 
де сну шматочок урве, тим і будьте задоволені. Бо з ранку – загальна чистка стволів. Щоб все готово 
було! Знищу! 

І раптом відчуваю порожнечу під серцем. І раптом згадав я, що не доведеться мені ранком в 
моїй роті перевіряти якість обслуговування. Може статися, і не пустять мене завтра взагалі в танко-
вий парк. Знаю, що всі документи на мене вже готові і що офіційно знімуть мене не завтра вранці, а 
вже сьогодні ввечері. І знаю, що належить офіцеру на зняття йти в блиску, не гірше, ніж за орденом. І 
рота моя це знає. І тому поки я з заправниками лаявся, поки відомості витрати боєприпасів звіряв, 
поки під третій танк лазив, уже хтось і чоботи мені до дзеркального блиску відполірував, і штани 
випрасував, і комірець свіженький пришив. Скинув я брудний комбінезон, і швидко в душ. Голився 
довго і старанно. А тут і посильний зі штабу полку. 

8 
Гримить парк. Тягач через ворота розбитий бронетранспортер тягне. Гільзи стріляні дзве-

нять. Гудуть величезні «Урали», доверху порожніми снарядними ящиками набиті. Електрозварюван-
ня салютом бризкає. Все до ранку має блищати і сяяти. А поки багнюка, бруд кругом, шум, гуркіт, як 
на великій будові. Офіцера від солдата не відрізниш. Всі в комбінезонах, всі брудні, все матюкають-
ся. І йде серед цього хаосу старший лейтенант Суворов. І замовкають всі. Замурзані танкісти навздо-
гін мені дивляться. Ясно кожному – на зняття старший лейтенант йде. Ніхто не знає, за що злетів він. 
Проте кожен відчуває, що нізащо його знімають. В інший би час і не помітили старшого лейтенанта в 
чужих ротах, а коли й помітили, то зробили б вигляд, що не помітили. Так би в двигунах і копирсали-
ся, виставивши промаслені дупи. Тільки ж на зняття людина йде. І тому брудною п’ятірнею під за-
смальцьовані пілотки вітають мене чужі, незнайомі танкісти. І я їх вітаю. І посміхаюся. І вони мені 
посміхаються: мовляв, буває гірше, тримайся. 

За стінами парку – військове містечко. Каштани в три обхвати. Новобранці голосно та без-
ладно пісню горлають. Намагаються, тільки незграбні ще. Хвацький єфрейтор покрикує. Ось і новоб-
ранці мене вітають. Ці ще телята. Ці ще нічого не розуміють. Для них старший лейтенант – це дуже 
великий начальник, набагато вищий за єфрейтора. А що якось особливо чоботи у нього блищать, так 
це, напевно, свято у нього якесь... 

Ось і штаб. Тут завжди чисто. Тут завжди тихо. Сходи мармурові. Румуни до війни будува-
ли. Килими в усіх коридорах. А ось і півовальна зала, залита світлом. У куленепробивному прозоро-
му конусі – опечатаний гербовими печатками прапор полку. Під прапором вартовий завмер. Корот-
кий плоский багнет дробить останній промінь сонця, розсипає його іскрами по мармуру. Я вітаю пра-
пор полку, а вартовий під прапором не ворухнеться. Він же з автоматом. А озброєна людина не має 
ніяких інших форм вітання. Його зброя і є вітання всім іншим. 

Посильний веде по коридору до кабінету командира полку. Дивно це. Чому не до начальни-
ка штабу? 

Стукнув посильний в командирські двері. Увійшов, щільно закривши двері за собою. В ту ж 
мить вийшов, мовчки поступившись дорогою: заходите. 

За командирським дубовим столом незнайомий підполковник невеликого зросту. Цього під-
полковника я сьогодні в почті перевіряючого полковника бачив. Що за біс! Дивлюсь, де ж батя, де 
начальник штабу? І чому підполковник у командирський кріслі сидить? Невже за своїм становищем 
він вищий за нашого батю? Ну звичайно, вищий. Інакше не сидів би за його столом. 

- Сідайте, старший лейтенанте, – не слухаючи рапорту, пропонує підполковник. 
Сів. На краєчок стільця. Знаю, що зараз гучні слова пролунають, і тому скочити на рівні до-

ведеться. Тому спина у мене пряма. Начебто в строю стою, на параді. 
- Скажіть, старший лейтенанте, чому ви посміхалися, коли вас полковник Єрмолов з роти 

знімав. 
Дивлюся на підполковника, на свіжий комірець на вже не новій, проте чистенькій і випрасу-

ваній гімнастерці. А що скажеш? 
- Не знаю, товаришу підполковник. 
- Шкода з ротою розлучатися? 
- Шкода. 
- Рота твоя майстерно працювала. Особливо в кінці. А зі стінкою всі згодні: її краще злама-

ти, ніж полк під удар поставити. Стінку відновити неважко. 
- Її вже відновили. 
- Ось що, старший лейтенанте. Звуть мене підполковник Кравцов. Я начальник розвідки 

Тринадцятої армії. Полковник Єрмолов, який зняв тебе з роти, думає, що він начальник розвідки. 
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Однак він зміщений, хоча про це ще не здогадується. На його місце вже призначений я. Зараз ми 
об’їжджаємо дивізії. Він думає, що перевіряє, а насправді це я справи приймаю, знайомлюся зі ста-
ном розвідки в дивізіях. Всі його рішення і накази ніякої сили не мають. Він розпоряджається кожен 
день, а вечорами я представляю свої документи командирам полків і дивізій, і всі його накази втра-
чають будь-яку силу. Він про це не здогадується. Він не знає, що його крик – не більше ніж лісовий 
шум. В системі Радянської Армії і всієї нашої держави він вже нуль, приватна особа, невдаха, вигна-
ний з армії без пенсії. Наказ про це йому скоро оголосять. Так що його наказ про усунення тебе з роти 
ніякої сили не має. 

- Спасибі, товаришу підполковник! 
- Не поспішай дякувати. Він не має права тебе усунути від командування ротою. Тому я тебе 

усуваю, – і, змінивши тон, він тихо і владно промовив: – Наказую роту здати! 
У мене звичка давня зустрічати удари долі посмішкою. Тільки цей удар виявився раптовим, і 

посмішки не вийшло. 
Кинув я долоню до козирка і чітко відповів: 
- Єсть здати роту! 
- Сідай. 
Сів. 
- Є різниця. Полковник Єрмолов зняв тебе, тому що вважав, що роти для тебе багато. Я зні-

маю тебе, вважаючи, що роти для тебе мало. У мене для тебе є посада начальника штабу розвідуваль-
ного батальйону дивізії. 

- Я тільки старший лейтенант. 
- Я також тільки підполковник. А ось викликали і наказали очолити розвідку Тринадцятої 

армії. Я зараз не тільки приймаю справи, а й формую свою команду. Декого я за собою перетягнув зі 
своєї колишньої роботи. Я був начальником розвідки вісімдесят сьомої дивізії. Однак у мене тепер 
господарство у багато разів більше, і мені потрібно багато тямущих старанних хлопців, на яких мож-
на покластися. І штаб розвідувального батальйону – це мінімум. Я спробую тебе і на більш високому 
посту. Коли впораєшся. 

Він дивиться на годинник. 
- Двадцять хвилин на збори. О двадцять першій тридцять звідси до Рівного, в штаб Трина-

дцятої армії, піде наш автобус. У ньому буде місце і для тебе. Я заберу тебе до себе в розвідувальний 
відділ штабу Тринадцятої армії, коли завтра здаси іспити. 

Іспити я здав. 
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Розділ 2 
1 

Від офіцерського готелю до штабу 13-й армії – двісті сорок кроків. Щоранку я не поспішаю-
чи йду уздовж шеренги старих кленів повз порожні зелені лавиці прямо до високої цегляної стіни. 
Там, за стіною, в густому саду – старовинний особняк. Колись, дуже давно, тут жила багата людина. 
Цю людину, звичайно, вбили, бо це несправедливо, щоб у одних великі будинки були, а у інших – 
маленькі. Перед війною в цьому особняку розміщувалося НКВС, а під час війни – Гестапо. Надто вже 
місце зручне. Після війни тут розмістився штаб однієї з наших численних армій. У цьому штабі я 
тепер служу. 

Штаб – це концентрація влади, влади жорстокої, невблаганної, непохитної. У порівнянні зі 
штабами будь-якого з наших супротивників наші штаби малі і гранично рухливі. Штаб армії – це 
сімдесят генералів і офіцерів, та рота охорони. Ось і все. Ніякої бюрократії. Штаб армії може в будь-
який момент розміститися на десяти бронетранспортерах і зникнути в сіро-зеленій масі підлеглих 
йому військ, не втрачаючи при цьому керівництва ними. В цій його непомітності та рухливості – нев-
разливість. Проте і за мирного часу він захищений від будь-яких випадковостей. Ще перший власник 
цього особняка відгородив будинок і великий сад високою цегляною стіною. А всі наступні власники 
стіну зміцнювали, надбудовували, доповнювали всякими штуками, щоб геть відбити бажання через 
стіну перелізти. 

Біля зелених воріт – вартовий. Покажемо йому перепустку. Він її уважно розгляне і – рука 
до козирка: проходьте, будь ласка. Від контрольного пункту самої будівлі не видно. До неї веде доро-
га між стінами густого чагарнику. З дороги не звернеш – в кущах непролазна гущавина колючого 
дроту. То ж іди дорогою ніби тунелем. А дорога плавно повертає до особняка, захованого серед каш-
танів. Вікна його першого поверху багато років тому замуровані. На вікнах другого поверху – міцні 
ґрати зовні і щільні штори всередині. Майданчик перед центральним входом вимощений чистими 
білими плитами і оточений стіною кущів. Коли придивитися, то крім колючого дроту в кущах можна 
побачити і сірий шкарубкий бетон. Це кулеметні каземати, з’єднані підземними коридорами з підва-
льним приміщенням штабу, де розміщується варта. 

Звідси, від центрального дворика, дорога повертає навколо особняка до нового триповерхо-
вого корпусу, прибудованого до головного будинку. Звідси можна нарешті потрапити до парку, який 
зеленою імлою огортає весь наш Білий дім. 

Вдень на доріжках парку можна побачити тільки штабних офіцерів, вночі – варту з собака-
ми. Тут же, в парку, зовсім непримітний з боку вхід до підземного командного пункту, споруджений 
на десятиметрової глибині і захищений тисячами тонн бетону і сталі. Там, під землею, – робочі та 
житлові приміщення, вузол зв’язку, їдальня, госпіталь, склади і все, що необхідно для життя і роботи 
в умовах повної ізоляції. 

А крім цього підземного КП є ще один. Той не лише бетоном, сталлю і собаками захищений, 
а й таємницею. Той КП – привид. Мало хто знає, де він розташований. 

До початку робочого дня – двадцять хвилин, і я блукаю доріжками, шурхочучи золотим лис-
тям. Далеко-далеко в блакиті винищувач креслить небо, лякаючи журавлів, що кружляють над неви-
димим звідси полем. 

Ось офіцери потягнулися до Білого дому. Час. Рушимо і ми. По доріжці до широкої алеї, 
повз дзюркотливий струмок, тепер обігнемо ліве крило особняка, і ось ми знову на центральному 
дворику, серед густих кущів, під важкими поглядами кулеметних амбразур з-під низьких бетонних 
лобів похмурих казематів. 

Покажемо знову перепустку козиряючому вартовому і увійдемо в лунку біломармурову за-
лу, де колись дзвеніли шпори, шурхотіли шовком спідниці і за страусовим пір’ям віял дами ховали 
томні погляди. Тепер тут спідниць немає. Зрідка промайне телеграфістка з вузла зв’язку. Спідниця на 
ній суконна, формена, хакі, в обтяжку. Що, полковники, услід дивитеся? Подобається? 

Біломармуровими сходами – вгору. Тут вже мені услід дивляться. Там, нагорі, вартовий. Там 
ще одна перевірка документів. І сюди, нагору, аж ніяк не кожному штабному полковнику вхід дозво-
лений. А я тільки старший лейтенант, проте пропускають мене вартові. Внизу дивуються: що за птах? 
Чому мармуровими сходами нагору ходить? 

Покажемо ще раз перепустку і увійдемо до затемненого коридору. Тут килими зовсім за-
глушать наші кроки. В кінці коридору – четверо дверей, на початку – також чотири. Там, в кінці ко-
ридору, кабінети командувача, його першого заступника, начальника штабу і політичного шамана 13-
й армії, який іменується членом Військової ради. 
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А четверо дверей на початку коридору – це найважливіші відділи штабу: перший, другий, 
восьмий і Особливий. 

Перший відділ – оперативний, він займається бойовим плануванням. 
Другий відділ – розвідувальний, він поставляє першому відділу всю інформацію про проти-

вника. 
Восьмий відділ назви не має, у нього є тільки номер. Мало хто знає, чим цей відділ займа-

ється. 
А у Особливого відділу, навпаки, номера немає, тільки назва. Чим він займається, всі зна-

ють. 
Наш коридор – найбільш охоронювана частина штабу, і доступ сюди дозволений обмежено-

му колу офіцерів. Звичайно, і в наш коридор деякі лейтенанти ходять – особісти і генеральські 
ад’ютанти. Ось і мені услід полковники дивляться: що за птах? А я не особіст і не ад’ютант. Я – офі-
цер другого відділу. Ось наші чорні шкіряні двері, перші ліворуч. Наберемо шифр на пульті, і двері 
плавно відкриються. За нею ще одні, цього разу з броні, ніби в танку. Натиснемо кнопку дзвінка, на 
нас гляне пильне око через куленепробивну оглядову щілину, клацне замок – ось ми і вдома. 

Раніше тут, мабуть, була одна велика зала, потім її розділили на шість не дуже великих кабі-
нетів. Тісно, зате тепло. В одному кабінеті – начальник розвідки 13-й армії, мій благодійник і покро-
витель, підполковник (поки ще підполковник) Кравцов. В інших п’яти кабінетах працюють п’ять 
груп відділу. 

Перша група керує всією нижчої розвідкою – розвідувальними батальйонами дивізій, розві-
дротами полків, позаштатними розвідротами, артилерійською, інженерною та хімічною розвідкою. 

П’ята група займається електронною розвідкою. В її підпорядкуванні два батальйони пелен-
гації і радіоперехоплення, а крім того ця група контролює електронну розвідку в усіх дивізіях, які 
входять до складу нашої 13-й армії. 

Друга і третя групи для мене – terra incognita. Та не пропрацювавши в четвертій групі й мі-
сяця, я починаю здогадуватися про те, чим ці цілком таємні групи займаються. Справа в тому, що 
наша четверта група остаточно обробляє інформацію, яка надходить з усіх інших груп відділу. Крім 
того, до нас надходить інформація знизу, від штабів дивізій, зверху, зі штабу округу, збоку, від сусі-
дів – з прикордонних військ КДБ. 

У нашій групі за мирного часу три людини. У воєнний час має бути десять. У кабінеті три 
робочих столи. Тут працюють два підполковники, аналітик і прогнозист, і я, старший лейтенант. Я 
працюю на найпростішій роботі – на переміщеннях. Зрозуміло, що аналітик в нашій групі старший. 

Раніше на переміщеннях також працював підполковник. Та новий начальник розвідки ви-
гнав його з відділу, звільнивши місце для мене. А посада ця по штату підполковницька, і це означає, 
що коли мені на ній вдасться втриматися, то я дуже скоро стану капітаном, потім, через чотири роки, 
так само автоматично, – майором, а ще через п’ять років – підполковником. Коли за ці роки мені вда-
сться прорватися вище, то і наступні звання йтимуть автоматично за вислугою років. Однак коли 
скочуся донизу, то за кожну нову зірку доведеться гризти комусь горлянку. 

Підполковникам зовсім не подобається ініціатива нового начальника розвідки посадити в 
підполковницьке крісло старшого лейтенанта: моя поява принижує їхній авторитет і досвід, проте не 
це головне. Головне в тому, що і в їхні крісла новий начальник може посадити молодих і рвучких. 
Вони обидва дивляться на мене і тільки слабкими кивками відповідають на привітання. 

У робочому кабінеті інформаційної групи розвідувального відділу три столи, три великих 
сейфи, книжкові полиці на всю стіну і карта Європи, також на всю стіну. Прямо навпроти входу – 
невеликий портрет моложавого генерала. На погонах по три зірки. Іноді, коли ніхто не бачить, я пос-
міхаюся йому і підморгую. Та генерал-полковник з портрета ніколи не посміхається. Погляд його 
холодний, суворий і серйозний. Очі, дзеркало душі, жорстокі і владні. В куточках губ – легка тінь 
презирства. Під портретом немає жодного підпису. Немає його і на зворотному боці портрета – я пе-
ревіряв, коли в кабінеті нікого не було. Замість імені там стоїть печатка: «Військова частина 44388» і 
грізне попередження: «Утримувати тільки в захищених приміщеннях Акваріума і підлеглих йому 
установ». Командний склад Радянської Армії я знаю добре. Офіцер зобов’язаний його знати. Та я 
абсолютно впевнений, що генерал-полковника з портрета я не бачив в жодному військовому журналі, 
навіть у секретних. 

Гаразд, товаришу генерал, не заважайте працювати. 
Переді мною на столі пачка шифровок, які надійшли минулої ночі. Моя робота – розібратися 

з ними: зміни в складі і дислокації військ противника занести до «Журналу перегрупувань» і нанести 
на Велику карту, яка зберігається в першому відділі штабу армії. 
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Перша шифровка відразу заводить в глухий кут: на залізничному мосту через Рейн поблизу 
Кельна зареєстрований ешелон, двадцять британських танків «Чіфтен». 

Ідіоти! В якому напрямку пройшов ешелон? Це посилення або ослаблення? 20 танків – дріб-
ниця. Тільки з таких крихт, і тільки з них, створюється загальна картина того, що відбувається. І ана-
літик, і прогнозист мають на столі точно такі ж копії шифровок. І від того, що вони абсолютно чітко 
уявляють собі картину того, що відбувається, тому, що в своїх головах вони тримають тисячі цифр, 
дат, імен і назв, їм, звичайно, немає потреби піднімати шифровки попередніх днів, щоб там знайти 
ключ до розгадки такого дріб’язкового питання. Вони з цікавістю дивляться на мене і зовсім не пос-
пішають підказати потрібну відповідь. Я підвожуся зі свого місця і йду до сейфа. Коли перечитати 
знову всі шифровки попередніх днів, то, напевно, відповідь буде однозначною. А чотири злих ока 
мені в спину: працюй, старлейте, знай, за що підполковники свій хліб жують. 

2 
Ми працюємо до 17:00 з однією годинною перервою на обід. Той, у кого є термінова робота, 

може залишатися в кабінеті до 21:00. Після цього всі документи належить здати в секретну бібліоте-
ку, а сейфи і двері опечатати. Лише підземний командний пункт не спить. Під час загострення обста-
новки ми по черзі залишаємося в штабі. У кожній групі по одному офіцеру. А в моменти криз всі 
офіцери штабу по кілька днів живуть і працюють в своїх кабінетах або під землею. 

У підземному КП умови для життя набагато кращі, тільки там немає сонця, і тому, коли мо-
жна, більшу частину часу ми проводимо в наших трохи тісних кабінетах. 

Коли немає шифровок, я читаю «Розвідувальне зведення» Генерального штабу. Люблю цю 
пухку, в 600 сторінок, книгу, зачитуюсь. Коли немає криз і напруженого стану, підполковники рівно 
о 17:00 зникають. У них, як у павловських піддослідних псів, в певний час слина виділяється, щоб 
плюнути на печатку і втиснути її в пластилін на сейфі. З цього моменту я залишаюся один. 

Я читаю «Розвідувальне зведення» всоте. 
Крім загального зведення є така ж товста книга про бронетанкову техніку, про флот, про си-

стему мобілізації Бундесверу, про французькі ядерні дослідження, про систему тривог НАТО і ще 
казна про що. 

- Ти спиш коли-небудь? 
Я й не помітив, як на порозі з’явився підполковник Кравцов. 
- Іноді, а ви? 
- Також іноді, – Кравцов сміється. 
Я знаю, що Кравцов щовечора сидить допізна або ж тижнями пропадає в підлеглих йому 

підрозділах. 
- Тебе перевірити? 
- Так. 
- Де знаходиться чотириста шосте тактичне винищувальне тренувальне крило ВПС США? 
- Сарагоса, Іспанія. 
- Що входить до складу п’ятого армійського корпусу США? 
- Третя бронетанкова, восьма механізована дивізії і одинадцятий бронекавалерійський полк. 
- Для початку непогано. Гляди, Суворов, скоро буде перевірка, коли ти не впораєшся з робо-

тою, то тебе виженуть зі штабу. Мене не виженуть, однак по шиї дадуть. 
- Стараюся, товаришу підполковник. 
- А тепер іди спати. 
- Ще годину можна попрацювати. 
- Я сказав, йди спати. Щоб ти з глузду з’їхав, мені також не потрібно. 

3 
Через два тижні, коли підполковник-прогнозист знаходився в штабі округу, мені випало 

працювати замість нього. За один день і дві ночі я підготував свій перший розвідувальний прогноз: 
два тонких друкованих аркуша з назвою «Передбачувана бойова активність 3-го корпусу Бундесверу 
на майбутній місяць». Ці листи начальник розвідки переглянув і наказав передати до першого відді-
лу. Все пройшло якось буденно. Мене ніхто не хвалив, але ніхто і не сміявся над моїм творінням. 

4 
Повітряна хвиля папери зі столів зірвала. Підполковники їх тілами накривають: раптом роз-

летяться. За кожен папірець по 15 років отримати можна. Двері кабінету без стуку на всю ширину 
розкрилася. У дверях лейтенант. 

- Здрастуйте, Костянтине Миколайовичу, – посміхаються лейтенанту підполковники. 
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Лейтенант красень, високий, плечистий. Нігті рожеві, поліровані. Лейтенанта в штабі тільки 
по імені та по батькові величають. Він значна людина – ад’ютант начальника штабу армії. Коли на-
звати його просто товаришем лейтенантом – це нібито образити його. Тому – Костянтин Миколайо-
вич. 

- Переміщення, – недбало кидає Костянтин Миколайович. 
Можна, звичайно, сказати: «Начальник штабу викликає до себе офіцера по переміщенням з 

доповіддю про зміни в угрупованні противника за минулу ніч».Однак можна і простіше це зробити, 
як це Костянтин Миколайович робить: коротко, з легким презирством. 

Я швидко збираю шифровки в теку. Ад’ютант генеральський трохи подобрішав, навіть пос-
міхнувся: 

- Не метушися під клієнтом. 
Підполковники ад’ютантському жарту зуби шкірять. Суки штабні. За місця теплі тримаєте-

ся. А я цього терпіти не буду. Мені, крім своїх кайданів, втрачати нічого. 
- Не борзєй, лейтенанте. 
Обличчя ад’ютанта витягнулося. Підполковники примовкли, на мене звірячими поглядами 

втупилися: дурень, вискочка, хам, та як ти з ад’ютантом розмовляєш! З Костянтином Миколайови-
чем! Тут тобі не батальйон. Тут штаб! Тут обстановку тонко відчувати доводиться. Ти, селюче неоте-
саний, і на нас гнів накликаєш! 

Виходжу з кабінету, генеральського ад’ютанта вперед себе не пропустивши. І не пропущу 
ніколи. Подумаєш, ад’ютантик! Посіпака генеральський. Ти солдата бачив коли-небудь на вогневому 
рубежі? На стрільбищі? Коли у нього автомат з набоями, а у тебе тільки прапорець червоний в руці? 
Відчувши зброю, йде солдат на мішені, думкою мучиться: а коли врізати довгою чергою по команди-
ру своєму? За своє життя я кожного свого солдата десятки разів через вогневий рубіж водив. І не раз 
бачив роздуми в очах солдатських: по фанерці садити або насолодитися смертю справжньою? А ти, 
ад’ютантику, водив солдат через вогневий рубіж? А бачив ти їх один на один в полі, в лісі, на морозі, 
в горах? А бачив ти злобу солдатську? А траплялося тобі раптом застати всю роту п’яною з бойовою 
зброєю? Ти, ад’ютанте, на м’яких килимах кар’єру робиш, і не ставай дибки на Вітю Суворова. Я 
терпів би, коли б ти капітаном був або хоч би одного віку зі мною виявився. А ти ж шмаркач, хлопчи-
сько, як мінімум на рік молодший за мене. 

У коридорі генеральський ад’ютант ніби ненароком мені боляче на ногу наступив. Я чекав 
витівки якої-небудь і був готовий до неї. Йшов я трохи попереду ад’ютанта і трохи лівіше. І тому 
правим своїм ліктем тицьнув різко назад. В м’яке потрапив. Щось в ад’ютантові булькнуло. Охнув 
він, ротом роззявленим повітря хапає, зігнувся, до стінки прихилився. Повільно розгинається 
ад’ютант. Вищий він мене і в кістці ширший. Кисті рук величезні. М’ячик баскетбольний тієї кистю, 
напевно, без зусиль тримати можна. Тільки пузце слабеньким виявилося. А можливо, просто не очі-
кував удару. Це ти, ад’ютанте, здуркував. Удару завжди очікувати потрібно. Кожної миті. Тоді і не 
буде такого нищівного ефекту. 

Повільно ад’ютант випрямляється, від моєї руки погляду не відриває. А у мене два пальця 
рогаткою розчепірені. У всіх країнах цей жест вікторію означає, перемогу тобто. А у нас цей жест 
означає інше: баньки, суко, виколю! 

Піднімається він повільно по стінці, від розчепірених пальців очей не відриває. І розуміє він, 
що його високий покровитель йому зараз не захист. Ми один на один, в порожньому коридорі, як 
єдиноборці на стародавньому полі бою, коли перед кривавою битвою від двох незліченних армій 
виходили на середину тільки двоє і билися один з одним. Він вищий за мене і ширший, та зараз він 
розуміє, що я попрощався з марнотою життя, і вже ніщо, крім перемоги, мені не важливе, і за перемо-
гу я готовий платити будь-яку ціну, навіть власне життя віддати готовий. Він уже знає, що на будь-
яку його дію або навіть слово я відповім жахливим ударом розчепірених пальців в очі і тут же вчеп-
люся йому в горлянку, щоб вже ніколи її не відпустити. 

Він, не кліпаючи, повільно піднімає свої руки до горла і, намацавши краватку, поправляє її. 
- Начальник штабу чекає... 
- На вас, – підказую я. 
- Начальник штабу чекає на вас. 
Мені важко повертатися в цей світ. Я вже попрощався з ним перед смертельною звіриною 

сутичкою. Однак він бою не прийняв. Я втягую повітря в себе і тру онімілі від напруги руки. Він не 
відриває погляду від мого обличчя. Моє обличчя, мабуть, змінилося, щось говорить йому, що я його 
поки вбивати не маю наміру. Я повертаюся і йду коридором. Він йде позаду. Я старший лейтенант, а 
ти ще тільки лейтенант, ось і чимчикуй слідом. 
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5 
У приймальні два столи, один проти іншого. Вони, ніби бастіони, прикривають кожен свої 

двері. Одні двері в кабінет командувача, інші в кабінет начальника штабу. Біля дверей командувача за 
полірованим столом – його ад’ютант. Він також лейтенант, одначе і його ніхто за званням або на прі-
звище в штабі не називає – Арнольд Миколайович його ймення. Також високий, також красивий. 
Форма на ньому не офіцерського – генеральського сукна. До мене з його боку також ніякої поваги, 
крізь мене дивиться, не помічаючи. Є на те причина: мій шеф, начальник розвідки підполковник Кра-
вцов, призначений на свою високу посаду без згоди командувача 13-ї армії, його заступника і началь-
ника штабу, витіснивши їхню людину з цього важливого посту. І тому до мого шефа презирство ко-
мандувача, причіпки начальника штабу. Тому до всіх нас, кого Кравцов за собою привів, загальна 
ненависть офіцерів штабу, особливо тих, що працюють на Олімпі, на другому поверсі. 

Ми – чужинці. Ми – варяги. Ми – непрохані гості в теплій компанії. 
Начальник штабу генерал-майор Шевченко питання ставить тямущі, слухає не перебиваючи. 

Я чекав причіпок, та він тільки пильно дивиться мені в обличчя. У штабі з’являються нові офіцери. 
Чиясь невидима потужна рука штовхає їх прямо на м’які килими другого поверху. Думки начальника 
штабу тепер чомусь не запитують, і це не може йому подобатися. Влада м’яко, ніби вода, витікає 
крізь пальці – як її утримати? Він відвертається до вікна і дивиться в сад, заклавши руки за спину. 
Шкіра на його щоках фіолетова, на ній трохи проступають жилки. Я стою під дверима, не знаючи, що 
робити. 

- Товаришу генерал, дозвольте йти? 
Не відповідає. Мовчить. Може, запитання не почув? Ні, почув. Помовчавши ще, він коротко 

відповідає «так», не повернувши до мене голови. 
У приймальні обидва ад’ютанта зустрічають мене недобрими поглядами. Ясно, що ад’ютант 

начальника штабу вже все розповів своєму колезі. Звичайно, вони ще не доповіли про те, що трапи-
лося, своїм покровителям, однак неодмінно це зроблять. Для цього вони мають вибрати зручний мо-
мент, коли бос у відповідному для подібного донесення настрої. 

Я йду до дверей, спиною відчуваючи їхні знавіснілі погляди, ніби пістолети в потилицю. 
Почуттів в мені зараз два – полегшення і досада. Служба моя штабна завершена, і чекає мене безме-
жна крижана пустеля за Полярним колом або жовта розпечена пустеля, а можливо, ще й суд офіцер-
ської честі. 

Підполковники зустрічають мене гробовим мовчанням. Вони, звісно, не знають про те, що 
трапилося в коридорі, проте й того, що сталося тут, в кабінеті, цілком достатньо, щоб вже мене не 
помічати. Я – вискочка. Я несподівано злетів високо, проте, не розуміючи цього і гідно не оцінивши 
того, що сталося, на цьому місці не втримався і зірвався у прірву. Я ніхто. І моя доля їх не турбує. Їх 
цікавить більш важливе питання: чи буде удар по мені перенесений і на мого такого ненависного їм 
шефа. 

Я замикаю документи до сейфа і поспішаю до підполковника Кравцову попередити про не-
приємності, які загрожуватимуть йому. 

- З ад’ютантами сваритися не доводиться, – повчально каже він, не проявляючи, однак, осо-
бливого стурбування з приводу того, що сталося. Про те, що я йому розповів, він, здається, забуває 
миттєво. – Чим ти думаєш займатися сьогодні ввечері? 

- Готуватися до здачі посади. 
- Тебе ще ніхто зі штабу не виганяє. 
- Значить, скоро виженуть. 
- Їм зась. Я тебе сюди, Суворов, за собою привів, і тільки я можу дати тобі команду забира-

тися звідси геть. Так чим ти думаєш займатися ввечері? 
- Вивчати шістдесят дев’яту групу сил Шостого флоту США. 
- Добре. Але тобі, крім розумових, потрібні також фізичні навантаження. Ти – розвідник, ти 

мусиш пройти курс нашої підготовки. Ти знаєш, чим займається друга група нашого відділу? 
- Знаю. 
- Як ти можеш це знати? 
- Здогадався. 
- Так чим друга група, на твою думку, займається? 
- Керує агентурної розвідкою. 
- Правильно. А може, ти знаєш, чим і третя група займається? – Він недовірливо дивиться на 

мене. 
- Знаю. 
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Він ходить по кімнаті, намагаючись осмислити те, що я йому сказав. Потім він рвучко сідає 
на стілець. 

- Сідай. 
Я сів. 
- От що, Суворов, з другої групи ти отримував для обробки крихти інформації і тому міг 

здогадатися про їхнє походження. Однак з третьої групи ти нічого не отримував... 
- З цього я зробив висновок, що сили, підлеглі третьої групи, діють тільки під час війни, а 

далі здогадався. 
- Твоя здогад міг бути невірним. 
- Однак офіцери в третій групі дуже високі, всі як один... 
- Чим же вони, на твою думку, займаються? 
- Під час війни вони виривають інформацію силою... 
- І хитрістю, – вставив Кравцов. 
- Вони диверсанти, терористи. 
- Ти знаєш, як це називається? 
- Цього я знати не можу. 
- Це називається СпН – частини спеціального призначення. Розвідка спеціального призна-

чення. Диверсійна, силова розвідка. Чи зміг ти здогадатися, скільки диверсантів в підпорядкуванні 
третьої групи? 

- Батальйон. 
Він схопився зі стільця: 
- Хто тобі це сказав? 
- Здогадався. 
- Як? 
- За аналогією. У кожній дивізії одна рота займається глибинною розвідкою. Це, звичайно, 

не спецназ, проте щось дуже схоже. Армія на щабель вище дивізії, значить, у вашому розпорядженні 
має бути не рота, а батальйон, тобто на щабель вище. 

- Чотири рази на тиждень вечорами будеш приходити ось за цією адресою, маючи з собою 
спортивний костюм. Усе. Іди. 

- Єсть! 
- Коли прийде новий командувач Тринадцятої армією і новий начальник штабу, а, отже, й 

нові ад’ютанти, постарайся завести з ними добрі стосунки. 
- Ви вважаєте, що командування нашої армії скоро зміниться? 
- Я тобі цього не казав. 

6 
У нашій інформаційній групі розвідувального відділу невеликі зміни. Підполковник, який 

працював на прогнозах, несподівано звільнений в запас. Його викликали на медичну комісію, яка 
знайшла щось таке, що заважає йому залишатися в армії. На пенсії йому буде краще. Йти йому ніяк 
не хотілося, бо кожен рік після двадцяти п’яти дає солідну надбавку до пенсії. Однак лікарі невбла-
ганні: ваше здоров’я дорожче за все. Замість підполковника на посаду прогнозиста призначений капі-
тан з розвідки 87-ї дивізії. 

7 
Начальник штабу має знати про ворога все, тому щоранку, розібравшись з шифровками, я 

йду до нього на доповідь. Він ніколи не викликає мене по телефону, просто посилає ад’ютанта. 
Після нашої сутички пройшло вже два тижні. Я впевнений, що ад’ютант давно доповів ше-

фові про те, що трапилося, – звичайно, у вигідному для себе світлі. Проте я все ще ходжу по коридо-
рах другого поверху, я ще не провалився крізь землю. Це генеральським ад’ютантам не зовсім зрозу-
міло. Їм ясно, що я є якимось винятком з правила, однак вони не знають, яким і чому, і тому вони 
більше зі мною не поводяться по-хамськи. 

Це питання цікавить і мене самого: чому, чорт забирай, я – виняток? 
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Розділ 3 
1 

У нас зміни. Начальник першого відділу штабу зміщений. Разом з ним звільнені старші груп 
і деякі провідні офіцери. Замість полковника на посаду поставлений підполковник. За собою він при-
вів цілий табун капітанів та старших лейтенантів і розсадив їх по підполковницьких місцях. 

2 
- Начальник розвідки Тринадцятої армії наказав мені пройти скорочений курс підготовки 

для роботи в третій групі. 
- Так-так, я знаю... Заходь, – він широко посміхається. Ручища у нього, ніби клешні у краба. 

– Інформатори мають працювати у нас, вони мусять розуміти, як шматочки інформації збираються і 
яка їм ціна. Переодягайся. 

Сам він босоніж, в зеленій куртці і зелених штанах, м’яких, однак, мабуть, міцних. Руки по 
лікоть оголені і нагадують мені здоровенні, надзвичайно чисті волохаті лапи хірурга, який років п’ять 
тому збирав мене зі шматочків. 

Ми у великому спортивному залі, освітленому променями сонця, що заходить. Посередині 
залу – два самотніх стільця, що здаються зовсім маленькими в цій неосяжній широчіні. 

- Сідай. 
Ми сіли на стільці обличчям до обличчя. 
- Руки поклади на коліна і розслаб їх, ніби батоги. Завжди так сиди. У будь-якій обстановці 

ти маєш бути гранично розслаблений. Нижні зуби не повинні доторкуватися верхніх. Щелепа мусить 
відвисати, злегка, звичайно. Шию розслаб. Ноги. Ступні. Ногу на ногу ніколи не клади – це порушує 
кровообіг. Та-а-ак. 

Він підвівся, обійшов мене з усіх боків, прискіпливо оглядаючи. Потім ручищами обмацав 
шию, м’язи спини, кисті рук. 

- Ніколи не тарабань пальцями по столу. Так роблять тільки неврастеніки. Радянська війсь-
кова розвідка таких в своїх рядах не тримає. Що ж, ти досить розслаблений, приступимо до занять. 

Він сідає на стілець, руками тримається за сидіння, потім гойдається на двох задніх ніжках 
стільця і раптом, гойднувшись різко назад, перекидається на спину. Посміхається, схоплюється. Під-
німає стілець і сідає на нього, схрестивши руки на колінах. 

- Запам’ятай, коли ти падаєш назад, сидячи на стільці, з тобою нічого не може статися, коли, 
звичайно, позаду немає стінки чи ями. Падати назад, сидячи на стільці, так само просто і безпечно, як 
опуститися на коліна або встати на карачки. Проте природа наша людська противиться падінню на-
зад. Нас стримує тільки наша психіка... Візьмися руками за сидіння... Я тебе підстраховувати не буду, 
вдаритися ти все одно не можеш... похитайся на задніх ніжках стільця... Стій-стій, боїшся? 

- Боюся. 
- Це нічого. Це нормально. Було б дивно, коли б не боявся. Всі бояться. Візьмися руками за 

сидіння. Починай без моїх команд. Похитались... 
Я гойдався на стільці, балансуючи, потім ледь порушив баланс, гойднувшись трохи більше, і 

стілець повільно поповз в безодню. Я втиснувся в сидіння. Я втягнув голову в плечі. Стеля стрімко 
йшла вгору, проте падіння затяглося. Час зупинився. І раптом спинка стільця гупнулася об підлогу. 
Тільки тут я по-справжньому злякався і в ту ж мить радісно розсміявся: зі мною анічогісінько не ста-
лося. Голова, підкоряючись рефлексу, трохи пішла вперед, і тому я просто не міг вдаритися потили-
цею. Удар прийняла спина, щільно притиснута до спинки стільця. Однак площа спини набагато бі-
льша за площу ступнів, і тому падіння назад менш неприємне, ніж стрибок зі стільця на землю. 

Він простягнув мені руку. 
- Можна, я ще спробую? 
- Звичайно, можна, – посміхається. 
Я сів на стілець, вхопився руками за сидіння і повалився назад. 
- Я ще спробую! – Радісно кричу я. 
- Так-так, насолоджуйся. 

3 
- На наше замовлення Академія наук розробила методику стрибків зі швидкісного поїзду, а 

також з автомобілю, трамваю... Математичні формули тобі не потрібні, зрозумій тільки висновок: з 
поїзду, який стрімко мчить, необхідно стрибати задом і назад, приземлятися на зігнуті ноги, намага-
ючись зберегти рівновагу і не торкнувшись руками землі. У момент торкання землі потрібно сильно 
відштовхнутися і кілька секунд продовжувати біг поруч з поїздом, поступово знижуючи швидкість. 
Наші хлопці стрибають з поїздів на швидкостях сімдесят п’ять кілометрів на годину. Це загальний 



Віктор Суворов  Акваріум 

29 
 

стандарт. Проте є одинаки, які цей стандарт значно перекривають, стрибаючи з набагато більш швид-
ких поїздів, стрибаючи під ухил, з мостів, стрибаючи зі зброєю в руках і зі значною вантажем за спи-
ною. Запам’ятай, головне – не торкнутися руками землі. Ноги винесуть тебе. М’язи ніг мають винят-
кову силу, динамічність і витривалість. Дотик рукою може порушити стрімкий ритм руху ніг. За цим 
слідує падіння і болісна смерть. Потренуємося. Спочатку тренажер. Справжній потяг буде пізніше. 
Починаємо зі швидкості десять кілометрів на годину... 

4 
Через місяць ми удвох стоїмо на перилах залізничного моста. Далеко внизу холодна свинце-

ва ріка повільно несе свої води, скручуючись в могутні зміїні кільця біля бетонних опор. Я вже на-
вчений і розумію, що людина може ходити і по телеграфному проводу над бездонною прірвою. Вся 
справа в психологічному гарті. Людина має бути впевнена, що нічого поганого не станеться, і тоді 
все буде нормально. Циркові артисти витрачають роки на елементарні речі. Вони помиляються. У 
них немає наукового підходу. Їхня підготовка заснована на фізичних вправах, і вони не приділяють 
достатньої уваги психології. Вони тренуються багато, тільки не люблять смерть, бояться її, намага-
ються її обійти, забуваючи про те, що можна насолоджуватися не лише чужою смертю, а й своєю 
власною. І тільки люди, які не бояться смерті, можуть творити чудеса нарівні з богами. 

- Дурники кажуть, що вниз дивитися не можна! – Кричить він, - Яка насолода дивитися вниз 
на вири! 

Я дивлюся в глибину, і вона більше не здається мені моторошної і затягуючою, як та зміїна 
паща для жабеняти. І долоні мої більше не покриваються огидною липкою холодної вологою. 

5 
Знову зміни в керівництві 13-ї армії. У кожній армії по два генерал-майора артилерії. Один 

командує ракетними підрозділами і артилерією, другий – ППО. У 13-й зміщені обидва. 
6 

У Прикарпатському військовому окрузі грандіозні зміни. 
Помер наглою смертю командувач військами Прикарпатського військового округу генерал-

полковник Бісярін. Ще не минуло й року з того часу, коли він командував Прикарпатським фронтом 
в Чехословаччині. Він був бадьорий та здоровий і керував чотирма арміями фронту легко й вільно. 
Кажуть, що він ніколи не хворів. І ось його немає. 

Командування військовим округом прийняв генерал-лейтенант танкових військ Обатуров. І 
негайно в штабі військового округу відбулося масове зміщення людей Бісяріна і заміна їх людьми 
Обатурова. І відразу ж хвиля змін покотилася вниз в штаби армій. В окрузі їх чотири: 57-а повітряна, 
8-а гвардійська танкова, 13-а і 38-а. М’яким килимом нашого коридору швидко пройшли два нових 
генерали – новий командувач нашою 13-ї армією і новий начальник штабу. 

У цей день броньовані двері розвідувального відділу всім відвідувачам відкривав я. Дзвінок. 
Через танковий триплекс я бачу незнайомого лейтенанта. О, я знаю, хто це. 

- Пароль? 
- Омськ. 
- Допуск? 
- Сто шість. 
- Заходьте. 
Важкі двері плавно відійшли вбік, пропускаючи лейтенанта. 
- Доброго ранку. Товаришу старший лейтенант, мені потрібен начальник розвідки. 
- Я доповім йому. Одну хвилину почекайте, будь ласка. 
Я стукнув у двері свого шефа і тут же увійшов. 
- Товаришу підполковник, до вас ад’ютант нового командувача армією. 
- Просіть. 
Лейтенант входить: 
- Товаришу підполковник, вас просить командувач. 
Я знаю наперед, що будуть навчання, що шифровки будуть сипатися ніби з рогу достатку, 

що молоді ад’ютанти втомляться смертельно, у них будуть червоні, запалені очі, коли ночами ми 
будемо разом з ними працювати над Великий картою. Я знаю, що після перших навчань два нових 
ад’ютанта і я нап’ємося до зелених чортиків і станемо друзями. Я буду розповідати їм сороміцькі 
анекдоти, а вони мені – смішні історії з інтимного життя їхніх покровителів. Проте і зараз вже, після 
найпершої зустрічі, вже по тому, як ад’ютант вітав мене, і по тому, як він входив до кабінету мого 
шефа, я розумію, що ми фігури одного кольору. Нові генерали в штабі 13-ї армії – люди Обатурова. 
Нові начальники відділів, включаючи і Кравцова, – люди Обатурова. Нові ад’ютанти, нові офіцери в 
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штабі – всі вони люди Обатурова. Я усвідомлюю вперше, що і я член цієї групи. І я знаю, що сам но-
вий командувач Прикарпатським військовим округом генерал-лейтенант Обатуров – людина якоїсь 
потужної групи, яка стрімко і нестримно йде до влади. 

Всі, хто прийшов до цього штабу і до інших штабів округу раніше за нас, всі вони - фігури 
іншого кольору. І їхній час скінчився. Тих, хто достатньо старий, будуть вибивати на пенсію, інших – 
в розпечені піски. Стара група під могутнім, проте невидимим з боку ударом звалилася і розсипалася, 
і її осколкам ніколи не бути вірними слугами верховодів цього суспільства, ніколи не ніжитися в 
променях могутності... 

У секретному відділі я зіткнувся з колишнім ад’ютантом колишнього начальника штабу. Він 
здавав документи. Він їде кудись дуже далеко командувати взводом. Він уже більше двох років офі-
цер, проте ніколи не мав під своїм керівництвом злих, напівп’яних, абсолютно некерованих солдатів. 
Коли б з цього почалася його служба, то все було б нормально. Однак його служба почалася з м’яких 
килимів. У будь-якій обстановці він ситно їв і був у теплі. Тепер все ламалося. Людина звикає бути на 
дні прірви. І коли вона завжди там знаходиться, то важко уявляє, що може бути якесь інше життя. А 
лейтенант був піднесений до вершин, а тепер знову падав у прірву. На саме дно. І це падіння було 
болісним. 

Він посміхається мені. А посмішка його здається собачою. Колись дуже давно на Далекому 
Сході я бачив двох псів, які прибилися до чужої зграї. А зграя гарчала, не бажаючи приймати чужин-
ців до свого гурту. І тоді один з цих псів кинувся на свого нещасного товариша і загриз його. Їхня 
боротьба тривала довго, і зграя терпляче стежила за результатом поєдинку. Один ревів, а інший, сла-
бший, моторошно вищав, не бажаючи розлучатися з життям. Убивши свого товариша, а можливо, і 
брата, весь покусаний і порваний пес, підібгавши хвоста, підійшов до зграї, демонструючи свою по-
кірність. І тоді зграя кинулася на нього і розірвала. 

Чомусь колишній ад’ютант мені нагадав того пса з підібганим хвостом, готового гризти кого 
завгодно, лише б бути прийнятим до зграї переможців. 

Дурень. Будь гордим. Їдь в свою пустелю і не виляй хвостом, поки тебе не загризли. 
7 

Тієї ночі снився мені старий добрий єврей дядько Михайло. Було мені тоді п’ятнадцять ро-
ків. Навчався я в школі і працював у колгоспі. Взимку працював час від часу, влітку – нарівні з доро-
слими мужиками. Тому, коли обговорювалося серйозне питання, на збори покликали й мене. Справа 
ось у чому була: в кінці серпня щороку наш колгосп відправляв до міста Запоріжжя одну людину на 
дві-три тижні торгувати кавунами. Кінець серпня наближався, і потрібно було вирішити, хто з мужи-
ків поїде цього року. 

Сидять мужики в клубі. Пора гаряча – збирання врожаю в самому розпалі, а мужикам не до 
жнивувань. Сперечаються всі, кричать. Голова запропонував на кавуни зятя свого Сергійка послати. 
Перші ряди мовчать, а з задніх рядів свистять, тупотять ногами і стукають лавками. Голова ставить 
питання на голосування. Розпалився він, голову втрачає. У таких випадках потрібно спочатку запита-
ти: «Хто проти?» Ніхто, звичайно, не підніме руку. Тоді і голосуванню кінець: значить, всі згодні. 
Проте голова за звичкою запитує: «Хто за?» Він звик так питання ставити, коли потрібно мудру полі-
тику нашої рідної комуністичної партії схвалити. Але тут питання кровне. Тут всі руки вгору не бу-
дуть тягнути. 

- Хто за? – Повторює голова. 
А зал мовчить. Жодна рука вгору не піднялася. Помилився голова. Не так питання поставив. 

Сергійка, зятя його, не можна посилати, значить. Махнув він рукою: самі тоді вирішуйте. Знову шум і 
крик. Всі з місць посхоплювалися. Знову всі незадоволені. 

А я в кутку сиджу. Про що люди сперечаються, ніяк не второпаю. Ті мужики, що в минулі 
роки кавунами торгувати їздили, запевняють всіх, що робота ця небезпечна: шпана на базарі зарізати 
може. Коли помилишся в розрахунках, міліція заарештує або доведеться потім з колгоспом власними 
грошима розраховуватися. Тільки ж дивина: жоден з них, хто раніше торгував, начебто і не дуже 
впирається, коли його на цю небезпечну невдячну роботу знову висувають. Однак всі інші відразу ж 
ногами тупотять і кричать, що він шахрай і махляр, що від нього один збиток колгоспу. Знову ж див-
но: коли робота небезпечна і невдячна, чого б його й сунути на цю роботу замість себе. Однак не пу-
скають колгоспні збори жодного з висунутих. 

Все нових кандидатів називають. І так само рішуче збори їх відхиляють. Чудеса. Чому б 
першого, кого голова назвав, і послати на цю прокляту роботу. Всім би полегшення. Так ні ж, нікому 
не хочеться посилати туди ні ворога свого, ні друга, ні сусіда. Таке враження, що кожен сам туди 
пнеться потрапити, та інші його не пускають: коли я туди не потрапив, так і тебе не пущу. 
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Сперечалися-сперечалися – стомилися. Всіх перебрали. Всіх відхилили. 
- Кого ж тоді? Вітьку Суворова, чи що? Малий ще. 
Одначе мужики з цього приводу іншу думку мали. Я їм не рівня ні за віком, ні за досвідом, 

ні за авторитетом, я для мужиків начебто як ніхто. І послати мене означало для них майже те ж саме, 
що не послати нікого. Нехай Вітька їде, міркував кожен, аби мій ворог туди не потрапив. Так і вирі-
шили. Проголосували одноголосно. Голова і навіть зять його Сергійко – й ті руки вгору підняли. 

Привезли мене в місто два патлатих мужики о третій годині ночі. Разом ми кавуни розван-
тажили, поклали їх у дерев’яний короб біля зеленого дощатого навісу, в якому мені належало про-
працювати шістнадцять днів і проспати п’ятнадцять ночей. 

О п’ятій ранку базар вже гудів сотнями голосів. Мужики давно виїхали, а я один зі своїми 
кавунами залишився. Торгую. З-за прилавку не виходжу. Соромлюся. Ноги босі, а в місті ніхто так не 
ходить. 

Торгую, долю проклинаю. Ще мене ніхто і різати не збирається, а життя вже в моїх очах ме-
ркне. Кавуни у мене відмінні. Черга біля прилавка величезна. Всі кричать, ніби на колгоспних зборах. 
А я вираховую. Ціна моїм кавунам – 17 копійок за кілограм. Це державна ціна, відхилитися від неї – в 
тюрму посадять. Вираховую. Математику я любив. Та нічого у мене не виходить. Важить, припусти-
мо, кавун 4 кілограми 870 грамів, коли по 17 копійок за кілограм брати, то скільки такий кавун кош-
тує? Коли б юрба не шуміла, коли б та баба жирна мене за волосся схопити не намагається, то я мит-
тю б вирахував. А так ні чорта не виходить. Ні олівця, ні папірця з собою немає. Звідки знати було, 
що вони знадобляться? 

Товсті жінки в черзі зляться на повільність, напирають на прилавок. Ті, хто вже купив, збоку 
здачу перераховують, знову до прилавка підбігають, кричать, міліцію викликати погрожують. А ка-
вуни зовсім не однакові, і вага у них різна, і ціна різна, а копійка на частки не ділиться. Згадав я слова 
мужиків на зборах: прорахуєшся, потім з колгоспом своїми грошима розплачуватися будеш. А звідки 
у мене свої гроші? Ні чорта у мене не виходить. Я натовпі кричу, що закриваю торгівлю. Тут мене 
ледь не розірвали. Надто вже кавуни хороші. 

А навпроти мене в лавці старий єврей з кошлатими білими бровами сидить. Шнурками тор-
гує. Дивиться він на мене, морщиться, як від болю зубного. Нестерпно йому на цю комерцію дивити-
ся. То відвернеться, то очі до неба закотить, то на підлогу плюне. 

Довго він так сидів, мучився. Не витримав. Закрив лоточок свій, встав зі мною поруч і давай 
торгувати. Я йому кавуни кидаю, на які він довгим кощавим пальцем вказує, і поки встигаю я кавун з 
купи вихопити, він попередній на льоту ловить, зважує, подає, гроші бере, здачу відраховує, мені на 
наступного пальцем тицяє, та ще й посміхатися всім встигає. Та й тицяє не на всякий кавун, а з розу-
мінням: то мене на самий верх купи жене, то до низу, то з іншого боку купи забігти мені доводиться, 
то назад повернутися. А він всім посміхається. Йому всі посміхаються. Всі його знають. Всі йому 
кланяються. «Спасибі, дядько Михайло», – кажуть. 

За годину він всю чергу пропустив. А купа наполовину зменшилася. Тільки ми з чергою 
упоралися, він мені купу грошей вивалив: троячки м’яті, рублі рвані, де-не-де й п’ятірки трапляють-
ся. Дрібняки дзвінкі він окремою купкою склав, здачу щоб давати. 

- Ось, – каже, – виручка твоя. У праву кишеню її поклади, тут досить, щоб з твоїм колгоспом 
за сьогодні розрахуватися. А все, що сьогодні ще виручиш, сміливо в свою ліву кишеню клади. 

- Ну, дядько Михайло, – кажу, – довіку не забуду! 
- Це не все, – відповідає, – це я тільки практики навчав, а тепер теорію слухай. 
Приніс він аркуш паперу. Написав ціни на ньому: 1 кг – 17 копійок, 2 кг – 34 копійки, і так 

до десяти. Але з кілограмами у мене проблем не було, з грамами проблема. Ось і їх він окремим стов-
пчиком пише: 50,100, 150 ... 

- Копійка на частки не ділиться, тому за п’ятдесят грам можна нічого не взяти, а можна взя-
ти цілу копійку. І так правильно, і так. За сто грам можеш взяти одну копійку, а можеш дві копійки 
взяти. З хорошої людини завжди бери мінімум, а з нормальної людини завжди бери максимум. 

Швидко він мені ціни пише: 750 грам – мінімум 12 копійок, максимум – 13. 
- Як же ви, дядьку Михайле, так швидко вираховуєте? 
- А я не вираховую, я просто ціни знаю. 
- Чорт забирай, – кажу, – ціни ж міняються! 
- Ну й що, – мовить, – коли завтра тобі по вісімнадцять копійок накажуть продавати, зна-

чить, наприклад, за п’ять кілограмів дев’ятсот двадцять грамів можна взяти мінімум рубль і шість 
копійок, а максимум – рубль і сім копійок. Грами також округляти потрібно для хорошої людини в 
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бік мінімуму, а для нормальної – в бік максимуму. Хорошій людині хороший кавун давай. Нормаль-
ній людині – нормальний. 

Як хороший кавун від нормального відрізнити, я знаю. У хорошого кавуна хвостик засуше-
ний, а на боці жовта лисинка. А ось як хороших людей від звичайних відрізнити? Коли запитаю, він 
же сміятися буде. Зітхнув я, одначе ж і мені колись розуму набиратися потрібно, – і запитав його. 

Від цього питання він аж присів. Довго зітхав він, головою хитав, дурості моєї дивувався. 
- Заприміть господинь з навколишніх будинків, тих, котрі в тебе тут щодня купують. Ось їм 

і давай кращі кавуни та за мінімальною ціною. Їх небагато, та вони про тебе славу розносять, рекламу 
тобі роблять, мовляв, чесний, точний, і кавуни солодкі. Вони тобі чергу формують. Раз дві-три біля 
тебе стоять, значить, десять інших вслід за ними прилаштується. Однак це вже покупці одноразові. 
Їм-то і давай звичайні не найкращі кавуни, а бери максимум з них. Зрозумів? 

Картон з цінами він над моєю головою приладнав. Збоку не видно, проте варто мені голову 
вгору задерти, на кшталт ціну обчислюючи, – всі ціни переді мною. 

Так і пішла торгівля. Швидко та з доходом. Гарні кавуни! Ах, гарні! Підходь, налітай! Через 
день навколишні домогосподарки мене впізнавати стали. Посміхаються. Я їм кавуни за мінімальною 
ціною – і посміхаюся. Всім іншим – за максимальною, також посміхаюся. 

З одного покупця – частки копієчки. З іншого також. Раптом зрозумів я, що гроші до грошей 
липнуть. Не обманював я людей, просто частки копійки на свою користь округляв, тільки з’явилися в 
моїй лівій кишені троячки м’яті, рублі рвані, іноді й п’ятірки. 

Підрахую дохід – всі надлишкові гроші у мене. Здам колгоспу виручку, а в моїй власній ки-
шені все прибуває. З’явилася в кишені хрустка десятка. Пішов я до дядька Михайла, простягаю. 

- Дякую, дядько Михайло, – кажу, – навчив, як жити. 
- Дурень, – каже дядько Михайло, – он міліціонер стоїть. Йому дай. А у мене й своїх виста-

чає. 
- Навіщо ж міліціонеру? – Дивуюся я. 
- Просто так. Підійди і дай. В тебе не поменшає. А міліціонеру приємно. 
- Я ж злочину не вчинив. Навіщо йому давати? 
- Дай, кажу, – дядько Михайло сердиться, – та коли давати будеш, не базікай. Просто сунь в 

кишеню і відійди. 
Пішов я до міліціонера. Суворий стоїть. Сорочка на ньому сіра, шия спітніла, очі олов’яні. 

Підійшов до нього прямо впритул. Аж страшно. А він і не ворушиться. У нагрудну кишеньку йому ту 
десятку, трубочкою згорнуту, сунув. А він і не помітив. Стоїть, як статуя, оком не моргне. Й не вору-
хнеться. Пропали, думаю, мої грошики. Він і не відчув, як я йому сунув. 

Наступного ранку той міліціонер знову на посту. 
- Здрастуй, Вітю, – каже. 
Дивуюся я. Звідки б йому ім’я моє знати? 
- Здрастуйте, громадянине начальник, – відповідаю. 
А щовечора машина з колгоспу приїжджала. Звалять мужики дві-три тонни кавунів на новий 

день, а я за минулий день звіт тримаю: було рівно дві тонни, продав 1816 кг, інші не продані – биті і 
м’яті, їх 184 кг. Ось виручка – 308 рублів 72 копійки. 

Зважать мужики брак, в папір запишуть, і додому поїхали. А я биті кавуни кошиком через 
весь базар на звалище тягаю. За цим заняттям мене дядько Михайло застукав. Охає, крекче, моїй ту-
пості дивується. Чому, каже, ти важку брудну роботу робиш, та ще й без будь-якого для себе прибут-
ку? 

- Яка від них користь? – Дивуюся я, – Хто ж їх, гнилі та биті, купить? 
Знову він засмучується, очі до неба закочує. Продавати, каже, їх не потрібно. Однак і тягати 

їх на смітник також ні дочого. Залиш їх, збережи. Прийде завтра контроль, а ти їх і покажи вдруге, та 
разом з тими, що завтра битими виявляться. Продаси ти завтра, припустимо, 1800 кг, а говори, що 
тільки 1650. А ще через день знову продаси 1800, а показуй всі биті кавуни, що за три дні зібралися, і 
говори, що вдалося продати тільки 1500 кілограмів. 

Так і пішло. 
- Не захоплюйся, – вчить дядько Михайло, – жадібність фраєра губить. 
Це я і сам розумію. Не захоплююся. Коли 150 кг в день у мене битих, я тільки 300 кг пока-

зую, але не більше. А міг би і півтонни показати. На цих битих кавунах в день я по 25 рублів в свою 
ліву кишеню клав. У колгоспі я й за місяць стільки не заробляв. 

Та від часток тих копійчаних в кишенях осідало. Та ще кілька секретів дядько Михайло ше-
пнув. 
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Останнього вечора захопив я шість пляшок коньяку, надів нові туфлі лаковані, пішов до дя-
дька Михайла. 

- Дурень, – каже дядько Михайло. – Ти, – каже, – ці пляшки своєму голові віддай, щоб він і 
наступного літа твою кандидатуру на зборах висунув. 

- Ні, – відповідаю, – у тебе, може, і своїх багато, але візьми і мої також. Візьми їх від мене на 
пам’ять. Коли не подобаються – розбий об стінку. Тільки я тобі їх приніс і назад не заберу. 

Взяв він їх. 
- Я, – кажу, – два тижні торгував. А ви скільки? 
- Мені, – відповідає, – сімдесят три зараз, а пішов я в комерцію з шести років. При государі 

Миколі Олександровичу. 
- Ви за своє життя, напевно, всім торгували? 
- Ні, – відповідає, – тільки шнурками. 
- А коли б золотом довелося торгувати, зуміли б? 
- Зумів би. Однак не думай, що на золоті простіше гроші робити, ніж на інших речах. До то-

го ж всі наперед знають, що ти мільйонер підпільний. На шнурках більше заробити можна і спокій-
ніше з ними. 

- А чим найважче торгувати? 
- Сірниками. Наука – виняткової складності. Та коли оволодіти нею, то мільйон за рік сколо-

тити можна. 
- Ви, дядько Михайле, коли б в капіталістичному світі жили, то давно мільйонером були... 
На це він промовчав. 
- А у нас-то в соціалізмі не розвернешся, швидко розстріляють. 
- Ні, – не погоджується дядько Михайло, – і при соціалізмі не всіх мільйонерів розстрілю-

ють. Потрібно тільки десятку трубочкою згорнути – і міліціонеру в кишеньку. Тоді не розстріляють. 
А ще говорив дядько Михайло, що гроші збирати не потрібно. Їх витрачати годиться. Заради 

них на злочин йти не варто і ризикувати через них ні до чого. Не варті вони того. Інша справа, коли 
вони самі до рук липнуть – тут вже долі опиратися не потрібно. Бери їх і насолоджуйся. А на землі 
немає такого місця, немає такої людини, до якого б мільйон сам в руки не йшов. Правда, більшість 
цих можливостей просто не бачить, не використовує. І, сказавши це, він тричі повторив, що щастя не 
в грошах. А в чому щастя, він мені не сказав. 

Нечасто дядько Михайло мені сниться. Важко сказати чому, тільки в ті ночі, коли добрий 
старий приходить до мене на курному базарі, я плачу уві сні. В житті я рідко плакав, навіть і в дитин-
стві. А уві сні – тільки коли його бачу. Шепоче дядько Михайло на вухо мудрість життя, а я все за-
пам’ятовую і радію, що нічого не проґавив. І все їм сказане в голові намагаюся утримати до пробу-
дження. Все просто, істини – прописні. А прокидаюся – і не пам’ятаю нічого. 

Розбудив мене промінчик яскравого світла. Потягнувся я і посміхнувся думкам своїм. Довго 
згадував, що мені дядько Михайло на вухо шепотів. Ні, не пам’ятаю. А було щось важливе, чого ніяк 
забувати не можна. 

З тисячі правил тільки найменший шматочок залишився: людям посміхатися потрібно. 
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Розділ 4 
1 

Головний елемент спорядження диверсанта – взуття. Після парашута, звичайно. 
Досвідчений диверсант зі шрамом на щоці видав мені зі складу пару черевиків, і я їх з інте-

ресом розглядаю. Взуття це – не зовсім черевики, проте і не чоботи. Щось середнє. Гібрид, що поєд-
нує в собі кращі якості і чобота, і черевика. У відомості ця взуття числиться під назвою Бе-Пе – Чере-
вики Стрибкові. Так їх і будемо називати. 

Зроблені ці черевики з товстої м’якої волової шкіри і вага їхня набагато менша, ніж це зда-
ється з зовнішнього вигляду. Ременів і пряжок на кожному черевикові багато: два ременя над п’ятою, 
один широкий навколо ступні, два – навколо гомілки. Ремені також м’які. Кожен черевик – це досвід 
тисячоліть. Бо ж так ходили в походи наші предки: обернувши ногу м’якою шкірою і затягнувши її 
ременями. Мої черевики саме так і зроблені: м’яка шкіра та ремені. 

А ось таких підошов наші предки не знали. Підошви товсті, широкі і м’які. М’які, звичайно, 
не означає, що неміцні. У кожній підошві по три титанові пластини, вони, ніби луска, одна на іншу 
накладені – і міцно, і гнучко. Такі титанові пластини-лусочки в бронежилетах використовуються – 
кулею не проб’єш. Звичайно, в підошви вони не проти куль вставлені. Ці титанові пластини захища-
ють ступні ніг від шипів і паль, що в достатку зустрічаються на підходах до особливо важливих 
об’єктів. При необхідності з такими підошвами і по вогню бігати можна. У пластинок ще одна роль: 
вони служать опорами для лижних кріплень. 

Малюнок на підошвах черевиків – з підошов солдатського взуття наших ймовірних против-
ників. Залежно від того, в яких районах належить діяти, ми можемо залишати за собою стандартний 
американський, французький, іспанський чи будь-який інший слід. 

І все ж головна хитрість не в цьому. Диверсійний, точніше, стрибковий черевик має каблук 
попереду, а підошву ззаду. Тому коли диверсант йде в один бік, його сліди повернені в інший. Зрозу-
міло, що каблуки зроблені більш тонкими, а підошви більш товстими, так, щоб нозі було зручно, щоб 
перестановка – каблук вперед, підошва назад – не створювала труднощів при ходьбі. 

Досвідченого слідопита, звичайно, навряд чи цим обдуриш. Він же знає, що при енергійній, 
швидкій ходьбі носок залишає більш глибоку вм’ятину, ніж п’ята. Та чи багато людей вдивляються в 
відбитки солдатських підошов? Чи багато з них знають, що носок залишає більш чіткий слід? Чи ба-
гато людей звернуть увагу на те, що раптом з’явився слід, у якого все навпаки? Чи багато людей змо-
жуть гідно оцінити побачене? Кому може прийти думка, що є чоботи, у яких підбори на носку, а пі-
дошва на п’яті? Кому спаде думка, що коли сліди прямують на схід, значить, людина пішла на захід? 

Та й ми не в тім’я биті. Диверсанти, як вовки, вони по одному не ходять. І, як вовки, ми йде-
мо слід у слід. Зрозумій піди, скільки нас в групі було, – троє або ж сто. А коли по одному сліду 
пройшло багато ніг, то вловити тонкий нюанс, що наші п’яти втиснули ґрунт більше, ніж носки, 
майже неможливо. 

До диверсійного черевика є тільки один тип шкарпетки: дуже товстої, чистої вовни. І куди б 
ми не йшли, в тайгу чи в спекотну пустелю, шкарпетки завжди будуть однаковими: дуже товсті вов-
няні, сірого кольору. Такий носок і гріє добре, і зберігає ногу від поту, не тре її і не стирається сам. А 
шкарпеток у диверсанта дві пари. Хоч на день йдеш, хоч на місяць. Дві пари. Крутись як хочеш. 

Білизна лляна, тонка. Вона мусить бути новою, проте вже трохи ношеною і мінімум один 
раз випраною. Поверх тонкої білизни одягається «сітка» – друга білизна, сплетена з товстих м’яких 
мотузок в палець завтовшки. Так що між верхнім одягом і тонкою білизною завжди залишається по-
вітряний прошарок майже в сантиметр. Розумна голова це придумала. Коли жарко, коли піт котить, 
коли все тіло горить, така сітка – порятунок. Одяг до тіла не липне і вентиляція під одягом відмінна. 
Коли холодно, повітряний прошарок зберігає тепло, ніби перина, до того ж ніякої ваги немає. Сітка й 
ще одне призначення має. Комариний ніс, проштрикнувши одяг, потрапляє в порожнечу, не дістаючи 
до тіла. Диверсант в лісі та на болоті живе. Він годинами в пекучій осоці, у вогненній кропиві лежить 
під дзвінким комариним писком. І тільки сітка його й рятує. А вже зверху штани і куртка зелені, з 
бавовняної тканини. Шви всюди потрійні. Куртка і штани м’які, проте міцні. На згинах, на ліктях і 
колінах, на плечах матерія потрійна, для більшої міцності. 

На голові диверсанта шолом. Взимку він шкіряний хутряний з шовковим підшоломником, 
влітку – бавовняний. Диверсійний шолом складається з двох частин: власне шолом і маска. Шолом не 
повинен злітати з голови ні за яких умов, навіть при десантуванні, не повинен мати жодних пряжок, 
ремінців і виступів на зовнішній частині, бо він в момент стрибка знаходиться прямо біля парашута. 
На шоломі не має бути нічого, що могло б перешкодити куполу і стропам чітко розкритися. Тому 
десантний шолом виконаний точно за формою людської голови і щільно закриває голову, шию і під-
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боріддя, залишаючи відкритими тільки очі, ніс і рот. Під час сильних морозів, а також задля маску-
вання, очі, ніс і рот закриваються маскою. 

Є у диверсанта ще й куртка. Вона товста, тепла, легка. У ній можна в болоті лежати – не 
промокнеш, і спати в снігу – не замерзнеш. Довжина куртки – до середини стегна: і ходити не зава-
жає, і, в разі необхідності на льоду цілодобово сидіти, сидінням служить. Знизу куртка широка. При 
бігу і швидкій ходьбі це дуже важливо – вентиляція. А коли потрібно, нижня частина може бути стя-
гнута туго, облягаючи ноги і зберігаючи тепло. Раніше диверсанти і штани такі ж мали, товсті та теп-
лі. Однак це було неправильним. Коли йдеш цілодобово не зупиняючись, такі штани – завада. Вони 
всю вентиляцію порушують. Наші предки мудрі ніколи хутряних штанів не носили. Замість цього у 
них були довгі шуби до п’ят. Вони тямили в цьому. У хутряних штанах спрієш, а в довгій шубі – ні-
коли. Древній досвід тепер враховано, і диверсант має тільки куртку, проте в разі потреби до неї при-
стібаються довгі поли, які закривають тіло майже до самих п’ят: завжди тепло, однак ніколи не жар-
ко. Ці поли легко відстібаються і скручуються рулоном, не займаючи багато місця в багажі диверсан-
та. 

Раніше куртки виверталися на два боки. Один бік – білий, інший – сіро-зелений, плямистий. 
Тільки й це було неправильним. Куртка зсередини ніжною мусить бути, ніби шкіра жінки, вона має 
пестити тіло диверсанта. А зовні вона мусить бути грубою, ніби шкіра носорога. Тому куртки тепер 
не вивертаються на два боки. Вони ніжні зсередини, жорсткі ззовні. А кольору вони світло-сірого, 
ніби торішня трава чи брудний сніг. Колір вибраний вдало. Ну, а коли потреба гостра, поверх куртки 
можна надіти легкий білий маскувальний халат. 

Все спорядження диверсанта уміщається в РД – ранці десантному. РД, як і весь одяг, і спо-
рядження диверсанта, світло-сірий. Він невеликий, форма його прямокутна. Виконаний він з щільної 
матерії. Щоб не відтягувати плечі назад, він зроблений плоским, проте широким і довгим. Кріплення 
десантного ранця виконані так, що він може закріплюватися на тілі в самих різних положеннях. Його 
можна повісити на груди, можна закріпити високо за спиною, можна опустити вниз на саму дупу і 
закріпити на поясі, вивільнивши на час втомлені плечі. 

Куди б диверсант не йшов, у нього тільки одна фляга води, 810 грамів. Крім цього, він має 
флакончик з маленькими коричневими знезаражуючими пігулками. Таку пігулку можна кинути в 
воду, забруднену нафтою, бацилами дизентерії, мильною піною. Через хвилину весь бруд осідає вниз, 
а верхній шар можна злити і випити. Чиста вода, отримана таким робом, має огидний смак і ріжучий 
запах хлору. Однак диверсант п’є її. Той, хто знає, що таке справжня спрага, п’є і таку воду з величе-
зною насолодою. 

Коли диверсант йде на завдання на тиждень або на місяць (час значення не має), він завжди 
несе з собою однакову кількість продовольства – 2765 грамів. Часто в ході виконання завдання йому 
можуть підкинути з літака і продовольства, і води, і боєприпасів. Однак цього може і не статися, і 
тоді живи як знаєш. Майже три кілограми продовольства – це багато, з огляду на надзвичайну кало-
рійність спеціально розроблених і приготованих харчів. А коли цього не вистачить, продовольство 
доведеться добувати самостійно. Можна вбити оленя чи кабана, можна наловити риби, можна їсти 
ягоди, гриби, їжаків, жаб, змій, равликів, земляних черв’яків, можна виварювати березову кору і жо-
луді, можна... Та хіба мало що може з’їсти голодна людина, особливо коли вона володіє концентро-
ваним досвідом тисячоліть! 

Крім продовольства, в десантному ранці диверсант несе з собою чотири коробки саперних 
сірників, які не намокають, горять на будь-якому вітрі і під водою. У нього сто таблеток сухого спир-
ту. Він не має права розпалювати багаття. Тому він гріється і готує їжу на вогнику таблетки. Цей вог-
ник точно такий же, як вогник сірника, тільки більш стійкий на вітрі. 

Є в його ранці і два десятка інших таблеток, медичних. Це від всяких хвороб і проти отру-
єнь. 

А ще в десантному ранці – один рушник, зубна щітка і паста, безпечна бритва, тюбик рідко-
го мила, рибальський гачок з волосінню, голка з ниткою. Гребінець диверсант з собою не носить. 
Перед викиданням його стрижуть наголо – менше голова потіє і волосся мокре не заліпить очі. За 
місяць відросте нове волосся, та не настільки довге, щоб витрачати дорогоцінне місце для гребінця. 
Він і так багато несе на собі. 

Є два варіанти озброєння диверсанта: повний або полегшений комплект озброєння. 
Повний комплект – це автомат Калашникова АКМС та 300 набоїв до нього. Деякі автомати 

мають додатково ПБС – прилад безшумної та безспалахової стрільби і НСП-3 – нічний безпідсвітний 
приціл. Під час десантування автомат знаходиться в чохлі, щоб не перешкодити правильному розк-
риттю парашута. Аби в перший момент після приземлення не опинитися беззахисним, кожен дивер-
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сант має безшумний пістолет П-8 і 32 патрони до нього. Крім того, на правій халяві висить величез-
ний диверсійний ніж-стропоріз, а на лівій халяві – чотири запасних леза для ножа. 

Диверсійний ніж – незвичайний. В його лезі могутня пружина. Можна зняти запобіжник, а 
потім натиснути на кнопку спуску, і лезо ножа з моторошним свистом метнеться вперед, відкидаючи 
руку з порожнім руків’ям назад. Важке лезо ножа викидається вперед на 25 метрів. Коли воно потра-
пить в дерево, то витягнути його назад не завжди вдасться, і тоді диверсант вставляє в порожнє ру-
ків’я нове запасне лезо, всім своїм тілом навалюючись на руків’я, щоб стиснути потужну пружину. 
Потім запобіжник застібається, і диверсійним ножем знову можна користуватися, як звичайним: різа-
ти людей і хліб, користуватися ним як напилком або саперними ножицями-кусачками, прокладаючи 
прохід в дротяних загородженнях. 

Коли диверсант несе повний комплект озброєння, то на додаток до всього цього в його сумці 
шість гранат, пластична вибухівка, міни направленої дії або інше важке озброєння. 

Полегшений комплект озброєння несуть офіцери і солдати-радисти. У полегшений комплект 
входить автомат з 120 набоями, безшумний пістолет і ніж. Все це на складі видає мені бувалий диве-
рсант. Пістолет у мене справжній. Я йду з групою диверсантів посередником. Я перевіряючий, і тому 
мені немає необхідності стріляти. Однак я також офіцер розвідки і також мушу відчувати вагу авто-
мата і набоїв. Тому мій автомат навчальний. Він такий же, як і бойові автомати, тільки вже досить 
зношений і списаний. У патроннику ствола просвердлений отвір і викарбовано напис: "Учбовий". 

Я вішаю автомат через плече. Носити навчальний автомат з діркою в патроннику мені не 
доводилося вже багато років. З таких автоматів починають службу наймолодші солдати та курсанти 
військових училищ. Той, хто носить такий автомат, зазвичай є в армії об’єктом легких, незлих жартів. 
Я, звичайно, не відчуваю себе молодим і жовторотим. Та все ж в диверсійних військах я зовсім нова 
людина. І, отримавши автомат з діркою, раптом абсолютно машинально вирішую перевірити, чи не 
пожартували наді мною старим армійським способом. Я швидко знімаю ранець з плечей, відкриваю 
його і з невеликої кишеньки дістаю ложку. У ложці, як і в патроннику автомата, просвердлені дірка і 
красується такий самий напис: "Учбова". 

- Вибачте, товаришу старший лейтенант, – досвідчений диверсант робить збентежене об-
личчя, – недогледіли. 

Йому трохи шкода, що я в армії не перший день, знаю всі ці стародавні жарти і виявив до-
сить пильності. Він викликає свого помічника, зовсім молоденького солдата, і тут же, при мені, вичи-
тує його за неуважність. І він, і я розуміємо, що молоденький солдатик тут ні до чого, що навчальну 
ложку мені підсунув сам сержант. Сержант наказує навчальну ложку негайно викинути, щоб такий 
дурна жарт більше ніколи не повторювалася. Звичайно, я розумію, що її не викинуть. Вона буде слу-
жити ще багатьом поколінням диверсантів. Однак порядок є порядок. Сержант мусить дати необхідні 
вказівки, а молодому солдатику доведеться бути покараному. Сержант швидко дістає іншу ложку і 
подає мені. Жарт не вдався, проте він бачить, що я армійський гумор розумію, вмію його цінувати і 
не порушу старих традицій криком: на розіграші та жарти в армії ображатися не заведено. Він знову 
серйозний і діловий: 

- Удачі вам, товаришу старший лейтенант. 
- Дякую, сержанте. 

2 
Кожен в Радянській Армії укладає свій парашут особисто. Це й генералів стосується: не 

знаю, чи стрибав Маргелов1, ставши генералом армії, та будучи генерал-полковником, – стрибав. Це 
я знаю точно. І, звичайно, сам для себе парашут укладав. Крім Маргелова в повітрянодесантних вій-
ськах багато генералів, і всі стрибають. Крім них десятки генералів у військовій розвідці, і ті з них, 
хто стрибати продовжує, самі собі парашути укладають. Це мудро. Коли ти гробанувся, то і вся від-
повідальність на тобі на мертвому. А живі за тебе відповідальності не несуть. 

Всі парашути зберігаються на складі. Вони укладені, опечатані, завжди готові до викорис-
тання. На кожному парашуті розписка на шовку: «Рядовий Іваненко. Цей парашут я укладав сам». 

Однак коли нас піднімає не нічна тривога, коли нас використовують за планом, з повним 
циклом підготовки, то всі парашути розпускають і укладають знову. І знову кожен на ньому розпи-
шеться: «Цей парашут я укладав сам». 

Укладання проводиться в тих же умовах, в яких доведеться стрибати. А стрибати доведеться 
на морозі, тому й укладання також на морозі. Шоста година. 

                                                
1 Василь Пилипович Маргелов (1908-1990) – генерал армії, командувач радянськими повітрянодесан-
тними військами в 1954-1959 і 1961-1979 роках, Герой Радянського Союзу. – Прим. ред. 
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Укладає парашути весь батальйон. На широкому майдані, відгородженому високим парка-
ном від цікавих поглядів сторонніх солдатів. 

Приготували парашутні столи. Парашутний стіл – це ніякий не стіл. Це просто шматок дов-
гого брезенту, який розстилають на бетоні і кріплять спеціальними кілочками. Укладання йде в дві 
черги. Спочатку удвох укладаємо твій парашут: ти – старший, я – допомагаю. Потім покладемо мій 
парашут – ролями поміняємося. Потім укладемо твій запасний, знову ти старший, а потім мій запас-
ний, тоді старшим буду я. Деяких з нас будуть кидати не з двома, а з одним парашутом. Проте кому 
випаде цей жереб, поки не ясно. І тому кожен готує обидва своїх парашути. 

- Почали. 
Операція перша. Розтягнули купол і стропи по парашутному столу. У кожній роті є офіцер-

заступник командира роти з парашутно-десантної служби – заступник з ПДС. Він подає всій роті 
команду. І він перевіряє правильність її виконання. Переконавшись, що все її виконали правильно, 
він подає другу команду: «Вершину купола закріпити!» І знову пішов по рядах, перевіряючи прави-
льність виконання. У кожного за плечима великий досвід укладання. Тільки ж ми люди. І ми помиля-
ємося. коли у кого-небудь буде виявлена помилка, то його парашут негайно розпустять, і він почне 
укладання з самого початку. Перша операція. Правильно. Друга операція... Рота терпляче чекає, поки 
той, хто помилився, виконає все з самого початку і наздожене роту. Операція сімнадцять. А мороз 
тріскучий... 

Разом з батальйоном укладання парашутів проводять офіцери развідвідділу 13-ї армії. Ми – 
перевіряючі. Значить, і нам йти разом з диверсантами тижнями через сніги... 

3 
Сутеніє взимку рано. Ми повністю завершуємо укладку вже при світлі прожекторів в мороз-

ній імлі. Ми підемо в теплі казарми, а наші парашути під потужним конвоєм залишаться на морозі. 
Коли їх занести в приміщення, то на холодній матерії осядуть невидимі оку крапельки вологи. А зав-
тра їх знову винесуть на мороз, крапельки перетворяться в дрібні крижинки, міцно прихопивши шари 
перкалю і шовку. 

Це – смерть. Річ проста. Річ, зрозуміла навіть наймолодшим солдатам. Тільки ж трапляється 
й таке, і гинуть диверсанти всі разом. Всім взводом, всієї ротою. Помилок, можливих при укладанні і 
зберіганні, – сотні. Розплата завжди одна – життя. 

Закляклою рукою я розписуюся на шовкових смужках двох моїх парашутів: «Старший лей-
тенант Суворов. Цей парашут я укладав сам». 

І ще на одному: «...укладав сам». 
Я розіб’юся, а винного знайдуть. Це буду, звичайно, я. 

4 
Ми гріємося в приємному теплі казарм. Потім пізня вечеря. А вже потім останні приготу-

вання. Всі вже пострижені наголо. Всіх в баню, в парну. Погрійте, хлопці, кісточки, не скоро вам ще 
доведеться з гарячою водою зустрітися. Далеко за північ – всім спати. Кожен має виспатися на багато 
тижнів наперед, кожному по десять годин сну. Всі вікна в казармах щільно завішені, щоб вранці ні-
хто не прокинувся рано. Сон у кожного глибоким має бути. Для цього невелика таємниця є. Потрібно 
лягти на спину, витягнутися і розслабити все тіло. А потім потрібно закрити очі і під закритими пові-
ками закотити зіниці догори. Це нормальний стан очей під час сну. І прийнявши це положення, лю-
дина засинає швидко, легко і глибоко. Піднімуть нас дуже пізно. Це не буде звичайна різка команда: 
«Рота, підйом! Шикування через тридцять секунд!» Ні, кілька солдатів і сержантів, які не стрибають 
цього разу, які несуть охорону рот, їхнього озброєння і парашутів, будуть тихо підходити до кожного 
і обережно будити: «Вставай, Колю, час», «Вставайте, товаришу старший лейтенант, час». 

Час. Час. Час. Вставайте, хлопці. Наш час. 
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Розділ 5 
1 

Сорок третя диверсійна група 296-го окремого розвідувального батальйону спеціального 
призначення в своєму складі має 12 осіб. Я, офіцер інформації, йду з групою тринадцятим. Я – посе-
редник, контролер дій групи. Мені легше від усіх. Мені не потрібно приймати рішень. Моє завдання 
– в найнесподіваніші моменти ставити питання то солдатам, то командиру групи, то його заступнику. 
У мене з собою лист з сотнею питань. На багато з них я поки не знаю точних відповідей. Моя справа 
– поставити питання і зафіксувати відповідь. Вже потім офіцери третьої групи під керівництвом під-
полковника Кравцова розберуть, хто помилився, а хто ні. 

Диверсійна група несе з собою дві радіостанції типу Р-351М, апаратуру засекречування, 
апаратуру надшвидкісної передачі сигналів. 

Сьогодні вночі буде проведена масована операція по засліпленню радіолокаційних станцій 
8-ї танкової армії, проти якої ми зараз діємо. Одночасно з цим буде проведений масовий ракетний і 
авіаційний удар по її командним пунктам і скупченням військ, і в ході цього удару будуть висаджені 
двадцять вісім перших диверсійних груп нашого батальйону. Групи мають різні завдання і різний 
склад, від трьох до сорока осіб. На чолі деяких груп – сержанти, на чолі інших – офіцери. 

Наступними ночами буде проводитися викидання все нових і нових груп. Від трьох до вось-
ми груп щоночі. Викидання відбуватиметься в різних районах, з різних маршрутів, з різних висот. 
Нас сьогодні кидають з надмалої висоти. Надмала – це сто метрів. У кожного з нас тільки по одному 
парашуту. Розкриття не вільне, а примусове. Другий парашут на надмалій висоті зовсім не потрібен. 

2 
Чи бачили ви коли-небудь в очах людини справжній тваринний страх? А я бачив. Це коли на 

надмалій висоті з примусовим розкриттям кидають. Всіх нас перед польотом зважили разом з усім, 
що на нас нав’ючити. І сидимо ми в літаку відповідно з нашою вагою. Найважчий має виходити най-
першим, а за ним трохи менше важкий, і так до найбільш легкого. Це робиться для того, щоб більш 
важкі не влетіли в купола легших і не погасили б їхні парашути. Першим піде великий вилицюватий 
радист. Прізвища його я не знаю. У групі у нього прізвисько Лисий Тарзан. Це великий похмурий 
чолов’яга. У групі є бійці й більш важкі. Тільки ж його зважували разом з радіостанцією, і тому він 
найважчим вийшов, а тому й піде найпершим. Слідом за ним піде ще один радист на прізвисько Брат 
Євлампій. 

Третім за вагою числиться Чингісхан, шифрувальник групи. У цієї першої трійки дуже скла-
дний стрибок. У кожного з них з собою контейнер на довгому, метрів з п’ятнадцять, леєрі. Кожен 
стрибає, притискаючи важкий контейнер до грудей, і кидає його вниз після розкриття парашута. Кон-
тейнер летить разом з парашутистом, проте на п’ятнадцять метрів нижче від його. Контейнер призе-
мляється першим, після чого навантаження на парашут стає меншим, і в останні секунди спуску 
швидкість зниження парашутиста трохи зменшується. Приземляється він прямо біля контейнера. Від 
швидкості і від вітру парашутиста трохи зносить вбік, і він майже ніколи не падає на свій контейнер. 
Від цього, однак, не легше. І стрибок з контейнером – дуже ризикована справа, особливо на надмалій 
висоті. 

Четвертим йде заступник командира групи старший сержант Дроздов. У групі він найбіль-
ший. Прізвисько у нього Кисть. Я дивлюся на його титанічну руку і розумію, що кращої клички при-
думати було не можна. Велика людина. Величезна. Вродить же природа таке диво! Слідом за Кистю 
піде командир групи лейтенант Єлісєєв. Він також величезний, хоча і не такий, як його заступник. 
Лейтенанта за номером групи називають: 43-1. Звичайно, і у нього прізвисько якесь є, тільки ж хіба в 
присутності офіцера хтось наважиться назвати прізвисько іншого офіцера! 

А слідом за командиром сидять богатирського виду, широкі, як шафи, рядові диверсанти: 
Пльотка, Вампір, Утюг, Микола Третій, Негатив, Шопен, Карл де ля Дюшес. Мене вони, звичайно, 
також якось між собою називають поза очі, однак офіційно у мене прізвиська немає, тільки номер 43-
К. Контроль, значить. 

У сорок третьої диверсійної групи я найменший і найлегший. Тому мені належить покидати 
літак останнім. Проте це не означає, що я сиджу найостаннішим. Навпаки, я біля самого десантного 
люка. Той, хто виходить останнім, – випусковий. Випусковий, стоячи біля самого люка, в самий 
останній момент перевіряє правильність виходу і в разі необхідності має право в будь-який момент 
десантування припинити. Важка робота у випускового. Хоча б тому, що сидить він в самому хвості і 
обличчя всіх звернені до нього. Виходить, що випусковий як на сцені, всі на нього дивляться. Куди я 
не гляну, всюди очі диверсантів на мене впритул втупилися. Очманілі очі у всіх. Ні, мабуть, коман-
дир групи – виняток. Дрімає спокійно. Розслаблений зовсім. А у всіх інших очі з легким блиском 
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божевілля. Добре з трьох тисяч стрибати! Красота! А тут тільки сто. Багато всяких хитрощів приду-
мано, щоб страх заглушити, та куди ж від нього підеш? Тут він, страх. З нами сидить, обнявшись. 

Вуха заклало, літак різко вниз пішов. Верхівки дерев поруч миготять. Роль у мене кепська: у 
всіх витяжні тросики пристебнуті до центрального леєра, лише у мене він на грудях залишився. Про-
пустивши всіх повз себе, я в останній момент повинен свій тросик замкнути над своєю головою. А 
коли промахнусь? А коли зопалу вийду, не встигнувши його застебнути? Відкрити парашут руками 
буде вже неможливо: земля поруч зовсім мчить. Я раптом уявив собі, що падаю вниз без парашута, як 
кіт, розставивши лапи. Ото вже крику буде! Я уявляю своє передсмертне виття, і мені смішно. Дивер-
санти на мене з розумінням дивляться: істерика у перевіряючого. А у мене не істерика. Мені просто 
смішно. 

Синя лампа над вантажним люком нервово замигала. 
- Встати! Нахилися! 
Перший диверсант, Лисий Тарзан, нахилився, виставивши для стійкості праву ногу вперед. 

Брат Євлампій своєю тушею навалився на нього. Третій навалився на спину другого, і так вся група, 
злившись воєдино, чекає сигналу. За сигналом задні натиснуть на передніх, і вся група майже одно-
часно вилетить в широкий люк. Добре їм. А мене ніхто штовхати не буде. 

Гігантські стулки люка, з ледь чутним шурхотом розійшлися в боки. Морозом обпекло об-
личчя. Ніч безмісячна, однак сніг яскравий, сліпучий. Все ніби вдень видно. Земля – ось вона. Кущі і 
проліски сказилися, диким галопом під нами мчать. ПІШЛИ! Братики! ПІШЛИ!!! 

Гіршого за це людство нічого не придумало. Сирена голосить, як звір вмираючий. Ревище її 
вуха рве. Це щоб страх вглиб загнати. А обличчя перекошені. Кожен кричить страшне слово: ПІШ-
ЛИ! Ухилитися нікуди. Натиск ззаду невідворотний. Передні посипалися в морозну імлу. Потік вітру 
кожного догори ногами кидає. ПІШЛИ!!! А задні, захоплені стадним інстинктом, слідом в чорний 
сніговий вихор вилітають. Я руку вгору кинув. Клацнуло. І вилітаю в морозний морок, де порядні 
люди не літають. Тут чорти та відьми на мітлі, та Вітя Суворов з парашутом. 

Все на надмалій висоті одночасно відбувається: головою донизу, жаркий мороз батогом-
семихвісткою по пиці, ноги вгору, моторошний ривок за загривок, ноги вниз, вітер за пазуху, під хут-
ряний жилет, удар по ногах, жорсткими парашутними стропами знову ж по пиці, а в рукавичках і в 
рукавах – сніг гарячий по лікоть, і відразу танути починає. Гидко... 

Парашути в сніг зарили, якоюсь гидотою навколо посипали. Це проти собак. Вся місцева мі-
ліція, КДБ, частини МВС, – всі зараз тренуються. Всі вони зараз проти наших нещасних груп кинуті. 
А у нас руки, вважай, зв’язані. Коли б війна, ми б захопили собі кілька бронетранспортерів або ма-
шин, та й роз’їжджали б по окрузі. Тільки ж зараз не війна, і транспорт нам захоплювати заборонено. 
Драконівський наказ. Ніжками все, ніжками. Від собак. 

Лижі у нас короткі, широкі. Знизу справжнім лисячим хутром підбиті. Такі легко на парашу-
ті кидати. Такі лижі ковзають вперед, а назад віддачі немає. Лисяче хутро дибки тоді стає, не пускає. 
Лижі ці диверсійні, часто сліду не залишають, особливо на щільному влежаному снігу. Вони широкі 
дуже, не провалюються. З таких лиж і хатинку в снігу скласти можна – хутром всередину, спіть, хло-
пці, по черзі. А найголовніше, лижі ці не обмерзають, крижаною кіркою не покриваються. 

3 
До ранку вибилися з сил. Три години з району викидання йшли, сліди плутали. Куртки мок-

рі. Обличчя аж пашать. Піт струмками. Серце назовні рветься. Язик вивалюється, ніби у собаки на 
осонні. Це завжди так спочатку буває. 

На четвертий-п’ятий день втягнемося і будемо йти як машини. Однак перший день завжди 
важкий. Перша ніч і двоє наступних діб – жахливі. Потім легше буде. 

- Командире, в селі собаки брешуть. Це кепсько. Значить, там чужі люди. 
Це кожному зрозуміло. Хто в такій глушині, в таку рань сільських собак потривожити міг? 
- Обходити будемо. Ліворуч підемо. 
- Ліворуч засідка КДБ. Он у тому ліску. Дивись, командире, птахи над лісом кружляють. 
Також правильно. Хто птаство в такий мороз з насиджених місць підняв? Птахи зараз на гіл-

ках наїжачившись сидять, інеєм покриті. Туди йти, звичайно, не можна. Залишається тільки шлях 
через яри, через буреломи, де добрі люди не ходять. Там тільки вовкам дорога та диверсантам з час-
тин спеціального призначення. 

- Готові? Вперед. 
4 

Норми жорстокі. Вісім кілометрів на годину. Вечір. Мороз сили набирає. За день пройшли 
67 кілометрів. Відпочивали двічі. Пора б і ще в снігу полежати. 
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- Дідька вам лисого, дармоїди, – командир підбадьорює, – вчора спати потрібно було. 
Злий командир. Група маршової швидкості не витримує. Група зла. Ніч насувається. Погано 

це. 
Вдень іноді група може залягти в снігу, в кущах, в болоті й перечекати. А вночі цього ніколи 

не трапляється. Ніч для роботи придумана. Ми ніби ті повії – ночами працюємо. коли вдень не відпо-
чивав, то вночі не дадуть. 

- Сніг не жерти! – Командир суворий. – В порох зітру! 
Це не мене стосується. Це він Чингізхану і Утюгу погрози обіцяє. Мене стан мій зобов’язує. 

Перевіряючий. Не можна мені снігу до рота брати. А коли б не перевіряючим я був, то обов’язково 
потайки білої вологи наковтався б. Жменями б в горлянку сніг запихав. Жарко. Піт струмками з лоба 
котить. Добре, голова голена, інакше волосся в один клубок злиплися б. Куртки у всіх на спинах па-
рять. Все потім просякнуте, все морозом прихоплене. Одяг весь здерев’янілий, ніби з дощок зшитий. 
Перед очима помаранчеві кола. Група маршової швидкості не витримує... Не жеріть сніг! В порох 
зітру! Краще вниз дивитися, на кінці лиж. Коли далеко вперед дивитися, здохнеш. Коли під ноги ди-
вишся, дурієш, йдеш чисто механічно, недосяжний горизонт не злить. 

- Обжери чортові! Шлунки! – Командир лютує. – Вперед дивитися! У засідку влетимо! Не-
гатив ліворуч вогника не помітив. Дивись, Негативе, зуби палицею лижної виб’ю! 

Група знає: командир жартів не любить. Виб’є. Вперед, шлунки! 
5 

Над світом здіймається кривава зоря. В морозній імлі над бузковими верхівками ялин вико-
тилося кошлате, пихате сонце. Мороз тріщить просіками лісу. 

Ми в ялиннику лежимо. За ніч вдруге. Чекаємо висланий вперед дозор. Обличчя в усіх білі, 
ні кровиночки, як у мерців. Ноги гудуть. Їх вгору підняти треба. Так кров відливає. Так ногам легше. 
Радисти спинами на снігу лежать, ноги на свої контейнери поклали. Всі інші також ноги вгору задер-
ли. Після десантування пройшло вже більше доби. Ми весь час йдемо. Зупиняємося через три-чотири 
години на п’ятнадцять-двадцять хвилин. За обстановкою спостерігають двоє, і двоє виходять вперед, 
інші лягають на спини і засипають відразу. Карл де ля Дюшес закинув сплячу голову, з-під розстеб-
нутої його куртки повільно струменіє пар. Акуратно вирізана сніжинка повільно опустилася на його 
розкрите горло і плавно зникла. Мої очі злипаються. Під повіки немов золи насипали. Проморгати б, 
та й закрити їх, і не розкривати хвилин шістсот. 

Командир групи підборіддя тре: кепська ознака, похмурий командир. І заступник його Кисть 
похмурий. До вузла зв’язку танкової армії йшли одночасно з різних сторін п’ять диверсійних груп. 
Наказ простий був: хто до третьої ночі до вузла зв’язку добереться, той о 3:40 атакує його. Ті, хто до 
умовного часу не встигнуть, в бій не вступають, обходять вузол зв’язку подалі і йдуть до наступної 
цілі. Наша 43-тя група до умовленого часу не встигла. Тому похмурий командир. Вдалині ми чули 
вибухи і стрілянину довгими чергами. В упор били, значить. З нульової дистанції. До часу встигли 
мінімум три групи. Проте коли навіть до часу встигла і одна група всього лиш, зняла вартових і 
з’явилася на вузлі зв’язку в кінці холодної незатишній ночі... О, одна група багато що може зробити 
проти вузла зв’язку, який пригрівся в теплих контейнерах, проти очкастих зажирілих зв’язківців, 
проти розпусних телефоністок, які загрузли в ревнощах та блуді. Шкодує командир, що не встигли 
його солдати до такої привабливої цілі. Знає командир напевно, що група лейтенанта Злого вже точно 
до часу встигла. Напевно, і старший сержант Акл своїх молодців вчасно встиг привести. Акл – це 
Акула означає. У старшого сержанта зуби гострі, міцні, одначе нерівні, нібито двома рядами. З-за 
того його Акулою величають. А може, не тільки з-за того. Скрипить командир зубами. Ясно, він сьо-
годні групі розслаблятися не дозволить. Тримайтеся, шлунки! 

6 
Спимо. Йде одинадцятий день після десантування. Вдень неможливо голову підняти. Верто-

льоти в небі. На всіх дорогах кордони. На узліссі кожного лісу – засідка. З’явилося багато несправж-
ніх об’єктів: ракетні батареї, вузли зв’язку, командні пункти. Диверсійні групи виходять на них, та 
потрапляють до пастки. Батальйон вже втратив десятки своїх диверсійних груп. Ми не знаємо скіль-
ки. Щоночі нам кидають посилки з неба: боєприпаси, вибухівку, продовольство, іноді спирт. Така 
увага означає тільки одне: мало нас залишилося. За ці дні наша група знайшла лінію радіорелейного 
зв’язку, раніше невідому нашому штабові. За орієнтуванням прийомних і передавальних антен група 
знайшла потужний вузол зв’язку і тиловий командний пункт. Тоді на п’ятий день операції група впе-
рше вийшла в ефір, повідомивши про своє відкриття. Група отримала подяку особисто від команду-
вача 13-ї армії і наказ йти з цього району. Напевно, його обробили ракетами або авіацією. 
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На сьомий день група об’єдналася з чотирма іншими, утворивши диверсійний загін капітана 
на прізвисько Четвертий Зайвий. Загін в повному складі успішно атакував аеродром прямо вдень, 
прямо під час проведення зльоту винищувального авіаполку. Загін без втрат уникнув переслідування 
і розсипався на дрібні групи. Нашої 43-ї тимчасово не існувало, вона перетворилась на  дві – 431-у і 
432-у. Тепер вони знову об’єдналися. Однак працювати активно поки не вдається: вертольоти в небі, 
кордони на дорогах, засідки в лісах, пастки біля об’єктів. А ми все-таки свою справу робимо: 8-а тан-
кова армія паралізована майже повністю, і, замість того щоб воювати, вона ловить нас по своїх тилах. 

День згасає. Ніхто нас вдень не тривожив. Відпочили. Нашу групу поки не накрили, бо ко-
мандир хитрий ніби змій. Змієм його, виявляється, і прозвали. Він знайшов склад боєприпасів наших 
ворогів, біля цього складу ми проводимо дні. Тут у нас і база, все важке спорядження тут сховане. А 
ночами частина групи без нічого йде далеко від бази і там проводить зухвалі напади, потім на базу 
повертається. Всі групи, які в лісах непролазних ховалися, давно вже знищені. А ми поки воюємо. 
Важко нашим противникам повірити і зрозуміти, що наша база прямо під самим носом захована, і 
тому вертольоти нам не докучають. А з засідками і кордонами доводиться бути просто обережним. 

- Готові, шлунки? 
Група готова. Лижі підігнані, ремені перевірені. 
- Пострибали. 
Перед виходом на місці стрибати належить, переконатися, чи не гримить що, чи не дзвенить. 
- Час. Пішли. 

7 
- Слухай, Шопене, уяви собі, що ми на справжній війні. Заступник командира убитий, а у 

командира прострелена нога. Тягти з собою – всіх загубиш, кинути його – також смерть групі. Воро-
ги з командира печінку виріжуть, а говорити змусять. Евакуації у нас в СпН немає. Уяви собі, Шопе-
не, що ти керівництво групою прийняв, що ти з пораненим командиром робити будеш? 

Шопен дістає з маленького кишеньки на рукаві куртки шприц-тюбик одноразової дії. Це 
«блаженна смерть». 

- Правильно, Шопене, правильно. На війні у нас єдиний спосіб вижити: вбивати своїх пора-
нених самим. 

У контрольному зошиті я малюю ще один плюс. 
Йде сімнадцятий день після десантування. Активно діють тільки п’ять-шість диверсійних 

груп, і наша серед них. Група Акули, як і група Злого, давно спіймана. Командир нашої 43-й групи 
відчуває це якимось особливим чуттям. І Злий, і Акула, – його друзі і його суперники. Напевно, лей-
тенант Змій думає про них зараз і слабо сам собі посміхається. 

- Готові? Пострибали. Час. Пішли, хлопці. 
Своїх солдатів він більше не називає шлунками. 
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Розділ 6 
1 

Я йду червоним килимом. Я не був тут двадцять три дні. Відвик від тиші, від килимів, від 
тепла; взагалі людина дичавіє швидко і повертається до тваринного світу легко і вільно, без усклад-
нень. 

У коридорах штабу спокійно і затишно. Тут ситі, чисті, гладенько поголені люди. Тут немає 
застудженого командирського хрипу і нетерплячого повискування собак, яких ось-ось спустять зі 
шворок. 

Нашу 43-тю диверсійну групу накрили однією з останніх. Обіклали, загнали в байрак. Все, 
як на війні справжній. І собаки справжні були. А вони, чотирилапі друзі людини, різниці зовсім не 
розуміють: справжня травля, навчальна... Їм один біс. 

Тонкий, гнучкий солдат на прізвисько Пльотка вивернувся і з цієї халепи. Його першого від 
групи відбили і погнали до річки, на якій вже скресла крига. Думали до берега притиснути. А він 
скинув куртку, кинув автомата і поплив між крижинами. Вертоліт за одним не послали, а собаки в 
воду не пішли: не дурні. Через чотири дні він прийшов в казарми свого батальйону, вкрай охлялий, в 
темно-синій міліцейській шинелі. Вкрав. 

За це Пльотці було подаровано сержантське звання і п’ятнадцять діб відпустки. Взагалі та-
ких хлопців в батальйоні чимало. По одному вони повертаються в батальйон на зламаних лижах, в 
порваних куртках, іноді з кривавими ранами. 

Нашу групу взяли в глибокому байраку, відрізавши всі шляхи. Нас привезли в казарми пол-
ку МВС. Зустріли, ніби старих друзів. Випарили в лазні, нагодували, дали добу відіспатися. Для за-
хоплених груп була заздалегідь звільнена одна казарма, і санітарна частина полку працювала тільки 
на нас. 

У лазні солдати МВС на нас з повагою і переляком дивляться: скелети. 
- Тяжка вам, братики, служба випала. 
Не сперечаємося. Тяжка. Та тільки кожен рік офіцерам і надстроковикам СпН за півтора ро-

ку служби зараховується. Прослужи десять років – п’ятнадцять запишуть. Відповідно до цього і по 
півтори получки платять, і за стрибки платять, та за кожен рейдовий день особливо додають. А жир 
ми скоро новий нагуляємо. Даремно чи що, нас шлунками прозивають. 

Відіспався я. Відпочив. І ось знову м’яким килимом йду. Штаб мене жартами зустрічає: 
- Розкажи, Вітю, як вагу скидаєш? 
- Ей, розвіднику, ти звідки такий засмаглий? 
Обличчя моє обпалене морозом, вітром і безжальним зимовим сонцем. Губи чорні, потріс-

калися. Ніс полупився. 
- Давай, Вітю, в неділю на лижах покатаємося! 
Це жорстокий жарт. Такі жарти я переношу важко. І взагалі після тієї зими я найбільше в 

світі ненавиджу людей, які добровільно надягають лижі просто через те, що їм нічого робити. 
Мій шлях – до начальника розвідки. 
- Дозвольте увійти? Товариш підполковник... Вибачте... 
На новеньких погонах Кравцова не по дві, а по три зірки. 
- Товаришу полковник, старший лейтенант Суворов з виконання навчально-бойового за-

вдання прибув! 
- Здрастуй. 
- Доброго здоров’я, товаришу полковник! Вітаю вас! 
- Дякую. Сідай. – Він дивиться на мої обтягнуті вилиці. – Ач, як тебе обтесали. Відіспався? 
- Так. 
- Роботи багато. За час твоєї відсутності світ змінився. В найкоротший термін постарайся 

увійти в курс справи. Все забув в рейді? 
- Намагався все, що знаю, повторювати в думці... 
- Тебе перевірити? 
- Так. 
- Шпангдалем. 
- Шпангдалем – авіабаза ВПС США в Західній Німеччині. Двадцять п’ять кілометрів на пів-

ніч від міста Трір. Постійно базується п’ятдесят друге тактичне винищувальне крило. Сімдесят два 
винищувачі «F-4». Злітна смуга одна. Довжина три тисячі п’ятдесят метрів. Ширина сорок п’ять мет-
рів. До складу крила входять... 

- Добре. Іди. 
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Світ стрімко змінюється. Двадцять три дні я не мав доступу до інформації, і ось тепер переді 

мною товсті теки з розвідувальними зведеннями, наказами, шифровками. За двадцять три дні світ 
змінився невпізнанно. Я розумію, що начальник розвідки пощадив моє самолюбство і задав легке 
питання про нерухомий об’єкт, про авіабазу. Коли б він запитав про 6-у мотопіхотну дивізію Бундес-
веру, наприклад, то я неодмінно потрапив би в незручне становище. За обстановкою потрібно стежи-
ти постійно, інакше перетворишся в носія застарілої інформації. Отже... Цілком таємно... агентурною 
розвідкою Білоруського військового округу виявлене посилення охорони стартових батарей ракет 
«Першинг» на території Західної Німеччини... Цілком таємно... 5-й відділ розвідувального управління 
Балтійського флоту зареєстрував повну зміну системи кодування в урядових і військових каналах 
зв’язку Данії... Цілком таємно... Агентурною розвідкою Генерального штабу розкриті... Цілком таєм-
но... Агентурною розвідкою 11-ї гвардійської армії Прибалтійського військового округу на території 
Західної Німеччини зареєстровані роботи з будівництва колодязів для ядерних фугасів. Наказую на-
чальнику Другого головного управління Генерального штабу, начальникам розвідки ГРВН, ПГВ, 
ЦГВ, Прибалтійського, Білоруського і Прикарпатського військових округів звернути особливу увагу 
на збір інформації про систему ядерних фугасів на території ФРН. Начальник Генерального штабу 
генерал армії Куліков. 

Двадцять три дні тому ніхто не чув нічого про ядерні фугаси... Тепер колосальні сили аген-
турної розвідки кинуті на розкриття цієї таємничої системи самозахисту Заходу... Змінюється облич-
чя і нашої армії... Таємно... Про результати експериментальних навчань 8-ї повітряно-штурмової бри-
гади Забайкальського військового округу. Не було таких бригад ще двадцять три дні тому... Цілком 
таємно... Наказую прийняти на озброєння винищувально-протитанкової артилерії виріб «Малютка-
М» з системою наведення по двом точкам... Міністр оборони Маршал Радянського Союзу А. Греч-
ко... Цілком таємно... Тільки для офіцерів СпН... Розслідування обставин загибелі іноземних курсан-
тів Одеського особливого центру підготовки в ході навчальних боїв з «ляльками».... Наказую посили-
ти контроль і охорону... Особливу увагу звернути... 

Цей наказ я перечитую тричі. Зрозуміло, як потрібно поводитися з «лялькою», як її утриму-
вати і охороняти. Тільки не ясно, що таке «лялька». 

3 
Нелегко готувати іноземних бійців і агентуру СпН. Ми, радянські бійці, будемо діяти під час 

війни, а ці хлопці діють вже зараз і по всьому світу. Вони безстрашно вмирають за свої світлі ідеали, 
не підозрюючи, що і вони також є бійцями спеціального призначення. 

Дивні люди! Ми їх готуємо, ми витрачаємо мільйони на їхнє утримання, ми ризикуємо репу-
тацією нашої держави, а вони наївно вважають себе незалежними. Важко мати справу з цією публі-
кою. Приходячи до нас на підготовку, вони приносять з собою дух дивовижної безтурботності Захо-
ду. Вони наївні, ніби діти, і великодушні, ніби герої романів. Їхні серця палають, а голови забиті за-
бобонами. Кажуть, ніби деякі з них вважають, що не можна вбивати людей під час весілля, інші пере-
конані, що не можна вбивати під час похорону. Диваки. Кладовище для того й придумано, щоб там 
мерці були. 

Особливий центр підготовки цю романтику і дурість швидко вибиває. Їх також рвуть соба-
ками, їх також по вогню бігати змушують. Їх вчать не боятися висоти, крові, швидкості, не боятися 
смерті чужої і власної, коли блискавичним нальотом вони захоплюють літак або посольство. Особли-
вий центр вчить їх вбивати. Вбивати вміло, спокійно, з насолодою. А що ж у цій підготовці може 
ховатися під терміном «лялька»? 

Наша система збереження таємниць відпрацьована, відточена, відшліфована. Ми зберігаємо 
свої секрети шляхом винищення тих, хто здатний бовкнути зайве, шляхом тотального приховування 
колосальної кількості фактів, часто навіть не дуже секретних. Ми зберігаємо таємниці особливою 
системою відбору людей, системою допусків, системою вертикального і горизонтального обмеження 
доступу до секретів. Ми охороняємо свої таємниці собаками, вартою, сигнальними системами, сей-
фами, печатками, сталевими дверима, тотальною цензурою. А ще ми охороняємо їх особливою мо-
вою, особливим жаргоном. Коли хтось і проникне в наші сейфи, то й там небагато зрозуміє. 

Коли ми говоримо про ворогів, то вживаємо нормальні, всім зрозумілі слова: ракета, ядерна 
боєголовка, хімічна зброя, диверсант, шпигун. Ті ж самі радянські засоби іменуються: виріб, спеціа-
льна енергетична установка, спеціальна зброя, СпН, особливе джерело. Багато термінів мають кілька 
різних значень. «Чистка» в одному випадку – просте виключення з комуністичної партії, в іншому – 
масове винищення людей. 
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Одне нормальне слово може мати в нашому жаргоні безліч синонімів. Радянських військо-
вих диверсантів можна назвати загальним терміном СпН, а крім того – «туристами», «допитливими», 
«рейдовикам». Що ж в нашому жаргоні називається «ляльками»? Використовують «ляльок» і для 
тренування радянських бійців, або ж це привілей іноземних курсантів? Існували «ляльки» й раніше, 
або ж це нововведення, на кшталт повітряно-штурмових бригад? 

Я закриваю теку з твердим наміром дізнатися значення цього дивного терміна. Для цього є 
тільки один спосіб: зробити вигляд, що я розумію, про що йде мова, і тоді у випадковій розмові хтось 
дійсно посвячений може сказати трохи більше, ніж дозволено. А однією крупиці іноді буває досить, 
щоб здогадатися. 

4 
296-й окремий розвідувальний батальйон спеціального призначення захований зі знанням 

справи, зі смаком. Є в 13-й армії полк зв’язку. Полк забезпечує штаб і командні пункти. Через полк 
проходять секрети державної ваги, і тому він особливо охороняється. А на території полку відгоро-
джена особлива територія, на якій і живе наш батальйон. Всі диверсанти носять військову форму 
військ зв’язку. Всі машини в батальйоні – закриті фургони, точно як у зв’язківців. Так що з боку вид-
но тільки полк зв’язку, і нічого більше. Мало того, і всередині полку більшість солдатів і офіцерів 
вважають, що є три звичайних батальйону зв’язку, а один незвичайний, особливо секретний, напевно, 
урядовий зв’язок. 

Проте і всередині батальйону спеціального призначення чимало таємниць. Багато диверсан-
тів вважають, що в їхньому батальйоні три парашутні роти, укомплектовані звичайними, але дуже 
сильними і витривалими солдатами. Тільки зараз я дізнався, що це не все. Крім трьох рот існує ще 
особливий взвод, укомплектований професіоналами. Цей взвод знаходиться в іншому місці, далеко 
від батальйону. Він призначений для виконання особливо складних завдань. Дізнався я про його іс-
нування тільки тому, що мені як офіцеру інформації належить навчати цих людей мого ремесла: пра-
вильному і швидкому виявленню важливих об’єктів на території супротивника. Я їду в особливий 
взвод вперше і трохи хвилююся. 

Везе мене туди особисто полковник Кравцов. Він представить мене. 
- Як ти гадаєш, яке маскування ми придумали для цього взводу. 
- Це вище від всіх моїх здібностей, товаришу полковник. У мене немає ніяких фактів для 

аналізу. 
- І все ж спробуй. Це тобі іспит на кмітливість. Уяви їх, на те у тебе і уява, і спробуй їх захо-

вати, уявивши себе начальником розвідки Тринадцятої армії. 
- Вони мусять добре знати місцевість, на якій їм належить діяти, тому їм потрібно часто ви-

їжджати за кордон. Вони повинні бути добре треновані... Я б їх, товаришу полковник, об’єднав у 
спортивну команду. І маскування, і можливість за кордон їздити... 

- Правильно, – сміється він, – все просто. Вони – спортивна команда товариства ЦСКА: па-
рашутисти, бігуни, стрільці, боксери, борці. Кожна армія і флотилія має таку команду. Кожен війсь-
ковий округ, флот, група військ мають ще більш потужні і ще краще підготовлені спортивні команди. 
На спорт ми грошей не шкодуємо. А де б ти цим своїм спортсменам навчальний центр сховав? 

- У Дубровиці. 
Він розвідник. Він володіє собою. Тільки зуби злегка заскрипіли так жовна на щоках загра-

ли. 
- Чому ж в Дубровиці? 
- У складі нашої улюбленої Тринадцятої армії тільки один дисциплінарний батальйон для 

непокірних солдатиків, і він в Дубровиці. Військова в’язниця. З нашої дивізії туди часто недбайливих 
загрібали. Паркани там високі, собаки злі, колючого дроту багато рядів. Відгородив собі сектор, та й 
розміщуй будь-який особливо секретний об’єкт. Людей потрібних туди в арештантських машинах 
возити можна, ніхто не дізнається... 

- Хіба мало в нашій Тринадцятій армії добре охоронюваних об’єктів. АПРТБ1, наприклад ... 
- У АПРТБ, товаришу полковник, «ляльку» ніде утримувати. 
Він тільки зміряв мене довгим важким поглядом, проте нічого не сказав. 

5 
                                                

1 Армійська рухома ракетно-технічна база, військова частина в складі загальновійськових і танкових 
армій, яка займається транспортуванням, зберіганням та технічним обслуговуванням головних частин 
і носіїв для ракетної бригади армії і ракетних підрозділів дивізій, які входять до складу цієї армії. – 
Прим. автора. 
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Тільки осінньої ночі на небі запалюється так багато зірок. Тільки холодної вересневої ночі їх 
можна бачити так чітко, немов срібні цвяшки на чорному оксамиті. Скільки їх дивиться на нас з хо-
лодної чорної порожнечі! Коли дивитися на Велику Ведмедицю, то поруч з яскравою зіркою, тією, 
що на переломі ручки ковша, можна розгледіти зовсім маленьку зірочку. Вона, можливо, зовсім і не 
маленька, просто вона дуже далеко. Може статися, це величезне світило з десятками великих планет 
навколо. А може бути, це галактика з мільярдами світил... 

У Всесвіті ми, звичайно, не одні. У космосі мільярди планет, дуже схожих на нашу. На якій 
підставі ми маємо вважати себе винятком? Ми не виняток. Ми такі ж, як і всі. Хіба тільки форма і 
колір очей у нас можуть бути різними. У жителів одних планет очі блакитні, як у полковника Крав-
цова, а у інших - зелені, трикутні, з смарагдовим відливом. Проте на цьому, мабуть, і закінчуються всі 
відмінності. У всьому іншому ми однакові – всі ми звірі. Звірі, звичайно, різні бувають: мислячі, ци-
вілізовані, і не мислячі. Перші відрізняються від других тим, що свою звірячу натуру маскувати на-
магаються. Коли у нас багато їжі, тепла і самок, ми можемо дозволити собі доброту і співчуття. А 
лиш тільки природа та доля ставлять питання руба: одному вижити, іншому здохнути, ми негайно 
втикаємо свої жовті ікла в горло сусіда, брата, матері. 

Всі ми звірі. Я – точно, і не намагаюся цього приховувати. І мешканець якої-небудь дванад-
цятої планети оранжевого світила, загубленого в надрах галактики, що не має назви, – він також на-
певно звірюка, тільки намагається добрим здаватися. І начальник розвідки 13-й армії полковник Кра-
вцов – звір. Він звірюка, яких рідко зустрінеш. Зросту невеликого, підтягнутий, обличчя красиве, 
молоде, трохи гордовите. Посмішка широка, яка підкуповує, проте куточки рота завжди трохи донизу 
– ознака стриманості і точного розрахунку. Погляд нищівного, чіпкий. Погляд його змушує співроз-
мовника моргати і відводити очі. Руки витончені, не пролетарські. Полковницькі погони йому дуже 
личать. Люди такого типу іноді мають абсолютно дивні нахили. Деякі з них, я чув, мідні стерті 
п’ятаки збирають. Цікаво, чим наш полковник захоплюється? Для мене і для всіх нас він – загадка. 
Ми знаємо про нього на подив мало, а він знає про кожного з нас все. Він – звір. Маленький, крово-
жерливий, смертельно небезпечний. Він знає свою мету і йде до неї, не звертаючи. Я знаю його про-
відну зірку. Зветься вона влада. Він сидить біля багаття, і червоні тіні метушаться його вилицюватим 
вольовим обличчям. Чорний профіль. Червоні тіні. Нічого більше. Ніяких переходів. Ніяких компро-
місів. Коли я зроблю одну помилку, то він зімне мене, знищить. Коли я обману його, він зрозуміє це 
по моїх очах. 

- Суворов, ти щось хочеш запитати? 
Ми одні біля багаття, в невеликому ярку, в безкрайньому степу. Наша машина захована о-о-

оно там, в чагарнику, і водієві спати дозволено. У нас попереду довга осіння ніч. 
- Так, товаришу полковник, я давно хочу запитати вас... У вашому підпорядкуванні сотні 

молодих, розумних, перспективних офіцерів з чудовою підготовкою, витонченими манерами... А я 
селянин, я не читав багатьох книг, про які ви говорите, мені важко в вашому гурті... мені не цікаві 
письменники і художники, якими ви захоплюєтеся... Чому ви вибрали мене? 

Він довго возиться з чайником, мабуть, міркуючи, вимовити якусь чергову фразу про мою 
працьовитість і кмітливість або ж сказати правду. У чайнику він варить варварський напій: суміш 
кави з коньяком. Вип’єш – добу спати не будеш. 

- Я тобі, Вікторе, правду скажу, тому що ти її сам розумієш, тому що тебе важко обдурити, 
тому що ти її знати повинен. Наш світ жорстокий. Вижити в ньому можна, тільки піднімаючись вго-
ру. Коли зупинишся, то покотишся донизу і тебе затопчуть ті, хто по твоїх кістках вгору йде. Наш 
світ – це кривава безкомпромісна боротьба систем; одночасно з цим – це боротьба особистостей. У 
цій боротьбі кожен потребує допомоги і підтримки. Мені потрібні помічники, готові на будь-яку 
справу, готові на смертельний ризик заради перемоги. Однак мої помічники не повинні зрадити мене 
в найважчий момент. Для цього існує тільки один шлях: набирати помічників з самого низу. Ти всім 
зобов’язаний мені, і коли виженуть мене, то виженуть і тебе. Коли я втрачу все, ти також втратиш 
все. Я тебе виділив в юрбі черні, обрав і підняв не за твої таланти, а тому, що ти – людина юрби, один 
з багатьох. Ти нікому не потрібен. Коли щось станеться зі мною, також і ти знову опинишся в юрбі, 
втративши владу і привілеї. Цей спосіб вибору помічників і охоронців старий як світ. Так робили всі 
правителі. Зрадиш мене – втратиш все. Мене точно так же з грязі підібрали. Мій покровитель йде 
вгору і тягне мене за собою, розраховуючи на мою підтримку в будь-якій ситуації. Коли він загине, 
кому я буду потрібен? 

- Ваш покровитель – генерал-лейтенант Обатуров? 
- Так. Він вибрав мене і взяв до своєї групи, коли був майором, а я – лейтенантом... не дуже 

успішним. 
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- Тільки ж і він комусь служить. Його також хтось вгору тягне? 
- Звичайно. Тільки не твого це розуму справа. Будь впевнений, що ти в правильній групі, що 

і у генерал-лейтенанта Обатурова могутні покровителі в Генеральному штабі. Однак тебе, Суворов, я 
знаю вже добре. У мене таке відчуття, що це не це питання тебе мучить. Що в тебе? 

- Розкажіть мені про Акваріум. 
- Ти й про це знаєш? Почути це слово ти не міг. Значить, ти його десь побачив. Дай подума-

ти, і я скажу, де ти його міг побачити. 
- На зворотному боці портрета. 
- Ах, ось де! Слухай, Суворов, про це ніколи нікого не питай. Акваріум занадто серйозно 

ставиться до своїх таємниць. Ти просто запитаєш, а тебе на гачок підвісять. Ні, я не жартую. За щеле-
пу або за ребро – і вгору. Розповісти тобі про Акваріумі я просто не маю права. Справа в тому, що ти 
можеш розповісти кому-небудь ще, а він – ще кому-небудь. Проте настане момент, коли події поч-
нуть розвиватися в зворотному напрямку. Одного заарештують, дізнаються у нього, де він чув це 
слово, він на тебе вкаже, а ти на мене. 

- Ви думаєте, коли мене катувати почнуть, я назву ваше ім’я? 
- У цьому я не сумніваюся, і ти не сумнівайся. Дурні кажуть, що є сильні люди, які можуть 

тортури витримати, і слабкі, які не витримують. Це нісенітниця. Є хороші слідчі і є погані. У Акварі-
умі слідчі хороші... Коли потрапиш на конвеєр, то зізнаєшся у всьому, включаючи і те, чого ніколи не 
було. Одначе... я вірю, Вікторе, що ми з тобою на конвеєр не потрапимо, і тому тобі про Акваріум 
трохи розповім... 

- Що за риби там водяться? 
- Там тільки одна порода – піраньї. 
- Ви працювали в Акваріумі? 
- Ні, цієї честі мене не удостоїли. Може, в майбутньому... Там, напевне, вважають, що зуби в 

мене ще недостатньо гострі. Отже, слухай. Акваріум – це центральна будівля Другого головного 
управління Генерального штабу, тобто Головного розвідувального управління – ГРУ ГШ. Керівний 
орган військової розвідки під різними назвами існує з п’ятого листопада вісімнадцятого року. У цей 
час Червона Армія вже була величезним і могутнім організмом. Керував армією Головний штаб, який 
зараз іменується Генеральним штабом. Штаб – це мозок армії. Проте реакція Головного штабу Чер-
воної Армії була сповільненою і неточною, тому що організм був сліпим і глухим. Інформація про 
противника надходила від ЧК, яке потім перетворилося в ДПУ, ОДПУ, НКВС, НКДБ, МДБ, нарешті 
– в КДБ. Для Червоної Армії спиратися на відомості, отримані від таємної поліції, – приблизно те ж 
саме, що для людського мозку отримувати інформацію не від власних очей і вух, а зі слів іншої лю-
дини. Та й чекісти завжди розглядали заявки Червоної Армії як щось другорядне. А інакше й бути не 
могло: у таємної поліції свої пріоритети, у Генерального штабу – свої. І скільки Генеральному штабу 
не давай інформації зі сторони, її ніколи не буде достатньо. Уяви лише: трапилася невдача, з кого 
питати? Генеральний штаб завжди може сказати, що інформації про супротивника було недостатньо, 
тому і невдача. І він завжди буде мати рацію, тому що скільки інформацію не збирай, начальник Ге-
нерального штабу може поставити ще мільйон питань, на які не буде відповідей. Ось тому і було ви-
рішено віддати військову розвідку в руки Генерального штабу – нехай начальник Генерального шта-
бу нею управляє: коли відомостей про ворога недостатньо, то це вина самого Генерального штабу. 

- І КДБ ніколи не прагнув встановити владу над ГРУ? 
- Завжди прагнув. І зараз прагне. Це якось вдалося Єжову: він був одночасно шефом НКВС і 

військової розвідки. За це його довелося знищити. У його руках виявилася занадто велика влада. Він 
став монопольним контролером всієї таємної діяльності. Для верховного керівництва країни це стра-
шна монополія. Поки існують мінімум дві таємні організації, які ведуть боротьбу між собою, можна 
не боятися змови всередині однієї з них. Поки є дві організації – є якість роботи, тому що існує кон-
куренція. Той день, коли одна організація поглине іншу, стане останнім днем для Політбюро. Однак 
Політбюро цього не допустить Діяльність КДБ стримується діяльністю конкуруючих організацій. 
Усередині країни схожу роботу робить МВС. МВС і КДБ готові зжерти один одного. Крім того, все-
редині країни діє ще одна таємна поліція – Народний контроль. Сталін став диктатором, прийшовши 
з поста керівника саме цієї таємної організації – з Народного контролю. А за кордоном таємну діяль-
ність КДБ врівноважує діяльність Акваріума. ГРУ і ГБ постійно б’ються за джерела інформації, і 
тому обидві організації працюють так успішно. 

Я мовчу, переварюючи сенс сказаного. Довга ніч попереду. Метрів за тридцять від нас в ве-
рболозі захована велика надувна гумова ракета «Першинг» – точна копія американського оригіналу. 
Минулої ночі весь диверсійний батальйон спеціального призначення був викинутий невеликими гру-
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пами далеко від цього місця. Змагання. Маршрут – 307 кілометрів. На маршруті п’ять контрольних 
точок: ракети, радар, штаб. Група, яка першою пройде весь маршрут, виявивши всі об’єкти і повідо-
мивши їхні точні координати, отримає відпустку і золотий годинник кожному солдату. Всі солдати 
переможної групи стануть молодшими сержантами, а сержанти – старшими сержантами. Вищий ко-
мандний склад розвідувального відділу контролює проходження груп. Сам Кравцов зазвичай на вер-
тольоті уздовж траси змагань літає. Проте сьогодні він чомусь вирішив залишитися на контрольній 
точці, і в помічники він вибрав мене. 

- Здається, йдуть. 
- Поговоримо потім. 

6 
Камінці трохи шарудять під ногами і котяться донизу. У яр тихо, по-зміїному ковзаючи, 

спускається гігантська тінь. Вогонь багаття в ночі трохи засліпив величезного диверсанта. Він вдив-
ляється в наші обличчя і, пізнавши Кравцова, доповідає: 

- Товаришу полковник, двадцять дев’ята рейдова група другої роти спеціального призначен-
ня. Командир групи сержант Поліщук. 

- Ласкаво просимо, сержанте. 
Сержант обертається до групи і тихо свистить, як свистять ховрашки. Укосом вниз зашелес-

тіли диверсантські черевики. Двоє займають позицію на гребені: спостереження і оборона. Радист 
швидко розкидає антену. Двоє розтягують брезент: під брезентом чаклуватиме шифрувальник. Як він 
готує повідомлення, знати звичайним смертним заборонено, і тому під час роботи його завжди на-
кривають брезентом. У бойовій обстановці командир групи головою відповідає за шифри і шифрува-
льника. Коли групі загрожує небезпека, командир зобов’язаний шифрувальника вбити, шифри і шиф-
рувальну машину знищити. Коли він цього не зробить, відповідати життям буде не тільки він сам, але 
й уся група. 

Ось готове повідомлення. Тепер ми всі його бачимо: звичайна кіноплівка з декількома ряда-
ми акуратних дірочок на ній. Повідомлення вкладається в радіостанцію. Станція ще не ввімкнена і не 
підлаштована. Радист на хронометр дивиться. І ось тисне на кнопку. Радіостанція вмикається, авто-
матично підлаштовується, протягує крізь надра шматок плівки, тут же випльовуючи його. Кілька 
кольорових лампочок на радіостанції відразу гаснуть. Весь сеанс зв’язку триває не більше секунди. 
Заряд інформації радіостанція практично вистрілює. Шифрувальник підносить сірник до плівки, і та 
миттєво зникає в полум’ї, злобно сичачи. Кіноплівка тільки здається звичайною. Горить вона так са-
мо швидко, як радіостанція передає шифроване повідомлення. 

- Готові? Пострибали. Час. Пішли. 
Жорстокий сержант Поліщук і на руку зухвалий. Групу замордує, а гнати буде без зупинки. 

Та тільки курчат на фініші рахують. Поки все добре. А коли група на перших двох сотнях кілометрів 
здохне? Командири груп великими правами наділені. На те й змагання. Хочеш – зупини групу. Хо-
чеш – спати її поклади. Хочеш – відпочивай через кожні 10 хвилин ходу. Та коли опинишся в остан-
ній десятці груп, зірвуть лички сержантські, в рядові спишуть, а на твоє сержантське місце багато 
охочих знайдеться. 

- Товаришу полковник, одинадцята група першої роти. Командир сержант Столяр. 
- Ласкаво просимо, сержанте. Дій, на нашу присутність уваги не звертай. 
- Єсть! Носоріг і Гидкий Утьонок – на стремя! 
- Єсть! 
- Блевантін! 
- Я! 
- Зв’язок давай. 
- Єсть зв’язок. 
- Готові? Пострибали. Час. Пішли. 
Тепер групи потоком підуть. Так завжди на змаганнях буває. Кілька груп вириваються дале-

ко вперед, потім йде основна маса з короткими перервами або й без перерв взагалі, а потім відсталі та 
ті, які заблукали. Деякі відпочивають біля нашого багаття по годині. Деякі по дві. Деякі зупиняються, 
тільки щоб розгорнути зв’язок, передати повідомлення і – вперед. 

Поруч з нами відразу кілька груп готують свою нехитру вечерю. В ході навчань вогонь роз-
водити заборонено, і тоді диверсант готує собі їжу на спиртовій таблетці. А на змаганнях можна за-
стосовувати й вогонь. Головне на змаганнях – точне орієнтування, швидкість, визначення координат і 
зв’язок. Решта не так важливо. 
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Від багаття пряним запахом потягнуло. Диверсанти курку смажать. Смажать її особливим 
методом: випотрошили, зрізали голову і ноги, але пір'я не обскубують. Курку товстим шаром мокрої 
глини вимазали, і в багаття. Ось уже й запах пішов. Скоро вона й готова. Немає у диверсанта кастру-
лі, і тому в глині готувати доводиться. Коли зовсім вона засмажиться, глину зіб’ють, а разом з гли-
ною злетять з неї й пір'я, і курочка в усьому своєму жиру – прямо до столу. 

- Товаришу полковник, ласкаво просимо. 
- Дякую. А де ж ви курку взяли? 
- Дика, товаришу полковник. Безпритульна. 
Під час змагань часто «специ» і дику свинку знайти можуть, і курочку, і півника. Іноді дика 

картопля трапляється, дикі помідори і дикі огірки, дика кукурудза. Кукурудзу інша група в чайнику 
величезному варить. 

- А чайник звідки? 
- Та що сказати. Лежав на дорозі. Чого ж, думаємо, добру пропадати. Скуштуйте кукурузки! 

Смаковита. 
У Кравцова правило: запрошення солдата він приймає з вдячністю, як приймає запрошення 

начальника штабу округу або самого командувача. Різниці він не робить. Весело у багаття: 
- Обмани ближнього, бо дальній наблизиться і обдурить тебе. 
Жартівник полковник. За нього будь-який диверсант горлянку перегризе. Непросто серед 

них такої поваги добитися. Підкоряються вони всякому поставленому над ними начальнику, а пова-
жають не всякого, і тисячі способів звірехитрий диверсант знає, щоб командиру своєму продемонст-
рувати шанування своє або неповагу. 

А за що вони Кравцова поважають? За те, що той натуру звірячу свою не приховує і ховати 
не намагається. Диверсанти впевнені в тому, що натура людська порочна і невиправна. Їм видніше. 
Вони щодня життям ризикують і кожного дня мають можливість спостерігати людину на межі смер-
ті. І тому всіх людей вони ділять на хороших і поганих за своїм розумінням. Хороша, за їхніми по-
няттями, та людина, що не приховує звіра, який сидить всередині неї. А той, хто намагається хоро-
шим здаватися, небезпечний. Найнебезпечніші люди – ті, які не тільки демонструють свої позитивні 
якості, а й внутрішньо вірять в те, що є хорошими. Огидний, мерзенний злочинець може вбити одну 
людину, або десять людей, або сто. Проте злочинець ніколи не вбиває людей мільйонами. Мільйона-
ми вбиває тільки той, хто вважає себе добрим. Робесп’єри виходять не із злочинців, а з найдобріших, 
із найгуманніших. І гільйотину придумали не злочинці, а гуманісти. Найжахливіші злочини в історії 
людства зробили люди, які не пили горілки, не палили, не зраджували дружині і годували білочок з 
долоні. 

Хлопці, з якими ми зараз жуємо кукурудзу, впевнені в тому, що людина може бути хорошою 
тільки до певної межі. Коли життя припре, хороші люди стануть поганими, і це може трапитися у 
самий невідповідний момент. Щоб не бути захопленими зненацька такою зміною, краще з добрими 
не знатися. Краще мати справу з тими, хто вже зараз поганий. Принаймні, знаєш, чого від нього чека-
ти, коли фортуна йому свою дупу продемонструє. Полковник Кравцов в цьому сенсі для них своя 
людина. Йде, наприклад, дівчинка грудаста вулицею. Сідниці, як два кавуна в сумці, перекочуються. 
Що диверсант в цьому випадку робити буде? Хоча б поглядом зґвалтує, коли по-іншому не можна. 
Однак і полковник Кравцов так само чинитиме, соромитися не стане. За це його поважають. Небезпе-
чний той, хто жінці услід не дивиться. Небезпечний той, хто намагається показати, що це його не 
цікавить зовсім. Ось саме серед цієї публіки можна знайти таємних садистів і вбивць. Кравцов до цієї 
категорії не входить. Любить він жіночу стать (а хто не любить?) І секрету з цього не робить. Любить 
владу – навіщо ж свою любов приховувати? А любить він її міцно. Будь-яку владу. 

Відчув я це, коли вперше побачив, як він «ляльку» бив. Це був апофеоз мощі і нещадної 
влади. «Лялька» – це людина така. Людина для тренування. 

Коли ведеш навчальний бій проти свого товариша, то наперед знаєш, що він тебе не вб’є. І 
він знає, що ти його не вб’єш. Тому інтерес до навчального бою втрачається. А ось «лялька» тебе 
вбити може, проте і тебе лаяти не будуть, коли ти «ляльці» ребра переламаєш або в’язи скрутиш. 

Робота у нас відповідальна. І рука наша не повинна ослабнути у відповідальний момент. І не 
ослабне. А щоб командири наші повну впевненість в тому мали, підкидають нам для тренування «ля-
льок». «Ляльки» не нами вигадані. Їх і до нас використовували, і набагато ширше, тільки називалися 
вони по-іншому. У ЧК їх називали «гладіаторами», в НКВС – «волонтерами», в СМЕРШ – «робінзо-
нами», а у нас вони – «ляльки». 

«Лялька» – це злочинець, засуджений до смерті. Тих, хто старий, хворий, слабкий, тих, хто 
знає дуже багато, знищують відразу після винесення вироку. А той, хто сильний та міцний, того пе-



Віктор Суворов  Акваріум 

49 
 

ред смертю використовують для посилення могутності нашої держави. Кажуть, що засуджених до 
смерті на уран посилають. Дурниця. На урані звичайні зеки працюють. Засуджених до смерті більш 
продуктивно використовують. Один з видів такого використання – зробити його «лялькою» для СпН. 
І нам добре, і йому. Ми можемо відпрацьовувати прийоми боротьби, не боячись покалічити супроти-
вника, а в нього відстрочка від смерті виходить. 

Раніше «гладіаторів» та «ляльок» на всіх у достатку було. Тепер нестача. У всьому у нас не-
стача. То м’яса немає, то хліба, а тепер ось і «ляльок» не вистачає на всіх. А бажаючих використову-
вати «ляльок» не зменшене. А де ти їх набереш? Тому наказують «ляльку» тривало використовувати, 
обережно. Однак це на якість занять не дуже впливає. Ти його не можеш сильно калічити, а у нього 
обмежень немає. Він в будь-який момент померти може. Втрачати йому нічого. Карк запросто скру-
тить. Тому бій з «лялькою» в сто разів кориснішій, ніж тренування з інструктором або товаришем. 
Бій з «лялькою» – справжній бій, справжній ризик. 

У всьому батальйоні спеціального призначення тільки один особливий професійний взвод 
допущений до тренувань з «ляльками». Три звичайні диверсійні роти про існування «ляльок» просто 
не знають. Особливий взвод відділений від батальйону: і місце добре охороняється, і «ляльок» утри-
мувати є де. 

Не любить Кравцов даремно ризикувати. Однак любить владу. І тому, потрапивши в Дубро-
вицю, він кожного разу переодягається і йде тренуватися на «ляльках». Він тренується довго і затято. 
Він дуже наполегливий. 

7 
Трохи води, половина банки кави, коньяку солідну порцію – і на вогонь. Цю варварську су-

міш доводиться довго варитися. Вип’єш – будеш стрибати ніби молодий віслюк. Приємний аромат 
лоскоче ніздрі. 

Сірий світанок. Холодний туман. Їдкий дим багаття. Ми знову на самоті. 
- Багато КДБ нашої крові випив? 
- Ти, Вітю, про всю армію чи ж тільки про розвідку? 
- І про армію, і про розвідку. 
- Багато. 
- Чому так вийшло? 
- Ми були дуже наївними. Ми служили Батьківщині, а чекісти служили самі собі і комуніс-

тичній партії. 
- Це може повторитися? 
- Так. Коли ми будемо так само наївними, як і раніше. 
Він розмішує ложкою коньячне вариво. А мені здається, що він долю мою вершить. Не дар-

ма він один зі мною в глухому степу опинився. Не дарма він розмови такі веде. Розповівши про Ак-
варіумі, він довірив мені свою долю. Я ж її поламати можу. Навіщо він так ризикує? Не інакше він від 
мене мою власну долю вимагає. Я згоден ризикувати разом з Кравцовим і заради нього. Тільки ж як 
мені висловити це? 

- Ми мусимо не дозволити їм, щоб це повторилося. Заради благополуччя нашої Батьківщини 
ми маємо бути сильними. Армія має бути не менш сильною, ніж КДБ... – раптово я відчуваю, що саме 
цього він від мене чекає, – ми мусимо не дозволити їм цього. Монополія чекістської влади може за-
душити радянську владу. 

- Однак і монополія влади військової може знищити радянську владу. Ти цього не боїшся, 
Вікторе? – Кравцов дивиться на мене впритул. 

- Не боюся. 
- Що б ти на моєму місці робив? На місці радянських генералів і маршалів? 
- Я б підтримував тісний контакт з колегами. Коли один в небезпеці, всі генерали і маршали 

мусять його захищати. Нам потрібна солідарність. 
- Уяви, що є така солідарність. Таємна, звичайно. Уяви, що партія і ГБ вирішили скинути 

одного з нас. Як же всім іншим реагувати? Страйкувати? Всім у відставку подати? 
- Я думаю, ми маємо відповідати ударом на удар. Тільки не по всім нашим ворогам, а лише 

по найнебезпечнішим. Коли ви особисто маєте проблеми з місцевим партійним керівництвом або з 
ГБ, не вам з ними битися, однак всі ваші друзі з усього Союзу мають завдавати таємні удари по ва-
шим ворогам. І навпаки, коли хтось із ваших далеких друзів в біді, ви зобов’язані використовувати 
всю свою могутність для нанесення таємних ударів по його ворогам... 

- Добре, Суворов, однак пам’ятай, що цієї розмови ніколи не було. Ти просто перепив конь-
яку і все це сам придумав. Запам’ятай, що краще стояти осторонь від усіх цих бійок, проте тоді ти так 
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і залишишся лежати в багні. Бійка за владу – жорстока бійка. Той, хто програв, – злочинець. Перемо-
жцеві байдуже, здійснював ти злочин чи ні. Все одно злочинець. Так що краще злочин творити, ніж 
бути наївним дурнем. З вовками жити... А то ж з’їдять. Коли ти вже ступив на цей шлях, то краще не 
попадатися, а коли попався, то не зізнаватися, а коли й зізнаватися, то в простій справі, а не в органі-
зованій. Кожен, хто б’ється за владу, має свою групу, свою організацію, і кожен не прощає участь в 
такій організації своїм суперникам. Участь в організації – це найстрашніше, в чому ти можеш зізна-
тися. Це страшний кінець для тебе особисто. Під найстрашнішими тортурами краще зізнатися, що ти 
діяв один. В іншому випадку тортури стануть ще страшнішими. А тепер слухай уважно. 

Його голос різко змінився, як і вираз обличчя. 
- Через тиждень підеш контролером з групою спеціального призначення. Вас викинуть на 

Стороженецькому полігоні. На другий день група розділиться на дві. У цей момент ти зникнеш. Твій 
шлях – до Кишинева. Їхати лише товарними потягами. Тільки вночі. У Кишиневі є педагогічний ін-
ститут. Рівень націоналізму в інституті – вищий від середнього. Ось тобі текст. Це гасло напишеш 
вночі на стіні, – Кравцов простягнув мені листок тонкої цигаркового паперу, – ти молдавською не 
говориш, тому запам’ятай весь текст напам’ять. Зараз. Спробуй написати. Ще раз. Пам’ятай: ти сам 
на це зважився. Коли тебе десь зупинять – ти відстав від групи, втратив напрямок, намагаєшся сам 
повернутися в штаб армії без сторонньої допомоги, тому ночами їдеш в товарних вагонах. Гляди ж, 
не засни. Відсипайся вдень у лісі. 

- Якого розміру мусять бути літери? 
- П’ятнадцять-двадцять сантиметрів буде достатньо, щоб звалити голову молдовського КДБ. 
- Одним гаслом? 
- Тут особливий випадок. З націоналізмом у інституті боролися давно і безуспішно. Вживали 

найлютіших драконівських заходів. Доповіли в Москву, що тепер все добре. Твоя справа довести, що 
це не так. Може, звичайно, підозра впасти на Одеський округ, однак одеське військове керівництво 
легко доведе свою повну невинність. Удар ми наносимо не прямий, а з-за рогу, з сусіднього округу. 
Повторюю, ти дієш за власною ініціативою. Ти побачив це гасло на клаптику паперу, що валявся на 
вулиці, вивчив його напам’ять і написав на стінці, не розуміючи його сенсу. Краще бути дурнем, ніж 
конспіратором. Не забув гасло? 

- Ні. 
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Розділ 7 
1 

Нас кидали з трьох тисяч метрів. На другий день група розділилася на дві. Командири двох 
підгруп знали, що з цього моменту вони діють самостійно, без контролю згори. 

За п’ять днів я з’явився в штабі армії. Мій шлях – до начальника розвідки. Я доповідаю, що в 
ході навчань після поділу групи я мав був зустріти третю групу, однак не зустрів її, втратив орієнту-
вання і довгий час шукав правильний шлях, не користуючись картою і послугами сторонніх. Легкою 
посмішкою доповідаю, що справу зроблено. Чисто зроблено. 

Легким кивком він дає мені знати, що зрозумів. Проте не посміхається мені. 
2 

Минуло три тижні. Я уважно стежу за всіма публікаціями. Зрозуміло, що ні в місцевих, ні в 
центральних газетах ніхто нічого не опублікує. Однак в місцевих газетах може з’явитися статейка під 
заголовком на кшталт «Зміцнювати пролетарський інтернаціоналізм!» 

Проте немає такої статейки... 
Кравцов поклав мені руку на плече. Він завжди підходить непомітно. 
- Не витрачай часу. Нічого не станеться. 
- Чому? 
- Тому, що написане тобою на стіні, не принесе нікому ніякої шкоди. Текст був абсолютно 

нейтральним. 
- Навіщо ж я його писав на стіні? 
- Для того, аби я був у тобі впевненим. 
- Я був весь час під наглядом? 
- Майже весь час. Твій маршрут я приблизно знав, а кінцевий пункт – тим більше. Кинути 

десяток диверсантів на контроль – і майже кожен твій крок зафіксований. Звичайно, і контролери не 
знали того, що вони робили... Коли людина в напрузі, їй в голову можуть прийти найдурніші ідеї. В 
цей час людину контролювати потрібно. Ось я тебе й контролював. 

- Навіщо ви мені розповіли про те, що я був під вашим контролем? 
- Щоб тобі і надалі в голову дурні ідеї не приходили. Я буду доручати тобі іноді подібні дрі-

бниці, проте ти ніколи не будеш впевнений в тому, йдеш ти на смертельний ризик або я просто тебе 
перевіряю, – він посміхнувся мені широко і по-дружньому, – і знай, що матеріалів на тебе у мене сті-
льки, що в будь-який момент я тебе можу перетворити на «ляльку». 

3 
Кравцов дивиться на мене вичікувально, потім наливає по півсклянки холодної горілки і мо-

вчки киває мені на один стакан: 
- З начальником також іноді випити можна. Не бійся, не ти до мене в друзі нав’язуєшся, це я 

тебе викликав, пий. 
Я взяв стакан, підняв його на рівень очей, усміхнувся своєму шефу і повільно випив. Горілка 

– цілюща волога. Він знову налив по півсклянки. 
- Слухай, Суворов, своїм злетом ти зобов’язаний мені. 
- Я завжди про це пам’ятаю. 
- Я за тобою спостерігаю давно і намагаюся зрозуміти тебе. На мій погляд, ти природжений 

злочинець, хоча про це і не здогадуєшся і не маєш кримінальної гарту. Не заперечуй, я людей знаю 
краще, ніж ти. Я тебе наскрізь бачу. Пий. 

- Ваше здоров’я. 
- Осади огірочком. 
- Дякую. 
Обличчя в нього похмуре. По всій видимості, він до мого приходу вже встиг вжити. А випи-

вши, він завжди стає похмурим. Зі мною завжди відбувається те ж саме. Він, мабуть, це давно помі-
тив, і по деяким іншим, майже непомітним ознакам з самого себе малює мій портрет. 

- Коли б ти, мерзотнику, до урок потрапив, то ти б у них прижився. Вони б тебе за свого 
вважали, а за кілька років ти б у банді певним авторитетом користувався. Візьми ковбаски, не обме-
жуй себе. Мені її з спецрозподільника доставляють. Ти про існування такої ковбаси, мабуть, і не здо-
гадувався, поки я тебе до себе не забрав. Пий... 

Те, що горілки в ньому було вже більше півкіло, сумнівів не було. Вона потроху діяти почи-
нала. 

Рухи його руки з виделкою вже не відрізнялися точністю, проте розум Кравцова від впливу 
алкоголю був повністю ізольований. Мовить він ясно і чітко, мислить також ясно і чітко. 
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- Одного я в тобі, Суворов, не розумію: ти в катуванні насолоди не знаходиш чи тільки при-
ховуєш це? У нас широкі можливості насолоджуватися своєю силою. Ваньку-педераста можна мучи-
ти стільки, скільки душа забажає. А ти від цих задоволень ухиляєшся. Чому? 

- Я в мордуванні насолоди не відчуваю. 
Він похитав головою: 
- Шкода. 
- Це погано для нашої професії? 
- Взагалі-то ні. На світі астрономічна кількість повій, проте лише деякі з них насолоджують-

ся своїм становищем. Для більшості з них це важка фізична робота, не більше. Однак незалежно від 
того, подобається повії її робота чи ні, її рівень багато в чому залежить від ставлення до праці, від 
почуття відповідальності, від працьовитості. Професією не обов’язково насолоджуватися, не 
обов’язково її любити, однак на будь-якому місці потрібно проявляти працьовитість. Чого зуби ска-
лиш? 

- Оборот цікавий – «працьовита повія». 
- Нічого сміятися, ми не кращі за повій, ми робимо не дуже чисту справу, щоб принести за-

доволення іншим, і за нашу тяжку працю багато отримуємо. Професію свою ти не дуже любиш, од-
нак працьовитий, і цього мені достатньо. Наливай сам. 

Я налив. 
- А вам? 
- Трохи зовсім хлюпни. Два пальці. Ось так. Я тебе ось навіщо викликав. Прожити на нашій 

смердючої планеті можна, лише перегризаючи горлянки іншим. Таку можливість надає влада. Утри-
матися при владі можна, тільки піднімаючись вгору. Слизька вона дуже, піраміда влади. Досягти ве-
ршин цієї піраміди поодинці неможливо, і тому кожен, хто по її схилах вгору дереться, формує свою 
групу, яка йде з ним до самого верху або летить з ним в безодню. Я тебе вгору тягну, тому і твоєї 
допомоги вимагаю, допомоги будь-якої, яка буде потрібна, нехай навіть і кримінального порядку. 
Коли ти трохи вище слідом за мною піднімешся, то й ти власну групу сколотиш і будеш її слідом за 
собою тягнути, а я тебе буду тягнути, а мене ще хтось. А разом ми нашого головного лідера вгору 
просувати будемо. 

Він раптом схопив мене за комір: 
- Зрадиш – пошкодуєш! 
- Не зраджу. 
- Я знаю, – очі в нього похмурі, – можеш зраджувати кого хочеш, хоч Радянську Батьківщи-

ну, тільки не мене. Бійся навіть думати про це. Та ти про це і не думаєш. Я це знаю, за твоїми сата-
нинських очах бачу. Допивай, і пішли. Пізно вже. Завтра прийдеш на роботу о сьомій ранку і до 
дев’ятої години підготуєш всі свої документи до здачі. Мене призначили начальником Розвідуваль-
ного управління Прикарпатського військового округу. Туди, в управління, я свою команду потягну за 
собою. Звичайно, я беру з собою не всіх і не відразу. Деяких пізніше перетягну. Та ти їдеш зі мною 
відразу. Цінуй. 

4 
Не знаю, що зі мною. Щось не так. Я прокидаюся ночами і довго дивлюся в стелю. Коли б 

мене відправили кудись вмирати за чиїсь інтереси, я б став героєм. Мені не жаль віддати своє життя. 
Візьміть, кому воно потрібне. Ну, беріть же! Я забуваюся в короткому, тривожному сні. І чорти ку-
дись несуть мене. Я відлітаю високо-високо. Від Кравцова. Від частин спеціального призначення. Від 
жорстокої боротьби за краще місце під сонцем. Я готовий боротися. Я готовий гризти горлянки. 
Тільки навіщо це все? Битва за владу – це зовсім не битва за Батьківщину. А битва за Батьківщину, чи 
дасть вона розраду моєї душі? Я вже захищав твої, Батьківщино, інтереси в Чехословаччині. Неприє-
мне заняття, прямо скажемо. Я відлітаю все вище і вище. З недосяжною дзвінкої висоти дивлюся я на 
свою нещасну Батьківщину-матір. Вона важко хвора. Я не знаю, чим. Можливо, на сказ? Можливо, 
шизофренія у неї? Я не знаю, як їй допомогти. Можливо, для цього потрібно когось вбивати? А я не 
знаю, кого. Куди ж я лечу? Куди несуть мене чорти? 

5 
Львів – найзаплутаніше місто світу. Багато століть тому його будували так, щоб вороги не 

могли знайти центра міста. Природа все зробила для того, щоб допомогти будівельникам: пагорби, 
байраки, обриви. Вулички Львова спіралями скручені і виводять непрошеного відвідувача то до стрі-
мкого яру, то в глухий кут. Видно, я цьому місту також ворог. Центр міста я ніяк відшукати не можу. 
Серед каштанів миготять куполи собору. Ось він, поруч. Залишається тільки обігнути пару будинків. 
Але провулок веде мене вгору, пірнає під міст, пару раз круто ламається, і я більше не бачу собору, та 
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й взагалі важко уявляю, в якому він напрямі. Повернемося назад і повторимо все спочатку. Але і це 
не вдається. Інший провулок веде мене в густу павутину кривих, горбатих, проте на подив чистих 
вулиць і нарешті викидає на галасливу вулицю з незвично маленькими, майже іграшковими трамвай-
чиками. Ні, самому мені не знайти потрібну адресу, і вся моя диверсійна підготовка мені не допомо-
же. Таксі! Гей, таксі! У штаб округу! У Пентагон? Ну так, саме туди, у Пентагон. 

Величезні корпусу штабу Прикарпатського військового округу збудовані недавно. Городяни 
називають ці брили зі скла і бетону Пентагоном. 

Львівський Пентагон – це грандіозна організація, вона давить новачка великою кількістю 
охорони, полковницьких погон і генеральських лампасів. Та насправді все не так вже й складно, як 
здається першого дня. У завідуванні штабу військового округу знаходиться територія розміром з За-
хідну Німеччину і з населенням в сімнадцять мільйонів людей. Штаб округу відповідає за збереження 
радянської влади на цих територіях, за мобілізацію населення, промисловості та транспорту в разі 
війни. Крім того, штаб округу має в своєму підпорядкуванні чотири армії: повітряну, танкову і дві 
загальновійськові. Напередодні війни штаб округу перетвориться в штаб фронту і буде керувати ци-
ми арміями. 

Структура штабу округу точно така сама, як і штабу армії, з тією різницею, що тут все на 
щабель більше. Штаб округу складається не з відділів, а з управлінь, а управління, в свою чергу, ді-
ляться на відділи, а ті – на групи. Знаючи організацію штабу армії, тут зовсім легко орієнтуватися. 

Все ясно. Все зрозуміле і логічне. Ми, молоді прибульці, намагаємося у всьому розібратися і 
всюди пхаємо свої носи: а це що? А це навіщо? 

Колишній начальник розвідки Прикарпатського військового округу генерал-майор Берестов 
зміщений, а за ним пішла і вся його команда: люди похилого віку – на пенсію, молодь – до Сибіру, на 
Нову Землю, до Туркестану. Начальником розвідки призначений полковник Кравцов, і ми, люди Кра-
вцова, безцеремонно гуляємо широкими коридорами львівського Пентагону. Будувався він недавно і 
спеціально як штаб округу. Тут все розраховано, тут все передбачено. Наше Друге управління займає 
цілий поверх у внутрішньому корпусі колосального споруди. Одне недобре: всі наші вікна виходять в 
порожній, величезний, залитий бетоном двір. Напевно, так для безпеки краще. Відсутність приємного 
вигляду з вікон – мабуть, єдина незручність, а в іншому все нам підходить. Подобається нам і розум-
не планування, і величезні вікна, і просторі кабінети. А найбільше нам подобається, що пішли наші 
попередники, які зовсім недавно контролювали всю розвідку в окрузі, включаючи і нашу 13-ту ар-
мію. А тепер цих хлопців доля розкидала по далеких кутках імперії. Влада – справа делікатна, крих-
ка. Владу необхідно міцно тримати. І обережно. 

6 
На новому місці вся наша компанія обживається швидко. Робота у нас така сама, тільки тут 

розмах ширший. Тут цікавіше. Мене вже знають, і мені вже посміхаються в штабі. У мене хороші 
стосунки з хлопцями з «інквізиції» – групи перекладачів, мені розповідають анекдоти шифрувальни-
ки із вузла зв’язку та оператори з центру радіоперехоплення. Однак і за межами Другого управління 
мене вже знають. Перш за все в бойовому плануванні – в Першому управлінні. Бойове планування 
без наших прогнозів жити не може. Проте їм вхід до нашого управління заборонений, і тому вони нас 
до себе кличуть: 

- Вітя, що найближчого тижня супостат в Бітбурзі робити збирається? 
Бітбург – американська авіабаза в Західній Німеччині. І щоб відповісти на це питання, я му-

шу заритися в свої папери. Через десять хвилин я вже в Першому управлінні: 
- Активність на аеродромі в межах норми, один виняток: в середу прибувають з США три 

транспортні літаки С-141. 
Коли ми такі прогнози видаємо, оператори посміхаються: добре «той хлопець» працює! Їм, 

операторам, знати не доводиться, звідкіля дровенята до нас надходять. Однак оператори – також лю-
ди, і також шпигунські історії читають, і тому вони впевнені, що у Кравцова є супершпигун в яко-
мусь натовський штабі. Супершпигуна вони між собою називають «тим хлопцем». Хвалять «того 
хлопця» і задоволені ним офіцери бойового планування. Дійсно, є у Кравцова люди завербовані. Ко-
жен військовий округ вербує іноземців і для отримання інформації, і для диверсій. Однак тільки в 
даному випадку «той хлопець» ні при чому. Інформацію, що надходить від секретної агентури, Крав-
цов в сейфі тримає і мало кому показує. А те, чим ми бойове планування живимо, має куди більш 
прозаїчне походження. Називається це джерело інформації графіками активності, а спосіб добування 
такої інформації зводиться до уважного стеження за активністю радіостанцій і радарів противника. 
На кожну радіостанцію, на кожен радар справа заводиться: тип, призначення, розташування, кому 
належить, на яких частотах працює. Дуже багато повідомлень розшифровується нашим п’ятим відді-
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лом. Однак є радіостанції, повідомлення яких розшифрувати не вдається роками. І саме вони пред-
ставляють головний інтерес, бо це і є найважливіші радіостанції. Зрозумілі нам повідомлення чи ні, 
на станцію заводиться графік активності і кожен її вихід в ефір фіксується. Кожна станція має свій 
характер, свій почерк. Одні станції вдень працюють, інші – вночі, треті мають вихідні дні, четверті не 
мають. Коли кожен вихід станції в ефір фіксувати і аналізувати, то скоро стає можливим пророкувати 
її поведінку. 

А крім того, активність радіостанцій в ефірі зіставляється з діяльністю військ противника. 
Для нас безцінні відомості, що надходять від водіїв радянських вантажівок за кордоном, від провід-
ників радянських поїздів, від екіпажів «Аерофлоту», від наших спортсменів і, звичайно, від агентури. 
Ці відомості уривчасті і не пов’язані один з одним: дивізія піднята по тривозі, ракетна батарея пішла 
в невідомому напрямку, масовий зліт всіх літаків. Ці шматочки зіставляються з активністю в ефірі, 
помічаються закономірності, враховуються особливі випадки і винятки із правил. І ось одного разу 
після багаторічного аналізу ми можемо стверджувати напевно: коли в ефір вийшла станція РБ-7665-1, 
значить, через чотири дні відбудеться масовий зліт військових літаків з авіабази Рамштайн. Це непо-
рушний закон. А коли раптом запрацює станція, яку ми називаємо Ц-1000, тут і дитині ясно, що боє-
готовність американських військ в Європі буде підвищена. А коли, наприклад... 

- Слухай, Вітю, ми, звичайно, розуміємо, що не можна про це говорити, та ви вже... того... 
Як би сказати зрозуміліше... Загалом, ви бережіть того хлопця. 
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Розділ 8 
1 

Мене перевіряють. Мене все життя будуть перевіряти. Така робота. Мене перевіряють на 
врівноваженість, на кмітливість, на відданість. Перевіряють не мене одного. Всіх перевіряють. Кому 
посміхаєшся, кому не посміхаєшся, з ким п’єш, з ким спиш. А коли ні з ким – знову ж перевірка: а 
чому? 

- Заходь. 
- Товаришу полковник, старший лей... 
- Сідай, – наказує він. 
Він – це полковник Марчук, новий заступник Кравцова. У радянської військової розвідки 

немає власних знаків розрізнення. Кожен ходить у формі тих військ, з яких в розвідку прийшов. Я, 
наприклад, – танкіст. Кравцов – артилерист. У розвідувальному управлінні штабу округу у нас і піхо-
та, і льотчики, і сапери, і хіміки. А полковник Марчук – медик. На малинових петлицях чаша золоти-
ста та зміюка. Красива у медиків емблема. Не така, звичайно, як у нас, танкістів, однак все ж красива. 
В армії медичну емблему по-своєму розшифровують: хитрий як змій і випити не дурень. 

Марчук дивиться на мене важким, давлячим поглядом. Гіпнотизер, чи що? Мені від цього 
погляду незатишно. Проте я його витримую. Тренування у мене на цей рахунок солідне. Кожен в 
частинах спеціального призначення на собаках тренується. Коли дивитися собаці в очі, то вона люд-
ського погляду не витримує. Людина може пса, який з ланцюга зірвався, поглядом зупинити. Правда, 
коли пес один, а не в зграї. Проти зграї потрібно ножем погляду допомагати. В очі одній псині диви-
шся, а ножичком під бочок їй, під бочок. І тоді на іншу починай дивитися. 

- Ось що, Суворов. Ми тебе уважно розглядаємо. Добре ти працюєш і подобаєшся нам. Мо-
зок у тебе ніби та електронна машина... неналагоджена. Та тебе налаштувати можна. Я в це вірю. 
Інакше б тебе тут не тримали. Пам’ять у тебе хороша. Здатність до аналізу розвинена досить. Смак у 
тебе відмінний. Дівчинку з групи контролю ти собі хорошу приглядів. Дзвінка дівчинка. Ми її знає-
мо. Вона до себе нікого не підпускала. Ач який! А начебто нічого в тобі примітного немає... 

Я не червонію. Не інститутка. Я офіцер бойової. Та й шкіра у мене не та. Шкіра у мене азіат-
ська і кров азіатська. Тому й не червонію. Фізіологія інша. Тільки ж як, чорти б їх забрали, вони про 
мою дівчинку дізналися? 

- Як не сумно, Суворов, однак ми зобов’язані такі речі знати. Ми зобов’язані про тебе все 
знати. Така у нас робота. Вивчаючи тебе, ми робимо висновки, і в своїй більшості це позитивні ви-
сновки. Найбільше нам подобається швидкість, з якою ти звільняєшся від своїх недоліків. Ти майже 
не боїшся тепер висоти, закритих приміщень. Крові ти не боїшся, і це дуже важливо в нашій роботі. 
Тебе не лякає неминучість смерті. З собачками у тебе хороші стосунки. Муштрувати тебе, звичайно, в 
цьому питанні слід. А ось з жабами і зі зміями у тебе зовсім погано. Боїшся? 

- Боюся, – зізнався я. – А ви як дізналися? 
- Це не твоя проблема. Твоя проблема навчитися змій не боятися. Чого їх боятися? Бачиш, у 

мене зміюки навіть на петлицях сидять. А деякі люди змій їдять, і їдять з великим задоволенням. Та 
що там змій – навіть жаб! 

- Китайці? 
- Не тільки. Французи також. 
- У голодний рік я, товаришу полковник, краще б людей їв... 
- Вони не від голоду. Це делікатес. Не віриш? 
Ну, звичайно ж, я цьому не вірю. Пропаганда. Мовляв, погане життя у Франції. Коли він на-

полягатиме, я, звичайно, погоджуся, що погано пролетаріату у Франції живеться. Та це тільки вголос. 
А про себе я залишуся при своїй думці, колишній. Життя у Франції сите, тому пролетаріат жаб не 
їсть. Проте не обдуриш Марчука. Сумнів в моїх очах він розгледів без труднощів. 

- Іди сюди, – в кінозал кличе, де нам фільми секретні про супостата крутять. 
Марчук кнопку натискає, і на екрані замигтіла кухня, кухарі, жаби, каструлі, червоний зал, 

офіціанти, відвідувачі ресторану. На фокусників відвідувачі не схожі, однак лапки з’їли. 
- Ну що? 
А що тут скажеш? Заперечити начебто нічого. Але ось фільм недавно показували «Звільнен-

ня», і Гітлер там. Тільки ж це не Гітлер зовсім, а артист з НДР. Діц його ймення. Ось коли б ти, пол-
ковнику, сам жабу з’їв, тут би я тобі повірив, а в кіно що завгодно показати можна, навіть Гітлера, не 
те що жаб. 

- Ну що? - Повторює він. 
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Що йому скажеш? Скажи, що повірив, він тут же і причепиться: так як же ти, розвідник, та-
кий нісенітниці повірив? Я тобі сон рябої кобили показую, а ти віриш? Так як же ти, офіцер інформа-
ції, зможеш відрізняти цінні документи від сфабрикованих? 

- Ні, – кажу, – цьому фільму повірити не можу. Підробка. Дешевина. Коли людям їсти нічо-
го, то вони в крайньому разі можуть з’їсти кота чи собаку. Навіщо ж жаб? 

Мені абсолютно ясно, що фільм навчальний. Кмітливість перевіряють. Он у дами який пу-
дель пухнастий був. Тут мене перевіряють, помітив я пуделя чи ні. Ну звичайно, я його помітив. І 
висновок роблю, якого ви явно від мене домагаєтеся: не стане нормальна людина жабу їсти, коли у 
неї в запасі пудель. Нелогічно це. А Марчук вже сердиться: 

- Жаби грошей коштують, і чималих. 
Я мовчу. У полеміку не вплутуватися. Кожному ясно, що не можуть бути жаби дорогими. 

Однак з полковником погоджуюся дипломатично, невизначено, залишаючи лазівку для відходу: 
- З жиру бісяться. Буржуазне розкладання. 
- Ну ось. Нарешті повірив. Я тобі фільм ось навіщо показав: люди їх їдять, а ти навіть в руки 

їх взяти боїшся. Відверто кажучи, жабу або змію я й сам в руки взяти не можу, тільки мені це й не 
потрібне. А ти, Вікторе, молодий перспективний офіцер розвідки, тобі це необхідне. 

Я похолов: невже і їсти змусять? Марчук – психолог. Він мої думки ніби в книзі читає: 
- Не бійся, ми тебе їсти жаб не примушуватимемо. Змій – можливо, а жаб – ні. 

2 
Солдатик зовсім маленький. Личко дитяче. Вії довгі, як у дівчинки. Диверсант. Спец. Чоти-

ри батальйону диверсійної бригади величезними солдатами укомплектовані. Йдуть по місту, як зграя 
ведмедів. А одна рота в бригаді укомплектована різнокаліберними солдатиками, зовсім маленькими 
іноді. Це особлива, професійна рота. Вона більш небезпечна, ніж всі чотири батальйони ведмедів, 
разом узяті. 

Тоненька шийка у солдатика. Прізвище неросійське у нього – Кіпа. Однак в особливій роті 
він не дарма. Значить, він є фахівцем у якійсь особливій області вбивств. Бачив я одного разу, як він 
відбивав атаку чотирьох, одягнених в захисні обладунки та озброєних довгими палицями. Відбивався 
він від палиць звичайної піхотною1 лопатою. Не було злості в ньому, а вміння було. Такий бій зав-
жди привертає увагу. Куди б диверсант не поспішав, а коли бачить, що на центральному майданчику 
бій йде, обов’язково зупиниться подивитися. Ах, який гарний бій був! І ось солдатик цей переді 
мною. Чомусь він мене навчати буде? 

Ось дістає він з відра маленьку зелену жабку і пояснює, що краще за все звикати до неї, 
граючись. З жабою можна зробити дивовижні речі. Можна, наприклад, вставити соломинку і надути 
її. Тоді вона на поверхні води плаватиме, але не зможе пірнути, і це дуже смішно. Можна роздягнути 
жабу: стриптиз утворити. Солдатик дістає маленький ножик і показує, як потрібно жаб роздягати. Він 
робить невеликі надрізи на куточках рота і одним рухом знімає з жаби шкіру. Шкіра, виявляється, з 
неї знімається так само легко, як рукавичка з руки. Роздягнену жабу Кіпа пускає на підлогу. Видно 
все її м’язи, кісточки і судини. Жаба стрибає по підлозі. Кумкає. Таке враження, що їй і не боляче 
зовсім. Солдатик запускає руку у відро, дістає ще одну жабу, знімає з неї шкіру, як шкурку з банана, і 
пускає її на підлогу. Тепер удвох стрибайте, щоб не нудьгували. 

- Товаришу старший лейтенанте, полковник Марчук наказав мені показати вам все моє гос-
подарство і трохи вас до цих тваринок привчити. 

- Ти й зі зміями так само легко обходишся? 
- З ними я і обходжуся. А жаби в моєму господарстві, тільки щоб змійок годувати. 
- Ти і цих змій згодуєш? 
- Роздягнених? Ага. Навіщо добру пропадати! 
Він бере двох голих жаб і веде мене до зміїного розплідника. Тут волого і задушливо. 
Він відкриває кришку і опускає двох жаб у великий скляний ящик, де застиг в кутку сірий 

огидний плазун. 
- Ти з якими зміями працюєш? 

                                                
1 Люди, які в армії не служили, називають її саперною лопаткою. Ніяких лопаток в армії немає. Є 
лопати: саперна (велика) – довжина 110 сантиметрів, лезо 20 на 25 сантиметрів, і піхотна (мала) – 
довжина 50 сантиметрів, лезо 15 на 18 сантиметрів. Частини спеціального призначення ГРУ викорис-
товують піхотні (малі) лопати. – Прим. автора. 
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- З гадюками, з ефами. У розвідці Туркестанського округу ми кобру просили, та вона ще не 
прибула. Така дрібниця, а перевезення дороге. Її в дорозі гріти потрібно, годувати, поїти. Істота ніж-
на, порушиш режим – неодмінно дуба дасть. 

- Тебе хто цього ремесла навчав? 
- Самоучка я. Аматор. З дитинства захоплювався. 
- Любиш їх? 
- Люблю. 
Сказав він це буденно і зовсім не театрально. І зрозумів я: не бреше солдатик. Аматор пар-

шивий! Ішов би ти до біса зі своїми зміями! 
У цей момент обидві голі жаби пронизливо закричали. Це товстий лінивий плазун нарешті 

удостоїв їх своєю увагою. 
- Сідайте, товаришу старший лейтенант. 
Глянув я на стілець. Переконався, що не згорнулася на ньому прохолодний слизький плазун. 

Сів. Пересмикнуло мене. 
Кіпа посміхається: 
- Через десять уроків ви сюди самі проситися будете. 
Однак не збулося його пророцтво. Змії мені так само огидні. Та все ж я можу тримати змію в 

руці. Я знаю, як хапати її голою рукою. Я знаю, як потрошити її і смажити на довгій паличці або на 
шматку дроту. І коли життя поставить перед вибором, з’їсти людину або змію, я спочатку з’їм змію. 

3 
Вертоліт залишив нас на заболоченому острові. Кравцова вертоліт скоро забере, а я залишу-

ся один на контрольній точці. 
- Коли група почне входити в зв’язок, не організувавши спостереження і оборону, такій гру-

пі штрафну годину додавай. 
- Зрозумів. 
- За будь-яке порушення в підготовці шифрованого повідомлення знімай зі змагань всю гру-

пу. 
- Зрозумів. 
- Дивись, щоб пили воду правильно. Воду ковтати не можна. Потрібно трохи в рот набрати і 

тримати її кілька секунд у роті, змочуючи язик і гортань. Той, хто воду ковтає, той ніколи не 
нап’ється, той потіє, тому води ніколи не вистачає, той з ладу швидко виходить. Побачиш, що непра-
вильно воду п’ють, сміливо по п’ять штрафних хвилин малюй, можеш і по десять. 

- Я все розумію, товаришу полковник. Не вперше на контролі. Ви б поспали трохи. Вертоліт 
через годину повернеться. Саме час вам. Ви вже скільки часу не спите... 

- Та це, Вікторе, нічого. Службові турботи я і за турботи не вважаю. Гірше, коли партійне 
керівництво дошкуляє. Везе нам: у Львові між партійним керівництвом і командуванням округу хо-
роші стосунки. А ось в Ростові командувачу Північно-Кавказьким військовим округом генерал-
лейтенанту танкових військ Литовцеву непереливки доводиться. Місцеві партійні ділки разом з КДБ 
ополчилися проти нього. Життя не дають. Скарги в Центральний Комітет пишуть. Вже написали 
скарг і доносів більше, ніж Дюма романів... 

- І ніхто генералу Литовцеву допомогти не може? 
- Як тобі сказати... Друзів у нього багато. Тільки ж як допоможеш? Люди ми підневільні. 

Статути, настанови, військове законодавство шануємо, не порушуємо... Як ти йому в рамках закону 
допоможеш? 

- Товаришу полковник, може статися, я чим допомогти можу? 
- Чим же ти, Вітю, старший лейтенант, генерал-лейтенанту допоможеш? 
- У мене попереду ніч довга, я подумаю... 
- Думати взагалі-то багато не доведеться... Все вже продумано. Діяти необхідно. Здається, 

вертоліт гуде... Це за мною, напевно. Ось що, Вікторе, тут на навчаннях присутній мій колега, нача-
льник розвідки Північно-Кавказького військового округу генерал-майор Забалуєв. Він хоче особисто 
подивитися проходження диверсійних груп, однак диверсантів своїм званням бентежити не бажає. 
Завтра він тут з тобою на контрольній точці буде сидіти. Форма у нього наша, звичайна: куртка сіра 
без розпізнавальних знаків. У дії груп він втручатися не стане. Просто хоче поспостерігати та з тобою 
погомоніти... Коли ти й справді допомогти бажаєш, запропонуй... 

- Ви вважаєте, товаришу полковник, що після закінчення змагань мені доведеться захворіти? 
- Я тобі такого наказу не давав. Коли сам відчуваєш, що потрібно, то тоді звичайно. Але 

пам’ятай: в нашій армії так просто не хворіють, потрібно довідку від лікаря мати. 
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- Буде довідка. 
- Проте дивись, бувають ситуації, коли людина відчуває себе хворою, а лікар – ні. Це кепсь-

ка ситуація. Потрібно так хворіти, щоб у лікаря сумнівів не було. Температура дійсно мусить бути 
високою. Знаєш, як буває: сам відчуваєш себе хворим, а температури немає. 

- Буде температура. 
- Гаразд, Вікторе. Успіхів тобі бажаю. У тебе є чим генерала нагодувати? 
- Єсть. 
- Тільки з горілкою не лізь... Коли сам не попросить. 

4 
Через дев’ять днів являюся до полковника Кравцова доповісти, що після змагань захворів, 

однак тепер почуваюся добре. Він посміхається мені і картає злегка. Тренований розвідник ніколи не 
хворіє. Необхідно себе контролювати. Потрібно гнати хворобу від тіла. Наше тіло підкоряється нашій 
волі, а зусиллям волі можна вигнати з себе будь-яку хворобу, навіть рак. Сильні люди не хворіють. 
Хворіють слабкі духом. 

Він лає мене, а сам квітне. А сам посмішку свою згасити не в змозі. Він посміхається широ-
ко і відкрито. Так солдати посміхаються після багнетного бою: не руш наших! Тільки зачепи – тель-
бухи багнетами випустимо. 

5 
Багато в тебе, брате-диверсанте, ворогів. Ранній світанок і пізній захід – проти тебе. Дзвін-

кий комар і ревучий вертоліт – твої вороги. Погано тобі, брате, коли сонце в очі. Погано тобі, коли ти 
потрапив під промінь прожектора. Погано тобі, коли серце твоє галопом скаче. Погано тобі, коли 
тисячі електронних пристроїв ефір прослуховують, ловлячи твій хрипкий шепіт і дихання, що зрива-
ється. Погано тобі, брате, завжди. А буває ще гірше. Буває зовсім погано. Зовсім погано – це коли 
з’являється твій головний ворог. Багато ще проти тебе придумають всяких хитрощів – протипіхотних 
мін та електронних датчиків, та головний ворог завжди залишиться головним. У головного твого во-
рога вуха сторчма, жовті ікла з краплями злої слини, сіра шерсть і довгий хвіст. Очі у нього карі з 
жовтими цятками і руда шерсть під нашийником. Головний твій ворог швидший за тебе. Він твій 
запах носом відчуває. У головного твого ворога стрибок гігантський, коли він на твою шию кидаєть-
ся. 

Ось він. Вражина. Головний. Найголовніший. У, гад, іклиська як вишкірив. Шерсть дибки. 
Хвіст підібгав. Вуха притиснув. Це перед стрибком. Зараз, зараза, стрибне. Не гарчить. Хрипить ли-
ше. Слина липка навколо пащі. Ніби скажений. У КДБ для таких собак особлива графа в персональ-
ній справі передбачена. Називається «злостивість». І пишуть навчені досвідом фахівці в цій графі 
страшні слова: злостивість хороша, злостивість відмінна. У цього пса напевно в графі про злостивість 
одні знаки оклику. Кличуть звірюгу Марсом, і належить він прикордонним військам КДБ. Не скажу, 
що величезний пес. Бачив я псів і більших. Проте досвідчений Марс. І це всі знають. 

Сьогодні не я проти Марса. Сьогодні проти Марса Женя Биченко працює. Прокричали ми 
Жені слова напутні: мовляв, тримайся, Женю, мовляв, дай ти йому, мовляв, продемонструй хватку 
диверсантську і все, чого тебе в частинах спеціального призначення вчили. Поради в такій справі 
кричати не заведено, не прийнятно. Порада, навіть найбільш чудова, в самий останній момент може 
відволікти увагу бійця, і вчепиться йому люта тварина прямо в горлянку. Тому порадників в такій 
ситуації посилають на... за горизонт. 

Ніж Женя в лівій руці тримає, а куртку – в правиці. Проте не обмотав він руку курткою. 
Просто її у висячому положенні тримає, на витягнутій вперед руці. Не подобається це псу. Незвично 
це. І ніж в лівій руці не подобається. Чому в лівій? Не поспішає пес. Погляд свій звіриний кидає з 
ножа на горлянку і з горлянки на ножа. Та й на куртку пес поглядає. Чому її людина навколо руки не 
обернула? Знає сірий своїм псячим розумінням, що у людини тільки одна рука вирішальна, друга 
тільки доповнює, тільки відволікає. І треба йому, псу, не помилитися. Треба йому на ту руку кинути-
ся, яка страшніша, яка вирішальна. А може, все-таки за горло? Кидає свій погляд пес, вибирає. Коли 
він своє псине рішення прийме, то зупиниться його погляд, і кинеться він. І людина на майданчику, і 
ми, глядачі, чекаємо саме цієї миті. Перед стрибком у собаки погляд зупиняється, у людини буде ко-
ротка мить для зустрічного удару. Тільки ж досвідчений Марс. І кинувся він несподівано, без рику і 
хрипу. Кинувся він, як інші собаки не кидаються. Кинувся Марс, не зупинивши свого погляду, не 
стиснувшись перед стрибком. Його довге тіло раптом повисло в повітрі, його паща, його страшні очі 
раптом полетіли на Женьку, і не крикнув ніхто, не зойкнув. Моменту стрибка не вловив ніхто. Ми 
стрибок очікували секундою пізніше. І тому в тиші пес на Женьчине горло летів. Тільки Женьчина 
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куртка стьобнула по очах. Тільки чорний його чобіт підковою блиснув. Тільки завив пес, відлетівши 
в куток. Заревіли ми від захвату. У-у-у-у-у-у! Заричали ми, як кабани дикі. Заверещали від радості. 

- Ріж його, Женько! Ріж сірого! Ножичком його, ножичком! Топчи сірого, поки не підвівся! 
Проте не став Женька топтати пса, що скавулів. Не став різати того, що задихався. Пере-

стрибнув Женька через бар’єр прямо в обійми радісної диверсантської братії. 
- Ну, Женько! Як ти його чоботищами-то! На виході зловив! На вильоті. У польоті прямо! 

Женько! 
А на майданчику, в тирсі, біля здихаючого пса плакав солдатик в яскраво-зелених погонах і 

для чогось пхав в закривавлену звірячу пащу шматочок заяложених цукру. 
6 

- Товаришу старший лейтенант, вас викликає начальник стройового відділу. 
- Іду. 
З усіх відділів штабу стройової відділ найменший. У штабах військових округів відділами 

зазвичай командують полковники, управліннями – генерал-майори, і тільки в стройовому відділі на-
чальником – майор. Тільки коли офіцера до стройового відділу викликають, він підтягується весь. 
Що ж, чорт забирай, чекає мене? Стройовий відділ – це невелика зала, в якому старий сивий майор, 
пацюк канцелярський, та троє єфрейторів-писарів. Мурашки по шкірі біжать у будь-якого, коли в 
стройової відділ викликають, і неважливо, старший лейтенант ти або генерал-майор. Стройовий від-
діл – це установа, в якому воля командувача округом перетворюється в письмовий наказ. А що напи-
сане пером... Стройовий відділ – це канал, яким Верховний Головнокомандувач, міністр оборони, 
начальник Генерального штабу доводять свої накази до підлеглих. Стройовий відділ ці накази дово-
дить до тих, кому вони адресовані. 

- Товаришу майор! Старший лейтенант Суворов за вашим наказом прибув! 
- Посвідчення на стіл. 
Зітхнув я глибоко, маленьку зелену книжечку із золотою зіркою перед майором поклав. Ма-

йор спокійно взяв посвідчення про особу офіцера, уважно оглянув його, чомусь довго розглядав сто-
рінку, де зареєстрована моя особиста зброя, і сторінку, де позначена моя група крові. Жоден м’яз не 
здригнувся на його плюсклому обличчі. Робить він свою роботу точно, ніби машина, і безпристрасно, 
як той кат. Майор передав посвідчення єфрейторові. У єфрейтора на столі вже все готово. Вмочив 
єфрейтор довге золоте перо в чорну туш і щось акуратно написав в посвідченні. Я шию не тягну, щоб 
єфрейторові через плече глянути. Потерпимо. Через хвилину оголосить майор чиєсь рішення. Промо-
кнув єфрейтор чорну туш, посвідчення майору повертає. Глянув майор на мене допитливо, дістав з 
маленької потайної кишеньки вигадливий ключ на ланцюжку, відкрив величезні двері сейфа, дістав 
велику печатку, довго примірявся і раптом чітко і різко вдарив по щойно заповненій сторінці посвід-
чення. 

- Слухай наказ! 
Витягнувся я. 
- Наказ по особовому складу Прикарпатського військового округу номер нуль два п’ятдесят 

сім. Таємно. Пункт сімнадцять. Старшому лейтенанту Суворову В.Б., офіцеру Другого управління 
штабу округу, присвоїти достроково військове звання капітан відповідно до подання начальника 
Другого управління полковника Кравцова і начальника штабу округу генерал-лейтенанта Володіна. 
Підпис: генерал-лейтенант танкових військ Обатуров. 

- Служу Радянському Союзу! 
- Вітаю вас, капітане. 
- Спасибі, товаришу майор. Прийміть запрошення на винос тіла. 
- Дякую, Вітю, за запрошення. Тільки не можу я його прийняти. Коли б я кожне запрошення 

приймав, то спився б давно. Не ображайся. Ось лише сьогодні сто шістнадцять осіб у списку. Вісім-
надцять з них достроково. 

Майор простягнув мені посвідчення і руку. 
- Ще раз спасибі, товаришу майор. 
Лечу ніби на крилах сходами і коридорами. 
- Ти чого щасливий такий? 
- Тебе навіщо до Борсука в нору викликали? 
Не відповідаю нікому. Не можна відповідати зараз. Погана прикмета. Першим про присво-

єння командир мій мусить дізнатися, і ніхто інший. 
- Вітю, чого цвітеш? Звання, чи що, тобі достроково присвоїли? 
- Ні-ні. Мені до капітана ще півтора року хребет гнути. 
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Ах, скоріше в відділ. Вже ці чортові двері броньовані, ці допуски і пропуски. 
- Товаришу полковник, дозвольте увійти. 
- Зайди, – Кравцов від карти не відривається. 
- Товаришу полковник, старший лейтенант Суворов. Представляюся з нагоди дострокового 

присвоєння військового звання капітан. 
Оглянув мене Кравцов. Чомусь під ноги собі глянув. 
- Вітаю, капітане. 
- Служу Радянському Союзу! 
- У Радянській Армії капітан більше всіх зірочок має, аж чотири. У тебе, Вітю, стосовно цьо-

го максимум. Тому я не бажаю тобі багато зірочок, я тобі бажаю мало зірочок, проте великих. 
- Спасибі, товаришу полковник. Дозвольте запросити вас на винос тіла. 
- Коли? 
- Сьогодні. Коли ж ще? 
- Що думаєш, як ми на завтра перенесемо? У ніч нам на підготовку навчань їхати. Пе-

реп’ються хлопці ввечері, не збереш їх. А вийдемо в поле, там завтра і справимо. 
- Дуже добре. 
- На сьогодні вільний. Пам’ятай, виїжджаємо о третій ночі. 
- Пам’ятаю. 
- Тоді вільний. 
- Єсть. 

7 
Навчання зазвичай з року в рік проводять на одних і тих же полях і полігонах. Штабні офі-

цери добре знають місцевість, на якій розгорнуться навчальні бої. І все ж перед великими навчаннями 
офіцери, які мають діяти в якості посередників і перевіряючих, мусять ще раз вийти на місцевість і 
переконатися в тому, що все до навчань підготовлене: місцевість оточена, макети, що позначають 
противника, розставлені, небезпечні зони позначені спеціальними покажчиками. Кожен перевіряю-
чий на своїй ділянці мусить відчути майбутній бій і підготувати для тих, кого перевірятимусь і навча-
тимуть, вступні питання і ситуації, що відповідають саме цій місцевості, а не якій-небудь іншій. 

Тому що перевіряючі знають райони майбутніх навчань непогано (багато з них тут мали свій 
лейтенантський старт, тут їх самих колись хтось перевіряв), виїзд на місцевість перед навчаннями 
перетворюється в свого роду маленький пікнік, невеликий колективний відпочинок, деяку розрядку в 
нервовій штабній метушні. 

- Всім все ясно? 
- Ясно, – дружно заревіли штабні. 
- Тоді й пообідати пора. Запрошую до столу. Сьогодні Вітя Суворов нас пригощає. 
Столу, власне, ніякого немає. Просто десяток сірих солдатських ковдр розстелені на чистій 

галявині в ялиннику біля дзвінкого струмка. Все, що є, – все на столі: банки рибних і м’ясних консер-
вів, рожеве сало скибочками, цибуля, огірки, редька. Солдати-водії картоплі в багатті напекли та юш-
ки наварили. 

Я полковнику Кравцову рукою на почесне місце вказую. Традиція така. Він відмовляється і 
мені на це місце вказує. Це також традиція. Я відмовитися повинен. Двічі. А на третій раз маю за-
прошення прийняти і Кравцову місце вказати праворуч від себе. Всі інші самі сідають за старшинст-
вом: заступники Кравцова, начальники відділів, їхні заступники, старші груп, ну, й всі інші. 

Пляшки на столі розставляти доводиться наймолодшому з присутніх. Це Толя Батурлін, лей-
тенант з «інквізиції», з групи перекладачів тобто. Добрий хлопець. Та й роботу свою серйозно ро-
бить. Традиція забороняє йому зараз посміхатися. Всі інші також серйозні. Не годиться зараз ні пос-
міхатися, ні розмовляти. І питання не заведено ставити, чому на чолі столу старший лейтенант си-
дить. Ясно всім, чому холодні пляшки розставляють, однак не личить про них говорити і про причи-
ни їхньої появи – також. Сиди та мовчи статечно. 

Пляшки Толик зі струмка носить. Вони там акуратною гіркою в крижаній воді складені. 
Грає вода на прозорому склі, дзюрчить та піниться. 

- Де ж твій сосуд? – Так запитати належить. 
- Ось він, – подаю Кравцову великий гранований стакан. 
Наповнює Кравцов стакан по самі вінця прозорою вологою. Переді мною ставить. Акуратно 

ставить. Жодна крапля пролитися не повинна. 
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Тільки й стакан повним має бути. Чим повніший, тим краще. Мовчать всі. Начебто і не ціка-
вить їх, що відбувається. А Кравцов дістає з командирської сумки маленьку сріблясту зірочку і обе-
режно її в мій стакан опускає. Ледь чутно та зірочка брязнула, заграла на дні чарки, заблищала. 

Беру я стакан, до губ підношу. Ах, не розхлюпати б! Губи назустріч склянці тягнути не го-
диться, хоча так і підказує природа відсьорбнути зовсім небагато, тоді і не проллєш ні краплі. Вище і 
вище свій стакан піднімаю. Ось сонячний промінь увірвався в крижану рідину і розсипався іскрами 
багатоколірними. А ось тепер від сонця стакан потрібно трохи до себе і вниз. Ось він і губ торкнувся. 
Холодний. Потягнув я вогненний напій. Денце склянки вище і вище. Ось зірочка на дні ворухнулася і 
повільно до губ ковзнула. Ось і торкнулася вона губ. Офіцер зірочку свою нову ніби поцілунком зу-
стрічає. Зірочку трохи губами притримав, поки вогняна волога зі склянки в душу мою дзюрчала. 

Ось і все. Зірочку я обережно лівою рукою беру і навколо себе дивлюся: стакан же розбити 
потрібно. На цей випадок на м’якій траві чиєюсь дбайливою рукою великий камінь покладений. Хря-
снув я той стакан об камінь, дзвінкі осколки посипалися, а зірочку мокру полковнику Кравцову по-
даю. Кравцов на моєму правому погоні маленькою командирською лінієчкою місце виміряв. Четвер-
та зірочка мусить бути прямо на червоному просвіті, а центр її має відстояти на 25 міліметрів вище 
від попередньої. Ось вона, мокра, і стала на своє місце. Тепер мій час закусити, запити, огірочком 
горілочку осадити. 

- Де ж твій стакан? – Так запитати заведено. 
Два плеча. Два погони. Значить, і дві зірочки. Значить, і два стакани. На початку церемонії. 
Подаю я другий стакан. Знову в ньому вогненно-крижана рідина заграла. Знову до країв. 
Підвівся я. Стоячи пити легше. Підвестися дозволяється. Ніхто тут не заперечить. Можна 

було і перший стакан стоячи пити. Традиція цьому не перешкоджає. Аби склянки повними були. Аби 
тільки не губив офіцер дорогоцінні діамантові краплі. 

Блиснула друга зірочка-красуня в горілчаному потоці. Пішла вогненна благодать по душі. 
Задзвеніли оскільки биті. Ось і на другому погоні мокра та гостроконечна зірочка засяяла. Тепер Кра-
вцов собі наливає. До країв. І кожен в тиші сам собі ллє. Своя рука владика. Лий, скільки хочеш. Ко-
ли Вітю Суворова поважаєш, так повний стакан лий. А вже коли не поважаєш, лий скільки знаєш. 
Тільки пити до дна. 

- Вип’ємо, – смиренно пропонує полковник. 
Не заведено в таку хвилину говорити, за що п’ємо. Вип’ємо, і все тут. П’ють всі повільно та 

статечно. Всі до дна п’ють. Тільки я не п’ю. Тепер моє право на кожного дивитися. Хто скільки налив 
собі. Хто повний стакан, а хто на дві третини. Проте повні стакани у всіх були. А тепер ось порожні у 
всіх. Тепер мені і посміхнутися можна. Не широко. Бо за традицією я все ще старший лейтенант, хоча 
наказ вчора був, хоча сьогодні мені вже і зірки нові на погони повісили. 

Ось і Кравцов допив. Трохи водичкою запив. Тепер фрази ритуальної черга настала. 
- Нашого полку прибуло! 
Ось саме з цього моменту вважається, що офіцер підвищення отримав. Ось тільки з цього 

моменту я – капітан. 
Загомоніли всі, зашуміли. Посмішки у всіх. Побажання, привітання. Тепер усі говорять. Те-

пер сміються всі. Тепер церемонії скінчилися. Тепер традиції геть. П’янка офіцерська починається. І 
коли істина у вині, то бути їй сьогодні цілком на нашому боці. Біжи, Толику, до струмка. Біжи, Толи-
ку. Ти наймолодший серед усіх. Прийде, Толику, і твій час. Буде свято і на твоїй вулиці. Буде 
обов’язково. 
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Розділ 9 
1 

Спека. Пил. На зубах пісок хрумтить. Степ від горизонту до горизонту. Сонце біле, жорсто-
ке і байдуже б’є в очі безжально, ніби лампа слідчого на допиті. Рідко-рідко де калічене деревце, по-
ламане степовими буранами, порушує страхаючу одноманітність. 

Добра людино, плюнь, перехрестися та повертайся додому. Нічого тобі тут робити. А ми, 
грішні, підемо вперед, туди, де випалений степ раптом обривається крутим берегом брудного Інгулу, 
туди, де в тремтливому мареві стовпилися скелети вартових вишок, туди, де десятки рядів колючого 
дроту надійно обплутали хирляві гайки. Деревця висхлі. Листя під товстим шаром пилу і тому сірі. 
Може, вишки зовсім не вартові? Може, геологи? Може, нафта? Яка в дідька нафта? Вишки з прожек-
торами і з кулеметами. Багато вишок. Багато прожекторів. Багато кулеметів. Ну, значить, не помили-
лися. Значить, правильний шлях тримаємо. Вірною дорогою йдете, товариші! Сюди нам. 

Жовті Води. Прийде час, і буде ця назва звучати так само страшно, як Катинь, Освєнцим, 
Суханове, Бабин Яр, Бухенвальд, Киштим. Та не настав ще той час. І тому, почувши цю страшну на-
зву, не здригається обиватель. Не судомить його від цієї назви, і мурашки по шкірі не біжать. Та й не 
тільки у обивателя ця назва ніяких асоціацій не викликає, а й у зеків, яких нескінченними колонами 
женуть зі станції до вишок. Радіють вони: не Колима, не Нова Земля. Україна, чорт забирай, живемо, 
хлопці! І не скоро дізнаються вони, а може, ніколи не дізнаються, що Центральний Комітет Комуніс-
тичної партії Радянського Союзу має прямий зв’язок з директором «глиноземного1 заводу», на якому 
їм доведеться працювати. Не належить їм знати, що з Центрального Комітету щодня телефонують 
директору заводу великі люди, виконанням денного плану цікавляться. Важливий завод, важливіший 
за Челябінський танковий. І не дуже вам, хлопці, пощастило, що женуть вас сюди. І не радійте пайці 
жирній і борщу з м’ясом. Того, у кого зуби почнуть випадати та волосся, заберуть до іншого місця. 
Того, хто здогадається, що тут за глинозем, також швидко заберуть. А вже коли ви всі там в таборі 
збунтуєтеся, то охорона в Жовтих Водах надійна, а коли потрібно, то й ми допоможемо. Майте на 
увазі: поруч з вами сусідить найбільший навчальний центр частин спеціального призначення. З нами 
не зв’язуйтеся. Краще вже подихайте потроху, не рипаючись, на «глиноземному заводі». 

2 
Пил. Спека. Степ. Ми стрибаємо. Ми багато стрибаємо. З великих висот. З малих висот. З 

надмалих. Ми стрибаємо в два потоки з Ан-12 і в чотири потоки з Ан-22. Ви собі можете уявити ви-
кидання в чотири потоки? Так чорта з два! Тільки той, хто стрибав, знає, що це таке. 

Ми стрибаємо вдень і вночі. Жовті Води – це Європа. Жовті Води – це біля самого Кірово-
граду. А літо тут завжди душне і посушливе. Літо спекотне і безхмарне. Тут нельотної погоди не 
буває. І тому з усіх кінців країни сюди збираються роти, батальйони, полки і бригади спеціального 
призначення, і кидають їх тут з червня по вересень. Боже, пошли зливу! Нехай розкисне клятий аеро-
дром. Він міцний, ніби граніт, однак це просто глина, і не треба його бетонувати. Сонце забетонувало 
його краще всякого технолога. Гей, хто там на самому верху, пішли ж зливу! Нехай аеродром розкис-
не. Ми всі Тебе просимо. Багато нас тут. Тисячі. Десятки тисяч. Ну, пошли ж зливу! 

3 
Гроза насувається, ніби світова революція, – ліниво і невпевнено. Пересох степ. Жене вітер 

курні смерчі. Затягнуло горизонт чорнотою, і блискає небо вдалині. Далеко-далеко гуркоче слабо 
грім. Та немає дощу. Немає. Ах, як би я підставив обличчя крупним краплям теплої літньої грози. 
Однак не буде її. Буде і завтра виснажлива спека, буде гарячий вітер з дрібними піщинками. Буде 
безмежний випалений степ. І пересохлими горлянками ми будемо кричати «Ура!», Ось як зараз кри-
чимо. Від краю і до краю злітної смуги вишикувані добірні підрозділи частин спеціального призна-
чення. Ледь колишеться море запилених вицвілих блакитних беретів. 

- Струнко! Для зустрічі праворуч... на... караул! 
Гримнув зустрічний марш. І ось вже не потрібно мені ні води, ні дощу. Поніс мене марш на 

крилах. Вдалині з’явилася машина з величезним маршалом. І, побачивши його, заревів перший бата-
льйон «Ура!», І покотилося солдатське вітання рядами: «А-а-а-а!» Напевно, з таким криком вставали 
батальйони в атаку. Ура-а-а-а! 

                                                
1 Жовті Води – місто в Дніпропетровській області України; до 1957 року носило назву Жовта Річка. У 
1951 році, після відкриття в околицях міста промислових запасів уранових руд, тут був побудований 
Східний гірничо-збагачувальний комбінат, що став одним з найбільших підприємств з видобутку 
уранової сировини для об’єктів атомної промисловості Радянського Союзу. – Прим. ред. 
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- Товаришу Маршал Радянського Союзу, представляю зведений корпус спеціального приз-
начення для проведення стройового огляду та марш-параду. Начальник П’ятого управління генерал-
полковник Петрушевський. 

Глянув маршал на нескінченні ряди диверсантів, посміхнувся. 
Генерал Петрушевський своє воїнство представляє: 
- Двадцять сьома бригада спеціального призначення! 
- Здрастуйте, розвідники! – Гаркнула маршальська горлянка. 
- Здоров жлав тов Маршл Рад Сьюз! – Гаркнула у відповідь 27-а бригада. 
- Дякую за службу! 
- Служ Рад Сьюз! – Гаркнула 27-я. 
- Третя морська бригада спеціального призначення Чорноморського флоту! 
- Здрастуйте, розвідники! 
- Здоров жлав... 
- Сімдесят другий окремий навчальний батальйон спеціального призначення! 
- Здоров жлав... 
- Тринадцята бригада спеціального призначення! 
- Двісті двадцять четвертий окремий батальйон спеціального призначення Шостої гвардій-

ської танкової армії! 
Кричить маршал вітання, і відлуння радісно жене слова його за горизонт: дякую за службу! 

службу! службу! 
Суворий і строгий церемоніал військових парадів. І радісний. Не дарма придумані огляди. 

Ох, не дарма! Машина генерала Петрушевського йде праворуч і трохи позаду маршальської машини. 
Від чого блиск в очах генеральських? Гордість? Звичайно, гордість! Помилуйся, маршале, на моїх 
молодців. Хіба гірші вони від головорізів Маргелова? Ох, не гірші! Ні, не гірші. 

- Тридцять друга бригада спеціального призначення! 
- Здрастуйте, чудо-богатирі! 
- Здоров жлав... 
Немає кінця аеродрому. Нескінченною стіною стоїть спецназ ГРУ. 
- Дякую за службу! Дякую за службу! Дякую за службу! 
Після кожних великих навчань за традицією шикують війська для загальної перевірки. Тра-

диції цій сотні років. Так після бою полководець збирав тих, що залишилися, рахував втрати, вітав 
переможців. Грандіозні навчання завершені. І тільки тут, на безкрайньому полі, коли учасники на-
вчань зібрані разом, можна уявити неймовірну могутність П’ятого управління ГРУ. Однак же не всі 
ще тут. 

- Вісімсот восьма окрема розвідувальна рота спеціального призначення Приволзького війсь-
кового округу! 

Йде машина маршальська уздовж рядів і, безсумнівно, думка маршала гризе: на кого ж всю 
цю рать з ланцюга спустити? На Європу? На Азію? Може, на товаришів по Політбюро? 

Ну що ж ти, маршале? Чого баришся? Ми тут всі свої. Злі ми всі. Ну, спусти з ланцюга! Всю 
Росію кров’ю заллємо. Тільки команду дай. Не всіх вбивати, звичайно, будемо, не всіх. Коли у кого 
дача велика та машина довга, тих ми не чіпатимемо. Це не гріх – мати дачу та довгу машину. Тих, хто 
про соціальну справедливість говорить, ми також не чіпатимемо. Гріх це, одначе не дуже великий. 
Помиляються люди, що з них візьмеш, з юродивих! Вбивати ми, маршале, тільки тих будемо, хто 
перше і друге одночасно робить: хто про соціальну справедливість торочить та на довгій машині їз-
дить. Тих, як скажених собак, – на ліхтарі, на стовпи телеграфні. Від них, маршале, всі біди на нашу 
землю сиплються, від них. Ну, спусти з ланцюга, маршале! Ех, маршале. Бо ж коли не ти, так послі-
довник твій спустить частини спеціального призначення з ланцюга. Спустить. Будь впевнений. Бага-
то буде крові. Чим довше тягнути будете, тим більше потім крові буде. Тільки ж – буде! Буде! Ура-а-
а-а-а! Ура! 

Котиться ревище полем. Котиться. В далеких балках, без дощу пересохлих, гарикає відлуння 
нашого реву. 

- А попрацюємо, хлопці? – Запитує маршал. 
- А-а-а-а-а! – Ревищем відповідає Спецназ ГРУ у захваті. 
Попрацюємо, значить. Попрацюємо. 

4 
Ми працюємо. Ми працюємо дні і ночі. І вже не розрізняєш днів та ночей. Мчать будні сі-

рим колесом. Стрибки денні. Стрибки нічні. Стрибки з надмалих висот. Стрибки з середніх висот. 
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Стрибки з катапультуванням, проте це не для всіх. Стрибки зі стратосфери, це також для обраних. 
Змагання. Змагання. Змагання. І знову стрибки. Гіркий пил на губах. Червоні очі. Злість назовні про-
ситься. Іноді апатія повна. І вже укладаємо парашути свої без трепету. Скоріше б укласти та поспати 
хвилин тридцять. Може, перевірити укладку ще раз? Та ну її на... Навчальні бої. Напалм. Собаки. 
МВС. КДБ. Знову стрільби, і знову стрибки. 

А смерть поруч з нами ходить. Ні, нікого вона під свої чорні крила не прибрала. Однак по-
руч стара. Не дрімає. У 112-му окремому батальйоні новий парашут перевіряють, Д-1-8. Поганий 
парашут. Бояться його спецнази. Не хочуть на Д-1-8 стрибати. Щось не так в ньому. На кожні сто 
стрибків мінімум один перехльост трапляється. Тут і конструктор парашута, і випробувачі. Поясню-
ють, що уклали ми не так, зберігали не так. Ну вас всіх на... – розбиватися нашому братові. Старшина 
з 112-го батальйону стрибав, перехльоснуло йому стропи через купол, він їх стропорізом полоснув. 
Добре приземлився. М’яко. А йому жарти на землі: треба ж було не зі всього маху шмагати стропи, а 
знайти, де вони шовковою ниточкою зшиті, так ниточку акуратно і розпустити. А старшина після 
стрибка такого зовсім жартів не розуміє, так матом жартівників. І конструктора заодно. 

Поруч з нами смерть. Он за тими парканами. Жовті Води поруч. Концтабори. Уран. А зна-
чить, і смерть. Чи не тут кожен начальник собі «ляльок» та «гладіаторів» підбирає? Заборонені зони. 
Вишки сторожові. Вишки парашутні. Все поруч. Концтабір і ми. Навіщо це? Щоб нас лякати? А мо-
же, ще якась причина є тримати головний навчальний центр частин спеціального призначення поряд 
з урановими копальнями? Поруч з концтаборами. Поруч зі смертю. 

5 
І знову стрибки. «Капітан Суворов. Цей парашут я укладав сам». 
Операція перша. Закріпили вершину купола. «Цей парашут я укладав сам». Готові? Постри-

бали. Вперед. Вперед. «Генерал-майор Кравцов. Цей парашут я укладав сам». Я довго тупо дивлюся 
на розписку мого сусіда, який закінчив укладання. Щось в цьому написі мені не зрозуміло. Щось не 
так. А голова не тямить. Недосипання. Я болісно напружую свою свідомість, і раптом мене осяває: 

- Товаришу генерал! 
- Тихо, не шуми. Так, Вітю. Так, – і він сміється. – Тільки не шуми. Я вже тридцять дві годи-

ни як генерал. Ти перший второпав. 
- Вітаю вас... 
- Дякую. 
- Багато вам зірок... 
- Та не шуми ти! Пити потім будемо. Не час зараз. Ах, дідько. Замотався я зовсім. Ти вже 

свій парашут уклав? 
- Обидва, товаришу генерал. 
- Здай їх обидва. 
- Єсть здати, – і, передчуваючи щось, всупереч статутам, я зайве питання задав: – Я не стри-

баю сьогодні? 
- Ти ніколи більше стрибати не будеш. 
- Ясно, – відповідаю, хоча нічого мені не ясно. 
- Викликають тебе до Києва. А там, напевно, в Москву. 
- Єсть. 
- Про виклик ні з ким не базікати. При оформленні документів в стройовому відділі скажеш, 

що виклик з Десятого головного управління Генерального штабу. 
- Єсть! – Гаркнув я. 
- Тоді до побачення, капітане. І успіхів тобі. 

6 
- Капітане, є попереднє рішення Генерального штабу закинути тебе в тил до противника для 

виконання особливого завдання, – незнайомий генерал зміряв мене важким поглядом. – Скільки часу 
потрібно на підготовку? 

- Три хвилини, товаришу генерал. 
- Чому не п’ять? – Він вперше посміхнувся. 
- Мені тільки до туалету заскочити, трьох хвилин достатньо, – і, розуміючи, що мій жарт він 

може не оцінити, додав: – Всю ніч мене сюди в автобусі везли, там ніякої можливості не було. 
- Миколо Герасимовичу, – звернувся генерал до когось, – проведіть капітана. 
Через дві з половиною хвилини я знову стояв перед генералом. 
- Тепер готовий? 
- Готовий, товаришу генерал. 
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- Куди завгодно? 
- У вогонь і в воду, товаришу генерал. 
- І тебе не цікавить, куди? 
- Цікавить, товаришу генерал. 
- А якби ми вирішили тебе готувати до виконання завдання дуже довго – наприклад, п’ять 

років? Як би ти поставився до цього? 
- Позитивно. 
- Чому? 
- Це означає, що завдання буде дійсно серйозним. Це мені підходить. 
- Що ти, капітане, знаєш про Десяте головне управління Генерального штабу? 
- Воно здійснює поставки озброєння всім, хто бореться за свободу, готує командирів для на-

ціонально-визвольних рухів, направляє військових радників в Азію, Африку, на Кубу... 
- Як би ти поставився до пропозиції стати офіцером Десятого головного управління? 
- Це була б вища честь для мене. 
- Десяте головне управління відряджає радників в країни з жарким вологим і з жарким су-

хим кліматом. Що б ти обрав? 
- Жаркий вологий. 
- Чому? 
- Це В’єтнам, Камбоджа, Лаос. Там воюють. А в жаркому сухому зараз припинення вогню. 
- Ти помиляєшся, капітане. Воюють завжди і всюди. Перемир’я ніколи ніде немає і не буде. 

Війна йде постійно. Відкрита війна іноді переривається, а таємна – ніколи. Ми розглядаємо питання 
про відправку тебе на війну. На таємну війну. 

- У КДБ? 
- Ні. 
- Хіба буває таємна війна без участі КДБ? 
- Буває. 
- І цю війну веде Десяте головне управління? 
- Ні, її веде Друге головне управління Генерального штабу – ГРУ. Для прикриття свого існу-

вання ГРУ використовує різні організації, в тому числі і Десяте головне управління. Тебе, капітане, 
ми відправимо на іспити в таємну академію ГРУ, проте все буде організовано так, як ніби ти стаєш 
військовим радником. Десяте головне управління – твоє прикриття. Всі документи будуть оформля-
тися тільки в Десятому головному управлінні. Це управління викличе тебе в Москву, а там ми таємно 
заберемо тебе до себе складати іспити. 

- А коли я іспитів не здам? 
Він гидливо пирхнув: 
- Тоді ми тебе і справді віддамо в Десяте головне управління, і ти дійсно станеш військовим 

радником. Вони тебе візьмуть, ти їм подобаєшся. Тільки ж ти і нам подобаєшся. Ми впевнені, що ти 
наші іспити здаси, інакше ми б з тобою зараз не розмовляли. 

- Все ясно, товаришу генерале. 
- А коли так, необхідно виконати деякі формальності. 
Він витягнув з сейфа хрусткий, як новенький червонець, аркуш паперу з гербом і грифом 

«Цілком таємно». 
- Прочитай і підпиши. 
На аркуші дванадцять коротких пунктів. Кожен починається словом «забороняється» і заве-

ршується грізним попередженням: «Карається вищою мірою покарання». А висновок наголошував: 
«Спроба розголошення даного документа або будь-якої його частини карається вищою мірою пока-
рання». 

- Готовий? 
Замість відповіді я тільки кивнув. Він присунув мені ручку. Я підписав, і лист зник в надрах 

сейфа. 
- До зустрічі в Москві, капітане. 

7 
Здавши справи зовсім молоденького старшому лейтенанту, я постав перед своїм, тепер уже 

колишнім, командиром: 
- Товаришу генерал, капітан Суворов. Представляюся з нагоди переводу в Десяте головне 

управління Генерального штабу. 
- Сідай. 
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Сів. 
Він довго дивиться мені в обличчя. Я витримую його пильний погляд. Він підтягнутий і су-

ворий, і він не посміхається мені. 
- Ти, Вікторе, йдеш на серйозну справу. Тебе забирають в «десятку», одначе я думаю, це 

тільки прикриття. Мені здається, що тебе заберуть кудись вище. Може статися, навіть в ГРУ. В Аква-
ріум. Просто вони не мають права про це говорити. Та згадай мої слова – приїдеш в Десяте Головне, а 
тебе заберуть до іншого місця. Напевно, так воно і буде. Коли мій аналіз того, що відбувається пра-
вильний, то тебе чекають дуже серйозні іспити. Коли ти хочеш їх пройти, то завжди будь самим со-
бою. В тобі є щось злочинне, щось порочне, тільки не намагайся приховувати цього. 

- Я не буду цього приховувати. 
- І будь добрим. Завжди будь добрим. Все життя. Ти обіцяєш мені? 
- Обіцяю. 
- Коли тобі доведеться вбивати людину, будь добрим. Посміхайся перед тим, як переріжеш 

їй горлянку. 
- Постараюся. 
- А коли тебе будуть вбивати, не скигли і не плач. Цього не пробачать. Посміхайся, коли то-

бі будуть різати горло. Посміхайся катові. Цим ти обезсмертиш себе. Все одно коли-небудь кожен з 
нас здохне. Подихай людиною, Вітю. Гордо подихай. Обіцяєш? 

Наступного дня зелений автобус доставив групу офіцерів на пустельну залізничну станцію, 
де формувався військовий ешелон. 

Всіх їх викликало до Москви Десяте головне управління Генерального штабу. 
Всім їм належало стати військовими радниками у В’єтнамі, Алжирі, Ємені, Сирії, Єгипті. У 

цій групі перебував і я. 
Для всіх моїх друзів, колег, начальників і підлеглих з цього моменту я перестав існувати. 

Перший пункт документа, який я підписав, забороняв мені будь-які контакти з усіма людьми, яких я 
знав у минулому. 
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Розділ 10 
1 

Мати-Росія, ти махаєш мені дитячою рукою з залізничного насипу, ти відкриваєш переді 
мною свої неозорі дали. Осики, берізки, ялинки, зруйновані церкви, дівчинки на сінокосі, заводські 
труби і знову діти на насипу. Вони махають мені услід і посміхаються мені. Мости, мости. Десна-ріка 
пронеслася під сталевими прольотами. Конотоп. Брянськ. Калуга. Стукотять колеса на стиках. Тук. 
Тук. Тук. Шумить вагон. У вагоні у нас пиятика. У вагоні всі свої. Ешелон військовий. Чужих немає. 
У вагоні тільки військові радники. Майбутні. І п’ють пасажири вагона за своє майбутнє. За Десяте 
головне управління. За генерал-полковника Окунева. Пішла пляшка нова по колу. Пий, капітане! За 
зірку! Великих зірок тобі, капітане! Спасибі, майоре, і тобі також! Очі горять. Очі у всіх горять. Ми 
всі хлопчаки, збочені на війні. Хіба ми йшли в училища заради того, щоб перевіряти, як у солдатів 
чоботи вичищені? Ні, ми йшли в училища як романтики війни. І ось вони, щасливці, яким Десяте 
головне управління дає таку можливість. За «Десятку», братці! За «Десятку»! 

Багато нас у вагоні. Артилерія, льотчики, піхота, танкісти. Ще день тому ми не знали один 
одного. Та всі ми вже друзі. І знову пляшка по колу. За вас, хлопці, за вашу удачу. За ваші зірки. 

А куди ж мене чорти несуть? У моїх документах значиться Куба, та це тільки тому, що в 
групі немає нікого іншого на Кубу. Багато в Єгипет, багато в Сирію. Деякі у В’єтнам. Коли б був 
хтось дійсно на Кубу, то мені придумали б щось інше. Кравцов, звичайно, здогадується, передбачає, 
що Куба – лише маскування. 

Проте нічого толком не знав і він. Кравцов – генерал! Я бачив його генералом. Одначе він 
був у запиленому комбінезоні і в блакитному вигорілому береті, як звичайний боєць частин спеціаль-
ного призначення. Я намагаюся уявити його в цій генеральській формі з золотими погонами і широ-
кими лампасами. Не вдається. Я пам’ятаю його тільки таким, яким він був в момент нашої найпершої 
зустрічі: в чистенькій гімнастерці, з погонами підполковника, з обличчям молоденького капітана. 
Успіхів вам, генерале. 

2 
Красна Пресня – найпотужніший військовий залізничний вузол світу. Ешелони. Ешелони. 

Ешелони. Тисячі людей. Все за високими парканами. Все під сліпучим світлом прожекторів. Ешело-
ни з танками до Німеччини. Ешелони з новобранцями до Чехословаччини. Брязкіт і гуркіт. Маневрові 
тепловози формують потяги. На Далекий Схід ешелон з гарматами. Ось якісь контейнери. Охорона 
навколо, як навколо Брежнєва. Склади. Склади. Склади. Навантаження й розвантаження. Ешелон 
демобілізованих солдатів з Польщі. І поряд же тюремні вагони. Вікна вузькі і довгі. Вікна зафарбова-
ні білою фарбою. Вікна в ґратах. Красна Пресня – це не тільки військовий центр, це пересильна 
в’язниця. Солдати з вівчарками. Крапові погони. Тюремний ешелон повільно йде в зону. Ворота ве-
личезні, сталеві. Колючий дріт. Блакитне сліпуче світло. Тюремні ешелони. В Бодайбо. В Череповець. 
У Сєвєродвінськ. В Жовті Води. Величезні сірі блоки військового пересильного пункту. 

- Група радників до Південного Ємену! Пройдіть в блок Б, кімната двісті сімнадцять. 
- Радник на Кубу! 
- Я. 
- Капітан Суворов? 
- Так. 
- Йдіть за мною. 
Молодий стрункий майор веде мене повз якісь довгі паркани і штабелі зелених ящиків. 
- Сюди, капітане. 
У невеликому дворику нас чекає санітарна машина з червоними хрестами. 
- Будь ласка, капітане. 
Двері зачинилися за мною, і машина рушила. Пару раз вона зупинялася – напевно, перевірка 

при виході із забороненої зони. І ось мене везуть Москвою. Я знаю, що везуть не по прямій дорозі, а 
по вулицях великого міста: машина часто повертає і довго стоїть біля світлофорів на перехрестях. 
Однак це тільки мої припущення. Бачити я нічого не можу – вікна в салоні матові, ніби в тюремному 
вагоні. 

3 
Який питомий тиск на ґрунт американського танка М-60? Які протитанкові ракети вам бі-

льше подобаються: американські чи французькі? Чому? Чому гвинтові сходи в замках закручуються 
знизу ліворуч нагору, а не знизу праворуч вгору? Чому у воза передні колеса маленькі, а задні великі? 
Що таке «три лінії»? Чому в російській гвинтівки Мосіна нарізи йдуть зліва вгору направо, а в япон-
ській гвинтівці Арісака – навпаки? Які принципові недоліки роторного двигуна Ванкеля? Яка вага 
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відра ртуті? Жінки-якого типу вам подобаються? Скільки номерів журналу «Огоньок» випускається 
за рік? Хто першим застосував «вертикальний1 охват»? Що означає буква «Л» в назві радянського 
винищувача-бомбардувальника Су-7БКЛ? Якби вам наказали модернізувати американський стратегі-
чний бомбардувальник Б-58, які його тактико-технічні характеристики ви поліпшили б в першу чер-
гу? Чому на німецьких танках «Пантера» була використана шахова підвіска? У радянській мотострі-
лецькій дивізії 257 танків. На вашу думку, цю кількість потрібно зменшити або збільшити? Наскіль-
ки? Чому? Як це вплине на організацію постачання дивізії? 

Питання сиплються одне за одним. Часу на обдумування ніякого. Тільки задумався – відразу 
ж нове питання. 

Хто такий Чехов? Це снайпер з 138-ї стрілецької дивізії 62-ї армії. 
А Достоєвський? Дивні питання. Хто ж не знає Достоєвського! Микола Гаврилович Досто-

євський – генерал-майор, начальник штабу 3-ї ударної армії. 
Екзаменатори сміються: це, капітане, трохи не те, що ми очікували почути, проте твої відпо-

віді ми приймаємо. Вони тебе характеризують дуже яскраво. Коли ми іноді сміємося, не бентежся. 
А хіба я коли-небудь був збентежений? 

4 
Здається, що мені задали мільйон запитань. Однак пізніше я прикинув, що їх було десь бли-

зько п’яти тисяч: 50 запитань на годину, 17 годин, 6 днів. На деякі питання доводиться відповідати 
п’ять, а то й десять хвилин. На інші йдуть секунди. Іноді питання повторюються. Іноді одне і те ж 
питання швидко повторюється кілька разів. Не треба нервувати. Відповідай швидше. Не здумай бре-
хати, не думай хитрувати. 

Отже, скільки горілки ви можете випити за один раз? Ось фотографії десяти жінок. Яка вам 
подобається найбільше? Двісті шістдесят два помножити на шістнадцять. Швидше. Подумки. 

Це не дуже важко. Потрібно спочатку двісті шістдесят два помножити на десять, потім дода-
ти половину того, що вийшло, потім ще двісті шістдесят два. 

Екзаменатор дивиться впритул. Швидше, капітане. Така дурниця. Я дивлюся в стелю. Я бо-
лісно складаю все разом. Я дивлюся прямо перед собою. Якомусь моєму попереднику задавали саме 
це питання, і він тоненьким олівцем виписував все обчислення на зеленому папері, яким покритий 
мій стіл. Я хапаю готову відповідь, і тут же похоплююся, що це просто провокація. Не могло бути у 
мого попередника тоненького олівчика. Не міг він під гострим поглядом потай робити обчислення на 
папері. Я стискаю щелепи і кидаю свою власну відповідь: чотири тисячі сто дев’яносто два. Я навіть 
не дивлюся на зелений папір, який покриває мій стіл. Я знаю, що там явна неправильна відповідь. 

А питання сиплються горохом. Як би ви, капітан, реагували, коли б ми вам запропонували 
торгувати кавунами? Коли б вам запропонували десять мільйонів доларів, як би ви витратили ці гро-
ші? Коли б вас одного відправили на три роки в Антарктиду, що, крім зброї, їжі та одягу, ви б взяли з 
собою? 

Іноді в залі один екзаменатор. Іноді їх троє, іноді п’ятнадцять. Ось двісті фотографій, пізна-
ти тих, кого ви бачили в цій кімнаті за час іспитів. Час пішов. Тепер виберіть тих, кого ви бачили в 
цій кімнаті лише одного разу. 

У цьому тексті закресліть всі букви «О», підкресліть всі букви «А», обведіть колом всі букви 
«С». На дії цього суб’єкта уваги не зважайте, як і на звуки з репродуктора. Час пішов. 

Суб’єкт корчить гримаси, намагається вирвати олівець, вибиває з-під мене стілець. А репро-
дуктор надривається: закресли «С», підкресли «О»... 

Іноді під час іспиту прямо в кімнату приносять розкішний обід, іноді цього не роблять. Іноді 
відпускають в туалет за першою вимогою, іноді просити доводиться по три рази. Щодень вони підво-
дять мене до останнього рубежу моїх розумових і фізичних можливостей. І я, і вони цей рубіж абсо-
лютно чітко відчуваємо. Далеко після півночі я, не роздягаючись, падаю на своє ліжко й миттєво за-
синаю. Ось цього моменту вони й чекають. В очі б’є сліпуче світло. Двісті шістдесят два помножити 
на шістнадцять! Ну, швидше! Подумки! Це ж так просто! Ти ж бо вже на це питання відповів! Ну що 
ж ти! 

- Чотири тисячі сто дев’яносто два! – Кричу я їм. 
І світло гасне. 

                                                
1 Концепція вертикального охвату передбачала висадку першої хвилі десанту за допомогою вертольо-
тів з метою захоплення опорних пунктів противника для забезпечення подальшої безперешкодної 
висадки інших військ і техніки. Розроблена в середині 1950-х років після успішного застосування 
вертольотів для висадки морської піхоти в ході Корейської війни 1950-1953 років. – Прим. ред. 
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5 
Значно пізніше я дізнався, що тих, хто правильно відповів більше ніж на 90 відсотків питань, 

сюди не брали. Дуже розумні не потрібні. І все ж головна мета іспитів полягала не в тому, аби оціни-
ти рівень знань. Зовсім ні. Здатність засвоювати велику кількість інформації за короткий час при си-
льному збудженні і при наявності перешкод – ось що головне. А крім того, оцінюється наявність або 
відсутність почуття гумору, рівень оптимізму, врівноваженість, здатність до інтенсивної діяльності, 
наполегливість і багато іншого. 

- Що ж, хлопче, ти нам підходиш, – сказав мені під кінець шостого дня сивий екзаменатор. – 
Організація у нас серйозна. Правила тут такі короткі, що розуміє їх навіть той, хто нічого не хоче 
розуміти. Закон у нас простий: вхід – рубль, вихід – два. Це означає, що вступити в організацію важ-
ко, а вийти з неї ще важче. Для всіх членів організації передбачений тільки один вихід з неї – через 
трубу. Для одних цей вихід – з пошаною, для інших – з ганьбою, однак для всіх нас є тільки одна 
труба. Тільки через неї ми виходимо з організації. Ось вона, ця труба... 

6 
Я думав, що обличчя полковника, який заживо згорає в печі крематорію, буде переслідувати 

мене все життя в нічних кошмарах. Та він ніколи мені не снився. А думав я про нього багато. І ось що 
мені незрозуміле. Пояснили мені, що любив він гроші, любив випити, жінок любив. За гроші і прода-
вся іноземним розвідкам. Припустимо, що так. Тільки ж у нього були чудові можливості втекти на 
Захід. А він не втік. На Заході було б йому вдосталь і грошей, і вина, і жінок. А в Москві він гроші 
все одно витрачати не міг. Та й не розгуляєшся тут особливо. 

Бабій втік би до баб та грошей, а він ходив по краю, балансуючи між життям і смертю. Чо-
му, чорт забирай? Я кручусь на гарячій подушці і заснути не можу. Перша ніч без іспитів. А можли-
во, телекамера за мною ночами дивиться? То й хрін з нею! Я встаю і показую дулю в усі кутки. Коли 
ви за мною і зараз стежте, то завтра до Центрального Комітету мене не повезуть. Потім я вирішую, 
що недостатньо показати їм тільки дулю, і тому показую ймовірній телекамері все, що можу показа-
ти. Вранці подивимося, виженуть мене чи ні. 

Продемонструвавши все, що можу, я задоволено влігся у ліжко і негайно заснув з твердим 
переконанням, що завтра мене виженуть і відправлять до Сибіру командувати танковою ротою, а 
коли ні, то тут жити можна, і можна обходити контроль. 

Я сплю в ліжку блаженно і солодко. Я сплю міцно. Я знаю, що коли мене до Акваріуму ві-
зьмуть, то це буде велика помилка радянської розвідки. Я знаю, що коли вихід залишиться тільки 
один і тільки через трубу, то для мене цей вихід не буде почесним. Я знаю, що і в своєму ліжку я не 
помру. 

Ні, такі як я в своєму ліжку не вмирають. 
Ех, радянська військова розвідко, краще б ти мене відразу через трубу пропустила! 
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Розділ 11 
1 

Мене знову кудись везуть в закритій машині з матовими вікнами. Я не бачу куди, і мене ні-
хто не бачить. Куди ж це мене, до Центрального Комітету чи ж до Сибіру? Напевно, все-таки до 
Центрального Комітету. Коли б до Сибіру, то моя валіза зі мною б була, а раз немає валізи, це може 
означати, що везуть мене не назовсім, а на короткий візит, з поверненням туди, звідки везуть. 

За вікном шумить величезне місто, значить, ми десь в центрі. Можливо, це Луб’янка? Біля 
Луб’янки на площі Дзержинського завжди такий шум, ніби від Ніагарського водоспаду. Мені чомусь 
здається, що ми саме поблизу Луб’янки, проте в цьому немає нічого дивного: Центральний Комітет 
зовсім поруч. Наша машина довго стоїть, потім кудись обережно в’їжджає. Ззаду брязкіт металевих 
воріт. Двері відчиняються: виходьте. 

Ми у вузькому похмурому дворику. З чотирьох сторін високі старовинні стіни. Позаду нас 
ворота. Сержанти КДБ біля воріт. У дворик виходять кілька дверей. Біля деяких дверей також охоро-
на КДБ. У решти дверей охорони не видно. Вгорі, на карнизі, воркують голуби. Сюди будь ласка. 
Сивий показує якісь папери. Сержант КДБ козиряє: проходите. Сивий знає дорогу. Він веде мене 
нескінченними коридорами. Червоні килими. Склепінні стелі. Оббиті шкірою двері. У нас знову пе-
ревіряють документи. Проходьте. Ліфт безшумно піднімає нас на третій поверх. Знову коридори. 
Велика приймальня. Літня жінка за столиком. Зачекайте будь-ласка. Сивий трохи підштовхнув мене 
ззаду і закрив за мною двері, залишившись в приймальні. 

Кабінет з високими стелями. Вікна під стелю. Вид з вікон непоказний: навпроти глуха стіна, 
і знову голуби на карнизі. Стіл дубовий. За столом худий чоловік в окулярах в золотій оправі. Кос-
тюм коричневий, ніяких відзнак, ні медалей, ні орденів. Добре в армії – глянув на погони, та й почи-
най говорити: товаришу майор, товаришу підполковник... А як тут починати? Тому я ніяк не почи-
наю. Я просто представляюся: 

- Капітан Суворов. 
- Здрастуйте, капітане. 
- Бажаю здоров’я! 
- Ми уважно вивчили вас і вирішили прийняти до Акваріуму – після відповідної підготовки, 

звичайно. 
- Дякую вам. 
- Сьогодні двадцять третє серпня. Цю дату, капітане, запам’ятайте на все життя. З цього дня 

ви входите в номенклатуру, ми піднімаємо вас на дуже високий її поверх – в номенклатуру Центра-
льного Комітету. Крім інших виняткових привілеїв вам надається ще одна: з цього дня ви виходите з-
під контролю КДБ. З цього дня КДБ не має права ставити вам питання, вимагати відповідей на них, 
здійснювати будь-які дії проти вас. Коли ви зробите помилку, повідомте про неї свого керівника, він 
доповість нам. Коли ви не доповісте, ми все одно про вашу помилку дізнаємося. Та в будь-якому ви-
падку всяке розслідування ваших дій буде проводитися тільки керівником ГРУ або Відділом адмініс-
тративних органів ЦК. Про будь-який контакт з КДБ ви зобов’язані доповідати своєму керівникові. 
Благополуччя ЦК залежить від того, як організації і люди, що входять до номенклатури ЦК, зуміють 
зберегти свою незалежність від будь-яких інших організацій. Благополуччя ЦК – це і ваше особисте 
благополуччя, капітане. Пишаєтеся довірою, яку Центральний Комітет виявляє військовій розвідці і 
вам особисто. Бажаю успіхів. 

Я чітко козирнув і вийшов. 
2 

Тихе озеро в лісі. Комиш. По берегах – березові гаї. Там, за високим парканом, наша дача. 
Крихітний пляж. Човни догори дном. На іншому березі також якісь дачі дерев’яні. Також за зеленими 
парканами. Також під охороною. Зона тут особлива. Дачі. Однак дачі тільки для відповідальних това-
ришів. І в цю дачну зону зовсім не легко потрапити. Дубові гаї. Озера. Густі ліси. Подекуди червоні 
дахи. І знову зелені паркани. Проїхати до нашого озера тільки однією дорогою можна. Інших шляхів 
немає. Як не крути навколо, а весь час будеш в зелені паркани втикатися. За нашими парканами та-
кож чиїсь дачі. Хтось там по волейбольному м’ячику стукає. Тільки нам ні до чого знати, хто там 
стукає. А йому до нас немає чого заглядати. А ліворуч від нас паркан вищий, ніж праворуч. З-за того 
паркану вечорами музика долинає. Дуже приємна мелодія. Танго. 

Дача у нас велика. Тут нас живе 23 особи. А місця вистачило б і на тридцять. У кожного по 
маленькій кімнатці. Стіни з соснових колод. Запах смоли. Маленький пейзажик на стіні. Величезне 
м’яке ліжко. Книжкова полиця. Внизу хол з великим азіатським килимом. Ми просинаємося, коли 
хочемо. І робимо, що подобається. Сніданок ситний. Обід скромний. Вечеря розкішна. Вечорами ми 
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зазвичай сидимо біля каміна. П’ємо. Травимо байки. Ми всі в минулому офіцери середніх поверхів 
радянської військової розвідки. У групі один підполковник, два майори, один старший лейтенант, 
інші – капітани. Один з нас в минулому льотчик-винищувач. Двоє ракетників. Один десантник. Один 
командир ракетного катера. Військовий лікар. Військовий юрист. Загалом, дуже квітчастий букет. Ми 
служили під керівництвом різних людей. Кожен з нас з якихось причин потрапив у фарватер якогось 
військового розвідника дивізійного, армійського або більш високого рівня. Кожного з нас хтось від-
бирав у свою персональну групу. І ось саме з цих груп Акваріум вибирає своїх кандидатів. Зрозуміло, 
що, забираючи людей у керівників розвідки на нижчих поверхах, Акваріум зовсім не прагне забрати 
всіх або найкращих. Ні. Коли у Кравцова Акваріум сьогодні забере всіх його кращих хлопців, завтра 
Кравцов не вибиратиме свій почет так ретельно. Тому Акваріум відбирає людей у нижчестоящих 
начальників обережно, щоб не відбити у них охоту приділяти вибору людей настільки пильну увагу. 

Я багато сплю. Я давно не спав так міцно і так солодко. Вранці встаю пізно і йду на озеро. 
Погода похмура, проте вода тепла, і я довго плаваю. Знаю, що цей сон і ця свобода – ненадовго. Про-
сто нам дають можливість розслабитися після іспитів перед початком навчального року. І я розслаб-
ляюся. 

3 
Швидка дружба закінчується довгої ворожнечею. Я знаю це. І мої товариші по групі також 

це знають. Тому ми не поспішаємо переводити наші знайомства в довірчі відносини. Ми обережно 
промацуємо один одного. Ми теревенимо про дрібниці. Ми розповідаємо не дуже гострі анекдоти. 
Травимо, одним словом. Нам поки можна пити. У величезному буфеті широкий вибір: підходь і пий. 
Проте ми п’ємо помірно. Коли-небудь ми станемо друзями. Коли-небудь ми будемо довіряти один 
одному і підтримувати один одного. Ось тоді ми і будемо пити по-справжньому. Як справжні офіце-
ри. Тільки не зараз. 

Нас ретельно обміряли, і ось всі ми вже в цивільних костюмах. Деяким з нас судилося надіти 
однострій, лише ставши генералами. Деяким доведеться носити піджаки, навіть ставши генералами. 
Така служба. 

4 
- Мене звуть полковник Разумов Петро Федорович, – представився огрядний чоловік у спор-

тивному костюмі з волейбольним м’ячем в руці. – Мені п’ятдесят одна рік. З них двадцять три роки я 
служу в Акваріумі. Працював в трьох країнах. За кордоном провів шістнадцять років. Маю сім вербо-
вок. Нагороджений чотирма бойовими орденами і кількома медалями. Я буду керівником вашої гру-
пи. Ви, звичайно, придумаєте мені прізвисько. Щоб вам не мучитися, я назву вам кілька моїх неофі-
ційних прізвиськ. Одне з них – Слон. Слонами називають всіх викладачів і професорів Військово-
дипломатичної академії. А сама академія іменується «консерваторією», коли мова йде про вас, моло-
дих, або «кладовищем слонів», коли мова йде про нас, професорів і викладачів. Може, коли-небудь 
хтось із вас також стане «слоном» і прийде сюди готувати молодих слоників. А зараз я бажав би по-
говорити з кожним з вас окремо. Капітан Суворов. 

- Я, товаришу полковник. 
- Називайте мене просто Петро Федорович. 
- Єсть. 
- Забудьте це «єсть». Ви залишаєтеся офіцерами Радянської Армії, більш того, ви піднімає-

теся на найвищий поверх – в Генеральний штаб. Та це «єсть» на час забудьте. Ви можете не клацати 
каблуками, коли говорите з начальством? 

- Ні, товаришу... Петро Федоровичу. 
- Перше тобі, Вікторе, завдання. Навчися сидіти в кріслі, трошки розвалившись... Ти сидиш з 

рівною спиною, нібито багнета проковтнув. Так цивільні дипломати не сидять. Зрозумів? 
- Зрозумів. 

5 
Мене давно питання цікавило: як можна організувати таємну школу шпигунів в центрі вели-

чезного міста, та так, щоб ніхто не довідався. Щоб ніхто нас не сфотографував ні поодинці, ні зграй-
кою. 

А робиться все просто. Центральна брила Військово-дипломатичної академії височіє на ву-
лиці Народного Ополчення. Зрозуміло, що ніяких назв ви тут не побачите. Тільки огорож візерунок 
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чавунний, буйні зарості бузку, та колони, та вікна в ґратах, та щільні штори і вартові на кожному розі. 
Проте це не головне. Тут вчать тільки тих, хто буде працювати в «великій зоні», в соцтаборі1. 

А нас, розконвойованих, тих, хто з табору вихід мати буде, готують не тут. Слухачі основ-
них факультетів розкидані по всій Москві, по невеликих навчальних точках. А де моя точка, я і сам 
не знаю... 

Щоранку до 8:30 я приходжу до прохідної Науково-дослідного інституту електромагнітних 
випромінювань. Знаєте, поблизу Тимірязєвського парку. Офіційно інститут належить Міністерству 
радіопромисловості. А кому він насправді належить і чим займається, мало кому відомо. У сталінські 
часи був інститутик маленьким зовсім. Осіб двісті, не більше. І, на згадку про той час, – чотирипове-
рховий палац пізнього сталінізму: фальшиві колони та балкончики. Проте ріс інститут швидко, і ве-
личезні шестиповерховий сірі блоки тому свідки. Це хрущовська економія. Силікатна цегла. Хрущо-
би. Далі – бетонно-скляні брили брежнєвського військово-бюрократичного розмаху. Все це перего-
роджено безліччю стін на зони і сектори. Дріт колючий, ролики білі. Пред’явіть перепустку в розгор-
нутому вигляді! 

Багато народу. Ранкова зміна. Прохідна в дванадцять потоків. На території об’єкта не пали-
ти. Будьте пильні! Базіка – знахідка для ворога! Перевиконаємо план першого кварталу! Не стій під 
вантажем! 

Дробить прохідна могутній потік трудової інтелігенції на річки та струмки. Тече сіра маса 
до своїх відділів та секторів. 

Скрипить гальмами маневровий тепловоз. Величезний ангар поглинає шістдесятитонні ва-
гони. Поспішає наукова братія. Мовчки натовп суне. Всі таємні. Всі цілком таємні. Вхід заборонений! 
Пред’явіть перепустку в розгорнутому вигляді! Паркани бетонні. Паркани цегляні. Зона 12-Б. 

Над якими проблемами тут працюють? Краще не питати. Ще раз перепустку покажемо. На 
перепустці безліч шифрованих значків. Не літай, вороно, в чужії хороми. Кожен власник перепустки 
тільки в своїй, тільки для нього встановленій зоні мешкає. Без особливих значків на перепустці не 
випустять тебе за зону твого проживання. Наберемо номер на диску – ось ми і в ангарі. Тут вся наша 
група збирається. Тут стоїть величезний МАЗ з помаранчевим контейнером. Наше місце всередині. А 
там – як в хорошому літаку: килими та крісла зручні. Тільки вікон немає. О 8:40, коли контейнер вже 
закритий зсередини, з’являється в ангарі водій і жене свій МАЗ Москвою. Водія ми не бачили ніколи. 
І він не здогадується, що людей возить. У нього робота така: о 8:40 увійти в ангар, сісти в машину і 
везти контейнер з якимсь дуже небезпечним вантажем через кілька кварталів до соснового лісу. Тут 
ще один секретний об’єкт, також ангар. Водій заганяє контейнер туди, а сам виходить в кімнату очі-
кування. Вечорами він робить ще один рейс. 

А в решту часу він інші помаранчеві контейнери Москвою ганяє. Можливо, з детонаторами 
до атомних бомб, можливо, зі смертоносними вірусами, які здатні зжерти людство, можливо, з нерво-
во-паралітичним газом. Звідки йому знати, що в контейнерах. Всі вони однакові. Всі помаранчеві. А 
заробляє він, мабуть, здорово. У таких дослідницьких центрах все здорово заробляють. 

6 
З нашого помаранчевого контейнера ми на землю пострибали. В ангарі високо під стелею 

горобець цвірінькає. Йому одному тільки секрети всі видно: хто водій у нас, хто ночами ангар приби-
рає, хто в такому ж ось контейнері сюди нам їжу возить і в їдальні накриває. Поки ми в зоні, нікого 
тут немає з персоналу. Їдальня й та як система клапанів влаштована: коли в ній відкриті двері в ангар, 
і хтось накриває нам сніданок, то ми не можемо потрапити ні в їдальню, ні в ангар. Потім дзвінок 
нам, як Павловським псам, – готово. Тут вже ми до їдальні входимо, зате нікому іншому двері не від-
чиняться – автоматика. Годують добре. Мене ніколи так не годували, навіть в Чехословаччині. 

І все ж зона – вона і є зона, а наш контейнер ми кличемо помаранчевим вороном. В принци-
пі, нас ніби зеків возять, тільки з комфортом. 

В особливій книзі я «спасибі» пишу за хороший сніданок і замовлення на завтра. І скоріше 
на заняття. 

Всі готові? Всі. 
П’ять хвилин подихати. 

                                                
1 Співдружність соціалістичних держав часто іменувалося соціалістичним табором. Двозначність 
цього виразу стала причиною появи безлічі жартів і анекдотів. В народі Радянський Союз сам по собі 
(у вузькому сенсі) і спільно з його сателітами (в широкому сенсі) часто жартома називали «великою 
зоною». Вожді СРСР пишалися тим, що наш кордон на замку – дійсно, втеча з «великої зони» була 
такою ж складною справою, як і втеча з виправно-трудового табору. – Прим. автора. 
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Дворик у нас акуратний. Кущі бузку сірі бетонні стіни майже повністю закривають – зати-
шок. Над бузком дріт колючий. Що за тим дротом – побачити не можна. Тільки ясно, що там такі ж 
напівкруглі ангарні дахи, як біля нашого басейну та тенісного корту. Можливо, там інша навчальна 
точка – така ж, як і у нас. А можливо, там польські або угорські наші колеги навчаються, а може ста-
тися, кубинські, італійські, лівійські. Звідки нам знати. А можливо, там і не навчальна точка, а секре-
тна лабораторія або склад, а то й в’язниця просто. За рухом нашого помаранчевого ворона я все нама-
гаюся напрямок вранці вгадати. Відчувається, що возять нас зовсім недалеко. І у напрямку вгадується 
мені, що ми навчаємося десь зовсім поруч з Краснопресненською в’язницею. Проте точно встанови-
ти, звичайно, неможливо. А соснових перелісків по Москві хоч греблю гати, в тому ж Срібному Бору. 

- Подихали? То й досить. 
Всі до зали. Тут сейфи. У моєму сейфі чотири зошити. У кожному по 96 сторінок. Це на три 

роки. Пиши конспекти густо, більше запам’ятовуй. Хапай інформацію з льоту. Папір привчайся еко-
номити. 

Зошит з розвідки – в руку. Сейф – на ключ. І в залу. 
Викладач від нас серпанковою фіранкою відгороджений. Тому він нас чітко розгледіти не 

може, проте і ми його чітко не бачимо, хоча розмовляємо без перешкод. 
Всі викладачі і командири – Слони. Деякі з них допущені до персональної роботі з нами, од-

нак більшість може бачити нас тільки через напівпрозорий екран і називати тільки по номерам. Ко-
жен з них – вовк розвідки. Кожен провів багато років за межами «великої зони», проте одного разу 
провалився і тому перетворився на Слона. Той, хто не провалився, продовжує роботу в добуванні або, 
принаймні, в обробці. 

Вовк розвідки, який провалився, включає системи захисту, від чого стіни нашої спецспоруди 
плавно затремтіли, і починає: 

- Ось так виглядає шпигун, – він показує великий плакат з людиною в плащі, в чорних оку-
лярах, комір піднятий, руки в кишенях. – Так шпигуна представляють автори гостросюжетних рома-
нів, кінорежисери, а за ними і вся освічена публіка. Ви – не шпигуни, ви – доблесні радянські розвід-
ники. І вам не личить на шпигунів скидатися. А тому вам категорично забороняється носити темні 
окуляри навіть спекотного дня при яскравому сонці, насувати капелюха на очі, тримати руки в кише-
нях і піднімати комір пальта або плаща. Вашу ходу, погляд і навіть дихання ми будемо змінювати в 
процесі тривалих тренувань. Однак з самого першого дня ви мусите запам’ятати, що в них не повин-
но бути напруги. Злодійкуватий погляд, озирання через плече – вороги розвідника, і за це в ході тре-
нувань ми будемо вас серйозно карати. Ви аніскільки не повинні скидатися на шпигунів, і не тільки 
зовнішнім виглядом, а й методами роботи. Письменники детективних романів зображують розвідни-
ка чудовим стрільцем і майстром ламати руки своїм супротивникам. Більшість з вас прийшли з сере-
дніх поверхів розвідки, і серед ваших товаришів по службі було багато відмінних стрільців і майстрів 
рукопашного бою. Однак тут, нагорі, в стратегічній агентурній розвідці ми не будемо навчати вас 
стрільбі і прийомам ламання рук. Навпаки, ми вимагаємо від вас забути навички, отримані в частинах 
спеціального призначення. Деякі розвідки світу навчають своїх хлопців стрільбі та іншим штукам. Це 
йде від браку досвіду. Пам’ятайте, хлопці, що ви можете покладатися тільки на свою голову, а не на 
пістолет. Коли ви зробите лише одну помилку, то проти кожного з вас контррозвідка противника 
кине п’ять вертольотів, десять собак, сто машин і триста професійних поліцейських. Пістолетиком 
тоді ви собі вже не допоможете. І руки всім не переламаєте. Пістолет гріє ваш бік і створює ілюзію 
безпеки. Тільки нам не потрібні ілюзії. Ви мусите постійно відчувати себе в безпеці і відчувати ви-
щість над контррозвідкою противника. А ці відчуття вам дасть не пістолет, а тверезий розрахунок без 
будь-яких ілюзій. Знаєте, в схожій ситуації перебувають монтажники-висотники. Одні з них, не до-
сить досвідчені, користуються страхувальним поясом. Інші ніколи ним не користуються. Перші па-
дають і розбиваються, другі – ніколи. Відбувається це тому, що той, хто поясом користується, ство-
рює собі ілюзію безпеки. Одного разу він забуває пристебнутися, і ось вже його кістки збирають в 
ящик. Той, хто поясом не користується, ілюзій не має. Він постійно контролює кожен свій крок і ні-
коли на висоті не розслабляється. Радянська військова стратегічна розвідка своїм хлопцям не дає 
страхувальних поясів. Знайте, що у вас немає пістолета в кишені, забудьте удари ребром долоні по 
цеглині. Сподівайтеся тільки на свою голову. Ваш спорт – благородний теніс... 

7 
Людина здатна творити чудеса. Людина може три рази переплисти Ла-Манш, випити сто 

кухлів пива, ходити босоніж по розпеченому вугіллю, людина може вивчити більше тридцяти мов, 
стати олімпійським чемпіоном з боксу, винайти телевізор або акваланг, стати генералом ГРУ або 
мільярдером. Все в наших руках. Хто хоче, той і може. Головне – захотіти чогось, а потім все зале-
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жить тільки від тренування. Однак коли тренувати свою пам’ять, м’язи, психіку регулярно, то... нічо-
го з вашої витівки не вийде. Регулярність тренувань важлива, проте сама по собі вона нічого не вирі-
шує. Один дивак тренувався щодня. Раз на день він піднімав праску. Тренування тривали регулярно 
протягом десяти років – його м’язи не збільшилися. Успіх приходить тільки тоді, коли кожне трену-
вання – пам’яті, м’язів, психіки, сили волі, наполегливості, – доводить людину до межі його можли-
востей. Коли кінець тренування перетворюється на катування. Коли людина кричить від болю. Тре-
нування корисне тільки тоді, коли воно підводить людину до межі її можливостей, і вона цю межу 
абсолютно точно знає: я можу стрибнути вгору на 2 метри, я можу віджатися від підлоги 153 рази, я 
можу запам’ятати за один раз дві сторінки іноземного тексту. І кожне нове тренування корисне лише 
тоді, коли воно буде спробою побити свій вчорашній рекорд: здохну, а відіжмуся 154 рази. 

Нас водять на тренування майбутніх олімпійських чемпіонів. Ось вони, п’ятнадцятирічні 
боксери, п’ятирічні гімнасти, трирічні пловці. Дивіться на їхні обличчя. Чекайте найостанніший мо-
мент тренувального дня, коли на маленькому дитячому личку з’являється зла рішучість побити свій 
вчорашній рекорд. Дивіться на них! Коли-небудь вони принесуть олімпійське золото під величезний 
червоний прапор з серпом і молотом. Дивіться на це обличчя! Скільки в ньому напруги! 

Скільки муки! Це шлях до слави. Це шлях до успіху! Працювати тільки на межі своїх мож-
ливостей. Працювати на межі зриву. Чемпіоном стає той, хто знає, що штанга зараз розчавить його, 
та все одно штовхає її вгору. Перемагає в цьому житті лише той, хто переміг сам себе. Хто переміг 
свій страх, свої лінощі, свою невпевненість. 

Наш Слон привів нас на тренування юних олімпійців: 
- Так країна готує тих, хто захищає її спортивну славу. Невже ви думаєте, що наша країна до 

підготовки розвідників ставиться менш серйозно? 
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Розділ 12 
1 

Війну планує Генеральний штаб. Генеральний штаб – мозок армії. Будь-яке втручання КДБ 
в процес планування війни неминуче поставить всю державу на межу катастрофи. Тому для того, 
щоб вижити, держава змушена обмежити вплив КДБ на Генеральний штаб. Для того, щоб перемогти 
у війні, Генеральний штаб має збирати інформацію про противника зусиллями власних офіцерів, які 
розуміють проблеми бойового планування, які самі можуть вирішити, що є важливим для Генераль-
ного штабу, а що ні. Генеральний штаб не має часу просити про інформацію – він наказує власній 
розвідувальній службі, що потрібно добувати в першу чергу. Для успішної роботи Генеральний штаб 
повинен мати право заохочувати своїх кращих розвідувальних офіцерів і жорстоко карати недбайли-
вих. І він має такі повноваження. І він має власну розвідувальну службу. І він бачить світ не очима 
КДБ, а на власні очі. Генеральний штаб збирає інформацію не зусиллями поліцейських, а зусиллями 
офіцерів Генерального штабу – нашими зусиллями. 

Ми маємо стати офіцерами розвідки і офіцерами Генерального штабу одночасно. На це нам 
відводиться дуже короткий термін – п’ять років. І тому програма нашої підготовки насичена понад 
всякі можливості. Ви – офіцери Генштабу! І коли ці навантаження ви не здатні витримати, ми опус-
тимо вас на нижні поверхи. 

Ми із шкіри пнемося. Ми витримуємо навантаження. Не всі. Ночами мені сняться тільки 
грандіозні наступальні операції. Глибокі танкові клини. Повітряні десанти. Бригади спеціального 
призначення в тилу противника. Нелегальні резидентури і потік інформації до Генерального штабу. 
Мені сниться гуркіт битв і вогонь. Я відкриваю очі. Я чую огидне деренчання будильника, і холодне 
світло ріже очі. Я довго сиджу на ліжку і тру щоки долонями. Напевно, я не витримаю. 

2 
Час летить. Зимова сесія. Вісім іспитів. Літня сесія. Вісім іспитів. Зимова відпустка – 

п’ятнадцять діб. Літня відпустка – тридцять діб. Я у відпустку не поїду. Я здав сесію, однак мені до-
ведеться зробити ще дуже багато. Знову зимова відпустка, і я знову не поїду. Майже ніхто з наших 
хлопців не їде. Необхідно працювати. Необхідно працювати більше. Хто хоче залишитися нагорі, 
мусить багато працювати. До зелених бісенят в очах, до чорних плям. Нам не перешкоджають. Мож-
на ночами сидіти. Можна спати по три години на добу. 

Наша група тане. Вибув підполковник: моральний розклад, сексуальна розбещеність. Ви-
гнаний на космодром до Плесецька. Там також працюють офіцери ГРУ, однак це заслання для тих, 
хто провинився. Майор артилерійської розвідки – пияцтво. Повернутий в СпН в Забайкаллі. Тане 
група. Нас було двадцять троє. Тепер тільки сімнадцятеро. Виганяють тих, у кого від посиленої робо-
ти мозку починається запаморочення. Виганяють тих, хто не може виявляти стеження, хто помиля-
ється або гарячкує, приймаючи рішення. Виганяють тих, хто не може вивчити дві іноземні мови, за-
своїти історію дипломатії і розвідки, всю структуру, тактику, стратегію, озброєння і перспективи 
нашої армії та армій наших супротивників. 

Вони зникають раптово. Вони ніколи більше не піднімуться вгору. Для них знаходять такі 
місця, де їм нікому розповісти про те, де вони були. Їм знаходять місця, де працюють тільки такі ж 
невдахи з ГРУ. Де недовіра і провокації квітнуть пишним цвітом. А взагалі-то, де вони не квітнуть? 

3 
Вовка ноги годують. Ми відчуваємо себе вовками. Всяку вільну хвилину ми використовуємо 

для пошуку підходящих місць. Ми вишукуємо. Розвіднику потрібні сотні місць – таких місць, де він 
міг би абсолютно гарантовано залишатися один, таких місць, де він з повною упевненістю може ска-
зати, що за ним ніхто не крадеться по п’ятах, таких місць, де він зміг би заховати секретний матеріал і 
бути впевненим , що ні вуличні хлопчаки, ні випадкові перехожі не знайдуть його, що тут не буде 
будівництва, що ні щури, ні білки, ні сніг, ні вода цей матеріал не пошкодять. Розвідник мусить мати 
безліч таких місць про запас і не має права використовувати одне і те ж місце двічі. Наші місця ма-
ють бути подалі від в’язниць, вокзалів, важливих військових заводів, віддалені від урядових і дипло-
матичних кварталів: в усіх цих місцях активність поліції підвищена і до провалу – всього лише крок. 
А де знайти в Москві місце, поруч з яким немає в’язниць і важливих урядових або військових уста-
нов? 

Ці пошуки займають весь наш вільний час. Ми шукаємо в підмосковних гаях, в парках, на 
занедбаних пустирях і руїнах. Ми нишпоримо, грузнучи в снігу і в багнюці. Нам необхідні безліч 
зручних місць. І той, хто навчиться знаходити їх в Москві, зможе робити це в Хартумі, в Мельбурні, в 
Гельсінкі. 
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Ми вчимося запам’ятовувати обличчя людей. Ця активність мозку мусить бути не аналітич-
ною, а рефлекторною. І тому переді мною миготять на екрані тисячі облич, тисячі силуетів людей. 
Мій палець на кнопці, ніби на спусковому гачку. Побачивши обличчя на екрані повторно, я мушу 
миттєво натиснути на кнопку. Коли я помиляюся, мене пронизує легкий, проте неприємний удар еле-
ктричним струмом. Помилився – і легкий удар. Не натиснув кнопку, коли потрібно, – знову удар. 
Тренування проводяться регулярно, і швидкість показу облич постійно збільшується. Щоразу пока-
зують все більше і більше зображень. Тих же людей показують в перуках, в гримі, в іншому одязі, в 
інших позах. А помилки карають легкими,однак болючими ударами електричним струмом. 

4 
Розвідник мусить увагу на номери машин. Коли один номер трапився двічі, значить, можли-

ве стеження. Значить, на операцію йти не можна. Мені показують тисячі номерних знаків. Вони 
мчать по екрану зі швидкістю французького електропоїзда. Їх не потрібно запам’ятовувати. Проте їх 
потрібно узнавати. Аналітичний розум тут не допоможе. Потрібен автоматичний рефлекс. І його ви-
робляють, як у собаки, за методом професора Павлова. Помилка – і удар струмом. Ще помилка – і 
знову удар. 

Однак номери машин можуть швидко міняти, тому потрібно узнавати машини не тільки за 
номерами, а просто з їхнього вигляду. У сучасному місті мільйони машин, а наш мозок не здатний 
запам’ятати навіть сотні автомобілів, тим більше що серед них стільки однакових. І тут розвідника 
знову виручає рефлекс. Наш мозок здатний фіксувати мільйони деталей, одначе ми просто не вміємо 
користуватися цією колосальною інформацією. Не хвилюйтеся, Акваріум вас навчить. За п’ять років 
у вас, хлопці, будуть відповідні рефлекси! 

5 
Ми – офіцери Генерального штабу. Нас возять на Гоголівський бульвар. Нас вчать приймати 

рішення в ході грандіозних операцій. На величезних картах і на безкрайніх полях Широколанівського 
полігону ми спочатку боязко і невпевнено, спочатку тільки на папері, а потім на практиці пробуємо 
управляти величезними масами військ в сучасній війні. Можливо, нам ніколи не доведеться це роби-
ти, проте одного разу, пересунувши навіть на карті 5-ю і 7-ю гвардійські танкові армії з Білорусії в 
Польщу, раптом розумієш, скільки і якої саме інформації потрібно Генеральному штабу, щоб зробити 
це в реальній війні . 

6 
Ми вчимося безпомилково виявляти стеження. Перед операцією офіцер розвідки має абсо-

лютно чітко відповісти самому собі: є стеження чи ж його немає. Є чи немає? У справжній таємній 
війні, до якої він готується, йому ніхто не зможе допомогти, і ніхто не буде ділити з ним відповідаль-
ність за допущену помилку. 

Є стеження чи ні? Заздалегідь підготовленим маршрутом я петляв по Москві чотири години. 
Я міняв таксі, автобуси, трамваї. З величезного натовпу йшов у безлюдні місця і знову кидався в на-
товп, ніби в океан. 

КДБ також вчиться. Для КДБ важливо знати власні помилки в стеженні. Тут інтереси ГРУ і 
КДБ збігаються. Тут здійснюється кооперація між двома ворогуючими організаціями. Слон знає, що 
сьогодні я тренуюся в місті, що моє тренування починається рівно о 15:00 від готелю «Метрополь», 
якому зараз випала роль радянського посольства у ворожій країні. Я виходжу з «посольства», а Слон 
кожного разу вирішує, зателефонувати в КДБ чи ні. 

Раз в тиждень кожного з нас Слон ганяє різними маршрутами, які кожен готує для себе. Ми-
нулого разу стеження було точно. Минулого разу я був в цьому абсолютно впевнений. А сьогодні? Є 
чи немає? Я не знаю, я не впевнений. Коли так, то потрібно повернутися до «посольства» і доповісти 
Слону, що я не впевнений. І тоді він знову пошле мене кружляти по Москві, і завтра вранці я буду 
зобов’язаний дати остаточну відповідь. Отже, є стеження чи ні? 

7 
Мова – зброя розвідника. Очі – зброя розвідника. Акваріум робить все можливе, щоб змуси-

ти своїх офіцерів володіти іноземними мовами. За знання однієї західної мови платять на 10 відсотків 
більше. За кожну східну мову – 20 відсотків. Вивчи п’ять східних мов, і будеш отримувати вдвічі 
більше. Однак не відсотки мене примушують: не вивчиш дві мови – виженуть на космодром до Пле-
сецька. Мені на космодром зовсім не хочеться. Тому я вчу. Іноземна мова для мене проблема – немає 
у мене музичного слуху. Чутливість слухового апарату стріляниною з танкових гармат знижена. Я 
намагаюся. Я тягнуся. Однак по мовам я найостанніший в групі. Були й гірші за мене, однак їх вже 
вигнали. Я на черзі наступний. Здохну, однак вивчу! Нехай вимова дубова, я в інших областях надо-
лужу. 
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- У мене така ж проблема була, – підбадьорює Слон. – Вчи цілі сторінки напам’ять. Тоді 
швидкість з’явиться. Тоді у тебе для усного мовлення та для написання будуть завжди в запасі стан-
дартні обороти, фрази, цілі шматки. 

Я вчу сторінками. Я їх зубрю напам’ять. А потім пишу їх. Пишу і переписую. Я переписую 
ці сторінки по пам’яті по тридцять разів, домагаючись, щоб не було помилок. 

З очима у мене гірше, ніж з мовою. У мене є досвід з СпН дивитися в очі собакам. А тут цьо-
го недостатньо. Нас тренують перед дзеркалом: дивись в очі, не кліпай. Не відводь погляд. Коли хо-
чеш завербувати людину, ти мусиш насамперед витримати її погляд. Дружба починається з посміш-
ки, вербовка – з погляду. Коли ти не витримав перший важкий погляд свого співрозмовника, не нама-
гайся потім його вербувати: психічно він сильніший. Він не піддасться. 

Я виходжу на станції метро «Краснопресненська» і йду до зоопарку. Коли у вас така ж про-
блема, то приходьте незадовго до закриття – вам ніхто не перешкодить. Я дивлюся в очі тиграм, пу-
мам і леопардам. Я концентрують свою волю, я стискаю щелепи. Нерухомі жовті очі хижака розпли-
ваються переді мною. Я стискаю кулаки, впиваючись нігтями в долоні. Очі потрібно обережно прим-
ружувати і знову повільно-повільно широко розкривати, так можна не кліпати. Очі ріже, навертають-
ся сльози. Ще мить, і я моргнув. Величезна лінива руда кішка презирливо посміхається мені і розча-
рування відвертає морду: заслабкий ти, Суворов, зі мною змагатися. 

Нічого, кішко. Я наполегливий. Я прийду сюди наступної неділі. І наступної. І потім ще. Я – 
наполегливий. 

І знову сірим колесом летять дні і ночі. Наша програма цілком могла б бути десятирічною. 
Проте її спресували в п’ять років, і тому не всі витримують. А можливо, це також випробування? 
Можливо, в цьому і полягає головний сенс нашої підготовки: звільнитися від слабких тут, на своїй 
території, щоб не робити цього пізніше? 
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Розділ 13 
1 

У розвідці є зовсім просте правило: відрив заборонений! Коли побачив, що за тобою сте-
жать, по-перше, не показуй, що ти помітив, не нервуй і не метушись. Ти дипломат. Повештайся міс-
том, покружляй. На операцію сьогодні йти не варто. Вони можуть вдати, що покинули тебе, а наспра-
вді вони поруч, тільки більше їх стало, тільки змінили вони своїх людей. 

У той день, коли виявив стеження, операція заборонена. Цей закон непорушний. А кожна 
операція в багатьох варіантах готується. Стеження сьогодні, значить, завтра повторимо операцію, або 
через тиждень, а то й через місяць. І хай не прийде тобі в голову забаганка відриватися від них! Віді-
рвавшись навіть під дуже хорошим приводом, ти показуєш їм, що ти – шпигун, а не простий дипло-
мат, що ти можеш помітити таємне стеження, що тобі потрібно від нього навіщось втікати. Коли ти 
їм це покажеш, від тебе не відстануть. Ти покажеш їм, що ти – шпигун, і цього достатньо. Тоді сте-
ження переслідуватиме тебе кожного дня, тоді не дадуть тобі працювати. Першого разу тобі, звичай-
но, відірватися вдасться, а вони тебе занесуть до розряду небезпечних, і більше ти ніколи від них не 
відірвешся, за тобою вони будуть в тридцять сищиків по п’ятах ходити кожного дня. Так що відрив 
заборонений. Проте не сьогодні. 

Сьогодні у нас дозвіл на відрив. «Біс з вашими дипломатичними кар’єрами, – сказав Слон, – 
бувають ситуації, коли Акваріум наказує проводити операцію за всяку ціну. Відривайтеся!» 

Двоє нас, Генка та я. Відривайтеся, твою мать. Відірвешся тут. Темно вже в Москві. Холод-
но. Порожня Москва. Через три дні зап’є, загуляє Москва. Свята, паради та оркестри. А зараз перед 
вибухом п’яного захвату зачаїлася Москва. Ми з Генкою удвох, та тіні чорні за нами. Наші тіні, та ще 
чиїсь. Метушаться тіні, не ховаються. Коли б ми по одному працювали, то давно б відірвалися. Від-
рив заборонений, однак навчаємося ми його робити. 

Першого разу ми зробили ривок у Петровському пасажі. Гарне місце. Багато людей було. 
Ми через натовп, через черги, розштовхуючи, і сходами крутими, і знову у натовп, чорними ходами 
та в метро! А тіні метушаться за нами і не відстають. На Ленінських горах ми другу спробу зробили. 
Також місце хороше. Іде поїзд, двері – клац! Так ось, за секунду до цього клацання треба і рвонути з 
вагону. Тільки ж і тіні хитрі. 

Порожня Москва. Холодно і темно. Однак Генка ще якесь місце знає. На площі Марини Рас-
кової. Втечемо, Генко? Втечемо таки! Втечемо... 

Скільки їх, Генко, за нами сьогодні? Багато. Багато, мати їх перемать. Шкода, розійтися нам 
не можна. Операція на двох. Може, розійдемося, Генко? Перевищення повноважень, не можна. А 
коли операцію провалимо, хіба це краще? Веде мене Генка порожніми провулками. Тут місце у нього 
давно підготовлене. Зараз ми рвонемо. Та де там! Три великих хлопця за нами впритул йдуть. Не хо-
ваються. Це демонстративне стеження. Це стеження на психіку. А крім демонстративного стеження є 
ще й таємне. Демонстративне може відстати щоб ми пильність втратили, а таємне не відчепиться. 
Скільки їх сьогодні за нами? 

Петляємо завулками. А троє тепер відкрито за нами тупають. Сміються услід прямо. «А ко-
ли побіжать?» – Гучний голос цікавиться. «Наздоженемо», – заспокоює інший. Регіт нам в спини. 

Генка мене в бік штовхає – приготуйся. Я-то готовий, та тільки невеликий сніжок в повітрі 
кружляє. Перший самий сніжок. Тут би гуляти вулицями та повітря кришталеве пити. Тільки не до 
повітря нам. Відриватися час. 

Рвонув мене Генка за руку, і в якісь двері ми влетіли, тут сходи брудні вниз та вгору та ко-
ридори темні на всі боки. Ах, ноги не переламати б. Вниз, вниз сходами. Відра якісь, сморід. Знову 
двері. Знову сходи та коридори. Ху-ху-ху – Генка задихається. Задихається, проте добре біжить. Ве-
ликий він. Важко йому. А зате в темряві він, ніби кіт, все бачить. Ще двері якісь, ганчірки, щебінь та 
скло бите. Вилетіли ми на вулицю. Я вже й не знаю де. Всю Москву виходив, а таких місць не бачив 
раніше. Три провулка перед нами. Генка в лівий мене тягне. Хороший ти, Генко, хлопець. Втекли б 
ми, гарне місце ти знайшов. Скільки місяців ти, Генка, по Москві швендяв, щоб такий трюк підготу-
вати? Таке місце тільки в рамочку золоту та молодим шпигунам показувати: милуйтеся, це – зразок. 
Будете працювати в Лондоні, в Нью-Йорку, в Токіо – кожен таке місце для себе мусить мати! Щоб в 
будь-який момент гарантовано від поліції відірватися. 

Проте не вигорить нам сьогодні. І місце не допоможе нам. Легкий сніжок над Москвою. Пе-
рший самий. Липне він до підошов, і сліди наші з Генкою, як сліди перших астронавтів на Місяці. Це 
законом підлості називається. Згідно з цим непорушним законом шматок хліба з маслом завжди мас-
лом донизу падає. 

- Не втечемо, Генко! 
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- Ходімо! – Тягне мене Генка за руку. 
Порожня Москва. Поховалися добрі громадяни в свої нори. На всю Москву Генка та я... і ве-

ликі хлопчики з КДБ. 
- Ху-ху-ху, – Генка дихає, – не побоїшся, Вітько, з поїзда стрибнути? 
- Ні, Генко, не побоюся. 
- Ну, тоді, Вітько, наддамо. Є у мене шанс. Ти на операцію підеш, я тебе прикрию. 
Біжимо провулками. Біжимо дворами. Коли вийти на велику вулицю, там слідів наших не 

буде, та зате там всі їхні машини. Від машин не втечеш. 
Перескочили ми через парканчик, ось станція, і електричка гальмами скрипить. Ху-ху-ху – 

Генка дихає. А за нами троє великих також дихають: ху-ху-ху. Також через парканчик перескочили, 
як коні шалені. Генка мене до електрички тягне. Ху-ху-ху. В останні двері ввірвалися ми, і бігом про-
ходом. Ах, коли б двері за нами зачинилися! Та не зачинилися вони. І тупіт за нами кінський. Ввірва-
лися й ті троє до вагону. І проходом за нами. Пролетіли ми один тамбур, інший. Штовхнув мене Ген-
ка вперед, а сам назад. Пішов він, як винищувач, в лобову атаку. А я до дверей. Тепер не закрилися б 
двері! Масою своєї кинувся я на одну половину дверей, а інша вже за моєю спиною клацає, і плавно 
поїзд пішов. 

Стрибати з поїзда потрібно задом і назад. Тільки це я вже потім згадав. А вилетів я з дверей 
передом і вперед. Зуби потрібно стиснути було, та і про це я забув, і тому клацнули вони як капкан, 
мало не відрубавши язика. Швидкості було зовсім трохи, коли вилетів я, і висота була мінімальна: 
платформа була врівень з вагоном. Та тільки підвернув ногу, падаючи, та руку роздер. Ну, біс з нею, 
схопився, а останній вагон мимо мене простукотів. Просвистів мимо. Швидко московські електрички 
швидкість набирають. Однак гальма вже скриплять. Це великі хлопці стоп-кран зірвали. У мене на-
вчання, та й у них навчання. Я дію, як в реальній обстановці діяти буду, однак і вони вчаться. У них 
також іспити, їм також оцінки ставлять. Їм мене зараз будь-що взяти потрібно. Ну це вже дзуськи 
вам, хлопці! Рвонув я до паркану, та через нього. Та ходу. Ху-ху-ху. Ходу! Спасибі, Генко! 

2 
Північ вже минула. Потяги в метро порожні зовсім. Рвав я переходами підземними та про-

вулками темними. Тепер в метро пірнув. Тим добре, що машина за мною йти туди не може. У метро 
хлопці з КДБ мусять бути поруч зі мною. Однак порожній вагон. Пізно вже, та й відірвався я чисто. 
Тепер головне – обійти телекамери. На кожній станції метро он їх скільки понатикали. І коли КДБ 
втратило мене в Москві, то центральному командному пункту давно вже мій опис передали. Давно 
вже всі телекамери підземну Москву обнишпорюють. 

Тільки ж і я досвідчений вже. Я буду виходити на станції «Ізмайловський парк». Тут я тіль-
ки чотири телекамери виявив і їх розташування чітко знаю. Коли перебувати в останньому вагоні, то 
можна швидко повз них прошмигнути, а там паркан бетонний з вузьким проходом для пішоходів та 
десяток стежок до лісу густого. Шукай вітра в полі! 

Перший сніг під ногами поскрипує. А тут, на стежинках, його вже втоптали. Увечері тут пе-
нсіонери юрмами гуляють, а там, далі, в сосняку, завжди шмаркачі напідпитку. Однак зараз нікого 
немає. Я роблю величезну петлю лісом. Зупиняюся і довго слухаю. Ні, не скрипить сніг за моєю спи-
ною. Тут я і не соромлюся вже, на всі боки дивлюся. Зазвичай в шпигунських романах це називається 
«злодійкувато озиратися». Так. Саме так. Соромитися мені більше нікого. Відірвався чисто. Стежен-
ня за мною немає. І місце схованки відомо тільки мені. Ось воно. У глухому закутку до бетонної сті-
ни приліпилися десятків зо два гаражів. А між ними і стінкою ледь помітна щілина. Сечею кругом 
тхне. Це добре. Це означає, що в щілину ту загиджену не знайдеться бажаючих лазити. Вони свою 
справу тут, біля неї, роблять і далі поспішають. Ну, а в мене робота така. 

Озирнувся я ще раз про всяк випадок і протиснувся в щілину. Тут сухо і чисто. Тільки тісно. 
Мені три метри гріти чуба потрібно до стику перших двох гаражів. Там, коли просунути вперед паль-
ці, можна намацати залишений кимось пакет. Та нелегко ці метри даються. Генка ні за що в таку щі-
лина не проліз би. Видихнув я і ще трохи протиснувся. Трохи віддихався. Знову глибоко видихнув і 
ще вперед. Ах я, дурень! Треба ж було пальто зняти перед тим, як лізти. Щілина цю я давно знайшов. 
І тоді втиснувся в неї без особливих зусиль. Та тільки ця справа влітку була. Ще видихнув, і ще впе-
ред. Тепер праву руку вперед. Ще трохи вперед. Долоню за ріг. Тепер пальці розчепірити. Вверх, 
вниз. 

О-о-о! Чиясь залізна кисть стиснула мою руку і світло сліпуче в очі вдарило. Голосів тихих 
навколо мене десяток, а рука як в капкані. Боляче, чорт забирай. Вхопили мене за ноги чиїсь сильні 
руки і смикнули. Висмикнули без труднощів. Так за ноги і тягнуть. Та носом по снігу сьогоднішньо-
му, по сечі вчорашній. Тут і машина легкова нізвідки вигулькнула і гальмами вищить, хоча і немає їм 
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доступу начебто до Ізмайловського парку. Руки мені заламали назад до хрускоту. Лише зойкнув я. 
Наручники холодні клацнули. 

- Покличте консула! – Так мені кричати належить в подібній ситуації. 
Задні двері машини розчинилися. Тут мені протестувати належить: мовляв, не сяду в маши-

ну! Тільки по ногах мені вправно хтось дав і вибив землю з-під ніг, ніби ослінчика під шибеницею. 
Ах, сильні хлопці! До чого сильні! Клацнули зуби мої, і вже сиджу на задньому сидінні між двох Ге-
ркулесів. 

- Покличте консула! 
- Ти що тут, мерзотнику, робиш? 
- Покличте консула! 
- Всі твої дії на плівку зняті! 
- Зухвала провокація! Я на плівку можу зняти, як ви статеві зносини з американською актри-

сою здійснюєте! Консула покличте! 
- У твоїй руці були секретні документи! 
- Ви силою мені їх всучили! Не мої документи! 
- Ти пробирався до схованки! 
- Підла вигадка! Ви зловили мене в центрі міста і силою запхали в цю смердючу щілину! 

Покличте консула! 
Машина, дико скриплячи на поворотах, мчить мене кудись в темряву. 
- Покличте консула! – Горлаю я. 
Їм це набридати стало. 
- Гей, хлопче, потренувався, і досить. Доволі лементувати! 
Ці штучки я знаю. Коли б ви мене відпустили зараз, значить, тренування скінчилася. А коли 

ви мене не відпускаєте, значить, воно триває. І, набравши повні легені повітря, я заволав диким голо-
сом: 

- Консула, гади, покличте! Я не винен! Я дипломат! Консула !!! 
3 

- Покличте консула! 
Світла вони не шкодують. Два прожектора в обличчя. Очам боляче до сліз. Вони мене поса-

дили, і великий такий, похмурий чолов’яга позаду став. Ні, тут я сидіти не буду. Покличте консула! Я 
підвожуся. Та велика людина величезними долонями вдавлює мої плечі в глибоке дерев’яне крісло. 
Почекавши, поки тиск на плечі ослабне, я знову роблю спробу підвестися з крісла. Тоді великий зно-
ву вдавлює мене в крісло і допомагає своїм величезним рукам важким черевиком. Він легко підсікає 
мені ногу, як в боротьбі, і я падаю в крісло. Легкий удар його черевика припав мені прямо по кісточ-
ці. Боляче. Звідкись із-за прожекторів до мене припливає голос: 

- Ви – шпигун! 
- Покличте консула. Я дипломат Союзу Радянських Соціалістичних Республік! 
- Усі ваші дії біля схованки зняті на плівку! 
- Підробка! Підла провокація! Покличте консула! 
Я роблю спробу підвестися. Однак великий легким рухом величезного черевика ледь підсі-

кає мені ліву ногу, і я втрачаю рівновагу. І знову мені боляче. Він б’є легко, однак по кісточці, по тій, 
що прямо над п’ятою. От не думав ніколи, що це може бути так боляче. 

- Що ви робили вночі в парку? 
- Покличте консула! 
Я знову підвожуся. І він знову б’є легко і точно. Адже й синців не залишиться, і не доведеш 

нікому, що він мене, гад, мучив. Я знову підводжуся, і знову він садить мене легким ударом. Гей, ти, 
великий, ми ж вчимося. Це навчання. Навіщо ж так боляче бити? Я знову підводжуся, і він знову са-
дить мене. Я глянув через плече – що у нього за морда? Та не розгледів нічого. Кола в очах від про-
жекторів, ні чорта не видно. Кімната вся темна, і два прожектори. Навіть не зрозумієш, велика кімна-
та чи маленька. Напевно, велика, тому що від прожекторів нестерпна спека, одначе іноді ніби віте-
рець ледь тягне прохолодний. У маленькій кімнаті так не буває. 

- Ви порушили закон... 
- Розкажіть це моєму консулу. 
Мені боляче, і мені зовсім не хочеться знову отримати легкий удар по кісточці. Тому вирі-

шую повторити спробу підвестися ще тричі. А після буду сидіти, не встаючи. Ой, як не хочеться під-
водитися з дерев’яного крісла. Ну, Вітю, почали. Я спираюся ногами в цегельну підлогу, обережно 
переношу вагу тіла на м’язи ніг і, глибоко зітхнувши, штовхаюся вгору. Його удар збігається з моїм 
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поштовхом. Моя ліва ступня трохи підлітає вгору, і я з легким стогоном знову падаю в крісло. Шко-
да, що крісло не м’яке, зручніше було б. 

- Від кого ви отримали матеріали через схованку? 
- Покличте консула! 
Я знаю, що той, що б’є по ногах, зараз вчиться. В майбутньому у нього буде така робота: 

стояти позаду і утримувати допитуваного в цьому глибокому дерев’яному кріслі. Це складна наука. 
Проте він старанний учень. Наполегливий. Ентузіаст. Останній його удар був сильніший за поперед-
ні. А можливо, мені так здалося, бо ж все по одному місцю. В принципі, навіщо я намагаюся підвес-
тися? Мені ж можна просто сидіти і вимагати консула. А поки консула не покличуть, не дати їм втяг-
нути себе в розмову. Отже, я припиняю вставати. Спробую тільки ще тричі, і все. 

Наступний удар був виконаний майстерно і з великою любов’ю до професії. Тому наступне 
питання я не зрозумів. Знаю, що було питання, тільки не знаю яке. Кілька секунд думав, що ж мені 
відповідати, а потім допетрав: 

- Покличте консула! 
Такий допит мені почав набридати і їм також. І тоді великі руки знову втиснули мої плечі в 

сидіння, а хтось вставив олівці між моїх пальців. Ці штучки я знаю. Це дуже просто і дуже ефектив-
но, і до того ж не залишає ніяких слідів. Ще не стиснули долоню, я згадую всю науку: перше – не 
закричати, друге – насолоджуватися власним болем і бажати для себе ще більшого болю. Це єдиний 
порятунок. Чиясь спітніла рука обмацала мою долоню, поправила олівці між моїми пальцями і рап-
том стиснула, як лещатами. Два прожектора здригнулися, затремтіли і шалено закрутилися. Я поплив 
кудись з великою темної кімнати з цегляним підлогою. Я бажав собі тільки більшого болю і сміявся 
над кимось. 

4 
Над Москвою сіре холодне світання. Листопад. Ще всі сплять. Проїхала поштова машина. 

Напівсонний двірник мете вулицю. 
Я лежу на м’якому сидінні, відкинутому далеко назад. Москва летить повз мене. Бічне скло 

трохи прочинене, і морозний вітер відносить обривки якихось кошмарів. Я відчуваю, що щоки мої не 
голені, а волосся на голові злиплися. Обличчя чомусь мокре. Проте мені добре. Мене хтось кудись 
везе на великій чорній машині. Я повертаю голову в бік водія. Це Слон. Це він мене везе. 

- Товаришу полковник, я їм нічого не сказав. 
- Я знаю, Вітю. 
- Куди ми їдемо? 
- Додому. 
- Вони відпустили мене? 
- Так. 
Я довго мовчу. І раптом мені стало страшно. Мені здалося, що я розповів їм все, коли сміяв-

ся. 
- Товаришу полковник, я... розколовся? 
- Ні. 
- Ви впевнені? 
- Упевнений. Я весь час поруч з тобою був, навіть під час арешту. 
- У чому моя помилка? 
- Помилки не було. Ти відірвався і вийшов до схованки чисто. Тільки ж місце занадто гарне. 

Його московське КДБ знає. Ти використовував місце, яке використовують справжні іноземні шпигу-
ни. Місце дуже гарне, тому воно під постійним контролем. Вони тебе взяли як справжнього шпигуна, 
не знаючи, хто ти. Проте ми втрутилися негайно. Арешт був справжнім, а допит – навчальним. 

- А Генка як? 
- Генка добре. Його злегка помарудили, однак він також не розколовся. У такій справі мобі-

лізуватися треба. Не можна жаліти себе і не можна мріяти про помсту, тоді витримаєш що завгодно. 
Спи. Я тебе на справжню роботу рекомендувати буду. 

- А Генку? 
- І Генку. 
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Розділ 14 
1 

- Ти коли-небудь був в Митищах? 
- Ні. 
- Тим краще, – Слон раптом став серйозним. – Слухай навчально-бойову задачу. Об’єкт: 

Митищинський ракетний завод. Завдання: знайти потрібну нам людину і завербувати її. Ціль перша: 
отримати практику справжнього вербування. Ціль друга: виявити можливі шляхи, які ворожа розвід-
ка може використовувати для вербовки наших людей на об’єктах особливої важливості. Обмеження. 
Перше – в часі: можна використовувати для вербовки лише свій особистий час, вихідні дні та відпус-
тки, ніякого особливого часу на проведення вербовки не відпущено. Друге – фінансове: можна витра-
чати тільки свої особисті гроші, скільки хочеш, хоч всі, – ні копійки державних грошей не виділяєть-
ся. Питання? 

- Що знає про це КДБ? 
- КДБ знає, що з дозволу Відділу адміністративних органів Центрального Комітету ми такі 

операції проводимо постійно і по всій Москві. Коли КДБ тебе заарештує, ми тебе врятуємо, проте... 
за кордон не пошлемо. 

- Що я можу сказати людині, яку вербую, про себе і свою організацію? 
- Все що завгодно. Крім правди. Ти його вербуєш не від імені радянської держави – це і ду-

рень зуміє зробити, – а від власного імені і за свої гроші. 
- Значить, коли я його завербую, він буде по-справжньому вважатися шпигуном? 
- Саме так. З тією різницею, що передана ним інформація не піде за кордон. 
- Однак це ніяк не пом’якшує його провини? 
- Ніяк. 
- Що ж його чекає? 
- Шістдесят четверта стаття Кримінального кодексу. Хіба ти цього не знаєш? 
- Знаю, товаришу полковник. 
- Тоді бажаю тобі успіху. І пам’ятай: ти робиш велику державну справу. Ти не тільки вчиш-

ся, а й допомагаєш нашій державі позбавлятися від потенційних зрадників. Вся група отримує подіб-
ні завдання, тільки на інших об’єктах. І вся академія робить те ж саме. І щороку. І останнє – розпи-
шись ось тут в отриманні завдання. Це цілком серйозне завдання. 

2 
Перше правило вербовки проголошує, що спочатку потрібно знайти заданий об’єкт. Це не 

важко. Митищі – містечко невелике, а в ньому величезний завод. Дріт колючий на роликах. Вночі 
завод залитий морем сліпучого світла. Пси вартові дзявкають за парканом. Тут сумнівів бути не мо-
же. А ще завод відповідне ймення мусить мати. Коли на воротах написано, що це завод тракторної 
електроапаратури, то це може означати, що крім військової продукції завод випускає щось і для трак-
торів, а коли назва нічого не виражає – «Уралмаш», «Ленінська кузня», «Серп і молот» , – тут сумні-
ви геть: військовий завод без всяких сторонніх домішок. 

Друге правило вербовки твердить, що прямо на об’єкт лізти немає необхідності. Люди з за-
воду самі виходять. Вони йдуть до бібліотек, в спортзали, в ресторани, в пивниці. Навколо великого 
заводу мусить бути район, де живуть багато робітників, де є школи для їхніх дітей і дитячі сади. Десь 
є поліклініка, туристична база, зона відпочинку тощо. Все це необхідно знайти. 

Третє правило вербовки навчає, що не потрібно вербувати директора або головного інжене-
ра – їхні секретарки вербуються легше, а знають не менше своїх начальників. Однак ось біда: умови 
навчально-бойової вербовки забороняють нам вербувати жінок. За кордоном – будь ласка, під час 
тренувань – ні. Потрібно знайти кресляра, оператора електронної машини, зберігача секретних доку-
ментів, копіювальники або кого-небудь з такої публіки. 

Кожен з нас отримав подібне завдання і кожен готує свій план, як перед генеральною бит-
вою. Навчальна вербовка для нас нітрохи не простіша за бойову. Коли тебе заарештують за подібним 
заняттям в будь-який іншій країні, то розплата тільки одна – виженуть до Радянського Союзу. Коли 
зробиш помилку на тренуванні і тебе заарештує КДБ, заплатиш вищу ціну – тебе ніколи не випустять 
за кордон. 

На бойовій роботі в твоєму розпорядженні весь твій час і практично необмежений бюджет, 
що дозволяє не піклуватися про фінансовий бік справи, а тут іспити проходять – зі стратегії, з такти-
ці, зі збройних сил Сполучених Штатів, з двох іноземних мов. Крутись як знаєш. Хочеш – до іспитів 
готуйся, хочеш – вербуй. 

3 



Віктор Суворов  Акваріум 

83 
 

Перш за все я подумки окреслив для себе зону шириною в кілометр навколо величезних за-
водських стін. У цьому просторі я вирішив не вступати в контакти з потенційними жертвами і не ро-
бити нічого, що може викликати інтерес оточуючих. У цьому просторі кожен сантиметр під наглядом 
КДБ. 

Тепер чекаю закінчення зміни. Ось вона. Через прохідні ринув чорний потік людей. Шум, 
тупіт, сміх. На автобусній зупинці величезні юрми. Сніг скрипить. Морозна імла навколо ліхтарів. 
Шумить людська ріка. Повалив народ по шинках та по пивницях. Однак це мене поки не цікавить – 
це легкий шлях, його я прибережу на випадок, якщо інші варіанти не пройдуть. Мені зараз бібліотека 
потрібна. Як її знайти? Просто. Потрібно дивитися, куди очкарики сунуть. 

Я поплентався за групою очкастих, інтелігентного виду, хлопців. Не помилився. Вони йшли 
до бібліотеки. Ні, це не секретна бібліотека. Секретна – всередині заводу. Це звичайна бібліотека. І 
вхід туди всім дозволений. Ось і я з групою затесався. Молоденькій бібліотекарці за прилавком під-
моргнув, вона мені посміхнулася, і я вже біля книжкових полиць. 

Тепер порпаюся в книгах, дивлюся за тим, хто чим цікавиться. Мені потрібен контакт. Ось 
рудий очкарик перебирає наукову фантастику. Добре. Почекаємо його. Ось він підійшов до другої 
полиці, до третьої... 

- Вибачте, – шепочу я йому на вухо, – а де тут наукова фантастика? 
- Та он там. 
- Та де ж? 
- Іди сюди, покажу. 
Хороший контакт у мене вийшов тільки на третій вечір. 
- А де тут що-небудь про космонавтів і про Ціолковського? 
- Та це ось тут. 
- Де? 
- Ідіть сюди, покажу. 

4 
Фільми про шпигунів показують офіцера розвідки в блиску дотепності і красномовства. До-

води шпигуна невідворотні, і жертва погоджується на його пропозицію. Це і є брехня. У житті все 
навпаки. Четверте правило вербовки навчає: уважно слухай того, кого збираєшся вербувати. У кож-
ної людини в голові є блискучі ідеї, і кожна людина найбільше в житті страждає від того, що його 
ніхто не слухає. Найбільша проблема в житті для кожної людини – знайти собі слухача. Тільки це 
неможливо зробити, бо ж усі інші люди зайняті тим же самим – пошуком слухачів для себе, і тому у 
них просто немає часу слухати чужу маячню. 

Головне в мистецтві вербувати – вміння уважно слухати співрозмовника. Навчитися слуха-
ти, не перебиваючи, – це гарантія успіху. Це важка наука. Та тільки той стає кращим другом, хто слу-
хає нас, не перебиваючи. Я знайшов собі друга. Він перечитав усі книги про Цандера, Ціолковського, 
Корольова. Говорячи про них, він говорив і про тих, про кого ще можна було писати книг – про Ян-
геля, Челомея, Бабакіна, Стєчкіна. Я слухав. 

В бібліотеці не можна говорити голосно, та й взагалі розмовляти не прийнято. Тому я слухав 
його на засніженій галявині в лісі, де ми каталися на лижах. У кінотеатрі, куди ми ходили дивитися 
«Приборкання вогню», в маленькому кафе, де ми пили пиво. 

5 
П’яте правило вербовки промовляє: вибирай правильну наживку. Я люблю полуницю. Од-

нак коли я збираюся ловити рибу і стану годувати її полуницею, то не піймаю жодної рибки. Рибу 
потрібно годувати тим, що вона любить, – черв’яками. Коли ти хочеш стати другом комусь іншому, 
не говори про полуницю, яку ти любиш. Говори про черв’яків, яких любить він1. 

                                                
1 Сьогодні багато хто з нас добре засвоїв цей принцип, вперше сформульований в 1936 році Дейлом 
Карнегі в книзі «Як завойовувати друзів і впливати на людей», яка стала класичним підручником 
успішного спілкування. У Радянському Союзі ця книга була недоступною для широких народних 
мас, проте перебувала в спецбібліотеці, мала гриф ДСК (для службового користування) і була реко-
мендована для вивчення партійним і радянським функціонерам. Радянська військова розвідка, безсу-
мнівно, взяла цей принцип з книги Карнегі; ця книга була і в нашій секретної бібліотеці, під час на-
вчання її рекомендували нам в якості навчального посібника. «Як завойовувати друзів і впливати на 
людей» цілком можна вважати базовим курсом вербовки – саме вміння заручитися підтримкою спів-
розмовника і поволі домогтися від нього бажаної поведінки необхідні розвіднику для проведення 
успішної вербовки. – Прим. автора. 
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Мій друг був схиблений на системах подачі палива з паливних баків в двигуни ракети. Сис-
тема подачі палива може бути насосною або витіснювальною. На перших німецьких ракетах «Фау-2» 
для подачі обох компонентів палива в двигун використовувалися турбонасоси. Насосна система по-
дачі палива, незважаючи на складність конструкції і велику вагу агрегатів, дозволяє отримати виклю-
чно високу питому тягу. Ця обставина змушує нас застосовувати насосну систему подачі в двигунах 
ракет-носіїв, обмеживши використання витіснювальної системи подачі двигунами космічних апаратів 
для маневрів в космічному просторі. Я уважно слухав і погоджувався. 

Під час наступної зустрічі я мав у кишені магнітофон, виконаний у формі портсигара. Про-
від від магнітофона йшов через рукав мого піджака до годинника, в якому був мікрофон. Ми сиділи в 
кафе і базікали про перспективи використання чотириокису азоту в якості окислювача в парі з неси-
метричним диметилгидразином в якості палива для ракетних двигунів. Мій друг визнавав токсич-
ність цих компонентів, проте вважав їх ідеальним варіантом для використання в рушійних установ-
ках пілотованих космічних кораблів і автоматичних міжпланетних станцій. 

На наступний ранок я прокрутив плівку Слону. Я допустив досить серйозну технічну поми-
лку: мікрофон не можна мати в годиннику, коли бесіда йде в ресторані. На записі дзвін вилки, що 
постійно перебувала в лівій руці, біля мікрофона, був просто приголомшливим, а наші голоси звуча-
ли десь далеко. Це страшно розвеселило Слона. Вдосталь посміявшись, він серйозно запитав: 

- Що він про тебе знає? 
- Що мене звуть Віктор. 
- А прізвище? 
- Він ніколи не питав. 
- Коли у тебе наступна зустріч? 
- В четвер. 
- Перед зустріччю я організую тобі консультацію в Дев’ятому управлінні ГРУ. З тобою буде 

говорити справжній офіцер, який вивчає американські ракетні двигуни. Він, звичайно, знає багато і 
про наші двигуни. Офіцер інформації поставить тобі справжнє завдання, таке, яке його б цікавило, 
коли б ти познайомився з американським ракетним інженером. Коли ти вирвеш з очкарика досить 
тямовиту відповідь, то вважай, що тобі пощастило, а йому навпаки. 

6 
Служба інформація ГРУ бажала знати, що мій знайомий знає про бороводородне паливо. 
Ми сидимо в брудній пивничці, і я кажу своєму другові про те, що бороводородне паливо 

ніколи не буде застосовуватися. Не знаю чому, тільки він думає, що я працюю в 4-му цеху заводу. Я 
йому цього ніколи не говорив, та й не міг говорити, бо не знаю, що таке 4-й цех. Він довго допитливо 
дивиться на мене: 

- Це у вас там, в четвертому, так думають. Знаю я вас, перестрахувальників. Токсичність, 
вибухонебезпечність... Це так. Та які енергетичні можливості! Ви там про це подумали? Токсичність 
можна знизити, у нас цим другий цех займається. Повір мені, це цілком реально, і тоді перед нами 
відкриються такі горизонти... 

За сусіднім столиком я бачу чиюсь знайому спину. Невже Слон? Точно. Поруч з ним ще 
якісь дуже промовисті особи... 

7 
Наступного ранку Слон привітав мене з першою вербовкою. 
- Це навчальна. Та пусте. Кошеня, коли хоче стати справжнім котом, має починати з пташе-

нят, а не з справжніх горобців. А про бороводородное паливо забудь. Це не твого розуму справа. 
- Єсть забути. 
- І про очкастого забудь. Його справу з твоїми звітами і магнітофонними стрічками ми пере-

дамо кому слід. Щоб тримати КДБ в шорах, Центральному Комітету потрібен конкретний матеріал 
про погану роботу КДБ. Де взяти такий матеріал? Ось він, цей матеріал! – Слон відкриває сейф зі 
звітами моїх товаришів про перші навчально-бойові вербовки. 

І хоча я отримав наказ забути про те, що вибовкав мій довірливий знайомець, з ракетними 
двигунами мені довелося зіткнутися ще раз. Після закінчення академії нам дали можливість погово-
рити з конструкторами озброєнь – для того, щоб ми в загальних рисах уявляли проблеми радянської 
військової промисловості. Нам показували новітні танки і артилерію в Солнєчногорську, ще не при-
йняті на озброєння літаки в Моніно, ракети в Митищах. Цілими днями ми спілкувалися з провідними 
інженерами і конструкторами – звичайно, не знаючи їхніх імен. Вони також не зовсім розуміли, хто 
ми такі («якісь хлопці молоді з Центрального Комітету»). 
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І ось в один з таких днів в Митищах нас провели через три прохідних пункти, через орду ко-
нтролерів і охоронців. У високому світлому ангарі нам показали зелену тушу нової ракети. Коли її 
конструктор закінчив довгу розповідь про особливості цього виробу, я запитав, за відкритою або за-
критою схемою працюють ракетні двигуни цієї красуні. 

- Ви ракетник? – Поцікавився він. 
- Певною мірою... 
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Розділ 15 
1 

На третій день після прибуття до Відня мене викликав керівник віденської дипломатичної 
резидентури ГРУ генерал-майор Голіцин. 

- Валізи вже розпакував? 
- Ще ні, товаришу генерал. 
- І не поспішай. 
- Чому? 
Його кулачище грюкнув по дубовому столу, і ніжна кавова чашка жалібно дзенькнула. 
- Тому що в п’ятницю до Москви йде наш літак. Я тебе, ледаря, тому відправлю. Де твої ве-

рбовки? 
З генеральського кабінету я, червоний від сорому, вилетів до «забою» – великої зали резиде-

нтури, де на мою появу рішуче ніхто не звернув уваги. Всі були надто зайняті. Двоє схилилися над 
величезною картою міста. Один щось швидко друкував на машинці. Двоє безуспішно намагалися 
впихнути величезний сірий електронний блок з французькими написами в контейнер дипломатичної 
пошти. І лише один старий вовк розвідки, мабуть, зрозумівши мій стан, поспівчував: 

- Навігатор, звичайно ж, обіцяв тебе вигнати наступним літаком? 
Навігаторами в ГРУ називали керівників резидентур. 
- Так, – підтвердив я в пошуках підтримки. 
- А таки вижене. Він у нас не жартує. 
- Що ж мені робити? 
- Працювати. 
Це була добра порада, і кращого чекати не доводилося. Коли хтось знає, де і як конкретно 

можна добути секретний папір, то він сам його й здобуває. Навіщо йому ділитися зі мною своєю сла-
вою? 

І я почав працювати. За чотири дні, що залишилися, я, звичайно, не провів вербовку. Проте я 
зробив перші кроки в правильному напрямку. Тому моє повернення до Москви було відкладене ще на 
один тиждень, а потім і ще на один. Так я пропрацював у генерала Голіцина чотири роки. Втім, всі 
інші, включаючи і його першого заступника, Молодшого лідера, також перебували під постійним 
пресингом Навігатора – в покарання за неефективну роботу генерал міг в будь-який момент відпра-
вити кожного з них назад, до Союзу. Тільки ж і сам Навігатор перебував під таким же пресингом Ак-
варіума. 

2 
Я шпигун. Я закінчив Військово-дипломатичну академію Радянської Армії. Академія моя не 

числиться в жодному списку. Її нібито немає. 
У дипломі назву скорочено: Академія Радянської Армії. Спеціальність: командно-штабна. 

Кваліфікація: офіцер з вищою військовою освітою. І три підписи: Голова Державної комісії генерал-
лейтенант А.Павлов, начальник академії генерал-полковник Л.Толоконніков, секретар ДЕК полков-
ник А.Орлов. 

Після випуску належить не менше року працювати в центральному апараті Акваріума – ося-
гати. Деякі осягають і два роки, і три, а то і до кінця служби. 

У центральному апараті два основних напрямки роботи – обробка та добування. 
Ні, добування – це не тільки за кордоном. Радянський Союз відвідують мільйони іноземців, 

частина з них знає про деякі речі, що цікаві нам. Цих іноземців потрібно виявляти серед всіх інших, 
вербувати, виривати з них секрети силою, хитрістю або грошима. 

Робота в добуванні – це люта боротьба тисяч офіцерів КДБ і ГРУ за цікавих іноземців. Робо-
та собача. Не дарма нас звуть борзягами. Робота в добуванні на території Москви – це бездушний 
генерал-майор ГРУ Борис Александров, для якого будь-які нездійсненні норми здаються недостатні-
ми, який, не замислюючись, ламає долі молодим розвідникам за невиконання плану і за найменші 
недоліки. 

Робота в управлінні генерала Александрова була найважчим періодом мого життя. Та це був 
час першої вербовки, час першого, добутого самостійно, секретного документа. Тільки той, хто зуміє 
зробити це в Москві, де невідомих нам секретів не так вже й багато, може потрапити за кордон. Хто 
вміє працювати в Москві, той зможе робити це де завгодно. Тому я зараз сиджу в маленькій віден-
ської пивничці, стискаючи в руці холодний, трохи запітнілий кухоль ароматного, майже чорного пи-
ва. 
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Я – добуваючий офіцер. У Відні у мене бурхливий старт. Не тому, що я успішно вишукую 
носіїв секретів. Аж ніяк. Просто багато моїх старших товаришів успішно працюють. І кожну з опера-
цій, які проводяться, необхідно забезпечувати. Потрібно відволікати поліцію, потрібно контролювати 
працюючого на маршруті перевірки і охороняти його під час секретної зустрічі, потрібно приймати 
від нього здобуті матеріали і, ризикуючи кар’єрою, доставляти їх до резидентури. Потрібно виходити 
на тайники і явки, потрібно контролювати сигнали, потрібно робити тисячі речей в чиїхось інтересах, 
часто не розуміючи сенсу своєї роботи. Все це праця, все це ризик. 

3 
Я доповідаю про свої перші кроки. Навігатор слухає мовчки, не перебиваючи. Він дивиться 

в стіл. Це мені здається дивним. Перше, чого навчають шпигуна, – дивитися співрозмовнику в очі: 
вчать витримувати довгі погляди, вчать володіти своїм поглядом, як бойовою зброєю. Чому цей вовк 
затятий не виконує елементарних вимог? Тут щось не так. Я напружуюся, не зводячи з нього погляду 
і подумки готуючись до гіршого. 

- Добре, – нарешті каже він, не відриваючи очей від своїх паперів, – надалі так і будеш пра-
цювати під особистим контролем мого першого заступника, однак двічі на місяць я буду слухати тебе 
особисто. За перші тижні ти зробив чимало, тому я ставлю тобі більше серйозне завдання. Підеш на 
зустріч з живою людиною. Людина завербована моїм першим заступником, Молодшим лідером. Од-
наче послати Молодшого лідера на операцію я не ризикую. Тому підеш ти. Завербована людина має 
для нас виняткову важливість. Сам товариш Косигін стежить за нашою роботою в даній області. 
Втратити таку людину ми не маємо права. Він працює в Західній Німеччині і передає нам деталі аме-
риканських протитанкових ракет «Тоу». Ми таємно перекинемо тебе до Західної Німеччини. Прове-
деш зустріч. Отримаєш деталі ракет. Сплатиш за послуги. Наїздиш багато кілометрів, плутаючи слі-
ди. Тебе зустріне помічник радянського військового аташе в Бонні. Передаси вантаж йому, тільки в 
упаковці. Йому немає необхідності знати, що отримує. Далі вантаж піде дипломатичною поштою в 
Акваріум. Питання? 

- Чому б не доручити проведення зустрічі нашим офіцерам в Західній Німеччині? 
- Тому що, по-перше, коли завтра Західна Німеччина вижене всіх наших дипломатів, потік 

інформації про Західну Німеччину в жодному разі не зменшиться. Ми будемо отримувати секрети 
через Австрію, Нову Зеландію, Японію. Вижени всіх наших розвідників з Великобританії – для КДБ 
це катастрофа, а для нас – ні. Ми продовжимо отримувати британські секрети через Австрію, Швей-
царію, Нігерію, Кіпр, Гондурас і всі інші країни, де тільки є офіцери Акваріума. Тому, по-друге, що, 
отримавши здобуті нами деталі ракет, начальник ГРУ викличе всіх дипломатичних та нелегальних 
резидентів ГРУ в Західній Німеччині і всім цим восьми генералам задасть питання: чому Голіцин з 
Австрії може добувати такі речі в Західній Німеччині, а ви, трясця вашій мамі, перебуваючи в Захід-
ній Німеччині, не можете? Ви можете тільки на підхваті працювати? Тільки в забезпеченні? Ну і від-
повідні висновки не забаряться. Тільки так, Суворов, конкуренція народжується. Тільки завдяки жор-
стокої конкуренції всі наші успіхи. Все зрозумів? 

- Все, товаришу генерал. 
- Щось ще хочеш запитати? 
- Ні. 
- Хочеш! Знаю я, що в тебе зараз на думці! Тебе зараз одне мучить: Молодший лідер за де-

талі ракет орден отримає, а ризикувати за нього молодий капітан буде і дідька лисого за цей ризик 
матиме. Ти про це думаєш! 

Він раптово піднімає очі. Ось його прийом! Він зберігав свій погляд до самого останнього 
моменту. У нього жорстокі очі, без єдиної іскорки. У нього погляд, ніби удар батогом по ребрах. Він 
використовує свій погляд раптово і стрімко. Я до цього не готовий. Я витримую його погляд, але ро-
зумію, що збрехати мені не вдасться. 

- Саме так, товаришу генерал. Ось про це я й подумав. 
- Працюй активно. Шукай і вербуй агентуру. Тоді й тебе будуть забезпечувати. Тоді ти бу-

деш працювати лише головою, а хтось за тебе буде ризикувати шкурою. 
Вилиці його грають, а погляд свинцевий. 
- Деталі узгодиш з Молодшим лідером. Йди. 
Я клацнув каблуками і, чітко розвернувшись, вийшов з командирського кабінету. У коридорі 

нікого не було. У великій робочій залі – також нікого. Кондиціонер з м’яким шелестом кидає прохо-
лодний струмінь повітря в напівтемряву робочої зали. Я трохи збільшив яскравість блакитного світла 
і по густому, що звук кроків гасить, килиму пройшов у дальній кінець зали до сейфів. Кілька секунд я 
тупо витріщаюся на бронзовий диск, важко зітхаю і набираю комбінацію цифр. Важкі броньовані 
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двері плавно і безшумно піддалися, за ними дванадцять невеликих масивних дверцят. Ключем відк-
риваю свої, на якій акуратно виведено цифра 41. Усередині мій портфель. Закриваю сейф, кладу 
портфель на свій робочий стіл, обережно тягну на себе два шовковистих шнурки, порушуючи чіткий 
малюнок двох печаток – спочатку гербової, потім своєї персональної. З портфеля дістаю гладенький 
листок цупкого білого паперу з акуратною колонкою написів і, знову глибоко зітхнувши, пишу: «Ро-
зкрив портфель № 11 13 липня о 12 годині 43 хвилини, час місцевий». Трохи відступивши, розписую-
ся. 

Обережно опустивши листок до портфеля, витягаю з нього тонку блискучу зелену теку з 
номером 173-В-41. Перший листок папки щільно списаний, інші – абсолютно чисті. Один з них беру 
двома пальцями і кладу перед собою. У верхньому лівому кутку роблю відбиток своєї особистої пе-
чатки, після чого вставляю листок в друкарську машинку. У правому кутку звично і швидко я виби-
ваю два слова: "Цілком таємно", потім, відступивши кілька рядків, прямо посередині: "ПЛАН". 

Зробивши це, опускаю голову на руки, тоскно втупившись в стінку. Лють бушує в мені. Не-
навиджу весь світ, ненавиджу себе, ненавиджу робочий стіл, блакитне світло, коричневі килими і 
зелені теки. 

Поступово з усієї маси людей і предметів, на які лягла моя пекуча ненависть, виплило одне 
обличчя, яке я ненавиджу зараз навіть більше за друкарську машинку. І це обличчя командира. Тряс-
ця твоїй мамі! Легко наказувати! Та це ж не дивізією командувати. Піди туди, зроби те. Я ж ніколи не 
був в Західній Німеччині. Послати мене на таку справу через три тижні практичної роботи! А коли 
завалю операцію? Чорт з ним, мене в тюрму посадять, тільки ж ви агента свого втратите! 

Потрапив би мені хто-небудь в цей момент під гарячу руку - хряснув би по пиці, не замис-
люючись. Однак нікого поруч не було. Поглядом я оглядаю поліровану поверхню столу в пошуках 
чого-небудь, на чому можна було б зірвати злість. Під руку потрапляє витончений стаканчик з руч-
ками і олівцями. Я стискаю його в долоні, пильно розглядаючи, а потім різко, з усього маху шпурляю 
об стіну. Стаканчик, жалібно вискнувши, розсипається дрібними скалками. 

- Ти чого психуєш? 
Я обертаюся. Позаду мене, біля сейфів, – Молодший лідер. Я надто захопився і не помітив 

його появи. 
- Прошу вибачення. 
На нього я очей не піднімаю. В підлогу дивлюся. 
- В чому справа? 
- Навігатор наказав вийти на зустріч з вашою людиною. 
- Ну і сходи. Що за проблема? 
- Відверто кажучи, я не знаю, з чого почати, що робити... 
- План писати! – Раптом гаркнув він. – Напиши план, я тобі його підпишу, і вперед! 
- А коли події будуть розвиватися не за моїм планом? 
- Чого-о-о? – Він дивиться на мене нерозуміючими очима, кидає погляд на годинник, на ме-

не, зітхає і з докором каже: – Забирай свої папери. Пішли. 
Кабінет для інструктажів мені завжди нагадує каюту на великому розкішному пароплаві. 

Коли системи захисту ввімкнені, підлога, стеля і стіни дрібно-дрібно тремтять майже непомітним 
тремтінням, точнісінько тобі палуба крейсера, коли він ріже хвилі повним ходом. Крім того, десь в 
товщі стін за десятками шарів ізоляції встановлені потужні глушники. Ізоляція в тисячі разів зменшує 
їхнє ревіння, і тут, всередині, ви можете чути тільки приглушений рокіт, немов шум прибою віддалік. 

Кабінет для інструктажів всередині весь білий і блискучий. Деякі «операційною» його за це 
називають. Я цієї назви не люблю. Це приміщення я завжди називаю «каютою». У каюті один стіл і 
два крісла. Однак і стіл, і крісла абсолютно прозорі, і це створює враження розкоші і винятковості. 

Молодший лідер вказує мені на крісло і сідає навпроти. 
- На «кладовищі Слонів» нічому тебе доброго не навчили. Коли хочеш мати успіх, найперше 

забудь все, чому тебе вчили Слони в академії. Слонами стають ті, хто не може сам працювати на 
практиці. А тепер слухай мою науку. Перш за все доведеться написати план. У плані розпиши всякі 
варіанти і свої дії в цих ситуаціях. Чим більше напишеш, тим краще. План – це страховка на випадок 
твого провалу. Під слідством в Акваріумі у тебе буде чим себе виправдати: мовляв, до підготовки 
ставився серйозно. Запам'ятай: чим більше паперу, тим чистіша дупа. А написавши план, приступай 
до його підготовки. Головне – підготувати себе психологічно. Розслабся наскільки можливо, попарся 
в лазні. Відкинь геть всі негативні емоції. Всі переживання. Всі сумніви. На справу ти мусиш йти в 
повній впевненості в перемозі. Коли такої впевненості в тобі немає, то краще відмовся зараз. Головне 
– налаштувати себе на тон агресивного переможця. Коли розслабишся достатньо, що-небудь Висоць-
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кого послухай – «Полювання на вовків», наприклад. Ця музика мусить звучати в тобі під час всієї 
операції, особливо коли будеш повертатися.  

Найбільші помилки ми робимо після успішної зустрічі, повертаючись з неї. Ми радіємо і за-
буваємо про настрій агресивного переможця. Не втрачай цього настрою, поки не потрапиш за наші 
сталеві двері. Повторюю, головне – не план, а психологічний настрій. Ти будеш переможцем тільки 
до того моменту, поки сам себе відчуваєш переможцем. Коли напишеш план, я з тобою програю всі 
можливі варіанти. Це дуже важливо, проте пам’ятай, що є важливіші речі. Пам’ятай це. Будь перемо-
жцем! Відчувай себе переможцем. Завжди. Успіхів тобі. 

4 
Ліс сосновий. Просіка. Пагорби. Тихо. Товстий неповороткий джміль своєю тушею сів на 

лісовий дзвіночок. Гей ти, жирний, квітку поламаєш! Джміль мені щось образливе прогудів, та спе-
речатися не став, а дзвіночок вдячно головкою кивнув. 

Один я в лісі. Машина у мене стара, побита вся, на прокат кимось для мене взята. Час пові-
льно тягнеться. Двадцять сім хвилин до зустрічі. 

За паспортом я – югославський громадянин, чи то турист, чи то безробітний. Турист з без-
робітного соціалізму. Чекаю. «Друг» – так ми називаємо наших агентів – рівно о 13:00 повинен 
з’явитися сюди з деталями ракет. Мене він за двома ознаками пізнає: японський транзистор в лівій 
руці і маленький значок із зображенням футбольного м’яча. А я його впізнаю за часом появи: о 13:00 
рівно. Він час запитає, при цьому повинен встати трохи правіше від мене. Хитрий «друг» опинився. 
Винагороду приймає не в доларах, не в марках і навіть не в швейцарських франках. Він золотими 
монетами бере. Коли причепляться – прабабусі спадок. 

Коробку з монетами я он там, серед ялинок, сховав. Це на випадок якихось несподіванок. 
Коли під час зустрічі обкладуть, як поліції пояснити, звідки у мене, бідного туриста, золоті дукати? 

Звідки наш «друг» може брати деталі протитанкових ракет? Хто він? Генерал? Чи конструк-
тор ракет? По-іншому ти шматок ракети не поцупиш. Будь ти інженером на заводі, завідувачем скла-
ду чи бойовим офіцером. Кожна деталь отримує номер відразу в момент її виробництва. Як ти її 
вкрадеш? Тільки сам конструктор... Тільки генерал... Ні, чорт забирай, і конструктору, і генералу зо-
всім не легко красти ракетні деталі. Хтось, хто вище за конструктора і генерала? Одначе коли й прос-
то генерал або просто генеральний конструктор, як же Молодший лідер примудрився його зустріти та 
вербанути? 

Гидко роль жебрака туриста грати: светр рваний, черевики стоптані. Як же в такому вигляді 
я зустріну американського генерала? Що він подумає про ГРУ, побачивши мій пом’ятий «фіат»? 

Час. Немає його. Агов, генерале, де ж твоя дисципліна? З-за повороту величезний брудний 
трактор з причепом тягнеться. Старий німець-фермер, весь гноєм пропалий. Старий чорт, тебе тільки 
тут не вистачало. Я дві години на лісі просидів, жодної душі не було. І ще п’ять днів пройде, жодної 
живої душі не з’явиться. А тебе, старого, чорти несуть в самий момент зустрічі. Та проїжджай же, 
проїжджай швидше. А він, як на зло, трактор переді мною зупиняє. Чого тобі, старий дурню? Час? На 
тобі час! Я суну йому свій годинник прямо в носа. Проїжджай, старий пес. Та не збирається він йти. 
Він біля мене стоїть, трохи правіше. Чого тобі треба? Чого, старий, злишся? Я тобі жити заважаю? 
Вали відсіль! Він мені на причіп показує. Ах, негарно вийшло. Напевно, у нього причіп поламався. 
Допомагати доведеться, а то ж генерал зараз під’їде. 

Тут мене осяяло... З чого я взяв, що «особливим джерелом» мусить бути генерал? Я виска-
кую на причіп, зриваю старий промаслений брезент. О диво! Під брезентом розтрощені уламки ракет 
«Тоу». Пам’ятаєте цю хижу сріблясту мордочку? Я тягну уламки стабілізаторів, брудні печатні схе-
ми, сплутані, порвані дроти, розбитий, забруднений багнюкою блок наведення в свою машину. Я 
руку йому трушу: Danke schön! І бігом за кермо. А він палицею грізно по моїй машині стукає. Ну, 
чого тобі, чортяко, потрібно? Він жестом показує, що йому гроші потрібні. Я й забув. Бігом в ялин-
ник. Вирив коробку: бери. Ось тепер він посмішкою розцвів. Ти, старий шкарбуне, ще на зуба спро-
буй! Куди тобі, старому, стільки золота? У труну все одно з собою не візьмеш. А він посміхається. 
Згадав я інструкцію: «особливі джерела» поважати необхідно – принаймні, демонструвати повагу. І я 
йому посміхаюся. 

Він – в один бік, я – в інший. Швидко жену машину від місця зустрічі. Мені тепер зрозуміла 
проста механіка цієї операції. 

1-я американська бронетанкова дивізія вже отримала протитанкові ракети «Тоу» і вже стрі-
ляє ними на полігоні. Звичайно, без боєголовок. Тому маленька ракета на кінцевій ділянці траєкторії 
просто розбивається об м’який грунт. 
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У нас, коли стріляють «Фалангами» і «Джмелями», величезні площі застеляють брезентом, а 
потім батальйон солдатів кидають на пошук дрібних скалок. Американська армія цього не робить. І 
тому не треба вербувати генерала та головного конструктора. Досить вербанути пастуха, лісника, 
сторожа, фермера. Він вам уламків набере хоч сто кілограмів, хоч двісті. Скільки в багажник поміс-
титься! Старий фермер, пропахлий гноєм, може стати джерелом особливої важливості і за тридцять 
срібняків продасть вам все, що бажаєте. Боєголовок немає? Тим краще. Без боєголовок весь блок на-
ведення майже цілим залишається. А головки у нас не гірші за американські. Нам блок наведення 
потрібен. Схеми печатні потрібні. Кому треба, той їх відмиє та відчистить. Коли чогось не вистачає, 
наступного разу привеземо. І склад металу потрібен. І зразки композитних матеріалів потрібні. І ме-
ханізм розкриття стабілізаторів, і залишки палива надзвичайно цікаві, і навіть нагар на поворотних 
турбінках. І все це – в моєму багажнику. І всім цим особисто товариш Косигін цікавиться. 

Я жену свою машину прямими, ніби стріли, автобанами Німеччини. Гітлер будував. Добре 
будував. Я тисну на педаль сильніше і трохи посміхаюся сам собі. Коли повернуся, буду просити 
вибачення у Навігатора і у Молодшого лідера. Я не знаю чому. Тільки я підійду і тихо скажу: «Това-
ришу генерал, вибачте мені», «Товариш полковник, вибачте, коли можете». 

Вони – розвідники вищого класу. І тільки так потрібно діяти. Швидко, не привертаючи ува-
ги. Я готовий ризикувати і своєю кар’єрою, і своїм життям заради успіху ваших простих, та сліпучих 
в своїй простоті операцій. 

Коли можете, пробачте мені. 
5 

Я витягнув втомлені ноги під столом. Мені добре. Тут так тихо і затишно. Хоч би не засну-
ти. Я втомився. Тиха мелодія. Сивий піаніст. Він, без сумніву, великий музикант. Він втомився, як і я. 
Він закрив очі, а його довгі гнучкі пальці віртуоза звично танцюють по клавішах величезного роялю. 
Безсумнівно, йому місце в кращому оркестрі Відня. А він чомусь грає в віденській кав’ярні «Швар-
ценберг». 

Ви бували в «Шварценберзі»? Настійно раджу. Коли у вас важка, виснажлива робота, коли у 
вас червоні очі і втомлені ноги, коли нерви напружені, приходьте до «Шварценбергу», замовте чашку 
кави і сідайте в куточок. Можна, звичайно, сидіти і на свіжому повітрі, за маленьким біленьким сто-
ликом. Та це не для мене. Я завжди заходжу всередину, повертаю праворуч і сідаю в кутку біля вели-
чезного вікна, закритого напівпрозорими білими фіранками. Коли у Відні жарко, всі сидять, звичай-
но, на свіжому повітрі. Там добре, однак тоді хтось може спостерігати за мною здалеку. Я не люблю, 
коли мене хтось може бачити здалеку. Тому я завжди всередині. Зі свого куточка я бачу всякого, хто 
входить до зали. З-за прозорої фіранки я іноді поглядаю і назовні, на Шварценберг-плац. Здається, що 
за мною зараз ніхто не дивиться. І мені добре бути одному в цьому затишку. Дзеркала. Шедеври абс-
тракціонізму в золочених рамах. Розкішні килими. Темно-коричневі стіни – полірований дуб. Тиха 
мелодія. П’янкий аромат кави, одночасно збудливий і заспокійливий. Коли б у мене був свій замок, я 
неодмінно замовив би собі такі стіни, на них би розвісив ці декадентські дзеркала і картини, в кутку 
поставив би величезного рояля, запросив би цього старого піаніста, а перед собою поставив би чашку 
кави і сидів, витягнувши ноги і підперши щоку кулаком. Мені здається, що цю мелодію я вже колись 
давно чув. Мені здається, що я бачив десь ці картини на дубових стінах і ці маленькі столики. Зви-
чайно, все це я бачив раніше. Звичайно, я пам’ятаю і цей ніжний аромат, і цю чарівну мелодію. Так. 
Все це я вже бачив раніше. 

Це було давно. Декілька років тому. Було величезне прекрасне місто. Була тиха площа з 
трамвайними рейками. Величезні вікна кав’ярні. Був цей незабутній запах і ця спокійна мелодія. 
Тільки тоді на площі біля кав’ярні, поряд з білими столиками стояли три брудних втомлених танки з 
широкими білими смугами. Вони стояли тихо і не заважали чудовій мелодії. Було спекотне літо. Ве-
личезні вікна кав’ярні були відкриті, і прекрасна музика тихо і спокійно, ніби лісовий ручай, струме-
ніла через вікно. Я чомусь зовсім чітко уявив собі три брудних танка з білими смугами на Шварцен-
берг-плац. 

У танка абсолютно незвичайний запах. Його не можна сплутати ні з чим. Ви любите запах 
танка? Я також люблю. Запах танка – це запах металу, це запах надпотужних двигунів, це запах 
польових доріг. Танк приходить в місто з лісів та полів, і він зберігає запах листя і свіжої трави. Запах 
танка – це запах простору і могутності. Цей запах п’янить, ніби запах вина і крові. Я відчуваю цей 
запах в тихій віденській кав’ярні. Я абсолютно чітко можу собі уявити сотні брудних танків на вули-
цях Відня. Місто вирує. Місто охоплене страхом і обуренням, а його вулицями гримлять нескінченні 
колони танків. З-за повороту з'являються все нові і нові броньовані монстри. Водії перемикають пе-
редачі, і в момент перемикання двигуни вивергають чорний густий дим упереміш з бризками незго-
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рілого палива і лапатою сажею. Скрегіт і грім. Іскри з-під гусениць. Чорні від кіптяви і пилу обличчя 
солдатів. Танки на мостах. Танки поряд з розкішними палацами. Танки на широких бульварах і в ву-
зьких вуличках. Танки всюди. Старий з кудлатою білою бородою щось кричить і махає кулаком. Та 
хто його почує! Хіба можна заглушити ревище танкових дизелів! Пізно, старий. Занадто пізно ти 
почав кричати. Потрібно було раніше кричати. Коли тротуарами загриміли ковані чоботи, коли на-
вколо стоїть ревище і скрегіт незліченних танків, кричати пізно. Потрібно або стріляти, або мовчати. 
Місто вирує. Місто в диму. Десь стріляють. Десь кричать. Запах горілої гуми. Запах кави. Запах кро-
ві. Запах танків. 

Мабуть, я божеволію. Є інша можливість: все давно з’їхали з глузду а я один – виняток. Є і 
третя можливість: всі давно збожеволіли. Всі без винятку. Ті, хто з’являється на брудних танках в 
прекрасних мирних містах, – поза всяким сумнівом шизофреніки. Ті, хто живе в прекрасних містах, 
знають, що одного разу, рано чи пізно, наші танки з’являться на Шварценберг-плац, і нічого не роб-
лять, щоб цьому запобігти – також шизофреніки. Чорти б його забрали, а моє місце де? Я вже був 
серед визволителів. Це не так приємно, як може здатися збоку. Я більше не хочу опинитися в цій ро-
лі. Що ж мені робити? Втекти? Прекрасна ідея. Я буду жити в цьому дивовижному світі наївних і 
безтурботних людей. Я буду сидіти в кав’ярні, витягнувши ноги, підперши щоку кулаком. Я буду 
слухати цю чарівну мелодію. Коли прийдуть брудні танки з білими смугами, я буду стояти в натовпі, 
кричати і махати кулаками. 

Погано бути громадянином країни, по дорогах якої зі скреготом і брязкотом йдуть броньові 
колони визволителів. А хіба краще бути серед визволителів? 

6 
Вважається, що молодий шпигун, котрий видає себе за дипломата, журналіста, комерсанта, 

не може бути активним в перші місяці своєї роботи. Йому потрібно вжитися в роль: вивчити місто і 
країну, в якій він працює, закони, звичаї, порядки. Молоді розвідники багатьох розвідок саме так і 
поводяться в перші місяці – вони готуються до відповідальних операцій. В цей час на них мало уваги 
звертає місцева поліція: у місцевої поліції проблем вистачає і з досвідченими шпигунами. Та тільки 
ГРУ – розвідка особлива. Вона не схожа на інші розвідки. Коли в перші місяці за тобою не стежать, 
так і використовуй це! 

У перший місяць моєї роботи я закладав якийсь пакет до тайника-схованки, протягом тижня 
контролював місце, де мав з’явитися умовний сигнал, вночі в лісі приймав якісь ящики і доставляв їх 
в посольство, знімав з операцій наших офіцерів, коли група радіоконтролю виявляла високу актив-
ність поліцейських радіостанцій в районах наших операцій. Все, що я роблю, – це забезпечення чиї-
хось операцій, допомога комусь, участь в операціях, призначення і мету яких я не знаю. З сорока до-
буваючих офіцерів ГРУ нашої резидентури більше половини роблять ту ж роботу. Це називається 
«прикривати хвіст». Тих, хто робить це, зневажливо називають «борзягами». Борзой – мисливський 
пес, якого не потрібно багато годувати, проте можна ганяти полями і лісами за лисицями та зайчика-
ми. Можна і проти великих звірів пускати, тільки не одного, а в зграї. Борзой – це довгі ноги і мале-
нька голова. 

У світі все відносне. Я – офіцер Генерального штабу. Стосовно мільйону інших офіцерів Ра-
дянської Армії я – еліта. Усередині Генерального штабу я – офіцер ГРУ, тобто вищий клас відносно 
тисяч інших офіцерів Генерального штабу. Усередині ГРУ я – виїзний офіцер. Офіцер, котрого можна 
випускати на роботу за кордон. Виїзні офіцери – це набагато більш високий клас, ніж просто офіцери 
ГРУ, яких за кордон не пускають. Серед виїзних офіцерів ГРУ я також перебуваю у вищій касті: я – 
добуваючий офіцер, це набагато вище, ніж наша охорона, механіки, техніки, служба радіозв’язку і 
радіоперехоплення. А ось всередині цієї самої вищої еліти я – плебей. 

Добуваючі офіцери ГРУ діляться на два класи – борзяги і варяги. Борзяги – пригнічена, без-
правна більшість у вищій касті добуваючих офіцерів. Кожен з нас працює під повним контролем од-
ного із заступників резидента, майже ніколи не зустрічаючи самого резидента. Ми полюємо за секре-
тами – вірніше, за людьми, котрі цими секретами володіють. Це основна робота. Та ще, крім того, нас 
нещадно використовують для забезпечення секретних операцій, про істинне значення яких ми може-
мо тільки здогадуватися. 

Вище борзяг стоять варяги. Варяг на мові древніх слов’ян – непроханий заморський гість, 
підступний, жорстокий, задерикуватий, веселий і зухвалий. Варяги працюють під особистим контро-
лем резидента, поважаючи його заступників, однак працюють в більшості випадків самостійно. 
Найуспішніші з варягів стають заступниками резидента. Вони працюють вже не поодинці, а отриму-
ють в повне розпорядження групу борзяг. 
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Перший заступник резидента, Молодший лідер, контролює всіх. Він сам активний і успіш-
ний добуваючий офіцер, однак, крім своєї роботи по добуванню та керівництву власною групою бор-
зяг, він контролює групу радіоперехоплення, відповідає за охорону резидентури і її безпеку, за робо-
ту всіх офіцерів, серед них технічних і оперативно-технічних. Йому не підпорядковані тільки шифру-
вальники. Ними командує резидент особисто. 

Резидент, він же Командир, він же Папа, він же Навігатор, відповідає за всіх. У нього прак-
тично необмежені повноваження. Він, наприклад, своєю владою може вбити будь-якого підлеглого 
йому офіцера, включаючи і першого заступника, у випадках, коли під загрозу буде поставлена безпе-
ка резидентури, а евакуація офіцера, який цю загрозу створює, неможлива. Право вбивати офіцерів 
ГРУ крім резидента має тільки Верховний суд, та й то коли буде на це воля Центрального Комітету. 
Так що в деяких випадках наш Навігатор сильніший за Верховний суд, він не потребує жодних порад 
і консультацій, йому не потрібне голосування чи підтримка преси. Він приймає рішення сам і має 
достатньо влади і сил, щоб свої рішення втілювати в життя, вірніше, в смерть. 

Наш Навігатор підпорядкований начальнику 5-го напрямку Першого управління ГРУ. А по 
ряду питань він підпорядкований тільки начальнику ГРУ. Крім того, у випадках незгоди з керівницт-
вом ГРУ в екстраординарних обставинах він має право зв’язатися з Центральним Комітетом. Неося-
жна могутність резидента врівноважується тільки існуванням такої ж могутньої, незалежної і ворожої 
резидентури КДБ. Обидва резидента не підпорядковані послу. Посол придуманий для того, щоб тіль-
ки маскувати існування двох ударних груп в складі радянської колонії. Звичайно, на людях обидва 
резидента демонструють послу деяку повагу, бо обидва резиденти – дипломати високого рангу, і сво-
єю неповагою до посла вони виділялися б на тлі інших. На цій повазі й закінчується вся залежність 
від посла. Кожна резидентура має в посольстві свою територію, яку обороняє від чужих, як непри-
ступну фортецю. 

Двері резидентури – ніби дверцята хорошого сейфу. Якийсь жартівник колись давно привіз 
із Союзу залізну табличку зі щогли лінії високої напруги «Не залазь! Уб’є!» Ну і, відповідно, над 
написом череп з кісточками. Цю табличку приварили до наших зелених дверей, і вона ось уже багато 
років зберігає нашу фортецю від сторонніх. 

7 
- Зверни увагу на те, що під час війни в нашій авіації існували дві категорії льотчиків: одні, 

меншість, – з десятками збитих літаків на рахунку, інші, більшість, – майже ні з чим. У перших всі 
груди в орденах, у других – одна-дві медальки. Перші в більшості пережили війну, другі гинули ти-
сячами і десятками тисяч. Статистика війни сувора. Десять годин в повітрі для більшості – межа, за 
якою наставала загибель. В середньому льотчик-винищувач гинув у п’ятому бойовому вильоті. А у 
льотчиків першої категорії все навпаки – сотні бойових вильотів і тисячі годин в повітрі у кожного... 

Мій співрозмовник, Герой Радянського Союзу генерал-майор авіації Кучумов, був асом 
штурмової авіації під час війни і одним з найлютіших вовків радянської військової розвідки після неї. 
Нині за наказом начальника ГРУ він проводить перевірку наших дипломатичних резидентур. В одні 
країни він приїжджає як член різних делегацій з роззброєння, скорочення і прочая, в інші – як член 
ради ветеранів війни. Тільки він до розряду ветеранів себе ніяк не відносить, він активний боєць тає-
много фронту. Він інспектує нас і, голову даю на відсіч, проводить блискавичні і запаморочливі тає-
мні операції. Зараз ми удвох з ним в «каюті». Він викликає нас по одному. Розмовляючи з нами, він, 
звичайно, контролює нашого командира, а заодно і допомагає йому. 

- Між двома цими категоріями льотчиків на війні була прірва. Ніякого проміжного прошар-
ку, ніякого середнього класу. Ас, герой, генерал або вбитий в одному з перших вильотів молодший 
лейтенант. Середнього не було. Відбувалося це ось чому. Всі льотчики отримували однакову підгото-
вку і приходили в бойові підрозділи, маючи майже однаковий рівень. У першому ж бою командир 
поділяв їх на тих, хто рветься в бій, і тих, хто не дуже рветься. Той, хто наражався на сутичку, хто не 
ховався у хмари від противника, хто не боявся йти в лобову атаку, тих негайно ставили ведучими, а 
іншим наказували їх прикривати. Часто завзяті бійці виділялися із загальної маси новачків вже в 
першому повітряному бою. Всі командири ланок, ескадрилій, полків, дивізій, корпусів і повітряних 
армій кидали свої сили, щоб допомагати цим забіякам, щоб їх охороняти, щоб їх берегти в самих жа-
рких сутичках. І чим більше такий боєць мав успіхів, тим сильніше його охороняли в бою, тим біль-
ше йому допомагали. Я бачив в бою Покришкіна, коли у нього на рахунку було вже понад п’ятдесят 
німецьких літаків. За особистим наказом Сталіна в небі його прикривали дві ескадрильї. Він йде на 
полювання, у нього в хвості ведений і дві ескадрильї за ним: одна трохи вище, інша трохи нижче. 
Зараз у нього на грудях три золоті зірки і діамантова на шиї, він маршал авіації, проте не думай, що 
все це до нього саме прийшло. Аж ніяк. Просто він в першому бою проявив ініціативу, і його стали 
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прикривати. Він виявляв більше зухвалості і вміння, і йому все більше допомагали і більше ним до-
рожили. А коли б цього не сталося, то на самому початку його поставили б на невдячну роботу захи-
щати комусь хвіст у бою. Так би він в хвості у когось і літав молодшим лейтенантом. І, за статисти-
кою, на п’ятому вильоті його б збили, а то й раніше. Статистика, вона кому посміхається, а кому гри-
маси кривить. 

- Все це, – продовжує Кучумов, – я кажу до того, що наша розвідувальна робота від повітря-
них боїв майже нічим не відрізняється. Радянська військова розвідка готує тисячі офіцерів і кидає їх в 
бій. Життя швидко ділить їх на майстрів і підмайстрів. Одні досягають сяючих висот, інші згорають в 
першому ж закордонному відрядженні. Я ознайомився з твоєю особовою справою, і ти мені подоба-
єшся. Однак ти прикриваєш хвости іншим. Робота в забезпеченні – це важка, небезпечна і невдячна 
робота. Хтось отримує ордена, а ти ризикуєш своєю кар’єрою, виконуючи найбруднішу і найважчу 
роботу. Запам’ятай: від цього тебе ніхто не звільнить. Будь-який командир нашої організації за кор-
доном, отримуючи свіже поповнення молодих офіцерів, використовує їх всіх в операціях забезпечен-
ня, і вони швидко згорають. Їх арештовують, виганяють з країни, і вони потім все життя животіють в 
службі інформації ГРУ або в наших «братніх» країнах. Однак коли ти сам виявиш бійцівські якості, 
сам почнеш шукати людей і вербувати їх, то командир негайно скоротить твою активність в забезпе-
ченні; навпаки, хтось інший буде прикривати тобі хвіст, ризикувати собою, захищаючи твої успіхи. 
Така наша філософія. Кілька років тому наш командир в Парижі наказав помічникові військового 
аташе пожертвувати собою заради успіху кількох інших офіцерів. Будь впевнений, що командир жер-
твував не найуспішнішим своїм офіцером.  

Агресивному, успішному він ніколи таке невдячне завдання не поставить, і ми це повністю 
підтримуємо. Керівництво ГРУ прагне виростити якомога більше зухвалих, успішних асів. Не тур-
буйся – щоб прикрити таких людей, у нас завжди знайдеться безліч інертних. І не вважай, що все це я 
тобі кажу тому, що тобі віддаю перевагу. Зовсім немає. Я всім вам, молодим, це говорю. Робота у 
мене така – бойову активність і бойову продуктивність підвищувати. Та ось біда: не до всіх це дохо-
дить. Багато у нас хлопців хороших, які так ніколи і не вибираються в ведучі, чужі хвости прикрива-
ють і безславно згорають на одному із завдань. Бажаю тобі успіху і попутного вітру. Все в твоїх ру-
ках: старайся, і тебе будуть дві ескадрильї в бою прикривати. 
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Розділ 16 
1 

Радянське посольство у Відні схоже на Луб’янку. Той же стиль, той же колір. Типовий чекі-
стський несмак. Фальшива велич. Луб’янський класицизм. Був час, коли всю мою країну заполонило 
це убоге самовозвеличення – колони, фасади, карнизи, шпилі, башточки, бутафорські балкони. Все-
редині посольства також Луб’янка, похмура і нудна: фальшивий мармур, ліпні карнизи, колони, шкі-
ряні двері, червоні килими і невикоренимий запах дешевих болгарських сигарет. 

І все ж не все посольство – філія Луб’янки. Є тут таємничий острів – незалежна філія Аква-
ріума, резидентура ГРУ. У нас свій стиль. У нас свої традиції і закони. Ми стиль Луб’янки зневажає-
мо. Наш стиль простий і суворий. Ніяких прикрас, нічого зайвого. Та наш стиль схований під землею. 
Його бачимо тільки ми. Все як в Москві: величезна будівля КДБ в самому центрі міста на очах у всіх, 
а будівля ГРУ, Акваріум, захована від сторонніх очей. ГРУ відрізняється від КДБ тим, що ГРУ – це 
секретна організація. 

Тут, у Відні, стиль Луб’янки також видний всім. Стиль ГРУ захований від усіх. 
Тільки є на території радянського посольства будинок, побудований в третьому стилі, ще 

при царях. Поруч, в густому саду, урочисто височіє православний храм. Він стоїть гордо і самотньо, і 
його золоті хрести підносяться вище за червоний прапор. У ранковій імлі перший промінь сонця па-
дає на найвищий золотий хрест і дробиться, розсипаючись на тисячі іскор. Я твердо знаю, що Бога 
немає. У своєму житті я ніколи не бував у церкві. Мені ніколи не доводилося довго перебувати біля 
якоїсь церкви, нехай навіть зруйнованої. А тут, у Відні, мені доводиться щодня бувати поруч з нею. 
Не знаю чому, однак вона бентежить мене. У ній щось таємниче і чаруюче. Вона стоїть тут більше 
ста років. В її суворій зовнішності немає ані дрібки фальші. Стільки кольорів і стільки візерунків зіб-
рані разом, та кожен візерунок і кожен відтінок невіддільний від інших, і разом вони утворюють те, 
що називається гармонією. Я проходжу повз і дивлюся собі під ноги. Мені важко це вдається, бо цер-
ква владно притягує до себе погляд. 

2 
«Іменем Союзу Радянських Соціалістичних Республік міністр закордонних справ СРСР про-

сить уряди дружніх держав і підпорядковану їм військову і цивільну адміністрацію пропустити без-
перешкодно дипломатичну пошту СРСР, не піддаючи її контролю і митному огляду відповідно до 
Віденської конвенції 1815 року. Міністр закордонних справ СРСР А.Громико». 

Поліцейський читає документа, надрукованого на особливому хрусткому папері з візерун-
ками і гербом. Коли йому незрозуміло, то можна прочитати той самий текст французькою або англій-
ською мовою. Тут же все це і видрукуване. Коротко і ясно: дипломатична пошта СРСР. Скрипить 
поліцейський зубами і коситься на величезний контейнер. Незвично це. 

Через Відень радянська дипломатична пошта потоком йде. Водоспадом. Ніагарою Через Ві-
день пролягає її маршрут. Це означає, що раз на тиждень радянські озброєні кур’єри зупиняються у 
Відні, прямуючи далі в Берн, Женеву, Рим. Потім вони повертаються тим же маршрутом. По дорозі 
туди вони залишають контейнери в радянських посольствах. Повертаючись назад, вони приймають 
контейнери і везуть їх до Москви. З Москви вони зазвичай везуть п’ять-десять контейнерів кілограмів 
по 50 кожен. А повертаючись, вони везуть по 30-40 контейнерів. Іноді, трапляється, і по 100. За втра-
ту контейнера кур’єрам загрожує смерть. За кожен контейнер головою відповідає радянський посол. 
Він зобов’язаний організувати зустріч і відправлення дипломатичної пошти. І тому ми її зустрічаємо і 
проводжаємо. Ганяють нас на цю справу в порядку живої черги. Поки кур’єри зі своїми контейнера-
ми прямують країною, поряд з ними завжди радянський дипломат перебуває, щоб в разі необхідності 
нагадати про те, що за спробу захоплення контейнера Радянський Союз може застосувати санкції, 
включаючи і військові. Ну, а з малими групами бажаючих ознайомитися зі змістом контейнерів 
кур’єри мають право розправитися своєю владою. Це їхній привілей. Захист контейнерів за допомо-
гою зброї передбачений конвенцією, і тому кур’єри сильні, і зброї у них вистачає. 

Багато везуть дипломатичні кур’єри. Багато. Все, що ми зберемо, все вони й везуть в кон-
тейнерах: патрони і снаряди, оптику і електроніку, шматки броні і частини від ракет, і документи, 
документи, документи. Всякі документи: військові плани, технічні описи, проекти нового зброї, яка 
буде коли-небудь вироблятися або ніколи ніким вироблятися не буде. Везуть кур’єри те, що Заходом 
прийняте, і те, що Заходом відкинуте. Ми подивимося. Ми обмізкуємо. Можливо, ми приймемо те, 
що Захід відкинув. Може сталися, ми придумаємо протиотруту проти того, що Захід має намір виро-
бляти. Йде інформація в зелених ящиках. Скрипить поліція зубами. Багато ящиків. Цілком таємно! 
Іменем Союзу Радянських Соціалістичних Республік! Відповідно до Віденської конвенції 1815 року! 

Їдуть кур’єри. Везуть контейнери. Скрипить поліція зубами. 
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Та сьогодні скрип особливий. Випадок незвичайний. Сьогодні не 50-кілограмові контейнери 
у наших кур’єрів, ні, сьогодні дуже великий контейнер – 5 тонн! Іменем Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік! Зібралося все поліцейське начальство. Матюкаються тихо. На наш контейнер косі 
погляди метають. Контейнер супроводжую я. 

Я їм вже всі документи пред’явив. І вже фраза у мене заготовлена: «Затримка дипломатичної 
пошти Союзу РСР, а також спроби її захоплення, контролю, огляду тягне за собою...», ну і так далі. 

Контейнер пригнали до Відня на особливій платформі, продемонструвавши на митниці, що 
він порожній. А тепер він завантажений. Тепер він опечатаний величезними червоними печатками: 
«Дипломатична пошта СРСР. Відправник: Посольство СРСР, Відень». Тепер біля контейнера наші 
кур’єри. Тепер у кур’єрів зброя. Тепер поряд з контейнером радянський дипломат. У дипломата не 
надто високий дипломатичний ранг. Це завжди так робиться. І все ж він недоторканний представник 
СРСР. Зачепіть його, спробуйте. Напад на дипломата – образа держави, яку він представляє. Образа 
дипломата може бути розцінена як напад на саму державу. Скриплять поліцейські чини зубами. 

- Можна оглянути правильність кріплення контейнера на платформі? 
- Це ваше право, – погоджуюся я. 
Проте чіпати наш контейнер руками вони права не мають. Лише спробуйте. У мене прямий 

зв’язок з генеральним консулом СРСР у Відні, а у нього прямий зв’язок з Міністерством закордонних 
справ СРСР. Оглядайте. 

Ходять поліцейські чини навколо контейнера. Ах, як хочеться їм дізнатися, що там всереди-
ні! Тільки ж не вигорить вам, панове. Що з воза впало, того й сокирою не вирубати. 

Коли контейнер з воріт посольства вивозили, всі наші сусіди з КДБ із заздрістю матюкалися: 
ну, пройди, обскакали! Не інакше, ГРУ шматок ядерного реактора поцупило. У поліції місцевої, на-
певно, така ж думка. Ось один зовсім поруч з контейнером треться. Не інакше, радіометр в кишені. 
Перевірити вирішив, чи не веземо ми атомну бомбу. Зупинити того поліцейського я не можу. Кон-
тейнер він руками не чіпає, а просто поруч походжає. Ну й, дідько з тобою. Походжай. Твоє право. Та 
тільки не заклацає твій радіометр – всередині не атомна бомба і не шматок від ядерного реактора. Ось 
ще один поліцейський біля контейнера вештається. День спекотний. А він у плащі. Не інакше, під 
плащем у нього апаратури електронної напхано. Не інакше, вони намагаються визначити, метал там у 
нас всередині чи ні. Може, ми двигун секретного танка викрали? Однак і тобі, братику, нічого не ви-
горить. Дідька лисого ти своєю електронікою визначиш. Ось і собаки поруч. Нібито для нашої безпе-
ки. Принюхуються собаки. Ах, не вигорить і вам, сірі. Навіть не нюхайте. 

Кур’єри наші на мене з повагою дивляться. Їм-то зрозуміло, що я до цієї справи прямий сто-
сунок маю. А що всередині контейнера, не дозволяється кур’єрам знати. І ніколи вони про це не діз-
наються. Зрозуміло їм, що контейнер не КГБ наповнювало, а ГРУ. У дипломатичних кур’єрів з цього 
приводу особливий нюх. Роками вони цю роботу роблять. Знають, хто буде багаж приймати, а звідси 
ясно, хто його відправляє. В даному випадку їм слід тільки переправити контейнер через кордон, а в 
Братиславі радянський військовий конвой зустріне, якому контейнер і слід передати. 

Ах, як здивувалися б дипломатичні кур’єри, коли б дізналися, що, потрапивши до Братисла-
ви, контейнер буде переправлений на найближчий радянський військовий аеродром, і там весь його 
вміст буде спалений у печі. А воно ж так й станеться. 

Давно Навігатор наш у посла горище посольства просив. Давно посол нашому Навігатору 
відмовляв. Ні, каже, та й годі. Однак у Навігатора нашого росте господарство. З кожним роком збі-
льшується кількість сірих ящиків з лампочками та антен різних. Потрібне Навігатору горище. Про-
сить посла, благає. Пропадає місце, а мені електроніку підслуховуючу встановлювати нікуди. Плю-
нув посол. Дідько з тобою, каже. Забирай горище. Тільки авгієві стайні там. Вичистити їх доведеться. 
Зумієш – твоє горище. Тільки, цур, мене не підводити. І непотріб з горища прибрати своїми силами. 

«Чи багато непотребу?» – Навігатор цікавиться. «Все, що є, – все твоє, – посол відповідає. – 
Як його прибрати, я не знаю. Знав би, давно б там все очистив. Від попередників спадщина там зали-
шилося...» Вдарили по руках. Віддав посол Навігатору ключик і ще раз попросив не базікати про те, 
що там, нагорі, лежить. 

Розкрив Навігатор горище, особисту печатку посла зламав, включив ліхтаря і отетерів. Заби-
те горище книгами. Красиві книги. Папір крейдований, обкладинки глянцеві. Назви у книжок різні, а 
автор один: Хрущов Микита Сергійович. Зрозумів Навігатор, звідки це багатство. Багато років тому 
хотіла Комуністична партія, щоб голос її весь світ почув. Тому промови найрозумнішої в партії лю-
дини всіма мовами перекладалися, на найкращому папері друкувалися, по всьому світу розсилалися. 
По зарубіжних країнах радянські посольства ці творіння всім бажаючим даром роздавали, в усі біблі-
отеки розпихати. А партія уважно стежила, який посол слово партії добре поширює, а який – не дуже. 
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Між послами змагання: хто більше книг безкоштовно розповсюдить. Рапортують посли: я – сто ти-
сяч! Я – двісті тисяч! А я – всі триста! Ну, добре, в Москві кажуть, раз так легко вони розходяться, 
раз народи світу не тямлять себе від творів нашого дорогого вождя, ось тобі ще сто тисяч! І тобі та-
кож! Поширюй та пам’ятай: в Парижі посол краще тебе працює! А в Стокгольмі надзвичайний інте-
рес! У Канаді люди так і пруть валом, щоб книги ті роздобути... 

Як там в Парижі і Оттаві ці книжки поширювали, не знаю, тільки у Відні їх через багато ро-
ків на горищі виявили. Пішов Навігатор до посла: 

- Викинути на смітник! 
- Що ти! – Посол благає. – Дізнаються газети буржуйські, скажуть, що минулого лідера на-

шої рідної партії ми обманювали, так, можливо, й нинішнього лідера так само обманюємо. Що буде, 
коли така стаття з’явиться? 

- Ну так спалити їх! – Навігатор запропонував. Так негайно ж язика й прикусив. Сам зрозу-
мів, що не можна таку силу книг палити. Усі знають, що коли в посольстві кілька тонн паперу спа-
люють, значить, війна. Паніка почнеться. А кому відповідати? Спалювати їх потроху також не можна 
– так горище і за рік не очистиш. 

Вилаявся Навігатор непоштиво, шифровку в Акваріум настрочив: отримаємо горище для 
електроніки, коли посла виручимо без особливого шуму. Акваріум згоду дав. Контейнер надіслав і 
документи відповідні. 

Дві ночі ми, борзяги, книги на собі з горища до контейнера тягали. Зачепиш їх – чхаєш потім 
дві години. Пил, спека на горищі. Сходи круті. Пробіжишся вгору-вниз по сходах, серце стрибає. Піт 
ллє. Ах, як же ми тебе, Микито Сергійовичу, матом крили! 

Контейнер до самих дверей підігнати довелося, і просвіт між дверима і контейнером брезен-
том укутати так караул встановити. Дивляться сусіди з КДБ на охорону та на величезного контейне-
ра, від заздрістю посвистують. 

Подивилися поліцейські чини ще раз на контейнера, зняли копії з паперів, махнули рукою: 
біс з вами, проїжджайте. Нічого не поробиш. Ясно поліції, що поцупили спритні радянські шпигуни, 
нахабно прикриваючись дипломатичним імунітетом, щось важливе, і незрозуміло, як зуміли цю шту-
ку в посольство протягнути. А вже коли це вдалося, то тут нічого не поробиш. Проїжджай! 

3 
У ГРУ нові віяння. У ГРУ нові люди. Прізвища нових начальників Другого, Сьомого і Два-

надцятого управлінь, 8-го напрямку Шостого управління і 4-го напрямку Одинадцятого управління 
мені нічого не говорять. Генерали та адмірали. А прізвище нового начальника П’ятого управління 
знайоме до болю. Кравцов. Генерал-лейтенант. П’ять років тому, коли я йшов в академію, він отри-
мав свою першу генеральську зірку. Тепер у нього їх дві. Напевно, скоро буде три. Всі його поперед-
ники на цій посаді були генерал-полковниками. 

П’яте управління! Під контролем цієї невеличкої жилавої людини всі частини спеціального 
призначення Радянської Армії. Це не все. І навіть не головне. Йому підпорядковані диверсійні і добу-
ваючі агентурні мережі шістнадцяти військових округів, чотирьох груп військ, чотирьох флотів, со-
рока однієї армії і дванадцяти флотилій. Йому зараз сорок чотири роки. Успіхів вам, товаришу гене-
рал. 

А у мене немає успіхів. Знаю, що потрібно шукати виходи до секретів, а на це не залишаєть-
ся часу. Дні і ночі я в агентурному забезпеченні. Без вихідних, без свят. Одометр моєї машини мовби 
сказився. Не минає й тижня, щоб на одометрі тисячі кілометрів не додалося. Іноді ці тисячі додають-
ся катастрофічно швидко, і тоді Сергійко Нестерович, наш автомеханік, за наказом Молодшого ліде-
ра підкручує одометр, скидаючи зайві тисячі. У нього для цього є спеціальний прилад: коробка і дов-
гий металевий трос в трубочці. Був би я на його місці, неодмінно втік би з цим приладом до Америки. 
Купував би старі машини, прокручував одометри і продавав їх як нові. 

Крутить він одометр не мені одному. Багато нас, борзяг, в резидентурі. І кожен носиться по 
Європі, немов та руда білочка в колесі в пивничці навпроти посольства. 

Одометр – обличчя розвідника. І не маємо ми права показувати своє справжнє обличчя. Кру-
ти, Сергійку! 

4 
Навігатор руки потирає: 
- Заходьте. Розсаджуйтеся. Всі? 
Молодший лідер оглядає нас поглядом. Перераховує. Посміхається Навігатору: 
- Всі, товаришу генерал, за винятком шифрувальників, групи радіоконтролю і групи радіо-

перехоплення. 
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Навігатор ходить залою, в підлогу дивиться. Ось він піднімає голову і радісно посміхається. 
Таким щасливим я його ніколи не бачив. 

- Завдяки старанням Двадцять Дев’ятого наша резидентура зуміла добути відомості про сис-
тему забезпечення безпеки на виставці «Телеком-75», яка має відбутися у Женеві. Подібні матеріали 
зуміли здобути дипломатичні резидентури ГРУ в Марселі, Токіо, Амстердамі і Делі. Однак наша ін-
формація найбільш повна і отримана раніше від інших. Тому начальник ГРУ, – він вичікує мить, щоб 
надати заключній фразі більше ваги, – тому начальник ГРУ довірив нам проведення масової вербовки 
на виставці! 

Ми завили від захвату. Ми тиснемо руку Двадцять Дев’ятому. Звуть його Коля Бутенко. Він 
капітан, як і я. 

До Відня він приїхав пізніше мене, однак вже встиг зробити дві вербовки. Варяг. 
- Двадцять Дев’ятий! 
- Я, товаришу генерал! – Коля підхопився. 
- Дякую за службу! 
- Служу Радянському Союзу! 
- А тепер тихо. Телячі радощі будуть після виставки. Як робиться масова вербовка, ви знає-

те. Не діти. На виставку виїжджаємо всією резидентурою. Всі працюємо тільки в добуванні. В забез-
печенні працюють дипломатична резидентура ГРУ в Женеві генерал-майора Звєздіна і бернська ре-
зидентура генерал-майора Ларіна. Коли буде потрібний вихід на територію Франції, то марсельська і 
паризька резидентури ГРУ готові до забезпечення. Загальне керівництво здійснюю я. На час операції 
мені тимчасово буде підпорядкований начальник 3-го напрямку Дев’ятого управління ГРУ генерал-
майор Фекленко. Він прибуває на чолі потужної делегації. Миколо Миколайовичу! 

- Я, товаришу генерал! – Заступник з інформації підхопився. 
- Зустріч делегації, розміщення, транспорт на твоїй совісті. 
- Так, звичайно, товаришу генерал. 
- В ході масової вербовки застосовуємо звичайну тактику. Коли хтось зробить дурість, то я 

принесу його в жертву загальному успіху точнісінько так, як паризький лідер ГРУ пожертвував піша-
ком – помічником військового аташе – в ході масової роботи на виставці в Лє-Бурже. Мій перший 
заступник (Молодший лідер підводиться) познайомить кожного з вас з тими членами делегації, з 
якими ви будете працювати. Бажаю удачі. 

5 
Московський експрес прибуває до Відня о 5:58 вечора. Повз нас повільно пропливають зе-

лені вагони. Трохи скриплять гальма. Вітаю, товариші! Вітаємо вас на гостинній землі Австрії! Носіїв 
кликати не доводиться. Їх багато. Вони знають, що офіційна радянська делегація не поскупиться на 
чайові. 

Делегація величезна. Офіцери інформації ГРУ, фахівці Військово-промислової комісії 
(ВПК1), експерти з військової промисловості, конструктори озброєнь. Звичайно, нічого цього не ви-
читаєш в їх паспортах. Коли вірити паспортам, то вони з Академії наук, з Міністерства зовнішньої 
торгівлі, з якихось неіснуючих інститутів. Тільки ж хіба можна вірити нашим паспортам? Хіба в мо-
єму дипломатичний паспорт зазначено, що я офіцер добування ГРУ? Вітаю! Доброго дня. 

На нашій маленькій смішний планеті відбуваються дивовижні речі. Однак вони чомусь ди-
вують лише мене, і нікого більше. Нікому ніякого діла немає до величезної радянської делегації. Ні-
хто питань не задає. А неясних речей безліч. Чому, наприклад, радянська делегація прямо в Женеву 
не їде, навіщо вона на три дні у Відні зупиняється? Чому делегація до Відня прибула єдиним монолі-
тним строєм, як батальйон, а в Відні раптом роздрібнилася, розпалася, розсипалася? Чому делегати 
направляються в Женеву різними шляхами, різними маршрутами: хто поїздом, хто автобусом, а хто 
літаком летить? Що за чудеса: до Відня поїздом не поспішаючи, а далі літаком? Чому на виставці в 
Женеві радянських дипломатів супроводжують радянські службовці ООН у Відні, а не радянські 
службовці ООН у Женеві? Питань багато. Одначе нікого вони не цікавлять. І ніхто на ці питання від-
повідей не шукає. Що ж, тим краще для нас. 

6 

                                                
1 Коротка загальновживана назва. Повна назва – Комісія Президії Ради Міністрів СРСР з військово-
промислових питань. Комісія була створена в 1957 році для координації роботи підприємств оборон-
ної промисловості, центральних органів виконавчої влади Радянського Союзу по створенню нових 
видів озброєння та військової техніки. – Прим. ред. 
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У кімнаті для інструктажів в прозорих кріслах, в які неможливо вмонтувати жодної апарату-
ри, сидять двоє незнайомців. Молодший лідер представляє мене: 

- Це Віктор. 
Я стримано вклоняюся їм. 
- Вікторе, це Микола Сергійович, полковник-інженер НДІ-107. 
- Доброго здоров’я, товаришу полковник. 
- Це Костянтин Андрійович, полковник-інженер з першого напряму Дев’ятого управління 

служби інформації ГРУ. 
- Доброго здоров’я, товаришу полковник. 
Я тисну простягнуті руки. 
- Мене цікавлять, – вхопив бика за роги Микола Сергійович, – приймальні пристрої, які за-

хоплюють відбитий лазерний промінь, що використовується для підсвічування рухомих цілей при 
стрільбі з закритих вогневих позицій... 

- Ви, звичайно, розумієте, що мої знання в цьому питанні поверхневі. 
- Звичайно, ми це розуміємо. Тому ми й знаходимося тут. Ваша справа вербувати, наша – 

здійснювати технічний контроль, – Микола Сергійович розкриває свого портфеля. – За даними служ-
би інформації ГРУ, найбільшого успіху в даній області домоглися фірми «Хьюз», США, і «Сілаз», 
Бельгія. 

- Проти них я на виставці працювати не можу. 
Вони з подивом дивляться на Молодшого лідера. 
Проте він підтримує мене: 
- Це наш закон. Біля стендів великих компаній на виставках постійно знаходяться співробіт-

ники безпеки цих компаній. На виставках ми працюємо тільки проти дуже невеликих фірм, біля стен-
да яких знаходиться лише одна людина. Як правило, це сам власник фірми. Ось проти таких ми і пра-
цюємо. 

- Шкода. 
- Нічого не поробиш, стиль нашої роботи різко змінюється за різних обставин. 
- Добре. Ось рекламні проспекти і статті про невеликі фірми, що працюють за цією темати-

кою. Ось схема їхнього розташування на виставці. Ось фотографія пристрою, який нам потрібен. За 
цю чорну коробочку ВПК готова платити сто двадцять тисяч доларів, бо розробка подібної системи в 
Союзі забере багатьох років і мільйонів. Дешевше скопіювати. 

- Гроші у вас з собою? 
- Так. 
- Можна глянути? Я маю до них звикнути. 
Костянтин Андрійович кладе на прозорий стіл прямокутний поблискуючий портфель і відк-

риває його. Усередині портфель набитий газетними вирізками, рекламними проспектами та ще яки-
мись паперами: бо ж на вході і виході – поліцейський контроль, вся ця макулатура – для поліцейсь-
ких очей. 

Він клацнув чимось, відкриваючи друге дно. 
О, яка пишність! Зелене сяйво зачарувало мене. Я завмер. Напевно, так граф Монте-Крісто 

розглядав свої скарби. Які людські зусилля, яка розкіш сконцентрована в цих акуратних пачках хрус-
ткого зеленого паперу. 

Я байдужий до грошей. Вірніше, майже байдужий. Однак те, що я побачив в цій маленькій 
валізці, змусило мене трохи прикусити губу. 

- Це демонстраційний портфель, – пояснює Костянтин Андрійович. – Гроші в ньому справ-
жні, проте їх не так багато, як здається. Ми не можемо проносити з собою на виставку багато грошей. 
Тому потаємне відділення зроблене так, щоб створювалося враження кількох сотень тисяч доларів. 
Насправді потаємне відділення не таке глибоке, як здається. В ході виставки ми не платимо, а тільки 
демонструємо. Для демонстрації краще використовувати великі нові купюри. Оплату ми здійснюємо 
далеко від виставки і використовуємо дрібні і обтіпані купюри. Ось вони. 

Він відкриває старий побитий чемоданчик, по вінця наповнений пачками грошей. Я торкаю-
ся їх. Я беру в руки десяток пачок. Нюхаю їх і кладу назад. Все навколо мене сміються. З чого? 

- Не ображайся, Віктор, – пояснює Молодший лідер, – у другій валізі грошей набагато біль-
ше, ніж в першій, однак ти до них байдужий. А перший, демонстраційний, чемоданчик тебе просто 
зачарував. Це настільки разюче, що неможливо не засміятися. Що ж, ми раді, що демонстраційний 
чемоданчик так добре діє навіть на тебе. 

7 
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Виставка – це поле битви для ГРУ. Виставка - це поле, з якого ГРУ збирає рясні врожаї. За 
останні півстоліття на нашій крихітній планеті не було виставки, на якій не працювало б ГРУ. 

Виставка – це місце, де збираються фахівці. Виставка – це клуб фанатиків. А фанатику пот-
рібен глядач. Фанатики потрібен хтось, хто кивав би головою і слухав його маячню. Для того вони і 
влаштовують виставки. Той, хто слухає фанатика, хто підтакує йому, той – друг. Йому фанатик ра-
дий. Йому він вірить. Вір мені, фанатику. У мене робота така, щоб мені хтось повірив. Я ніби ласка-
вий павучок. Варто тобі тільки повірити мені, і не виплутаєшся. 

Для ГРУ будь-яка виставка цікава. Виставка квітів, військової електроніки, танків, котів, 
сільськогосподарської техніки. Одна з найуспішніших вербовок ГРУ була зроблена на виставці ки-
тайських золотих рибок. Хто на таку виставку ходить? У кого грошей багато. Хто пов’язаний зі сві-
том фінансів, великої політики, великого бізнесу. На таку виставку ходять графи і маркізи, міністри і 
їхні секретарки. Всякі, звичайно, люди на виставки ходять, тільки ж вибирати потрібно. 

Виставка – це місце, де дуже легко зав’язувати контакти, де можна заговорити з ким хочеш, 
незважаючи на ранги. Однак ГРУ ніколи не працює в перший день виставки. Перший день – відкрит-
тя, промови, тости, суєта, офіційні особи, надмірно нервова поліція. Будь-яка виставка належить нам, 
починаючи з другого дня. 

День, коли виставка відкривається, важливий для кожного з нас, як для командира останній 
день перед наступом. У цей день командир знову і знову томливими годинами промацує поле битви 
своїм біноклем: яр обійти, он там хлопців димовою завісою прикрити, дідько, в болотці б не потону-
ти, непримітне на вигляд, а он там загороджувальний вогонь поставити десятьма батареями, звідти 
контратака відбудеться. 

Величезні сили агентурного добування, обробки та агентурного забезпечення стягнуті зараз 
в це миле місто. Однак ми поки не на виставці. Перший день – не наш. Ми розбрелися бульварами і 
набережними, вузькими вулицями і широкими проспектами. Кожен знову і знову прокручує в голові 
план своєї операції на полі битви: не оминули б з флангу, не вдарили б у тил. 

Не знаю чому, та тільки завтрашня масова вербовка мене поки що не хвилює. Не стукотить і 
не стискається серце. Аніскільки. Не тому, що я великий розвідник, який безстрашно йде на ризико-
вану операцію. Напевно, просто тому, що я зайнятий іншим. Мене займає не майбутня вербовка, а 
велике місто Женева. Немов якийсь добрий чарівник кинув мене в царство минулого, де на одній 
вулиці змішалися всі епохи. Вулиця ця, rue de Lausanne, – вулиця ГРУ. 

Тут, на рю де Лозанн, до війни у великому старому будинку, в непомітній квартирі на тре-
тьому поверсі знаходився центр нелегальної резидентури ГРУ, якою керував Шандор Радо. Диплома-
тичний резидент ГРУ і не підозрював, що всього за два квартали від нього працює надпотужна таєм-
на резидентура «Дора», яка обплутала уряди Європи своїми чіпкими щупальцями. 

Тут же, на цій вулиці, знаходився вузол зв’язку нелегальної резидентури ГРУ «Роланд», 
якою керував генерал Мрачковський. Резидентура «Роланд» розкинула свої мережі від Шанхая до 
Чикаго. Однак навігатор «Роланда» не підозрював про існування «Дори». А навігатор «Дори» не знав 
про Мрачковського і його неймовірну організацію «Роланд». А дипломатичний резидент не знав про 
існування обох. 

Яскравий осінній день. Спекотно. А листя вже шарудять під ногами. Іноземні робітники, іс-
панці чи італійці, одягнені в помаранчеві комбінезони, квапляться прибрати перше золото осені з 
доріжок парку. Гей, не робіть цього! Невже вам не подобається ходити багряними і червоними кили-
мами? Невже шурхіт осені вас не хвилює? Невже сірий асфальт кращий? Немає у вас, братове, поезії 
ні на гріш. І тому ваш маленький ненажерливий трактор так швидко і жадібно заковтує красу приро-
ди. А були б ви трохи більш поетичними, кинули б роботу та насолоджувалися. Скільки фарб! Яка 
пишність! Яка розкіш! Людина ніколи не зможе зробити краще від того, що робить природа. Ось на-
впроти входу в парк Монрепо – школа. Красива, ніби замок. І годинник на вежі. Чудо. Тільки ж сіра 
вона. Ні б плямами її розписати золотими, та багряними, та помаранчевими. 

Під годинником на вежі школи дата – 1907. Значить, і Ленін цією школою милувався. А мо-
жливо, буржуазний стиль йому не подобався? У всякому разі, він тут жив, на рю де Лозанн, де потім 
розмістилися резидентури ГРУ, де зараз величезні будинки для дипломатів громадяться. Голову даю 
на відріз: нелегальні резидентури ГРУ і зараз тут працюють, не знижуючи продуктивності. Гарне 
місце. Розумів Володимир Ілліч, де жити. Розумів, якими парками гуляти. Робітників він любив, а 
буржуазію ненавидів. Тому він не жив в робітничих кварталах Манчестера чи Ліверпуля. Він жив у 
середовищі ворогів, в буржуазних кварталах Женеви. Певно ж, хотів глибше зрозуміти психологію і 
звичаї буржуазії, щоб бити її безпомилково, щоб усіх зробити вільними та щасливими. 
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У ті дні тут, парком Монрепо і рю де Лозанн, гуляли терористи, які мріяли вбити російсько-
го царя, – Гоц, Діамант, Мінор. Напевно, зустрічаючись з Леніним, вони розкланювалися, піднімаючи 
чорні капелюхи. А можливо, вони принципово не помічали один одного і не розкланювалися. У вся-
кому разі, коли Ленін взяв владу, він всіх терористів, які потрапили до його рук, перестріляв, а заодно 
і царя, якого терористи не спромоглися вбити. 

Мені потрібно поспішати. У мене всього лише один день. Останній день перед боєм, перед 
моєю першою зарубіжною вербовкою. Я мушу знати поле битви, як свою долоню, як командир бата-
льйону знає порите снарядними вирвами поле, яким завтра підуть в наступ його хлопці. Та я не пос-
пішаю. Мене зачарував старий парк, який бачив так багато. Тут в жовтні 1941 року на якийсь лавочці 
відбулася нарада нелегальних резидентів ГРУ в Європі. Поки Радянський Союз не брав участі в євро-
пейській війні, гестапо не чіпало його агентуру, хоча і мало деякі відомості про неї. Однак в перший 
же день війни почалися провали. Почалися масові арешти. Операції по локалізації провалів результа-
тів не давали. Провали множилися. Провали групові. Провали по ланцюжку. Провали, як кола на воді 
від кинутого каменя. Провали на лініях зв’язку. Зв’язок втрачений. Явки ненадійні. Під підозрою всі. 
Кожен резидент підозрює кожного свого офіцера і агента, а кожен з них підозрює всіх інших. Кожен 
резидент вже відчуває подих гестапо за своєю спиною і запах теплої крові в камерах тортур. Кожен 
безсилий. 

У цій обстановці вони зібралися в Женеві. У парку Монрепо. Їм заборонено було це робити. 
Жоден з них не мав права знати що-небудь про діяльність таких же резидентів ГРУ. Така зустріч – 
злочин. За таку зустріч, коли в Москві дізнаються, – розстріл. 

Однак вони зустрілися. За власною ініціативою. Як вони знайшли один одного? Не знаю. 
Напевно, по «почерку». Точнісінько так повія у величезному натовпі серед тисяч жінок безпомилково 
може знайти незнайому подругу по професії. Як злодій бачить злодія. Як той, хто сидів у в’язниці, 
без зусиль, за якимись невловимими ознаками пізнає того, хто колись також був у в’язниці. 

Вони зустрілись. Вони сиділи похмурі, можливо, під цим каштаном. Вовки розвідки. Вища 
еліта агентурного добування – нелегальні резиденти. Навігатори. Командири. Вони сиділи тут і, на-
певне, більше мовчали, ніж говорили. Можливо, для них це мовчання було і прощанням з життям, і 
моральної підготовкою до тортур, і взаємною братньої підтримкою. 

Навряд чи хто-небудь, дивлячись з боку, міг подумати, що тут зібралися кращі представники 
керівництва надпотужної організації, яка не один раз стискала горлянку Європи невидимою, однак 
залізною хваткою. Навряд чи, дивлячись на цих людей, хтось міг подумати, що кожен з них неподі-
льно керує таємною організацією, здатною проникати у вищі сфери влади і розхитувати підвалини 
державності, зміщуючи міністрів і цілі уряду, стрясаючи столиці тупотом мільйонних демонстрацій. 
Хто б міг подумати, що ці люди, які сиділи на лавочці в парку Монрепо, володіли майже необмеже-
ною владою! Вони сиділи в поношених пальто, в потертих піджаках, в стоптаних черевиках. Справж-
ній розвідник не повинен привертати до себе уваги оточуючих. Він непомітний, як асфальт. Він сі-
рий. Зовні. 

Це були загнані вовки. Затиснуті в куток. У них не було виходу. Те, що вони робили, кара-
лося в Радянському Союзі вищою мірою покарання і іменувалося страшним терміном «горизонтальні 
зв’язки в агентурному добуванні». Та в потилиці їм дихало Гестапо. 

Вони сиділи довго. Вони про щось сперечалися. Вони прийняли рішення. Вони змінили так-
тику. Вони змінили системи зв’язку, способи локалізації провалів, перевірок і вербовок. Кожен робив 
це нібито з власної ініціативи, не доповідаючи в ГРУ про таємну змову. Та й зв’язку з ГРУ тоді не 
було. 

Вони всі пережили війну. Кожен з них домігся блискучих результатів. Вони всі разом допо-
віли керівництву ГРУ про несанкціоновану нараду 1941 року лише в 1956 році. Всі вони стали героя-
ми. Переможців не судять. 

Та тільки ж хто за кордоном зважував внесок цих людей у Перемогу? Хто приймав їх у роз-
рахунок, коли планував блискавичний розгром Червоної Армії? Німецькі генерали малювали на кар-
тах стріли, що розсікають Радянський Союз до самої Волги. Проте вони, немов картярі, які захопили-
ся грою, забули про те, що хтось може стояти за їхніми спинами і заглядати до їхніх карт, розкривати 
їхні хитромудрі задуми і зривати їхні найблискучіші плани. Ці непримітні, скромно одягнені люди, 
які зустрілися в жовтні 1941 року в женевському парку Монрепо, були дуже грізною силою – силою, 
яку німецькі генерали не враховували, силою, яка коштувала багатьох дивізій, корпусів і армій. 
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Розділ 17 
1 

«Аскот», «Епсом», «Амат», «Дербі» – це готелі в Женеві. Це цитаделі ГРУ. Взагалі-то в Же-
неві будь-який готель в квадраті, обмеженому парком Монрепо, рю де Лозанн, набережною озера і 
рю де Монблан, давно перетворений у форпост ГРУ або КДБ. З цих готелів рано вранці потягнулися 
групи добування на лівий берег. Ми прямуємо до виставкового центру Palais des Expositions. Це гіга-
нтська споруда будувалося багато років. З величезною, ніби вокзал, залою зливалися такі ж зали, 
утворюючи безкрає бетонне поле під спільним дахом. Бетон застеляють килимами, поділяють зали 
перегородками, і кожен виставляє свої досягнення. 

Зараз до цієї споруди з усіх кінців Женеви висуваються групи агентурного добування ГРУ. 
Сюди стікаються групи обробки і агентурного забезпечення. Коли б на величезній карті кожного на-
шого варяга і борзого, кожну нашу машину позначити рухомий лампочкою, яка світиться, то вийшла 
б грандіозна картина. Так натовп щурів повільно оточує лева, якому судилося бути з’їденим. Так не-
зліченні радянські дивізії висувалися на штурм оточеного Рейхстагу. 

Скільки стягнуто сюди машин з дипломатичними номерами! Скільки сірих, непомітних 
«фордів» і «Ситроєнів» без дипломатичних номерів! Скільки автобусів та фургонів! 

Генеральний консул з Берна і консул з Женеви поставили свої чорні «мерседеси» в різних 
кінцях площі Плєн де Плєнпалє. Вони не в добуванні. Вони в забезпеченні, і не в агентурному, а в 
загальному. Коли когось із нас заарештують, вони готові втрутитися, вони готові протестувати, вони 
готові загрожувати погіршенням добросусідських відносин і санкціями, вони готові поліцію відшива-
ти, затриманих відмазувати. 

Радянський посол в Швейцарії товариш Герасимов і радянський посол при відділенні ООН в 
Женеві товариш Миронова також на бойових постах. Вони також в загальному забезпеченні. Вони не 
знають, що відбувається, тільки мають шифровану вказівку з Центрального Комітету перебувати в 
повній готовності – погрожувати, лякати, тиснути, відшивати, відмазувати. 

На бойовому посту дипкур’єри. Можливо, буде терміновий вантаж в Москву. 
На бойовому посту «Аерофлот». Коли когось із нас заарештують, то «Аерофлот» готовий 

негайно після звільнення переправити невдаху додому. Щоб шуму менше було. Щоб журналістам їжі 
не давати. Щоб скандал не роздмухувався. Щоб все було тихо і мирно. 

Входів багато. Біля кожного входу черга. Це добре. У натовпі ми сірі, непомітні. Сім фран-
ків квиток. Будь ласка, три квитка. Двадцять один франк. Чудово. Гарна цифра. Всі, хто працює в 
добуванні, забобонні, ніби ті старі діви. У нашій групі один портфель. Демонстраційний. Можете 
перевірити. Папір. Нічого більше. Можете рентгеном просвітити або через магнітні ворота нас про-
пустити: папір. 

Супутники мої до своїх стендів поспішають. Ось це вже вам дзуськи! Тепер я верховода. 
Мені людину вербувати, мені з нею працювати, то вже не поспішайте. Ось до цього дядька підійдемо. 
Він вас не цікавить? А це нічого. Поговоримо з ним, можемо і кави з ним попити. А тепер ось сюди 
підійдемо і ось сюди. Знову посидимо, потеревенимо з представниками фірм, покачаємо головами, 
захопимося злегка. Ось і сюди можна зайти. Радіостанції. Це вам зовсім не цікаво? Знаю я, знаю. Але 
зайдемо. Побалакаємо. 

А ось і наші стенди потягнулися. Великі компанії, великі досягнення. Ми сюди також підій-
демо, на сірі коробки з заздрістю подивимося і далі підемо. Біля стендів великих фірм безліч людей 
збирається. Пояснення дають фахівці фірми, явно тут і служба безпеки фірми присутня. На недоступ-
ний коровай рот не роззявимо. Далі пройдемо. А ось тут зупинимося. Біля сірих коробочок на самоті 
сумує невеликого зросту чоловік. Один. Фірма маленька. Хто він? Власник фірми чи її директор, він 
же сам для себе і служба безпеки. 

- Доброго ранку. 
- Вітаю. 
- Ваші коробочки нас дуже цікавлять. Небувала річ. 
Мої супутники прикидаються, що мовами не володіють, і тому я граю роль перекладача. Це 

хороший прийом: у них набагато більше часу на обдумування відповідей. Крім того, цим вони мене 
ніби на передній план виштовхують. 

Потеревенили про всяку технічну нісенітницю, цифри якісь, у мене від цього голова болить. 
А супутники мої аж підстрибують, на місці всидіти не можуть. 

- І скільки ви за одну коробочку бажаєте? 
- П’ять тисяч п’ятсот доларів. 
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Ми всі сміємося. Я тут же (позаду нікого немає) демонстраційний портфель відкриваю, від-
разу таємне відділення за подвійним дном відкриваю, щоб співрозмовник, який поруч сидить, зумів 
смарагдовим сяйвом насолодитися. В ту ж мить його й закриваю. А він на портфель завороженим 
поглядом дивиться. 

- Ми за одну цю коробочку готові сто двадцять тисяч доларів прямо зараз вам відсипати. Та 
ось біда, ми з Радянського Союзу, а ваші західні уряди по-варварськи зневажають свободу торгівлі, і 
ми, на жаль, вашу коробочку купити не можемо. Так шкода! 

Ми встаємо і йдемо. Відійшли на тридцять кроків. Завернули за ріг. Змішалися з юрбою. 
- Ну що? Справжня коробка чи макет? 
- Справжня! Іди вербуй! 
Технічні експерти зі мною ходять для розумної розмови та для того, щоб помацати товар пе-

ред купівлею. Мене-то обдурити можна. Їх аж ніяк. Я до стенду повертаюся. Портфель в руках. Він 
мене впізнає. Посміхається. Я проходжу мимо. І також посміхаюся. Раптом, ніби на щось зважив-
шись, повертаюся до нього: не хотіли б зі мною ввечері випити по чарочці? 

Посмішка його гасне. Довгим холодним поглядом він дивиться мені в очі. Потім – на мій 
портфель. Знову в очі і ствердно киває головою. Я простягаю йому картку з малюнком і адресою: 
готель «Дю Лак» в Монтре. На картці я ще вчора написав час: 21:00. Це щоб зараз часу на пояснення 
не витрачати. 

Від стенду я на крилах лечу. Вербовка! Він згоден! Він уже мій секретний агент! Тільки б 
від радості в танок не пуститися. Тільки б посмішку радісну з обличчя стерти. Тільки б серце так не 
билося. 

Наздоганяю своїх супутників і повідомляю, що вербанув. 
Ми обходимо ще кілька стендів. Розмовляємо. Захоплюємося. Качаємо головами. П’ємо ка-

ву. А чи не відкрити нашого портфельчика ще раз? Чи не зачепити ще одного? От би дві вербовки! 
Тут я старого доброго єврея дядька Михайла згадую. Ні. Не буду вербувати другого. Жадіб-

ність фраєра губить. 
2 

На площі Плєн де Плєнпалє повінь машин. Натовп справжній. Від обрію до обрію все ма-
шинами заставлене. Шукай своїх. Ось машина радянського генерального консула. Він на місці, зна-
чить, його допомога не знадобилася. Значить, все йде добре. Значить, проведені десятки найцінніших 
вербовок без проколів, без ускладнень. Он там величезний автобус серед десятків настільки ж вели-
чезних своїх братів-автобусів. Там Навігатор приймає найуспішніших своїх варягів. Але я поки не 
доріс до такої честі – доповідати про результати своєї роботи особисто Навігатору. Я підпорядкова-
ний його першому заступнику, Молодшому лідеру. Де ж він, чорти б його вхопили? 

Ах, ось він. Серед нескінченних рядів машин пробираюсь ще до одного нашого автобусу. 
Він вже повний. Всі передні ряди зайняті офіцерами інформації ГРУ і фахівцями ВПК. Ти-

ми, хто допомагав нам зараз вербувати. Задні ряди вільні. Начебто від сонця фіранки опущені. Там, 
на задньому сидінні, – Молодший лідер. Він нас по одному підкликає. Пошепки кожен доповідає. 
Він, як полководець на полі виграного бою, перші рапорти про незліченні трофеї приймає. 

А ми всі, борзяги та варяги, в проході стовпилися. Нібито безцільно. Шум. Штовханина. 
Жарти. Однак це черга. Черга на доповідь. Кожному кортить. У кожного очі палають. Регіт. 

Молодший лідер мені киває. Мій час. 
- Вербанув. За шість хвилин сорок секунд. Сьогодні ввечері перша зустріч. 
- Молодець. Хвалю. Наступний. 

3 
Я завербував цінного агента, який, сподіваюся, десятиліттями буде поставляти нам найсуча-

снішу електронну техніку для літаків, для артилерії, для бойових вертольотів, для систем наведення 
ракет. У тому, що він завербований, ні у мене, ні у Молодшого лідера жодного сумніву немає. 

Правда, про нового секретного агента ГРУ ми знаємо тільки те лиш, що зазначено на його 
візитній картці. Про його апаратуру відомо більше: у нас дві невеликі вирізки з галузевих журналів 
про апарат RS-77. Та це не біда. Це зовсім не головне. Головне те, що його апарат потрібний нам, і 
він буде нашим. А про секретного агента ми скоро дізнаємося більше. Головне, що він згоден таємно 
працювати з нами. 

За неповних сім хвилин вербовки я повідомив йому безліч важливих речей. Я сказав звичай-
нісінькі фрази, з яких випливало, що: 

• ми – офіційні представники Радянського Союзу; 
• нас цікавить найсучасніша військова електроніка, зокрема його апарати; 
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• ми готові добре платити за них, і він тепер знає нашу точну ціну; 
• ми працюємо приховано, вміло, обережно, не тиснемо і не наполягаємо; 
• нам не потрібно багато зразків приладу, а лише один для копіювання. 
З усього цього він вже сам може зробити висновок, що: 
• ми не є конкурентами його фірмі; 
• коли схоже виробництво буде налагоджене в СРСР, то він від цього не втрачає, а виграє: 

зросте попит і на його апаратуру, а може статися, західні армії замовлять щось ще більш дороге і су-
часне; 

• продавши нам лише один екземпляр апарату, він може легко приховати це від влади і від 
поліції: один – це не сто і не тисяча; 

• нарешті, йому абсолютно зрозумілі наші пропозиції: він знає, чого ми хочемо, і тому не бо-
їться нас, він розуміє, що продаж апарату може бути кваліфікований як промислове шпигунство, за 
яке на Заході чомусь менше карають. 

Йому зрозумілі всі аспекти угоди. В одному реченні я повідомив йому наші інтереси, умови 
і ціни. Тому, коли він кивнув головою, погодившись зустрітися, він абсолютно чітко сказав «так» 
радянській військовій розвідці. Він розуміє, що ми займаємося забороненої діяльністю, і погоджуєть-
ся мати з нами контакти. Значить... 

Моя коротка вербувальна розмова – це приблизно те ж саме, що молоденькій красивій сту-
дентці пояснити, що я багатий розпусник і за статеві зносини з гарненькою дівчинкою готовий щедро 
платити. Так гроші показати і сказати, скільки саме. І тут же їй запропонувати зустрітися і наодинці 
послухати музику. Коли вона згодна, то що ще обговорювати? Про що ще говорити? 

Саме так здійснюються миттєві масові вербовки на виставках: це нам цікаво, готові платити, 
на жаль, угода ця незаконна, де зустрінемося? 

З іншого боку, коли б всю мою розмову з ним записали на плівку, то в ній би не знайшли 
рішуче нічого кримінального. Ми подивилися на прилад, сказали, що хотіли б його купити, та це за-
боронено. А потім я повернувся і запропонував ввечері випити вина. 

4 
Я молодий і недосвідчений. Мені поки прощають семихвилинну вербовку. Взагалі-то миттє-

ва вербовка і робитися має миттєво. Десятьма словами. Одним реченням. Однією доброю посмішкою. 
Вербовка мусить бути негайно і надійно прихована: мені доводиться обійти десятки стендів, 

кажучи приблизно те ж саме, посміхаючись приблизно так само. Проте не вербуючи. Коли за мною 
стежать, то як визначити одного з сотні, котрий сказав «так» радянській військовій розвідці? Нас ба-
гато на виставці. Багато тих, хто вербує, багато тих, які забезпечують. Кожен закриває свою вербовку 
десятком інших зустрічей. На виставці тисячі людей. Потік. Вир. Шанхай. Піди устеж, спробуй. 

Нову людину потрібно негайно відводити подалі. Уже сьогодні вночі мої більш досвідчені 
товариші проведуть зустрічі з щойно завербованими агентами на території Франції, Італії, Західної 
Німеччини. Я зустрічаюся в Монтре. Хтось проводить таємні зустрічі в Базелі, Цюріху, Люцерні. 
Далі від Женеви! Ще далі! 

Це тільки перші зустрічі. Другі зустрічі будуть проводитися в Австрії, Фінляндії, США. Далі 
від Швейцарії! Ще далі! 

Я довго плутаю сліди. Мене добре забезпечують. Коли за мною стежили, то мене давно 
втратили. Я випарувався. Мене немає. Я розчинився у величезних магазинах. Я загубився в безкрай-
ніх підземних гаражах. Я розтанув в переповненому ліфті. 

У багажнику автомобіля з дипломатичними номерами мене вивезли з Женеви до Лозанни. 
Це перше забезпечення. Це варяги з дипломатичної резидентури ГРУ в Женеві. Вони не бачили мене 
і не знають про мене. Вони поставили свою машину в підземному гаражі в точно визначений час і 
пішли, залишивши багажник незачиненим. Така інструкція. Вони, напевно, здогадуються, що їхнє 
забезпечення якось пов’язане з виставкою. Та як? Вони не мають права заглядати до багажника своєї 
машини. Вони стрімко мчать автострадою. Вони не менше чотирьох годин перевіряли, чи немає сте-
ження за ними. Вони перевіряють це і зараз. 

Підземний гараж в Лозанні. Темне місце з безліччю поверхів, сходів і виходів. Чи стежать за 
ними? Певно, ні. 

У них тисяча справ. Вони ходять містом, здійснюючи абсолютно незрозумілі маневри. Вони 
повертаються до машини і їдуть далі. Знову стоянки. Знову підземні гаражі. Вони самі не знають, чи є 
в багажнику щось чи вже немає. Там, звичайно, нічого немає. Я давно їду в поїзді. У вагоні без жов-
тої смуги над вікнами. Другий клас. Сірий вагон. Сірий квиток. Сірий пасажир. Я їду далеко. Я рап-
тово сходжу. Я міняю поїзд. Я знову їду. Я зникаю в підземних переходах, в штовханині, в підвалах 
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пивних, в темних провулках. Це нова країна для мене. Однак я знаю її напам’ять. Хтось ретельно 
підготував для мене всі проходи. Хтось місяцями вишукував і описував їх. Хтось безпросвітно пра-
цював в борзягах, забезпечуючи мою вербовку. 

Існують всього чотири можливості, які можуть привести до провалу: 
1. коли за мною стежать; 
2. коли під контроль узяті всі люди, з якими я зустрівся сьогодні; 
3. коли мій новий «друг» – провокатор поліції або, з переляку, доповів в поліцію і тепер став 

провокатором; 
4. коли на місці зустрічі нас абсолютно випадково пізнає хтось, хто доповість в поліцію. 
З чотирьох можливостей я відкидаю перші три. 
По-перше, за мною не стежать. 
По-друге, я зустрівся сьогодні мало не з сотнею людей. Встановити контроль за кожним не-

можливо. 
По-третє, місце проведення зустрічі підібране женевськими борзагами ГРУ зовсім непогано. 

Імовірність зіткнутися зі знайомими майже виключена. 
Залишається тільки мій новий «друг». Однак і його перевірити неважко. Сьогодні вночі екс-

перти ГРУ перевірять доставлений ним апарат. Коли він діє, значить, «друг» з поліцією не зв’язаний. 
Навряд чи поліція буде так дорого платити секретами, натомість не отримуючи нічого. 

Місце зустрічі підібране для мене зовсім непогане. Це також якийсь невідомий борзяга шу-
кав. Описував. Доводив переваги. Коли мені місце не сподобається, завтра я можу доповісти про це 
Молодшому лідеру, ще через день про це дізнається начальник ГРУ і спустить Тузика на женевського 
Навігатора. Та я скаржитися не буду. Місце мені подобається. Готель має бути великим. Там ніхто ні 
на кого не звертає уваги. Готель має бути хорошим, проте не найкращим. Все саме так і підібране. А 
найголовніше, я зобов’язаний мати захищений спостережний пункт і стежити за всім, що відбуваєть-
ся принаймні протягом години до початку зустрічі. Є такий пункт. Коли «друг» доповів про зустріч, 
коли поліція готова стежити, то навколо місця зустрічі можливий якийсь підозрілий рух. 

Чекаю годину. Нічого підозрілого не відбувається. О 20:54 з’являється він. Один. У жовтому 
«Ауді-100». Номер машини запам’ятовую. Це важлива деталь. 

Ніхто не під’їхав слідом за ним. 
Він заходить до ресторану, озирнувшись на всі боки. Це добра ознака. Коли мій новий зна-

йомий звернувся в поліцію і тепер діє під її контролем, він би не озирався. Людина, залучена до яки-
хось таємних справ, не може озиратися навсібіч. Однак я йому про це не скажу. Будуть інші зустрічі. 
З ним потім буде працювати хтось інший. Його завжди будуть контролювати. То ж нехай озирається. 
Нам від цього спокійніше. Значить, він в дружбі з поліцією не перебуває. 

О 21:03 я покидаю свій спостережний пункт і заходжу до ресторану. Ми посміхаємося один 
одному. Найголовніше зараз – заспокоїти його, відкрити перед ним всі карти або зробити вигляд, що 
всі карти розкриті. Людина боїться тільки невідомості. Коли ситуація зрозуміла, людина перестає 
бояться. А коли не боїться, то й дурниць не робить. 

- Я не збираюся залучати вас ні до яких афер. 
У цій ситуації кажу «я», а не «ми». Кажу від свого імені, а не від імені організації. Не знаю 

чому, проте це діє на завербованих агентів набагато краще. Мабуть, слова «ми», «організація» ляка-
ють людину. Йому хочеться вірити, що в усьому світі про його зраду знають лише він і ще одна лю-
дина. Всього одна. Цього не може бути. За моєю спиною – надпотужна структура. Однак мені забо-
ронено говорити «ми». За це мене карали в Військово-дипломатичної академії. 

- Я готовий платити за ваш прилад. Він потрібен мені. Проте я не наполягаю. 
- Чому ви вирішили, що я буду працювати на вас? 
- Мені так здається. Чому б ні? Повна безпека. Хороші ціни. 
- Ви дійсно готові заплатити сто двадцять тисяч доларів? 
- Так. Шістдесят тисяч – негайно. За те, що ви мене не боїтеся. Ще шістдесят тисяч – як 

тільки я перевірю, що прилад діє. 
- Коли ви зможете в цьому переконатися? 
- Через два дні. 
- Де гарантія, що ви заплатите другу половину суми? 
- Ви дуже цінна людина для мене. Я сподіваюся отримати від вас не тільки цей прилад. На-

віщо мені вас обманювати на першій же зустрічі? 
Він дивиться на мене, ледь посміхаючись. Він розуміє, що я маю рацію. А я дивлюся на сво-

го першого агента, завербованого за кордоном. Безпеку своєї прекрасної країни він продає за три-
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дцять срібняків. Це мені зовсім не подобається. Я працюю в добуванні тому, що немає у мене іншого 
виходу. Так склалася доля. Коли не тут, то в іншому місці система знайшла б для мене жорстоку ро-
боту. І коли я відмовлюся, мене система зжере. Я підневільна людина. Одначе ж ти, суко, добровіль-
но рвешся нам допомагати. Коли б ти зустрівся мені, коли я був в СпН, я б тобі, гаде, зуби напилком 
спиляв. 

Раптом я згадую, що агентам належить посміхатися. І я посміхаюся йому: 
- Ви не європеєць? 
- Ні. 
- Я думаю, що нам немає сенсу зустрічатися у вашій країні, проте не потрібно і в Швейцарії. 

Що ви думаєте з приводу Австрії? 
- Чудова ідея. 
- Через два дні я зустріну вас в Австрії. Ось тут, – простягаю йому картку з адресою і малю-

нком готелю. – Всі ваші витрати я оплачу. У тому числі і на нічний клуб. 
Він посміхається. Та я не впевнений в значенні посмішки: задоволений, незадоволений? Я 

знаю, як читати значення всяких усмішок. Тільки тут, в напівтемряві, я не впевнений. 
- Прилад з вами? 
- Так, в багажнику машини. 
- Ви поїдете в гай слідом за мною, і там я заберу ваш прилад. 
- Чи не хочете ви мене вбити? 
- Будьте розсудливі! Мені прилад потрібен. 
«На дідька мені твоє життя? Ти мені живий потрібен», – додаю вже про себе. Я на першому 

приладі зупинятися не має наміру. Навіщо ж вбивати? Мільйон готовий платити. Давай тільки товар. 
- Коли ви готові платити так багато, значить, ваша військова промисловість на цьому еконо-

мить. Так? 
- Абсолютно вірно. 
- За перший прилад ви платите сто двадцять тисяч, а економите собі мільйони. 
- Правильно. 
- У майбутньому ви заплатите мені мільйон, а собі заощадите сто мільйонів. Двісті. Триста. 
- Саме так. 
- Це експлуатація! Я так працювати не бажаю. Я не продам вам свій прилад за сто двадцять 

тисяч. 
- Тоді продайте його на Заході за п’ять з половиною тисяч. Коли у вас його куплять. Коли ви 

знайдете покупця, який вам заплатить більше, ніж я, справа ваша. Я не наполягаю. Я тим часом куп-
лю майже такий же прилад в Бельгії або в США. 

Це вже блеф. На велику фірму не пролізеш. Ребра поламають. Немає у мене іншого виходу 
до приймачів відбитого лазерного променя. Однак я спокійно посміхаюся. Не-хочеш – не треба. Та 
тільки ж ти не монополіст. В іншому місці куплю. Дістаю гаманець: 

- Ей, гарсоне! Рахунок будь-ласка! 
Він дивиться мені в очі. Довго дивиться. Потім посміхається. Зараз світло падає на його об-

личчя, і тому я впевнений, що усмішка не таїть в собі нічого поганого. І я знову посміхаюся йому. 
5 

Він дістає згорток з багажника і передає мені. 
- Ні-ні, – махаю руками, – мені краще його не чіпати. Несіть його в мою машину. 
(У разі чого можна буде сказати, що людина ненавмисно забула згорток в моїй машині. Ні-

якого шпигунства. Проста забудькуватість.) 
Він сідає в мою машину (це, звичайно, не моя машина, а взята для мене напрокат тими, хто 

мене забезпечує). 
Двері зсередини замкнути. Така інструкція. Апарат – під сидіння. Розстібаю жилет. Це спе-

ціальний жилет. Для транспортування грошей. У його руки я вкладаю шість тугих пачок. 
- Перевіряйте. Через два дні ви привезете технічну документацію, і я заплачу шістдесят ти-

сяч, що залишилися, і ще сто двадцять тисяч за документацію. 
Він киває головою. 
Тисну йому руку. 
Він йде до своєї машини. Рвонувши з місця, я зникаю в темряві. 

6 
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Скільки офіцерів ГРУ сьогодні забезпечують тільки мене? Не знаю точно. А сьогодні у мене 
ще дві зустрічі. По-перше, отриманий прилад має якомога швидше опинитися за стінами радянського 
посольства. По-друге, я мушу віддати взяту напрокат машину і отримати свою, дипломатичну. 

Через півгодини на лісовій просіці в теплому тумані зустрічаю другого секретаря радянсько-
го посольства в Берні. У нього біла машина «Пежо-504». Її ледве видно в густих кошлатих клубах 
туману. 

Мій пакет вже упакований в щільний зелений брезентовий мішок і опечатаний двома печат-
ками. Дипломат – підполковник ГРУ. Однак і йому не дозволено знати, хто я і що знаходиться в па-
кеті. Йому наказано зустріти мене, прийняти вантаж, замкнути двері зсередини і – негайно в посольс-
тво. В момент, коли пакет потрапив до дипломатичної машини, він у відносній безпеці. Лиш тільки 
він потрапить за кам’яні мури посольства, він буде в цілковитій безпеці. 

Я зупиняю машину борт до борту, опускаю скло. У нього скло вже опущене. Приймай. 
Він – великий світловолосий чоловік. Обличчя серйозне. З впертих складок біля рота без 

помилок скажу, що він вербує успішно. Варяг, поза всякими сумнівами. Такі вперті хлопці довго в 
забезпеченні не працюють. Просто сьогодні день шалений. Просто всіх сьогодні в женевській і берн-
ській резидентурах в забезпечення кинули. 

Ми не маємо права говорити, тим більше російською. Зупинився, кинув вантаж, зник. У цю 
коротку мить він встигає розгледіти мене. За якимись непримітними ознаками він пізнає в мені зеле-
ного борзягу, замученого агентурним забезпеченням, який вперше скуштував варязького успіху. Він 
посміхається мені. Він нічого не говорить, він тільки трохи ворухнув губами. А я розумію: успіхів 
тобі. 

І тільки червоні вогні по білому тумані, тільки посмішка його зубаста за склом. Зник. 
Чекаю три хвилини. Йому зараз перевага. Він зараз з вантажем. Через дві години біля Інтер-

лакена у мене ще одна зустріч: віддати цю машину, отримати свою. 
7 

В ту ніч мене могли бачити у Фрібурзі і в Нешателі. Світанок я зустрів в Цюріху. Головне 
зараз – якомога більше контактів. Мене могли бачити у величезній бібліотеці, в збройовому магазині, 
в пивничці, на вокзалі. Я розмовляв з чоловіками і жінками. Я розшукував фірму, яка реально існує, 
тільки мені зовсім не потрібна. Я рився в адресних книгах і шукав людей, які нам зовсім не цікаві. 
Кажуть, що лисиця також так само плутає свої сліди. 

Австрійський кордон я перетнув неподалік від Брегенця пізнім вечером. Поліцейського кон-
тролю на виїзді з Швейцарії чомусь не було. А коли б і був контроль, хіба дозволено комусь оглядати 
мою дипломатичну машину? Проте коли б, застосувавши силу і порушивши Віденську конвенцію 
1815 року, вони оглянули мій багаж, то вже нічого не знайшли б. 

Те, що могло б їх зацікавити, вже в Москві на Хорошовці, в величезній будівлі, іменованій 
Акваріумом. Поки я плутаю сліди, особливий літак з озброєними дипломатичними кур’єрами вже 
давно привіз десятки щільних зелених опечатаних мішків, акуратно укладених в алюмінієві контей-
нери. 

Австрійські поліцейські мене вітають, усміхаються. Документи? Будь ласка. Оглянути ма-
шину? Та в жодному разі! Тільки у них і наміру такого немає. Товстий добродушний дядько з пісто-
летом на боці козиряє: проїжджай. 

Навіщо їм чіплятися до радянського дипломата, у якого таке просте, добре обличчя. Хіба він 
схожий на патлатих терористів, фотографії яких вивішені біля поліцейської дільниці? 

Я повільно проїжджаю прикордонний шлагбаум, салютуючи їм. Я вам не ворог. Я майже 
друг. Ми провели масове вербування, однак серед наших агентів немає жодного громадянина Швей-
царії, жодного громадянина Австрії. Ваших ми вербуємо в інших місцях. Проти Австрії мої колеги 
працюють з територій всіх інших країн світу. Ми ніколи не зловживаємо гостинністю. 

8 
Дивлюся в дзеркало і бачу сіре обличчя, заросле щетиною. Очі у цієї людини в дзеркалі чер-

воні, запали. Вона сильно втомилася. 
- Спускайся вниз, попар кісточки. Поголися. І до командира, на левову шкуру. 
- Навіщо? 
- Не бійся, не на розправу. 
У сауні троє моїх друзів: 4-й, 2-й, 32-й. 
- Здорово, братове. 
- Здрастуй, варяже! 
Паряться вони вже, видно, давно. Розчервонілися. 



Віктор Суворов  Акваріум 

107 
 

- Сідай, Вітю! – І всі зуби скалять. Знають, що я сидіти не можу після двох діб за кермом. 
Вони самі не сидять. Лежать на животах. 

- Хочеш, Вітю, пивка? 
- Ще б пак... 
Спину мені Колька березовим віником відшмагав і дупу також. 
- Відновлюється кровообіг? 
- О-о-о... так. 
- Вітю, гей, Вітю, та не спи ти. Вітю, краще пивка попий. 
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Розділ 18 
1 

У великому залі накритий святковий стіл. Стільців немає. Хто зараз сидіти буде? Всі мов-
чать. Посміхаються. З’являється Навігатор, за ним, ніби вірний зброєносець, – перший шифруваль-
ник. 

- Деталей здійсненої операції оприлюднювати не буду. Не маю права. Та успіху домоглися 
всі. Деякі мають по три вербовки. Кілька людей – по дві, - Навігатор повертається до першого шиф-
рувальника: – Олександре Івановичу, зачитай особовому складу шифровки в частині, що їх стосуєть-
ся. 

- Командиру дипломатичної резидентури 173-В генерал-майору Голіцину. Вісім контейнерів 
дипломатичної пошти, відправлені вами з Женеви, Берна, Парижа, отримав. Перший аналіз, проведе-
ний Дев’ятим управлінням ГРУ, дав позитивні результати. Це дозволяє зробити попередній висновок 
про надійність всіх осіб, залучених до співпраці. Начальник Першого управління ГРУ віце-адмірал 
Єфремов. Начальник п’ятого напрямку Першого управління ГРУ генерал-майор артилерії Ляшко. 

Ми посміхаємося. 
- Читай далі. 
Командир сяє. 
- Проведена операція – одна з найбільш успішних масових вербовок останніх місяців. Вітаю 

вас і весь особовий склад резидентури зі значними досягненнями. Заступник начальника Генерально-
го штабу, начальник Другого головного управління генерал армії Івашутін. 

Пробки вдарили залпом. Заграв золотистий напій, заіскрився. Пляшки запітнілі. Відеречка з 
льодом – срібні. Як я втомився! Як я хочу пити! Як я хочу спати! 

По одному, по одному – до командира. 
І я підходжу. 
- Товаришу генерал, вітаю вас. Багато що має Японія, багато що має Америка, а ми від сьо-

годнішнього дня маємо все. 
Він посміхається. 
- Не все, тільки виходи до всього. Чому другого вербувати не став? 
- Не знаю, товаришу генерал. Боявся зіпсувати. 
- Правильно. Найстрашніше в нашій роботі – недовірливість і надмірна захопленість. Одна 

вербовка – це також дуже багато. Вітаю. 
- Спасибі, товаришу генерал. 
- Олександре Івановичу! 
- Я! 
- Читай останню. 
Перший шифрувальник знову відкриває свою теку: 
- Генерал-майору Голіцину. Дякую за службу. Начальник Генерального штабу генерал армії 

Куликов. 
- Ура! – Загорлали ми. 
Командир знову серйозний. Він урочисто піднімає келих... 

2 
Розбудив мене третій шифрувальник через чотири години тридцять хвилин після того, як я 

торкнувся подушки щокою. У кімнаті відпочинку – вісімнадцять розкладачок. Деякі вже вільні. На 
інших ще сплять мої товариші, ті, у яких сьогодні друга операція. 

- Богданичу, я тебе правильно розбудив? - Шифрувальник дивиться в свій список. 
Я дивлюся на годинник і киваю. 
Сніданок подають у великому залі, де ще відчувається запах шампанського. Їсти не хочеть-

ся. Голова важка. Я змушую себе випити склянку холодного соку і з’їсти шматок бекону. А в дверях 
вже шифрувальник: 

- Молодший лідер чекає. Каву дозволяє взяти з собою. 
У Молодшого лідера очі очманілі. Напевно, він так і не лягав спати. 
- Жилет з грошима піджени щільніше. Двері в машині мусять бути постійно закриті зсере-

дини. У разі неприємностей вимагай радянського консула. За ніч твою машину вимили, перевірили, 
відрегулювали, заправили, скинули зайвий кілометраж. Маршрут руху і сигнали зняття з операції 
узгодиш в групі контролю. Усе. Бажаю удачі. Наступний! 

3 
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Я повернувся через дві доби. Новий агент, який тепер іменується 173-В-41-706, привіз на зу-
стріч повний технічний опис приладу RS-77 і передав список офіційних осіб, які контактують з його 
фірмою і яких можна завербувати. На кожного з них було складене коротке досьє з фотографією, 
адресою і, головне, з переліком виявлених слабостей. Я заплатив агенту 120 тисяч доларів і призна-
чив нову зустріч. Дані, які він зібрав за власною ініціативою, будуть оплачені наступного разу. 

Отримані документи дозволили нам заощадити мільйони доларів і скоротити терміни розро-
бки аналогічних пристроїв на роки. 

4 
Ще через вісім днів я отримав чергове військове звання майора. Мені чомусь сумно. Вперше 

в такий день мені не радісно. Коли Навігатор прочитав мені шифровку, я, як годиться, гаркнув: 
«Служу Радянському Союзу!» А сам подумав: вони поводяться зі мною так само, як і з моїм агентом. 
Агент отримує сотні тисяч, а там, нагорі, економлять мільйони. Ці мільйони країна економить завдя-
ки мені, і в нагороду за це я отримую всього лиш алюмінієві зірочки. Проте навіть їх я носити не маю 
права: мій мундир висить в шафі з нафталіном в моїй московській квартирі. 

Мені сумно. Мене не тішать звання і нагороди. Мене щось мучить Я не розумію, що саме. 
Головне – приховати тугу від товаришів і керівництва. Коли в моїх очах згасне оптимізм, це відразу 
помітять і вживуть заходів. Не знаю яких, та тільки вживуть. Мені це зовсім ні до чого. 

Тому я дивлюся в генеральські очі і посміхаюся радісно і щасливо. 
5 

Коли сплю, я вкриваюся з головою, укутують в ковдру, ніби у шубу. Це стара армійська зви-
чка. Це несвідомий рефлекс. Це спроба зберегти тепло до самого ранку. 

Я вже не сплю в холодних наметах, в мокрих землянках, в змерзлому осінньому лісі. Та зви-
чка кутатися – на все життя. 

Останнім часом мене переслідує один і той же кошмар. Раптово прокинувшись вночі в не-
проглядній темряві від моторошного страху, питаю себе: чи не в труні прокинувся? Обережно торка-
юсь носом м’якої теплої ковдри. На труну не схоже. А може, я в полотнище закутаний, а дошки тру-
ни трохи вище? Повільно мацаю повітря. Ні, я поки не в труні. 

Напевно, так люди починають божеволіти. Так до людей підкрадається безумство. А може 
статися, я давно шизофренік, тільки навколишні мене поки не розкусили? Це цілком ймовірно. Бути 
божевільним зовсім не так кепсько, як може здатися з боку. Коли мене завтра замотають в білі прос-
тирадла і повезуть до дурдому, я не буду чинити опір і дивуватися. Там мені й місце. Я, звичайно, 
ненормальний. А хто навколо мене нормальний? 

Навколо суцільна божевільня. Безпросвітне безумство. Чому Захід пускає нас до себе сотня-
ми і тисячами? Ми ж шпигуни. Хіба не зрозуміло, що я відправлений сюди для того, щоб заподіяти 
Заходу максимальної шкоди? Чому мене не заарештують, не виженуть? Чому ці дивні, незрозумілі 
західні люди ніколи не протестують? Звідки у них така рабська покора? Можливо, вони всі з глузду 
з’їхали? А може статися, ми всі несповна розуму? А я то вже точно. І віко домовини не дарма мені 
ввижається. Ох, не дарма. Почалося це півтора роки тому після зустрічі з Киром. 

Кіра все знають. Кір – велика людина. Кір Лемзенко в Римі сидів, а працював, звичайно, не 
тільки в Італії. У Кіра всюди успіхи були. Особливо у Франції. Римський дипломатичний резидент 
ГРУ генерал-майор Кір Гаврилович Лемзенко владу мав непомірну. За це його Папою Римським ве-
личали. Тепер він генерал-полковник. Тепер він в Адміністративному відділі Центрального Комітету 
Комуністичної партії. Тепер він від імені партії контролює і ГРУ, і КДБ. 

Півтора роки тому, коли я пройшов виїзну комісію ГРУ, викликав мене Кир. П’ять хвилин 
бесіда. Він усіх приймає – і ГРУ, і КДБ офіцерів. Всіх, хто в добування йде. Кір всіх затверджує. Або 
не затверджує. Кир величний. Хто Кіра не знає? Всі знають. Доля будь-якого офіцера в ГРУ і в КДБ в 
його руках. 

Стара площа. Пам’ятник гренадерам. Міліція навколо. Люди в цивільному. Групами. Сірі 
плащі. Важкі погляди. Під’їзд № 6. Прокажіть партійний квиток. 

- Суворов, – читає прапорщик у синій формі. 
- Віктор Богданович, – відгукується другий, знайшовши моє прізвище в короткому списку. 
- Так, – підтверджує перший. – Проходьте. 
Третій прапорщик проводжає мене коридором. 
Сюди, будь ласка, Вікторе Богдановичу. Йому, охоронцю, не дано знати, хто такий Віктор 

Богданович Суворов. Він тільки знає, що цей Суворов запрошений до Центрального Комітету на бе-
сіду. З ним будуть говорити на сьомому поверсі. У кімнаті 788. Охоронець ввічливий. Будь ласка, 
сюди. 
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Ось вони, коридори влади. Склепінні стелі, під якими ходили Сталін і Хрущов. Під якими 
ходить товариш Брежнєв. Центральний Комітет – це ціле місто. Центральний Комітет – це держава в 
центрі Москви. Ніби Ватикан у центрі Риму. 

Центральний Комітет постійно будується. Кілька будівель з’єднані між собою, і всі вільні 
дворики і переходи забудовуються все новими білими коробками. Дивно, однак зі Старої площі цих 
білосніжних будинків майже не видно. Вірніше, їх видно, проте не кидаються в очі. На Стару площу 
дивляться величезні вікна сірих дореволюційних будівель, з’єднаних в один безперервний ланцюг. 
Усередині ж квартал Центрального Комітету не такий суворий і похмурий. Тут змішалися всі архіте-
ктурні стилі. 

Чистота сліпуча. Килими червоні. Ручки дверей – полірована бронза. За таку ручку і взятися 
рукою страшно, не забруднити б. Ліфти безшумні. Будь ласка, сюди. Зачекайте тут. 

Переді мною величезне вікно. Там, за вікном, вузькі провулки Замоскворіччя, білий корпус 
готелю «Росія», золоті маківки церков, зруйнованих і знову відтворених для іноземних туристів. Там, 
за вікном, громада Військово-інженерної академії. Там яскраве сонце і голуби на карнизах. А мене 
чекає Кір. 

- Заходьте будь ласка. 
Кабінет його широкий. Одна стіна – скло. Дивиться на скупчення зелених залізних дахів 

кварталу ЦК. Решта стін світло-сірі. Підлога килимова – сіра м’яка шерсть. Стіл великий, без всяких 
паперів. Великий сейф. Більше нічого. 

- Доброго ранку, Вікторе Богдановичу. 
Ласкавий, зараза. 
- Доброго ранку, Кіре Гавриловичу. 
Не любить він, щоб його генералом називали. А можливо, любить, та не показує цього. У 

всякому разі наказано відповідати «Кір Гаврилович», а не «товариш генерал». Що за ймення? За прі-
звищем українець, а на ймення – ассірійський завойовник. Як з таким іменем людину в Центральному 
Комітеті тримати можна? А може, ім’я його і не антирадянське зовсім, а навпаки, дуже радянське? 
Після революції правовірні марксисти яких тільки імен своїм дітям не вигадували: Владлен – Воло-
димир Ленін, Сталіна, Іскра, Кім – Комуністичний інтернаціонал молоді. От, дідько. І Кір в цьому ж 
ряду. Кір – Комуністичний інтернаціонал. 

- Сідайте, Вікторе Богдановичу. Як поживаєте? 
- Дякую, Кіре Гавриловичу, добре. 
Він зовсім невеликого зросту. Сивина трохи тільки проступає. В обличчі анічогісінько вида-

тного. Зустрінеш на вулиці – навіть не обернешся, навіть дихання не зірветься, навіть серце не засту-
кає. Костюм на ньому звичайнісінький, сірий в смужечку. Зшитий, звичайно, з душею. Та це й усе. 
Дуже схожий на звичайну людину. А це ж Кір! 

Я чекаю від нього пишномовних фраз: «Керівництво ГРУ і Центральний Комітет надали вам 
величезну довіру...» Та не вимовляє він такі фрази, не промовляє про передові рубежі боротьби з ка-
піталізмом, про обов’язок радянського розвідника, про всеперемагаючі ідеї. Він просто розглядає моє 
обличчя. Немов лікар, мовчки і уважно. 

- Ви знаєте, Вікторе Богдановичу, в ГРУ і в КДБ дуже рідко знаходяться люди, ті, хто тікає 
на Захід. 

Киваю. 
- Всі вони нещасні. Це не пропаганда. Шістдесят п’ять відсотків неповерненців з ГРУ і КДБ 

повертаються з повинною. Ми їх розстрілюємо. Вони знають це, і все одно повертаються. Ті, хто не 
повертається до Радянського Союзу за своєю власною волею, кінчають життя самогубством, спива-
ються, опускаються на дно. Чому? 

- Вони зрадили свою соціалістичну батьківщину. Їх мучить совість. Вони втратили своїх 
друзів, рідних, все, що було їм дорогим... 

- Це не головне, Вікторе Богдановичу. Є більш серйозні причини. Тут, в Радянському Союзі, 
кожен з нас – член вищого стану. Кожен, навіть самий незначний офіцер ГРУ – надлюдина відносно 
всіх інших. Поки ви в нашій системі, ви володієте колосальними привілеями в порівнянні з рештою 
населення країни. Коли ти молодий і здоровий, коли у тебе є влада і привілеї, про це забуваєш. А 
згадуєш про це, коли вже нічого не можна повернути. Деякі тікають на Захід, сподіваючись мати чу-
дову машину, особняк з басейном, гроші. І Захід платить їм дійсно багато. Але, отримавши «мерседе-
са» і власний басейн, зрадник раптом помічає, що всі навколо нього також мають хороші машини і 
басейни. Він раптом відчуває себе мурахою в натовпі таких же багатих мурах. Він раптом втрачає 
відчуття переваги над оточуючими. Він стає звичайним, таким, як усі. Навіть коли ворожа розвідка 
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візьме цього зрадника на службу, все одно він не знаходить втраченого почуття переваги над оточу-
ючими, бо на Заході служба в розвідці не вважається вищою честю і шаною. Урядовець, кузька, нічо-
го більше. 

- Ніколи про це не думав... 
- Думай про це. Завжди думай. Багатство відносне. Коли ти Москвою їздиш «Ладою», на те-

бе дивляться дуже красиві дівчата. Коли ти Парижем їдеш довгим «Сітроеном», на тебе ніхто не ди-
виться. Все відносне. Лейтенант на Далекому Сході – цар і бог, повелитель і володар, який розпоря-
джається життями інших людей. Полковник в Москві – пішак, тому що тисячі інших полковників 
поруч. Зрадиш – втратиш все. І згадаєш, що колись ти належав до могутньої організації, був абсолю-
тно незвичайною людиною, піднятою над мільйонами інших. Зрадиш – відчуєш себе сірим, непоміт-
ним нікчемою, таким, як і всі довкола. Капіталізм дає гроші, однак не дає влади і почестей. Серед нас 
знаходяться особливо хитрі, які не тікають на Захід, а залишаються, таємно продаючи наші секрети. 
Вони мають гроші капіталізму і користуються становищем надлюдини, яке дає соціалізм. Проте ми 
таких швидко знаходимо і знищуємо. 

- Я знаю. Пеньковський... 
- Не тільки. Пеньковський всесвітньо відомий. Багато невідомі. Володимир Константинов, 

наприклад. Він повернувся до Москви у відпустку, а потрапив прямо на слідство. Незаперечні докази. 
Смертний вирок. 

- Його спалили? 
- Ні. Він просив його не вбивати. 
- І його не вбили? 
- Ні, не вбили. Та одного разу він солодко заснув у своїй камері, а прокинувся в труні. Гли-

боко під землею. Він просив не вбивати, і його не вбили. Однак труну закопати зобов’язані. Така ін-
струкція. Іди, Вікторе Богдановичу. Успіхів тобі. І пам’ятай, що в ГРУ кількість зрадників набагато 
нижча, ніж в КДБ. Бережи цю добру традицію. 

6 
У Мюнхені сніг. Небо бузкове. І ще сипле зі снігової свинцевої хмари. Поспішають бюргери. 

Носи в коміри ховають. Ялинки. Ялинки довкола. Навколо ліхтарів густіші сніжинки, крупніші. 
Вкриває сніг бруд і сірість цивілізації. Все чисте, все без брудних плям, навіть дах Дойче Банку. Тихо 
і тепло, коли сніг сиплеться. Коли прислухатися, то можна почути шурхіт білих м’яких кристалів. 
Слухайте, люди, як сніг падає! Гей, бюргери, та куди ж ви поспішаєте? Зупиніться. Чисто і тихо кру-
гом. Ні вітру пронизливого, ні виску гальм. Тільки тиша над білим містом. 

М’які теплі сніжинки падають мені на обличчя. Я люблю їх. Я не відвертаюсь. Сніг буває 
колючим, сніг буває жорстким і шорстким. Та сьогодні не той сніг. Сьогодні добрий сніг падає з не-
ба, і я не ховаю від нього обличчя. 

З вокзалу – на Марієнплац. Плутаю сліди. За мною стеження немає. Проте я мушу сліди за-
плутати, закрутити. Кращої погоди для цього не придумаєш. Майор ГРУ № 173-В-41. Я плутаю сліди 
після зустрічі з «другом» № 173-В-41-706. Зустріч провів в Гамбурзі. Там же якийсь молодий борзяга 
з Боннської дипломатичної резидентури ГРУ прийняв отримані мною документи. 

У Мюнхені я лише плутаю сліди. Провулками, провулками, все далі в снігову млу. Іноді ме-
не можна побачити там, де багато людей. У нескінченних лабіринтах пивниці, де колись народилася 
партія Гітлера. Це не пивниця. Це справжнє місто з вулицями і площами. З нескінченними рядами 
столів. З сотнями людей. Це справжня незалежна пивна держава, як Ватикан в Римі, як Центральний 
Комітет в Москві. 

Далі, далі вздовж столів, за ріг, ще за ріг. Тут в темній ніші трохи почекати. Хто з’явиться 
слідом? Тут, в чорній ніші, на величезному дубовому кріслі не інакше як Герінг сидів. А тепер сиджу 
я з величезним пивним кухлем. Це моя робота. Хто пройде мимо? Чи не шукають мене чиїсь очі, що 
втратили сіру спину в цьому вирі, в цьому мороці, в пивних випарах? Начебто нікого. Тоді знову на 
вулицю. У вузькі провулки. У блакитну заметіль. 

7 
Товариш Шелепін – у Відні. Проїздом. Він їде до Женеви на засідання сесії Міжнародної ор-

ганізації праці. Товариш Шелепін – член Політбюро. Товариш Шелепін – зірка першої величини. 
Проте не висхідна зірка, а зірка, що заходить. Були часи, коли товариш Шелепін був (таємно) заступ-
ником голови КДБ і одночасно (явно) віце-президентом Міжнародної федерації демократичної моло-
ді. Товариш Шелепін організовував маніфестації за мир і дружбу між народами. На його совісті гран-
діозні маніфестації на захист миру. Мільйони дурнів йшли за товаришем Шелепіним. Кричали, вима-
гали миру, роззброєння і справедливості. За це його піднесли в ранг голови КДБ. Правив він круто і 
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твердо. Звали його Залізним Шуриком. Правив Шурик половиною світу, в тому числі і демократич-
ною молоддю, яка вимагає миру. 

Тільки він зірвався. 
Тепер товариш Шелепін править радянськими профспілками. Профспілки у нас – також фі-

лія КДБ. І тому немає в посольстві особливої поваги до високого гостя. Їдеш в свою Женеву, ну і ко-
ти собі. Не затримуйся. Всім ясно, що товариш Шелепін вниз ковзає. Був головою КДБ, а нині лише 
профспілками заправляє. Коли ковзання вниз почалося, то його вже не зупиниш. 

Все посольство знає, що Залізний Шурик напивається до повної нестями. Лідер радянського 
пролетаріату страшно матюкається. Він б’є прибиральниць. Він викинув з вікна важку кришталеву 
попільничку і зіпсував дах лімузину кубинського посла. Він сам знає, що йому настав кінець. Колиш-
ній глава КДБ прощається з владою. Шаленіє. 

Я зіткнувся з ним в коридорі. У нього заплиле зморшкувате обличчя, зовсім несхоже на те, 
що посміхається нам з портретів. Та й пізнав я його лише тому, що п’яний (ніхто так посольством не 
зважується ходити), та ще при охороні. Кого ще п’ять охоронців супроводжувати будуть? У охорон-
ців обличчя кам’яні, як і належить. В охоронці набирають тих, хто сміятися не навчився. Йдуть вони 
пихаті. Селянські хлопці, піднесені до вершин влади. Вони, звичайно, не розуміють, що коли падіння 
почалося, то його не зупинити. 

І тільки на губах старшого в команді охоронців грає ледь гидлива посмішка. Ледь помітно 
його губи кривляться. Мене ця усмішечка не обдурить; він не охороняє товариша Шелепіна від воро-
гів народу, він стежить за тим, аби товариш Шелепін, вождь найбільш свідомого революційного кла-
су, не чкурнув. Коли товариш Шелепін побіжить, начальник охорони скористається пістолетом. Та в 
потилицю! Межи вухами! Щоб не втік товариш Шелепін далеко. 

І товариш Шелепін, зірка першої величини, що заходить, знає, що начальник охорони не 
охоронець, а конвоїр. Знає Шурик, що дана начальнику охорони відповідна інструкція. І я це знаю. 

Ах, коли б мені дали таку інструкцію! 
8 

- Деза! 
Навігатор суворий. Я мовчу. Що на таку заяву скажеш? В його руці шифровка. Від 706-го 

пішла деза. Коли аналізувати отримані від 706-го документи, то розкрити обман складно або взагалі 
неможливо. Однак будь-який документ, будь-який апарат, будь-який зразок озброєння ГРУ купує в 
декількох примірниках в різних частинах світу. Інформація про зниження шумів в редукторах атом-
них підводних човнів типу «Джордж Вашингтон» була отримана ГРУ через дипломатичного резиде-
нта в Уругваї, а повна технічна інформація про ці човни була отримана нелегалами ГРУ через Бель-
гію. Однакові шматочки інформації порівнюються. Це робиться завжди, з усяким документом, з уся-
ким шматочком інформації. Спробуй додати від себе, спробуй приховати – служба інформації це 
розкриє. 

Саме це сталося зараз з моїм виставковим «другом» № 173-В-41-706. 
Все було добре. Однак в останньому отриманому від нього документові не вистачає трьох 

сторінок. Сторінки важливі і вилучені так, що їхню відсутність неможливо виявити. Тільки порівнян-
ня з таким самим документом, отриманим, можливо, через Алжир або Ірландію, дозволяє стверджу-
вати, що нас намагаються обдурити. Підробка виконана майстерно. Виконана експертами. Значить, 
Сімсот шостий під повним контролем. Сам він прийшов в поліцію з повинною або попався – значен-
ня не має. Головне – він під контролем. 

- Накажете прибрати Сімсот шостого? 
Навігатор з крісла схопився: 
- Схаменися, майоре! З глузду з’їхав? Бульварної літератури начитався? Коли зрадиш ти – 

ми тебе вб’ємо, це буде уроком для всіх інших. А коли вбити добропорядного буржуя, власника фір-
ми, для кого це стане уроком? Хто знає, що він з нами був пов’язаний? Я б його вбив, коли б він був 
небезпечним для нас. Тільки він про нас анічогісінько не знає. Він навіть не знає, працював він на 
КДБ або на ГРУ. Ми йому такої інформації не давали. Єдиний секрет, яким він володіє: Віктор Суво-
ров – шпигун. А це весь світ знає... Велика спокуса вбити. Багато розвідок так і чинять. Втягуються в 
таємну війну і забувають про своє головне завдання – добувати секрети. Нам же потрібні секрети, як 
здоровому мужику потрібні статеві зносини. Запам’ятай, майоре, що тільки слабкий, дурний, невпев-
нений у собі чоловік вбиває і гвалтує жінку. Саме такими слабкими і дурними нас зображають буль-
варні газетки і дешеві романчики. Розумна, сильна, впевнена в собі розвідка не ганяється за агенту-
рою, як за жінкою. Розумному чоловікові жінки проходу не дають, на шиї виснуть. Чоловік, у якого 
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сотні жінок, не мстить одній, навіть коли та зрадила йому, з тієї простої причини, що йому ніколи 
цим займатися. У нього безліч інших дівчаток. До речі, у тебе є доробок, що-небудь в запасі? 

- Ви маєте на увазі нових «друзів»? 
- Тільки це я і маю на увазі! – Раптом розізлився він. 
Навігатор, звичайно, знає, що крім Сімсот шостого, у мене ніяких «друзів» немає, як немає 

ніяких натяків на цікаві знайомства. Питання він поставив тільки для того, щоб ткнути мене носом в 
багно. 

- Ні, товаришу генерал, нічого у мене в запасі немає. 
- В забезпечення! 
- Єсть в забезпечення! 
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Розділ 19 
1 

З Сімсот шостим я провів ще одну зустріч. Він під контролем, тале зовсім не обов’язково 
показувати, що ГРУ про це знає. 

Проводжу зустріч, як завжди. Плачу. Кажу, що поки його матеріали нам не потрібні. Зустрі-
немося через рік. Можливо, у нас з’явиться замовлення. Через рік під будь-яким приводом його виве-
дуть в консервацію. У дрімаючу мережу. Жди сигналу. На цьому зв’язок з ними припиниться: чекай, 
коли до тебе на зв’язок вийде особливо важливий нелегал! Нехай чекає він, нехай чекає поліція. Не 
дочекаєтесь. Називається це відсіканням під виглядом консервації. Від нього ми отримали дуже пот-
рібні прилади. На ньому ми заощадили мільйони. Його матеріал, коли він був першосортним, також 
використовувався для перевірки інформації якогось іншого джерела. А тепер до побачення. Чекайте 
наступного сигналу. Чекайте особливо важливої зустрічі. 

З Сімсот шостим ніяких проблем. А що ж мені тепер робити? Знову собаче життя почина-
ється. Знову борзити. Знову безпросвітне агентурне забезпечення. 

А на що ти, Богданичу, розраховував? Не можеш працювати самостійно – горбаться на ін-
ших. 

2 
Я знову в забезпеченні. Знову я повністю підпорядкований Молодшому лідеру і позбавле-

ний права зустрічатися з Навігатором особисто. На таких, як я, у нього немає часу. Правда, хто успіхи 
має, також іноді в агентурному забезпеченні працює. Однак це трапляється тільки під час масового 
забезпечення, коли всю резидентуру виганяють на проведення тих чи інших операцій, сенс яких від 
нас прихований. А ще їх залучають для забезпечення операцій нелегальних резидентур ГРУ. Це інша 
справа. Забезпечувати нелегалів – шана. Тільки нас, борзяг, в забезпечення нелегалів кидають рідко. 
Нам залишається важка невдячна робота: великий ризик, сила-силенна витраченого часу і ніяких по-
честей. Просте агентурне забезпечення роботою не вважається. Нібито секретар-друкарка у великого 
письменника. Ні грошей, ні почестей. Та лиш спробуй помилитися! 

Саме така у мене сьогодні робота. Я на пікнік в гори їду. Час зараз зовсім не для пікніків. 
Погода не та. Проте мені потрібно бути в горах. Коли б за нами стежили, коли б нас заарештовували і 
виганяли, я придумав би якийсь привід розумніший. Однак нас рідко чіпають в Великобританії, май-
же ніколи – в США, а в інших країнах до нас, шпигунів, ставляться доброзичливо. Тому немає необ-
хідності вигадувати щось оригінальне. Пікнік. Цього достатньо. Навряд чи хто на пікнік поодинці 
їздить. Та тільки хіба комусь цікаво, що робить радянський дипломат в неробочий час? 

У багажнику моєї машини – протитанковий гранатомет РПГ-7 і п’ять гранат до нього. Все це 
акуратно упаковане. Все це я повинен вкласти в тайник. Гранатомет важить 6 кілограмів. Кожна гра-
ната – 2 кілограми 200 грам. Та ще упаковка. Загалом, понад 20 кілограмів в одному довгому сірому 
пакеті. Кому цей гранатомет потрібен? Не знаю. Я зарию його в горах. Сховаю в схованці, яку виби-
рав шість днів. Хтось комусь колись передасть опис цієї схованки і таємні прикмети, за якими його 
зовсім легко знайти. Адресат завжди отримує опис схованки тільки після того, як матеріал закладе-
ний. Отже, навіть коли він і захоче продати нас поліції, то не зможе цього зробити. Адресат отримає 
опис і поспішить до цього місця, та мене там вже давно не буде. Так що я, моя дипломатична резиде-
нтура, радянська військова розвідка і весь Радянський Союз до цього гранатомету стосунку не маємо. 
Лежав у землі, ось і все. Можливо, він завжди тут лежав. Може статися, з дня створення Землі йому 
тут місце було. Не біда, що гранатомет радянський. Можливо, американці захопили його у В’єтнамі, 
та й ховають в Альпах! 

Кому цей гранатомет знадобився? Хоч вбийте, не знаю. Ясно, що це не резерв на випадок 
війни. Для тривалого зберігання застосовуються важкі контейнери, а тут зовсім легка упаковка. Зна-
чить, його найближчими днями хтось забере. Не виключено, що найближчими днями ним і скориста-
ється. Інакше його доведеться довго зберігати. Це небезпечно. А я ж зараз історію творю! Можливо, 
цей гранатомет поверне історію людства в зовсім несподіване русло. РПГ-7 – потужна зброя, легка та 
проста. Всі лідери Заходу за куленепробивне скло поховалися. А коли вас, панове, гранатою ПГ-7В 
торохнути? Жоден броньований лімузин не встоїть. Торохнути з трьохсот метрів можна. Ото вже 
вереску буде! Цікаво, на кого ж ГРУ око своє поклало? Кому п’ять гранат призначаються? Очільни-
кові держави? Генералу? Папі Римському? 

А тільки ж можна і не по броньованому лімузину торохнути. Захисник навколишнього сере-
довища може в знак протесту вдарити по цистерні з отруйним газом або по атомному реактору. Захи-
сник миру може підстерегти конвой з американськими атомними боєголовками та натиснути на 
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спуск. Шуму буде на весь світ. Ядерного вибуху, звичайно, не станеться, тільки вже газети так зави-
ють, що доведеться Заходу роззброюватися. 

Я кручусь перехрестями, я часто міняю швидкість, я вискакую на автостради і знову йду на 
зовсім непримітні польові дороги. Хто за мною стежить? Здається, ніхто. Кому потрібен я? Нікому. 
Один. У густому лісі на вузькій дорозі. Над моєю головою шумить ліс. Свою машину я залишив на 
узбіччі вузької дороги. Тут іноді залишають свої машини туристи. 

Сиджу на пагорбі в ялиннику і з боку спостерігаю за своєю машиною. Стеження за мною не 
було. Гарантую. Проте, можливо, в мою машину поліція вмонтувала радіомаячок, який зараз сигна-
лить їм про мою присутність. Вони, можливо, не стежили за мною, як зазвичай, а трималися на знач-
ній відстані. Коли так, то скоро хтось мусить з’явитися біля моєї машини. Навкруги ліс та гори. Вони 
можуть з’явитися, тільки використовуючи одну дорогу. А вона під моїм контролем. Вони будуть тро-
хи метушитися біля моєї машини, гадаючи, в якому напрямку я пішов. Тоді я заберу свій дорогоцін-
ний згорток і, зробивши великий гак лісом, повернуся до своєї машини, коли біля неї нікого не зали-
шиться. Двері я закрию зсередини і буду кружляти лісами та горами. Потім повернуся до посольства і 
завтра повторю все з самого початку. 

Знову дивлюся на годинник: минуло тридцять хвилин. Ніхто не з’явився біля моєї машини. 
Лише сосни шумлять. Упаковку з гранатометом можна було б залишити в машині, і тепер, перекона-
вшись, що за мною не стежать, повернутися до машини, захопити вантаж і йти в гори. Проте це небе-
зпечно: під час моєї відсутності автомобіль можуть розкрити, незважаючи на дипломатичні номери. І 
тому гранатомет зараз зі мною. 

Ще кілька хвилин сиджу в кущах, прислухаюся до шелесту лісу. Немає нікого. На ноги на-
дягаю гумові чоботи, на голову – кепку з добродушним британським левом, рюкзак на спину: нехай 
мене за туриста вважають. В руках у мене сигара. Я, звичайно, не палю. Багато років тому мені забо-
ронили це робити. Та ароматна сигара завжди зі мною. Кінчик її відламати, тютюн потерти в долонях 
і розкидати навколо себе. Це вашим собачкам від мене привітання. Довго продираюся через кущі, 
виходжу до струмка і бреду водою проти течії. Стеження немає. Однак, може статися, вони через 
кілька годин нагрянуть сюди з собаками, з вертольотами. 

Шкода, що упаковка з гранатометом має незвичайну форму. Коли хтось побачить, що з мого 
рюкзака стирчить така незрозуміла, обгорнута гумою деталь, обов’язково зрозуміє, що я чорнороб 
ГРУ, що працюю в невдячному забезпеченні в покарання за нездатність самостійно знаходити виходи 
до секретів. 

Далекий мені шлях випав. Ніжками, ніжками. Як в частинах спеціального призначення. 
Струмком вгору та вгору. Революційним загонам борців за свободу потрібна зброя для звільнення від 
капіталістичного рабства. Можливо, гранатомет заберуть італійські або німецькі хлопці і скориста-
ються ним, завдаючи ще одного удару по гниючому капіталізму. 

Далекий шлях. Достатньо часу для розумової гімнастики. Що ж мені придумати, щоб мене 
на самостійну роботу поставили? Може, написати рапорт начальнику 5-го напрямку Першого управ-
ління і запропонувати щось оригінальне? Нехай, наприклад, німецькі або італійські хлопці вкрадуть 
президента або міністра оборони. Це для них добре, для їхніх революційних цілей, для підняття рево-
люційної свідомості мас. Захопленого будуть вони судити своїм революційним трибуналом. Нехай 
стратять його. Тільки щоб перед стратою ми могли з ним поговорити: праску на пузо – видавай, пад-
ла, секрети! 

Я чвалаю по воді, посміхаючись своїм фантазіям. Звичайно, цього я ніколи не запропоную. 
Невдячна справа – давати поради. Тих, хто подав ідею, ніколи не згадують. Нагороджують не ініціа-
торів, а виконавців. Ідея проста. І без мене до неї додумаються. Мені потрібно придумати щось таке, 
де б я був не тільки ініціатором, а й виконавцем. Ідея мусить бути не загальною, а конкретною. Перед 
тим, як розповісти її командиру, я зобов’язаний підготувати сотні деталей. Перед тим, як про неї роз-
повісти, я мушу бути повністю пов’язаним з цією ідеєю так, щоб мене не могли відтіснити вбік, дові-
ривши проведення операції більш досвідченим вовкам. 

Чистий гірський струмочок дзюрчить під моїми ногами. Іноді я виходжу на берег, щоб обій-
ти водоспад. Тоді я знову відламую шматочок сигари, розтираю тютюн в долонях і розкидаю його. 
Ступаю тільки на камені, не залишаючи слідів на мокрій землі. 

3 
Ось воно, це місце, вибране мною, схвалене Молодшим лідером резидентури і затверджене 

начальником Першого управління ГРУ. 
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Схованка, тайник – це не печера і не таємний льох. Зовсім ні. Тайник – це місце, яке легко 
може знайти той, кому належить, і яке важко знайти тому, кому не належить. Тайник – це місце, де 
наш вантаж не можуть виявити випадково, де він не може постраждати від стихійних лих. 

Підібраний мною тайник відповідає цим вимогам. Він вибраний в горах, далеко від людсь-
кого житла. Це місце – в ущелині між скелями. Це місце закрите непрохідними хащами колючих ку-
щів. Сюди не прагнуть туристи. Тут не грають цікаві діти. Тут ніколи не буде будівництва. Цьому 
місцю не загрожують зсуви і повені. А знайти його легко – коли знаєш, як шукати. Ось високовольт-
на лінія електропередачі на гігантських металевих опорах. Від опори № 042 потрібно йти в напрямку 
опори № 041. Потрібно дійти до місця, де дроти найбільше провисають і тут повернути ліворуч. Далі 
пройти тридцять метрів в напрямку, точно перпендикулярному лінії електропередачі. Колючки пику 
дряпають? Це нічого. Ось в кущах купа каміння і чорні вуглини багаття, яке горіло тут багато років 
тому. Звідси десять кроків праворуч. Протиснемося в ущелину. Купа каміння. Це і є схованка. Тай-
ник. Місце не найприємніше. Сиро, похмуро. Колючки. Минулого разу, коли я це місце знайшов, 
накидав тут всякого сміття, яке виявив поблизу: іржаву консервну банку, пляшку, моток дроту. Це 
щоб нікому в голову не прийшло тут пікнік влаштувати. 

Ще раз оглядаю все, що оточує мене. З моменту моєї першої появи тут нічого не змінилося. 
Навіть консервна банка на колишньому місці. Довго вслухався в шум вітру на вершинах гір. Нікого. 
Скидаю з плечей остогидлий за довгу дорогу рюкзак. Пропонував я командиру закопати гранатомет в 
землю, та він наказав тільки завалити його каменюками, вибираючи, які важчі. А ще я пропонував 
зловити бездомного кота, доставити сюди і тут принести в жертву інтересам світового пролетаріату. 
Його тлін відвадить від цього місця і мисливців, і туристів, і закохані парочки, які шукають затишні 
куточки. Цю пропозицію також не затвердили. Перший заступник командира наказав скористатися 
рідиною ЗГГ, варіант 4. Флакончик у мене невеликий, проте запах залишиться надовго. ЗГГ, варіант 4 
– це запах горілої гуми, він збережеться тут на кілька тижнів, відганяючи непрошених гостей і гаран-
туючи самотність одержувачам моєї посилки. Що ж, успіху вам, безстрашні борці за свободу і соціа-
льну справедливість. 

Вслухуюся в шум вітру і обережним звіром прослизаю межи скелями. 
4 

Західну Європу я вже знаю непогано. Так добрий мисливський пес знає сусідній гай. Я міг 
би працювати екскурсоводом в Амстердамі або в Гамбурзі: подивіться праворуч, подивіться ліворуч. 
Відень також знаю добре, проте не так, як, наприклад, Цюріх. Це і зрозуміло: не займайся любов’ю 
там, де живеш. Мої колеги з Риму, Бонну, Парижа, Женеви знають Відень краще за мене. Вони пра-
цюють тут, виїжджаючи на гастролі. А я гастролюю там. Система для всіх одна. У всіх у нас єдина 
тактика: не треба сваритися з місцевою владою, коли можна операцію провести десь інде. 

Сьогодні я працюю в Базелі. Не сам працюю. Забезпечую. Базель – стик Німеччини, Франції 
та Швейцарії. Базель – зручне місце. Унікальне. Базель – перехрестя. Був в Базелі й зникаю. Тут легко 
зникнути. Дуже легко. 

Я сиджу в невеликому ресторанчику прямо навпроти вокзалу. Взагалі-то важко сказати, рес-
торан це чи пивничка. Зал надвоє розділений. В одній частині – ресторан. Зовсім невеликий. Там на 
столах червоні скатертинки. В іншій частині – пивничка. Дубові столи без всяких скатертинок. Тут я і 
сиджу. Один. На темному дереві столу вирізаний орнамент і дата: 1932. Значить, стіл цей тут ще й до 
Гітлера стояв. 

Добре бути швейцарцем. Кордон Німеччини он там проходить. Прямо вулицею. А війни тут 
ніколи не було. 

Симпатична невисока тітонька кухоль пива переді мною ставить на акуратний картонний 
кружечок. Звідки їй, цицькастій, знати, що я вже на бойовій стежці. Що секунди стукають в моїй го-
лові, що сиджу я тут не просто, сиджу так, аби великий годинник на будівлі вокзалу бачити. Звідки їй 
знати, що по цьому годиннику ще хтось орієнтується, кого я не знаю і не впізнаю ніколи. Звідки їй 
знати, що кінчики моїх пальців вже намазані кремом ММП і тому не залишають відбитків. Звідки їй 
знати, що в моїй кишені лежить звичайна порцелянова ручка, які в туалетах на ланцюжку висять. 
Смикнув – і вода зашуміла. Ця ручка зроблена в Інституті маскування ГРУ. Всередині – контейнер. 
Можливо, з описом тайника-схованки або з грошима, з золотом, біс знає з чим. Не знаю я, що всере-
дині контейнера. Однак рівно через сім хвилин я вийду до туалету і в передостанній кабінці зніму з 
ланцюжка ручку, покладу її в кишеню, а на її місце повішу ту, яка у мене в кишені. Хтось інший, той, 
хто також зараз дивиться на годинник вокзалу, увійде в цю кабіну після мене, зніме ручку з контей-
нером, а на її місце причепить звичайну. Вона зараз в його кишені зберігається. Певне, він також за-
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раз стискає її пальцями, намазаними кремом ММП. Всі три ручки – близнюки. Не розрізниш. Не да-
ремно Інститут маскування працює. 

Стрілка великого годинника трохи здригнулася. Ще шість хвилин. Поруч з вокзалом велике 
будівництво. Чи то вокзал розширюють, чи то готель зводять. Спорудження вирізняється з-під лаш-
тунків витончене, на кшталт башти. Стіни коричневого металу, і вікна також темні, майже коричневі. 
Високо в небі робітники в помаранчевих касках – мавпи сталевих джунглів. А на карнизах голуби. 
Ось один голуб повільно і зосереджено вбиває свого товариша. Дзьобом в потилицю бац, бац. Поче-
кає трохи. І знову дзьобом в потилицю. Гидкий птах голуб. Ні яструби, ні вовки, ні крокодили не 
вбивають заради забави. Голуби вбивають тільки заради цього. Вбивають своїх побратимів просто 
заради втіхи. Вбивають повільно, розтягуючи задоволення. 

Ех, був би у мене зараз в руках автомат Калашникова! Кинув би я сектор запобіжника вниз 
на автоматичний вогонь, затвор ривком назад пересмикнув і страшним гуркотом залив би привокза-
льну площу напівсонного Базеля. Торохнув би довгою переливчастою автоматною чергою по голубу-
вбивці. Свинцем би його розірвав, розметав. Перетворив би в купу закривавлених пір’я. 

Ось тільки в мене автомата немає. Я не в частинах спеціального призначення, а в агентур-
ному забезпеченні. Шкода. А вже ж і справді вбив би і не згадав, що, рятуючи слабкого голуба від 
вірної смерті, рятую такого ж убивцю. Натура у них у всіх одна, голубина: отямиться, віддихаєтеся, 
знайде когось слабшого, та й буде його дзьобом в потилицю тюкати. Знає ж, гад, в яке місце бити. 
Професійний, ніби кат НКВС. 

Огидний птах – голуб. Проте знаходяться ж люди, які цього холоднокровного вбивцю сим-
волом миру вважають. От би крокодила таким символом вважали або анаконду. Мирне звірятко ана-
конда. Вбиває, тільки щоб прогодуватися. А як поїсть, так і спить. У мучительстві насолоди не знахо-
дить. І своїх дитинчат пожирає, тільки коли сильно їсти хочеться. 

Слабкий голуб на карнизі розкинув крила. Голова зовсім повисла. Сильний голуб весь зібра-
вся в жмут. Добиває. Удар. Ще удар. Потужні удари. Кінчик дзьоба в крові. Ну, ти свою справу скін-
чай, а мені час. До туалету. На цілком таємну операцію з агентурного забезпечення. 

5 
Часу я не втрачаю. Коли я забезпечую когось в Німеччині, думаю про те, як самому проник-

нути в німецькі секрети. Коли в Італії на когось працюю, думаю про виходи до італійських секретів. 
В Італії можна завербувати і американця, і китайця, і австрійця. Мені потрібні ті, хто володіє держав-
ними секретами. Зараз я повернувся з Базеля і доповідаю Навігатору результати операції. Зазвичай 
рапорт слухає Молодший лідер, проте сьогодні слухає Навігатор особисто. Мабуть, забезпечення 
було важливим. 

Скориставшись нагодою, доповідаю мої пропозиції про те, як добути секретні документи 
про систему «Флорида». «Флорида» – система ППО Швейцарії. Швейцарська «Флорида» – цеглинка. 
Та тільки точно з таких цеглинок складена система ППО США. Коли познайомитися зі швейцарсь-
ким сержантом, то багато що стане зрозумілим з американською системою... 

Навігатор дивиться на мене важким поглядом. Свинець в очах, і нічого більше. Погляд його 
– погляд бика, який спокійно розглядає молоденького тореадора перед тим, як підняти його на могу-
тні роги. Думки від цього бичачого погляду плутаються. У мене є імена і адреси персоналу на коман-
дному пункті системи ППО Швейцарії. Я знаю, як можна познайомитися з сержантом. А він тисне 
мене поглядом. Я збиваюся і забуваю весь чіткий порядок моїх умовиводів. 

- Постараюся це зробити... 
Він мовчить. 
- Доповім всі деталі... 
Він мовчить. 
Він втягує ніздрями кубометр повітря і тут же з шумом, як кит, випускає його: 
- В забезпечення! 

6 
Агентурне забезпечення – це як солодкий сироп для мухи. Начебто і не ризиковано, і соло-

денько, та не виберешся з нього. Крильця важчають. Так в цьому сиропі і здохнеш. Тільки той справ-
жнім розвідником стає, хто з нього вирватися зуміє. Генка-консул, наприклад. Приїхав до Відня ра-
зом зі мною. На вивчення міста нам по три місяці дали. Щоб місто ми краще за віденську поліцію 
знали. Через три місяці нам обом іспит: десять секунд на роздуми, що знаходиться на Люгерплац? 
Назви всіх магазинів, готелів, ресторанів, номери автобусів, які там зупиняються, – все називай. 
Швидше! А може, там жодного готелю немає? Швидше, швидше! Знати місто краще місцевої поліції! 
Назви всі вулиці, що перетинають Таборштрассе! Швидше! Скільки зупинок? Скільки поштових 
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скриньок? Коли їхати по Таборштрассе з півночі на південь від перетину з Ам Табор, що ліворуч? 
Що? Що? Як? Як? Як? 

Іспити ми з другого разу обидва здали. Не здаси з трьох раз – повернуть до Союзу. Після іс-
питів мене в забезпечення кинули. А його ні. Він, поки місто вивчав, встиг познайомитися з якимось 
пройдисвітом, що паспортами торгує. Паспорти напівфальшиві – або чисті бланки, або просто вкра-
дені у туристів. 17-й напрямок ГРУ паспорти та інші особисті документи – дипломи, водійські посві-
дчення, солдатські книжки – скуповує в будь-яких кількостях. Не для використання. Для вивчення в 
якості зразків при виробництві нових документів. Всі ці папери особливо, звичайно, не цінуються, і їх 
добування – зовсім не вищий клас агентурної роботи. Та тільки мене в забезпечення, а Генку – ні: 
добувай свої бісові паспорти. 

Поки Генка з паспортами працював, часу у нього досить було. І він часу не втрачав. Ще з 
кимось познайомився. Тут вже мене поставили Генчині операції забезпечувати, хвіст йому прикрива-
ти. Я після його зустрічей якісь теки отримував так в посольство возив. Заарештують біля входу в 
посольство – то вже краще мене, а не Геннадія Михайловича. А він чистеньким ходить. Потім у нього 
і більш серйозні завдання з’явилися. Він на операцію йде, а його п’ять-сім борзяг прикриває. Наступ-
ного року йому достроково підполковника присвоїли. Майором він тільки два роки ходив. 

Восьма година вечора. Поспішаю додому. Чотири години спати, вночі – в забезпечення. 
Я не заздрісний, не ревнивий. Нехай, Генко, тобі щастить. Чистого тобі неба! Я, Генко, та-

кож із забезпечення вирвуся. 
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Розділ 20 
1 

Навігатор посміхається мені – вперше за багато місяців. 
- Нарешті! Я завжди знав, що ти вийдеш на самостійну дорогу. Як ти з ним познайомився? 
- Випадково. У забезпеченні працював в Інсбруку. Повертаюся. Вирішив місце для схованки 

про запас придивитися. Зупинився поряд з дорогою. Місце приглянув. Гарне. Вирішив повертатися. 
Задні колеса на ґрунті. Ґрунт мокрий. Буксують. Ззаду укіс. Сам зрушити не можу. Стою біля дороги, 
прошу допомогти. Все мимо мчать. Зупинився «Фіат-132». Водій один в машині. Допоміг. Трохи 
підштовхнув мою машину. Я машину з грязюки вивів, а його всього оббризкав – газонув занадто си-
льно. Хотів в знак вибачення йому пляшку віскі дати, та передумав. Вибачте, кажу, вибачте, давайте 
в ресторан зайдемо. Почиститеся. А вечеря за мною. Запрошую. 

- Погодився? 
- Так. 
- Він запитав, хто ти такий? 
- Ні, він тільки запитав, де я живу. Відповів, що в Відні. Я ж і справді у Відні зараз живу. 
- Номер у тебе дипломатичний був? 
- Ні. У забезпеченні працював. На чужій машині. 
Навігатор візитну картку в руках крутить. Намилуватися не може. Інженер. «Ото Вєлара». 

Чи кожен день генерал ГРУ таку візитну картку в руках тримає? «Ото Вєлара»! Золоте дно. Можли-
во, хтось і недооцінює Італію, та тільки не ГРУ. ГРУ знає, що у італійців голови геніальних винахід-
ників. Мало хто знає про те, що Італія перед Другою світовою війною мала небувалий технологічний 
рівень. Воювала Італія без особливого блиску, саме це і затьмарює італійські досягнення в області 
військової техніки. Проте ці досягнення, особливо в області авіації, підводних човнів, швидкісних 
катерів, були просто дивовижними. Італія – невизнаний лідер в розробці військово-морської техніки. 
Може, хтось цьому й не вірить, а ГРУ вірить. «Ото Вєлара»! Інженер! 

- А чи не підставлений він? – Навігатору в таку можливість вірити зовсім не хочеться, та це 
питання він зобов’язаний поставити. 

- Ні! – З жаром запевняю я. – Перевірявся. І радіоконтроль нічого підозрілого не виявив. 
- Не гарячкуй. У такій справі не можна гарячкувати. Коли він не підставлений, то тобі дуже 

пощастило. 
Це я і сам розумію. 
- Ось що, – каже Навігатор, – ми нічого не втрачаємо. Терміново склади лист перевірки. До 

завтра встигнеш? 
- Вночі в забезпеченні працюю. 
Він скривився. Потім піднімає трубку телефону і каже, що не набираючи ніяких номерів: 
- Зайди. 
Входить Молодший лідер. 
- Богданича заміни завтра ким-небудь. 
- Ніким, товаришу генерал. 
- Подумай. 
- Коли тільки Геннадія Михайловича? 
- Консула? 
- Так. 
- Став в забезпечення. Нехай попрацює, а то себе переоцінювати почав. Богданича від будь-

якого забезпечення звільни. У нього цікавий варіант накльовується. 
2 

Шифровка у відповідь з Акваріума прийшла через два дні. Навігатору зовсім не хочеться ро-
злучатися з «Ото Вєлара» – фірмою, яка будує на диво швидкі і потужні військові кораблі. Навігатору 
не хочеться читати шифровку мені. Він просто повторює відповідь керівництва ГРУ: «Ні». 

Шифровка не роз’яснює, чому «ні». «Ні» в будь-якому випадку означає, що він – особис-
тість відома великому комп’ютеру ГРУ. Коли б про нього нічого не було відомо, то відповідь була б 
позитивною: спробуйте. Шкода. Шкода таку цікаву людину втрачати. А командиру, певно, шкода 
мене. Можливо, вперше шкода. Він бачить, що я рвуся в варяги. І йому зовсім не хочеться знову від-
правляти мене до борзяг. 

Він мовчить. Та я ж то знаю, що в забезпеченні дика нечтача робочих рук: 
- Я, товаришу генерал, завтра в забезпеченні працюю. Дозвольте йти? 
- Іди ... – і раптом посміхається. – Ти знаєш, немає лиха без добра. 
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- У мене, товаришу генерале, завжди кепсько, і без добра. 
- А ось і ні. Тобі заборонили з ним зустрічатися, це погано. Однак до скарбів нашого досвіду 

ми додали ще одну крихту. 
- Яку, дозвольте поцікавитися? 
- Ти потрапив в біду і завдяки цьому познайомився з цікавою людиною. У нашій роботі ду-

же важким є перший момент знайомства. Як підійти до людини? Як зав’язати розмову? Як закріпити 
знайомство? Надалі, коли знайдеш цікаву людину, бий його машину своєю. Ось тобі і контакт. Нехай 
він тобі адресу дає. А ти вибачайся. Запрошуй випити. Чим цікавитеся? Монети? Марочки? Є у мене 
одна... 

- Ви, товаришу генерал, згодні платити за побиті машини? – Сміюся я. 
- Згоден, – серйозно відповідає він. 

3 
Були часи! Та пройшли. А були ж! Була Червона Армія, а проти неї – Біла армія. А ще була 

Зелена армія. Командував нею батька Фома Мокроус. Добре зелені воювали. Та ось біда – повірили 
червоним, з’єдналися з ними в Червоно-зелену армію. Тут їм і кінець настав. А армія знову Червоною 
зробилася. 

Хороші були часи. Захотів до червоних – будь ласка. Не захотів – можеш до білих втекти 
або ще до якихось. Багато всяких було: григор’євці, антонівці, петлюрівці. А ще була Революційна 
повстанська армія України – РПАУ. 

РПАУ – це армія і держава. Філософія проста: роль держави – захищати населення від зов-
нішніх ворогів. Це все. Всередині держави кожен сам собі пан. Роби що хочеш, тільки інших не об-
ражай. Коли вороги нападуть, держава армію виставляє – тільки добровольці. Не хочеш за свою сво-
боду воювати – будь рабом. Ось такі були порядки в РПАУ. 

У нас на хуторі всі люди похилого віку ті славні часи пам’ятають. І керівника тієї армії 
пам’ятають, Нестора Івановича Махна. Кажуть старі люди, що Нестор Іванович зовсім не таким був, 
яким його червоні в кіно показують. Кажуть, він був хлопцем молодим. Я потім в енциклопедії пере-
віряв – не брешуть старі люди: у вісімнадцятому році Нестору Івановичу тридцяти років не було. 
Волосся у нього довге було, це правда. Патли по плечах розпущені. Мужики його святим вважали. 
Хрестилися, углядівши. 

Їде Нестор Іванович Катеринославом четвіркою вороних. Смутний. Дума велика в очах його. 
Четвіркою вороних Великий Німий править. Кульгає Нестор Іванович, верхи не їздить: на тачанці, 
поруч з кулеметом. А Великий Німий завжди поруч. Він батькові Махну і кучер, і ординарець, і охо-
ронець, і придворний кат: вироки Нестора Івановича зовсім короткі. 

Їде Нестор Іванович – мужики в пояс кланяються, свій він: селянський цар. На тачанці його 
кулеметній ззаду срібними гвоздиками девіз вибитий: «Хрін наздоженеш!» Спереду інший девіз: 
«Хрін візьмеш!» Поруч з батьковою тачанкою, верхами, – батько Максюта, Микола Мельник, Гриш-
ка Антихрист, Никодим Пустовойт та Лев Андрійович Задов, начальник розвідки. Розвідка в РПАУ 
на рівні вищих світових стандартів перебувала. У невигідних умовах Махно ніколи бою не приймав. 
Вислизав. Зникав. Армія його розсипалася. 

Гармати і кулемети – по ярах та байраках, коні на луках пасуться, тачанки кулеметні, тільки 
вже без кулеметів, дівок на ярмарок везуть. Мужики по дворах сидять. На сонечку. Посміхаються. 

Махновська армія від всіх інших гумором гострим відрізнялася та посмішками. Сам Нестор 
Іванович великим жартівником був. Дума велика на чолі його, а в очах бісики пустотливі. За хороший 
жарт жалував він, як за перемогу в бою. Хвацько Нестор Іванович воював! В одну ніч збирав він всю 
свою армію в кулак і бив тим кулаком несподівано по самому уразливому місцю ворога. В армії його 
сімнадцять кавалерійських дивізій було. Тремтіли міста від гуркоту копит його кінноти. А коли удача 
проти нього, свисне батька – і знову його армія розсипалася, зачаїлася, до першої темної нічки зник-
ла. 

Невразливим був батько Махно. А червоним повірив. Даремно, батьку, повірив. Знайшов 
кому вірити. Махновська кіннота разом з червоними в Крим увірвалася білих різати. А як білих порі-
зали, розгорнулася несподівано Перша кінна армія проти свого союзника. Кінна армія! Голий степ. 
Кінець листопада двадцятого року. Кінна армія! Лавина. Гуркіт копит на десятки верст. Степ вже 
морозом прихопило. Степ – на кшталт безмежного бетонного поля. Від обрію до обрію. Червоні не 
стріляли і навіть «ура» не кричали. Десятки тисяч клинків зі свистом вилетіли з піхов, заблищали на 
сонці. І пішла Кінна армія! І пішла. Виття та свист. Людина в натовпі звіріє. І кінь звіріє. Піна клап-
тями. Коні – звірі! Люди – звірі! Свист клинків. Блиск нестерпний. Гуркіт копит. Кавалерійські диві-
зії червоних великим гаком махновську армію обходять, відрізаючи шляхи до відступу, а вся Кінна 
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армія в лоб. Галопом. Несподівано. Проти союзника! Рубай! Дайош! Окрема кавалерійська бригада 
особливого призначення полонених на місці клинками рубає і своїх також. Тих, хто в бою не звіріє. 
Р-р-рубай! 

Розвернув Нестор Іванович триста вісімдесят кулеметних тачанок. Чотириста шістнадцять 
його кулеметів стьобнули Першу кінну армію свинцевим ураганом. Та пізно. Пізно. Кому ти, Несторе 
Івановичу, повірив! Пізно. Ніколи ти бою в нерівних умовах не приймав. Зникав. А тут куди втечеш 
від союзника? Рубай! Захлинулася 6-а кавалерійська дивізія червоних власною кров’ю. Трупів – гори. 
Поранених немає. Поранених коні топчуть: Перша кінна армія лавиною йде! Їй не час своїх поране-
них обходити. Рубай! Даремно, Несторе Івановичу, їм повірив. Даремно. Я б їм не повірив. Я їм і 
зараз не вірю. 

Знаєш, Несторе Івановичу, я б до червоних служити не пішов. Я б під твої чорні прапори. Та 
немає тебе, і немає інших армій, окрім Червоної. І нікуди не втечеш. Пройшли ті славні часи. В прин-
ципі мало що змінилося. Кожен сам собі банду вербує. Тільки називається вона не бандою, а групою. 
Правда, зараз групи один одного шаблями не січуть, тільки від цього хіба ж легше? 

Раніше хоч ясно було, хто білий, хто зелений. А зараз кожен себе для зручності до червоних 
зараховує. Проте кожен червоний іншим червоним не вірить. Інші червоні для нього такі ж «союзни-
ки», як Перша кінна армія для батька Махна. 

Погані часи. Всі товариші. Всі брати. А коли людина людині друг, товариш і брат, як тут 
вгадаєш, звідки по тобі удару завдадуть? Коли кінна лавина раптово розвернеться і затопче тебе ко-
питами? 

4 
Трясовина агентурного забезпечення все глибше засмоктує мене. Не вирвешся. 
Коли муляр стінку кладе, то навіть йому за законом трьох підручних належить мати: розчин 

місити, цеглу подавати, цеглу на половинки рубати, коли знадобиться. В агентурному добуванні під-
ручних набагато більше припадає на кожного працюючого. І кожен хоче каменярем стати. Нікому 
підручним бути не хочеться. А майстром можна стати, лише довівши, що ти сам вмієш працювати на 
рівні інших майстрів або ще й краще. Тільки як це зробити, коли агентурне забезпечення забирає весь 
час? Всі ночі. Всі свята. Всі вихідні. 

5 
Радянський військовий аташе у Відні зник. Пропав. Випарувався. Його відвезли додому. До 

Союзу. Евакуювали, як у нас висловлюються. 
Евакуація офіцерів ГРУ і КДБ проводиться в випадках великих помилок, повної бездіяльно-

сті, в разі, коли хтось запідозрений в недозволених контактах або в підготовці до втечі. 
За що евакуювали військового аташе, я не знаю. Про це ніколи не оголошують. Зник, і край. 

Пропав. Викликали до посольства, повідомили, що потрібно летіти в Москву, уточнити якісь деталі, 
приставили добрих молодців для забезпечення безпеки – і вперед. З Москви він не повернувся. Ра-
дянський Союз великий. Загубився десь. 

Його зелений «мерседес» перейшов у спадок до нового військового аташе полковника Цвє-
таєва. Новий військовий аташе пихатий. Начальником себе почуває. Наші сусіди з КДБ думають, що 
він Молодший лідер. Проте у нас, як у будь-якій таємній організації, офіційно займане становище 
нічого не означає. У нас своя ієрархія. Таємна. Підпільна. Невидима світу. 

Походи, полковнику, покрасуйся. Проте гляди, скоро тебе Навігатор до свого кабінету пок-
личе. На левову шкуру. Він тобі, полковнику, дуже ласкаво повідомить, що підпорядкований ти не 
Навігатору особисто, не Молодшому лідеру і навіть не звичайному заступнику Навігатора, а просто 
одному з дуже успішних вовків ГРУ, одному з наших варягів. А їм може виявитися будь-хто – напри-
клад, твій помічник. Офіційно, на людях, ти будеш посміхатися і потискати руки важливим людям, а 
помічник військового аташе в званні майора або підполковника твій портфель за тобою носити буде. 
Ти – на «мерседесі», він – на «форді». 

Проте це тільки офіційно. А те, що робиться офіційно, на очах у всіх, ніякого значення не 
має. Ватажок мафії вдень може офіціантом прикидатися. Та це зовсім не означає, що директор ресто-
рану має більший вплив. У нас в ГРУ така ж система. Зовнішні посади і атрибути статусу – бутафо-
рія. Навпаки, своїх лідерів і найбільш талановитих офіцерів ми зі сцени в тінь відсуваємо, виставляю-
чи на передній план бундючних вельмож. А за лаштунками у нас свої ранги, свої відзнаки, своя особ-
лива шкала цінностей. І тут, за кулісами, варяг править борзягами. Варяг горлянки рве. Варяг секрети 
добуває. Його забезпечувати доводиться. Твій помічник вже вибився в варяги. А ти, полковнику, ще 
тільки борзяга. Шакал. Шістка. Бобик. Тузик. Ти на своєму «мерсі» свого помічника забезпечувати і 
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прикривати будеш. За малі помилки майор тебе публічно висміювати стане в присутності всієї нашої 
добуваючої братії. За великі помилки – до в’язниці запроторить. 

Він добуває секрети для ГРУ. А ти тільки забезпечуєш його. Він на тебе характеристику пи-
сати буде. Твоя доля в його руках. Помилишся – пропадеш, зникнеш. Тебе евакуюють, як твого попе-
редника. А поки посміхайся, борзяга, підметка, каштанка. І пам’ятай: через три місяці іспит на знання 
міста. На сто питань ти мусиш дати сто правильних відповідей. Помилка у відповіді призведе до по-
милки в агентурному забезпеченні. А це провал, скандал, комісія Центрального Комітету, конвеєр, 
в’язниця. А коли здаси, полковнику, іспит, то чекає тебе забезпечення. Будеш хвости прикривати. Без 
вихідних. Без свят. Без просвіту. А поки посміхайся. 

6 
Агентурне забезпечення буває прямим і загальним. У прямому забезпеченні сьогодні пра-

цює вся наша славна резидентура. Весь «забій». Вся зграя. 
Все забезпечення координує Навігатор особисто. А в загальному забезпеченні працюють по-

сол Союзу Радянських Соціалістичних Республік і генеральний консул. Вони й гадки не мають, що 
відбувається. Просто з Центрального Комітету (це називається «з інстанції») їм шифровка: прикрити, 
захистити, відмазати. Коли зробимо помилку ми, пряме забезпечення, то загальне забезпечення буде 
нас димовою завісою прикривати. Точнісінько як восьминіг тікає від ворога, прикриваючись непро-
глядною хмарою. Посол і генеральний консул будуть кричати, шуміти, звинувачувати в наклепі і 
провокації австрійську поліцію, заперечувати все що завгодно. Вони будуть нахабно дивитися в очі, 
розігруючи ображену невинність. Вони будуть загрожувати погіршенням дружніх відносин і кінцем 
розрядки міжнародної напруженості. Вони згадають, що Червона Армія безкорисливо звільнила Авс-
трію. Вони згадають про жертви війни і про злочини нацизму. У них робота така. Вони потрібні для 
того, щоб прикривати наш відхід, коли ми зробимо помилку. 

Однак ми поки помилки не зробили. Поки все йде добре. Операція, яку ми проводимо, вима-
гає зусиль кількох резидентур і всіх добуваючих офіцерів кожної з резидентур, залучених до операції: 
через Австрію йде танковий двигун. 

Він уже пройшов кілька країн. Транзитом. Призначення – Туреччина. Нібито. Австрія – 
останній важкий етап цього шляху. З Австрії він піде в Угорщину, а там різко змінить напрямок руху. 

Танковий двигун важить півтори тонни. Наші варяги поцупили його в якійсь країні і переп-
равили через кордон під якоюсь іншою назвою. Він подорожує вже давно, перетинаючи кордони, 
щоразу змінюючи свою назву, точнісінько як нелегал ГРУ змінює паспорт, опинившись у новій краї-
ні. 

Контейнер з танковим двигуном вже в Австрії. Тут він подорожує під назвою «експеримен-
тальна енергетична установка для дренажних систем зрошення». У країнах Азії і Африки голод! 
Пропустіть експериментальну енергетичну установку! Нехай бідні країни вирішать проблему продо-
вольства! 

Нервова робота. Важка. Той, хто не пов’язаний з транзитом важких вантажів через державні 
кордони, навіть уявити не може, скільки бюрократів залучено до цього процесу! І ГРУ має бути впе-
вненим, що жоден з них не підозрює про справжнє призначення «експериментальної енергетичної 
установки». А той з них, хто раптом здогадався, має негайно отримати потужний гонорар за кмітли-
вість і зробити вигляд, що не здогадується. Кожного з них ГРУ мусить контролювати хоча б здалеку. 
Цим ми і займаємося. 

Хтось із наших варягів свердлить дірку для ордена. Танковий двигун. Новітній. Не для ко-
піювання, звичайно. А для вивчення. Точно так же, як для американського конструктора гоночних 
машин був би цікавим новітній японський двигун. 

Де ж мені добути що-небудь подібне? Мені також хочеться дірку на мундирі просвердлити. 
Цікавих речей безліч. І добути їх іноді не дуже важко. Проте служба інформації купує три-чотири 
однакових зразка або документа в різних частинах світу, і все. Більше не потрібно. Давай новітнє, те, 
чого ніхто добути не може. Іноді пропонуєш щось вражаюче цікаве, а ГРУ відмовляє: спасибі, тільки 
дипломатична резидентура в Тунісі спрацювала швидше. Спасибі, у нас це вже є. 

ГРУ – це жорстока конкуренція. Виживають найсильніші. 
7 

Голова Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік Підгорний 
Микола Вікторович зник. Випарувався. Пропав. Був, а тепер немає його. 

Голова Президії Верховної Ради СРСР – це вища державна влада країни. Щось на кшталт 
президента. Офіційно. Насправді – пішак. Найголовніший в Радянському Союзі – не Голова Президії 
Верховної Ради, а Генеральний секретар Центрального Комітету Комуністичної партії СРСР. 
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Голова Президії Верховної Ради – ніхто. Він – ширма. На кшталт радянського посла. Ходить 
гордий. З високими особами в друзях перебуває. Руки їм тисне. Посміхається. Проте рішень не прий-
має. І до великих секретів не допущений. Посміхайся і тисни руки. Така тобі робота. А у нас прямий 
канал підпорядкування. Навігатор звітує перед начальником ГРУ. А він – перед начальником Генера-
льного штабу. Той – перед Центральним Комітетом. А посли і президенти – маскування. Ширма. 

Тільки ж коли Голова Президії Верховної Ради СРСР, нехай навіть він і маріонетка, пропа-
дає, коли про нього згадують аж за півдоби після зникнення, коли причини його призначення на пост 
і зміщення з цього поста нам не повідомляють, коли нам ці причини і не цікаві, то куди в цьому випа-
дку всі ми котимося? 
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Розділ 21 
1 

Повільно лине час: тік, тік, тік. Ніч. 2 година 43 хвилини. Потрібно пройтися, розігнати сон. 
Зазвичай в приміщеннях резидентур немає ніяких вікон. У нас у Відні в величезній споруді їх тільки 
три. Потрібно із загальної робочої зали вийти в коридор, піднятися сходами, пройти повз лабораторії 
фотодешифрувальників в коридор «С», і звідти знову вгору сходами. Сорок вісім сходинок. Ось тут у 
нас зовсім невеликий коридорчик, який веде до масивних дверей антенного центру. В цьому коридо-
рчику – ось ті самі три вікна. Місце це називається Невським проспектом. Певне, тому, що, насидів-
шись в глибинах наших казематів, кожен норовить тут, на п’ятачку, покрутитися на сонечку. 

Цей п’ятачок відділений від наших робочих приміщень безліччю дверей, бетонними перек-
риттями і стінами. Тут не дозволено обговорювати секретні питання. Проте три вікна захищені так, 
як мусять бути захищені вікна приміщень ГРУ. Зовні вони нічим не відрізняються від інших вікон. 
Такі ж ґрати, як і всюди. Проте наші вікна не зовсім прозорі, якась муть в структурі скла присутня. 
Тому зовні важко розгледіти те, що відбувається всередині. Скло на вікнах товсте. Не проломиш. 
Зроблені вони такими ще й тому, що товсте скло менше вібрує і не може слугувати хорошою мем-
браною, коли навести на нього потужне джерело випромінювання. Скло зроблене нібито не дуже 
ретельно. В одному місці трохи товще, в іншому – трохи тонше. Однак і це хитрість. Хтось за винахід 
скла змінної товщини премію отримав. Коли навіть акустична розвідка противника буде опромінюва-
ти наше скло лазерним променем і знімати відбитий сигнал, то скло змінної товщини буде розсіювати 
промінь хаотично, не дозволяючи отримати задовільну якість сигналу. Кватирок у нас, зрозуміло, 
немає. Системи вентиляції особливі. Вони охороняються, і про них я мало що знаю. Ясно, що вікна 
для провітрювання приміщень ніяк не використовуються. 

Кожне вікно має потрійне скло. Рами металеві. Між металевими деталями – прокладки. Це 
щоб всіляко знизити вібрацію. Внутрішнє і зовнішнє скло виглядають як звичайні шибки, однак коли 
придивитися до середнього скла, то можна помітити, що шибки не перебувають в одній площині. 
Кожне скло трохи нахилене і трохи розвернуте по фронту. Для кожного скла свій кут нахилу. Це та-
кож допомагає запобігти зняттю з вікон акустичної інформації про те, що відбувається всередині 
приміщення. Стіни захищені, звичайно, ще краще. Особливо там, під землею, в «забої». 

За вікнами ще непроглядна ніч. Я знаю це. Я прийшов сюди тільки для того, щоб походити 
сходами і коридорами. Я – черговий офіцер, і мені спати зовсім не доводиться. 

Вся нічна зміна працює без моєї участі і втручання. Група ТС цілодобово веде роботу по пе-
рехопленню та розшифровці військових і урядових радіограм. Група контролю також займається 
радіоперехопленням. Але це зовсім інший вид роботи. Група ТС працює в інтересах служби інфор-
мації ГРУ, добуваючи крихти інформації, з яких командний пункт ГРУ ліпить загальну картину світу. 

Радіоконтроль має функції інші, хоча й не менш відповідальні. Група радіоконтролю працює 
в інтересах тільки нашої резидентури. Вона стежить за активністю поліції і контррозвідки. Ця група 
завжди знає, що робить віденська поліція, як розставлені її сили, за ким стежать її агенти і групи зов-
нішнього спостереження. Радіоконтроль скаже вам, що сьогодні, наприклад, біля вокзалу вони сте-
жили за підозрілим арабом, а вчора всі сили були кинуті на лови групи торговців наркотиками. Часто 
активність поліції не піддається поясненню, однак і тоді група радіоконтролю готова попередити про 
те, в якому районі міста проявилася ця незрозуміла активність. 

Крім груп радіоперехоплення, ночами працюють радисти і шифрувальники, проте і в їхню 
роботу права втручатися я не маю. Навіщо ж я тоді вночі тут сиджу? Так мусить бути. Працюють 
різні групи, вони не підпорядковані одна одній. Значить, над ними хтось мусить бути старшим. Тому 
ми і чергуємо ночами. 

Я – звичайний добуваючий офіцер і не маю особливих заслуг, однак для всіх цих людей – 
уособлення влади. Для них не важливо, варяг я чи борзяга. Я перебуваю у вищій касті. Я – добуваю-
чий. Значить, я набагато вищий будь-кого з тих, хто безпосередньо не пов’язаний з іноземцями. Для 
будь-кого з них, незалежно від їхніх військових звань, стати добуваючим офіцером – красива, проте 
нездійсненна мрія. 

- Богданичу, кави? 
Це Боря, третій шифрувальник. Йому нічого робити. Головний приймач мовчить, приймач 

агентурної радіосигналізації також мовчить. 
- Так, Борю, будь ласка. 
Я збирався закінчити опис підібраних мною майданчиків десантування для роботи підрозді-

лів спеціального призначення 6-ї гвардійської танкової армії. За наказом ГРУ я підібрав три такі май-
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данчики. На випадок війни. Та коли Боря вийшов зі свого відсіку, то завершити цю роботу все одно 
не вдасться. 

- Цукор? 
- Ні, Борю. Я завжди без цукру. 
Боря поклоняється Венері. Все шифрувальники ГРУ і КДБ по всьому світу поклоняються 

цій пані. Боря знає, що у мене багато роботи і ходить навколо, обдумуючи, як відвернути мою увагу 
від майбутньої війни і перемкнути її на обговорення питань його релігії. 

- Богданичу! 
- Чого тобі? – Я не відриваюсь від зошита. 
- Дипкур’єри віршик новий привезли. 
- Сексуальний, звичайно? 
- У дипкур’єрів завжди тільки такі. 
- Дідько з тобою, Борю. Давай свій віршик. 
Боря кашляє. Боря прочищає горло. Боря в позі великого поета: 
- Я піду по росі, я в ній ноги замочу. Я такий, як усі: я ї@#$%ся хочу! 
- Це я, Боря, і до тебе чув. 
Боря засмучується ненадовго: 
- У нас в Ленінграді один страждалець був. Знатні вірші видавав: О Ленінграде! Твій дух 

простий! Всі люди – б@#$і, а я – святий! 
Від нього не відв’яжешся. Та й псувати стосунки з ним небезпечно. Шифрувальники – ниж-

ча каста, та тільки ближче всіх до Навігатора стоять, як вірні холопи. У його поезію мені ніяк заглиб-
люватися не хочеться, але і переривати його нерозумно. Краще розмову в інший бік повернути: 

- Ти в штабі Ленінградського округу служив? 
- Ні, у восьмому відділі штабу сьомої армії. 
- А потім? 
- А потім прямо в Ватутінки. 
- Ого! 
Ватутінки – це абсолютно секретне містечко під Москвою. Головний приймальний радіо-

центр ГРУ. Там таємним є все. Навіть кладовище. Ватутінки – рай. Та як справжній рай, містечко це 
має одну незручність: немає виходу назовні. Той, хто потрапив до Ватутінок, може бути впевнений, 
що поховають його саме на тому цвинтарі і ніде більше. Деякі з тих, хто потрапив в це райське місце, 
бувають за кордоном. Тільки їхнє життя від цього різноманітнішим не стає. Для всіх шифрувальників 
всередині посольства встановлені чітко обмежені зони. Для кожного своя. Для Борі це тільки шістна-
дцять кімнат, включаючи кімнату, в якій він живе, загальну робочу залу, кабінети Навігатора і його 
заступників. За межі цієї зони він виходити немає права. Це кримінальний злочин. А за межі посольс-
тва – тим більше. У цій зоні Боря проживе два роки, а потім його відвезуть до Ватутінок. У зону. Боря 
не їздить. Його возять. Під конвоєм. Боря щасливий. Багатьох з тих, хто потрапив до Ватутінок, вза-
галі нікуди не возять. Проте й вони – щасливчики в порівнянні з тими тисячами шифрувальників, які 
служать в штабах округів, флотів, армій і флотилій і для яких служба в Ватутінках назавжди зали-
шиться нездійсненною мрією. 

- Богданичу, розкажи про повій. А то мені скоро в Ватутінки. Там хлопці засміють: був у Ві-
дні, а ніяких розповідей не привіз. 

- Боря, я нічого не знаю про повій. 
Голову даю на відріз: Боря не по наказом згори мене провокує, йому просто послухати хо-

четься. Всякий шифрувальник, який повернувся у Ватутінки, цінується лише за вміння розповідати 
історії на сексуальні теми. Всі розуміють, що у нього була дуже обмежена зона для пересування все-
редині посольства, іноді всього п’ять кімнат. Всі розуміють, що його історії – вигадки, що жоден до-
буваючий офіцер не наважиться розповісти шифрувальнику нічого з того, що він бачить навколо се-
бе. І все ж хороший оповідач цінується у Ватутінках, як у народностей, які не мають писемності, ці-
нується казкар. Взагалі-то у цивілізованих народів те ж саме спостерігається. Магазини Відня забиті 
фантастичними романами про пригоди на вигаданих планетах. Всі цивілізовані люди розуміють, що 
це вигадка, однак шанують авторів цих вигадок точнісінько так само, як в Ватутінках шанують опо-
відачів сексуальних історій. 

- Богданичу, ну розкажи про повій. Що, прямо так і стоять на вулиці? А одягнені у що? Бог-
даничу, я знаю, що ти до них близько не підходиш, тільки ж як вони1 здалеку виглядають? 

                                                
1 У XXI столітті читач навряд чи повірить в таку дикість. Невже проста радянська людина не уявляла, 
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2 
Я відчуваю гостру нестачу уяви. А без уяви – труба. Той, хто сам планує свої ходи, всіма си-

лами намагається піти в тінь, виштовхуючи тих, хто забезпечує, під світло поліцейських ліхтарів. На 
що вже поліція в Австрії добродушна, проте й вона іноді злитися починає. Публічно нас, звичайно, не 
виганяють – ми все-таки не у Великобританії, – а тим не менш потихеньку і з Австрії іноді виставля-
ють. Без шуму, без скандалу. А вже коли ти в Австрії не зумів працювати, хіба можна тебе до Гол-
ландії відправляти, де поліція працює цілком серйозно, або ж до Канади, де умови і перспективи те-
пер зовсім не ті, що були колись? 

Кожен варяг в тіні тримається. Кожен борзяга у всього світу на очах. Варяги правильно роб-
лять, що нас під вогонь підставляють, прикриваючись нашою вайлуватістю та невмінням. Та я також 
стану варягом. Це вирішив точно. Ночами спати не буду, а свій вихід до секретів знайду! 

Без виходу до справжніх секретів немає вербовок. Без вербовок немає життя в ГРУ. Заклю-
ють. Все, що нам в академії викладали, мало не менше двадцяти років витримки і використовувалося 
на практиці багато разів. Потрібні нові шляхи. 

Для розвитку кримінального уяви нас змушували детективні романи читати. Однак це ско-
ріше для розвитку критичного ставлення до дій і рішень інших. Автори детективів – професійні роз-
важальники публіки, а не професійні добувачі секретів. Легко і вільно вони головне питання обхо-
дять: як командир може поставити задачу на добування нового зброї, коли про неї нічого не відомо? 
Взагалі нічого. Коли світ ще не підозрює про те, що подібна зброя може існувати. А радянська ж вій-
ськова розвідка почала полювати за американською атомною бомбою, коли жоден уряд в світі не 
надавав серйозного значення дослідженням в галузі ядерної фізики, коли навіть президент США ще 
не оцінив гідно можливості ядерної зброї. Однак вже тоді звичайний офіцерик Розвідувального 
управління Генерального штабу Червоної Армії завів просту статистику: в США з ось такого питання 
за місяць опубліковано в наукових журналах стільки статей, а з іншого питання – ось стільки. Про 
поділ атомного ядра в січні, припустимо, вийшли шість статей, в лютому – вісім, у березні – сім. А 
потім – р-р-раз! – жодної публікації протягом багатьох місяців. Що це могло означати? Правильно: 
тему засекретили. А чому? Десь діляться якісь ядерця. Кому це цікаве? Однак тему чомусь засекре-
тили. Що доведеться робити? Вірно: знайти авторів уже опублікованих статей, подивитися (поки з 
боку), чим вони зайняті, знайти їхніх друзів, сусідів, родичів, знайомих. Далі – справа техніки: через 
когось знайти вихід і поцікавитися: агов, Джоне, навіщо ядерця розщеплюєш? Вони тобі жити зава-
жають? 

Метод статистичної обробки великої кількості наукових публікацій тепер освоєний багать-
ма, багато на ньому годуються. Мені необхідно шукати щось нове. Потрібно власну стежку торувати. 
Тільки куди? 

Для розвитку кримінального мислення в добуванні возили нас до секретного відділу музею 
криміналістики на Петрівку. Начальники московського карного розшуку, звичайно, не знали, хто ми 
такі. Той музей безліч делегацій відвідує – з МВС, з КДБ, з Народного контролю, з комсомолу, ще біс 
його знає звідки. Всім кримінальне мислення розвивати доводиться. 

Цікавий музей, нічого не скажеш. Найбільше мені машина сподобалася, яка гроші робила. Її 
студенти МВТУ змайстрували і грузинам за десять тисяч рублів продали: мовляв, нам справжні гроші 
потрібні, а машину для виробництва фальшивок ми ще одну зробимо. Показали студенти, куди фарбу 
лити, куди папір вкладати, куди спирт заливати. Робила машина чудові хрусткі десятки, які жоден 
експерт від справжніх відрізнити не міг. Попередили студенти грузин: не захоплюйтеся – жадібність 
фраєра губить! Не перегрівайте машину – малюнок розпливчастим стане. Поїхали грузини до Грузії. 
Знай собі вечорами грошики друкують. Та зупинилася машина. Довелося у ватагу механіка вербува-
ти. Розкрив механік ту машину, присвиснув. Обдурили вас, мовить. Не може ця машина грошей фа-
льшивих робити. У ній сотня справжніх десяток була вставлена. Крутнеш ручку – новенька, прогріта, 
спиртом просочена десятка й вискочить. Було їх тільки сто. Всі вискочили. Більше нічого не виско-
чить. Грузини – в міліцію. Студентів зловили і дали по три роки ув’язнення за шахрайство. А грузи-
нам – по десять. За спробу і намір виробляти фальшиві гроші. Воно і правильно: студенти тільки гру-
зинів обдурили, а грузини хотіли робітничо-селянську державу обманювати. 

Ех, везе ж людям з такою розкішною фантазією! Що ж мені придумати? 

                                                                                                                                                            
як виглядає повія? Невже під ліхтарями радянських міст не пурхали «нічні метелики»? Ви будете 
сміятися: не пурхали. Не було повій на вулицях наших міст. У нас взагалі нічого такого не було. 17 
липня 1986 року під час телемосту Ленінград-Бостон проста радянська жінка на прізвище Іванова (як 
же інакше?) вбила Америку, заявивши: в Радянському Союзі сексу немає! – Прим. автора. 
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3 
Вербовка – складна справа. Як полювання на соболя. В око потрібно бити, щоб шкуру не зі-

псувати. Однак для справжнього мисливця потрапити соболю в око – неважке завдання. Знайти собо-
ля в тайзі – ось що дійсно важко. 

ГРУ шукає людей, які володіють таємницями. Таких людей чимало. Проте радник президен-
та, ракетний конструктор, штабний генерал відділені від нас охороною, парканами, сторожовими 
собаками, таємними привілеями і величезними грошима. ГРУ потрібні носії секретів, які живуть са-
мотньо, без охоронців, потрібні носії державних секретів, які не мають райдужних перспектив і вели-
чезних грошей. Нам потрібні носії секретів, яким необхідні гроші. 

Як знайти таких людей? Як виділити їх із сотень мільйонів інших, які не мають доступу до 
секретів? Не знаєте? А я знаю. Тепер я знаю. У мене блискуча ідея. 

Тільки ось біда: до Навігатора на прийом потрапити ніякої можливості. Уже багато днів він 
сидить у своєму кабінеті, ніби в ув’язненні, нікого не приймає. Молодший лідер – зліший за пса. До 
нього підходити небезпечно – вкусить. Молодший лідер також майже весь час в командирському 
кабінеті проводить. А крім них там Петро Єгорович Дунаєць сидить. Офіційно він – віце-консул. Не-
офіційно – полковник ГРУ, один із заступників Навігатора. Тепер до цієї компанії приєднався ще й 
контр-адмірал Бондар – заступник начальника Першого управління ГРУ. Він до Відня прилетів як 
член якоїсь делегації, не військової, а громадянської, звичайно. У делегації його ніколи не бачили. У 
нього більш серйозні турботи. 

Вся ця компанія – генерал, адмірал і два полковники – рідко з командирського кабінету ви-
ходять, у «забої» сидять, ніби стахановці. Світовий рекорд видобутку поставити вирішили? 

Женя, п’ятий шифрувальник, носить їм в кабінет і сніданок, і обід, і вечерю. А потім підноси 
звідти виносить. Все холодне, все неторкане. А ще Женя звідти виносить купи кавових чашок і піра-
міди недопалків. Що там відбувається, Женя, звичайно, не знає. Всі командирські шифровки оброб-
ляє тільки Олександр Іванович, перший шифрувальник. А у нього пика завжди кам’яна, без емоцій. 

Напевно те, чим займаються ці четверо в кабінеті, іменується науковим терміном «локаліза-
ція провалу». Схоже, великий провал, глибокий. І потрібно рубати нитки, які можуть намацати слідчі. 
І тому до командирського кабінету викликають по одному найдосвідченіших варягів резидентури, і 
після короткого інструктажу вони зникають на кілька днів. Що вони роблять, знати стороннім не 
доводиться. 

Ясно, нитки рубають. Як рубають? Можна тільки здогадуватися. Дають агентам гроші і пас-
порти: тікай до Чилі, тікай до Парагваю, грошей на все життя вистачить. Не всім, звичайно, така уда-
ча. Мова про безпеку ГРУ. Мова про те, чи залишиться могутня організація, як завжди, в тіні, чи про 
неї почнуть базікати всі бульварні газети, як про КДБ або ЦРУ. Для ГРУ важливо знову повернутися 
у тінь. Ставки в грі небувалі. І тому ГРУ рубає нитки й іншими способами. Хтось зараз з диким зой-
ком під поїзд летить в нагороду за багаторічну вірну службу. Кожному своє. Хтось під час купання 
потонув. З усяким це може статися. Однак найчастіше – автомобільні катастрофи. ГРУ, як анаконда, 
ніколи не вбиває з любові до вбивств. ГРУ вбиває тільки при крайній необхідності. Проте вбиває 
рішуче і чисто. Нервова це робота. Ось чому до Молодшого лідера зараз краще не підходити. Я ж 
попереджав: вкусить. 

4 
- Ти, Вітю, на доброті своїй згориш. Не можна бути таким добрим. Людина має право бути 

добрим до певної межі. А далі – або всіх гризи, або в багні лежи. Дарвін це правило науково обґрун-
тував. Виживає найсильніший. Кажуть, його теорія тільки для тваринного світу підходить. Правильно 
кажуть. Та тільки ж і ми всі – тварини. Чим ми від них відрізняємося? Мало чим. У решти тварин 
немає венеричних хвороб, а у людей є. Що ще? Тільки посмішка. Людина посміхатися вміє. Однак 
від наших усмішок світ не стає добрішим. Життя – це виживання. А виживання – це боротьба, жорс-
тока боротьба за місце під сонцем. Не розслаблюйся, Вітю, і не будь добрим – затопчуть... 

Давно північ минула. З берега Дунаю тягне прохолодою. Десь далеко сідає літак. Дощ 
пройшов, однак з каштанів ще падають важкі теплі краплі. Молодший лідер сидить навпроти мене, 
гірко підперши щоку кулаком. Взагалі-то він вже не Молодший лідер. Це просто за звичкою ми його 
так називаємо, та й то не всі. Тепер він просто полковник ГРУ Мороз Микола Тарасович. Добуваю-
чий офіцер, який діє під дипломатичним прикриттям. Це не багато. Полковник ГРУ – це також не 
дуже високо. Полковники всякі в ГРУ бувають. Важливим є не звання, а успіхи і становище. Добува-
ючий полковник може бути просто борзягою, як два військових аташе, яких евакуювали одного за 
іншим. Він може бути гордим і успішним варягом. Полковник може бути заступником Навігатора або 
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Молодшим лідером. А в деяких випадках і командиром невеликої дипломатичної або нелегальної 
резидентури. 

Зараз полковник Микола Тарасович Мороз переміщений з одного з самих верхніх поверхів 
нашої ієрархії до самого низу. Локалізація провалу завершилася. Молодшого лідера змістили. Трьох 
борзяг, які його завжди забезпечували, евакуювали до Москви. І все стихло. Збоку ж змін не поба-
чиш. 

Скінчилася влада полковника Мороза. На його місце поки нікого не прислали. Так що Наві-
гатор править нами особисто і через заступників. Нелегко йому без першого зама, проте, відверто 
кажучи, і Навігатор не надто багато зусиль зараз докладає. Все якось само собою йде. 

Падіння Молодшого лідера кожен по-своєму переносить. Кожен по-своєму реагує. Для офі-
церів групи ТС, радіоконтролю, фотодешифровки, для охорони, для операторів систем захисту, 
зв’язківців, шифрувальників і всіх інших, хто не бере участі в добуванні, він так і залишився напівбо-
гом. Бо ж він як і раніше добуваючий офіцер! А от серед нас, добуваючих, до нього тепер по-різному 
ставляться. Звичайно, капітани, майори і підполковники не хамлять йому. Він дорівнює нам за ста-
ном, проте тим не менше полковник. Тим часом серед полковників, особливо не дуже успішних, де-
хто і посміюється. Цікаво ми влаштовані: той, хто більше за інших до нього в друзі набивався, більше 
за інших зараз над ним потішається. Друзі в біді пізнаються. Микола Тарасович на жарти не обража-
ється. Не огризається. П’є Микола Тарасович. Здорово п’є. Навігатор уваги не звертає. Нехай п’є. 
Горе у людини. Здається мені, що і сам Навігатор піддає. 

Боря, третій шифрувальник, каже, що Навігатор з дзеркалом п’є, закрившись в кабінеті. Без 
дзеркала пити не хоче: вважає, що пияцтво на самоті – найважча форма алкоголізму. Не знаю, жартує 
Боря чи правду мовить, та тільки місяців зо три тому не наважився б Боря ні жартувати так, ні особи-
сті командирські таємниці видавати. Мабуть, ослабла рука Навігатора, нашого татуся, нашого коман-
дира. Ослабла. Можливо, Навігатор з колишнім Молодшим лідером іноді й удвох напиваються. Тіль-
ки Навігатор примудряється це в секреті зберегти, а Микола Тарасович не ховається. 

Сьогодні ввечері під шаленою зливою біжу я до своєї машини, а він, бідолашний, геть мок-
рий, ключем у двері свого довгого «Сітроєна» потрапити не може. 

- Миколо Тарасовичу, сідайте до мене, додому відвезу! 
- Як же я, Вітю, тоді вранці до посольства повернуся? 
- А я за вами вранці заскочу. 
Поїхали. 
- Віть, гайда вип’ємо? 
Чом не випити? Відвіз я його за Дунай. У мене тут місця є, мало кому з розвідників відомі. 

Та й ціни помірні. П’ємо. 
- Добрий ти, Вітю. Не можна так. Ти людину з біди виручаєш, а він тебе і зжере. Кажуть, що 

люди – звірі. Я з цим, Вітю, ну ніяк погодитися не можу. Люди гірші від звірів. Люди жорстокі, як 
голуби. 

- Миколо Тарасовичу, все ще на свої місця встане, не турбуйтеся. Навігатор вас за брата 
вважає, він вас підтримає. Та й в Акваріумі у вас зв’язки могутні, і в нашому управлінні, і на КП, і в 
інформації... 

- Це все, Вітю, правильно... Та тільки... Ш-ш-ш, секрет... Провал у мене... Жорстокий... В 
Центральному Комітеті розбирали... Тут зв’язки в Акваріумі не допоможуть. Ти думаєш, чому я не в 
Союзі? Тому, що дивно буде: в одній країні процес шпигунський, а з сусідньої дипломати радянські 
зникають... Пройди-журналісти миттю паралель проведуть... А для політики розрядки міжнародної 
напруженості це ніби як серпом по горлянці. Це начебто визнання нашої провини і замітання слідів. 
Тимчасово я в Відні. Трохи вляжеться, забудеться, тоді мене й приберуть. Евакуюють. 

- А раптом ви встигнете особливо важливого вербанути? 
Він на мене сумними очима дивиться. Мені трохи за свої слова незручно. Ми обидва знаємо, 

що чудес не буває. Тільки щось в моїх словах подобається йому, і він сумно посміхається мені. 
- Ось що, Суворов, я сьогодні дуже багато базікаю, хоча права у мене такого немає. Базікаю 

я, бо п’яний, а ще тому, що серед багатьох відомих мені людей ти, певно, менше за всіх підлістю за-
ражений. Слухай, Суворов, і запам’ятовуй. Зараз в нашій зграї повне розслаблення з напівдрімотою, 
як після статевих зносин. Це тому, що Навігатору по шиї дали – ледве втримався, та мене скинули, та 
транзит нелегалів тимчасово через Австрію припинений, і потік добутої документації зараз іншими 
каналами до Акваріума йде. І багатьом здається, що робити нічого не потрібно. Всі зледачіли, розпу-
стилися без важкої руки татуся. Це ненадовго. Наша зграя втратила найцінніше джерело інформації, і 
Центральний Комітет скоро про це нагадає. Навігатор на диби стане. З кожного спитає. Навігатор 
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будь-кого в баранячий ріг скрутити може. Він обов’язково собі жертву вибере і на вівтар радянської 
військової розвідки покладе. Щоб нікому не кортіло розслаблятися. Будь, Вікторе, напоготові. Скоро 
Навігатору шифровку від Кіра принесуть. Навігатор страшний в гніві. Багатьом кар’єри переламає. І 
правильно. Якого біса нагадувань чекаєте, як барани в стаді? Вікторе, працюй зараз. Завтра, може 
статися, вже пізно буде. Послухай моєї поради... 

- Миколо Тарасовичу, у мене ідея є шикарна, тільки я вже давно до Навігатору на прийом 
потрапити не можу. Може, завтра ще раз спробувати? 

- Не раджу, Вітю. Не раджу. Почекай. Скоро він всіх по одному на левову шкуру на страш-
ний суд викликати буде, тоді і розкажеш йому про свою ідею. Тільки мені про неї не говори. Я вже 
ніхто зараз. Не маєш ти права мені про свої ідеї розповідати. А ще, я ж і вкрасти твою ідею можу. 
Мені ідеї зараз конче потрібні. Не боїшся? 

- Не боюся. 
- Даремно, Суворов, не боїшся. Я така ж скотина, як і ти, як і всі інші. А можливо, ще гірша. 

Підемо по б@#$ям, по лебедям? 
- Пізно, Миколо Тарасовичу. 
- Саме час. Я тобі таких дівчаток покажу! Не бійся, пішли. 
Взагалі-то я не проти на дівчаток подивитися. І не боюся я його. Він хоч і вважає себе зві-

ром, хоч рука його до вбивства цілком звична, він все-таки людина. Рідкісний виняток серед тисяч 
двоногих звірів, які зустрічалися на моєму шляху. Я – звір більшою мірою, ніж він. І інстинкт розм-
ноження в мені не слабший за інстинкт самозбереження. Однак він п’яний, і з ним можна нарватися. 
А за цим настане евакуація. 

- Пізно вже. 
5 

Люди діляться на капіталістів і соціалістів. І тим, і іншим гроші потрібні. Це їх об’єднує. А 
роз’єднує їх метод, яким вони гроші добувають. Коли капіталісту потрібні гроші, він наполегливо 
працює. Коли соціалісту потрібні гроші, він кидає роботу, та ще й інших підбурює зробити те ж саме. 

У капіталістів і соціалістів все зрозуміле і логічне. А я перебуваю казна в якій категорії. У 
нашому суспільстві все навпаки. Всім також гроші потрібні. Однак про гроші непристойно говорити і 
злочинно намагатися їх заробити понад пайку, яка тобі призначена. Не суспільство, а незрозуміло що. 
Коли було б у нас нормальне суспільство, я обов’язково став би соціалістом. Я б страйкував постійно 
і на цьому нажив би величезний капітал. 

Мені хочеться зараз думати про що завгодно – про капіталістів і соціалістів, про світле май-
бутнє планети, коли всі стануть соціалістами, коли всі будуть пам’ятати тільки свої права, а не свої 
обов’язки. І взагалі мені зараз хочеться думати про все, крім того, що чекає мене через кілька хвилин 
за броньованими дверима командирського кабінету. 

Лютий Навігатор у гніві. Страшний він, особливо коли від Кіра шифровку отримає. Шифро-
вку «з інстанції» Олександр Іванович, перший шифрувальник, за наказом Навігатора всій зграї зачи-
тав. Сувора шифровка. 

А після неї потягнулися полковники по одному на левову шкуру. Перед ясні очі. А за полко-
вниками – підполковники. Швидко Навігатор резолюції виносить, точнісінько як батько Махно виро-
ки. Скоро вже моя черга... Страшно. 

6 
- Доповідай. 
- Альпійський туризм. 
- Альпійський туризм? – Навігатор повільно встає зі свого крісла. – Ти сказав – альпійський 

туризм? 
Йому не сидиться. Він швидко ходить з кутка в куток, чогось посміхаючись і дивлячись повз 

мене. 
- Аль-пій-ський ту-ризм, – вказівний палець його правої руки торкнувся потужного чола і 

тут же направлений на мене, як пістолет. – Я завжди знав, що в тебе золота голова! 
Він зручніше вмощується в кріслі, підперши щоку кулаком. Помаранчевий відблиск лампи 

ковзнув по його очах, і я раптом відчув на собі давлячу тяжкість його могутнього інтелекту: 
- Розкажи мені про альпійський туризм. 
- Товаришу генерал, Шостий флот США контролює Середземне море. Зрозуміло, що ГРУ 

стежить за ним з Італії, з Вашингтона, з Греції, Туреччини, Сирії, Лівану, Єгипту, Лівії, Тунісу, Ал-
жиру, Марокко, Іспанії, Франції, з Мальти, з Кіпру, з супутників, з кораблів п’ятої ескадри. На Шос-
тий флот ми можемо дивитися не з боку, а зсередини. Спостережний пункт – австрійські Альпи. Зви-
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чайно, наш досвід буде перенесений в Швейцарію та інші країни, та тільки ми будемо першими. Шо-
стий флот – золоте дно. Атомні авіаносці, новітні літаки, ракети всіх класів, підводні човни, десантні 
кораблі, а на них – танки, артилерія і будь-яке озброєння сухопутних військ. У Шостому флоті ми 
знайдемо все. Там ядерні заряди, атомні реактори, електроніка, електроніка, електроніка... 

Він не перебиває мене. 
- Служба в Шостому флоті – це можливість подивитися Європу: навіщо летіти до США, ко-

ли відпустку можна чудово провести в Австрії, в Швейцарії, у Франції. Після виснажливих місяців 
під палючим сонцем флотський офіцер потрапляє в засніжені гори... 

Його очі блищать: 
- Коли б ти народився у вовчій сім’ї капіталістів, то тобі підприємцем бути б судилося. Про-

довжуй. 
- Я пропоную змінити тактику. Я пропоную ловити мишу не в норі, а в момент, коли вона з 

неї вийде. Я пропоную не проникати на особливо секретні об’єкти і не полювати за якоюсь певною 
мишею, а побудувати мишоловку. Невеликий готель в горах. Це нам не буде практично нічого кош-
тувати. 500 тисяч доларів, не більше. Для виконання плану мені потрібно тільки одне: секретний 
агент, який довго працював в добуванні, однак зараз втратив свої агентурні можливості. Мені потрі-
бен один зі старих, який втягнутий в наші справи цілком і остаточно, якому ви вірите. Думаю, що у 
вас мусять бути люди похилого віку на агентурній консервації. Ми знайдемо невеликий гірський го-
тель на межі банкрутства. Таких чимало. У нього ми вдихаємо нове життя, ввівши нашого агента з 
грошима в якості компаньйона. Цим ми врятуємо готель і поставимо власника на коліна. Зібравши 
попередньо дані про готелі, ми виберемо той, в якому американці, що служили на Шостому флоті, 
зупинялися найбільш часто. Готель – не місце вербовки, а місце вивчення. Блискавична вербовка – 
після. В іншому місці. 

- Готель – пасивний шлях. Можливо, хтось заїде. Або ні. Довго чекати... 
- Як рибалка, закинувши вудки... Треба знати, куди закидати і з якою наживкою. 
- Добре. Наказую тобі зібрати матеріали про невеликі гірські готелі, які з різних причин про-

даються... Продаються не від хорошого життя. 
- Товаришу генерал, я вже зібрав такі відомості, ось вони... 

7 
Я більше в забезпеченні не працюю. Це бачать в «забої» всі. Кожен мою долю передбачити 

намагається. Чи надовго мені привілеї такі. Долю передбачати неважко. Потрібно на першого шиф-
рувальника дивитися. Він все знає. Всі таємниці. Він – барометр командирської милості і немилості. 

А перший шифрувальник мене по батькові називати почав: Віктором Богдановичем. Вам 
шифровка, Вікторе Богдановичу. Доброго ранку, Вікторе Богдановичу. Розпишіться тут, Вікторе Бог-
дановичу. 

Це неймовірно! З першим шифрувальником такого ніколи не траплялося. Він не добуваючий 
офіцер, проте він до персони Навігатора найближче стоїть. За звання він підполковник. Він по імені 
та по батькові тільки добуваючих полковників називав, а підполковників, майорів, капітанів він ніяк 
не називав: вам шифровка! І не більше. І ось на тобі: згадав ім’я моє і публічно його вимовив. Голов-
ний робочий зал затих, коли він вперше це зробив. Обличчя здивовані в мій бік обернулися. У Сер-
гійка Двадцять сьомого аж щелепа відвисла. 

У той самий перший раз, коли це сталося, перший шифрувальник мене до Навігатора викли-
кав: 

- Командир чекає на вас, Вікторе Богдановичу. 
Тепер до цього вже звикли. Кожен здогадатися намагається, де це я встиг відзначитися. Кра-

єм вуха чую іноді уривки розмов про мене: китайського аташе вербанув! Чутки про мене різні. Тільки 
окрім мене про мої справи знає лише Навігатор, перший шифрувальник і Микола Тарасович Мороз, 
колишній Молодший лідер. Він уже не п’є. Над ним ніхто більше не жартує. Раніше, коли він був 
Молодшим лідером, він говорив: «Наказую!» Потім він нічого не говорив. Тепер, залишаючись прос-
то добуваючим офіцером, він став говорити: «Іменем резидента наказую!» В його голосі знову задз-
веніли залізні нотки владної машини. Раз наказує, значить, є такі повноваження. Раз заговорив таким 
тоном, значить, відчуває силу за собою. 

Титул Молодшого лідера він втратив, титул цей, звичайно, дуже важливий. Однак більш ва-
жливим є інше: Навігатор полковнику як і раніше вірить і спирається на нього. Раніше Молодший 
лідер своєю владою всю зграю в кулаці тримав, тепер він робить те ж саме, тільки вже від командир-
ського імені. 
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Розділ 22 
1 

Навігатор змінює курс. Ми все це відчуваємо. Він круто переклав кермо і жене наш корабель 
бурхливими хвилями. Він ризикує. Крениться наш корабель часом понад усяку міру. Так можна і 
зачерпнути бортом! Однак у Навігатора міцна рука. 

Щось змінюється. Інтенсивність забезпечення наростає. В забезпечення всіх! 
Операції іншого роду пішли. Зв’язатися з рекламними бюро! Зібрати матеріали на гідів і об-

слуговуючий персонал готелів! Таємно. Помилишся – в’язниця! Встановити прямі контакти з рекла-
мними бюро на Середземноморському узбережжі. Що за нісенітниця? Ми що, бізнесом туристичним 
зайнялися? 

Добуваючі офіцери один за одним йдуть до кабінівти заступників Навігатора. Вони зника-
ють на кілька днів. Сховати передавач в горах! Вкласти гроші в схованку. Більше грошей! Заступни-
ки Навігатора перевіряють виконання завдань. Що відбувається? Кожного разу за порадою до Навіга-
тор не побіжиш. Навігатор зайнятий. Нікого не пускати! Де заступнику правильну відповідь шукати? 
До Миколи Тарасовича Мороза, хіба що, звернутися? Він тепер не Молодший лідер, однак чомусь 
все як і раніше знає. Товпляться заступники в кабінеті Миколи Тарасовича. Йому кабінет взагалі-то 
не передбачений. Він зараз ніхто. Він просто добуваючий. Однак поки новий Молодший лідер не 
прибув... 

Микола Тарасович – ніхто. Тільки краще заступнику Навігатора до нього зайвий раз забігти 
проконсультуватися, краще вислухати його закиди, ніж помилитися. Помилишся – Сибір-матінка. 

2 
- Товаришу генерал, мені на завтра три людини в забезпечення потрібні, і в ніч з суботи на 

неділю – п’ятеро. 
- Бери. 
- Кого? 
- Узгоджуй з Миколою Тарасовичем. Хто не зайнятий, тих і забирай. 
- А якщо там полковники і підполковники? 
- І їх забирай. 
- І командувати ними? 
- І командуй. В день проведення операції дозволяю використовувати формулу «Іменем рези-

дента». 
- Спасибі, товаришу генерал. 
З Миколою Тарасовичем ми в парі працюємо. Як два аса під прикриттям цілої ескадрильї. 
Ми мишоловку в горах створюємо. Великий бізнес розгортаємо. Я зовсім не проти того, що 

його до моєї ідеї підключили, що мене йому повністю підпорядкували. У нього досвід, у нього аген-
тура. 

З дозволу Акваріума Навігатор знімає з агентурної консервації старих і стягує їх до Австрії 
для проведення операції «Альпійський туризм». Готель не один куплений, а три. Це недорого для 
ГРУ. 

Зняті з консервації старі добуваючі агенти використовуються по-різному. Більшість з них 
увійшли до складу агентурної групи з прямим каналом зв’язку. Вони прямо в Ватутінки повідомлен-
ня надсилати можуть, не піддаючи себе і нас ризику. Кілька старих працюють під контролем Миколи 
Тарасовича. Один підпорядкований безпосередньо мені. 

Раніше його звали 173-В-106-299. Тепер його звуть 173-В-41-299. Завербували його в 1957 
році в Ірландії. П’ять років він в добуванні працював. Що він добував, в його справі не повідомляєть-
ся. У справі тільки межи рядками можна прочитати про його високу активність і чималі успіхи. Після 
цього йде зовсім темна смуга біографії. У справі тільки говориться, що він в цей період перебував на 
прямому зв’язку з Акваріумом, не підпорядковуючись віденському Навігатору ГРУ. Цей період за-
кінчується присвоєнням йому ордена Леніна, видачею потужної премії, виводом у тривалу консерва-
цію з переводом під контроль нашої резидентури. 

За роки консервації зустрічі з ним не проводилися. Таких хлопців називають Мишко, Дрі-
маючий, Кіт. Тепер він зі сплячки повернутий до активної роботи. Тепер йому контрольні завдання 
поставлені. Він думає, що працює, однак його просто перевіряють. Не охолов бува? Не розколовся 
часом? Не перекувався раптом? 

3 
І знову забезпечення всіх колесом закрутило. Днями і ночами. Без вихідних. Без свят. Без 

просвіту. 
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- Миколо Тарасовичу, нікого в забезпечення ставити! 
- А ви, Олександре Олександровичу, подумайте. 
Олександр Олександрович думає. 
- Може, Вітю Суворова? 
- Ні, його не можна. 
- Кого ж тоді? – Олександр Олександрович, заступник Навігатора, тільки одного добуваючо-

го офіцера в резерві має, і це Микола Тарасович Мороз. Олександр Олександрович запитально на 
Миколу Тарасовича дивиться. Може, сам здогадається в забезпечення попроситися? Нікого ж поси-
лати. Всіх розіслали. Та Микола Тарасович мовчить. 

- Що ж, мені самому, чи що, в забезпечення йти? Я все-таки заступник. 
- А чому б, Олександре Олександровичу, і не сходити разок? Коли посилати нікого? 
Олександр Олександрович ще думає. Нарешті, рішення знаходить: 
- Я Колю-Аерофлота другий раз в ніч пожену. 
- Ну ось бачиш! А кажеш – посилати нікого. 

4 
Куди ти, Навігаторе, гониш нас? Чи можна так котли перегрівати? Не лопнули б! Не лоп-

нуть. Треновані. З частин спеціального призначення. В забезпечення! Всіх! Олександре Олександро-
вичу, в забезпечення! А твоє забезпечення забезпечує новий військовий аташе. На зеленому «мерсе-
десі». 

Замоталися. Закрутилися. Помилишся – в’язниця. На кожну операцію план написати. Про 
кожну операцію – звіт. Це щоб слідчим 9-го напрямку ГРУ легше винних потім знайти було. 

У великій робочій залі світло не гасять. Старший черговий по «забою» зараз не призначаєть-
ся: все одно повно офіцерів добуваючих в будь-який час доби в «забої». 

По ліву руку від мене за робочим столом – Славко з торгпредства. Молоденький капітан зо-
всім. Звіт пише. Рукою від мене закриває. Правильно, нікому не дозволено свої секрети іншим офіце-
рам розкривати. Звідки йому, Славкові, знати, що це я йому операцію придумав. Що всі її деталі ми з 
Навігатором і з Миколою Тарасовичем тиждень тому всю ніч обговорювали. Звідки тобі, Славко, 
знати, що це ти мене забезпечував. І коли ти на лісову просіку виходив, я тебе бачив. Добре бачив. А 
ти мене не бачив. І не міг бачити. І не мав права бачити! Ну пиши, давай, пиши. 

5 
У Віктора Богдановича голова болить. І очі також. Віктор Богданович в кабінеті Миколи Та-

расовича. Ми книги реєстраційні перевіряємо. Багато їх. З різних готелів. Навіть з тих, які нам і не 
належать. Та у нас копії реєстраційних книг. Десятки готелів і десятки тисяч імен. Це вже історія. Але 
той, хто знає історію, може прогноз на майбутнє видати. Точний або неточний – інше питання. Та 
тільки немає можливості пізнати майбутнє, не пізнавши теперішнього і минулого. 

Тисячі готелів в Австрії. Мільйони туристів. Коли забезпечуючі здобудуть більше реєстра-
ційних книг, можна буде і електроніку використовувати для розрахунку прогнозів. А поки ми це вру-
чну робимо. 

Група японських туристів. Шістнадцятеро осіб. Цікаві люди? Можливо. Тільки у нас до них 
ніякого ключика немає. Не знаємо ми, цікаві вони чи нецікаві. Шкода. Однак їх ми відразу до неціка-
вих зараховуємо. До того ж японський турист, подібно диверсанту з частин спеціального призначен-
ня, ніколи не повертається туди, де одного разу вже побував. Японський турист поспішає оглянути 
всю планету. Японського туриста ми пропустимо. 

Англійська пара з Лондона. Цікаво? Не знаю. Пропускаємо. 
- Миколо Тарасовичу, гляньте, що я знайшов! 
Він дивиться. Він хитає головою. Він цокає язиком. Одинокий американець з маленького 

італійського порту Гаета. Чи говорить вам про що-небудь ця назва? Про що ця назва може сказати 
звичайній людині? Про що ця назва скаже офіцеру КДБ? Ні про що. Маленьке рибальське село. А 
звідти чомусь приїхав американець. Чому? Та кому це цікаво? Той, хто дізнався б, що в маленькому 
австрійському гірському готелі зупинився американець з Гаети, не звернув би на це жодної уваги. 

Тільки ж ми – військові розвідники. Кожен з нас починав службу в інформаційній групі або 
відділі. Кожен з нас вчив напам’ять тисячі цифр і назв. Для вух кожного з нас слова Пирмазенс, Пен-
марш, Обен, Холі-Лох, Вудбрідж, Цвайбрюккен – лунають райською музикою. Яка насолода чути 
назву Гаета! У цьому селі базується всього один військовий корабель. На його борту – величезна ци-
фра «10». Тепер згадали? Ні? Це американський крейсер «Олбані»! Це флагман Шостого флоту 
США. Це концентрація всіх секретів і всіх ниток управління. О. моя дерев’яна голова! Чому ідея про 
гірські готелі не прийшла до тебе рік тому? Зовсім недавно в гірському готелі відпочивав америка-
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нець з цього невеликого італійського села. Він обов’язково був пов'язаний з крейсером «Олбані». Ми 
не знаємо, хто він. Тільки не може американець в цьому Богом забутому селищі не знати інших аме-
риканців з крейсера. Нехай він не капітан, не офіцер і навіть не матрос крейсера. Нехай він навіть не 
військовий. Можливо, він пастор, можливо, продавець порнографії. Однак він має контакти з моря-
ками крейсера, і це найголовніше. Коли б наша мишоловка була поставлена рік тому, то ми 
обов’язково навалилися б на бідного американця усією силою нашої зграї. 

Масова загінка! Багато шпигунів проти однієї жертви. Жертва відчуває, що акули з усіх бо-
ків, що шляхів відходу немає. Іноді, коли здійснюється масова загінка всієї зграєю, стіною, македон-
ською фалангою, жертва не витримує і накладає на себе руки. Однак частіше погоджується працюва-
ти з нами. Коли б ми дізналися про цього американця, лиш він з’явився в Австрії, на нього навалила-
ся б вся непереборна сила ГРУ. А коли б Навігатор допомоги попросив, то за наказом Акваріума на 
одну вербовку могли б бути кинуті сили кількох резидентур. У таких випадках жертва кричить і ме-
тушиться, усюди наражаючись на варягів і борзяг. Він би дзвонив в поліцію. Що ж, своїх хлопців ми і 
в поліцейську форму іноді нарядити можемо. «Поліція» врятувала б його і порадила або накласти на 
себе руки, або погоджуватися на пропозицію ГРУ. Коли одного женуть цілою ордою, нещасний може 
дзвонити куди завгодно, проте всюди отримає одну відповідь. 

У кут його! В безвихідь! Безвихідь всяка буває фізична і моральна, буває фінансова безви-
хідь, бувають прірви безнадійності. А можна і в самий звичайний куток загнати. Голу людину в куток 
ванни. Голий серед одягнених завжди відчуває непереборне відчуття сорому і безсилля. Ми вміємо 
заганяти в куток! Ми вміємо принижувати і звеличувати. Ми вміємо примусити до кидка в прірву і 
вміємо вчасно протягнути руку допомоги. 

- Замріявся? 
- Замріявся, Миколо Тарасовичу. 
- Дивись, що я знайшов. 
Я читаю запис. Британська пара з невеликого містечка Фаслейн. Ви знаєте, що таке Фас-

лейн? Пояснюю: це база британських атомних підводних човнів. Коли пара живе в Фаслейні, то ймо-
вірність того, що вона пов’язана з підводними човнами, велика. Може статися, глава сім’ї – командир 
човна, а можливо, простий охоронець на базі. Можливо, він сміттяр на військовій базі або поблизу 
неї, постачальник молока, власник пивниці. Можливо, він працює в бібліотеці, в їдальні, в госпіталі. 
Будь-який з цих варіантів чудовий: ця людина має контакти з екіпажами, з ремонтними бригадами, з 
штабними офіцерами. 

Коли в Фаслейні є повії, то можна сміливо стверджувати, що і вони з базою пов’язані. Та ще 
й як! І через них можна добувати секрети, про які, можливо, і капітани човнів не знають. 

Фаслейн занадто малий. Тому будь-який його мешканець якось пов’язаний з базою. 
У Франції також є база атомних підводних човнів. Проте це Брест. Велике місто. Далеко не 

кожен його мешканець с підводними човнами зв’язаний. Тому ми і шукаємо маленькі містечка, в 
яких знаходяться військові об’єкти надзвичайної важливості. Той же Фаслейн, наприклад. Диплома-
тичній резидентурі ГРУ в Лондоні незручно своїх хлопців в Фаслейн посилати. Помітять. У Великоб-
ританії ловлять часто і виганяють безжалісно. Там не розженешся. Та й поява стороннього в малень-
кому містечку насторожує. Ось тому ми полюємо тут, в Австрії, на мешканців цих маленьких місте-
чок, назва кожного з яких так солодко звучить для вуха військового розвідника. 

Ночами ми перегортаємо реєстраційні книги. Чим чорт не жартує, а раптом зважиться хтось 
із цих людей вдруге в те ж саме місце повернутися? А коли й ні, ми інших знайдемо. 

Реєстраційні книги – це минуле. Шкода, проте його не повернеш. Однак, гортаючи книги 
про минуле, ми ясно бачимо контури наших майбутніх операцій. 

6 
Командир серйозний. Командир суворий. 
- Наказом начальника Генерального штабу призначений мій перший заступник. 
Ми всі мовчимо. 
- Олександре Івановичу, зачитай шифровку. 
Олександр Іванович, перший шифрувальник, оглядає нас поглядом, який нічого не виражає і 

опускає очі на невеликий яскраво-жовтий листок цупкого паперу: 
- Цілком таємно. Наказую призначити першим заступником командира дипломатичної рези-

дентури ГРУ 173-В полковника Мороза Миколу Тарасовича. Начальник Генерального штабу Маршал 
Радянського Союзу Огарков. Начальник ГРУ генерал армії Івашутін. 

Командир посміхається. Перший шифрувальник посміхається. Посміхається Микола Тара-
сович. Він знову Молодший лідер. Посміхаюся я. Посміхаються мої товариші. Не всі. 
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У нас в ГРУ, а також у всій Радянської Армії, в КДБ, у всьому Радянському Союзі піднесен-
ня після опали – річ рідкісна. Це ніби як з могили назад повернутися – мало хто повертаються. Зрив 
означає падіння. А падіння – завжди на самісіньке дно, на камінчики. 

Ми підходимо до Молодшого лідера і по черзі вітаємо його. Йому більше немає потреби ви-
користовувати формулу «Іменем резидента», він тепер всемогутній і юридично. Він тисне руки всім. 
Тільки мені здається, що він не забув тих, хто потішався над ним, коли його падіння почалося. Не 
забув. І ті, хто потішалися, також знають, що не забув він. Згадає. Не зараз, почекає. Всі знають, що 
очікування помсти гірше за саму помсту. Молодший лідер не квапиться. 

- Вітаю вас, Миколо Тарасовичу. 
Це моя черга підійшла. Він тисне мені руку, дивиться в очі. Він тихо каже мені «дякую». 
Крім нас, тільки Навігатор та перший шифрувальник розуміють справжнє значення цього 

«дякую». Місяць тому агент 173-В-41-299, який став тепер співвласником маленького готелю і підпо-
рядкований мені, викликав мене на екстрену зустріч і повідомив про нашого гостя з маленького бель-
гійського міста, назва якого сниться будь-якому офіцеру ГРУ. На вербовку мав виходити я – негайно. 
Я прийшов до Навігатору і відмовився: не можу, досвіду недостатньо. За цю вербовку я б отримав 
червону зірку на груди або срібну на плечі. І досвіду у мене досить. Однак... відмовився. Навігатор 
послав Миколу Тарасовича. Ось він сьогодні й іменинник. 

- Дякую, Вітю. 
Це Навігатор мені руку тисне. Все навколо дивляться на нас. Ніхто нічого не розуміє. Чому 

мені раптом Навігатор руку тисне? За що дякує? Начебто не я сьогодні іменинник. А Навігатор мені 
руку на плече поклав, по спині плескає: буде і на твоїй вулиці свято. Не знаю чому, та я очі донизу 
опустив. Не шкода мені тієї упущеної вербовки, нітрохи не шкода. Нехай вам пощастить, Миколо 
Тарасовичу. 

7 
Хворіють тільки ледарі. Невже важко раз на місяць в ліс вибратися і покласти край всім хво-

робам! Чому б не запобігти всім прийдешнім недугам? Я такий час завжди знаходив, навіть в періоди 
самого безпросвітного забезпечення. А зараз й поготів. 

Я далеко в горах. Знаю, що тут нікого немає. Вмію це перевіряти. Ні-ні, ні схованки, ні зу-
стрічі на мене не чекають. Мене чекають мурахи. Великі руді лісові мурахи. Ось їхнє царство, місто-
держава. На сонячній галявині між соснами. Я роздягаюся і кидаюся в мурашник, як в холодну воду. 
Їх тисячі. Натовп. Мурашиний Шанхай. Побігли по руках і ногах. Ось один боляче вкусив, і тут же 
вся мурашина зграя вчепилася в мене. Коли посидіти довше – з’їдять всього. А коли витримати тіль-
ки хвилину – зцілюють. Це – як отрута зміїна. Багато – смерть. Трохи – ліки. Недарма змія символом 
медицини вважається. Тільки я зміїною отрутою не лікуюся. Не знаю чому. Просто часу ніколи не 
було. А на мурах часу багато не треба. Знайшов величезний мурашник, та й стрибай у нього! 

Рідина, що виділяється залозами мурашки, консервує і зберігає все що завгодно. Вкусить 
мураха гусеницю і до свого мурашиного сховища тягне. Від одного укусу мертве тіло не згниє ні за 
рік, ні за два. Так і буде лежати, ніби  в холодильнику. 

А з живим тілом і поготів чудеса відбуваються. Ні зморшок, ні жовтизни на обличчі ніколи 
не буде. Зуби всі цілими залишаться. Мій дід в дев’яносто три роки помер без зморшок і майже з усі-
ма зубами. Втратив тільки три зуба – червоні вибили. Втік він від них, а інакше б всі зуби втратив з 
головою разом. Все життя прожив, махновське своє минуле приховати примудрився. Інакше б мене 
ніхто до Червоної Армії не взяв. Та, напевно, мені й народитися не судилося б. 

Секретами мурашиними не один мій дід користувався. Вся Русь. А до неї Візантія. А ще ра-
ніше – Єгипет. Мурахи в Єгипті першим лікарем вважалися. Побачили єгиптяни багато тисяч років 
тому, як мураха свою їжу консервує, і ну в мурашники ноги пхати та руки. А потім і фараонів мерт-
вих стали мурашиним зборам на дві ночі виставляти. Тисячі років після цього їхні тіла руйнуватися 
не схильні. 

Всі знають, що рудий лісовий мураха – чародійник. Та тільки ліниве людство! Люди мура-
шину кислоту в аптеках купують. Не справжню, на фабриках вироблену. Руки-ноги розтирають. Дур-
новерхі. Мураха ж знає, куди кусати. А це важливо дуже, щоб кусати саме туди, куди потрібно. Ніби 
як в китайській медицині голочками колотися. Не аби куди, а куди слід. 

Заревів я, ніби лось. Галопом скачу. Мурах з себе струшую. Спасибі, братці, досить на сьо-
годні. 
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Розділ 23 
1 

«Друг народу» зник. «Друг народу» – це резидент КДБ. Головний Сусід. Всі сусіди з чекіст-
ського гніздечка похмурі. У них щось відбувається. Напевно, вони самі толком не розуміють, що са-
ме. Та тільки резиденти КГБ з Відня, Женеви, Бонна і Кельна були викликані до Москви і чомусь не 
повернулися. Тимчасово заступники правлять. 

Евакуація – справа жорстока і невідворотна. Отримуєш шифровку – мовляв, ваш тато не в 
собі, перед смертю попрощатися бажає. Летиш в літаку, а поруч конвой. Аби не втік. Прибуваєш в 
місто-герой Москву, і відразу на слідство. А хто у нас ні в чому не винен? Всі винні. Була б людина, а 
справу зліпити завжди можна. Правда, не стріляють зараз, як в тридцять сьомому. Вірніше, стріля-
ють, тільки не так інтенсивно. 

На чому «Друг народу» погорів? Звідки нам знати. Можна, звичайно, чутки послухати. Та 
чутки спеціальною службою розпускаються, щоб правду затемнити. 

2 
Так часто буває. Відкриваєш бізнес і маєш запаморочливий успіх. Ненадовго. Те ж саме з 

нашими комерційними підприємствами відбувається. Тільки почали працювати – небувала удача: 
вербовка, за яку Молодшому лідеру попередній провал пробачили. 

Молодший лідер з групою забезпечуюючих добуває секрети, на які генерал-полковник Зо-
тов, заступник начальника ГРУ з інформації, шле захоплені шифровки. 

Однак слово «досить» в службі інформації використовується тільки тоді, коли якість здобу-
тої інформації дуже висока. У всіх інших випадках використовується слово «недостатньо». Це точно 
так само, як мільярдерові якоїсь дещиці грошей ще бракує. І завжди буде бракувати. Як жінці не ви-
стачає нарядів. Як колекціонерові завжди бракує одного понівеченого мідного п’ятака. Дайте йому 
цей п’ятак, і колекціонеру чогось ще після цього не буде вистачати. 

А Генеральному штабу завжди не вистачає ворожих секретів. Скільки б ми їх ні добули. 
Завжди залишається щось не до кінця зрозуміле в становищі противника, в його планах, в його озбро-
єнні. 

А наші гірські готелі поки не дають бажаного результату. Та це й нелегко. Не кожного дня в 
маленький готель потрапляють люди з маленьких містечок з такими дзвінкими іменами, як Майнот 
або Оффут. Наша агентура в туристичному бізнесі отримала тоненькі листочки з назвами місць, де 
практично кожен житель мусить бути пов’язаний з об’єктами екстраординарної важливості. Але ре-
зультатів поки немає. Попалася рибка в тенета, і все. Попалася одна рибка, і я її добровільно Молод-
шому лідеру віддав. Йому важливіше мати успіх зараз. А от на мою долю не випадає нічого. 

Шифровки з Акваріума – з легким роздратуванням: чому Сорок першого в забезпечення не 
ставите? Він же сам зізнався, що ще не готовий працювати самостійно! 

3 
У наших сусідів, у «друзів народу» – свято. Кілька років тому з радянського бойового кора-

бля втік офіцер. За ним багато резидентур КДБ полювало, тільки пощастило віденській дипломатич-
ній резидентурі. 

Вона провела запаморочливу провокацію. Заступник резидента КДБ зв’язався з американсь-
кою розвідкою і підкидав їй цілком правдоподібні секрети. А потім і в США втекти зібрався. Однак 
перед втечею попросив гарантій: хочу поговорити з радянським офіцером, який втік, чи правда, що 
добре йому в Америці живеться? Американська розвідка прислала нещасного втікача на зустріч з 
КДБ. 

Тому в КДБ і свято. 
Що ж, «друзі народу», успіхів вам. Красти людей ви здорово насобачилися. Тільки чому вам 

не вдалося вкрасти американські атомні секрети, чому ви ніколи не приносили радянській промисло-
вості ні креслень французьких протитанкових ракет, ні британських торпед, ні німецьких танкових 
двигунів? Га? 

4 
- Вікторе Богдановичу, вам сигнал. 
Чашку кавову – геть. Документи – до портфеля. Портфель – до сейфа. Ключ – до малого 

сейфа. Закриваюча комбінація сьогодні змінена. Це пам’ятати необхідно. 
- Пішли! 
Четвертий шифрувальник попереду. Я за ним. Бетонними сходами вниз. У бункер. Він на 

кнопку сигналу тисне. Двері клацнули – можна відкривати. Ми в невеликій бетонній кімнаті. Стіни її 
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білі, шорсткі. Зберігають на століття відбитки поверхонь дощок, з яких опалубка була зроблена, коли 
бункер будували. Двері зачинені. Допитливі телекамери оглядають нас. Четвертий шифрувальник 
вхідні двері щільно задраює. Зсередини вони на герметичний люк підводного човна схожі. Шифрува-
льник опускає руку під завісу й набирає номер. Руку його я бачити не можу і не маю права. І не знаю, 
що він там своєю рукою робить. Кажуть, коли помилишся в наборі комбінації, капкан руку прище-
мить. Не знаю, правда це чи шифрувальники жартують. Добуваючому офіцеру їхні таємниці знати не 
дозволяється. 

Внутрішня охорона бункера нарешті переконалася, що ми – свої. Головні двері плавно, без 
всяких клацань, повільно відпливають вбік. За дверима Петро-спецназ: заходьте. КДБ свою внутріш-
ню охорону з офіцерів прикордонних військ комплектує. А ГРУ – з офіцерів диверсійних батальйонів 
і бригад. Одним пострілом двох зайців ГРУ вбиває – і охорона надійна, і диверсантів іноді країною на 
автобусі прокатати можна: ось твій майданчик десантування, а тут тайники-схованки, тут укриття, 
тут поліцейські пости. 

Дипломатичну резидентуру ГРУ у Відні охороняють диверсанти з 6-ї гвардійської танкової 
армії. Це гірська армія з особливими традиціями. Вона через Великий Хінган прорвалася на шляху до 
Тихого океану. Вона 800 кілометрів без зупинки пройшла тими місцями, які всі теоретики вважали 
непрохідними для танків. Тепер 6-а гвардійська танкова армія готується до проведення блискавично-
го кидка через Австрію лівим незахищеним берегом Рейну до Північного моря. У порівнянні з Хінга-
ном Австрійські Альпи, звичайно, просто пагорби. Та тільки і їх потрібно уміло долати. Ось тому у 
Відні постійно знаходяться диверсанти тільки з цієї армії. Їм попереду йти. Їм дорогу розчищати сво-
їми гострими ножами. 

- Здрастуйте, Вікторе Богдановичу, – Петро мене вітає. 
- Здрастуй-здрастуй, головорізе. Зледащів в бункері-то? 
- Не зледащів, а озвірів, – сміється Петро. – Спідницю жіночу шість місяців не бачив. Навіть 

здалеку. 
- Тримайся. На підводних човнах гірше буває. 
Коридором – уздовж сталевих дверей. Коридор десятками важких портьєр завішаний. Так 

що не скажеш, довгий він чи ні. Може, за наступною фіранкою коридор роздвоюється або йде вбік. 
Нам цього знати не дано. Двері кімнати сигналізаторів перші ліворуч. 

У кімнаті з низькою стелею також все в фіранках сірих. Кажуть, це на випадок пожежі. Мо-
жливо й так. Тільки, знову ж таки, буваю я в цій кімнаті, а скільки в ній сигналізаторів стоїть – жод-
ної гадки не маю. 

Очікуючи мене, одна фіранка зсунута. За нею сірий ящик з акуратною написом: «Передав 
299. Прийняв 41". Шифрувальник вставляє свого ключа в замкову щілину, повертає його і виходить з 
кімнати. Я вставляю свого ключа, повертаю його і відкриваю сталеві дверцята. За нею ряди малень-
ких зелених лампочок. Одна, з номером 28, світиться. 

Я натискаю кнопку скидання. Сигнальна лампочка гасне. Одночасно гасне сигнальна лам-
почка над моїм сигналізатором. Вона повідомляє шифрувальнику, що якийсь сигнал отриманий. Од-
нак він не має права знати, який саме сигнал. Це знаю лише я. Це сигнал «28». А коли б шифруваль-
ник і дізнався, що я отримав сигнал «28» від агента 173-В-41-299, як він може дізнатися, що означає 
сигнал «28»? 

5 
Сигнал «28» означає, що агент 173-В-41-299 викликає мене на зв’язок, і безособова зустріч 

відбудеться в першу суботу після отримання сигналу. Час – між 4:30 і 4:45 ранку. Місце – озеро Ат-
терзее неподалік від Зальцбургу. 

299-й має цілу систему сигналів і може викликати нас на особистий або безособовий зв’язок 
в будь-який момент. Кожен варіант зв’язку розроблений до найдрібніших деталей і має свій номер. 
Під номером 28 криється цілий план з варіантами і запасними комбінаціями. 

Невразливість розвідувальної мережі ГРУ забезпечується перш за все тим, що кількість зу-
стрічей з цінною агентурою зводиться до мінімуму і, коли можливо, – до нуля. Я працюю з 299-м 
агентом десять місяців, однак ніколи не бачив його і не побачу. Безособові зустрічі з ним проводяться 
по два-три рази на місяць, проте за двадцять один рік роботи в ГРУ він мав лише шість особистих 
зустрічей і бачив в обличчя лише двох офіцерів ГРУ. Це правильна тактика. Відсутність особистих 
зустрічей захищає нашу агентуру від наших же помилок, а наших офіцерів – від скандальних прова-
лів і сенсаційних фотографій на перших шпальтах газет. 

При безособовій зустрічі офіцер ГРУ і його агент можуть перебувати в десятках кілометрів 
один від іншого. Ніхто з них не знає, де знаходиться його співрозмовник. Для передачі повідомлення 
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або для обміну повідомленнями ми не використовуємо радіо чи телефон. Ми використовуємо водоп-
ровідні чи каналізаційні труби. Іноді два спеціальних апарати можуть бути підключені до металевого 
паркану або до огорожі з колючого дроту. Ці «ділянки зв'язку» заздалегідь підбираються і перевіря-
ються забезпечуючими офіцерами. 

А найчастіше для зв’язку з цінними агентами ГРУ використовує воду. Нехай поліція про-
слуховує ефір. Вода – кращий провідник сигналів, і набагато менш контрольований. Коли поліція 
почне контролювати всі водойми, все річки, озера, моря та океани, тоді ми перейдемо на інші спосо-
би агентурного зв’язку. Інститут зв’язку ГРУ що-небудь до того часу придумає. 

6 
Краплі роси на чоботях. Я бреду по високій мокрій траві до озера. Берези та ялини навколо. 

Клини ялинових верхівок суцільним частоколом довкола води. Стінкою. Тиша дзвенить. На сучок би 
не наступити. Навіщо шум? Шум ображає цю чисту воду, цю кришталеву прозорість неба і рожеві 
вершини гір. Тут завжди буде тиша. І коли сюди прийдуть бійці спеціального призначення, гуркіт 
солдатських чобіт не порушить тиші: м’яке взуття диверсанта не стукотить, як кований чобіт піхоти-
нця. Потім тут пройде 6-а гвардійська танкова армія. Це буде гуркіт гусениць і ревище двигунів. Про-
те зовсім ненадовго. Знову запанує дзвінка тиша, і маленький затишний концтабір на березі озера її 
не порушить. Можливо, я буду начальником табору, а може статися, звичайним зеком вкупі із місце-
вими соціалістами та борцями за мир. Так завжди було: хто Червону Армію першим вітає або з нею 
про мир домовитися бажає, першим під її ударами й валиться. 

7 
Землю зоря обіймає. Земля захоплено вітає схід світила. Життя тріумфує. Життя торжествує, 

готуючись зустріти водоспад світла, який рине через вершин гір сяючими бризками. Ось зараз, ось 
ще трохи. Оглушливий щебет загримить гімном, вітаючи світло. А зараз ще тиша. Не заблищали ще 
діамантами краплини роси, не потекло ще червоне золото схилами гір, не приніс ще легкий вітер 
аромат диких квітів. Природа вщухла в останню мить перед вибухом захоплення, радості і життя. 

Хто милується цим? Один я. Вітя-шпигун. А ще мій агент під 299-м номером. Він пробира-
ється до озера зовсім з іншого боку. Цікаво, чи розуміє він поезію природи? Чи може він годинами 
вслухатися в її шерех? Чи усвідомлює він, що зараз ми з ним удвох ведемо підготовку до будівництва 
маленького концтабору на пологому березі? Чи розуміє цей старий дурень, що і я, і він можемо стати 
мешканцями цього самого мальовничого в світі табору? Чи тямить він, що ті, хто дуже близько біля 
жерла м’ясорубки працює, потрапляють в неї частіше звичайних смертних? Чи думає він своєю де-
рев’яною головою, що волею випадку його табірний номер може бути дуже схожим на його агентур-
ний індекс? 

Нічогісінько він не думає. Мені діватися нікуди, я народився і виріс в цій системі. І від неї 
не втечеш. А він, сучий син, добровільно нам допомагає. Коли комуністи не поставлять мене до стін-
ки, не спалять в крематорії і не втоплять в переповненій баржі, а поставлять концтабором командува-
ти, то таким добровільним помічникам я особливий сектор відгороджу і годувати їх не буду. Нехай 
по черзі один одного зжирають – як щури в залізній бочці зжирають найслабшого першим, трохи 
сильнішого – другим. Нехай кожен день вони з’ясовують, хто з них найслабший. Нехай кожен засну-
ти боїться, щоб його, сонного, не задушили і не з’їли. Ось, можливол, тоді зрозуміють вони, що немає 
на землі гармонії й бути не може. Що кожен сам себе захищати зобов’язаний. Ех, чорт! Поставили б 
мене начальником табору! 

Час. 
Закидаю вудку до озера. Моя вудка на звичайну дуже схожа. Різниця тільки в тому, що з ру-

чки можна витягнути невеликий дротик і приєднати його до годинника. Годинник, в свою чергу, 
з’єднаний кабелем з маленькою сірою коробочкою. Від годинника кабель йде по рукаву і опускається 
до внутрішньої кишені. Циферблат мого трошки незвичайного годинника засвітився, а за хвилину 
згас. Це означає, передача прийнята і записана на тонкий дріт мого магнітофону. Хвилі, які несуть 
повідомлення, не поширюються в ефірі. Наші сигнали поширюються тільки в межах озера і за його 
береги не виходять. Повідомлення завчасно записуються на магнітофон і передаються на граничній 
швидкості. Перехопити агентурне повідомлення дуже важко, навіть коли заздалегідь знаєш час і міс-
це передачі і частоту. Не знаючи цього, перехопити передачу взагалі неможливо. 

Я роблю вигляд, що заводжу свого годинника. Циферблат трохи засвітився і погас: повідом-
лення у відповідь передане. Час вудки змотувати. 
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Розділ 24 
1 

- Товаришу генерал, я мав зв’язок через воду з Двісті дев’яносто дев’ятим. Він повідомляє, 
що в найближчі місяці в його готелі навряд чи будуть клієнти з місць, які нас цікавлять. 

- Погано. 
- Однак Двісті дев’яносто дев’ятий недарма хліб їсть. Він встановив дружні відносини з вла-

сниками сусідніх готелів і іноді під різними приводами має можливість переглядати записи про бро-
нювання номерів. 

- Ти думаєш, це безпечно? – Командир знає, що це безпечно, однак він зобов’язаний поста-
вити мені це питання. 

- Ні, товаришу генерал, небезпеки немає, Двісті дев’яносто дев’ятий хитрий і досвідчений. 
Так ось, він повідомляє, що в сусідньому готелі... – я присуваю до себе аркуш паперу і пишу назву 
готелю. Я не маю права називати дати, адреси, назви або імена. Навіть в захищених кімнатах ми му-
симо писати це на папері, іноді при цьому вимовляючи дати, назви і імена, які абсолютно не стосу-
ються справи. – У сусідньому готелі зарезервовано місце для людини, – я пишу ймення на папері. – 
Вона працює в Іспанії. У місті... 

Я присунув аркуш паперу ближче і з урочистим видом накреслив величезними літерами на-
зву міста: Рота. 

Він дивиться на мене, не бажаючи цьому вірити. І тоді я на аркуші знову пишу цю коротку 
чарівну назву, яка кожному розвіднику сниться ночами, яка звучить ніби кришталевий дзвеніння для 
кожного з нас: Рота. 

Він сміється, і я сміюся. У світі сотні місць, які цікаві для нас, будь-яке з них – знахідка, 
будь-яке – посмішка фортуни для розвідника. Мені випало справжнє щастя – Рота! 

- Тебе перевірити? – Сміється він. 
Це жарт, звичайно. Не можна бути офіцером ГРУ, не знаючи характеристик цієї бази. При 

слові Рота в пам’яті кожного офіцера ГРУ, ніби на екрані комп’ютера, виникають короткі фрази і 
чіткі цифри: площа акваторії – 25 квадратних кілометрів; гавань захищена хвилеломом довжиною 
1500 метрів, три пірси по 350 метрів кожен, глибина біля пірсів 12 метрів, склад боєприпасів на 8 
тисяч тонн, сховище нафтопродуктів на 300 тисяч тонн; аеродром, злітна смуга одна, 4 тисячі метрів. 
А що там базуються американські атомні ракетні підводні човни – це всі знають. 

Навігатор Ходить по кабінету. Навігатор тре руки. 
- Пиши запит. 
- Єсть! 

2 
Людино з маленького іспанського містечка Рота, я нічого про тебе не знаю. Ще навіть не яс-

но, американець ти чи іспанець. Проте я заповнюю запит. Завтра цей запит пропустять через великий 
комп’ютер ГРУ. Великий комп’ютер повідомить все, що він знає про тебе. 

Великий комп’ютер ГРУ створений творчим генієм американських інженерів і проданий Ра-
дянському Союзу безпечними американськими політиками. За великий комп’ютер Америка отримала 
мільйони, а втратила мільярди. Великий комп’ютер знає всіх. Він розумний. Він поглинає колосальну 
кількість даних про населення Землі. Він ненажерливий. Він заковтує телефонні книги, списки випу-
скників університетів, списки співробітників астрономічної кількості фірм. Він ненаситний. Він пе-
режовує мільйони газетних оголошень про народження і смерті. Однак він харчується не тільки цією 
макулатурою. Йому доступні секретні документи, до того ж – у величезних кількостях. Кожен з нас 
дбає про те, щоб це ненажерливе американське дитинча не голодувало. 

Можливо, інформація про людину з Роти буде зовсім уривчастою і недостатньою. Можливо, 
великий комп’ютер повідомить нам дату його народження, можливо, дату, коли його ім’я вперше 
з’явилося в секретному телефонному довідникові, можливо, назву банку, в якому ця людина тримає 
гроші. Проте і цих уривчастих даних цілком достатньо, щоб негайно командний пункт ГРУ направив 
кілька шифровок в місця, де можна добути щось ще. Якісь борзяги, можливо, знайдуть твоїх батьків, 
твоїх шкільних друзів, твоє рідне місто, твою фотографію. І коли я зустріну тебе в невеликому готелі 
на березі гірського озера, я буду знати про тебе більше, ніж ти думаєш. Дорогий друже, до скорої 
зустрічі. 

До речі, для зручності тобі вже присвоєний номер 713. А коли повністю – 173-В-41-713. 
Щоб всі, кому належить, відразу знали, що працює з тобою 41-й офіцер добування віденської дипло-
матичної резидентури ГРУ. 

3 
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Час летить експресом, який стукає на стиках колесами, приголомшує і пружним потоком ві-
дкидає роззяву від насипу. Знову день і ніч змішалися в чорно-білому коловороті: транзит з Лівану, 
прийом на зв’язок людей, завербованих в Південній Африці, тайниковий зв’язок з якимось примар-
ним «другом», завербованим невідомо ким, забезпечення нелегалів і знову транзит – до Ірландії. І 
командир, і Молодший лідер забороняють відволікати мене через дрібниці. Тільки занадто часто йде 
забезпечення особливої важливості, тобто забезпечення нелегалів або масове забезпечення, коли в 
прикритті працюють всі, включно і з заступниками резидента. І нікому немає поблажок. У забезпе-
ченні всі! Де людей взяти? Двічі в ніч підеш! Прийом транзиту з Франції. Прийом транзиту з Гонду-
расу. Розуміти треба! 

І раптом колесо зупинилося. Я гортаю свій робочий зошит, списаний вздовж і поперек, і ра-
птом несподівано відкриваю абсолютно білу сторінку. На ній тільки один запис: «Робота з 713». І цей 
запис на білій сторінці – мій план на сьогоднішній день. День, коли я сиджу в своєму кріслі, а в моїй 
голові галопом мчать зустрічі, тайникові операції, безособовий зв’язок. 

Я довго дивлюся на коротку фразу, потім піднімаю білу слухавку і, не набираючи ніяких 
цифр, питаю: 

- Товаришу генерал, ви не могли б прийняти мене? 
- До завтра почекає? 
- Я вже кілька днів намагаюся потрапити до вас на прийом, – це я брешу, знаючи, що зараз у 

нього немає часу перевіряти, – та тільки сьогодні останній день. 
- Як останній? 
- Вірніше не останній, товаришу генерал, а перший. 
- Ах ти ж, дідько. Слухай, я зараз не можу. Через тридцять хвилин зайдеш до мене. Коли 

хтось буде в приймальні, посилай під три чорти від мого імені. Зрозумів? 
- Зрозумів. 
Через тридцять хвилин я доповів Навігатору маршрут руху, прийоми і виверти, якими мав 

намір збити поліцію зі сліду. Доповів все, що мені тепер відомо про нього – людину з Роти. 
- Ну що ж, непогано. Бажаю удачі. 
Він встав. Посміхнувся мені. І потиснув руку – втретє за чотири роки. 

4 
Дороги забиті туристами. Я поспішаю. Я планую потрапити до готелю до вечора, щоб і цей 

вечір використовувати для виконання завдання. П’ять годин я жену автострадою. Іноді доводиться 
подовгу стояти, коли утворюються гігантські пробки на дорогах, проте лиш тільки шлях звільняється, 
я знову жену свою машину, не шкодуючи ні мотора, ні шин, обганяючи всіх. Коли сонце стало хили-
тися на захід, я з’їхав з широкого шосе на вузьку дорогу і, не знижуючи швидкості, помчав нею. З-за 
повороту вилетів білий «мерседес». Гальма надривно верещать. Над ним хмара пилу: його на узбіччя 
винесло. Водій мене яскравим світлом фар по очах б’є і гучним ревом сигналу – по вухах моїх. Жінка 
на задньому сидінні «мерса» пальцем біля скроні крутить, доводить мені, що я ненормальний. 

Даремно стараєтеся, мадам, я це знаю і без вас. 
Я педалі гальма торкнувся ледь на повороті, через що гальма завили, протестуючи, виносячи 

мою машину на зустрічну смугу, негайно ж гальма відпускаю, а педаль газу в підлогу тисну, до упо-
ру. Голову на відріз – мого номера запам’ятати вони не могли і навіть розглянути часу не мали. Я вже 
за поворотом. Я кермо вхопив і не відпущу його. Коли в прірву летіти – так і тоді не відпущу. Маши-
на моя реве. Не подобаються машині звички мої. На першому ж перехресті сходжу на зовсім вузень-
ку дорогу в темному лісі. За нею, цією дорогою, я довго вгору видираюся, потім донизу, донизу, в 
гірську долину. Ширшою дорога стала. По ній і піду. Картою не користуюся. Місцевість цю я добре 
уявляю та по багряному сонцю орієнтуюся. А воно вже своїм розпеченим краєм порослої лісом ске-
лястої гряди торкнулося. 

5 
У готель потрапив, коли геть зовсім стемніло. Готель на березі лісового озера біля пологого 

гірського схилу. Взимку тут, напевно, все рясніє яскравими лижними костюмами. А зараз, влітку, – 
тиша, спокій. З гір прохолода лине, а над некошений лугом хтось розкинув пружну перину білого 
туману. Мені ніколи красотою милуватися. Швидше в номер. На другий поверх. А ключ в замкову 
щілину не потрапляє. Я себе заспокоюю. Двері відкриваю. Чемодан – в куток, і – в душ. Брудний я 
зовсім. Цілий день за кермом. 

Ось вже і чистенький. Рушником по шкірі сильніше, сильніше. Костюм свіженький на себе, 
випрасуваний. Хустку яскраву – на шию. А тепер в дзеркало. Ні, так, звичайно, не піде. Очі свинцеві, 
губи стиснуті. На обличчі безтурботне щастя світитися мусить. Ось так. Зараз краще. Тепер вниз. Та 
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не поспішаючи. Дивляться люди на мене, і ніхто не подумає, що сьогодні в моєму важкому житті, 
позбавленому вихідних і свят, – один з найбільш обтяжливих днів. І не думайте, що мій робочий день 
вже скінчився, – аж ніяк, він триває. 

У залі музика гримить. У залі по темних стінах яскраві вогні метаються, по стелі також і по 
обличчям щасливих людей, які сиплють енергією без ліку на догоду своєму бажанню тішитися жит-
тям. У бурхливому вирі звуків раптом люто домінує труба, заглушаючи все своїм ревом, і ритм тріу-
мфує над натовпом, підпорядковуючи собі кожного. І за владним велінням ритму дзвенить кришталь, 
вторячи п’янкому шуму танцюючої юрби. 

Моя рука відчуває ріжучий холод запітнілого кришталю, я піднімаю перед собою блискучу, 
іскристу посудину, наповнену палючої вологою, і негайно в ньому відбивається весь бурхливий ура-
ган звуків і фарб. Посміхаючись бризкам вогню і закриваючи ним обличчя, повільно обвожу зал очи-
ма, намагаючись не видати своєї напруги. Ось краєм ока засік того, хто в Акваріумі числиться під 
номером 713. Я бачив його тільки раз, тільки на маленькій фотографії. Однак я впізнаю його. Це він. 
Повільно підношу келих до губ, гашу посмішку, трохи торкаюся губами кришталю, так само повіль-
но повертаю обличчя. Ось він піднімає очі на мене. Ось наші погляди зустрілися. Я зображую радісне 
здивування на обличчі і салют широким вітальним жестом. Він здивовано обертається, однак за ним 
– нікого. Він знову дивиться на мене запитально: ти це кому? Тобі! – Подумки відповідаю я. Кому ж 
іще? Розштовхуючи танцюючих, з келихом в руці пробиваюся до нього. 

- Вітаю! От вже не чекав зустріти тебе тут! Ти пам’ятаєш той чудовий вечір у Ванкувері? 
- Я ніколи не бував у Канаді. 
- Вибачте, – зніяковіло кажу я, вдивляючись в його обличчя, – тут так мало світла, а ви так 

схожі на мого знайомого... Вибачте, будь ласка... 
Я знову пробився до бару. Хвилин двадцять спостерігаю за танцюючими. Намагаюся влови-

ти найбільш характерні рухи: в моєму житті ніколи не було часу для танців. Коли приємне тепло роз-
ливається по всьому тілу, я входжу в коло танцюючих, і натовп радо розступається, відкриваючи во-
рота в королівство веселощів і щастя. 

Танцюю довго. Поступово мої рухи набувають необхідної гнучкості і свободи. А можливо, 
мені це тільки здається. У всякому разі, на мене ніхто не звертає уваги. Весела юрба приймає в свої 
ряди всіх і прощає всім. 

Коли він пішов, я не знаю. Я йшов пізно вночі серед найостанніших. 
6 

Дзвінок будильника розбудив мене рано вранці. Я довго лежу, сховавши обличчя в подушку. 
Мене мучить хронічна нестача часу на сон. А п’ять годин ніяк не можуть відшкодувати багатотижне-
вого недосипу. 

Згадавши головні події вчорашнього дня, я змушую себе різко скочити. П’ятнадцять хвилин 
терзаю себе гімнастикою, потім душ – пекучо-холодний, нещадно гарячий, знову холодний і знову 
нестерпно гарячий. Той, хто приймає такий душ регулярно, виглядає на п’ятнадцять років молодшим 
за свій вік. Тільки не це мені важливе. Я мушу виглядати бадьорим і веселим, яким має виглядати 
гультяй-нероба. 

На сніданок я приходжу найпершим і поринаю в ранкові газети, зображуючи байдужість. 
Ось до сніданку спустилося літнє подружжя. Ось пройшла жінка невизначеного віку, неви-

значеної національності з гавкучою, не в міру агресивною собачкою. Ось група усміхнених японців, 
обвішаних фотоапаратами. Ось і він. Посміхнувся і кивнув мені. Він впізнав мене. Саме заради цього 
я тут і сиджу. 

Після сніданку йду до свого номеру. Прибирання ще не почалася. Вішаю на двері табличку 
«Не турбувати», замикаю двері на ключ, опускаю жалюзі на вікнах і, опинившись в темряві, з задово-
ленням витягуюся на ліжку. Про такий день, коли нікуди не доведеться поспішати, я мріяв давно. 
Намагаюся пригадати промахи останніх днів, а на обличчі залишається блаженна усмішка. З цією 
посмішкою я, певно, і засинаю. 

Увечері я несамовито танцюю в натовпі. Він все на тому ж місці, що й вчора. Один. Побачи-
вши його, посміхаюся. Підморгую і жестом запрошую в натовп шаліючих. Він посміхається і хитає 
головою. 

Наступного ранку я першим спустився в хол. Він був другим. 
- Доброго ранку, – кажу я, простягаючи свіжі газети. 
- Доброго ранку, – посміхається він. 
На перших сторінках усіх газет – президент Уганди Іді Амін. Ми перекинулися парою фраз і 

пішли снідати. 
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Найголовніше зараз – не сполохати його. Можна, звичайно, взяти бика за роги, проте у мене 
є кілька днів, і тому я використовую «плавний контакт». Багато що про цю людину нам не відомо. Та 
навіть спостереження протягом декількох днів дає багато корисної інформації: він один, на жінок не 
кидається, грошима не смітить, а й не тремтить над кожним доларом, веселий. Останній факт важли-
вий: посвячені люди кажуть, що похмурих взагалі вербувати неможливо. Щелепи стиснуті – вже од-
ного цього достатньо для того, щоб дещо дізнатися про внутрішній світ людини, це вірна ознака вну-
трішньої підтягнутості, зібраності і волі. Такого важко вербувати, проте потім легко з таким працю-
вати. 

Що ще? Книг читає багато. Останні вісті дивиться і слухає. Гумор розуміє і цінує, одягаєть-
ся акуратно, та без розкоші. Ніяких ювелірних прикрас не носить. Не напивається, та п’є регулярно, 
волосся на голові злегка розпатлане – це також хороші ознаки: значить, мій «друг» досить розкутий; 
до людини «правильної» і досконалої в усьому – охайної і напрасованої, яка не порушує правила до-
рожнього руху і непитущої – важко підступитися. 

Я довго нишком спостерігаю за виразом його обличчя. Особливо мені важливі всі деталі 
очей: очі розташовані широко, повіки не нависають, невеликі мішки під очима. Зіниці з одного поло-
ження на інше переходять повільно і затримуються в одному положенні довго. Повіки опускає пові-
льно і так само повільно їх піднімає. Погляд довгий, однак не завжди уважний. Найчастіше погляд 
відсутній, ніж вивчаючий. 

При вивченні людини особлива увага приділяється м’язам рота в різних ситуаціях: в усміш-
ці, в гніві, в роздратуванні, в розслабленні. Однак і посмішка буває поблажливою, зневажливою, гид-
ливою, щасливою, іронічної, саркастичною, буває посмішка переможця і посмішка того, хто програв, 
посмішка людини, яка потрапила у незручне становище, і посмішка загрозлива, близька до оскалу. У 
всіх цих ситуаціях м’язи обличчя працюють по-різному. Робота цих м’язів – дзеркало душі. І деталі ці 
набагато важливіші, ніж інформація про фінансові та службових ускладненнях людини, хоча і про це 
непогано було б знати. 

Вночі я кидаю в машину рюкзак, довгі чоботи, вудки і їжу на далеке озеро ловити рибу. На 
світанку з очеретів з’являється Молодший лідер. Він сідає поруч зі мною і закидає вудочку в воду. 
Кругом нікого. Вода злегка парує. 

Перший заступник командира риболовлю терпіти не може. Особливо його дратує те, що 
знаходяться на світі люди, які добровільно руками беруть черв’яків. Він до них торкатися не бажає. 
Коли б наказали – інша справа. А тут старшим був він. Потреби брати наживку в руки не було, і тому 
він закидає вудочку з порожнім гачком. Він втомився. Очі зовсім червоні, обличчя сіре. Заради коро-
ткої зустрічі зі мною він явно всю ніч провів за кермом. А у нього ж безліч своїх відповідальних 
справ. Він нестримно позіхає, слухаючи мене, правда, в кінці розповіді позіхати перестав, навіть ледь 
посміхнувся. 

- Все добре, Вікторе. 
- Ви думаєте, можна вербувати? 
Третій раз в житті я удостоївся погляду, яким втомлений вчитель обдаровує на рідкість не-

тямущого учня. Вчитель тре свої червоні від недосипу очі: 
- Слухай, Суворов, ти чогось не розумієш. У такій справі ти просто не маєш права питати 

дозволу. Коли ти запитаєш, я тобі відповім відмовою. Коли-небудь ти станеш Молодшим лідером і 
навіть Навігатором, однак запам’ятай: і тоді ти не маєш права когось питати. Ти пошлеш запит в Ак-
варіум, а відповідь з технічних причин обов’язково запізниться. Я можу знати дуже багато про твою 
людину, та я не можу його відчувати. Ти розмовляєш з ним, і тільки твоя власна інтуїція може тут 
допомогти. У цій ситуації ні я, ні Навігатор, ні Акваріум брати на себе відповідальність не бажаємо. 
Коли ти людину не завербуєш, це твоя помилка, яку тобі не скоро пробачать. Коли ти помилишся і 
тебе заарештують на вербовці, тобі й цього не пробачать. Все залежить тільки від тебе. Хочеш вербу-
вати – це буде твій орден, це тебе будуть хвалити, це твій успіх і твоя кар’єра. Ми всі тебе тоді підт-
римаємо. Запам’ятай, що Акваріум завжди має рацію. Запам’ятай, що Акваріум завжди на стороні 
тих, у кого успіх. Коли ти будеш порушувати правила і провалишся – потрапиш під трибунал ГРУ. 
Коли будеш діяти точно за правилами, а все-таки провалишся – знову ти ж і будеш винен: догматич-
но використовував правила. А коли ти досягнеш успіху, то тебе підтримають всі і пробачать тобі все, 
включаючи порушення самих основоположних правил. І запишуть до особової справи: «Творчо і 
гнучко використовував інструкції та настанови, відкидаючи застарілі і віджилі правила». Упевнений 
в успіхові – йди і вербуй. Не впевнений – відмовся зараз. Я іншого пошлю, про таку можливість будь-
який розвідник мріє. Справа твоя. 

- Буду вербувати. 
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- Це інша розмова. І запам’ятай: ні я, ні Навігатор, ні Акваріум твоїх намірів не схвалюємо. 
Ми просто їх не знаємо. Помилишся – ми скажемо, що ти дурний хлопчисько, який перевищив свої 
повноваження, за що тебе потрібно вигнати на космодром Плесецьк. 

- Розумію. 
- Тоді бажаю успіху. 
Щоб бути схожим на рибалку, він взяв кілька спійманих мною рибок і зник в очеретах. 

7 
Увечері ми з 713-м п’ємо в ресторані готелю. Він і не підозрює про те, що у нього давно є 

номер, що великий комп’ютер приділив йому особливу увагу, що навколо гірського готелю зібрані 
чималі сили добування і забезпечення, що з Акваріума прибув один з провідних психологів ГРУ пол-
ковник Стрешньов, який проводив аналіз короткого фільму , знятого мною. 713-й навіть не здогаду-
ється, що роботу його лицьових м’язів аналізував один з кращих фахівців радянської військової роз-
відки. 

Ми п’ємо і сміємося. Ми говоримо про все. Змінюючи теми, я говорю про погоду, про гроші, 
про жінок, про успіх, про владу, про збереження миру і запобігання світової ядерної катастрофи, і 
дивлюся на його реакцію. Мусить бути якась тема, яку він підтримає і сам поведе розмову. Головне, 
щоб він говорив більше за мене. Для цього потрібен ключик. Для цього потрібна тема, яка його ціка-
вить. Ми знову п’ємо і знову сміємося. Ключик знайдений. Його цікавлять акули. Чи дивився я фільм 
«Щелепи»? Ні, ще не дивився. Ах, який фільм! Акуляча паща з’являється, коли зал, повний глядачів, 
її не чекає. Який ефект! Ми знову сміємося. Він розповідає мені про звички акул. Дивовижні істоти... 
Ми знову сміємося. Він намагається вгадати, хто я по національності. Грек? Югослав? Суміш чеха і 
італійця? Суміш турка з німцем? Та ні ж, я росіянин. Ми обидва регочемо. Що ж ти тут, росіянине, 
робиш? Я – шпигун! Ти хочеш мене завербувати? Так! Ми регочемо1 до упаду. 

Потім він раптом перестає сміятися. 
- Ти дійсно росіянин? 
- Дійсно. 
- Ти шпигун? 
- Шпигун. 
- Ти прийшов вербувати мене? 
- Тебе. 
- Ти все про мене знаєш? 
- Не все. Однак дещо. 
Він довго мовчить. 
- Наша зустріч знята на плівку, і ти будеш тепер мене шантажувати? 
- Наша зустріч знята на плівку, та тільки шантажувати я не буду. Можливо, це не збігається 

зі шпигунськими романами, однак шантаж ніколи не давав позитивних результатів, і тому не викори-
стовується. Принаймні, моєї службою. 

- Твоя служба – КДБ? 
- Ні. ГРУ. 
- Ніколи не чув. 
- Тим краще. 
- Слухай, росіянине, я давав клятву не передавати ніяких секретів іноземним державам. 
- Ніяких секретів нікому передавати не доведеться. 
- Чого ж ти від мене хочеш? 
Він явно ніколи не зустрічав живого шпигуна, і йому просто цікаво зі мною поговорити. 
- Ти напишеш книгу. 

                                                
1 Сьогодні росіян можна зустріти в Європі на кожному кроці. Російську мову я чую в готелях і ресто-
ранах, в лондонському метро, на вокзалах Парижа, в трамваях Амстердама і Базеля. А в ті часи йшла 
війна – Холодна війна. За часів «залізної завіси» ймовірність зустрічі звичайного західної людини з 
росіянином була практично рівною нулю. Для західного обивателя така зустріч була подією, яку мо-
жна порівняти тільки із зустріччю з інопланетянином. У свідомості жителів США і Західної Європи 
глибоко вкоренилися різні помилкові стереотипні уявлення про росіян, сформовані кінематографом і 
засобами масової інформації: двоє чорнявих циган-близнюків в червоних сорочках і м’яких чобітках, 
Мишка унд Гришка, метають ножі булатні в безвинних громадян. І коли західна людина раптом зу-
стрічала в Європі росіянина, то в більшості випадків його перша реакція була саме такою: шпигун, 
хто ж ще? – Прим. автора. 
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- Про що? 
- Про підводні човни на базі Рота. 
- Ти знаєш, що я з цієї бази? 
- Тому я й вербую тебе, а не тих за сусіднім столом. 
Ми знову сміємося. 
- Мені здається, що все як в кіно. 
- Це завжди так буває. Я також ніколи не думав, що потраплю у розвідку. Ну, на добраніч. 

Гей, дівчинко, рахунок! 
- Слухай, росіянине, я напишу книгу, і що далі? 
- Я опублікую цю книгу в Радянському Союзі. 
- Мільйон копій? 
- Ні. Тільки сорок три. 
- Небагато. 
- Я плачу сімнадцять тисяч доларів за кожну копію. Контракт не підписую. Десять відсотків 

я плачу негайно. Решту – відразу по отриманні рукопису, коли, звичайно, в ньому будуть висвітлені 
питання, які цікавлять моїх читачів. Потім книгу можна опублікувати в США і Великобританії, а ко-
ли західному читачеві щось виявиться не цікавим, це можна в західному виданні опустити. Так що 
ніякої передачі секретів немає. Є тільки свобода слова, і нічого більше. Люди пишуть не тільки про 
підводні човни, а й про дещо страшніше, і їх ніхто за це не судить. 

- І всім їм ви також платите? 
- Деяким. 
Я оплатив рахунок і пішов спати до свого номеру. 
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Розділ 25 
1 

Глибоке і неповторне почуття – повертатися в рідні бетонні каземати після самостійної вер-
бовки. 

Тиждень відсутності помічений всієї нашої ордою, всієї зграєю. Коли добуваючий офіцер 
відсутній три дні – ясно, в забезпеченні працював. А коли більше тижня? Де був? Всім ясно: на вер-
бовці. 

І ось я йду коридором. Вся шпигунська братія розступається і при моєму наближенні замов-
кає. А я губи кусаю, щоб не посміхнутися. Не заведено мені посміхатися до командирського приві-
тання, непристойно. 

А вони також традиції дотримуються. Ніхто питання нескромного не вимовить. Ніхто не по-
сміхнеться. Ніхто не привітає. Не заведено нікого вітати до командирської похвали. Ніхто, звичайно, 
не знає, з чим мене вітати, та кожен розуміє, що є така причина. Кожен якимось внутрішнім почуттям 
розуміє, що я тріумфатор нині. І сірий мій м’ятий костюм – це мантія пурпурна. І кожен зараз на моїй 
голові сяючий вінець в діамантах бачить. 

Знаю, що немає ні в кого зараз заздрощів, а є розуміння, повага є, радість. І є гордість і за 
мене, і за всіх нас: ось ти йдеш, Вітько, червоним килимом прямо до генеральського кабінету, і раді 
ми за тебе, і ми ось так само цим килимом проходили, а коли й не ходили, то коли-небудь 
обов’язково ось так само гордо і стримано будемо йти по ньому. 

Дивиться на мене шпигунська братія, дорогою поступається. І якось радісно всім і смішно, 
що повернувся я, і не попався, і не скрутили мене, не пов’язали, не зацькували, ніби ведмедя в лісі, не 
гнали псами, ніби пораненого вовка. 

Двері командирського кабінету переді мною відкриваються. Сам Навігатор на порозі зустрі-
чає. Просто все. Зрушив з місця, пропускаючи до кабінету: заходь, Богданичу. Начебто нічого й не 
сталося, та тільки таке поводження зовсім незвичне. І тому хтось в глухій тиші так глибоко зітхнув, 
що командир в дверях обернувся і засміявся. 

І за командиром всі засміялися цьому простодушному зітханню. 
Інструкції ГРУ категорично забороняють повідомляти одним офіцерам щось про роботу ін-

ших, в тому числі про їхні успіхи чи провали. Навігатори цього правила свято дотримуються. Розу-
міють, що ніхто не повинен знати більше, ніж належить для виконання своїх функцій. А як же тоді 
підтримувати атмосферу жорстокої конкуренції всередині таємної організації? І тому вигадують ко-
мандири всілякі хитрощі, щоб заборону обійти і продемонструвати всій зграї свою персональну при-
хильність до одних і невдоволення іншими. Знаходять командири такі способи. 

У моєму випадку відразу слідом за мною коридором продефілював шостий шифрувальник в 
білих рукавичках з срібним запітнілим відерцем і пляшкою шампанського в ньому. 

Відерце з льодом та накрохмалені серветки братія дружним гулом схвалення зустріла: хва-
цько Батя статут обходить! А Вітька Суворов, пройда, он на які висоти злетів. На форсажі вгору йде. 
Молоді борзяги про мій злет з блиском в очах говорять. Старі мудрі варяги головами качають. Вони 
знають, що в житті добуваючого офіцера успіх – найважчий час. Успіху передує дика напруга сил, 
нелюдська концентрація уваги на кожному слові, на кожному кроці, на кожному подиху. Розвідник, 
який вербує, збирає в кулак всю свою волю, весь свій характер, все знання і завдає удар по своїй жер-
тві, і в цей момент найбільшого напруження і концентрації волі проти об’єкта вербовки він ще і зо-
бов’язаний стежити за всім, що відбувається навколо нього. 

Успіх – це розслаблення. Раптова розрядка може скінчитися катастрофою, зривом, істери-
кою, глибокої депресією, злочином, самогубством. Мудрі варяги знають це. 

І Навігатор знає. І тому він і радісний, і суворий. Навігатор мені на якісь неіснуючі мої про-
махи вказує, щоб не вибухнув я від радості. А як не радіти? Він згоден. Він взяв гроші. Він взяв спи-
сок питань, які мусять бути відображені в книзі (у виданні англійською мовою багато з цих деталей 
можуть бути опущені). Отримавши десять відсотків, він в наших лапах. 73 тисячі він розтринькає 
швидко, і йому захочеться отримати інші. Досвід ГРУ свідчить, що було безліч людей, які бажали 
отримати десять відсотків і нічого потім не робити. Та тільки кожен з них, відчувши смак грошей1, за 
які не доводиться багато працювати і не потрібно багато ризикувати, робив роботу на совість і отри-
мував решту. Це правило не має винятків. 

2 
                                                

1 У 1970-х роках купівельна спроможність тисячі доларів була значно більшою, ніж зараз. – Прим. 
автора. 
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Не знаю чому, проте успіх не радує мене. Мають рацію, певно, люди, які кажуть, що щастя 
можна відчувати, тільки піднімаючись до успіху. А лиш успіху досягнеш, то вже не відчуваєш себе 
щасливим. Серед тих, хто домігся успіху, мало щасливих людей. Серед обірваних, брудних, голодних 
волоцюг набагато більше щасливих, ніж серед зірок екрану або міністрів. І самогубства серед всесві-
тньо визнаних письменників і поетів трапляються частіше, ніж серед двірників та сміттярів. 

Мені кепсько. Не знаю чому. Зараз я готовий на все. Чому, цікаво, нас ніхто не вербує? Ось 
коли б зараз підійшов до мене американський дипломат і сказав: «Гей, ти, давай завербую!» Не бре-
шу, погодився б. Він би дивувався, знаючи повадки ГРУ. «Ех ти, дурню, – сказав би мій американсь-
кий колега, – ти розумієш, що тебе чекає в разі провалу?» «Розумію», – радісно відповів би я. Нумо, 
вербуй мене, клятий капіталісте! Я на тебе без грошей працювати буду. Те, що американська розвідка 
мені передавати буде, поклади собі до кишені! Я просто так хочу головою ризикувати. Хіба не захоп-
лююче по краю прірви походити? Хіба не цікаво зі смертю погратися? Знаходяться ж ідіоти, які на 
мустангах диких скачуть чи перед бичачими рогами танцюють. Не заради грошей. Задоволення зад-
ля. 

Нумо ж, вербуйте мене, вороги, я згоден! 
Чого ж мовчите? 

3 
Перевірки, перевірки, знову перевірки. Зовсім замучили перевірки, набридли. 
Завербованих нами «друзів» перевіряти легко. Всіх їх постійно контролює служба інформа-

ції ГРУ – звичайно, не знаючи ні їхніх імен, ні їхніх біографій, ні займаних посад. Одне і те саме пи-
тання можна висвітлювати, перебуваючи за тисячі кілометрів від об’єкта, який цікавить ГРУ: під час 
Другої світової війни інформація про плани німецьких стратегів надходила з Женеви, з Токіо, навіть з 
Нікосії. І жодне джерело не може знати про існування інших та про їхні можливості. Коли дані одно-
го джерела різко відрізняються від інших, значить, щось негаразд з цим джерелом. А, можливо, і на-
впаки: щось негаразд з усіма іншими джерелами – вони заковтують дезу, і лише одне проголошує 
істину. 

У всякому разі, коли з різних кінців світу надходять екземпляри одного і того самого апара-
ту, який на додачу до всього при копіюванні дає позитивні результати і вирішує проблеми армії, то 
можна поки не турбуватися. Нехай навіть наші «постачальники» перевербовані. Нехай вони стали 
подвійними агентами. Не біда. Давав би матеріальчик. Коли поліція і контррозвідка готові так дорого 
платити тільки за те, щоб пограти з нами, нехай платять. Ми і такі подарунки приймаємо. А лиш тіль-
ки подарунки виявляться непридатної якості, з гнилизною, Служба інформація про це негайно пові-
домить. 

Проте Акваріум перевіряє не тільки наших «друзів», а й нас самих. Перевіряє часто, висна-
жливо, прискіпливо. Проти нас інший метод використовується – провокація. За час навчання і роботи 
кожен з нас безліч разів потрапляє під перевірки – тобто під провокації Акваріума. Начальники наші 
непокояться, як ми на ту чи іншу ситуацію реагувати будемо. 

Я поки завжди правильно реагував: про все, що зі мною трапляється, що з друзями моїми 
трапляється, негайно і точно своєму командиру доповідаю. Побачив в лісі свого товариша – коман-
диру доповідай. Коли з товаришем після цього нічого не сталося, значить, він на операції в тому лісі 
був, а може, він там просто так перебував, щоб командир перевірити міг: чи побачу я його, чи вчасно 
доповім. Мене весь час перевірити намагаються: хто для мене дорожчий – Акваріум чи товариш. 
Звичайно ж, Акваріум! І спробуй не доповісти! Ось і кінець усього, ось ти вже й на конвеєрі. 

Втім, останнім часом мені довіряти більше стали. Я тепер сам постійно в перевірках беру 
участь. Ось і зараз, темної ночі, лишивши машину подалі, тьопаю калюжами в темряві. Ногам холод-
но і мокро. Коли повернуся додому, обов’язково в ванну залізу на цілу годину, попарюся. 

В кишені у мене пакет, в пакеті – Біблія. Книжечка маленька зовсім, на тоненькому папері 
надрукована. Це їх всякі релігійні громади в такому вигляді спеціально випускають, щоб зручніше в 
Союз провозити можна було. Біблію цю я в поштову скриньку кину. 

Поштова скринька Вовці Фомічову належить – він капітан, помічник військового аташе, наш 
тобто хлопець, з Акваріума, недавно прибув. Здогадується він чи ні, а йому зараз Акваріум серію 
гидот підкидає. Цим зараз займаюся я особисто. Біблію він завтра вранці зі своєї поштової скриньки 
дістане – всякі релігійні громади та організації їх нам постійно підкидають. Навряд чи він знатиме, 
що цього разу ми в його ящик пакет опускаємо. Можливо, книжечка його зацікавить, можливо, він її 
заради бізнесу зберегти спробує: в Союзі народ всякий глузд втратив, за такі книжечки силу-силенну 
грошей платить, не скупиться. Завтра – вихідний, на роботу йти не доводиться. Ось і помилуємося: 
прибіжить він вранці з доповіддю чи до понеділка зачекає, а можливо, й взагалі не доповість – збере-
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же книжку або таємно викине її, щоб зайвих неприємностей не було. Та будь-який з цих варіантів, 
крім першого, крім негайного рапорту, для нього кінець означає. Конвеєр тобто. 

Холодно, мокро. Листя вітер тротуаром жене. А лиш потрапить листок в калюжу, ось і все. 
Влип. Більше не літає. Його тепер мітла сміттяра підхопить. Замете. 

Порожньо на вулицях. Один я – самотній шпигун великої системи. Я свого побратима зараз 
перевіряю. Втім, важко сказати, хто кого перевіряє насправді. Вовка Фомічов мені друг. Ми з ним 
уже двічі на операції спільні виходили. Працює він майстерно і впевнено. Та біс його знає – прибув 
він нещодавно і, може статися, зі спецзавданням. Може статися, з його допомогою мене зараз переві-
ряють? Ото ж бо він до мене в друзі моститься. Досвіду нібито бажає набратися! Може статися, це 
мене знову перевіряють: раптом кину я пакет в його ящик, а сам йому по-дружньому попередити 
спробую, щоб бігом доповідати біг. Тут-то мені й кінець. Тут вже мене на конвеєр поставлять: невже 
товариш тобі дорожчий за доблесну радянську військову розвідку? 

Будинок Вовки Фомічова – великий, ошатний, в ньому безліч дипломатів живе всяких націй 
і країн. Будинок, звичайно ж, під контролем поліції, у всякому разі – парадні двері. Може й ні, однак 
краще припускати, що так, і на основі такого припущення будувати свої плани. Тому я не через пара-
дний вхід йду: темними задніми дворами, повз акуратні сміттєві ящики, – до підземного гаражу. 
Ключі у нас є від дуже багатьох гаражів і під’їздів будинків, в яких зазвичай дипломати живуть. У 
будь-який готель Відня я також без труднощів пройду. У нас величезна шафа з ключами. І де не 
пройдуть наші побратими з Акваріума, вони всюди копії ключів знімають. Головне – встановити точ-
ний порядок обліку і зберігання, щоб вчасно потрібного ключика знайти. Сьогодні у мене в кишені 
три ключі. Коли знадобиться, я до Вовки й в квартиру увійти можу. Звідки йому знати, що три роки 
тому в цій квартирі його невдаха попередник жив, який і зробив для ГРУ копії ключів? На жаль, ні на 
що більше героїчне у нього сил не вистачило, і він був з ганьбою евакуйований і негайно вигнаний з 
Генерального штабу. 

Від сміттєвого ящика коти в різні боки порснули з виттям несамовитим. Це хороша прикме-
та: значить, тут поблизу інших людей немає. Можливо, телекамера прихована? Світла немає – еконо-
млять. Навіщо на задньому дворі світло? Однак телекамера може працювати і в інфрачервоних про-
менях. Тому пальто у мене розстебнуте так, щоб затискач на краватці було видно. На вигляд він зо-
всім звичайний, тільки й того, що покритий особливою фарбою, і коли в темряві мене опромінять 
інфрачервоними променями, то він буде світитися. Повернувшись навколо, я і напрямок огляду при-
хованої камери можу визначити. Коли за мною стежать, малу нужду між сміттєвих ящиків справлю, 
та й побреду далі. Однак затискач не світиться – спостереження немає. 

Дістаю ключ і обережно вставляю у замкову щілину. Двері гаража тихо ковзають вбік. У ве-
личезному гаражі сотні машин. 

Ступаю обережно. Тільки йти я мушу не крадькома і злодійкувато не поглядати. Нехай ду-
мають, що я щойно приїхав, залишив в парку свою машину і йду додому. Сталеві двері, які ведуть з 
гаража до ліфта, відкриваю іншим ключем. На ліфті піднімаюся на самий верхній поверх і чекаю там 
кілька хвилин, уважно прислухаючись. Будинок спить. Не скриплять двері, не ковзає в шахті ліфт. 
Дивлюся на годинника. Коли за мною і стежать, моє відвідування має залишитися незрозумілим. 
Можливо, я до американського дипломата на зустріч прийшов, можливо, мене жінка чекає. Коли за 
мною стежать, то навіть справжня моя мета – кинути Біблію в поштову скриньку – може їм здатися 
маскуванням, а над справжньою метою їм доведеться голову поламати: надто довго я залишався на-
горі. 

Втім, ліфти так і завмерли в шахтах, і сходами ніхто не ходить, повна тиша. 
Тепер обережно спускаюся донизу сходами. Ступаю не на носки і не на всю площу підошви. 

Торкаюся підлоги тільки зовнішніми рантами черевиків, ніби клоун, скрививши ноги колесом. Пі-
дошви у мене м’які. Не скриплять. Та все ж краще йти так, як вчили. Так ніколи не чути кроків. Ось 
нижній поверх. У мармуровому вестибюлі – десятки поштових скриньок. Я знаю котра мені потрібна, 
проте зупиняюся біля багатьох, розглядаючи написи з іменами власників. Всім тілом притискаюся до 
блоку ящиків і непомітно кидаю пакет в потрібну щілину. Коли б мені в спину дивилися, то й тоді 
навряд чи точно визначили, який ящик цікавив мене і що саме я зробив. 

З нудьгуючим виглядом, не виявивши нічого цікавого, спускаюся сходами вниз, в підземний 
гараж. Той, хто використовує один і той же шлях для входу і для виходу, демонструє відсутність сма-
ку до конспіративної роботи. Цей смак не схожий ні на смак вина, ні на смак любові, ні на смак боро-
тьби. Смак конспіративного життя не схожий ні на який інший. Тішу себе думкою, що цей смак у 
мене є. І не відсутність смаку знову жене мене до темного гаражу. А тому що немає у мене кращого 
шляху відходу. 
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4 
У мене знову недосип. А коли виспишся? Очі запалені. Рано вранці я в «забої» з’являюся, 

хоч сьогодні й вихідний. Я на Вовку чекаю. Коли б він з’явився ще раніше за мене, це було б чудово. 
Одиан тільки Коля-Аерофлот в кутку позіхає. У нього очі також червоні. Він, напевно, також каверзи 
комусь влаштовував, – можливо, навіть мені. Він також, напевно, чекає когось, хто повинен прибігти, 
захекавшись. Він переді мною виправдовується: потрібно терміново фінансовий звіт закінчити. Я, 
звичайно, розумію, що це правда, тільки ж не вся. О шостій ранку в неділю його в «забій» інша пот-
реба пригнала. Я йому кажу, що в мене до наступної пошти три звіти про операції ще не віддрукова-
ні. Це дійсно так. Та тільки й він розуміє, що це не єдина причина, яка змусила мене з’явитися так 
рано. 

Він вид робить, що працює, а сам на годинника поглядає. Я також на годинника поглядаю, 
крадькома. Документи на робочому столі розклав, а сам в стінку втупився. Шкода, віконець нам не 
дозволено мати в робочих приміщеннях. 

О десятій ранку Молодший лідер запрошує Колю-Азрофлота до свого кабінету. Тепер у ве-
ликому робочому залі я один. 

О 11:32 з’являється Навігатор. 
- Ну що? 
- Товаришу генерал, я подарунок вклав без пригод. Тільки він ще не відреагував. 
По виразу обличчя Навігатора я розумію, що це не мене перевіряли, а Вовку Фомічова. Еле-

ментарна провокація. Він клюнув. З якоїсь причини, знайшовши Біблію в поштовій скриньці, він не 
доповів керівництву негайно. А коли з ним щось серйозне трапиться, доповість він тоді чи ні? Ясно, 
що він небезпечний для нашої таємної організації і для всієї радянської системи. 

- Вікторе Богдановичу, йди додому, відпочивай. Повернешся о шостій вечора. 
- Єсть. 

5 
У всіх нормальних людей є вихідні дні. Дні, коли ніхто на роботу не ходить. Радянські дип-

ломати по два таких дні щотижня мають. Субота і неділя. А офіцери ГРУ, які працюють під диплома-
тичним прикриттям, не мають вихідних днів. І офіцери КДБ також. І от уявімо собі картину: кожного 
вихідного дня частина дипломатів в посольство не ходить, а інша, більша частина – ходить. Все від-
разу зрозумілим стане – хто чистий дипломат, а хто не дуже. 

Щоб цього не сталося, багато всяких хитрощів придумано, щоб чистого дипломата у вихід-
ний день до посольства заманити, щоб його широкою дружньою посмішкою загородитися, щоб акти-
вність резидентур приховати. Радянське посольство в вихідний день – ніби мурашник, і неспроста. У 
вихідні, і тільки у вихідні, пошту з Союзу видають. Листи та газети. Всім «Известия» потрібні. Там 
курси валют публікуються. Кожен обчисленнями зайнятий: зараз міняти валюту на сертифікати або 
почекати, поки курс валюти скаче. Яка позиція радянського Держбанку через тиждень буде, відомо 
тільки дияволу в пеклі і нікому іншому, навіть голові Держбанку СРСР. 

А ще у вихідні дні в посольствах радянських по всьому світу особливі магазини працюють, з 
цінами дивовижними; вся радянська колонія в магазин валом валить. У неділю лекції читають. Всі 
також валом валять. Та не тому, що лекції люблять. Там на лекціях всім хрестики ставлять: був, не 
був. Взагалі-то нікого не змушують на лекції ходити, справа твоя. Тільки коли раптом здасться ко-
мусь, що Іван Никанорович, наприклад, апатію проявляє і політикою рідної Комуністичної партії не 
особливо цікавиться, то йому – евакуація. Раптово серед ночі в двері подзвонять: татусь ваш себе не 
тямить, попрощатися бажає. І конвой до Івана Никанорович приставлять: хочеш прощатися з бать-
ком, не хочеш, а гайда до літака. 

Ще по суботах і неділях в радянських посольствах фільми показують. Нові і не дуже нові. 
Також народ валом валить. Масовість відвідування – ознака високої свідомості, нерозривний зв’язок 
з соціалістичної батьківщиною. 

Багато народу у вихідні в посольстві. Машину поставити ніде. Та я поставив. У мене на цей 
випадок місце особливе зарезервоване. 

Ми з Навігатором парком гуляємо. Парк величезний. Розмовляємо. На ворота здалеку пози-
раємо. Тут же Петро Єгорович Дунаєць, віце-консул, та Микола Тарасович Мороз, перший секретар 
посольства. Прогулюються. Нас вони начебто не помічають. Проте не просто так вони тут гуляють. 
Готується евакуація. Помічник радянського військового аташе у Відні капітан ГРУ Володимир Дмит-
рович Фомічов ненадійний. Літак вже викликаний. В евакуації бере участь обмежена кількість лю-
дей: Навігатор (це його рішення), я (бо в перевірці брав участь і знаю про ненадійність Фомічова), 
полковники Дунаєць і Мороз (заступник і перший заступник резидента). 
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Ось сірий «форд» Фомічова плавно пропливає воротами. У кіно помічник військового аташе 
приїхав з дружиною. Чому ж ти, Володя, зранку не прибіг, язик висолопивши? Чому ти Біблію з со-
бою не приніс? Навіщо її сховав? Ну навіщо вона тобі потрібна? Бога немає, засвоїти пора. Вигадки 
про Бога – мерзенна антирадянська брехня. Рай не після смерті. Рай на землі зараз потрібно будувати. 
Коли ти думаєш, що рай після смерті настане, то цим самим самоусувається від активного будівницт-
ва раю на землі. Це бабусям неписьменним пробачать. Тобі – нізащо. На конвеєр підеш. З тебе правду 
зуміють вирвати. Навіщо Біблію ховав? Може, ти її і не ховав зовсім. Може, ти боявся неприємностей 
і тому взяв і викинув її до сміттєвого ящика, думав, ніхто не дізнається. А ми все знаємо. Про все, що 
з тобою трапляється, ти зобов’язаний доповідати. Мовчання тобі ГРУ не пробачить. 

Заступник командира повільно (гуляє!) почвалав до воріт. Увійти до посольства можна тіль-
ки одним шляхом, однак і вийти можна тільки ним. Шлях цей для помічника військового аташе вже 
відрізаний. Біля воріт охорона. Вона нічого не знає. Охорона так нічого і не дізнається, коли поміч-
ник військового аташе не спробує втекти. А коли спробує, то мишоловка закриється перед самим 
його носом. Командир і Молодший лідер до бібліотеки бредуть. Не поспішають. Вони також гуля-
ють. Там, біля бібліотеки, запасний вхід до бункеру. 

Я трохи ще тут почекаю. 
Ось Боря, третій шифрувальник, до парковки поспішає. Боря в цю таємницю не посвячений. 

Його завдання – підійти, привітатися і сказати: «Володимире Дмитровичу, вам шифровка». 
Я здалеку спостерігаю. 
Ось Боря біля машини. Ось Фомічов з неї виходить. Виразу обличчя не видно. Ось він щось 

дружині каже. Ось він її цілує в щічку. Ось вона одна пішла до кінозали. Ех, не знаєш ти, капітане, 
що тебе чекає! Злочинець ти. Не доповів командирові, що буржуазний світ тебе спокусити намагаєть-
ся, збити з правильного шляху. Тебе, капітане, звичайно, не розстріляють, однак до в’язниці запрото-
рять – за спробу обдурити резидента. А у в’язниці тобі ще термін додадуть. Там таким, як ти, дода-
ють обов’язково. Коли ти коли-небудь з в’язниці вийдеш (у нас особлива в’язниця є), то дружина з 
тобою навряд чи зустрітися забажає. Вона тебе кине. Я її обличчя бачив одного разу на дипломатич-
ному прийомі близько зовсім. Кине без сумніву. 

Пора й мені. 
Сталеві двері. Коридор. Сходами вниз. Ще двері. Це ті двері, що з черепом і кістками. Знову 

вниз. До бункеру. До «забою». Велика робоча зала. Коридор. Мала робоча зала. Ще коридор. Двері 
праворуч і ліворуч. Він зараз в кімнаті Молодшого лідера. Тисну на дзвінок. Обличчя Молодшого 
лідера з’являється в дверях. Дверима він, ніби щитом, прикривається. Що всередині кабінету – не 
розгледиш. 

- Чого тобі? 
- Допомога потрібна? 
- Та ні. Іди, Богданичу, кіно дивись. Самі впораємося. 
- До побачення, Миколо Тарасовичу. 
- До побачення. 
Коридором. Сходами вгору. Ось мала робоча зала... 
- Вітю! – Молодший лідер за мною поспішає. 
- Слухаю вас. 
- Вітю, зовсім забув. Дочекаєшся кінця фільму. Зустрінеш його дружину Валентину, ска-

жеш, що чоловік її на терміновому завданні на два дні. Щоб не хвилювалася. Секретне завдання, ска-
жеш. Скажеш так, щоб вона нічого не запідозрила. І додому її відвезеш. А поки машину його з парко-
вки прибери. До підземного гаража заховай, ось ключі. Все. До завтра. 

- До побачення, Миколо Тарасовичу. 
6 

Валя Фомічова – жінка особлива. На таких обертаються, таким вслід дивляться. Вона неве-
лика зовсім, стрижена, ніби хлопчисько. Очі величезні, чарівні. Посмішка трохи примхлива. У куточ-
ках рота щось блудливе криється. Та це тільки коли придивитися уважно. Щось в ній диявольське є, 
безсумнівно. А не скажеш, що саме. Можливо, вся краса її диявольська. Навіщо ти, Володю, собі таку 
дружину вибрав? Красива жінка – чужа жінка. Хто на неї в посольстві тільки не заглядається! Всі 
заглядаються. І в місті також. Особливо південні чоловіки, французи та італійці, високі, кремезні, з 
легкою сивиною. Їм ця струнка фігурка спокою не дає. Їдемо в машині, зупиняємося на перехресті – 
погляди з докором мене свердлять: навіщо тобі, недомірку, така красива жінка? 
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А вона зовсім і не моя. Я її додому везу, бо чоловік її вже на конвеєрі, вже свідчення дає. З 
нього ще тут, у Відні, вирвуть потрібні зізнання. А потім він до Акваріума потрапить, у величезний 
будинок на Хорошевському шосе. 

Валя, його дружина, про це поки не здогадується. Пішов в ніч, у забезпечення. Її це не хви-
лює, звикла. Вона мені про нові блискучі плащах розповідає, весь Відень такі зараз носить. Плащі 
золотом відливають, і справді гарні. Їй такий плащ дуже личить. Ніби Снігова королева, будеш лама-
ти наш спокій своїм холодним гордовитим поглядом. Скільки влади в її стиснутих вузьких долонях. 
Безсумнівно, вона верховодить будь-ким, хто зустрінеться на її дорозі. Коли стиснути її, розчавиш, як 
кришталеву вазу. З такою жінкою можна провести тільки одну ніч, а після цього кидати й тікати. В 
іншому випадку – закабалить, підкорить, зігне, поставить на коліна. 

Дурний ти, капітане, що за такою пішов. Напевно знаю, що вона сміялася тобі в обличчя, а 
ти, ревнивець, стежив за нею з-за рогу. А потім, підкоряючись швидкоплинній примсі, вона погоди-
лася стати твоєю дружиною. Ти і зараз, на конвеєрі, тільки про неї думаєш. Тобі одне питання спо-
кою не дає: хто її зараз додому везе? Заспокойся, капітане, це я, Вітя Суворов. Не потрібна вона мені, 
обходжу таких десятою дорогою. Та й не в Відні цими речами займатися. Занадто суворо ми один 
одного судимо, надто пильно один за одним стежимо. 

- Суворов, ти чому ніколи мені не посміхаєшся? 
- Хіба я один? 
- Так. Мені всі посміхаються. Боїшся мене? 
- Ні. 
- Боїшся, Суворов. Та я змушу тебе посміхатися. 
- Загрожуєш? 
- Обіцяю. 
Решту шляху ми мовчимо. Я знаю, що це не провокація ГРУ. Такі жінки тільки так і гово-

рять. Та й не може зараз ГРУ стежити за мною. Операції ГРУ відточені і витончені. Операції ГРУ 
відрізняються від операцій будь-яких інших розвідок простотою. ГРУ ніколи не ганяється за двома 
зайцями одночасно. І від того ГРУ настільки успішне. 

- Сподіваюся, Суворов, ти не залишиш мене біля будинку одну. Я красива жінка, мене на 
сходах зґвалтувати можуть, а відповідати ти будеш. 

- У Відні цього не трапляється. 
- Все одно, я боюся одна. 
У цьому житті вона нічого не боїться, я знаю таких: звір в спідниці. 
У ліфті ми одні, вона сміється: 
- Ти впевнений, що Володя вночі не повернеться? 
- Він на завданні. 
- А ти не боїшся мене одну вночі залишати? Мене вкрасти можуть. 
Ліфт плавно зупинився. Виходимо. Вона двері квартири ключем відмикає. 
- Ти що сьогодні вночі робиш? 
- Сплю. 
- З ким же ти спиш, Суворов? 
- Один. 
- І я одна, – зітхає вона. 
Вона переступає поріг і раптом обертається до мене. Очі жагучі. Обличчя чистенької дівчи-

нки-відмінниці. Це найпідступніша порода жінок. Ненавиджу таких. 
7 

Евакуація завжди проводиться тільки літаком. Тому що швидко, і поліцейський контроль 
тільки один раз. Евакуація завжди проводиться вдень: вночі поліція більш підозріла, а вранці нова 
зміна – свіжі сили. Вдень свіжа ранкова зміна вже втомилася трохи, пильність її притупилася. І розк-
лади рейсів «Аерофлоту» в Москву з більшості країн складені так, щоб літак йшов вдень. Не скрізь це 
можливе, однак де є можливим, зроблено саме так. Не кожним рейсом «Аерофлоту» людей евакую-
ють. Та коли буде потрібна евакуація, все передбачене заздалегідь. 

Колишній капітан ГРУ, колишній помічник військового аташе сидить на табуретці. Голова 
на грудях. Він не зв’язаний. Він просто сидить. Однак у нього більше немає бажання кричати і буя-
нити. Він уже пройшов першу стадію конвеєра. Він зізнався: так, була Біблія в поштовій скриньці. Ні, 
релігією не цікавився. Так, проявив недбалість. Так, кинув до сміттєвого ящика. Той, що третій зліва. 

Біблія вже на столі лежить. Знайшли її. Це доказ! Біблія в целофановому пакеті. 
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Поки я твою дружину возив, з тебе, капітане, перший шар показань витягували. Так, обма-
нював Навігатора і раніше. Відвідував повій чотири рази. Ні, з західними розвідками не зв’язаний. 
Вербувальних пропозицій від них не отримував. Ні, секретних відомостей їм не передавав. 

Евакуація. 
- Спирт. 
Замість медичного спирту ми зазвичай джин «Гордон» використовуємо. З командирського 

бару. 
- Шприц. 
Шприц одноразовий. Точно як в частинах спеціального призначення. Та це не «Блаженна 

смерть», це просто «Блаженство». 
Місце уколу потрібно ретельно протерти проспиртованою ваткою, щоб не було зараження. 

8 
Аеропорт. Гуркіт двигунів. Сяюча підлога. Сувеніри. Багато сувенірів. Ляльки в національ-

них вбраннях. Запальнички «Ронсон». Перевірка квитків. 
- Багаж? 
- Немає багажу. Короткострокове відрядження. 
- Покажіть паспорти! 
Наші паспорта зеленого кольору. «Іменем Союзу Радянських Соціалістичних Республік... 

Міністр закордонних справ Союзу РСР...» 
Проходимо. 
Нас троє. Колишній капітан. Я. Віце-консул. 
Колишній капітан подорожує. Ми – проводжаючі особи. Нібито. Насправді ми – пряме за-

безпечення. А он там, біля кіоску з пляшками – Генеральний Консул СРСР. Загальне забезпечення. 
Захистити! Запобігти! Відмазати! 

Тепер до літака. «Дипломатична пошта» – це про нас. 
Проходимо. 
Через поле – до літака. Зовсім недалеко, навіть автобуса не потрібно. Ту-134. Два трапа. За-

дній – для всіх. Передній – для особливо важливих персон і для дипломатичної пошти, для нас тобто. 
Біля трапу стюардеса. Чого зуби скалиш, чому радієш? 

Та звідки їй, сірій, знати, що колишній капітан вже не особливо важлива персона! Звідки їй 
знати, що посміхається він просто тому, що йому «Блаженство» вкололи! 

Біля трапа – дипломатичні кур’єри. Двоє. Великі. Вони знають, що за вантаж у них сьогодні. 
Вони озброєні і не приховують цього. Така міжнародна дипломатична практика. Такі правила, вста-
новлені ще Віденським конгресом 1815 року. 

Вони допомагають колишньому капітану піднятися трапом. У колишнього капітана чомусь 
ноги на щаблі трапа не потрапляють. Тягнуться ноги. Ну, це нічого. Допоможемо. Біля дверей дві 
великі людини трохи розвернули колишнього капітана боком: втрьох в двері не ввійти. Я знову бачу 
їхні обличчя. Колишній радянський військовий дипломат посміхається тихою доброю посмішкою. 
Кому посміхається? Можливо, навіть мені. 

І я посміхаюся йому. 
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Розділ 26 
1 

- Одягай, – наказує Навігатор. 
Я вдягаю на голову прозорий шолом. Він робить те ж саме. Тепер ми на космонавтів схожі. 

Наші шоломи з’єднані гнучкими прозорими трубами. 
Підслухати те, про що говорять у командирському кабінеті, неможливо. Навіть теоретично. 

А коли на додаток до всіх систем захисту він наказує ще скористатися й переговорним пристроєм, то, 
значить, мова піде про щось зовсім цікаве. 

- Ти робиш успіхи. Не тільки в добуванні. Нещодавно ти пройшов серію перевірок, органі-
зованих Акваріумом і мною особисто. Ти не здогадувався про перевірки, однак пройшов їх блискуче. 
Зараз ти в довірі нульової категорії. 

Коли це так, то ГРУ мене трошки переоцінює. За мною грішки числяться. Я не святий. А 
може статися, Навігатор мені всієї правди не говорить. 

- ГРУ довіряє тобі проведення операції надзвичайної важливості. До Відня найближчим ча-
сом прибуває один наш «друг». Він дуже важливий для нас. Наскільки важливий, можеш судити сам: 
ним керує генерал-полковник Мещеряков особисто. Хто цей «друг», я не знаю і не маю права знати. 
Тобі тим більше цього знати не доводиться. Зрозуміло, що з такою людиною ми не зустрічаємося 
особисто. Ніколи. Він працює через систему тайників і сигналів. Однак ГРУ готове провести зустріч з 
ним в будь-який момент. Ми мусимо бути впевнені, що контакт може бути встановлений в будь-яких 
обставинах, в будь-який час. Тому раз на кілька років проводяться контрольні зустрічі. Він отримує 
бойовий виклик і йде на зв’язок. Проте ми в контакт не вступаємо. Тільки дивимося за ним здалеку. 
Його вихід – це підтвердження для ГРУ, що зв’язок працює нормально. Крім того, ми перевіряємо 
обстановку навколо нього. Зараз буде проведена така операція. Наказом начальника ГРУ контрольну 
операцію наказано проводити тобі. Для тебе буде знятий номер в готелі. Аби не підставити «друга», 
перевіришся сам. Перевірятися будеш дві доби з потужним забезпеченням. Об’їздиш всю країну. 
Машину свою залишиш в Інсбруці. Зникнеш. Розчинишся. У Відні з’явишся, ніби привид. Проведеш 
остаточну перевірку. Увійдеш до готелю через ресторан. Непомітно вгору. Все буде підготовлене. У 
тебе буде «Мінокс» з телеоб'єктивом. Апарат заряджений плівкою «Мікрат 93 Щит». Плівка має два 
шари: відволікаючий і бойовий. На відволікаючому шарі зроблені знімки австрійських військових 
аеродромів. Бойовий шар ти будеш використовувати для роботи. Коли тебе арештують, спробуй вир-
вати плівку з камери і засвітити. Коли зробити це не вдасться, вони проявлять її. Вони отримають 
зображення аеродромів, бо проявником знищать бойової шар. Нехай вони сприймуть тебе за дрібного 
шпигуна. Все зрозумів? 

- Так. 
- Тоді слухай далі. «Друг» у точно визначений час вийде до вітрини взуттєвого магазину. Ти 

будеш перебувати в ста метрах від нього і на вісімнадцять метрів вище. Відзнімеш на плівку появу 
«друга». Я не знаю, хто це буде. Можливо, жінка, переодягнена чоловіком. Можливо, чоловік, перео-
дягнений жінкою. Не турбуйся про те, навіть коли одяг брудний, а волосся нечесане, так краще для 
справи. Протягом півгодини до появи «друга» фіксуй на плівку будь-який рух, який тобі здасться 
підозрілим. Як пізнати його? Він з’явиться в точно визначений час в точно визначеному місці. Згор-
нута газета в правій руці – розпізнавальний знак і одночасно сигнал благополуччя. Та ж газета в лівій 
руці – сигнал небезпеки. «Друг» йде на зустріч, не знаючи, зустрінемо ми його чи ні. А коли він під 
контролем, він нам про це просигналізує. Цим він рятує нашого офіцера і одночасно свою шкуру. 
Коли він під контролем поліції, в його інтересах скоротити кількість контактів з нами. Коли через 
п’ять хвилин ніхто не вступить з ним в контакт, він піде і буде знову виходити на зв’язок, коли ми 
цього вимагаємо. Можливо, через десять років і в іншій півкулі. І, можливо, ми знову тільки переві-
римо його, не вступаючи в контакт. Що не зрозуміло? 

- Все зрозуміло. 
- Останнє. Час і місце проведення операції я тобі повідомлю несподівано, прямо перед са-

мим початком. У час, який залишився до операції, ти не маєш права вступати в контакти з іноземця-
ми. Про будь-який вимушений контакт доповідати мені особисто. Про справу не знає ніхто, навіть 
перший шифрувальник. Телеграма була закрита моїм особистим шифром. В номері готелю з тобою 
не має виявитися ніякий інший фотоапарат, крім того, який я тобі дам перед операцією. Зайвий фото-
апарат може коштувати тобі голови. Будь обережний з «Міноксом». Він заряджений в Акваріумі і 
опечатаний. Печатки майже не видно. Гляди ж, не пошкодь її. Про те, як виглядає «друг», ти не маєш 
права розповідати нікому, навіть мені. Опечатаний «Мінокс» дипломатичною поштою піде в Акварі-
ум, і там плівку проявлять особливим способом. Все зрозумів? 
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- Все. 
- Тоді повтори все з самого початку. 

2 
Номер готелю підібраний зі знанням справи. Моя кімната наріжна. Я можу оглядати відразу 

три тихі вулички. Он там взуттєвий магазин. На прилеглих вулицях майже ніякого руху. До появи 
«друга» три години десять хвилин. 

У номері хтось турботливий приготував для мене все, що може мені знадобитися: теле-
об’єктив до «Мінокса» завбільшки з батарейку для електричного ліхтарика, великий бінокль «Карл 
Цейс», хронометр «Омега», набір світлофільтрів, карту міста, термос із гарячою кавою , А «Мінокс» 
я з собою приніс. 

Ось він, в долоні. Маленький хромований прямокутник з кнопочками і віконцями. «Мінок-
сом» працюють всі розвідки світу вже півстоліття. «Міноксом» працював Філбі проти британської 
розвідки в інтересах радянської розвідки. «Міноксом» працював полковник Пеньковський проти ра-
дянської розвідки в інтересах британської розвідки. Ось він, на моїй долоні. Маленький акуратний 
«Мінокс». Я приєдную телеоб’єктив і пробую фотографувати. Я тільки приміряюся. Для такого ма-
ленького апарату сто метрів – велика дистанція. Здригнеться рука – все змажеться. «Мінокс» не для 
цього придуманий. «Мінокс» – для того, аби фотографувати документи, розкладені на столі. 

Час, ліниво перевалюючись, знехотя плететься мимо. Кришка термоса, яка мені чашкою 
слугує, курить тонкою цівкою, як Везувій над Неаполем. Товста жінка виходить з дому і йде вули-
цею. Нічого цікавого. Проїхав листоноша на велосипеді. Знову все завмерло. Вулицею чорний «мер-
седес» проїхав. На задньому сидінні потопає в подушках людина, одягнена в білі простирадла. Це 
представник бідної країни поїхав на нараду вимагати грошей від багатих країн. Дипломати багатих 
країн також на нараду їдуть. Однак у багатих машини скромніші. Кажуть, що в майбутньому розрив 
між багатими і бідними країнами буде збільшуватися. Так фахівці кажуть, їм видніше. Великий роз-
рив буде означати, що дипломатів бідних країн тільки на «роллс-ройсах» возитимуть, а дипломати 
багатих країн, певно, на велосипеди пересядуть для економії. 

Тоненька стрілка маленького акуратного хронометра зморено йде коло за колом. Знову тов-
ста жінка пройшла. Знову прошелестіли шини величезного чорного автомобіля з затемненим склом: 
ще один найбідніший за допомогою їде. Я знову «Цейсом» вулиці оглядаю. Не пропустити нічого, 
запам’ятати номера. Запам’ятати обличчя. Їх небагато. Запам’ятати будь-який рух. Будь-яку зміну. 
«Мінокс» – на бойовому взводі, як зенітний кулемет на танку. Все підозріле – на плівку. Кадри в 
«Міноксі» крихітні. Тому на короткій плівці їх багато вміщається. А це що? 

Що-о-о? 
Я ще не усвідомив побачене повністю, мене просто переповнило відчуття чогось жахливого 

і непоправного. На вулиці зупинився красень «сітроєн». Я його серед тисяч інших пізнаю – це «сітро-
єн» Молодшого лідера. З машини виходить жінка, швидко нахиляється до Молодшого лідера і цілує 
його. Саме цей момент знімає мій акуратний «Мінокс». Жінка сідає в спортивний «фіат» і їде. А Мо-
лодшого лідера давно немає на вулиці. 

Я в кріслі сиджу. Я кусаю губи. Жінка, звичайно, не дружина Молодшого лідера. Його дру-
жину я знаю. Жінка ця – не секретний агент. Навігатор знає час і місце будь-якої операції і зараз в 
моєму районі він напевно заборонив будь-яку агентурну активність. Значить, ГРУ знову перевіряє 
мене. 

Вони посадили мене в цю дурну кімнату і розіграли комедію. Тепер вони чекають, доповім я 
про грішок шанованої мною людини чи приховую це. Для того і апарат дали, щоб дізнатися, вагався я 
хоч мить чи скористався ним негайно. А ще по знімку вони побачать, тремтіли у мене руки чи ні. 

Та тільки губи я кусаю неспроста. Ще одна можливість залишається. Тиха вуличка за всіма 
статтями для таємних зустрічей годиться. Про те, що я на шостому поверсі сиджу за щільними што-
рами, мало кому відомо. Молодший лідер міг і не підозрювати про мою присутність, коли він в опе-
рацію особисто не залучений. 

Молодший лідер і коханка! 
Американка? Англійка? Ясно, що іноземка. Радянській жінці за кордоном машину мати не 

годиться. Тим більше спортивну. Навіщо їй спортивна? Всі машини радянській державі належать, і 
ними користуються тільки ті, хто міць держави береже і примножує. 

Коли все це не комедія і не перевірка, то Молодшому лідеру – кінець. Капут. Кранти. Конве-
єр. Повний конвеєр з неприємним фінішем. Однак все це може бути перевіркою. Хтозна, як кожного 
з нас перевіряли! Саме так я і повинен був діяти. Швидко і рішуче. Я отямився і дивлюся на порожню 
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вулицю. Ніхто не порушує її спокою. Тільки неприємна сутула фігура з газетою в руці біля вітрини 
взуттєвого магазину нидіє. Що ти там, чоловіче, цікавого міг побачити? 

Я відкидаюся на спинку крісла і дивлюся в стелю. І раптом зриваюся, перекинувши термос. 
Хапаю «Мінокс». Гарячково тисну на спуск. Це ж він! Це ж «друг», мать-перемать! Затвором клац-
клац. І ще раз. Чорти б забрали всіх «друзів» разом з генерал-полковником Мещеряковим, разом з 
Молодшим лідером і його б@#$$ю! 

Час минув. «Друг» спроквола кидає газету в урну і зникає за рогом. 
Якість кадрів може виявитися незадовільною, і це видасть мій душевний стан. Це проллє 

світло на той факт, що Молодшого лідера я видавати не хотів, що я вагався. 
Встаю. Від’єдную телеоб’єктив. Термос, об’єктив, бінокль укладаю в пакет і опускаю в ур-

ну. Хтось після мене все це забере. «Мінокс» в лівій долоні затиснутий. Так зручніше виривати з ньо-
го плівку в разі арешту. 

Ах, коли б мене арештували! А можливо, симулювати напад поліції? Ні, це не пройде. Гене-
ральний консул в поліцію подзвонить і дізнається, що ніхто на мене не нападав. Тоді мене на конвеєр 
поставлять. 

Виходжу на вулицю, і яскраве сонце засліплює мене. Ні. У цьому радісному світі все не мо-
же бути таким кепським. Це була звичайна перевірка. Звичайна провокація ГРУ. І я не клюнув. В 
академії нам і не такі перевірки влаштовували. Ще й які! Життя найближчих нам людей на карті сто-
яло. А потім з’ясовувалося, що це просто комедію наші начальники розігрували. Багато хто цього не 
витримав. 

Я витримав. А хвилини сумнівів нам прощали. Ми все-таки також люди. В якомусь розумін-
ні. 

3 
- Звідки «друг» з’явився? 
Мить розмірковую, збрехати чи ні. 
- Я не бачив, товаришу генерал. 
- У тебе був хронометр. Хіба «друг» вийшов не точно в зазначений час? 
Мовчу. 
- Тебе щось збило з пантелику? Щось було підозрілим? Незрозумілим? Нез’ясовним? Щось 

збентежило тебе? 
- Ваш перший заступник... 
Нестерпна тривога в очах його. 
- Ваш перший заступник був на місці зустрічі за дванадцять хвилин до появи «друга». З жін-

кою. 
Гострі кісточки на його кулаках білі-білі. І обличчя біле. Він мовчить. Він дивиться в стіну 

крізь мене. Потім він тихо і спокійно питає: 
- Ти його, звичайно, не встиг сфотографувати... 
Важко зрозуміти, він запитує чи стверджує. А може, загрожує. 
- Встиг... 
В очі йому боюся дивитися. Під ноги собі дивлюся. Час тоскно тягнеться. Неохоче. Годин-

ник на стінці цокає: тік, тік, тік. 
- Що робити будемо? 
- Не знаю, – знизую плечима. 
- Що робити будемо? – Він гупає по столу кулаком і тут же, бризкаючи слиною, шипить ме-

ні в обличчя: – Що робити будемо? 
- Евакуацію готувати! – Розлютившись, раптом огризався я. 
Мій крик заспокоює його. Він затихає. Зараз він просто старий бідолаха, на якого впало ва-

жке горе. Він сильна людина. Тільки система сильніша за кожного з нас. Система сильніша за всіх 
нас. Система могутня. Під її невблаганну сокиру кожен з нас потрапити може. Він дивиться в порож-
нечу. 

- Знаєш, Вітю, полковник Мороз в шістдесят четвертому році мене від вищої міри відмазав. 
Я його після цього по всьому світу вів за собою. Він вербував жінок. Тільки ж яких жінок! Ех, жит-
тя... Любив він їх. І вони його любили. Я знав, що він наліво вдаряє. Я знав, що у нього в кожному 
місті коханка. Прощав йому. І знав, що попадеться він. Знав. Як ти в цій Австрії сховаєшся? Гаразд. 
Удвох ми евакуацію зуміємо провести? 

- Зуміємо. 
- Шприц в шафі візьми. 



Віктор Суворов  Акваріум 

154 
 

- Взяв. 
Він натискає кнопку переговорного пристрою. 
- Перший шифрувальнику. 
- Я, товаришу генерал, – відповідає апарат. 
- Першого заступника до мене. 
- Єсть, – відповідає апарат. 

4 
- Сідай, – втомлено промовляє Навігатор. Він сидить за столом. Ліва рука на столі. Права – в 

ящику стола. Так там і застигла. Я позаду крісла, на якому тепер Молодший лідер сидить. Побачив-
ши, що права рука Навігатора спочиває в шухляді столу, Молодший лідер відразу все зрозумів. А моя 
присутність означала, що це я його якось перевіряв і на чомусь застукав. Він тягнеться всім тілом до 
хрускоту в кістках. Потім спокійно знімає піджак і заводить руки за спинку крісла. Він знає правила 
гри. Клацаю наручниками. Обережно розстібаю золоту запонки і відгинають манжету сорочки. Тонку 
білу серветку для чищення оптики змочую джином із зеленої пляшки. Серветкою протираю шкіру, 
куди зараз увійде голка. Тонким штирком пробиваю мембрану шприц-тюбика, не торкаючись паль-
цями голки. Потім, піднявши шприц на рівень очей, двома пальцями ніжно тисну на прозорі стінки 
флакончика зі світлою, трохи каламутною рідиною. Голку під шкіру потрібно вводити акуратно, а 
вміст тюбика видавлювати плавно. Потім, не розтуляючи пальців (тюбик, як насос, може втягнути 
всю рідину назад), витягаю голку і знову розтираю шкіру серветкою з джином. 

Кивком голови Навігатор дає мені знак вийти. Я виходжу з кабінету і, закриваючи двері, 
чую його позбавлений будь-яких емоцій голос: 

- Розповідай... 
5 

Мені погано. 
Мені зовсім зле. 
Зі мною такого ніколи не траплялося. Погано себе почувають лише слабкі люди. Це вони 

придумали собі тисячі хвороб і страждають від них, даремно витрачаючи час. Це слабкі люди приду-
мали для себе головний біль, напади слабкості, непритомність, докори сумління. Нічого цього немає. 
Всі ці біди – тільки в уяві слабких. Себе до сильних не відношу. Я – нормальний. А нормальна люди-
на не має ні головного болю, ні серцевих нападів, ні нервових розладів. Я ніколи не хворів, ніколи не 
скиглив і ніколи нікого не просив про допомогу. 

А тільки сьогодні мені зле. Туга нестерпна. Смертна туга. Чоловічка б зарізати! 
Сиджу в маленькій пивничці. У кутку. Ніби вовк зацькований. Скатертина, на якій лежать 

мої лікті, картата, червона з білим. Чиста скатертина. Кухоль пивний – великий. Граціозний. Пиво за 
кольором на кшталт коньяку. Напевно, і смаку незрівнянного. Та не відчуваю смаку. На різьбленому 
боці пивного кухля два лева на задніх лапках стоять, передніми щит тримають. Гарний щит і леви 
гарні. Язички рожеві – назовні. Я всяких котів люблю: і леопардів, і пантер, і домашніх котів, чорних 
і сіреньких. І тих левів, що на певних кухлях, також люблю. Гарний звір кіт. Навіть домашній. Чис-
тий. Сильний. Від собаки кіт незалежністю відрізняється. А скільки в котах гнучкості! Чому люди 
котів не боготворять? 

Люди в залі веселі. Вони, напевно, всі один одного знають. Всі один одному посміхаються. 
Навпроти мене четверо здоровенних мужиків: капелюхи з пір’ям, штани шкіряні по коліно на лямоч-
ках. Мужики дуже здорові. Бороди руді. Кухлям порожнім на їхньому столі вже й місця немає. Смі-
ються. Чого зуби скалите? Так би кухлем і запустив у веселе рило. Біс з ним, що четверо вас, що ку-
лачиська у вас майже як у мого командира полку – ніби пивні кухлі кулачиська. 

Може, кинутися на них? Так нехай вони мене тут і вб’ють. Нехай проломить мені череп та-
буреткою дубовою або австрійським кухлем різьбленим. Тільки ж не вб’ють. Викинуть із зали і полі-
цію викличуть. А може, на поліцейського кинутися? Або ось Брежнєв скоро до Відня приїжджає з 
Картером наївним зустрічатися. Можливо, на Брежнєва кинутися? Тут вже точно пристрелять. 

Тільки хіба варто вмирати від руки поліцейського або від рук таємних брежнєвських охоро-
нців? Інша справа, коли тебе вбивають добрі і сильні люди, як оці, що навпроти. 

А вони знай собі сміються. 
Я ніколи нікому не заздрив. А тут раптом заздрість чорна гадюкою підколодною в душу ти-

хенько заповзла. Ах, мені б такі штани по коліно та капелюх з пером! А кухоль з пивом у мене вже є. 
Що ще людині для повного щастя потрібне? 

А вони регочуть, заходяться. Один закашлявся, а регіт його так і душить. Інший підводить-
ся, кухоль повний в руці, піна через край. Також регоче. А я йому в очі дивлюся. 



Віктор Суворов  Акваріум 

155 
 

Що в моїх очах – не знаю, та тільки, зустрівшись поглядом зі мною, здоровенний австріяк, 
всієї компанії голова, замовк одразу, посмішку загасив. Мені також в очі дивиться. Пильно і уважно. 
Очі у нього ясні. Чисті очі. Дивиться на мене. Губи стиснув. Голову набік схилив. 

Чи то від мого погляду холодом смертельним віяло, то чи зрозумів він, що я ховаю себе за-
раз. Що він про мене думав, не знаю. Тільки, зустрівшись поглядом зі мною, цей великий чоловік 
потьмянів якось. Регочуть всі навколо нього. Хміль у щасливих головах грає, а він похмурий сидить, 
в підлогу дивиться. Мені його навіть шкода стало. Навіщо людині своїм поглядом вечір зіпсував? 

Довго чи коротко, підвелися вони, до виходу йдуть. Той, котрий найбільший, останнім. Біля 
самих дверей зупиняється, спідлоба на мене дивиться, потім раптом всієї тушею своєї гігантською до 
мого столу рушив. Грозний, як розгніваний танк. Щелепа моя так і занила в передчутті нищівного 
удару. Страху в мені ніякого. Бий, австріяче, вечір я тобі міцно спаскудив. У нас за це неодмінно по 
морді б’ють. Традиція така. 

Підходить. Весь світ мені велетенським своїм животом загородив. Бий же, австріяче! Я опи-
ратися не буду. Бий, що не щади! Рука його важка, пудова, на моє плече ліве лягла і злегка стиснула 
його. І нібито по тій руці людське співчуття потекло. Своєю правою рукою стиснув я руку його. Сти-
снув вдячно. В очі йому не дивлюся. Не знаю чому. Голову над столом схилив. А він до виходу пі-
шов, незграбний, не обертаючись. Чужа людина. Іншої планети істота. 

Однак також людина. Добра. Добріша за мене. Стократ добріша. 
6 

Що відбувається зі мною? Що за зміни? Що за стрибки? Краще мені. Від пива, певно. А мо-
жливо, від дотику широкої мозолястою лапи, що мене по плечу поплескала, на краю прірви втримала. 
Однак що ж зі мною було? Чому світ білий мені не в радість? Може, саме це слабкі люди докорами 
сумління називають? Ні, звичайно. Немає у мене совісті, тому не мучить вона мене. 

І чого мучити? З якого дива? Молодшого лідера зрадив? Хороша він людина. Коли б не я 
його, так він би мене на конвеєр поставив. Робота у нас така. Видавши Молодшого лідера, я ГРУ від 
всяких випадковостей убезпечив. Відвезуть Молодшого лідера, нового пришлють. Чи варто через це 
засмучуватися? Коли б кожен волю своїм почуттям давав, система давно б розвалилася. А так вона 
стоїть і міцнішає. І сильна вона тим, що позбавляється негайно від всякого, хто розслабився. Від вся-
кого, хто своїм почуттям волю дає. 

А чи не розслабився я сам? Без сумніву. А чи бачив хто мене? Можливо. Чи можна було 
збоку мої переживання побачити? Звичайно. Коли поза бідолахи, коли руки висять безвольно, коли 
погляд згас, це могли виявити. Коли австріяк допетрав, що погано мені, то досвідчений розвідник, 
який міг стежити за мною, й поготів зрозумів би. 

Після евакуації Молодшого лідера Навігатор цілком міг за мною стеження поставити: як 
Сорок перший поводитися стане? 

Щось сталося зі мною, і на кілька годин я втратив контроль над собою. Коли Навігатор про 
це дізнається, то вночі мене чекає евакуація. Черговий літак буде лише через три дні. Ці дні я в фото-
лабораторії в темряві просиджу. Сьогодні вночі мене обов’язково в цю темряву потягнуть. Навіть 
звичайний літак, у якого іноді прилади управління відмовляють, до польотів не допускають. А розві-
дника й поготів. Розвідник, який втрачає контроль над собою, небезпечний. Його усувають негайно. 

7 
З пивної до своєї машини чвалаю. Коли хочеш виявити стеження – якнайбільше байдужості. 

Частіше під ноги дивись. Заспокой переслідувачів. Тоді їх і побачиш. Бо, заспокоївшись, вони поми-
ляються. Вже багато років я, ніби льотчик-винищувач, все в заднє скло машини дивлюся. Назад див-
люся більше, ніж вперед. Професія така. Та не зараз. Зараз даю можливість тим, хто, можливо, сте-
жить за мною, заспокоїтися і втратити пильність. Машина моя йде рівно. Ніяких фокусів. Ніяких 
спроб зникнути в провулках. 

Берегом Дунаю, через міст, знову уздовж берега. Не поспішаю, не роблю ривків, не намага-
юся звернути куди-небудь до залізничної колії. (Добре перевірятися біля залізничної колії.) Обходжу 
центр міста. Іду широкими вулицями в потоці машин. Добре для тих, хто стежить. І зовсім погано для 
того, хто під стеженням. Від Шведенплац рухаюся в бік мосту Аспернбрюкке. 

Та ось я різко звертаю в перший провулок праворуч до головного поштамту і знову різко 
праворуч. Тут мене світлофор зупинить. Це я знаю. А чи знає про цей світлофор той, хто стежить за 
мною? 

Коли хтось стежить, то він мусить вискочити слідом або втратити мене. А обійти мене пара-
лельними вулицями тут неможливо. Тут я все знаю. Всі тротуари тут витоптав. 
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Я під світлофором. Сам один. Вуличка вузька. А нумо, хто з-за повороту вискочить? Ще се-
кунда, і буде зелене світло. З-за повороту вилітає сірий побитий «форд». Гальмами скрипить. Моло-
дий водій. Не знав, що світлофор за рогом. Не думав, що я під світлофором стояти можу, його чекаю-
чи. Зелене світло. Плавно рушаю. Його обличчя в окулярах я одним поглядом накриваю – в автомобі-
льне дзеркальце. Так, брате. Знаю я твою очкасту пику. Номер на твоїй машині не дипломатичний. 
Проте ти – радянський дипломат. Тебе я бачив в делегації по скороченню озброєнь в Європі. Не ду-
мав, що ти з нашої зграї. Думав, що ти чистий. А навіщо чистому дипломату в робочий час містом 
швендяти? Навіщо з-за повороту на шаленій швидкості вискакувати, штрафують же! 

Тепер я не поспішаю. Обличчя своє байдужістю умив. Не помічаю нічого, не реагую ні на 
що. «Форд» більше не з’являється. Можливо, він і з’являвся, та я не намагаюся знову його виявити. 
Для мене і одного разу досить. Мені зрозуміло: за мною стежать. Ні краплі сумніву в цьому немає. 

Водій «форда» зараз мучиться: побачив я його чи ні, чи впізнав? Він, звичайно, заспокоює 
себе, що розсіяний я, що зовсім назад не дивлюся, що не міг я його помітити. 

Цікаво, скільки машин за мною Навігатор поставив стежити? Ясно, що не одну. Коли б тіль-
ки одна машина в стеженні була, то в машині щонайменше двоє людей сиділи. Коли одна людина в 
машині, значить, машин кілька. Це кожному зрозуміло. Таке стеження може завершитися лише ева-
куацією. 

Мого командира можна зрозуміти. Коли людина після дріб’язкової події втрачає контроль 
над собою, значить, вона і в майбутньому може втратити контроль над собою. У найвідповідальні-
ший момент. А можливо, вона в минулому вже втрачала над собою контроль? Можливо, ворожі ор-
ганізації вже скористалися цим? 

Сумнівів немає: заберуть мене сьогодні вночі. І коли б я був на місці Навігатора, то зробив 
би точно так само: по-перше, негайно після того, що сталося поставив стеження, по-друге, перекона-
вшись в неблагополуччі, віддав наказ про евакуацію. 

Я не їду в посольство. Посольство – це наручники і укол. Я їду додому. Мені потрібно підго-
туватися до неминучого. І зустріти удар долі з гідністю. 
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Епілог 
1 

Двері своєї квартири я замкнув зсередини, вікно трохи прочинив. Коли мені не вистачить 
мужності зустрітися з ними віч-на-віч, стрибну у вікно. Нижче – сім поверхів. Досить цілком. Шлях 
через вікно – легкий шлях, однак і його я обдумую. Це шлях для малодушних. Для тих, хто боїться 
конвеєра. Коли в останній момент злякаюсь, то скористаюся цим шляхом. 

Нещодавно гордий варяг з ГРУ уникнув конвеєра саме так – прямо в центрі Парижа викину-
вся з вікна на кам’яну бруківку. 

Другий варяг ГРУ, з Лондона, працював в дуже важливому забезпеченні в Швейцарії. По-
милився. На конвеєр не захотів. Порізав собі вени. 

А майор Анатолій Філатов, борзяга, конвеєра не побоявся. І я не побоюся. 
Взагалі-то, хто його знає... Добре зарікатися зараз. І все ж я не піду через вікно. Я встаю і 

рішуче його закриваю. Це не для мене. Однак і на конвеєр я не піду. Коли постукають, відкрию двері 
і вчеплюся кому-небудь в горлянку зубами. 

Я глянув на годинник і похолов. Уже за північ! Тактику Акваріума я знаю. Евакуація зазви-
чай починається на світанку. Акваріум свої удари завдає раптово. У найбільш сонний час. Можуть, 
звичайно, і до світанку почати, для цього розстановку людей вони змушені будуть провести ще рані-
ше. Так що я вже, певно, спізнився. Цілком можливо, двоє вже чекають сигналу на сходах майданчи-
ку поверхом вище. Ще пара десь біля входу. Хтось, звичайно, і в гаражі. Основна група – десь поруч. 

Зараз у мене є тільки одна можливість піти від них – обережно вийти з квартири, спуститися 
на два-три поверхи вниз і тільки тут викликати ліфт, на ліфті – прямо у підземний гараж, а з гаража 
виїжджати не через вихідні ворота, а через вхідні, коли, звичайно, їх вдасться відкрити зсередини. 

2 
Замок я відкрив безшумно. Обережно тисну на ручку дверей. Головне, щоб вони не рипну-

ли. Зітхаю глибоко і тягну двері на себе. Смуга світла з коридору на підлозі моєї кімнати стає все 
ширшою. Затамувавши подих, я потягнув двері сильніше, і вона рипнули тихо, сумно і протяжно. 

3 
Моя машина на солідній відстані від будинку. Моя машина в тіні, в скупченні інших ма-

шин на великій стоянці. Проте свій будинок я бачу чітко. Поки нічого підозрілого навколо не відбу-
вається. Все спить. Всі сплять. 

О 3:40 у всіх вікнах моєї квартири спалахнуло світло. Що ж, це саме те, чого я очікував. 
4 

Ліс. Холодний сірий світанок. Клапті туману. Крижана роса. Я ще нікуди не біжу. Я тут 
тільки для того, щоб подумати. Не люблю, коли мої роздуми переривають раптовим наполегливим 
стуком або дзвінком у двері. 

Перш за все я маю вибір: повернутися, здатися, добровільно піти на конвеєр або... 
У самий останній момент, опинившись один на один з системою, мільйони людей ставили 

собі таке питання. Мені зовсім не цікавить, що подумають про мене інші зараз і пізніше. Сторонні 
мене все одно засудять, як засудили мільйони моїх попередників. 

Людей, які йшли під комуністичний сокиру, не протестуючи, зараз засуджують: мовляв, 
рабські душі, не здатні протестувати, туди вам і дорога. 

Ті, хто не йшов на забій добровільно, мусили або тікати, або битися. Цих також засуджують: 
зрадники, запроданці, посібники ворога! 

Коли я добровільно здамся – стану дурнем, холуєм і посіпакою, рабом. 
Коли не здамся – стану злочинцем, зрадником. 
Вважайте мене, братці, злочинцем, холуєм і посіпакою не вважайте. 
Однак і злочинцем мене вважайте не дуже великим. Рано чи пізно всі наші вожді будуть ви-

знані тиранами, кривавими лиходіями, волюнтаристами, пройдисвітами, зрадниками, шпигунами, 
базіками і розпусниками. 

Втекти від них – злочин. 
А залишатися і виконувати їхні накази? 
Холодно в лісі, зимно. Не звик я занадто довго думати. І філософія – не моя парафія. Проте 

на одне питання я зобов’язаний відповісти сам собі: я тікаю тому, що ненавиджу систему, чи тому, 
що система мені хвоста притиснула? 

На це питання я даю самому собі абсолютно чітку відповідь: я ненавиджу систему давно, я 
завжди був проти неї, я готовий був ризикувати своєю головою ради того, щоб замінити існуючу сис-
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тему чим завгодно, проте... Проте коли б система мені хвоста не притиснула, я б не втік. Я б продов-
жував їй служити вірою і правдою і досяг успіху на цій службі. 

Не знаю, почав би я протестувати коли-небудь пізніше чи ні, та в даний момент я просто ря-
тую свою шкуру. 

Відповідь на головне питання вийшла чіткою і для мене невтішною. Потрібно було раніше 
починати! Потрібно було тікати при першій можливості. А ще краще – працювати проти системи, як 
працювали Пеньковський, Константинов, Філатов. 

Чи можна ситуацію виправити? 
Ні. Пізно. А можливо, й не пізно. Коли мені вдасться вирватися з Акваріума, я буду жити 

тихо, не висовуючись, або я можу... 
Що ж я можу? 
Я сиджу нерухомо кілька хвилин, а потім формулюю для себе висновок: я запроданець і 

зрадник. Я заслуговую вищої кари за те, що самовільно покидаю систему. Я заслуговую тієї ж вищої 
кари за те, що не боровся проти неї. Зараз я рятую свою шкуру, та, коли вивернусь з цієї халепи, поч-
ну боротьбу проти цієї системи, ризикуючи врятованою шкурою. 

Коли мені вдасться втекти, я не буду сидіти мовчки. Буду працювати. Багато годин на день. 
Коли мені не вдасться зробити що-небудь серйозне, я хоча б напишу кілька книг. По п’ятнадцять 
годин на день я буду писати. По одній книзі на рік. 

Зостається останнє питання: куди втікати? 
Питання легке. У Британію. Британія вислала одного разу 105 радянських дипломатів – ре-

зидентури КДБ і ГРУ в повному складі. На таке ніхто, крім Британії, не наважився. Раз вони свої ін-
тереси можуть захищати, може статися, вони і мої зможуть захистити. 105 розвідників відразу! Ста-
тистика на користь Британії. 

Тепер потрібно вирішити, як зв’язатися з урядом Великобританії. Шлях один – через пред-
ставників цього уряду. Чим менше бюрократичних щаблів, тим швидше буде прийняте рішення. Од-
нак до посла мене не пустять. 

Отже, я йду до будь-якого високопоставленого англійського дипломата. У британського, 
американського, французького посольств мене напевно чекають хлопці з Акваріума. Значить, потріб-
но йти до дипломата додому. Навігатор, звичайно, і це передбачив, проте контролювати підходи до 
місць проживання всіх західних дипломатів високого рангу він не зможе. Крім того, я піду пішки, 
сховавши машину в лісі. 

5 
Будинок у британського дипломата великий, білий, з колонами. Доріжки дрібними камінчи-

ками посипані. Сад розкішний. 
Я неголений. Я в чорній шкіряній куртці. Я без машини. Я зовсім не схожий на дипломата. 
Взагалі-то я вже й не дипломат. Я більше не представляю свою країну. Навпаки, моя країна 

зараз шукає мене повсюдно, де тільки можливо. 
В будинку англійського дипломата все не так, як в звичайних будинках. У нього дзвінка не-

має. Замість дзвінка на дверях – блискуча бронзова лисяча мордочка. Цією мордочкою потрібно об 
двері стукати. Мені важливо, щоб з’явився господар, а не хтось із його слуг. Мені щастить. Сьогодні 
субота, він не на роботі, і слуг його в будинку також немає. 

- Здравствуйте. 
- Вітаю. 
Простягаю свій дипломатичний паспорт. Він погортав і повернув мені. 
- Заходьте. 
- У мене послання до уряду Її Величності. 
- У посольство, будь ласка. 
- Не можу в посольство. Я передаю це послання через вас. 
- Я його не сприймаю, – він підвівся і відкрив переді мною двері. – Я не шпигун, і в ці шпи-

гунські ігри мене, будь ласка, не втягуйте. 
- Це не шпигунство... Вже не шпигунство. Цей лист уряду Її Величності. Ви можете його 

прийняти або ж ні, проте зараз я буду дзвонити в британське посольство і скажу, що лист уряду зна-
ходиться у вас. Я залишу його тут, а ви робіть з ним що хочете. 

Він дивиться на мене поглядом, який не віщує нічого доброго. 
- Давайте вашого листа. 
- Дайте конверта, будь ласка. 
- У вас навіть немає конверта, – обурюється він. 
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- На жаль... 
Він кладе переді мною пачку паперу, конверти, ручку. Я відсовую папір в сторону, з кишені 

дістаю пачку карток з адресами кафе і ресторанів. Кожен шпигун завжди має в запасі зо два десятки 
таких карток. Щоб не пояснювати новому «другові» місце зустрічі, простіше дати йому картку: за-
прошую вас сюди. 

Швидко переглядаю всі. Обираю одну. І кілька секунд думаю над тим, що ж мені писати. 
Потім беру ручку і пишу на зворотному боці картки три букви: ГРУ. 

Картку вкладаю в конверт. Конверт заклеюю. Пишу адреса: уряду Її Величності. На конверті 
ставлю свою персональну печатку: 173-В-41. 

- Це все? 
- Все. До побачення. 

6 
Я знову в лісі. Ось моя машина. Я жену її далі і далі. Тепер зустріч з місцевою поліцією та-

кож може бути небезпечною. Радянське посольство могло повідомити в поліцію, що один радянський 
дипломат збожеволів і носиться країною. Могло повідомити в Інтерпол, що я вкрав мільйон і з ним 
втік. Могло заявити протест уряду Австрії та сказати, що влада цієї країни захопили мене силою і 
мене потрібно негайно повернути, інакше відносини між нашими країнами серйозно зіпсуються. Во-
ни вміють робити гучні заяви. 

Мені вкрай потрібен телефонний зв’язок з британським посольством. Я мушу пояснити си-
туацію, поки який-небудь сільський поліцейський пост не зупинив мене і не викликав радянського 
консула. Тоді буде пізно що-небудь пояснювати. Тоді після першої зустрічі з консулом у мене раптом 
піде рясна слина, я почну сміятися чи плакати, і за мною надішлють літака. Поки не пішла слина, я 
буду пробувати. Телефони у відлюдних місцях в мене на прикметі є. 

- Алло! Британське посольство? Я надіслав послання... Я знаю, що мене не з’єднають з пос-
лом, однак мені потрібен хтось із відповідальних співробітників... Мені не потрібне його ім’я, ви там 
самі вирішуйте... Я надіслав послання... 

Нарешті, вони когось знайшли. 
- Слухаю. Хто говорить? 
- Я направив послання. Той, з ким я його направив, знає моє ймення. 
- Правда? 
- Так. Запитайте його. 
Трубка мовчить якийсь час. Потім оживає. 
- Ви представляєте свою країну? 
- Ні. Я представляю тільки себе. 
Трубка знову мовчить. 
- Чого ж ви хочете? 
- Я хочу, щоб ви зараз розкрили пакет і передали моє послання британському уряду. 
Трубка мовчить. У трубці якийсь сопіння. 
- Я не можу розкрити конверт, тому, що він адресований не мені, а уряду. 
- Будь ласка, розкрийте конверт. Це я його передав. У ньому важливе послання, воно скла-

дено так, щоб його зрозуміли тільки ті, хто дуже добре знає нашу країну, нашу систему. 
Далеко в телефонних глибинах лунає якийсь шепіт. 
- Це дуже дивне послання. Тут якийсь ресторан... 
- Та не це... Подивіться на звороті... 
- Тут тільки якісь літери. 
- Ось їх і передайте! 
- Ви несповна розуму! Послання з трьох букв не може бути важливим. 
- Важливе це послання чи ні, вирішувати уряду Її Величності. 
Трубка мовчить. Якесь потріскування, шипіння... Потім вона оживає: 
- Я знайшов компроміс. Я не буду посилати радіоповідомлення, я перешлю ваше послання 

дипломатичною поштою, – в голосі співрозмовника звучить радість школяра, який вирішив важку 
задачу. 

- Чорти б тебе вхопили з твоїми британськими компромісами. Не нам з вами вирішувати, 
важливе це послання чи ні, тільки воно термінове. Через годину, а, можливо, і раніше, буде вже за-
надто пізно. Однак знайте, що я наполегливий, і коли вже почав справу, то цього не кину. Я буду вам 
дзвонити ще. Через п’ятнадцять хвилин. Будь ласка, покажіть послу моє послання. 

- Посла сьогодні немає. 
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- Тоді покажіть його кому завгодно. Своїй секретарці, наприклад. Може, вона газети читає. 
Може, вона підкаже вам рішення... 

Я міняю місце. Я обходжу стороною будь-яке житло. Уникаю людей. У мені моторошним 
ритмом звучить страшна пісня «Полювання на вовків». 

Зовсім недавно я відчував себе зацькованим звіром, а тепер сили повернулися до мене. Мер-
твою хваткою я вчепився в кермо, як льотчик-смертник в штурвал свого літака. Живим вони мене не 
візьмуть. Ех, рознесу на друзки будь-кого, хто на шляху стане! На крайній випадок у мене викрутка 
величезна в запасі. Ех, комусь я її в горло всаджу по саму рукоятку! 

Життя продаю! Підходь, налітай! Дорого обійдеться! 
7 

Знову телефоную в британське посольство. Спроба друга і остання. Я рідко кого просив дві-
чі. А тричі – ніколи. І ніколи надалі не попрошу. Втім, недовго мені залишилося. 

Я обіцяв зателефонувати за п’ятнадцять хвилин, а вдалося зробити це тільки через сорок 
три: біля наміченого мною телефону було людно. 

- Британське посольство? 
- Так. 
Однак тепер змінилося абсолютно все. Коротка відповідь звучить різко і чітко, як військова 

команда. Той же чоловічий голос, але людину ніби підмінили. 
- У вас все добре? Ми хвилювалися. Ви так довго не дзвонили... 
- Моє послання... 
- Ми передали ваше послання в Лондон. Це важливе повідомлення. Ми вже отримали відпо-

відь. Вас чекають. Ви готові? 
- Так. 
- Адреса на картці – це місце, де вас потрібно зустріти? 
- Так. 
- На картці не вказано час. Це означає, що вас треба зустріти якомога швидше? 
- Так. 
- Ми так і думали. Наші офіційні представники вже там. 
- Дякую. 
Це слово я чомусь вимовив російською. Не знаю, чи зрозумів він мене. 

 
Ньюпорт, Гвент, 1982 рік 
Виправлено і перероблено 
 в 2013-2015 роках 


