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олосовська! Виходь на балкон,
цілуватись будемо!
Вікна гуртожитку зарябіли обличчями.
Усім хотілося бачити й чути, як рівно о
шостій ранку студент геологічного факуль/
тету Василь Садиков, повернувшись зі сво/
їми однокурсниками після тримісячної ви/
робничої практики у польовій експедиції
на Далекому Сході, вітатиметься з Аліною
Колосовською, студенткою романо/гер/
манської філології, однією з шести дівчат,
що мешкали разом у кімнаті № 5 універси/
тетського гуртожитку по вулиці Освіти, 4.
У такі хвилини людину не можуть не наві/
дати мрії про вірність і вічну любов. У такі
хвилини в небуття відходить усе земне, бу/
денне, нікчемне. А які мистецькі шедеври
народжуються! Мов до сонцесходу, ми
звикли до цього священного ритуалу, що
повторювався з року в рік.
Геологів у нашому ВНЗ обожнювали
майже всі студенти, надто ми філологи,
що навіть стіннівку “ГЕОЛОГ” перечиту/
вали, аби бува не пропустити чогось важ/
ливого. Це був час (кінець п’ятдесятих –
початок шістдесятих років минулого сто/
річчя), коли престижно було навчатися на
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фізичному і радіофізичному, геологічно/
му та ще хіба що на біологічному факуль/
тетах, престижно було бути відмінником,
сталінським стипендіатом тощо. Прес/
тижно було брати участь у студентській
художній самодіяльності, наукових гур/
тках, призначати побачення на Володи/
мирській гірці, співати пісень, що їх пи/
сав твій однокурсник. Ну, хоча б такої:
Солов’ї в калині віддзвеніли,
Синє літо в вікна загляда:
“Добрий ранок! Ягоди доспіли!
Гне гілки черешня молода...”
Гріє сонце тихе та ласкаве,
П’єм солодку воду із криниць.
На суху розкидану отаву
Залюбки попадаємо ниць.
Потім річка, хвилі і каміння,
Та весела гола дітвора...
Віддзвеніли солов’ї в калині,
Здрастуй, літа лагідна пора!
Слова до цієї пісні написав студент 3/го
курсу українського відділу філологічного
факультету Василь Діденко, а музику –
студент 5/го курсу географічного факульте/
ту Степан Музиченко. Не можна сказати,
що це був такий уже шедевр, але одне те,
що пісню створили саме студенти та ще й
наші студенти, надавало їй неабиякого шар/
му. Адже то був час, коли здавалося, що ра/
зом з нами усе навкруг теж молоде, радісне
і світле, а старості чи смерті взагалі не існує.
Та повернемося до нашої подруги Аліни
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Колосовської. Вона була найпомітніша з/
поміж нас шістьох, а може, навіть з/поміж
усіх гуртожитських дівчат. Вродлива, з ви/
шуканим смаком, здібна до мов і добра на
вдачу. Потрібний, мабуть, неабиякий хист,
щоб змалювати її поставу, ходу, голос,
жестикуляцію. Але спробувати можна.
На ту пору в гуртожитку співіснували
два “вогнища культури”: перший і, безпе/
речно, головний – це Підвал, де два рази
на тиждень, у суботу й неділю, відбували/
ся танці під радіолу. Друге, хоча з точки
зору “начальства”, саме воно мало бути
першим, – це Ленкімната, з телевізором,
стендами і підшивкою газети “За радян/
ські кадри”. Чесно кажучи, це “вогнище”
нас мало гріло: телевізор не працював,
гортання підшивки не приваблювало, бо
газета, правду кажучи, була занудна, та ще
там раз у раз можна було натрапити на
власне прізвище у зведеннях про “невідві/
дування лекцій без поважних причин”.
Утім траплялися й такі дні, коли Ленкім/
ната вабила нас більше, ніж Підвал. Це, ко/
ли в Ленкімнаті відбувалися “комсомоль/
ські весілля”. Отоді вже до Ленкімнати й не
протовпишся. Авжеж, кожному хотілося
почути, як декан факультету журналістики
Матвій Шестопал на весіллі своїх студентів
Кабаєва й Русової урочисто зичить без/
хмарного щастя Леонідові й Наталі! То була
подія, що викликала не лише цікавість, а й
захоплення, бо хто з дівчат не приміряв та/
кий церемоніал і для себе. Не була, мабуть,
винятком і Колосовська.
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Так от, якою ж була хода Колосов/
ської, як вона ступала до Ленкімнати чи
до Підвалу? А так, як Мая Плісецька на
сцену Великого театру. А ми вже дріботі/
ли за нею, як курчата. У Підвалі усі роз/
ступалися, даючи їй пройти, стеля наче
піднімалася, танці переставали бути чов/
ганням по підлозі під Ріо/ріту, а обертали/
ся на щось подібне до медитації тибет/
ських святих. Партнерів Колосовська
обирала сама, а нам уже залишалося те,
що вибраковувала подруга. Спасибі, як
то кажуть, і на тому.
Вдячні ми були Колосовській не тільки
за комісованих нею партнерів по танцях.
На ній тримався порядок і охайність у кім/
наті, вона шпетила нас за кожну цвілу
шкоринку хліба, за кожну непомиту таріл/
ку, була в неї і ще одна позитивна, а може,
й негативна риса (це, як подивитися). Ко/
ли на кухні залишалася “нічийна” кастру/
ля або чорна, як чавун, пательня, Колосов/
ська приносила її в кімнату і шкребла до
блиску, приказуючи: “Ніякий дідько її те/
пер не впізнає”. Дякуючи Алі, у нас зав/
жди водився посуд, віник і навіть праска.
Усе це ми радо позичали сусідам. От і су/
діть: хто ми в порівнянні з Колосовською?
Тюті та й годі!
Взяти хоча б Тетяну Віяр, нашу молда/
ваночку. Вона, здається, увесь час тільки й
спала. Як вона примудрялася складати се/
сії, ніхто не догадувався. Про неї однокур/
сники навіть частівку склали і опублікува/
ли у стіннівці:
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На Тетяну поговір,
що Тетяна вмерла.
Лежить собі в гуртожитку
й ноги задерла.
Тетяна, почувши це, прокидалася, цвя/
хом накручувала гривку і їхала на факуль/
тет. Демонстративно зривала стіннівку,
тицяла дулі комсоргові, цитувала однокур/
сника поета Федю, який у передмові до
власної книжки писав: “Як порядний
письменник, встаю пізно. Причина одна:
вчимося у другу зміну”.
А от Зоя Михайленко, на відміну від Тані,
жила за принципом: “Немає науки без му/
ки”. На лекціях усе сумлінно конспектува/
ла, у читальні й у гуртожитку вдень і вночі
читала, читала і прочитане конспектувала...
Третя, Клава Доцик, бігала то на хор, то
на “Веснянку”, перебігала з секції на сек/
цію: з греблі на художню гімнастику. Та
найбільше часу марнувала на різного роду
зборах, суботниках... Усе це давно мину/
ло, але як добре, що воно було.
У порівнянні з Колосовською ми були
тютями ще й тому, що у нас не було Васи/
ля Садикова. Він, як той птах, ширяв у не/
бесах і кликав за собою не тільки Алю, а й
своїх однокурсників/геологів. Садиков
був старший за нашу подругу. Після закін/
чення середньої школи кілька років пра/
цював у Житомирській геологічній експе/
диції тресту “Київгеологія”. Його прізви/
щу відповідали риси обличчя, в яких було
щось східне. Колосовська жартувала:
“Вася – азіят і тиран, але я його кохаю”.
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Авжеж, відмінник, спортсмен, киянин. У
наш час ці деталі, надто остання, мали ма/
гічне значення для дівчат. Аля, здається,
не надавала цьому особливого значення,
хоча всі казали: “Що ви хочете, Колосов/
ська – дитя міста, і не просто міста, а сто/
лиці”.
Вася/азіят жив з батьками у Дарниці.
Жили скромно. Але в кімнату до нас, влас/
не, до Аліни, він ніколи не приходив з по/
рожніми руками. Алі – квіти, нам – цу/
керки, або печиво, або зелений чай. З ви/
робничої практики Садиков щоразу при/
возив купу рідкісних камінців. Колосов/
ська складала їх у торбу і ховала під ліжко.
Тетяна Віяр іронізувала:
– Аля зі своїм романо/германським
дипломом незабаром відкриє у Києві влас/
ний ювелірний магазин.
– Та спи вже ти, тютя, – гримала сер/
дито Аліна.
Окрім камінців, у кімнаті раз у раз з’яв/
лялися книжки з власної бібліотеки Сади/
кова, до яких у бібліотеці в нас не доходи/
ли руки: Олександр Олесь, Зеров, Булга/
ков, Скиталець...
– Читайте, тюті, Не мордуйте себе
конспектуванням, бо заміж не вискочите,
– радив наречений Колосовської.
Студент Садиков і його друзі, геологи
та фізики правили нам за зразок мужнос/
ті, ґрунтовності. А ще – радикальності в
розумінні тих подій, що припали на поча/
ток шістдесятих років. Одного разу, коли
ми студентською отарою поверталися з
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мітингу, присвяченого ХХ з’їздові КПРС,
Садиков приголомшив нас новиною:
– Яке там у біса потепління. Ви хоч
знаєте, тюті, що ніколи вже не почуєте від
професора Минка отого звертання, що
його ви так полюбляли: “розумниці”?
– Як це?
– А так. Професора Минка звільнено
за звинуваченням у помилках, не суміс/
них зі статусом університетського викла/
дача. Без будь/яких зборів, обговорень то/
що.
Ми були шоковані, як сміливістю Сади/
кова, так і самою новиною. Адже це був
класичний університетський професор з
властивим йому діапазоном знань, еруди/
цією, інтелігентністю, дисциплінованістю,
часом до педантичності. Не метушливий,
завжди урівноважений, з розвиненим по/
чуттям власної гідності. Його зовнішність,
увінчана сивою шевелюрою, довершувала
образ, викликаючи в уяві портрети його
славетних попередників, яким завдячує
своєю славою столичний університет.
Щойно закінчивши філологічний факуль/
тет у 1941 р., він опинився у вирі війни.
Пишався тим, що на її останньому етапі
брав участь у боях за визволення України.
А ще довелося йому з боями пройти й шля/
хами Румунії, Болгарії та Югославії. Бог
уберіг цю людину, і вона повернулася ту/
ди, звідки пішла на фронт, до рідного уні/
верситету. Його наукові інтереси від само/
го початку були зосереджені на ґрунтов/
ному дослідженні української літератури,
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а його свідомою метою було докласти свого
таланту для створення істинної, непідроб/
ної, не кон’юнктурної картини “красного
письменства” (як полюбляв він висловлю/
ватися) нашого народу у ХХ сторіччі.
Що не кажіть, а справедливий, вимог/
ливий викладач не кожному студентові до
вподоби. А він наче наскрізь бачив кожно/
го з тих, хто домагався стипендії не сум/
лінним навчанням, а спробами розжало/
бити викладача своїми, часом вигаданими
негараздами. “Трійок” і “незадовільних”
оцінок не шкодував, не боявся, що саме за
це про нього думатимуть погано. “Знаю,
не всі люблять. Пережили блокаду, пере/
живемо й це”. Його лекції стимулювали
бажання самому розібратися у тому чи ін/
шому літературному явищі. “Для історії лі/
тератури, – полюбляв він казати, – не іс/
нує особистостей, подій і творів, не вартих
уваги, Для неї все має значення: і талано/
вите, і посереднє, і сміливе, прогресивне, і
конформістське, консервативне. Важливо
правильно розставити акценти”. Він
вкраплював у свої лекції цитати чи згадки
про заборонених тоді авторів, про літера/
турну молодь, явище, що згодом дістане
назву “шістдесятництва”.
“Як же тепер без нього? Що ж тепер
буде?”
A нічого. Літаки літатимуть. птахи спі/
ватимуть, буряки сапатимуть, заліки сту/
денти складатимуть. З приводу звільнення
професора Минка, як не дивно, особливих
жалів не виникло. Дехто навіть запевняв:
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“Нарешті, на факультеті зросте успіш/
ність, побільшає студентів, що одержува/
тимуть стипендію”. І та “більшість” була
задоволена. Тільки не наша кімната. Ми
сприйняли те звільнення, наче втрату сво/
єї частки на спадщину. Особливо гострою
була реакція байдужої до всього Тетяни
Віяр:
– Таж він збуджував аудиторію самою
своєю присутністю, що вже казати про
його гуманітарні знання. Мені, дівчата,
подобалося все, що він писав. А коли ви/
никали суперечки, я завжди була на його
боці. Особливо, коли це торкалося “моло/
домузівців”.
– Овва, наша засоня прокинулась піс/
ля летаргії і підключилася до літературно/
го процесу, – зреагувала ерудитка Зоя.
– Зою! А хто ж тепер напише нашій со/
ні дипломну роботу?! – підштрикнула
Аля, натякнувши на стару історію, коли
ультрапринциповий професор особисто і
навіть у присутності членів кафедри дик/
тував висновки до курсової роботи, яку ні/
як не могла завершити Тетяна. “Мені це
дешевше обійдеться”! – виправдовувався
тоді перед враженими колегами професор.
– Дівчата, бачите, яка вона жорстока,
ця Колосовська! Ви всі мене не розуміє/
те... – зайшлася плачем Тетяна.
– Вієчко, рідненька! Та я ж тільки по/
жартувала, – кинулась Аліна обціловува/
ти нашу молдаваночку.
Кімната, дешевий зелений абажур, во/
лога у чорних молдавських очах Тетяни,
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