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безтривожно ходять по місту ті, які вмиратимуть на
Щерубежах,
ітимуть в оточеннях, горітимуть у кремаційних

безтривожно ходять по місту ті, які вмиратимуть на
Щерубежах,
ітимуть в оточеннях, горітимуть у кремаційних

печах концтаборів, штурмуватимуть Будапешт і Берлін; ще сто‐
їть на узвишші посеред міста сірий масивний БЧА — Будинок
Червоної Армії, де згодом на місці, розчищеному від руїн, буде
запалено вічний вогонь на могилі Невідомого солдата.
Ще все як було.
Ще — розбрівшись з самого рання по парках, по бібліотеках,
позабиравшись у спорожнілі аудиторії на факультетах — сидять
над конспектами студенти, готуються до останніх екзаменів.
Двоє їх сидить, забарикадувавшись в порожній аудиторії іст‐
факу.
Вранці, коли прийшли сюди, Таня сама взялася закладати
двері стільцем. Богдан стояв і, всміхаючись, дивився, як вона це
робить. Енергії й завзяття було в неї більше, ніж сили в руках.
Все ж завдяки своїй оцій затятості вона впоралася з важким сті‐
льцем, забарикадувалась, замкнулася, як хотіла: міцно, ніби від
усього світу. Поривчаста, з розтріпаним волоссям обернулася до
Богдана:
— Тепер тебе в мене ніхто не відбере!
Вони глянули на закладені двері й розсміялись: справді, одні
вони тут із своїм коханням!
Вчора вони тільки помирилися після тяжкої тривалої сварки.
Це була одна з тих сварок, що виникають між закоханими з дрі‐
бниць, майже з нічого, але важать для них більше, ніж найсерйо‐
зніші світові проблеми. Тепер обоє бачать, що не варто було
сваритись, не хочуть і згадувати тих болісних безпричинних ре‐
внощів, що відібрали у них кілька щасливих днів. Зараз, прими‐
рившись, вони ніби заново впивалися своїм почуттям, віднай‐

печах концтаборів, штурмуватимуть Будапешт і Берлін; ще сто‐
їть на узвишші посеред міста сірий масивний БЧА — Будинок
Червоної Армії, де згодом на місці, розчищеному від руїн, буде
запалено вічний вогонь на могилі Невідомого солдата.
Ще все як було.
Ще — розбрівшись з самого рання по парках, по бібліотеках,
позабиравшись у спорожнілі аудиторії на факультетах — сидять
над конспектами студенти, готуються до останніх екзаменів.
Двоє їх сидить, забарикадувавшись в порожній аудиторії іст‐
факу.
Вранці, коли прийшли сюди, Таня сама взялася закладати
двері стільцем. Богдан стояв і, всміхаючись, дивився, як вона це
робить. Енергії й завзяття було в неї більше, ніж сили в руках.
Все ж завдяки своїй оцій затятості вона впоралася з важким сті‐
льцем, забарикадувалась, замкнулася, як хотіла: міцно, ніби від
усього світу. Поривчаста, з розтріпаним волоссям обернулася до
Богдана:
— Тепер тебе в мене ніхто не відбере!
Вони глянули на закладені двері й розсміялись: справді, одні
вони тут із своїм коханням!
Вчора вони тільки помирилися після тяжкої тривалої сварки.
Це була одна з тих сварок, що виникають між закоханими з дрі‐
бниць, майже з нічого, але важать для них більше, ніж найсерйо‐
зніші світові проблеми. Тепер обоє бачать, що не варто було
сваритись, не хочуть і згадувати тих болісних безпричинних ре‐
внощів, що відібрали у них кілька щасливих днів. Зараз, прими‐
рившись, вони ніби заново впивалися своїм почуттям, віднай‐

4

Олесь Гончар

деним, переболілим і від того ще більш спраглим, ще більш со‐
лодким. Якби це залежало тільки від Тані, вона у відзнаку при‐
мирення весь день отут цілувалася б, чіплялася б Богданові на
шию, забувши про конспекти, про екзамени, про все на світі.
Зіп’явшись навшпиньки, вона потяглася обличчям до Богдана,
до милого свого Богданчика: цілуй!
Він легко підхопив її на руки і, на ходу осипаючи гарячими
поцілунками, поніс в найдальший куток, посадив, мов школярку,
на стілець:
— Сиди!
Поклав перед нею її недбало скручені, покрапані парковими
дощами конспекти:
— Вчи!
Тепер вона сидить і зубрить хрестові походи. Не стільки, пра‐
вда, зубрить, скільки розкошує у своїх мріях, у світлих дівочих
видіннях. Час від часу крадькома, з щасливою злодійкуватістю
позиркує на нього.
Заглиблений в конспекти, Богдан сидить в іншім кінці ауди‐
торії, перед самою кафедрою. Ось він рукою поправив патли свої
чорні, Таня бачить його руку, волохату, в чорнім волоссі, міцну
руку спортсмена. Нахмурившись, він знову пірнув десь у середні
віки. В оцій задумливій позі, в картатій приношеній сорочці з
акуратно засуканими вище ліктів рукавами Богдан їй особливо
подобається. Вона находить мужню гідність у всій його поставі,
у високій, гордовито випрямленій шиї, в густому непокірному
чубові, відкинутому назад. Навіть отак, коли Богдан сидить, по
його рівній високій шиї видно, який він стрункий. Смаглюватий,
циганкувато‐чорний — дівчата кажуть, що він красень, але для
неї він більше, ніж це, для неї він саме щастя.
Кілька днів тому, коли стався був між ними розрив, думала —
не переживе. Життя без нього для неї одразу згасло, злиняло,
втратило зміст. Нещасна, змучена ревнощами, прибита горем,
бродила, мов сновида, вечорами по місту, по кам’яних катаком‐
бах кварталів, живучи одним сподіванням хоч випадково зустрі‐
ти де‐небудь його, хоч здалеку глянути, коли повертатиметься
увечері з бібліотеки до гуртожитку. Найбільше боялась побачи‐
ти його в такий час з іншою, з незнайомою якоюсь дівчиною ви‐
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няткових достойностей, до котрої вже наперед ревнувала — ре‐
внувала гостро, до потемніння в вічу. А він усе повертався не з
дівчиною, а з хлопцями, крокував між ними похмурий та непідс‐
тупний, з конспектами та хлібиною під пахвою.
Причаївшись десь у затінку, Таня жадібно стежила за рідною
постаттю, аж поки хлоп’ячий гурт не зникав у глибині вечірньої
вулиці.
В ті ночі своєї самотності та неприкаяності заходила вона по
слідах свого кохання на вулицю Вільної академії, де зустрілася з
ним вперше, на студентський острів Кохання над Журавлівсь‐
кою кручею, де вперше відчула сухий, жаркий смак його поцілу‐
нку. Ця облюбована багатьма поколіннями студентів круча над
рясніючою електричними вогнями Журавлівкою і далекий пе‐
реклик нічних поїздів тільки посилювали біль втрати. Поверта‐
ючись у гуртожиток, слухаючи пізній гомін буйної своєї студе‐
нтської республіки — Толкачівки та Гіганта, все сподівалась, все
ждала, що він рано чи пізно таки повернеться до неї, знов дасть
їй те, без чого вона не могла жити.
Тепер він знову з нею. Цвіте душа! — так могла б назвати те
почуття, що має в собі до нього. Ось він тут. Нечутно можна під‐
крастися до нього з‐за спини і обійняти, вщипнути за вухо, ску‐
бнути за чуб... Проте ні, цього не можна, зараз він весь у роботі, в
напрузі — штурмує середні віки. Можна тільки паперову кульку
скрутити й кинути в його бік, як це вона, пустуючи, робила на
лекціях, і кулька впаде перед ним на столі, і він, розгорнувши її й
хмурячи брови, прочитає: Je vous aіmeј.[1 Я вас люблю (франц.)]
Штурмує, штурмує. Про королів та пап, про рицарські походи
та звичаї, а того й не знає, що сам їй здається найкращим за всіх
рицарів на світі. Як любить вона його за той нахмурений лоб, за
оту впертість, нездоланність, суворість до себе. Спартанська
вдача! Нелегко даються йому науки, значно важче, ніж їй, але з
гордості, з честолюбства він не хоче знати шпаргалок, не хоче
покладатись на випадок, хоче прийти на екзамен з твердою пе‐
вністю в собі, в своїй силі, в тому, що ніхто й нічим його не зіб’є.
Саме життя виробило в ньому цей характер — різкий, упер‐
тий, готовий до будь — яких труднощів. Без батька ріс. На неле‐
гкому хлібі. Щоб дотягти до стипендії, ходив ночами на товарну
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станцію розвантажувати вагони. Влітку під час канікул він теж
працює.
Минулого літа в риболовецькій артілі десь у дніпровських
плавнях важкі неводи тягав. Вернувся, і Дніпром від нього вій‐
нуло, куренями, димом багать вечірніх. Смаглюватість оця з
нього ніколи не сходить. Навіть і серед зими вертавсь із своїх
запорізьких канікул засмаглий, мовби з‐під тропічного сонця, і
хоч не бачились лише два тижні, при погляді на Таню радісний
голод розлуки світився в його очах.
З Січі Богдан вернувся! — жартували друзі. — З коша!
Увесь факультет знає, що вони — ще з першого курсу — за‐
кохана пара, що Таня Криворучко його, Богдана Колосовського,
наречена.
Складуть ось останні екзамени — і відкриється перед ними
літо, вільне, смагляве. Якби тільки швидше, якби й зараз оце
можна було кинути конспекти, податись удвох за місто, у поле
за Лісопарком, де трамвай влітає просто в жита!
Весна промайнула для них якось непомітно, тільки й бачили
з оцього вікна, як сивіли дощі високі по обріях, тільки й чули їх,
як шелестіли за вікном по листю дерев, з тихим дзвоном крап‐
листо падали на дахи, на розігріте каміння будинків. Потім знов
було сонце — і димились асфальти, і парували дерева своєю мо‐
крою блискучою зеленню, і з вікон студентських аудиторій вид‐
но було, як десь одразу ж за Південним вокзалом, за блискучими
після дощу дахами будинків райдуга воду бере.
Туди — до райдуг, до просторів заміських — тягнуло студе‐
нтську душу...
Зате літо сьогорічне буде в них незвичайне: вперше прове‐
дуть його разом, поїдуть на археологічні розкопки. Багато їхніх
студентів роз’їдуться цього літа на розкопки хто в Крим, хто до
Кам’яної могили на річці Молочній, де нібито виявлено доісто‐
ричні малюнки й печерах первісної людини, а їм, Тані й Богда‐
нові, старий професор, знавець Ольвії, запропонував Ольвію, за‐
пропонував якраз те, чого їм самим найбільше бажалось.
Стародавня Ольвія, що по‐нашому значить щаслива, давно їх ці‐
кавить обох, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її, за‐
несену пісками, щоб дізнатись, чому вона загинула, чому люди
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покинули її. Півтори тисячі років тому місто вирувало життям,
до нього від сонячних берегів Еллади прибували кораблі, шумів
ринок велелюдний, на стадіонах відбувались спортивні змаган‐
ня, і на честь переможців місто карбувало декрети на мармуро‐
вих плитах: Пурфей, син Пурфея, бувши архонтом, переміг спи‐
сом і диском... Архонт — це як голова міськради, і Таня навіть
усміхнулась, уявивши, як біжить по стадіону голова міськради в
трусах, виборюючи своєму місту першість.
— Пурфей, син Пурфея... — імітуючи голос професора, почи‐
нає урочисто декламувати вона з свого кутка, але Богдан не під‐
дається на її пустощі, не обертається, вона тільки чує від нього:
— Не заважай!
І навіть це їй подобається, коли він отак прикрикує на неї,
отой її легкоатлет факультетський, що теж міг би перемагати
списом і диском. Не читається Тані. Все малюється їй степове лі‐
то, ольвіиське небо широке, під яким вони будуть з Богданом
разом, удвох. Казкова Ольвія, місячні ночі, тихі лимани — все
там буде для них, для них...
Несподіваний грюкіт стрясонув двері.
Богдан підвівся здивовано:
— Хто?
І, ще не почувши відповіді, кинувся до забарикадованих дверей.
Запам’ятайте цю мить! Назавжди запам’ятайте цю останню
свою студентську аудиторію на третьому поверсі істфаку, де,
вдершись крізь забарикадовані двері, застало вас страшне, при‐
голомшливе слово:
— Війна!
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Новий Хасан?
Халхин‐Гол?
Ні, це, видно, було щось страшніше.
У дверях аудиторії стоїть незграбний, широкоплечий Степу‐
ра, їхній друг і однокурсник. Ніколи Таня не бачила його таким.
Губи бліді, надривно дихає, щось хоче сказати й не може — наче
вдавився.
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Богдана це лютить.
— Говори ж!
Степура важко видавлює з себе товстими, ніби обвареними
губами:
— Бомбили вночі Київ... Севастополь... і ще якісь міста...
— Ти звідки знаєш?
Все місто вже знає, тільки ви оце тут як на островіј Я теж си‐
дів читав, потім вийшов за цигарками, а там уже все місто буру‐
нить. Гучномовці розриваються, людей тисячі на майданах...
Так‐то, брат Таню, — Степура з гіркотою глянув на дівчину. —
Бомби летять... ось яка історія. А ми все співали если з а в т р а
война. Це завтра вже стало сьогодні.
Діставши з пачки цигарку, він хоче прикурити, але сірники
ламаються один за одним. Нарешті, вичеркавши, він підносить
запалений сірник до цигарки, і Таня помічає, як груба рука його
ледь помітно тремтить, і сам він при всій своїй вайлуватій кре‐
мезності здається їй якимсь дивно беззахисним в цю мить.
— Як бандитюги, напали, — каже він. — Без попередження,
віроломно, безчесно...
Богдан, нахмурившись, стоїть біля столу над розкритим кон‐
спектом, наче пригадує щось. Потім рішуче закриває конспект,
складає зошит до зошита акуратною купкою. Таня мимоволі фі‐
ксує кожен його рух. На скільки часу складає він оті свої конспе‐
кти? Коли їх знову відкриє?
Таня підійшла до нього, взяла його за руку зазирнула у вічі.
Там якась темна рішучість, відчуженість.
— Підемо?
Забравши конспекти, вони мовчки виходять.
Таня все не відпускає його руки. Як вчепилась в аудиторії
своїм рученям за нього, так уже й не відпускає, тримається ін‐
стинктивно, мовби передчуваючи недалеке й неминуче розста‐
вання...
В коридорах шум, гамір. Студенти різних курсів, юрмлячись
то тут, то там, збуджено говорять, сперечаються.
— Цього треба було ждати!
— Але ж договір про ненапад на десять років?
— Фашизм є фашизм.
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